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iin alue
lisätietoja löytyy www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus su 31.10. kello 10.00 iin kirkko. 
Pyhäpäivän aihe: antakaa toisillenne anteeksi, toimittaa: 
Pekka soronen, kanttorina: eija savolainen, Musiikkiryhmä: 
kirkkokuoro, kolehti: Rauhan ja vakauden edistämiseen ke-
hitysmaissa, kirkon ulkomaanavun kautta. kirkkokahvit.
Pikkutähtöset muskarikahvila ti 2.11. kello 10.00 - 11.30 
iin Pappilassa. Muskarikahvilassa on noin puoli tuntia kes-
tävä muskarihetki, jossa lauletaan, leikitään ja soitetaan 
rytmisoittimilla. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 3.11. kello 10.00 - 11.30 iin 
seurakuntatalon kerhohuone. sisäänkäynti joen puolelta 
talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän van-
hemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perheker-
ho. 
Porinapiiri ke 3.11. kello 12.00 iin seurakuntasali.
Kirkkokuoro to 4.11. kello 18.00 iin seurakuntasali.
Diakoniatoimisto on suljettu 25. - 31.10.2021  
Toivon ja lohdutuksen säveliä su 7.11. kello 16.00 iin kirk-
ko. kaltio ensemble: sanni salo, sopraano, tiina saukkoriipi-
Haapala, mezzosopraano, kaisa kauppinen, altto, tuomas 
Honkanen, tenori, jyrki kauppinen, basso.
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky lähettää lapselle oman kir-
jepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa. Postin voi tila-
ta milloin vain p. 0400 541 319 tai irmeli.hietapelto@evl.fi ja 
näin pääset mukaan kirjekyyhkyn kirjepyhäkouluun. kerro 
viestissä lapsen nimi, ikä ja osoite. kirjekyyhkyn postissa 
on lapselle kertomus, mukavia tehtäviä, leikki, aiheeseen 
liittyvä askartelu ja tarra osallistumistauluun. kirjeessä on 
mukana askarteluun tarvittavat materiaalit. osallistumis-
taulu tulee ensimmäisen kirjeen mukana. kirjepyhisposti 
on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja se on maksuton.
Haluaisitko ulkoilukaverin lapsellesi? Pyydä seurakun-
nan ulkoilukaveri lapsesi kanssa ulkoilemaan ja soita edel-
lisellä viikolla viimeistään perjantaina kello 13 mennessä 
p. 040 5562 025 tai 0400 541 319. lastenohjaaja tai perhe-
työntekijä voivat tulla ulkoilemaan lasten kanssa kotipihal-
lenne tai leikkipuistoon.
ulkoilukaveritoimintaa järjestetään joka ma ja ti klo 9-13 
välisenä aikana. Yhteinen ulkoiluaika on kerrallaan noin 1 
tunti/perhe tai perheen kanssa sovittu aika. ulkoilukaveria 
voi pyytää kaikenikäisille lapsille, yhdelle tai useammalle 
lapselle. tarvittaessa ulkoilemaan voi tulla 2 työntekijää. 
ulkona leikitään ja touhutaan kivoja juttuja yhdessä, ulkoi-
lun lopuksi lasten kanssa luetaan kuvakirjasta viikon lasten 
Raamatun (tai muu) kertomus ja lapset saavat kotiin aihee-
seen liittyvän värityskuvan tai muun mukavan jutun. ul-
koilukaveritoimintaan voi osallistua, kun perheessä ollaan 
terveenä. (toimintaan ei voi osallistua silloin, kun perhees-
sä ollaan sairaana tai perheenjäsen on altistunut koronalle). 
toiminta on maksutonta.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset iin kirkkoherranvirastos-
ta p. 040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta  
www.tilaavirkatodistus.fi tai oulun aluekeskusrekisteristä  
p. 08 3161 303.

kuiVanieMen alue
lisätietoja löytyy www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus su 31.10. kello 12.00 oijärven kylä-
kirkko. Pyhäpäivän aihe: antakaa toisillenne anteeksi, toi-
mittaa: Pekka soronen, kanttorina: eija savolainen, kolehti: 
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa, kirkon 
ulkomaanavun kautta.
Seurakuntakerho kuivaniemellä Ma 1.11. kello 15.00 ase-
man liikuntahallin kerhotilassa. käsityöiltapäivä! tehdään ja 
ideoidaan käsitöitä mm. joulupaketteihin. tarjolla on käsi-
työtarvikkeita tai voit ottaa halutessasi mukaan oman käsi-
työn. kerho kokoontuu aseman liikuntahallin kerhotilassa. 
Seurakuntakerho ti 2.11. kello 14.00 oijärven kyläkirkko. 
Poikkeuksellisesti seurakuntakerho kokoontuu tällä ker-
taa iltapäivällä! kahvittelun lomassa tulevien tapahtumien 
suunnittelua ja infoa.
Perhekerho to 4.11. kello 10.00 - 12.00 kuivaniemen seu-
rakuntasali
Diakoniatoimisto on suljettu 25. - 31.10.2021
Katso lisätietoja ulkoilukaveritoiminnasta ja kirjepyhis 
Kirjekyyhkyn tilaamisesta Iin alueen ilmoituksista tai 
nettisivuilta.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset iin kirkkoherranvirastosta  
p. 040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta  
www.tilaavirkatodistus.fi tai oulun aluekeskusrekisteristä  
p. 08 3161 303.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Mauri Hietala 050 3950365, mauri.hietala@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.
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Hinnat:
Etusivu 1,40 e pmm
takasivu 1,30 e pmm
sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous
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SeuraaVa IISanomaT nro 36
ILmeSTyy To 4.11.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 29.10.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.

Lintujen talviruokinta syytä jo aloittaa
Ihmisen tarjoama lintujen 
talviruokinta auttaa monen 
talvehtivan linnun selviy-
tymisessä kevääseen. Pal-
jon energiaa sisältävä ruoka 
auttaa lintuja kestämään ko-
viakin pakkasia. Esimer-
kiksi sinitiainen joutuu 
tankkaamaan moninkertai-
sesti oman painonsa verran 
ruokaa selvitäkseen hengis-
sä pakkasyön yli. Lisäksi 
talven aikana hyvin ruokaa 
saaneet linnut ovat parem-
massa kunnossa keväällä 
pesimäajan kynnyksellä. 

Talviruokinnan vai-
kutukset näkyvät linnus-
tossamme: talitiainen, 
sinitiainen ja viherpeippo 
ovat runsastuneet monin-
kertaisesti viime vuosikym-
menten aikana ilmeisesti 
paljolti talviruokinnan vuok-
si. Talviruokinta lienee 
vaikuttanut myös pikku-
varpusen runsastumiseen. 
Myös käpytikat vierailevat 
usein ruokintapaikoilla. 

Joskus myös tikat vierailevat ruokintapaikoilla. Kuvassa käpytikka, koiras.

Ruokintapaikka on syy-
tä pitää puhtaana. Loka-
marraskuussa aloitettua 

ruokintaa on syytä jatkaa 
kevääseen saakka. Kesällä 
linnut eivät tarvitse ruokin-

taa. 

Valokuvat © Mauri Hietala 

Talitiainen on ruokintapaikoilla runsaslukuisin. Sinitiaiset ovat ruokinnan ansiosta runsastuneet. 

Koulun lopettaminen olisi kuolinisku kylälle
Nyt olisi Iin valtuutetuil-
la otollinen hetki näyttää, 
ovatko ennen vaaleja an-
netut puheet ja lupauk-
set todenperäisiä, vai onko 
valtuustopaikan saaminen 
muuttanut ajatusmaail-
man aivan toiselle kantille. 
Ajatus kunnan tasapuoli-
sesta kehittämisestä on ris-
tiriidassa Olhavan koulun 
ja Tenavatuvan lakkaut-

tamisen kanssa. Mailtam-
me saatavat tuulimyllyjen 
kiinteistöverot ja muut-
kin verot kyllä kunnal-
le kelpaavat, mutta eihän 
sitä monta hyvää yhtä ai-
kaa, niin lopetetaan kou-
lu ja päiväkoti. Päättäjillä 
ja kunnanjohdolla on is-
kostunut päähän vanha 
sanonta ”kyllä maakun-
ta maksaa niin kirkonkylä 

kuittaa”. Ei varmaan ku-
kaan teistä valtuutetuista 
halua panna lastanne 20-
40 km päähän kouluun, 
jos koulu löytyy lähem-
pää ja päivähoitopaikka 
samalta tontilta. Koulun 
ja Tenavatuvan lopettami-
sella annetaan kuolinisku 
koko Olhava-Yli-Olhava 
alueelle. Herää kysymys, 
että onko kyse halutto-

muudesta vai kykenemät-
tömyydestä viedä kuntaa 
tasapuolisesti eteenpäin. 
Ei sitä kannata kaikkea to-
teuttaa, mitä konsultti ra-
han edestä ehdottaa. 

Olavi Valtonen
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Aivan niin,
sano Siikalampi.

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen 3

2021 ilmestyy joka viikko torstaisin. 

Ministeri Leppä vieraili Iissä

Maa- ja metsätalousminis-
teri Jari Leppä vieraili Iissä 
maanantaina 18.10. Hän oli 
Iissä keskustapuolueen Iin 
kunnallisjärjestön kutsuma-
na. 

Ministeri kertoi oman ja 
Keskustan kannan nyky-
hetken ajankohtaisiin ky-
symyksiin. Esille tulivat 
mm. sähkön hinnan kor-
keus sekä EU:n komissi-
on ratkaisuesitykset siihen, 
samoin Suomen metsien 
ja metsänhoidon tilanne ja 

tulevaisuus. Ministeri ei 
hyväksynyt EU:n ratkaisu-
malleja sähkön hintaongel-
miin mm. hintatukiaisilla 
eikä myöskään EU:n pyrki-
mystä ohjata Suomen metsi-
en käsittelyä ja hoitoa. 

Keskustan Iin kun-
nallisjärjestön muisti-
on luovutti ministerille 
kunnallisjärjestön sihtee-
ri ja kunnanvaltuutettu 
Helka Tapio. Ministeril-
le luovutetussa muistiossa 
käsiteltiin mm. tulevaisuu-

dessa mahdollisesti toteu-
tuvaa Iin ohitustietä ja sen 
liittymävaihtoehtoehtoja, 
muistiossa esitettiin lähiju-
naliikenteen toteuttamista 
Iin osalta: ”Iin vetovoiman, 
liikenneturvallisuuden ja 
ekologisuuden vuoksi oli-
si välttämätöntä saada juna 
pysähtymään 10 000 asuk-
kaan Iissä. Se on tehtävissä 
muutaman kymmenentu-
hannen euron investoinneil-
la.” 

Muistiossa toivottiin mi-

nisterin edistävän asiaa sekä 
toivottiin myös maan lu-
nastushintojen korottamis-
ta erityisesti sähkölinjojen 
rakentamistapauksissa sekä 
tuulivoiman rakentamisen 
luvituksen pysymistä kunti-
en käsissä. 

Kalastajien ja jakokunti-
en muistion luovuttivat mi-
nisterille ammattikalastusta 
harjoittava iiläinen Hannu 
Kaisto sekä yrittäjä Ante-
ro Kurttila. Heidän jättämä 
muistio käsitteli kalastaji-

en kokemaa tämän hetken 
merkittävää ja akuuttia on-
gelmaa eli norppien ja hal-
lien valtavasti lisääntyvää 
lukumäärää Perämerellä ja 
mereen laskevissa joissa. 

Jakokuntien muistios-
sa todettiin mm. seuraavaa: 
”Iijoella siikaa on hoidettu 
1980-luvulta asti tulokselli-
sesti. Siikahoidon yhteydes-
sä todettiin 2017 syksyllä, 
että hylje tuli siikojen pe-
rässä jokeen. Hylkeet ovat 
oppineet nopeasti seuraa-

maan kalaa joessa ja asus-
tavat nyt keskellä asutusta 
sijaitsevassa joessa, särkevät 
hoitopyynnit, syövät siiat ja 
emokalat. Tätä ei ole kos-
kaan aiemmin koettu. Siika-
hoidosta saatujen poikasten 
määrä on romahtanut ja sa-
moin siikasaaliit tulevat ro-
mahtamaan.” MH

Hannu Kaisto ja Antero Kurttila kertovat ministerille, että Perämeren rannikon ja jokien kalastaji-
en kokema uhka on todellinen. Toimet hylkeiden aiheuttamien tuhojen vähentämiseksi Perämeren 
rannikolla ja jokialueilla ovat välttämättömiä.Helka Tapio esittelee keskustan Iin kunnallisjärjestön muistiota ministerille. 

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 23, 
kunnanviraston ja Nätteporin alueet
Iin kunnanhallitus päätti 
22.2. käynnistää asemakaa-
van muutostyön Iin kir-
konseudun korttelissa 23, 
kunnanviraston ja Nätte-
porin alueet. Asemakaa-
van muutoksen laatimisen 
tavoitteena on tarkastella 
Kirkonseudun asemakaa-
van hallinto- ja virastora-
kennusten korttelialueen 
tulevaa maankäyttöä. Kort-
telissa sijaitsee tällä het-
kellä kunnanviraston ja 
Nätteporin rakennukset. 
Asemakaavan muutoksel-
la tarkastellaan muun mu-
assa virastorakennusten 
ja asuinrakentamisen yh-
teensovittamisen mahdolli-
suuksia. 

Kunnanviraston kiin-
teistössä on sisäilmaongel-
mia ja Nätteporin kiinteistö 
vaatii remontointia. Kun-
nanviraston vieressä olleen 
hammashoitolan paikalle 
on rakennettu kerrostalo. 

Asemakaavan muutok-

seen liittyen on laadittu 
osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (OAS), jossa 
kerrotaan muun muassa 
kaavan lähtökohdat, tavoit-
teet ja vaikutukset, sekä 
kaavaprosessiin liitty-
vä vuorovaikutus ja aika-
taulu. OAS oli nähtävillä 
8.4.–7.5.2021 välisen ajan. 
OAS:n nähtävilläoloaikana 
kuntalaisilla ja muilla osal-
lisilla oli mahdollisuus esit-
tää aineistosta mielipiteitä. 

Elina Nissinen, Iin 
kunnan vs. maankäytön 
asiantuntija kertoo, että 
mielipiteitä saatiin muka-
vasti, mikä vahvistaa käsi-
tystä siitä, että kyseessä on 
eräs iiläisille tärkeimmistä 
alueista. Alueelle sijoittuu 
keskeisiä kunnan palveluja 
kuten kirjasto, lisäksi alue 
on tärkeä kunnan vetovoi-
man kannalta erityises-
ti sen maisemallisen arvon 
vuoksi. 

OAS:sta saadussa pa-

lautteessa nousivat Nissi-
sen mukaan esiin erityisesti 
toiveet ja huolet liittyen 
kunnanviraston viereisen 
jokirannan alueen ja Nät-
teporin säilymiseen kunta-
laisten käytössä. Alueelle 
onkin esitetty kuntalaisten 
toimesta monenlaisia ide-
oita, jotka liittyvät alueen 
virkistyskäyttöön, kuten 
kulttuurin kokemiseen ja 
liikuntamahdollisuuksiin. 
Alueella on potentiaalia 
monenlaiseen toimintaan, 
mikä tekee tästä kaava-
muutoksesta erityisen mie-
lenkiintoisen. 

Elina Nissinen kertoo, 
että kaavamuutosta on tar-
koitus viedä eteenpäin tyy-
pillistä asemakaavatyötä 
osallistavammin. Esimer-
kiksi työpaja-tyyppisen 
työskentelyn avulla voi-
daan osallistaa kuntalaisia 
ja kuulla ideoita alueen ke-
hittämiseksi alueen käyttä-
jiltä itseltään. Yksi ajatus on 

ollut järjestää ”visualisoin-
tikilpailu” kaavasuunnitte-
lijoille, joka myös olisi tapa 

tuoda esiin erilaisia vaih-
toehtoja alueen käyttöön. 
Kaavamuutoksen työstä-

mistä jatketaan syystalven 
2021 aikana. MH

Mitä kunnanviraston ja Nätteporin tilalle? Kerrostalo? Mitä tapahtuu uittopatsaalle, pysyykö pai-
kallaan vai joudutaanko siirtämään? Onko yhteinen rakennus kunnanvirastolle, auditoriolle ja kir-
jastolle mahdollinen? Voidaanko sellainen rakennus sijoittaa johonkin muualle keskustaajamassa?
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Suomen SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola käytti puheenvuo-
ronsa videoyhteydellä Helsingistä.

SuPerin Iijoki seudun ammattiosasto juhli 40-vuotista toimintaansa

SuPerin Iijoki seudun 
ammattiosasto ry 202 
vietti 40-vuotisjuhlaansa per-
jantaina 22.10. Iin Urheilijoi-
den talolla. Juhlaan osallistui 
osaston jäsenistä 50-60 henki-
löä. Juhlassa kukitettiin osas-
ton perustajajäseniä ja entisiä 
puheenjohtajia sekä nykyi-
nen puheenjohtaja. Lisäksi 
hopeinen ansiomerkki luo-
vutettiin Ulla Huoviselle, Eija 
Paakkolalle, Elina Penttilälle. 

Kaikkiaan ammattiliitto 
SuPeriin kuuluu noin 90 000 
sosiaali- ja terveysalan sekä 
kasvatusalan koulutettua 
ammattilaista, jotka työsken-

televät julkisella ja yksityi-
sellä sektorilla. Iijoki seudun 
ammattiosastossa on jäse-
niä 236, alueeseen kuuluu Ii, 
Kuivaniemi ja Yli- Ii. Juhla-
tilaisuudessa ruokailun jäl-
keen syötiin superin logolla 
varustettua täytekakkua ja il-
lan mittaan oli tarjolla pientä 
ohjelmaa ja arvontaa. Illalla 
juhlijat pistivät jalalla kore-
asti royal 52 tahtiin. Perus-
tajajäsen Anneli Hannus piti 
pienen muistelu- ja kannus-
tuspuheen jäsenistölle. Ti-
laisuuden juontajana toimi 
Timo Heinonen Yli-Iin koti-
hoidosta. 

Ennen juhlaa oli ylei-
nen syyskokous missä hy-
väksyttiin ensi vuoden 
toimintasuunnitelma sekä ta-
lousarvio. Anne Huovinen 
jatkaa puheenjohtajana vielä 
ensi vuoden. 

Suomen lähi- ja perus-
hoitajaliitto SuPerin pu-
heenjohtaja Silja Paavola 
käytti juhlaväelle osoitetun 
puheenvuoronsa videoyh-
teydellä Helsingistä. 

-Sote-alan henkilöstön 
osaaminen, hyvinvointi ja 
riittävyys ovat keskeisiä te-
kijöitä SOTE-uudistuksen 
onnistumisessa. Palvelu-

jen turvaaminen kaikilla hy-
vinvointialueilla edellyttää 
selvästi nykyistä enemmän 
koulutettuja lähihoitajia, ja 
alan vetovoimaa tulee mer-
kittävästi parantaa. Ratkaisu-
na on vähentää työkuormaa 
ja parantaa palkkausta sekä 
työoloja. Uusi SOTE-sopimus 
tarjoaa mahdollisuuden kor-
jata sote-sektorin alakohtaisia 
ongelmia ja parantaa mer-
kittävästi alan vetovoimaa 
ja henkilöstön saatavuutta, 
Paavola kertoi. 

Puheenjohtaja Paavo-
la painotti lisäksi, että kun-
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sote-palvelujen saatavuutta. 
- Talousarvioita laadittaessa 
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dittava siitä, että esimerkiksi 
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rataan riittävät määrärahat. 
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an pienten määrärahojen va-
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kieltäytymään lakisääteis-
ten palvelujen järjestämises-
tä. MH

Täytekakku superin logolla.

Juhlaan osallistui noin 60 henkeä. Kuntaliiton hopeisen ansiomerkin saivat Ulla Huovinen, Eija Paakkola, Elina Penttilä.

Perustajajäseniä ja puheenjohtajia muistettuina Anneli Hannus, Kaarina Jakkila, Maija Kylmänen, 
Maarit Lauri, Anne Huovinen. Anneli ja Maija ovat perustajajäseniä, Kaarina ja Maarit aikaisempia 
puheenjohtajia, Anne nykyinen puheenjohtaja. 

Anne Huovinen. Anneli Hannus.

IIK!!-festivaalin 20. lyhytelokuvakilpailussa 7 elokuvaa – liput myynnissä
20. juhlavuottaan viettä-
vän IIK!!-kauhuelokuva-
festivaalin lyhytelokuva- 
kilpailun esikarsinnan lä-
päisi seitsemän elokuvaa: 
Teemu 33v, työtön (ohj. 
Ash Boyzz, 10 min), Me-
renneito purnukassa (ohj. 
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turn of Shitters (ohj. Jarno 
Mahlberg, 9 min), Suden-
marja (ohj. M. Lehtonen 
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Hysteria (ohj. Anssi Määt-
tä, 7 min), Vanki (ohj. Leevi 
Kähkönen, 15 min), Lawn 
of the Dead (ohj. Petteri Sta-
vén, 14 min). 

Merikäärme, taiteilija Johannes Kostaja.

Kilpailutyöt esitetään 
29.–31.10. järjestettävällä 
festivaalilla kaksi kertaa. Kil-
pailunäytöksen kesto on yh-
teensä noin 66 minuuttia ja 
ikäraja K16.

Kilpailun tuomareina toi-
mivat helsinkiläinen käsikir-
joittaja-ohjaaja Ilja Rautsi ja 
oululainen monialataiteilija 
Heidi Huotari. IIK!!-festivaa-
lin ja Rantapohja-lehden tar-
joama pääpalkinto on uusi 
GoPro HERO - videokame-
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julkistetaan lauantaina 30.10. 
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ser-elokuvanäytöksen alussa.
Näytösaikataulu on nähtä-

vissä festivaalin nettisivuilla 
ja näytöskohtaiset liput ovat 
ennakkomyynnissä: http://
www.iikfestivaali.fi

20. IIK!!-kauhuelokuva-
festivaali järjestetään poik-
keuksellisesti Rysällä, Iin 
Urheilijoiden talo. Ohjelmis-
tossa on lyhytelokuvakilpai-
lun lisäksi yhteensä 11 pitkää 
elokuvaa, erikoisohjelmistoa 
ja torstaina 28.10. Oulussa jär-
jestettävä ennakkoklubi.

Kauhutaidetta esillä 
Kauhu on aiheena inspi-

roinut Lähde! Taiteesta 
osallisuutta –hankkeen osal-
listujia, ja IIK!! –festivaaleil-
la esillä olevat maalaukset 
ovat kauhutaiteilija ”Johan-
nes Kostajan” käsialaa. 

Työt on valmistettu Iin 
mielenterveyskuntoutu-
jien päivätoimintakeskus 
Myötätuulessa Taidekum-
mi Sanna-Maija Karjalaisen 
johdolla. Taidekummitoi-
minnan osana on kokeiltu 
eri taidemenetelmiä, kerrot-
tu kauhutarinoita ja haettu 
innoitusta kauhumusiikista 
ja eri materiaaleista. 

IIK!!-kauhufestivaali tiedotus 
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Pidetään 
Olhava 
näkyvissä ! Uutta on

olhavan seudun kehittämisyhdistys ry perustettiin v. 
1998 seudun kolmen kylätoimikunnan ’kattojärjestök-
si’: alueellisten hankkeiden toteuttajaksi ja alueen elin-
voimaisuuden kehittäjäksi. 

kehittämisyhdistyksen perusideana ja tavoitteena 
on koko olhavan laajan alueen tasapuolinen kehittä-
minen ja kyläläisten aktivointi. Yhdistys onkin toteutta-
nut vuosien aikana erilaisia kehittämishankkeita sekä 

järjestänyt monia tapahtumia, peräkärrykirppiksiä ja 
retkiä sekä aktiiivisesti tehnyt yhteistyötä alueen toi-
mijoiden kanssa. 

Visiomme on:
olhava, olhavan seudun alue, tunnetaan turvalli-

sena, viihtyisänä, kehittyvänä sekä aktiivisena alueena, 
jossa kunnioitetaan asukkaita elinkaaren eri vaiheissa.

Olhavan seudun kehittämisyhdistys YhdistYksen hallitus Vuonna 2021:
Kirsimaria Pakonen puheenjohtaja, p. 045 127 5663, kirsimaria.pakonen@gmail.com
Eija Kaleva, varapuheenjohtaja, p. 040 5375 788, eija.kaleva@gmail.com
Maarit Tihinen, sihteeri, p. 040 760 9578, maarit.tihinen@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
Pekka Ylitalo, p. 040 836 6290, peylitalo@gmail.com
hallituksen varajäsenet: 
Raili Kolehmainen, Tiina Kunelius, Pertti Nissinen, Henri Seppänen, Sauli Tolonen ja Merja Veijola 

Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry valitsi minut pu-
heenjohtajakseen elokuun kokouksessa. Täytettävänä on 
isot saappaat, Maaritin toimittua pitkän aikaa aktiivises-
ti seudun kehittämiseksi. Uskon, että pystyn vastaamaan 
haasteeseen, tiedostaen kuitenkin ettei kukaan yksin kykene 
ihmeisiin. Sen takia toivonkin kyläläisiltä ja mökkiläisiltä ak-
tiivista osallistumista - jos on ajatuksia, miten saataisiin Ol-
havan seudusta vielä parempi paikka asua ja harrastaa, niin 
ideoita otetaan mielellään vastaan.

Monen kyläläisen kanssa ollaan jo tuttuja, mutta olen 
siis Kirsimaria ja asun Yli-Olhavassa, Vaaraojalla, josta olen 
myös kotoisin. Olen käynyt mutkani maailmalla, mutta pala-
nut tänne takaisin.  Juuret on syvällä Yli-Olhavassa, 1830-lu-
vulla saakka. Minulla jopa on jalkaan tatuoituna ”91150”, 
Yli-Olhavan postinumero. Se on paikka missä sydän on, ja 
johon minut voi aina palauttaa. 

Yli-Olhavan maamiesseuran puheenjohtajana olen toi-
minut usean vuoden ajan, olen myös kirkkovaltuutettu ja 
hiukan sekaantunut kunnallispolitiikkaankin. Luottamus-
toimien lisäksi harrastan mm. opiskelua. Opiskelen Oulun 
ammattikorkeakoulussa monimuotona agrologiksi. Lisäk-
si harrastan metsästystä ja teatteria, sekä kaikenlaista koto-
na puuhastelua.

Kunnan tulee taata tietyt lakisääteiset palvelut, mutta 
emme voi olettaa, että kaikki aktiviteetit tarjotaan valmiina, 
vaan tarvitaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Me itse 
tiedämme parhaiten vahvuutemme. Saunan jälkeen voi sei-
soa portailla, kuunnella hiljaisuutta, katsoa pilviä ja haistaa 
saunanpiipusta tulevan savun. Meillä Olhavan seudulla on 
metsät, merenranta ja joki. Täällä ihmiset tuntevat toisensa, 
monilla on pitkä yhteinen historia. On mahtava porista kylä-
läisten kanssa ja vaihtaa kuulumisia, monesti samalla kuulee 
tarinoita historiasta ja tutuista ihmisistä. Me tiedämme koti-
seutumme arvon, pidetään sen verran ääntä, että muutkin 
sen ymmärtävät.

Nähdään! 
Ja mulle saa soitella.

Kirsimaria Pakonen
Olhavan seudun 

kehittämisyhdistyksen pj.

Uuden 
puheenjohtajan 

mietteitä

Eija Kaleva 
– vuoden olhavanseutulainen

Vuoden olhavanseutulainen Eija Kaleva kukitettavana. Kukat ojensi Maarit Tihinen, kunniakirjan luo-
vutti Kirsimaria Pakonen.

Korona on sävyttänyt kaik-
kea toimintaa jo pitemmän 
ajan. Näin myös Olhavan 
seudun kehittämisyhdis-
tyksen toiminta lamaantui, 
kun kokoontumisia ei suo-
siteltu. Siksipä vuoden 2020 
olhavanseutulaisen valinta-
kin siirtyi loppukesään 2021. 
Kunniakirja annetaan vuo-
sittain henkilölle, joka on toi-
minut koko Olhavan seudun 
ja sen asukkaiden hyväksi.

Olhavan seudun ke-
hittämisyhdistyksen 
vuosikokouksessa olhavan-
seutulaiseksi valittiin yksi-
tuumaisesti Eija Kaleva. Kun 
koronavuonna miltei kaik-
ki yhdistyksen toiminta hii-
pui, niin yksi ei hiipunut. 
Eija on aktivoinut kyläläi-
siä erilaisin facebook-tehtä-
vien ja kisailujen muodossa. 
Käytännössä kaikki Olha-
van seudun kehittämisyh-
distyksen toiminta tapahtui 
Eijan toimesta. Eija oli kes-
keisessä roolissa, kun yh-
dessä Porinapiirin rautaisten 
toimijoiden kanssa he ko-
kosivat ja jakoivat kirje-
tervehdyksen alueemme 

ikäihmisille keväällä 2020 
pandemian suljettua yhteis-
kunnan. Lisäksi loppuvuo-
desta 2020 Eija organisoi, 
kommunikoiden eri taho-
jen kanssa, jouluyllätyksen 
Olhavan seudulla asuvil-
le ikäihmisille. Ihka elävä 
ja oikea Joulupukki vierai-
li heidän ovella Jouluaa-

ton aattona vieden lahjoja ja 
iloista mieltä.

Monille Joulupukin vie-
railu oli koronavuoden ko-
hokohta. Se auttoi myös 
luomaan toivoa paremmasta 
uudesta vuodesta 2021. Jou-
lulahjat mahdollistuivat Iin 
kunnan, seurakunnan, ke-
hittämisyhdistyksen ja Ol-

havajokivarren Puutarhan 
sekä Putaan Pullan sponso-
roimina. On upeaa, että Eija 
tarttui toimeen ja konkreti-
soi toimillaan niin henkistä 
kuin aineellistakin apua seu-
dullamme.

Olen toiminut kyläaktiivina 
jo vuosikymmeniä. Varsin 
nopeasti muutettuani Ol-
havaan 1990 minut valittiin 
Maunulan kylätoimikun-
nan puheenjohtajaksi. Sit-
temmin vuonna 1998 olin 
perustamassa kehittämis-
yhdistystä ja toimin alku-
vuosina puheenjohtajana 
useamman vuoden ajan. 
Ollessani kunnallispolitii-
kassa aktiivisesti mukana 
jättäydyin pois yhdistyk-
sen hallitustyöskentelystä. 

Seurasin kyllä toimintaa ja 
osallistuin erilaisiin talkoi-
siin silloinkin säännöllises-
ti. Vuonna 2009 tulin taas 
aktiivisemmin mukaan yh-
distykseen; toimin yhdis-
tyksen sihteerinä kevääseen 
2017 saakka. Silloin minut 
valittiin taas puheenjohta-
jaksi. Koronavuonna 2020 
vahvistui päätökseni siir-
tyä sivummalle hallitukses-
ta. Kun oma työpaikka on 
nykyisin Rovaniemellä ja 
aikuiset lapset (sekä 4 iha-

naa lastenlasta) asuvat Ou-
lussa, niin joutuu tekemään 
valintoja. Toisaalta koen 
myös erittäin tärkeäksi, että 
toiminnasta vastuussa ole-
vat ovat itse niin fyysises-
ti kuin henkisestikin kiinni 
ja sitoutuneita kehittämään 
Olhavan seutua. Vuosiko-
kouksessa 2021 uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin 
Kirsimaria Pakonen. Hä-
nellä on osaamista ja ener-
giaa ideoida ja viedä asioita 
eteenpäin. Toimin nyt vie-

lä yhdistyksen sihteerinä, 
mutta pikkuhiljaa väistyn 
taakse. Nuorennusleikkaus 
kehittämisyhdistyksen hal-
lituksessa tuli tarpeeseen. 
Kokonaan en ole ajatellut 
kadota; minut näkee edel-
leen erilaisissa talkooporu-
koissa vahvuutena.

Maarit 
Tihinen

Väistyvän puheenjohtajan tuumailujaOOlhavan
eutulainenSS 2021

Julkaisija:  olhavan seudun kehittämisyhdistys ry

Päätoimittaja:  Maarit tihinen

Toimittajat:  heimo turunen, kirsimaria Pakonen

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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perustamassa kehittämis-
yhdistystä ja toimin alku-
vuosina puheenjohtajana 
useamman vuoden ajan. 
Ollessani kunnallispolitii-
kassa aktiivisesti mukana 
jättäydyin pois yhdistyk-
sen hallitustyöskentelystä. 

Seurasin kyllä toimintaa ja 
osallistuin erilaisiin talkoi-
siin silloinkin säännöllises-
ti. Vuonna 2009 tulin taas 
aktiivisemmin mukaan yh-
distykseen; toimin yhdis-
tyksen sihteerinä kevääseen 
2017 saakka. Silloin minut 
valittiin taas puheenjohta-
jaksi. Koronavuonna 2020 
vahvistui päätökseni siir-
tyä sivummalle hallitukses-
ta. Kun oma työpaikka on 
nykyisin Rovaniemellä ja 
aikuiset lapset (sekä 4 iha-

naa lastenlasta) asuvat Ou-
lussa, niin joutuu tekemään 
valintoja. Toisaalta koen 
myös erittäin tärkeäksi, että 
toiminnasta vastuussa ole-
vat ovat itse niin fyysises-
ti kuin henkisestikin kiinni 
ja sitoutuneita kehittämään 
Olhavan seutua. Vuosiko-
kouksessa 2021 uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin 
Kirsimaria Pakonen. Hä-
nellä on osaamista ja ener-
giaa ideoida ja viedä asioita 
eteenpäin. Toimin nyt vie-

lä yhdistyksen sihteerinä, 
mutta pikkuhiljaa väistyn 
taakse. Nuorennusleikkaus 
kehittämisyhdistyksen hal-
lituksessa tuli tarpeeseen. 
Kokonaan en ole ajatellut 
kadota; minut näkee edel-
leen erilaisissa talkooporu-
koissa vahvuutena.

Maarit 
Tihinen

Väistyvän puheenjohtajan tuumailujaOOlhavan
eutulainenSS 2021

Julkaisija:  olhavan seudun kehittämisyhdistys ry

Päätoimittaja:  Maarit tihinen

Toimittajat:  heimo turunen, kirsimaria Pakonen

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!

- 3 - OOlhavan
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Osallistu videokisaan ja voita drone!
Olhavan seudun kehittämisyhdistyk-
sen videokisaan voivat osallistua kaik-
ki 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 pääpal-
kintona on 500 euron arvoinen drone eli 
ilmakuvaushelikopteri. lisäksi kummas-
sakin sarjassa arvotaan kaikkien osallistu-
jien kesken 50 euron arvoinen lahjakortti 
Maisemaravintola Merihelmeen. 

Videon vaatimukset

- kuvattu olhavassa vuosina 2020-2022. 
kesto vähintään 3 sekuntia ja korkein-
taan 3 minuuttia

- tiedostomuoto: mp4, avi tai mov
- luvat tunnistettavissa olevilta henkilöil-

tä (alle 12-vuotiaan puolesta luvan an-
taa 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 vii-
dellä eri videolla.

Lähetä videosi 30.6.2022 
mennessä osoitteisiin:  

info@olhava.fi ja 
kirsimaria.pakonen@gmail.com

Kirjoita sähköpostiin:
- Videon nimi
- osallistutko yli 18-vuotiaiden vai alle 

18-vuotiaiden sarjaan

- tekijä / työryhmän jäsenet. Yhteyshen-
kilön sähköposti ja puhelinnumero

- Missä video on kuvattu

jos tiedoston koko on yli 5 megatavua, la-
taa videosi esim. Vimeo- tai Wetransfer-
palveluun ja lähetä sähköpostilla videon 
latauslinkki. Parin viikon sisällä saat vah-
vistusviestin, että tiedosto on varmasti 
saapunut perille.

Voittajat valitsee kehittämisyhdis-
tyksen hallituksen nimeämä tuomaristo. 
tuomaristo arvioi muun muassa alkupe-
räisideaa, miten hyvin video kuvaa olha-

vaa sekä teknistä toteutusta.
Voittajat julkaistaan olhavapäivänä, 

9.7.2022.
olhavan seudun kehittämisyhdistys 

voi käyttää kilpailuvideoita ja niiden osia 
olhavan markkinoinnissa muun muas-
sa internetsivuilla ja somekanavissa sekä 
esittää niitä erilaisissa yleisötapahtumis-
saan.

Lisätietoja: 
kirsimaria Pakonen,
kirsimaria.pakonen@gmail.com,
p. 045 127 5663

Sorsanpojan ensimmäinen uintiretki, veljentytön runoesitys, 
salapoliisitarina tai päivänpolttava dokumentti? 

Osakaskunnan vuosikokoukseen 
kokoonnuttiin Vuornoksen kodalle
Olhavan osakaskunnan vuo-
sikokous kokoontui Vuor-
noksen kodalle ja paikalla oli 
11 osakasta. Kokouksessaan 
yleinen kokous hyväksyi 
ravustuksen rauhoituksen 
kaudelle 2021. Rapukantaa 
tullaan seuraamaan ja mah-
dollinen koeravustus teh-
dään kesällä 2022, minkä 
jälkeen tehdään päätös kau-
den 2022 ravustuksesta. 

Kalastus- ja metsäs-
tyslupamaksut säilyivät 
ennallaan ajalle 1.5.2021–
30.4.2022: Verkkokalas-
tus 20€/8 verkolta (8x30m, 
uusi kalastuslaki). Sorsalu-
pamaksu 25€/henkilö/kau-
si. Rapupyydys 5 €/pyydys, 
enintään 15/pyytäjä.

Kalanpoikasia hankitaan 
edellisten vuosien tapaan 
Luke luonnonvarakeskuk-
selta ja istutetaan Olhavan 
osakaskunnan vesistöihin. 

Pihlajajärvellä oli pu-
heenjohtajan toimesta tehty 
katselmus padon kunnos-
ta ja ympäristöstä. Alue on 
vaikea kulkuista, aiemmat 
tienreiät ovat metsittyneet ja 
aikanaan puusta rakennettu 
munkki on lahonnut ja huo-
nokuntoinen. Päätettiin, että 
uutta munkkia ei alueelle 
enää rakenneta, vaan sinne 
sijoitetaan kaivinkonetyönä 
400 mm, noin 7 metriä pitkä 
putki, jonka tarkoituksena 
on tasata vedenpinta järvis-
sä oikeaan korkoon.

Hoitokuntaan jäseniksi 
valittiin Heikki Lahdenpe-
rä ja hänen varalleen Matti 
Kyröläinen, Osmo Jurvakai-
nen ja hänen varalleen Jussi 
Takaluoma, SeppoTapio ja 
hänen varalleen Pertti Van-
hala sekä Timo Sassi-Päk-
kilä ja hänen varalleen Kari 
Parkkila. Toiminnantarkas-
tajiksi valittiin Eila Suomela 
(varalle Riitta Muhonen) ja 
Ahti Häyrynen (varalle Eino 
Lehtonen). Osakaskunnan 
edustajaksi Simojoen ja Kui-
vaniemen kalastusalueen 
kokouksiin valittiin Timo 
Sassi-Päkkilä ja hänen varal-
leen Seppo Tapio.

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

Osakaskunnan kesä 

Osakaskunnan vesistöihin 
hankittiin jälleen Taival-
koskelta Lukelta n 19 000 
taimenen poikasta ja istu-
tettiin osakaskunnan vesis-
töihin. Veneenlaskupaikat 
ja kodat ovat olleet aktiivi-
sessa käytössä ja kalastus- 
ja sorsastuslupien lunastus 
alueella on ollut vilkasta. 
Vuornoskodan turvallisuut-

ta ja käytettävyyttä paran-
nettiin rakentamalla kodalle 
tukevat portaat ja penkit. 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus on esittänyt 
kunnostuksen tai hoidon 
järjestämisestä Muhokarin, 
Toiton ja Kyröletto-Vuor-
nosletto alueille. Toimenpi-
teiden on tarkoitus ajoittua 
2021-2023 ajalle. Toimenpi-
teinä parannetaan alueel-
la esiintyvän rantaluonnon 

(merenrantaniitty) edusta-
vuutta. Samalla paranne-
taan alueella esiintyvien 
uhanalaisten/harvinaisten 
hyönteislajien ja lintujen 
elinympäristön laatua. Nii-
tetään ja raivataan pensoit-
tunutta ja ruovikoitunutta 
merenrantaniittyä. Meren-
rantaniityn niittohoitoa jat-
ketaan vuosina 2022-2023.        

Teksti Helka Tapio

Vuornoskodan turvallisuutta ja käytettävyyttä parannettiin rakentamalla kodalle tukevat portaat ja 
penkit.

Olhavanseudun kehittämisyhdistys ry ja Yli-Olhavan maa-
miesseura ry pitivät vuosikokouksensa elokuun lopussa. 
Viimeisen puolitoista vuotta yhdistysten toiminta on ollut 
vähäistä, mutta pikkuhiljaa toimintaa taas käynnistellään ra-
joitteiden poistuttua. Molemmissa kokouksissa keskustel-
tiin Kaihuajärven kunnostuksesta, joka olisi tarpeellinen ja 
iso projekti. 

Olhavanseudun kehittämisyhdistyksen kokouksessa yh-
distyksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsimaria Pakonen, 
Maarit Tihisen siirtyessä sihteeriksi. Yksimielisellä päätök-
sellä Vuoden Olhavanseutulainen on Eija Kaleva. Eija on 
toiminut pitkään aktiivisesti koko seudun hyväksi, myös 
korona-aikana. Kaksi vuotta tauolla ollut Olhavapäivä on 
myös tarkoitus järjestää heinäkuussa 2022. 

Kehittämisyhdistys on uusinut vuokrasopimuksen Iin 
kunnan kanssa Olhava-Areenasta; käyttöoikeus on voimas-
sa 31.12.2025. Areenan yhteydessä oleva kuntosali on ollut 
aktiivisessa käytössä.

Maamiesseuran kokouksessa keskusteltiin yhdistyk-
sen tulevaisuudesta sekä Yli-Olhavan kylätoimikunnan 
toiminnasta. Jatkossakin maamiesseura vuokraa taloa juh-
la- ja kokouskäyttöön sekä järjestää bingoja. Tälle syksylle 
on kerennyt olla jo kaksi bingoa. Ennen joulua järjestetään 
kinkkubingo kolme kertaa. Bingoilua helpottamaan on maa-
miesseuran saliin asennettu uusi äänentoisto sekä kaiutti-
met kahvioon. Maamiesseuran sali kaipaa pintaremonttia 
ja etenkin seinät lisäeristystä. Päätettiin selvittää vaihtoehto-
ja asian edistämiseksi. Suositut tapahtumat - kuutamohiih-
to ja onkikilpailut - halutaan järjestää myös tulevaisuudessa, 
mahdollisesti Yli-Olhavan kylätoimikunnan järjestämänä. 

Iin Konepaja Oy on lahjoittanut kehittämisyhdistykselle 
pyörivän laavun metallirungon. Samanlainen laavu löytyy 
Praavasta. Laavu päätettiin sijoittaa Yli-Olhavaan, jokivar-
teen, Vaaraojantien alkupäähän. Laavun pystytys tehtiin 
talkoilla. Myös puuosien työstö saatiin lahjoituksena, talkoo-
työnä, RoihuPuulta. 

Seudun tapahtumia pyritään aktiivisesti päivittämään 
olhava.fi sivustolle, sivuilta löytyy mm. alueen yhdistysten 
tiedot ja tietoa retkipaikoista. Kannattaa ehdottomasti käydä 
tutustumassa sivuihin, jos et ole vielä käynyt.

Kirsimaria Pakonen
puheenjohtaja, 

Olhavan seudun kehittämisyhdistys Ry

olhavanseudun 
kuulumisia

Instagram:
olhava.fi

tykkää ja pysy 
olhavan kartalla!

Facebook:
Olhava.fi
Olhavan koulun vanhempainyhdistys
Olhavan oma puskis
Olhavan wanhakauppa
Olhavanseudun kelkkailijat
Yli-Olhavan maa- ja kotitalousnaiset
Yli-Olhavan Maamiesseura
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Säilytetään Olhavan koulu ja ryhmis: 
- säilytetään Olhavan kylä!
Olhavan seudulla kuohuu. 
Vanhemmat ovat samanai-
kaisesti vihaisia, surullisia 
sekä pelokkaita. Osa perheis-
tä miettii poismuuttamista. 
Yksi nelihenkinen perhe läh-
ti jo. Huoli on yhteinen. Tah-
totila on kova: Säilytetään 
Olhavan koulu ja ryhmis; - 
säilytetään Olhavan kylä!

Iin opetus- ja varhais-
kasvatuslautakunta päätti 
7.10.2021 esittää kunnanval-
tuustolle, että Olhavan kou-
lu ja ryhmäperhepäiväkoti 
Tenavatupa lakkautetaan 
1.8.2022. Molemmissa on 
kyse lakisääteisen palvelun 
järjestämisestä.

Tenavatupa on vuosia ol-
lut täynnä lapsia ja hoitopaik-
kaa sinne on joutunut myös 
jonottamaan. Perusteena Te-
navatuvan lakkauttamiseen 
oli kunnan säästötavoitteet. 
Iin kunta on tehnyt suuria in-
vestointeja kuntakeskukseen 
tai sen läheisyyteen esimerk-
kinä Haminan koulu, lukio, 
Alarannan koulu joutsen-
merkkeineen ja sisäliikun-
tahalli Iisi Areena. Säästöjä 
yritetäänkin nyt tehdä vie-
mällä pieniltä, vireiltä ja elin-
voimaisilta kyliltä viimeiset 
kunnan tuottamat, lakisää-
teiset, palvelut.

Olhavan ryhmäperhepäi-
vähoito ja koulu ovat harvoja 
Iin kunnan terveitä, sisäil-
maltaan erinomaisia kiin-
teistöjä, joissa ei ole tiedossa 
peruskorjaustarvetta seuraa-
valle vähintään viidelle vuo-
delle.

Olhavan kylä on asukas-
luvultaan kasvussa, eikä 
ihme, sijaitseehan se upealla 
alueella merenrannassa Ou-
lun ja Kemin välissä. Remon-
toidun nelostien ja nopean 
valokuituyhteyden ansiosta 
Olhava tarjoaa loistavat puit-
teet työssäkäyville luonnon-
rauhaa arvostaville perheille. 
Kyläkoulu ja päiväkoti ovat 
keskeisessä asemassa asuin-
paikkaa valitessa ja näin 
ollen edellytys alueen veto-
voimaisuuden säilyttämisek-
si ja lisäämiseksi. Koko kylän 

sydämenä toimivan koulun 
ja ryhmiksen miljöö ei rajoi-
tu vain koulunkäyntiin, vaan 
toimii monipuolisena har-
rastuspaikkana niin lapsille 
kuin aikuisillekin.

Tenavatupa palvelee Ol-
havan seudun vanhempia 
sijaintinsa puolesta erin-
omaisesti. Se on ns. mat-
kan varrella, vaikka useassa 
perheessä toinen vanhem-
pi kulkee töissä Oulun 
suunnalla ja toinen Kemin 
suunnalla. Kun lähtökohtai-
sesti jo työmatkat ovat pit-
kät (esim. Yli-Olhavasta tai 
Oijärveltä lähtiessä), niin 
lapsen hoitopäivää on mah-
dollista kohtuullistaa siten, 
että toinen vanhempi vie ja 
toinen hakee lapsen hoidos-
ta Olhavasta. Hoitopaikan 
siirtyminen Iihin tai Kuiva-
niemeen tarkoittaa sitä, että 
toinen vanhemmista joutui-
si tekemään noin 40 km yli-
määräisen mutkan muutoin 
jopa 120km päivittäisen työ-
matkan lisäksi. 

Lakkauttamista perustel-
laan säästöillä. Lasketut ja 
listatut säästöt ovat täysin 
harhaanjohtamista varten. 
Itseasiassa ryhmäperhepäi-
vähoito on edullisempi hoi-
tomuoto kunnalle kuin 
päiväkoti. Iin kunnan päivä-
kodit pursuavat jo nyt lap-
sista, eikä Olhavan seudun 
vanhempien lapsille pystytä 
selkeästi osoittamaan paik-
koja eli vajaatäytöllä olevia 
päiväkotiryhmiä. Säästö-
nikkareiden taustalla onkin 
’rinnakkaisagendalla’ raken-
nuttaa uusi, upea, vähintään 
4 miljoonaa euroa maksama 
päiväkoti Iin kuntakeskuk-
seen, Haminalle. Eli lakkau-
tetaan kunnan omistamassa, 
maksetussa, kunnostetussa, 
hyväkuntoisessa rakennuk-
sessa täydellä volyymilla toi-
miva ryhmäperhepäiväkoti 
ja samanaikaisesti rakenne-
taan uusi, iso, keskitetty päi-
väkotiyksikkö, nykyisillä 
rakentamiskustannuksilla? 

Olhavan koulun osalta ti-
lanne on haastavampi. Sääs-

Olhavan ja Yli-Olhavan postinumeroalueiden 0-6-vuotiaiden lasten lukumäärän kehitys 2014-2019 (uudempaa tietoa ei Tilastokeskuksel-
ta saa). Kuvaaja osoittaa lapsimäärän notkahduksen 2015-2017, joka on näkynyt viime vuosien aikana koulun oppilasmäärässä ja kirvoit-
tanut keskustelun koulun lakkauttamisesta. Kuitenkin vuodesta 2018 lähtien kasvu on ollut tasaista. Kylillä on tehty työtä lapsiperheiden 
houkuttelemiseksi. Olhavan koulun oppilasmäärässä muutos näkyy muutaman vuoden viiveellä viiden vuoden takaisesta notkahduk-
sesta johtuen. Lisäksi viime vuosien muutos yhteiskunnassa mm. etätyön suosiminen, laajakaistan rakentaminen alueelle, 4-tien paran-
taminen sekä päätös Kemin biotuotetehtaan rakentamisesta tukevat alkanutta positiivista virettä. Onko Iin kunnalla vara kääntää kasvu 
hiipumiseksi?

Iin kunta mainostaa itseään kylämyönteisenä, vihreänä ja 
hiilineutraalina kuntana. Suoraan kunnan nettisivuilta lainattuna 21.10.2021: 

Kunnassa on laaja kyläkouluverkosto, mikä pitää koko Iin aluetta ja 
sen kyliä elinvoimaisina.

Silti valtuutetuista osa on valmis tekemään olemattomien säästöjen 
varjolla päätöksiä, jotka lisäävät huomattavasti kunnan hiilijalanjälkeä ja 

samalla vaikuttavat suoraan heikentävästi alueen perheiden ja 
lasten hyvinvointiin.

Iin kunnan valtuutetut, TERVETULOA!
la 30.10. klo 14. elämysmatka koulukuljetuksessa.

Kokoontuminen Olhavan koululle puoli tuntia ennen 
lähtöä. Ilmoittautuminen ja tiedustelut 

Kirsimaria p. 045 127 5663.

töjä on mahdollista saada 
yhdistämällä Olhavan kou-
lun oppilaita jo olemassa ole-
viin ryhmin Kuivaniemessä 
tai Iissä. Ja tietysti vain si-
ten, että samalla irtisanotaan 
opetushenkilöstöä tai määrä-
aikaisia työsuhteita ei jatke-
ta. Ongelmaksi muodostuu 
koulukuljetukset. Koulukul-
jetuksia on jo nyt vaikea hoi-
taa siten, että pysytään lain 
määräämissä aikarajoissa 
per päivä. Koulukuljetuksien 
on kuitenkin arvioitu lisään-
tyvän nykyisestä 48 266 eu-
rosta vain 10 000 eurolla, eli 
noin 53 euroa/pv. Onkohan 
arvioinnin laatijalla tullut 
pilkkuvirhe: lisäys taitaa olla 
jopa 100 000 euroa vuodes-
sa? Me vanhemmat, joiden 
lapset ovat olleet koulukulje-
tuksessa Kuivaniemen kou-
lulle, tiedämme millainen 

”härdelli” koulukuljetusten 
järjestäminen on ja kuinka 
pitkiksi päivät venyvät sivu-
kylien lapsilla. Koska oppi-
laiden koulupäivän aloitus 
ja lopetus vaihtelee ikäluok-
kien mukaan (~kouluviikon 
pituus eri ikäryhmissä vaih-
telee 19-30h); ei koontikulje-
tuksia pystytä järjestämään. 
Kuljetusoppilaille ei voida 
myöskään laittaa odotustun-
teja (onneksi!), koska kou-
lumatka on tapahduttava 
lain määräämissä puitteissa. 
Koko ikähaitarin 0.-9.lk lait-

taminen aamuin illoin tien 
päälle on järkyttävä päätös. 
Ja erityisesti juuri kaikkein 
pienimpien lasken kannalta: 
koulumatkaan 2,5h per päi-
vä normi koulupäivän päälle 
on kestämätön ehdotus!

Niinpä osa perheistä 
miettii jo poismuuttamis-
ta. Uusia perheitä ei pystytä 
houkuttelemaan kylälle. Sik-
si olemme päättäneet ottaa 
käyttöön kaikki mahdolliset 
keinot: yhtenä on julkinen 
adressi: Pelastetaan Olha-
van koulu ja ryhmäperhe-

päiväkoti!
Toivomme päättäjille 

kykyä ymmärtää lasten ja 
perheiden tarpeita, kykyä 
asettua lapsen ja vanhem-
pien asemaan. Toivomme 
viisautta ja kykyä katsoa tu-
levaisuuteen kehittäväl-
lä otteella niin, että koko Iin 
kunta kylineen on houkut-
televa ja hyvinvoiva tulevai-
suuden asuinpaikkana ja he, 
jotka siellä jo asuvat, voisivat 
asua kotonaan edelleen tur-
vallisin mielin ja tulevaisuu-
teen luettaen.
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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

Taksi EL Rajala
0400 184 829

taksirajala@gmail.com
1+8 henkilöä
ii ja Olhava

Taksi E. Muhonen Olhava
p. 045 111 1051

kELa-Taksi
p. 0800 93150

p. 040 5549 663
Myös taksikorttikuljetukset!

Mika Lalli Ky
TAKSI OLHAVA

Jokivarren 
Puutarha

P. 0400 192 142
Oijärventie 1144 
Yli-Olhava

0400 280 865 

www.lvilalli.fi

Juuri valmistunut laajan 
tutkimus osoittaa kylä-
koulujen ja kylien elinvoi-
man yhteyden. Koulujen 
lakkauttaminen kiihdyttää 
maaseudun asukaskatoa 
selvästi. Erityisen kriit-
tistä se on alueilla, jois-
sa välimatkat lähikouluun 
kasvavat sietämättömän 
pituisiksi. Näille seudulle 
on kyläkoulun lakkautta-
misen jälkeen vaikea hou-
kutella nuoria asumaan. 

Koulun ja päiväko-
din lakkauttamisen myötä 
lapsiperheitä ei enää alu-
eelle muuta. Lisäksi ny-
kyisetkin lapsiperheet 
pakotetaan muuttamaan 
palvelujen äärelle. Muutto 
ei kuitenkaan todennäköi-
sesti kohdistu Iin kunta-
keskukseen, koska siellä 
ei ole tarjota sitä yhteisöl-
lisyyttä, rauhaa ja luontoa, 
mitä Olhavassa tai Yli-Ol-
havassa on. 

Halutaanko koko Iitä 
kehittää?
Iin kunnalle on myön-
netty vuonna 2015 kun-
niamaininta ”Suomen 

Kyläkoulu tukee 
alueen elinvoimaisuutta

Allekirjoita adressi ja ilmaise tukesi: 
Adressin Pelastetaan Olhavan koulu ja ryhmäperhepäiväkoti 
voi allekirjoittaa vaivattomasti netissä, osoitteessa:
www.adressit.com/pelastetaan_olhavan_koulu_ja_ryhmaperhepaivakoti

Tai perinteisesti paperille seuraavissa kaupoissa: 
Ii: k-Market ii, neste ii j. nenonen oy, s-Market ii
Kuivaniemi: nelosparkki – neste kuivaniemi, sale kuivaniemi
Oijärvi: Veeran Puoti
Yli-Ii: sale Yli-ii

kylämyönteisin kunta”. 
Kunnan nettisivuilla väite-
tään: ”Kunnassa on laaja ky-
läkouluverkosto, mikä pitää 
koko Iin aluetta ja sen ky-
liä elinvoimaisina”. Haluaa-
ko Iin uudet päättäjät olla 
sammuttamassa Olhavan 
seudun valoja, vaiko kään-
tämässä uuden, kasvun, lu-
vun?

Mallia voisi käydä otta-
massa Muuramen kunnalta, 
jossa oltiin samassa tilan-
teessa muutama vuosi sitten. 
Siellä päätettiin kylämyön-
teisesti, päätettiin yhteistuu-
min kehittää koko kuntaa. 
Päätettiin yhdessä hakea rat-
kaisuja ongelmaan. Päätet-
tiin, ettei sammuteta valoja.

Olhava on puolessa vä-
lissä Oulua ja Kemiä. Ny-
kyisin, 4-tien remontin 
myötä, sijainniltaan loistava! 
Samalla koronan myötä etä-
työskentely on lisääntynyt 
oleellisesti. Ihmiset muutta-
mat maalle ja Olhavassa on 
juuri sitä mitä halutaan: laa-
jakaistayhteydet, välimatkat 
lähikaupunkeihin kohtuulli-
set sekä koskematonta luon-
toa ja rauhaa. 

Samanaikaisesti tiedäm-

me, että uutta biotuoteteh-
dasta rakennetaan Kemiin. 
Uusia työpaikkoja syntyy ja 
nuoret etsivät paikkaa ko-
dikseen. Voisiko Seljänperän 
kaava edistää koko Iin kun-
nan väkilukua ja tuoda elin-
voimaa alueelle?

Voiko yhdysluokassa oppia?
Suomesta puuttuu miltei 
tyystin keskustelu eri-ikäis-
ten oppimisesta toisiltaan, 
vaikka esimerkiksi myös 
päiväkodeissa lapset ovat 
eri-ikäisiä pienten koulu-
jen tapaan. Suomessa käy-
tetään yleensä vain termiä 
yhdysluokkaopetus, kun 
taas kansainvälisesti käy-
tetään mieluummin termiä 
multi-age-luokka (~moni-
ikäinen luokka). Multi-age-
ryhmittely on itseasiassa 
yksi luokattoman koulun 
tunnusmerkki. 

Kansallisten ja kansain-
välisten tutkimustietojen 
mukaan yhdysluokka-peda-
gogiikka on opetuksellises-
ti vähintään yhtä laadukasta 
kuin vuosiluokka-pedago-
giikkakin. Yhdysluokka-pe-
dagogiikalla saavutetaan 

paremmat tulokset sosiaa-
listen taitojen ja yhteisöl-
lisyyden edistämisessä. 
Mielenkiintoinen kansain-
välinen nykypäivän ilmiö 
on, että yhdysluokka-pe-
dagogiikkaa otetaan yhä 
enenevässä määrin käyt-
töön myös suurissa kau-
pungeissa sen tarjoamien 
pedagogisten hyötyjen 
vuoksi!

Myös Olhavan koulus-
sa sekä vanhempien että 
oppilaiden mielestä ope-
tus on ollut laadukasta 
ja hyvää, vaikka eri-ikäi-
set opiskelevat samassa 
luokassa. Myös allekir-
joittanut itse on saanut 
aikanaan erinomaisen 
perustan elämälleen ja 
elinikäiselle oppimiselle 
Tannilan pienen kyläkou-
lun yhdysluokilta. Suo-
malaisen opetuksen etu 
ja voima onkin aikaisem-
min ollut juuri siinä, että 
opetuksessa on pystytty 
huomioimaan alueelliset 
erityispiirteet ja tarpeet.

Kirjoittanut: 
FT Maarit Tihinen
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Hyvä herra Kivi.
Olen kuullut sinusta ja kir-
joistasi. Harmi että kuolit. 
Miksiköhän ihmisten pitää 
kritisoida kaikkia muiden 
asioita. Kirjallisuus ja kir-
jat ovat olleet aina osa elä-
määni. Minusta et ansainnut 
huonoa kohtelua. Sinulla on 
onneksi hyvä olla ja voit jat-
kaa elämääsi siellä missä 
oletkaan. Pidän seitsemäs-
tä veljeksestä paljon. Mi-
nusta se on todella villi ja 
hauska. Pidän koulunkäyn-
nistä ja haaveenani on al-
kaa eläinlääkäriksi. Haluan 
myös joskus alkaa kirjoittaa 
kirjoja kuten sinä. Lukemi-
nenkin on ollut pienestä asti 
iso osa elämää. Olen lukenut 
kymmeniä kirjoja. Eniten pi-
dän romaaneista ja eläimis-
tä. Myös elämänmyönteiset 
kirjat ovat hyviä. 

T. Iina H

Hyvä herra Kivi 
Mielestäni kirjasi ”Seitse-
män veljestä” on hyvä kirja. 
Tykkään koulun käynnistä, 
koska kaikki jotka tunnen, 
on kivoja. Tykkään käydä 
pihalla, mutta siitä tulee jos-
kus tylsää koska ei ole niin 
paljon tekemistä. Tykkään 
myös lukea illalla, koska se 
on kivaa. Kaikki on kehitty-
nyt näiden vuosien aikana 
niin kuin teknologia, yleis-
kieli, Ja rakennuksien ul-

konäkö on muuttunut aika 
paljon. Lempi kirjani ovat: 
Soturi kissat, ja neropatin 
päiväkirja. 

Terveisin: 
Annika Mattila.

Hyvä herra Kivi 
Koulussa on mahtavaa, 
kaikki on mukavia mutta 
ethän sää elä nii sää et voi 
lukea tätä mutta siitä viis 
mennään asiaan. 

Liikun hyvin paljon luon-
nossa. Varmaan yli puolet 
elämästäni olen viettänyt 
luonnossa, luonto on mahta-
va. Me käymme perheemme 
kanssa Kivijärvellä kävele-
mässä tai ajamassa mönkijäl-
lä. Yleensä me kalastetaan, 
veneillään muuten vaan tai 
paistetaan makkaraa. Sisa-
rukset ovat yleensä tyhmiä 
mutta ei aina. Luen vapaa-
ajalla paljon erilaisia kirjoja. 
En ole lukenut yhtään si-
nun kirjaa. Koulu on yleen-
sä kivaa mutta ei aina se on 
enemmän tylsää kuin kivaa. 

Toivoisin että nähtäisiin 
mutta heippa Kivi.

Aada Sassi 

HYVÄ HERRA KIVI  
Hyvä herra Kivi terve. Minä 
ja minun sisarukset tai jopa 
meidän koko perhe on ai-
kamoisia pellejä tai vähän 
hauskoja ainakin meidän 
mielestä. Minulla on yksi 

pieni kysymys sinun kir-
jan teoista. Miten sinä keksit 
niin hyvän kirjan joka myös 
minuakin kiinnostaa, vaik-
ka en ole kiinnostunut kovin 
paljoa kirjoista. 

Terveisin 
Veeti

Kirje 
Kivelle 
Hei hyvä 
herra 
Kivi! 
Ny-
kyään 
luon-
to on 
puhdas 
ja kou-
luissa 
ilmais-
ta kou-
luruokaa 
joka on tosi 
hyvä asia. 
Luonto on myös 
hyvin puhdas… 
taisin jo sanoa sen… no 
kuitenkin kirjallisuus on 
ehkä vähän muuttunut.  

The end 
t: Taavi

Hyvä herra Kivi 
Haluaisin päästä aikaan kun 
elit. Koulu on mukavaa. Ih-
miset  jotka tunnen  ovat 
mukavia. Kirjat ovat muut-
tuneet paljon siitä ajasta kun 
elit. ”esim” Seitsemän vel-

jestä vs uusi  Neropatin-
päiväkirja. Sisarukset ovat 
välillä ärsyttäviä, mutta ei 
aina. Ihme että saat enem-
män kunnioitusta nyt entä 

kun elit. Teknologia 
on kehittynyt tosi, 

tosi, tosi paljon. 
Nykyään on 

Iphone 13 pro 
max,  ja sil-
loin ku elit 
ei edes ol-
lut puhe-
limia. Tai 
jos oli, 
niin se oli 
varmaan 
aika huo-
no.          

Toivoo: 
Emilia                        

Hyvä herra 
Kivi! 

TERVE! Seitse-
män veljestä kirja 

on kiva kirja. Olen lu-
kenut sen pari kertaa. Minä 
tykkään lukemisesta. Mi-
nulla on neljä siskoa ja yksi 
veli. Minusta luonto on hie-
no. Tykkään olla luonnossa. 
Koulussa minulla on kiva 
luokka. Meidän luokka ja 
koulu on aika pieni. Mei-
dän luokalla on kaksitoista 
oppilasta ja koulussa kak-
sikymmentäneljä oppilasta. 
HEIPPA! 

Terveisin=Alma 

Hyvä herra Kivi  
Tiesitkö että 10.lokakuu-
ta vietetään sinun päivääsi 
ja myös suomalaisen kir-
jallisuuden päivää. Sinusta 
on myös patsas Helsingis-
sä, joka on nykyään pää-
kaupunki. Olisi kiva nähdä 
sinun luomasi alkuperäisen 
Seitsemän veljestä. Olen kui-
tenkin lukenut lasten versi-
on siitä. Lasten versiossa on 
hauskoja kuvia, mutta alku-
peräinen olisi kiinnostava 
nähdä miten se on kirjoitet-
tu sinun aikaan.  

t. Hilja 

Hyvä herra Kivi. 
Olen kuullut sinusta paljon 
ja kirjoistasi, olen jopa lu-
kenut niitä. Minulla on kak-
si veljeä. He ovat minulle 
tärkeitä mutta välillä tyh-
miä. Sinun kirjat ovat hyviä 
ja luen nykyään tosi paljon. 
Melkein heti kuolemasi jäl-
keen sinusta tuli kuuluisa. 
10.10 vietetään Aleksis Ki-
ven päivää eli sinun päivää. 
Sinun kirjoja luetaan kou-
luissa ja muuallakin. On teh-
ty kirja nimeltä Seitsemän 
koiraveljestä. Mauri Kunnas 
teki sen. Miten elämä menee 
siellä jossain ?? .  Onko se 
ruusuilla hyppelemistä vai 
ärsyttävää vai muuten vaan 
tylsää?. Mieti jos vielä eläi-
sit olisit jo melkein 200 vuot-
ta vanha . Olisit Suomen 

vanhin tai oikeastaan koko 
maailman  vanhin mies. Jos 
eläisit vielä mitä tekisit?. 
Koulu on mukavaa ja kivaa. 

Kirjoittanut 
Venla Miettunen 

Herra Kivi 
Terve sinne hautaan. 

Miten menee? Onko si-
nulla siellä ruokaa? 

Missä sinun hauta on? 
Minä voin tuoda ruokaa. 
Tällainen päivä on olemas-
sa kuin Aleksis Kiven päi-
vä, silloin kaikki juhlii sinua. 
Toivottavasti tämä päivä pi-
ristää sinua. 

Terveisin TIPU

Hyvä herra Kivi 
Voiko sinua kutsua MR Sto-
neksi?  Onko siellä haudassa 
mukavaa? Seitsemän veljes-
tä oli ihan kiva kirja. Nyky-
ään ilmasto lämpenee ja jäät 
sulaa. Olhavan koulu tul-
laan ehkä lakkauttamaan. 
En haluaisi paljoa, että me-
nisin Iin kouluun tai Kuiva-
niemeen mutta on niissäkin 
hyvät puolet. Ehtisin enem-
män pelata kännykällä. 
Mutta joutuisin heräämään 
aikaisemmin aamulla, vaik-
ka olen muutenkin aamulla 
rättiväsynyt. Onneksi Olha-
van koulua ei ole vielä lak-
kautettu. 

 Terveisin Toivo 

Luontomandalat

Venla ja Emilia: Sateenkaaripommi.Veeti ja Toivo: Aurinko.Aapo ja Taavi: Linnunpesä.

Alma, Annika ja Oona: Rinkulapömpylä.

Kurkistus Olhavan kouluun

Mandalan tekeminen on kivaa ja siinä saa liikuntaa

”Olemme tehneet kirjeitä Aleksis Kivelle, koska vietimme vasta hänen merkkipäivää.”

Olimme koulussa ja kuva-
taiteen tunnilla. Opetta-
ja sanoi, että me menemme 
ulos tekemään Luonto man-
dalan. Opettaja jakoi mei-
dät ryhmiin. Meidän ryhmä 
lähti etsimään erilaisia leh-
tiä ja käpyjä mandalaa var-
ten. Me löysimme hienoja 
lehtiä, jotka olivat tähden 
muotoisia. Sitten menim-
me etsimään käpyjä ja pih-
lajanmarjoja, ja löysimme 

ne aika helposti, koska kä-
pyjä oli lähellä ja pihla-
janmarjoja puissa. Sitten 
menimme etsimään lisää 
lehtiä, ja löysimme paljon 
niitä. Sitten kun ämpärim-
me oli täynnä, menimme 
tekemään mandalaa. Se oli 
kivaa, teimme siitä ympy-
rän muotoisen. Kun kävin 
rannassa toisen ryhmän ja 
opettajan kanssa, löysin 
hienon kukan keskustak-

si mandalaan. Sitten teim-
me mandalan keskusosan. 
Sitten se oli melkein valmis. 
Tarvitsimme lisää pihlajan-
marjoja, joten menin hake-
maan niitä puusta, joka oli 
aidan takana. Opettaja sa-
noi, että saisimme mennä 
aidan yli hakemaan pihla-
janmarjoja ja käpyjä. Kun 
sain pihlajanmarjat, niin 
vein ne ryhmäni luo ja sit-
ten aloimme tekemään sitä 

uudestaan. Kun se oli mel-
kein valmis, tarvitsimme 
lisää käpyjä. Sanoin, että 
voin mennä hakemaan nii-
tä. Asettelimme vielä lehdet 
vähän paremmin ja sitten se 
oli valmis. Annoimme sille 
nimen Rinkulapömpylä.

Sitä oli kiva tehdä ja siinä 
sai paljon liikuntaa, kun piti 
etsiä kaikki lehdet ja kävyt.

Kirjoittanut Annika
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Tenavatupa on 12-paikkai-
nen ryhmäperhepäiväkoti. 
Se toimii Iin kunnan omis-
tamassa Olhavan vanhassa 
koulussa, joka on remontoitu 
täysin varhaiskasvatuskäyt-
töön sopivaksi kokonaisuu-
deksi. Tenavatupa tarjoaa 
varhaiskasvatuspalveluita 
Iin kunnan lapsiperheille.

Palvelua käyttävät tällä 
hetkellä Oijärvi -- Yli-Olhava 
– Olhavan seudun lapsiper-
heet. Tenavatuvan tarjoama 
varhaiskasvatuspalvelu on 
tärkeää alueen lapsiper-
heille, mahdollistaahan se 
työssäkäynnin molempiin 
suuntiin; sekä Kemiin että 
Ouluun päin. Tenavatuvan 
keskeisen sijainnin vuoksi 
ajomatka lapsen päivähoito-
paikkaan ei ole kohtuuton. 
Tenavatuvan asiakaspaikat 
on viime vuosien ajan olleet 
joka vuosi täynnä; niin tällä-
kin hetkellä.

Vuosien saatossa oppi-
misympäristöä on kehitetty 
ja kehitetään jatkuvasti: mm 
piha-aluetta on uudistet-
tu, sekä sisälle ”päätupaan” 
on rakennettu INNOVA-
KA-hankkeen puitteissa lii-
kuntanurkka, josta löytyy 
pehmopalikoita, puolapuut 
sekä voimistelurenkaat. 

Tuvalla työskentelee 1 
varhaiskasvatuksen lasten-
hoitajaa ja 3 varhaiskasva-
tuksen perhepäivähoitajaa. 
Lapset ovat tällä hetkellä 2-5 
vuotiaita. 

Lasten ja huoltajien osalli-
suus on tärkeä osa pedagogi-
sen toiminnan suunnittelua. 
Syksyn aikana olemme yh-
dessä perheiden kanssa 
kunnostaneet lahjoituksena 
saamaamme leikkimökkiä 
lämminhenkisen, yhteisöl-
lisen talkoiden merkeissä.  
Yhteistyömme on tiivistä, 
aktiivista, vastavuoroista ja 
avointa.

Lähiruoka- ja leipäviik-
koon liittyen vierailimme 
syyskuussa Pakosen Maati-

lalla Yli-Olhavassa yhdessä 
Olhavan koulun eskarilais-
ten sekä heidän ohjaajan-
sa kanssa. Lapset pääsivät 
konkreettisesti tutustumaan, 
mistä vilja ja maito tulevat?

Teemme tiiviisti yhteis-
työtä samassa pihapiiris-
sä olevan Olhavan koulun 
kanssa. Yhteistyömuotoina 
ovat esimerkiksi joulujuh-
lat ja edellä kuvatut yhteiset 
retket sekä päivittäiset koh-
taamiset koulun oppilaiden, 
entisten tenavatupalaisten 
kanssa. On riemastuttavaa 
työntekijänä saada olla lap-
sen elämän kanssa kulkija-
na, vielä päiväkodin jäätyä 
taakse. 

Elokuussa vietettiin val-
takunnallista Suomen luon-
nonpäivää. Sen kunniaksi 
tenavatupalaiset nukkuivat 
päiväunet/levähtivät pihal-
le nostetussa puolijoukkue-
teltassa. Ja makoisat unoset 
siellä tulikin zzzzzzzzz

Syksyymme on kuu-
lunut paljon metsäretkiä. 
Ympäröivä luonto an-
taa monimuotoisia mah-
dollisuuksia luonto- ja 
ympäristökasvatukselle var-
haiskasvatussuunnitelman 
periaatteiden mukaisesti.  
Metsässä on mukavaa leik-
kiä, poimia marjoja tai sieniä, 
paistaa leikkimakkaroita, tu-
tustua kasveihin tai vain 
hengittää ja nauttia luonnon 
rauhasta. Onpa sinne ilmes-
tynyt myös QR koodeja, joi-
den taakse on kätkeytynyt 
lauluja, kuvia ja tietoutta eri 
eläinlajeista.

Tenavatuvalla vietettiin 
myös syysolympialaisia. 
Lajeina oli mm. pallonheit-
to, pituus- ja korkeushyppy 
sekä juoksu. Kaikki voittivat 
ja saivat palkinnoksi upeat 
olympia-kruunut ja tieten-
kin olympia-jätskit. 

Teksti: Anne Haataja
Kuvat: Jaana Kyröläinen

Ryhmäperhepäiväkoti  
Tenavatuvan kuulumisia

Vierailimme syyskuussa Pakosen Maatilalla Yli-Olhavassa yhdessä 
Olhavan koulun eskarilaisten sekä heidän ohjaajansa kanssa.

Suomen luonnonpäivänä tenavatupalaiset nukkuivat päiväunet/le-
vähtivät pihalle nostetussa puolijoukkueteltassa.

Tenavatuvalla vietettiin myös syysolympialaisia. Kaikki voittivat ja 
saivat palkinnoksi upeat olympia-kruunut ja tietenkin olympia-jäts-
ki.

Tenavatupa on 12-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti.

Muutin vuonna 2017 Ol-
havaan ja pääsin Olhavan 
kouluun suorittamaan ala-
asteeni loppuun. Kävin ai-
kaisemmin isoa koulua, 
jossa minulla oli paljon 
koulukiusaamista ja kes-
kittymisvaikeuksia. Ol-
havan koulu oli minulle 
pelastus. Siellä sain heti 
paljon kavereita ja vas-
ta Olhavan koulussa huo-
mattiin minulla olevan 
hahmotusongelma, joka 
vaikutti keskittymiseen. 
Sain heti apua ongelmiin ja 
ne huomioitiin todella hy-
vin. Koulusta minulle on 
jäänyt rakkaita kavereita ja 
muistoja, joita usein muis-
telen ja ikävöin.

Muutin hetki sitten 
opiskelemaan, mutta Ol-
havassa minun koti oi-
keasti on. Sinne tultaessa 
minulla on turvallinen ja 

Olhavan koulusta 
eväät maailmalle

kotoisa olo. Toivon, että 
muutkin olhavalaiset lap-
set kokevat näin ja saavat 
jatkossakin käydä kou-
lunsa Olhavassa ihanien 
ihmisten ympäröimänä.  
Kunnan säästötoimet ja 
kylien tulevaisuus huoles-
tuttaa minua todella pal-
jon, sillä toivon joskus 
asuvani Olhavassa. Toi-
von, että säästöjä saataisiin 
muualtakin kuin koulu-
jen lakkauttamisella ja pal-
veluita keskittämällä vain 
Iin keskustan alueelle, sillä 
mielestäni se ei ole oikein 
kyläläisille, eikä se anna 
kunnasta eloisaa kuvaa. 

Teksti ja kuva: 
Sanni Höyhtyä
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Putaan Pulla kasvaa ja uudistuu 
Putaan Pullan toiminta 
käynnistyi keväällä vuon-
na 1978. Hyvonin trikoo- ja 
sukkatehdas Haukiputaal-
la oli juuri lopettanut ja siitä 
seurasi useiden satojen nais-
työntekijöiden työttömyys. 
Myös Tyykiluodon perhee-
seen iski työttömyys. Työt-
tömyyteen ei kuitenkaan 
alistuttu ja toimeentulon läh-
teeksi Reino Tyykiluoto pe-
rusti leipomoyritys Putaan 
Pullan. Aluksi yritys toimi 
vuokratiloissa. Vuonna 1982 
ostettiin naapurista Kui-
valan Leipomo ja vuonna 
1987 valmistui ensimmäiset 
omiin tarpeisiin suunnitellut 
noin 800 neliön tilat nykyi-
selle paikalle, Haukiputaan 
Martinniemeen. 

Yritys on menestynyt ja 
perheyrityksenä toimivalla 

Putaan Pullalla on tällä het-
kellä noin 40 vakituista ja 
saman verran osa-aikaisia 
työntekijöitä. Heistä reilut 
kymmenen on Iistä. Leipo-
mon omistavat sisarukset 
Antti, Helmi ja Janne Tyy-
kiluoto, joista Antti ja Hel-
mi asuvat Iin Olhavassa. 
Koronan iskiessä leipomon 
liikevaihto notkahti kol-
manneksen alaspäin, mutta 
jo juhannukselta 2020 läh-
dettiin kipuamaan ylöspäin. 
Nyt tilanne näyttää jo varsin 
hyvältä ja tulevaisuus valoi-
salta. 

Leipomoa laajennettiin 
vuosina 2019-2020 ja viimei-
simmät osat valmistuivat 
vuonna 2021. Korona-aika 
käytettiin tehokkaasti yri-
tyksen toiminnan ja sen tilo-
jen uudistustyöhön. 

Putaan Pullan leipomo-
tuotteiden markkina-alu-
eena on nykyisin yli puoli 
Suomea. Putaan Pullan her-
kullisia tuotteita on nyt 
asiakkaiden toiveista saa-
tavilla myös Etelä-Pohjan-
maalta, Pohjanmaalta sekä 
Keski-Pohjanmaalta Pohjois-
Suomen lisäksi. Iissä Putaan 
Pullan tuotteita on myyn-
nissä muun muassa Iin Au-
tokeidas, K-market Hamina, 
S-Market, Neste Nelosparkki 
ja Sale Kuivaniemi.

-Toimitamme näille alu-
eille koko tuotevalikoimaa. 
Yrityksen tuotteita viedään 
aivan Suomen pohjoisim-
paan kolkkaan asti, näistä 
pohjoisen kaupoista tuotteita 
menee myös Norjan puolel-
le. Etelä-Suomen asukkaille 
Putaan Pulla on tullut tutuk-
si pohjoisen hiihtokeskus- ja 
lomapaikkakunnilla ja ky-
selyjä yrityksen tuotteiden 
saatavuudesta tulee usein 
leipomolle. Matkan varrel-
la saatetaan poiketakin Mar-
tinniemessä. Kaukaisimmat 
kyselyt Putaan Pullan tuot-
teiden saatavuudesta ovat 
tulleet Itävallasta ja Tukhol-
masta asti. Valtakunnallinen 
markkina-alue on tänään 
Kantti kaurarieskalla ja Jyke-
rö ruisnapilla, kertoo toimi-
tusjohtaja Antti Tyykiluoto.  

Putaan Pullan leipomo-
myymälä ja kahvio sijaitse-
vat osoitteessa Martinniemi, 
Verstasmutka 3 ja varsinai-
nen Putaan Pulla Oy:n lei-
pomo sijaitsee osoitteessa 
Sepäntie 2 Martinniemi. MH 

Putaan pullan tuotteita saa kaikista Iin alueen kaupoista. 

Putaan Pullan Jykerö on pala aamua ja iltaa, lounasrauhaa ja kahvihetkeä. Se on jälkiuunileipä, jossa on 
luonnetta pohjoisesta ja voimaa kotimaisesta viljasta. 

Toimitusjohtajana yrittäjäsisaruksista toimii Antti Tyykiluoto.

Yrityksen www.sivut 
löytyvät osoitteesta 

www.putaanpulla.fi/ ja 
yrityksen facebook-osoite 

on www.facebook.com/
putaanpulla. 
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Ville rakensi talon Olhavaan
Ville Tapio on syntynyt Ol-
havan Seljänperässä ja sin-
ne hän halusi rakentaa myös 
kodin itselleen. Ville työs-
kentelee koneenkuljettajana 
ts. maanrakennusalalla Ou-
lun alueella. Siten etätyö ei 
ole mahdollista, mutta pilke 
silmäkulmassa hän toteaa: 
”Toivon, että joku päivä voi-
si kotoa käsin työskennellä 
kaivinkoneella.” 

Olhava oli Villelle tuttu 
paikka, koska suurimman 
osan elämästä hän on asunut 
seudulla. Seljänperä-Lah-
denperä alueelta hän sanoo 
tuntevansa lähes kaikki va-
kituiset asukkaat sekä joitain 
mökkiläisiä. 

Olhavaan paluumuut-
taminen ja talon rakenta-
minen oli Villelle helppo 
valinta: ”Pidän Olhavasta 
alueena; rauhallista ja puh-
dasta ilmaa. Harrastusmah-
dollisuuksia on monia: ei 
tarvi kuin pihalle kävellä, 
niin pääsee metsään ja vaik-
ka merelle. Lisäksi täällä on 
tutut ihmiset ympärillä ja 
naapuria autetaan aina, kun 
pystytään.”

Syksy on ollut täynnä 
monenlaista toimintaa. 
Vihdoin pääsimme ko-
koontumaan myös isom-
malla porukalla erilaisiin 
tapahtumiin yhdessä mui-
den iiläisten koululaisten 
kanssa. Yläluokkalaiset oli-
vat IlmastoAreena-tapah-
tumassa ja kaikilta luokilta 
oli osallistujia koulujenvä-
lisissä yleisurheilukisoissa 
Iin urheilukentällä. Sieltä 
saimme mukaamme use-
amman mitalin.

Esikoululaisetkin ovat 
päässee reissuille. He ovat 
käyneet tutustumassa Te-
navatupalaisten kanssa 
Pakosen navettaan ja he 
pääsivät myös eskareiden 
omaan Turvaa tenaville-
tapahtumaan Ouluhallis-
sa. Siellä he saivat tutustua 
esimerkiksi poliisin, raja-
vartiolaitoksen ja palokun-
nan toimintaan.

Kirjastoauton lopetet-
tua toimintansa, koulul-
la alkoi Kiertävä kirjasto 
-toiminta. Kaikki oppilaat 
ovat saaneet oman kirjas-
tokortin. Joka kuukausi 
kirjastosta tulee Heidi kir-
jakassien kanssa pitämään 
meille omaa kirjastopis-
tettä ala-aulassa olevaan 
koulun kirjastoon. Kirjojen 
lainaaminen ja lukeminen 
on ollut mieluisaa puuhaa.

Ystävien aapinen ja lu-
kukirja ovat vieneet mei-
tä suuriin seikkailuihin, 
samalla olemme päässeet 
tutustumaan suomen kie-

Olhavan koulussa on kivaa

Ville kertoo harrastavan-
sa autojen laittoa ja tuumaa 
että, sitä olisi vaikea harras-
taa pienellä asutusalueella. 
Metsästys on toinen tärkeä 
harrastus, vaikka se onkin 
viime aikoina jäänyt vähem-
mälle ajan puutteen vuoksi. 

Ville toteaa, että: ”Metsäs-
tystä harrastavalle Olhavan 
seutu on ihanteellinen paik-
ka asua.”

Villeä huolettaa Olhavan 
seudun tulevaisuus, mikä-
li uusia asukkaita ei saada 
houkuteltua alueelle. Hän 

itse näkee Olhavassa asumi-
sessa erityisenä hyvänä puo-
lena sen, että sekä Kemiin 
että Ouluun on sama matka 
eli noin 40min/45km, mikä 
mahdollistaa hyvin työllis-
tymisen. 

len kiehtovaan maailmaan. 
Papu, Aamos ja Ulla houkut-
telivat meidät tekemään heis-
tä pehmot ja niistä tulikin 
oikea suosikkityö. Hahmot 

saivatkin lisäksi vaat-
teet, joita sai itse suun-
nitella.

Terveisin 
eskarit ja 1.-2. luokka

Iin terveysaseman neuvola, ovi A, 
Asematie 169
· pe 12.11. klo 8-14, vain yli 75-vuotiaille, 
  ilman ajanvarausta
· ma 15.11. klo 8-15.30, ilman ajanvarausta
· ti 23.11. klo 14-18, aika tulee varata netistä: 
  oulunkaari.com (ajanvaraus avautuu 1.11.)
· ti 30.11. klo 14-18, aika tulee varata netistä: 
  oulunkaari.com (ajanvaraus avautuu 1.11.)

Kuivaniemi-talo, Kuivajoentie 12
· ti 16.11. klo 8-15.30, ilman ajanvarausta

Maksuttomaan influenssarokotukseen 
ovat oikeutettuja:
· Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
  lääkehuollon henkilöstö
· Raskaana olevat naiset
· Kaikki 65 vuotta täyttäneet 
  (v. 1955 tai sitä ennen syntyneet)
· Alle 7-vuotiaat lapset
· Sairauden tai hoidon vuoksi 
  riskiryhmiin kuuluvat
· Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden 
  todellinen lähin lähipiiri, joka asuu samassa 
  asunnossa tai on viikoittain kasvotusten 
  tekemisissä samassa tilassa
· Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet  
  ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat 
  naiset

Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, 
voit ostaa rokotteen apteekista reseptillä.

Ota Kela-korttisi mukaan. Tule paikalle maski 
päällä. Desinfioi kätesi aulan käsidesiauto-
maatilla. Muista turvavälit.

Influenssarokotukset 
Iissä ja Kuivaniemessä

oulunkaari.com

Kari Mustonen Oy
maa-ainEsTOimiTuksET: 

murskesora, sepeli, hiekka, 
seulottu pihaturve

maanRakEnnuskOnETYöT 
ammattitaidolla ja 

pitkällä kokemuksella

p. 0400 287 011

toimistopäivä maanantaisin, tapaamiset muutoin sovittaessa.

II
IIN METSäNHOITOYHdISTYS
kirkkotie 8, 91100 ii

Toiminnanjohtaja Henri Turtinen
040 553 2335
henri.turtinen@mhy.fi

Metsäneuvoja Petri Kuokkanen
0400 239 920
petri.kuokkanen@mhy.fi

olhava.fi
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Yhteistyöllä pyörivä laavu Yli-Olhavaan

Laavu sijaitsee Olhavanjoen rantatörmällä.

Kuvassa RoihuPuun tuotteita. RoihuPuu sai nimensä elokuun iltanuotiolla Kiiminkijoen rannalla, 
kun nuotion roihu ja ympärillä olevat Roihulyhdyt toivat hienon tunnelman hämärtyvään iltaan.

RoihuPuu on perustettu 
lokakuussa 2016. Yrittä-
jän, Raimo Puolakanahon, 
vuosia kestänyt pyöröhir-
siharrastus sysäisi perus-
tamaan lopulta yrityksen. 

Inspiraation lähteenä toi-
mii yhä edelleen kestävä ja 
kaunis materiaali, perintei-
set hirsirakentamisen me-
netelmät sekä halu oppia 
ja keksiä uutta. RoihuPuun 

tarina on saanut alkunsa 
metsästä, iltanuotiosta ja 
tulen roihusta Kiiminkijo-
en rannalla.  

Iin konepaja lahjoitti Olha-
van seudun kehittämisyh-
distykselle pyörivän laavun 
rautakehikon. Kehittämis-
yhdistys pohdiskeli laavul-
le sopivaa sijaintia sekä teki 
muutaman maastokatsel-
muksen päätöksensä tueksi. 
Tavoitteena oli löytää kau-

nis rauhallinen paikka, mie-
lellään veden äärestä, mutta 
kuitenkin autolla saavutet-
tavissa oleva kohde. Halu-
simme laavun palvelevan 
kaikenlaisia perheitä, aina 
pienemmistä lapsista ikäih-
misiin. Paikka löytyi Yli-
Olhavasta, Olhavanjoen 

rantatörmältä. Maanomis-
taja Martti Ylitalo oli myö-
tämielinen idealle ja hänen 
kanssaan tehtiin alueen käy-
töstä sopimus. Siitäpä ne pe-
rustustyöt sitten pistettiin 
hetimiten käyntiin ja laa-
vun pohja sijoitettiin ranta-
törmälle. 

Laavulla makkaranpaistossa vasemmalta Pentti Aula (IKP), Martti Ylitalo edessään Jaakko Ylitalo, Henri Seppänen, Annika Ylitalo sylissään Sofia Ylitalo, Raimo Puolakanaho (Roihupuu), Eija Kaleva, Kirsimaria 
Pakonen ja Pekka Ylitalo.

Laavun puuosat teetet-
tiin Oulun Alakylässä sijait-
sevassa RoihuPuun tiloissa. 
RoihuPuun perustaja, yrit-
täjä Raimo Puolakanaho 
valmistaa pyöröhirsisiä ul-
korakennuksia, kalusteita ja 
sisustustuotteita kestävästä, 
tiheäsyisestä pohjoisen Suo-
men puusta. Puolakanaho 
teki puuntyöstön lahjoituk-
sena; yhdistys lunasti kehi-
kon puutavaran hinnalla.

Talkoolaiset työstivät 
pohjan: muutama puu kaa-
dettiin ja ympäristöä hiukan 

raivattiin. Murskekuorma 
tilattiin ja pohjatyöt teh-
tiin talkoilla. Kun talkoopo-
rukka sai roudattua valmiin 
puukehikon työmaalle, niin 
laavu kohosi muutamassa 
tunnissa pakallensa. Talkoo-
työn lomassa olikin mukava 
myös tulistella eväitä naut-
tien. Olhavanjoen laineet 
liplattivat rantakiviä vasten. 
Samaan aikaan kolmen hen-
gen kajakkiporukka ohitti 
laavun nauttien virran an-
tamasta vauhdista. Seuraa-
valla kerralla he osaavatkin 

varmaan pysähtyä laavulle 
tulistelemaan hetkeksi.  

Olhavan seudun kehittä-
misyhdistys haluaa kiittää 
lahjoituksiin osallistuneita 
yrityksiä sekä aktiivisia tal-
koolaisia. Laavun käyttäjiltä 
toivomme vastuullista toi-
mintaa; pidetään laavusta 
huolta ja ympäristö siistinä. 
Yhteistyössä, vastuullises-
ti, toimien voimme iloita 
laavusta ja kauniista ympä-
ristöstä tulevien vuosikym-
menten ajan.
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Olhavan Erä ry 
pj. Ari Pernu p. 040 310 0210, ari.pernu@hotmail.fi
Olhavan koulun vanhempainyhdistys 
pj. Veli-Matti Juntunen 
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. Osmo Jurvakainen p. 040 577 5954, osmo.jurvakainen@gmail.com 
siht. Tilda Pyörälä p. 040 031 5554, tildapa@hotmail.com
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry 
pj. Kirsimaria Pakonen p.045 127 5663  kirsimaria.pakonen@gmail.com 
siht. Maarit Tihinen p. 040 760 9578, maarit.tihinen@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

Talkoolaisia kokoamassa laavua. Vasemmalta Tiina Kunelius, Veikko Liikanen, Pekka Ylitalo ja Valtteri Pakonen.

Valtteri Pakonen työstämässä laavun pohjaa.

RoihuPuun työstämät puut rakennuspaikalle siirrettynä.

Kajakit lipuivat alavirtaan. Ensi kerralla tietävät pysähtyä laavulle 
kahvittelemaan.

IKPn lahjoitus maastossa puukehikkoa vailla.

Talkoolaisia kokoamassa laavua. 

IKP –teräksenvahva teollisuuden toimittaja

Toimintaperiaatteenam-
me ovat joustavuus, 
vikkelyys, laatu ja henki-
lökuntamme oikea asen-
ne. Meidät tunnetaan 
täsmällisenä ja luotettava-
na yhteistyökumppanina 
sekä vakaana ja työnteki-

jöistämme huolehtivana 
yrityksenä. Olemme yl-
peitä suomalaisuudesta ja 
paikallisista juuristamme: 
olemme toimineet Iissä jo 
vuodesta 1980 saakka.

*Esim. talo viikonlopuksi, 
ns. juhlapaketti, sis. laaduk-
kaan kahviastiaston pöytä-
liinoineen, vain 150 €!

Onko perhejuhlat tulossa?
Tarvitsetko kokoustilaa?

Yli-Olhavan Maamiesseuran 
talOa vuOkrataan 

sekä juhla- että kokouskäyttöön.
*Kokoustilojen vuokra 
riippuu tarvittavan tilan 
suuruudesta, kestosta ja 
mahdollisesta tarjoilusta.

lisätietoja: 
kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663

olhavan seudun yhdistykset ja toimijat:

IIN KONEPAJA OY IKP SERVICE OY
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Olhavan koulun kädentaidot-kerho
Keväällä 2020 Olha-
van koululla alkoi kak-
si kerhoa, liikunta- ja 
kädentaidot-kerho. Kä-
dentaidot-kerhossa kes-
kitymme tekemään 
erilaisia koristeita ja käyt-
töesineitä hyödyntäen 
mahdollisuuksien mu-
kaan kierrätysmateriaa-
leja. Sellaisia, joita usein 
löytyy oppilaiden kotoa. 
Oppilaat ovat tehneet 
mm. kynätelineitä kissan-
ruokalaatikoista ja Pring-
les-purkeista. Hyrrät 
tehtiin cd-levyistä, pääsi-
äiskoriste pahvista ja kar-
tongeista.  

Lisäksi olen tuonut 
kotoa omia juttujani-
kin oppilaiden käyttöön. 
Olen opettanut Encaus-
tic painting-tekniikkaa, 
eli mehiläisvahaväreil-
lä maalaamista. Tätä tu-
lemme tekemään myös 
ennen joulua, tiedä vaik-
ka tulisi pieni taulu jou-

lulahjaksi. Olen näyttänyt 
miten voi muovisia munia 
värjätä marmorointiväreil-
lä. He ovat taitelleet pieniä 
Zine-kirjoja, tehneet kol-
miosaisen vihon ja paljon 
muuta. Myös stanssausko-
ne on tullut heille tutuksi.

Tänä syksynä olem-
me tehneet hieman haas-
tavampaa projektia, 
minimaailmaa tyhjään pe-
suainepulloon. Kerholaisten 
ilmeet olivat hyvin epäus-
koiset kun kerroin heille 
projektista. ”En minä osaa 
sellaista tehdä!!” kuului 
kaikkien suusta. Mutta niin 
vaan alettiin niitä tekemään. 

Pikkuhiljaa talot alkoivat 
muotoutumaan. Ensin teh-
tiin taloon ikkunat ja kerrok-
set. Sen jälkeen oli vuorossa 
lattioiden ja seinien viimeis-
tely. Kun pääsimme sisus-
tuksen suunnitteluun ja 
toteutukseen, niin sain huo-
mata kuinka luovia ratkai-
suja oppilaat keksivät. Eräs 

teki lihansyöjäkasvin muo-
visista puolukanlehdistä ja 
pienestä simpukasta. Toi-
nen teki vesilähteen kuu-
maliimasta ja paperista. 
Jäätelötikuista tuli pöytiä ja 
penkkejä, helmistä kukka-
ruukkuja. 

Nyt kun talot ovat val-
mistumassa, oppilaat ovat 
innoissaan. ”Miten minä 
osasin tehdä näin hienon!!”

 Tällaiselle askartelija in-
toilijalle on ollut ilo huoma-
ta, miten oppilaat nauttivat 
omien rajojen haastamises-
ta. He uskaltavat tarttua 
haasteisiin ja eivät lyö hans-
koja tiskiin, jos jokin ei heti 
onnistu. Ja he auttavat kave-
ria tarvittaessa, ihan ilman 
”open” käskyäkin.

Tulevien kerhojen suun-
nitelmissa tälle vuodelle on 
mm itsetehdyt palapelit, 

mehiläisvahaväri maalaus-
ta (oppilaiden toive), jou-
luisen pöytäkoristeen teko, 
ym. Katsotaan mitä kaikkea 
ehditään.

 Kevään kerhoihin olen jo 
suunnitellut useita hauskoja 
ja ehkä vähän haastaviakin 
juttuja. Ja oppilaiden toiveet 
otan aina huomioon.

Syksyisin askarteluterveisin
Olhavan koulun 

koulunkäynninohjaaja
Satu Väänänen

Yli-Olhava – meidän valinta!

Sara Leinonen ja Ville Päi-
vänsäde muuttivat 6-vuoti-
aan newfoundlandinkoira 
Lyylin kanssa Yli-Olhavaan 
Oulusta vuosi sitten. Ville 
on kotoisin Iisalmesta ja Sara 
Siikajoelta. Olhava ei ollut 
kummallekaan tuttu entuu-
destaan, eivätkä he tunteneet 
alueelta ketään ennakkoon. 
”Tämä oli ihan uusi paikka 
meille. Lähtökohtaisesti etsit-
tiin taloa Oulun eteläpuolel-
ta, mutta tämä kyseinen talo 
tontteineen vaikutti sen ver-
ran lupaavalta, että ajeltiin 
kuitenkin tätä katsomaan. Se 
olikin sitten siinä.”, kertoo 
Sara Leinonen.

Ville työskentelee sähkö-
tekniikan diplomi-insinöö-
rinä, ja työpaikka sijaitsee 
Oulussa. Käytännössä hän 
kuitenkin tekee etätöitä koto-
na. Sara on tällä hetkellä työt-
tömänä.

Yksi tärkeimmistä kritee-
reistä uudelle asuinpaikalle 
Saran ja Villen kohdalla oli 
se, että kodin tulee olla koh-
tuullisen kulkumatkan pääs-
sä Oulusta. Olhava on lähellä 
valtatietä, joten kulkeminen 
lähimpiin kaupunkeihin on-
nistuu täältä jouhevasti. Li-
säksi he toivoivat uudelta 
asuinpaikalta luonnonlähei-
syyttä ja sitä täältä kyllä löy-
tyy.

Sara ja Ville kertovat, että 
kuntosalilla käyminen on 
molemmille mieluinen har-
rastus, mutta se on koronan 
myötä jäänyt vähemmälle. 
Olhavan kuntosali on vie-
lä testaamatta, mutta suun-
nitelmissa kylläkin. Lisäksi 

vapaa-aikaan kuuluu koiran 
kanssa lenkkeily ja luonnossa 
liikkuminen. Molemmat tyk-
käävät myös laittaa ruokaa 
ja leipoa: ”Nyt uuden kodin 
myötä tähän on tullut ihan 
uutta intoa, kun pystyy hyö-
dyntämään leivinuunin läm-
mityksen myös ruoanlaitossa 
ja leipomisessa. Lisäksi meil-
lä on puuhella käytössä.”

Saralla käsitöiden teke-
minen on ollut aina lähellä 
sydäntä. Kädentaidot tuntu-
vatkin pariskunnalla olevan 
hallussa: ”Molemmilla oli-
si jonkin verran osaamista ja 
kiinnostusta puutöiden te-
kemiseen, mutta niiden te-
kemistä varten pitäisi vielä 
saada tilat kuntoon täällä ko-

Sara ja Lyyli pihatiellä.

Pihasauna ja viime kesänä laitettu palju.

Marjojen keräämistä.

tona. Remppahommat myös 
luonnistuvat molemmilta!”, 
toteavat Sara ja Ville yhdessä. 

Molemmat tuumivat, että 
luonnossa liikkumiseen Ol-
havan seudulla on paljon eri 
mahdollisuuksia; on erilai-
sia kota- ja nuotiopaikkoja 
sekä Oijärvikin lyhyen ajo-
matkan päässä. Moottori-
kelkkailu myös kiinnostaisi 
ja siihenkin täällä olisi kyllä 
hyvät puitteet. ”Kaikkinensa 
luonnolla ja monipuolisilla 
ulkoilumahdollisuuksilla oli 

meille asuinpaikan valinnas-
sa iso merkitys ja painoarvo.”

Asuinympäristönsä huo-
lenaiheista Sara ja Ville nos-
tavat esille Oijärventien 
huonon kunnon ja kapeu-
den: ”Etenkin, kun raskasta 
liikennettä kulkee siinä niin 
paljon.”  

Sara ja Ville kertovat, että 
naapurit ja kyläläiset ovat ot-
taneet heidät hyvin vastaan: 
”Yleisesti rauhallinen ja ren-
to meininki täällä Olhavassa; 
sitä me lähdettiin hakemaan-

kin!” Koronapandemian 
vuoksi tutustuminen kyläläi-
siin on vielä ollut rajoittunut-
ta, mutta tahtotilana heillä 
on koronatilanteen salliessa 
päästä osallistumaan kylän 
tapahtumiin ja talkoisiin.

Yli-Olhava oli Saran ja Vil-
len yhteinen valinta: ”Ollaan 
viihdytty täällä älyttömän 
hyvin! Ei ole ikävä kaupun-
kiin. Koira nauttii, kun saa 
olla omalla pihalla irti. Ja 
metsälenkillekin voi lähteä 
suoraan omalta pihalta.”
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irtolehti 2 €, vihko 6€ ja vitosbingo 5€. 
lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna.                

Yli-Olhavan 
MaaMiesseuralla

5

20
7

38

9

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

kinkku- BingoT

Palkinnot: irtolehti 100€, vihko: 5xkinkku+50€, 
vitosbingo 20€+50€+100€.

Su 21.11. klo 17.00
To 2.12. klo 18.00
Su 12.12. klo 17.00
kokoontumisrajoitusten salliessa.

tervetuloa!

Asumista kahdessa paikassa
Korona on muuttanut moni-
en ihmisten elämää: Asutaan 
hyvin usein kahdessa paikas-
sa. Paikassa, joka on vaki-
tuinen asuinkunta, ja johon 
maksetaan kunnallisvero ja 
hyvin usein saadaan tervey-
denhoitopalveluita.

Paikassa, joka ennen oli 
kesämökki, on nyt vapaa-
ajan asunto. Siellä ei aina ole 
vesijohtoa tai jätehuoltoa, 
mutta tien auraus yleensä 
toimii. Ja mikä tärkeintä, net-
ti pelittää. Netti mahdollistaa 
usealle etätyön ja sosiaali-
sen verkoston seuraamisen. 
Korona vielä toistaiseksi vä-
hentää normaalia kanssakäy-
mistä tuttujen kanssa.

Viranomaisille kahden 
paikan asujat tuovat ongel-
mia: Miten saada verotuloja 
palvelujen parantamiseksi?

Mitä suurempi etäisyys 
vakioasunnon ja vapaa-ajan 
asunnon välillä, sen suurem-
pi on ”mökkiläisen” palvelu-
jen tarve. Otetaan esimerkki 
koronarokotus: Joudut aja-
maan 200 kilometriä, että 
saat rokotuksen, jonka an-
tamiseen menee 1 minuut-
ti. Paljonko tuli turhia CO2 
päästöjä?

Monet kunnat miettivät 
mistä saada lisää asukkaita 
tai pidettyä nykyiset asuk-
kaat. Kannattaisiko muuttaa 
ajattelua siten, että halutaan-
kin mahdollisimman paljon 
vapaa-ajan asukkaita. Näin-

hän Kalajoki on tehnyt ja pär-
jännyt mainiosti.

Vapaa-ajan asukkaille pal-
veluja: Kaikkia samoja palve-
luja mitä muutkin kuntalaiset 
käyttävät: Tukan leikkuuta, 
hierontaa, kuntosalia, hiih-
tolatuja, auton korjausta, re-
monttipalvelua, nuohousta, 
kansalaisopiston palveluita, 
terveyden hoitoa(, jos ei kun-
nallista, niin yksityistä) ja yh-
teisiä tapahtumia.

Perikuntien rasitteena ole-
vat talot: Monesti tuntuu, 
että osa perillisistä ei tiedä, 
mitä tehdä vanhempien ko-
titalolle. Kunnossapitoon ei 
yhteistä tahtoa ja varoja löy-
dy. Olisiko parempi myy-
dä rakas kotitalo seuraavalle 
omistajalle, jolla on intoa kor-
jata rakennukset asumiskel-
poisiksi tai rakentaa uudet. 
Monet hienot tontit odottavat 
uusia asukkaita.Tästä mainio 
esimerkki on Lauri Kyröläi-
sen talon uuden omistajan 
kunnostustyö. Kelpaa sitä 
katsella.

Vesijohto puuttuu mo-
nesta vapaa-ajan asunnosta. 
Kunnan vesiliikelaitos  voi-
si olla aktiivisempi ja tehdä 
selvityksiä, mille alueille löy-
tyy halukkuutta vesijohtoin-
vestointiin. Investointi on 
monessa paikassa haastava, 
mutta oletan, että jokaiseen 
vapaa-ajan asuntoon mante-
reella on mahdollista saada 
vesijohto.

Ajatus, että vapaa-ajan 
asuntobuumi on hiipumaan 
päin, on muuttunut ja nyt 
halutaan vapaa-ajan asun-
toihin kaikki normaalit asu-
mismukavuudet. Siinäpä sitä 
on pähkäiltävää Iin kunnan 
rakennusvalvonnalle. Heite-
täänkö kiviä rattaisiin, vai ol-
laanko mukana ohjaamassa 
investointeja?

Kunnat voivat vapaaeh-
toisesti tehdä paljon vapaa-

ajan asumisen edistämiseksi. 
Vaikka nykyisen lainsäädän-
nön puitteissa ”mökkeilijät”  
eivät maksa kunnallisveroa, 
on suuri osa heistä erittäin 
maksukykyisiä käyttämään 
kaikkia mahdollisia palvelu-
ja mitä kunnassa on tarjolla. 
Ja se jos mikä parantaa kun-
nan elinvoimaa.

Matti Lahdenperä

Netti mahdollistaa usealle etätyön ja sosiaalisen verkoston seuraa-
misen, kertoo Matti.

Virtavesikunnostukset jatkuvat kesällä 2022
Iin kunta jatkaa kesällä 2022 
kalataloudellista kunnos-
tushanketta Olhavanjoel-
la. Kunta käynnisti Lapin 
ELY-keskukselta saadun 
rahoituksen avulla virta-
vesikunnostushankkeen II-
vaiheen kesällä 2020, jossa 
jatkettiin toimenpiteitä siitä, 
mihin hankkeen I-vaihees-
sa jäätiin. Kunnostushank-
keella parannetaan joen 
ekologista tilaa ja luodaan 
paremmat lisääntymis- ja 
elinolosuhteet lohikaloille, 
nahkiaiselle ja ravulle. Lapin 
ELY:lta saatu rahoituspäätös 
kattaa vuodet 2020-2022.

Virtavesikunnostusten 
suosio jatkaa kasvuaan 
Virtavesikunnostusten 
suosio on kasvanut vuosi 
vuodelta yhtä matkaa kun-
nostustoimintaan suunnatun 
avustusrahoituksen määrän 
kanssa. Hankkeilla tähdä-
tään tavanomaisesti lohika-
lakantojen vahvistamiseen ja 
vaelluskalojen luontaisen li-
sääntymisen edistämiseen 
mutta ympäristöministeri-
ön julkaiseman vesistönsuo-
jelun tehostamisohjelman 
alaisen valtionrahoituksen 
myötä yksittäisistä ja hajal-
laan tapahtuvista kunnostus-
toimista pyritään siirtymään 

kohti kokonaisvaltaisempaa 
valuma-aluetason toimintaa. 
Yksittäisten ja pienimuotoi-
sempien kalataloudellisten 
hankkeiden vaikutusta ei 
kuitenkaan pidä aliarvioida, 
sillä myös pienemmän skaa-
lan kunnostustyöt edistävät 
jokien monimuotoisuutta, 
jolloin hyödyt kohdistuvat 
myös muuhun eliöstöön ja 
edistävät näin vesistösuoje-
lun tavoitteita. 

Kunnostushankkeen I-vai- 
heessa, vuosina 2018-2019, 
Olhavanjoella kunnostet-
tiin kutualueita viidellä eri 
koskella. Kesällä 2020 toteu-
tetun II-vaiheen urakassa 
kunnostuksia jatkettiin edel-
leen 12 eri koskella välillä 
Pihlajaniemi-Ylipäänkoski. 
Lisäksi Vuosiojan ja Kokko-
niemenkosken haarakohtaan 
lisättiin jälkikäteen kutuso-
raa. Kesällä 2022 toteutetta-
van II-vaiheen jatkohankkeen 
yhteydessä kunnostetaan lo-
put seitsemän Olhavanjoen 
kalataloudellisessa toimen-
pidesuunnitelmassa esitetyt 
vielä kunnostamattomat kos-
kialueet. Toimenpiteet koh-
distuvat välille Pitkäkoski 
– Sahankoski.

Kohteille on saatu Poh-
jois-Suomen AVI:n myöntä-
mä vesilain mukainen lupa 
sekä Lapin ELY-keskuksen 

Jokiosuutta kunnostetaan konetyönä.

myöntämä avustus. Teh-
dyillä toimenpiteillä pyri-
tään edistämään jokiuoman 
rakenteellista monimuotoi-
suutta ja palauttaa jokeen 
luontaisesti kuuluvat vaihte-
levat virtausolosuhteet. Mo-
nimuotoinen uoma parantaa 
kalaston ja muun eliöstön 
elinolosuhteita sekä vahvis-
taa joen virkistyskäyttöar-
voa. 

Vuoden 2021 aikana on 
edistetty hanketta koske-
via hallinnollisia asioita Iin 
kunnan toimesta, joka toimii 
hankkeen toteuttajana. Aktii-
visesta paikallistoiminnasta 
vastaa Olhavan seudun ke-
hittämisyhdistys ja Olhavan 
Osakaskunta. Työnjohtajana 

toimii Perämeren Kalatalo-
usyhteisöjen Liitto ry:n Vesa 
Rantanen ja konetyöstä vas-
taa Maanrakennus J Päkki-
lä Oy. Niihin henkilöihin, 
joiden maaomistuksen vai-
kutuspiiriin kunnostettavat 
kosket kuuluvat, tullaan tar-
vittaessa ottamaan yhteyttä 
sopimusteknillisiin asioihin 
liittyen viimeistään kevään 
2022 aikana.

Lisätietopyyntöjä Olha-
vanjoen kalataloudelliseen 
hankkeeseen liittyen voi esit-
tää joko vesa.miettunen@ii.fi 
tai elina.nissinen@ii.fi.

Teksti: Vesa Miettunen, 
Iin kunta

Olhavan Areenan katsomorakennuksessa on painonnos-
toon ja kehonrakentamiseen laajemminkin kuntoiluväli-
neitä. 

Katsomorakennus on Iin kunnan omistama, mutta 
kyläläisten talkoilla kunnostama. Salia käytetään aktiivi-
sesti. Tilan käyttö, ylläpito ja siivous tapahtuu talkoilla, 
joten jokaisen käyttäjän oletetaan siivoavan jälkensä; ja 
vähän enemmänkin! 

Olhavan oma kuntosali

Avaimen kuntosalille saa lunastamalla 35 euron avainpan-
tin. Avainkyselyt: Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663.  

la 6.11. klo 13 alk. seuran majalla. 
Tervetuloa seuran jäsenet sekä 

maanomistajat perheineen!
tilaisuuden lopuksi palvilihan huutokauppa. 

Johtokunta

HIRVIPEIJAAT
Olhavan Riistamiehet ry:n

Johtokunta

Yli-Olhavan 
metsästysyhdistys ry:n 
PERinTEisET
hiRviPEijaaT 
siiRRETään.

Uusi ajankohta ilmoitetaan vuoden vaihteen 
jälkeen.
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Tarinaa Vuosiojan varrelta
Vuosioja; -mistä saanut ni-
mensä? Vuosihan tarkoittaa 
ajanjaksoa – vuoden kiertoa. 
Jos yksi kirjain lisää saadaan 
Vuoksi, mikä  on Etelä-Kar-
jalassa  Imatran seudulla iso  
joki. Vuoksi ja luode liitty-
vät meriveden korkeuden 
vaihteluun. Jos nimi olisi ol-
lut Vuoksioja – se ei paikalli-
seen murteeseen taivu, mutta 
Vuosioja on arkikieleen so-
piva sana. Vuosioja on vuo-
laasti virtaava vesistö ainakin 
viimeiset kilometrit – osa-
syynä taitaa olla ruoppauk-
set, mitkä siihen tehty.  Oja 
saa lähtönsä Vuosijärvestä lä-
heltä Hyryä. Järven alue on 
kuivattu heinäniityksi luul-
tavasti 1900-luvun puolel-
la, mutta on palautettu isoksi 
järvi/kosteikko alueeksi, mis-
sä on monipuolinen suo- ja 
kosteikkolajisto.

Vuoden 1759 kartassa on 
merkitty muutama paikan-
nimi Vuosiojaltakin, mutta 
pääpainona  kartan tiedoissa 
kerrotaan maapohjan ja met-
sien tyypit. Mistähän tämä 
lienee johtunut? Erehdyn-
kö pahasti, jos sanoisin Johan 
Nylanderin sormien olleen 
pelissä mukana. Koko kar-
tassa on merkitty Glasbrukin 
paikka merenrantaan. Nylan-
der on  saattanut pyytää kar-
toittajaa selvittämään kyseisiä 
asioita. Lasitehdas tarvitsi 
paljon puuta tehtaaseen, lai-
vojen rakentamiseen, lautaa 
pakkaamiseen, hirttä rakenta-
miseen, tuhkaa lasin valmis-
tukseen ym. Kartan Kiuttulan 
maa-alue on nimetty Sahan-
kankaaksi. Vuosiojan seudul-
ta löytyy vanhasta  kartasta 
nimiä: Peuralampi, Wittasuo, 
Pirttisuo ja Ruhisuo.

Vuoden 1860 kartta ker-
toisi Vuosiojan etäisimmän 
asuinpaikan olevan nimel-
tään Granlund. Seuraavana 
olisi Pikkaraisen paikka, Wii-
tala, Välitalo ja Ojala. Mattila 
ja Simula olisivat Vuosiojan ja 
Olhavajoen yhtymäkohdas-
sa -Vuosiniemessä. Granlund 
liittyy lasitehtaaseen. Lasi-
tehtailija Jaakko Fellmann 
myy Granlund Nr.36  tilan 
5/12 mtt Konstantin Bohmil-
le ja tämän konkurssihuuto-
kaupasta tila siirtyy Suomen 
valtiolle  vuonna 1877. Gran-
lundin tilan maalla ollut jon-
kinmoinen rakennuspaikka 
Vuosiojan reunalla Vittaojan 
suun jälkeen, missä on kivija-

lan jäännöksiä. 
Pikkaraisten talon historia 

Väli-Olhavan  Vuosiojalla al-
kaa vuosina  1842 -1845, jol-
loin Jeremias ja puoliso Maria 
Liisa muuttivat  perheineen 
Vuosiojalle ja he ottivat Mu-
hoksen kotipuolensa nimen 
Pikkarainen käyttöön. He ra-
kensivat ensimmäisen savu-
pirtin tai vastaavan asunnon 
perheelleen kankaalle, jota 
kutsutaan Jereen kankaak-
si. Jeremias Samuelinpoi-
ka oli syntynyt 24.5.1797 
Muhoksella avioituu vuon-
na 1821 Maria Liisa Haiko-
sen kanssa, joka oli syntynyt 
6.7.1796 Oulujoella. He muut-
tivat vuonna 1827 Kellon ky-
lään Niemelän taloon. Heille 
syntyi yhdeksän lasta, jois-
ta osa kuoli lapsena ja Olha-
vaan muuttivat Perttu s.1823, 
Anna Kaisa s. 1828, Jeremi-
as s.16.8.1835 ja Matti s.1833, 
joka lähtee Amerikkaan.

Maisema oli tuolloin ava-
raa, koska perimätiedon 
mukaan Oijärveltä päin oli 
lähtenyt tulipalo 1800-luvun 
alussa, joka oli edennyt me-
renrantaa kohti. Lopullisen 
talon Jeremias  rakensi vuon-
na 1846 Vuosiojan rantaan 
kauniille paikalle. Rakennus-
hirret piti kuljettaa viiden ki-
lometrin päästä - niin aavaksi 
oli tuli polttanut metsät. Van-
han liiterin hirressä näkyy 
vielä , että se on osittain pa-
laneesta tukista veistetty. Ta-
lon eteläpäässä on iso pirtti, 
mikä varmaankin rakennet-
tiin ensimmäisenä. Talon ki-
vijalka on korkea ja lattia 
tehty rossipohjalla. Ikkunat 
ovat alunperin olleet kuusi-
ruutuiset - luultavasti Nybyn 
lasia. Pirtin uuni oli muurat-
tu uudestaan vuonna 1949 ja 
keskellä oli iso pöytä ja penk-
kirivi seinustalla. Ulkoveran-
nalla on vielä tallella kyseiset 
alkuperäisruudut ja lasit. Ta-
lon sisäeteisessä oli kantturi - 
ruokatavaroiden säilytykseen 
ja eteisestä päästiin keittiöön, 
pirttiin ja toiseen päätyka-
mariin. Pohjoispäädyssä oli 
kaksi kamaria, joista keittiön 
puoleisessa asuivat  perheen 
isä ja äiti ja toisessa isovan-
hemmat.

Jeremias oli taitava maan-
viljelijä  ja sai hyviä satoja. Je-
remiaan poika Perttu oli myös 
taitava kirvesmies ja hänestä 
seuraava isäntä Pikkaraisen 
taloon. Hänen työnsä jälkiä 

ovat suurin osa rakennuksis-
ta. Valokuvassa on Pertun ty-
tär  Kreeta  ja hänen iiläinen 
puoliso Akseli Kukkola, joka 
oli merkkihenkilö kunnallis-
ten asioiden hoidossa ja he 
isännöivät seuraavaksi taloa, 
mikä on edelleen suvun hy-
vässä hoidossa.

Vuosiojan toiselle puolelle  
alkaa Honkalan tilan rakenta-
minen hieman myöhemmin 
noin  vuonna 1852, mutta vas-
ta vuonna 1872 muuttaa Juho 
Bimberg s.1823 perheineen ja 
heistä tulee vakituiset asuk-
kaat  ja ottavat nimen Honka-
la käyttöön. 

Ahkeruudella he raivasi-
vat maatilan ja rakensivat  ra-
kennukset. Honkalan suku 
on haarautunut jokivarteen ja 
Olhavan kylään ja suvussa on 
ollut käsityöntaitajia. Viimei-
sinä siellä asuivat sisarukset 
Fanni, Jenni ja Heikki Honka-
la. Heidän kuoltua rakennuk-
set siirretty pois ja maa-alue 
on metsäyhtiön ja maape-
rä palautunut  metsämaaksi 
– onko se nyt hiilinieluna ta-
kaisin?

Yli-Olhavassa on ollut Yli-
talon talo jo vuodesta 1843 
ja Välitalo ilmestyy lähes sa-
maan aikaan Vuosiojalle ja 
siitä erotetaan vielä Alatalo. 
Nämä talon nimet esiintyvät 
monissa pitäjissä. Uusia su-
kunimiä ilmestyy Vuosiojal-
le : Heinikoski, Kokko, Sund, 
Hakala, Mikkola, Liikanen, 
Anttila ja Naisniemi.

Välitalosta erotetulle Ala-
talon maalle muuttaa  Jan-
ne ja Ruusa Kamula ja he 

Kartta Vuosiojan kohdalta 1860- luku.

Vuosiojan takamailla tehty valtion mailla hakkuita ja siellä ollut kuvan metsäkämppä. Onkohan puita 
uitettu Vuosiojassa?

Brita ja Perttu Pikkarainen
s.1823.

Heikki Honkala hevosensa kanssa.

Viljanpuintia Vuosiojalla 2000-luvulla Tarmo ja Ari Kamulan kun-
nostamalla ryskillä ja maamoottorilla mallia 1947.

Janne ja Ruusa Kamula.

Kartta Vuosiojan kohdalta vuosi 1759.

olivat  olleet kruununtorp-
pareina Halajärvellä. Hei-
dän paikkaansa Vuosiojalla 
aletaan kutsua Josuaksi ja 
paikka alkaa vetää puoleen-
sa nuoria miehiä, jotka kai-
paavat piristystä elämäänsä. 
Poliisit käyvät ratsaamassa 
Ruusan pirtuvarastoja, mut-
ta eivät onneksi löydä kaik-
kea. Olhavalaiset, kuivalaiset 
ja iiläiset kävivät Josuassa ja 
riitaa tuli kuinkas muuten 
kuin nuorista kylän naisista. 
Riidan päätteeksi Vuosiojan 
Ojalan talossa sai surmansa 
olhavalainen Toivais Uuno – 
tämä tapahtui 1930-luvulla. 
Nykyään elämä Vuosiojalla 
on rauhallista. Josuan mai-
semissa asustelee edelleen 
Kamulan veljeksiä, jotka ah-
keroivat vanhojen esineiden 
kimpussa ja niitä kunnosta-
vat hatunnoston arvoises-
ti. Vuosiojalla on puitu viljaa 
vanhaan malliin 2000-luvulla 
heidän kunnostamalla ryskil-
lä ja  maamoottorilla  mallia 
1947 ja vanhoja volkkarei-
ta ilmestyy kunnostettuina  - 
kuin uusia – tuon tuostakin  
liikenteeseen.

Valokuvat sukujen albu-
meista. Yli-Olhavan perinne-
tietojen  kerääminen  jatkuu.  
Jos  suvustasi ei ole oltu yh-
teydessä minuun  niin nyt on 
jo kiire.  Yhteystiedot: Heik-
ki Lahdenperä, puh. 040 555 
8923, heikki.lahden@gmail.
com.
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Pikkaraisen talon pihalla: Kreeta ja Akseli Kukkola ja heidän lapsia 
Martta, Hanna ja Anna, edessä tuntematon.

Teuvo Ervasti.

Vas. Annikki Ravaska, Kirsti, 
Saara ja Ulla Liikanen.

Elma Sund ja Rauni Hakala.

Taka vas. Akseli Honkala Usko Hakala, edessä vas. Helmi ja Rauni 
Hakala, ? ,Senja Honkala.

Vanha Honkalan talo, Fanni ja Jenni Honkala.

Vuosiojan asukkaita ja kulkupelejä 50-60-luvulla:

Iloa kasvimaalta
Elämässä mikään ei ole niin 
tärkeää kuin puutarhan-
hoito. Eikä sekään ole niin 
kovin tärkeää kuuluu van-
ha japanilainen sananlas-
ku. Monet meistä löytävät 
itsestään jonkin sortin koti-
tarveviljelijän. Keväällä, vii-
meistään maaliskuussa se 
iskee, nimittäin tarve hy-
pistellä kasvien siemeniä 
kauppojen moniväristen sie-
menhyllyjen luona.  On jo-
tenkin niin mukavaa valita 
varmat tutut lajikkeet kesän 
kylvöihin ja kokeeksi joku 
uusi tulokas avomaalle. Sit-
ten onkin monta kuukautta 
aikaa odotella lumien sula-
mista ja maan kuivumista ja 
lämpiämistä. Monet äidiltä 
saamani vanhat vinkit kas-
vien kylvöstä ja istutuksesta 
ovat mielestäni käyttökel-
poisia edelleenkin. Esimer-

kiksi, jos punajuuret kylvää 
kylmään maahan, ne rupea-
vat tekemään kukkavarsia 
ja tulevat puiseviksi. Sipu-
leille käy samoin eli perin-
teisesti sipulit ovat istutettu 
vasta yöhallojen mentyä ke-
säkuun kymmenennen päi-
vän jälkeen.  Kylvöajankohta 
saattaa vähentää myös tuho-
laisia kuten esim. kirppoja 
ja kaalikärpäsentoukkia ja 
siksi nauris kylvetään vas-
ta Pekan päivänä.  Kolmas 
maaginen päivä liittyy si-
pulin sadonkorjuuseen ja 
se on elokuun kahdeskym-
menes. Ehkä tämä ajankoh-
ta liittyy myös yöpakkasiin. 
Aikaisemmin viljeltiin pää-
asiassa ryvässipulia, josta 
osa säilytettiin huoneenläm-
mössä seuraavan kesän sie-
mensipuleiksi. Aikainen 
sadonkorjuu torjui kukin-

Porkkanasosekeitto
500 g  porkkanoita
2-3 kpl perunoita (jauhoista)
pala  selleriä 
2-3 kpl  sipulia
1-2 rkl  voita tai öljyä
1 l vettä
 suolaa tai kasvisliemikuutio
pippuria
0,5 pkt  sulatejuustoa

1. Paloittele kuoritut juurekset ja perunat. kuullota sipulia, 
perunalohkoja ja juureksia rasvassa, sekoita hetki, lisää 
vesi, suola ja pippuri. 

2. hauduta 15 min. jauha sauvasekoittimella ja mausta. 
3. Paloittele joukkoon sulatejuusto ja kuumenna kunnes 

juusto sulaa. tarkista maku.

Paahdetut punajuuriveneet
4-5 isoa  punajuurta
  suolaa, mustapippuria
2-3 rkl  tuoretta, hienonnettua timjamia (kuivattua 2-3 tl)
2-4  valkosipulinkynttä
3 rkl  rypsiöljyä

1. kuori ja lohko punajuuret ja valkosipulinkynnet. siirrä 
lohkot uunivuokaan. Mausta suolalla, pippurilla ja timja-
milla. lisää öljyä ja sekoita ainekset hyvin keskenään.

2. kypsennä 200 asteisessa uunissa 30 - 40 minuuttia. tarjoa 
lämpimänä kasvislisäkkeenä liha-, kala- tai kasvisruokien 
kanssa.

Kasvis-mantelilaatikko 
1 l   kasviksia tai juureksia lohkoina  
  esim. porkkanaa, lanttua, palsternakkaa tai  
  kyssäkaalia
   vettä 
   suolaa
2 dl  kermaa  
1 dl  jauhettua mantelia 
1   muna 
2 rkl  siirappia 
2-3 tl  raastettua tuoretta inkivääriä tai  
  0,5 tl kuivattua 
   suolaa
ripaus  jauhettua neilikkaa tai muskottia
   jauhettua mantelia ja voita pinnalle

1. keitä kasvikset kypsiksi suolalla maustetussa vedessä.  sur-
vo tai soseuta ne tehosekoittimessa tai sähkövatkaimella. 

2. lisää joukkoon kerma, jauhetut mantelit, muna, siirappi ja 
mausteet sekä keitinlientä niin, että seoksesta tulee tasai-
sen pehmeää. tarkista maku. 

3. kaada seos voideltuun vuokaan. Ripottele pinnalle jauhet-
tu manteli ja muutama nokare voita. 

4. kypsennä 160 asteisessa uunissa noin tunti. sopii hyvin kai-
kenlaisten liharuokien kanssa. 

Porkkanakakku
300 g (n. 5 dl) porkkanaraastetta 
4 i soa munaa
3 dl rypsiöljyä
2 dl  sokeria
2 dl fariinisokeria
4,5 dl vehnäjauhoja
2 tl soodaa
0,5 tl suolaa
2 tl kanelia
1 tl vanilliinisokeria
(1 dl  rusinoita)
(100 g (n. 2 dl) pekaanipähkinärouhetta)

kuorrutus:
200 g appelsiinituorejuustoa
1 dl tomusokeria
pinnalle: pekaanipähkinärouhetta tai nonparelleja

1. kuori ja raasta porkkanat hienoksi raasteeksi. 
2. sekoita kulhossa kananmunat, porkkanaraaste, öljy ja so-

kerit 
3. sekoita loput ainekset keskenään ja lisää ne kulhoon. se-

koita taikina tasaiseksi, vältä turhaa sekoittamista.
4. Voitele kaksi 26 cm piirasvuokaa. kaada taikina vuokiin 

ja paista 175 asteessa 30 - 40 minuuttia tai kunnes piiraat 
ovat kypsiä. Piiras on kypsä, kun tulitikkuun ei tartu taiki-
naa. anna kakkujen jäähtyä. 

5. sekoita kulhossa notkistettuun tuorejuustoon tomusoke-
ri. levitä puolet kuorrutteesta jäähtyneen kakun pinnalle, 
aseta toinen kakku päälle ja loppu kuorrutus tämän pääl-
le aaltomaisesti. Ripottele päälle pähkinärouhetta tai non-
parelleja.

kakun voi paistaa myös leivinpaperin päällä uunipannulla ja 
leikata kuorrutuksen jälkeen annospaloiksi eli porkkanalei-
voksiksi.

taan virittymistä ja varmisti 
seuraavan kesän satoa. 

Kasvimaa vaatii hoitoa 
alkukesästä.  Jos sattuu pit-
kiä kuivia jaksoja, kastelu on 
välttämätöntä, jotta sieme-
net itävät ja pääsevät kasvun 
alkuun.  Rikkaruohojen kit-
kentä ja harvennus ovat al-
kukesän urakoita, mutta sen 
jälkeen selviää yleensä vain 
kastelulla kuivina kausina. 
Sadonkorjuu tuottaa aina 
iloa, sillä oman maan yr-
tit, vihannekset ja juurekset 
suoraan maalta maistuvat 
hyvältä. Kasvimaan sados-
ta riittää popsittavaa pit-
källe talveen.  Iloa tuottavat 
myös yksivuotiset kesäku-
kat. Maljakossa kestävät hy-
vin ruiskaunokit, malvat ja 
kehäkukat, joita on mukava 
poimia omaan maljakkoon ja 
viedä tuliaisiksi.

Puoli kiloa päivässä 
Ravitsemussuositusten mu-
kaan meidän olisi hyvä 
syödä ainakin puoli kiloa 
kasviksia päivittäin. Kasvik-
siin kuuluu vihannesten ja 
juuresten lisäksi myös sie-
net, marjat ja hedelmät. Kun 
määrä jaetaan päivän eri 
aterioille, ei urakka ole yli-
voimainen.  Nauttimalla eri-
värisiä kasviksia, saamme 
niistä varmimmin terveyt-
tä edistäviä aineita ja puhtia 
päivään. Kasvikset tuovat 
väriä ja makua ateriaan ja 
keventävät ruokavaliota. 

Teksti ja kuvat: 
Helena Lahdenperä
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• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Puukauppaa ja
metsäpalveluita

Matti Heinonen
Puh. 050 329 5744
Toimialueet: Ii  
ja Yli-Ii

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

Puukauppojen yhteydessä  
voit jäsenenä hyödyntää  
uutta voitonjakoamme.  
Meiltä saat myös moni- 
puoliset metsänhoitopalvelut.  
Ollaan yhteydessä!

www.metsaforest.com

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

Kuva: Iin kunta/Jorma Kauppi

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8715

Maittava keittolounas ja 
putaan pullan leipäpöytä 
+ kahvi & pulla

 MA–TO 7.30–16.30
 PE 7.30–17.00
 LA SULJETTU MA–PE    10.00–14.00

LEIPOMOMYYMÄLÄ JA KAHVIO

TARTU 
RIESKAAN
UUDELTA 
KANTILTA

Kotimaiset taitto-ovet
Maatiloille, halleihin, pesukadulle, paloasemille...

0400 384 939 findoor@findoor.fi www.findoor.fi
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AutoKAtSAStuS, -MyyNtI, -KorjAAMo, -huoLto jA -tArvIKKeet

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

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

tILItoIMIStojA

KIINteIStö-, jätehuoLto- jA rAKeNNuSPALveLuItA

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
 Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii

Revontie 15, Haukipudas

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen

terveyS- jA KotIPALveLuA

ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

P. 050 365 9083 saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika lämsä

terveyspojat.fi

apunasi hyvän elämän arjessa

energIantuOtantO-, asIantuntIja-, 
Käyttö- ja KunnOssapItOpalVeluIta

Ostetaan hake / rankapuuta 
puh. 040 522 4021

ylirannanratsutila@gmail.com
www.ylirannanratsutila.fi

Puh. 040 417 4761

YLIRANNAN
RATSUTILA

varaa oma tuntipaikkasi!
Ii as.

rAtSAStuStA

040 705 0739

´

Kemintie 512, Ii

TILAPUOTI   VERKKOKAUPPA   KOTITALKKARI

www.korpiniitynlammastila.fi

Lihamyyntiä • kotitaLkkaripaLveLua

KIINtoKALuSteItA

roMuttAMoALAN PALveLuItA

NOUDETAAN

OULUN ROMU  

P. 044 783 1121 
www.oulunromu.fi.NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA-
PALVELUT!

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

hieronta • fysioterapia  • jäsenkorjaus
kuntosaLi • jaLkahoitoa ym  kauneudenhoitoa

Hammaslääkäri 
ari kolehmainen 
Tuohilaaksontie 55 Haukipudas

Puh. 0400 695 181

Nettiajanvaraus: 
www.hiusstudiofreesi.fi
Valtarintie 2 T 1, 91100 Ii 

P. 044 4914 808  
hiusstudiofreesi@gmail.com

Parturi-kampaamo Hiusstudio Freesi
Yksilöllistä hiusalan palvelua ammattitaidolla

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

jaLkahoitoa • kauneus-  ym hyvinvointipaLveLuja

KeLLo- jA KuLtASePäN LIIKKeItä

Revontie 9, 90830 Haukipudas | 08 5472 998
Ma-pe 9-17, la 10-14

040 576 8856
Särkiperäntie 44 
91100 Ii

Parturi-kampaamo Tango

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

yrIttäjä! Ilmoita palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
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Mielipidetutkija pysäyttää vanhan mummon ja ky-
syy: – Päivää. Teen mielipidetutkimusta. Saanko kysyä, 
mitä mieltä olette kapinaliikkeistä?
– Jaa että kapinaliikkeistä? En tiedä, kun teen kaikki os-
tokseni kyläkaupasta.

* * *
Autoliikkeessä. Asiakas: – Te ilmoititte lehdessä, 
että myytte vain sellaisia autoa, joilla on takuu. Olisin 
kysynyt, minkälainen se takuu on?
Myyjä: – Me takaamme, että myymämme autot ovat 
käytettyjä.

* * *
Liikelounaalla: – Olen monesti miettinyt, miten sai-
sin rahani mukaan kuoleman jälkeiseen elämään? Make 
sanailee Kakelle.
– Tjaah, hankala kysymys. Mutta, sinut tuntien – muu-
ta nyt ensin setelit kolikoiksi, niin ne kestävät parem-
min kuumuutta! 

* * *
Ovikello soi. Oven takana seisoo puhelimitse tilat-
tu tv-korjaaja.
Isäntä: –Itse asiassa me emme tarvitsekaan teitä. TV-
kuvan epäselvyys johtuu siitä, että vaimollani ja minulla 
olivat vaihtuneet silmälasit!  

* * *
Lokakuun laihialainen: – Kulta, älä välitä, vaikka 
riisipuuro saattaa maistua hiekkaiselta. Ymmärräthän 
sinä, miten hankala oli saada riisiryynejä puhtaaksi poi-
kamme häiden jälkeen!

* * *
Vanhaemäntä tapaa naapurin Einon ja kysyy: – Vaan 
mitäpä se sinä aiot opiskella?
Eino: – Tähtitiedettähän minä. Emäntä: – No mitä sinä 
sitten aikuisena teet päivisin?

* * *
Pankissa: – Haluan tyhjentää pankkitilini, Humppasen 
vanhaemäntä sanoo.
– Mu-mutta, miksi te haluatte nostaa kaikki säästön-
ne kerralla?
– No kas kun vanhainkodissa kerrottiin, että te lainai-
lette minun rahojani!  

* * *
Parturi asiakkaalle: – Minä en ajakaan enää asiak-
kaiden partoja käsin. Ostin sellaisen koneen, että kun 
leuka työnnetään siihen, kone ajaa parran hetkessä pois.
– Mu-mutta – eihän kaikilla ole samanlaisia leukoja? 
– Kyllä ne tämän koneen jäljiltä ovat!  

* * *
Mattotelineellä: – Alli oli katsonut eilen telkkarista 
vanhan kotimaisen elokuvan, sen, missä Ansa Ikonen ja 
Tauno Palo menevät lopussa naimisiin.
– Niinpä niin. Kotimaiset elokuvathan eivät koskaan 
pääty onnellisesti!

* * *
Martti Kähkönen             lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi    

mummo ja kapinaliikkeet

Siistiä ja mukavaa

jakun koululaiset vierailivat Lohen maitotilalla
Jakun koulun 3.-4.-luok-
ka vieraili torstaina 21.10. 
Lohen maitotilalla, jonne 
Rajalaan matkustaminen ta-
pahtui taksikyydillä. Opis-
kelemme ympäristöopissa 
Maalla on mukavaa- aiheko-
konaisuutta ja maatilan elä-
mää. Mielestämme oli siistiä 
ja mukavaa päästä tutustu-
maan lehmiin. 

Maatilan isäntä- Kauko 
esitteli meille aluksi maito-
säiliön, johon lypsetty maito 
kerätään. Säiliöön mahtuu 
5000 litraa maitoa kerralla 
ja säiliö tyhjennetään Valion 
keräilyautoon joka toinen 
päivä. 

Näimme poikivia lehmiä, 
lehmät olivat melko ärhä-
köitä ja leveitä. Seuraavaksi 
vastaamme tuli lypsyrobot-
ti, jossa juuri oli Oodi-lehmä 
sisällä. Oodi märehti rehua 
tyytyväisenä samalla kun 
kone lypsi. Kauko näytti tie-
tokoneelta, kuinka paljon 
Oodista oli lypsetty maitoa, 
sillä hetkellä maitoa oli tul-
lut kuusi litraa. Kone näyt-
ti myös mm. lehmän nimen 
ja maidon rasva-arvot. Kone 
lukee myös lehmien älypan-
noista tietoa lehmien voin-
nista. Navetalla on erilaisia 
koneita. Nyt näimme na-
vetan sisällä Giant-pien-
kuormaajan, jolla siirretään 
heinää ja lantakoneen, joka 
siivosi lehmien kulkukäytä-
viä. Konetta kutsutaan Puu-
ha Peteksi.

Kävelimme navetan käy-
tävää pitkin ja kuulimme 
äänen. Heinärobotti lähes-
tyi meitä! Robotissa pyörivä 
osa työnsi käytävällä olevaa 
kuivaheinää lähemmäs leh-
miä. Etenimme navetan toi-
seen päähän, jossa Kauko 
näytti meille, miten lehmää 
voi rapsutella. Lehmä tun-
tui kovasti nauttivan rapsut-
telusta.

Siirryimme navetalla 
pienten lehmien eli vasikoi-
den puolelle. Täällä nuo-
rimmat vasikat olivat vasta 

viikon ikäisiä. Kauko kertoi, 
että vasikat seisovat omil-
la jaloillaan jo 15 minuutin 
päästä siitä, kun ovat synty-
neet.

Navetalla oli kolme kis-
saa. Valkeamustan kissan 
nimi oli Tiikeri. Ossi, maa-
tilan poika ja meidän op-
paamme 5.-luokalta, esitteli 
kissoja. Muut kissat olivat 
nimeltään Yuki ja Teuvo.

Menimme lopuksi maati-
lan toimistoon, jossa Kauko 
esitteli tilan koneellisia toi-
mintoja tietokoneelta. Lo-
pulta Kauko kysyi meiltä, 
tykkäämmekö me jogurtis-
ta. Mehän vastasimme tie-
tysti myöntävästi ja saimme 
mukaamme sekä jogurtit 
että pillimehut. 

Retki maatilalle oli kiva, 
mukava ja opettavainen! 
Lehmät voivat olla sekä är-
häköitä että kivoja. Lehmillä 
on pitkä kieli! Tulemme var-
masti uudestaan maatilalle! 
Kiitos Lohen perheelle!

jakun koulun 3.-4. luokan 
oppilaat 

Lantakone Puuha-Pete työssään. 

Kauko rapsuttelee lehmää.

Heinärobotti lähestyy. Vasikat ovat viikon ikäisiä.

Lapset silittävät lehmiä.

6
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Pe 5.11. klo 7.30 - 10.30
Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii

Tapahtuman teema:
unen merkitys hyvinvoinnille

Aiheesta puhumassa
työnohjauksen asiantuntija
Kimmo Helomaa

Tapahtumamaksu 14,99€ sis. herkullisen aamiaisen!
Ilmoittaudu ke 3.11. mennessä: 

urly.fi/2dvb tai iin@yrittajat.fi
 

Lämpimästi tervetuloa!

*  yhdenvertaiset palvelut 
*  tasa-arvo 
*  itsenäisen elämän mahdollisuus 
*  talouden tasapainottaminen 
*  kiusaamis-, häirintä- ja uhkatilanteiden  

kartoittaminen sekä niihin puuttuminen

Terttu Salmi 
Konetekninen piirtäjä, 
hotellivirkailija, toimittaja
Pudasjärven Invalidit ry.

61

Apua tarvitsevan ihmisen 
asialla sekä paikallisesti että 
valtakunnan tasolla. 

Invalidiliiton liittovaltuustovaalit 
5.-19.11.2021

Kolmen valtuustokauden 
mittainen prosessi päätösvaiheessa
Opetusministeriön ja Kun-
taliiton taholta kuntia ke-
hotetaan tunnistamaan 
varhaiskasvatuksen ja kou-
lutuksen tulevaisuuden 
tilannekuva ajoissa sekä luo-
maan kestäviä rakenteita, 
tekemään yhteistyötä lähi-
kuntien kanssa ja etsimään 
ratkaisuja ja toimintamal-
leja oppilaiden yhdenver-
taisen aseman ja opetuksen 
turvaamiseksi. Iin kunnassa 
tulevaisuuteen suuntaava 
tiekartta ratkaisuineen esi-
tetään palveluverkkoselvi-
tyksessä vuoteen 2025. 

Kuntastrategiaan pohja-
ten alakouluissamme toteu-
tetaan opetusta alueellisesti 
kyläkoulumallilla. Eteläises-
sä Iissä väestökehitys on ol-
lut kasvussa ja lapsiperheitä 
on muuttanut Iihin. Var-
haiskasvatuksen kysynnän 
kasvu edellyttää pikaisesti 
uuden päiväkodin rakenta-
mista. Alakoululaisia on Iin 
kunnassa yhteensä 977 jois-
ta suurin osa opiskelee Ha-
minan koulussa ja viidessä 
eteläisessä kyläkoulussa 
(Ojakylä, Alaranta, Pohjois-
Ii, Asema ja Jakku).

Valitettavasti kunnan 
pohjoisosassa Kuivanie-
messä ja Olhavassa väes-
tökehitys on ollut vuosia 
laskeva ja muutos näkyy 
oppilasmäärien vähenemi-
senä ja oppilaskohtaisten 
kustannusten kasvuna. Alu-
eella toimii kaksi alakoulua, 
vaikka oppilaita riittäisi yh-
teen kouluun, syksyllä 2022 
Kuivaniemessä on 55 ja Ol-
havassa 21 oppilasta. Pienen 
koulun yhdysluokkaope-
tuksessa on omat etunsa 
kuten eri-ikäisten yhteis-
työ ja sosiaalisten taitojen 
kehittyminen. Kun vuosi-
luokkia yhdistetään jopa 
kolme yhteen kuten Olha-
vassa, tutkimuksissa näh-
dään monia pedagogisia 
sudenkuoppia verrattuna 
erillisluokkiin. Ongelmak-
si muodostuu ajankäyt-
tö, oppitunti pitää jakaa 
eri vuosiluokkien kesken, 
eikä kaikkia tavoitteita ehdi 
opettaa. Opettajat kokevat, 
että opetus jää pinnalliseksi 
ja oppilaat puolestaan kai-
paavat opettajilta lisäaikaa. 
Vuorovuosijärjestelmä taas 
voi vaikeuttaa oppimista, 
kun osa joutuu opiskele-

maan aineita väärässä jär-
jestyksessä. Valinnaisuutta 
ei ole, ikätovereita on vä-
hän, samanikäisten ryhmä-
työtaidot jäävät vähiin ja 
aineenopettajien käyttö on 
vähäistä. Opetuksen eriyt-
täminen ja oppilashuollon 
järjestäminen on vaikeaa 
koska lisäresursseja ei ole 
käytettävissä. Opettajien 
taidot ja jaksaminen ovat 
koetuksella. 

Koulun lakkauttami-
nen ei ole koskaan helppo 
päätös. Olhavan koulun ja 
Tenavatuvan lakkauttamis-
prosessi on ollut selvitys-
ten ja toiminnan kohteena 
jo kolmen valtuustokau-
den aikana. Koulu- ja päi-
väkotiverkkoselvityksessä 
2015 – 2020 todetaan että 
koulun lakkautusta tarkas-
tellaan, mikäli oppilasmää-
rä laskee kahtena vuotena 
peräkkäin alle 30 oppilaan. 
Jos oppilasmäärä laskee py-
syvästi alle 40 oppilaan, 
tarkastellaan koulun muut-
tamista kaksiopettajaiseksi, 
0 - 6 -vuosiluokkien kou-
luksi. Opetus- ja varhais-
kasvatuslautakunta muutti 
28.2.2019 Olhavan koulun 
kaksiopettajaiseksi ( opetus-
ryhmät 0-2 ja 3-5) 1.8.2019 
alkaen. Samassa yhteydessä 
kuudesluokkalaiset siirret-
tiin Kuivaniemen koululle.

Olhavan koulun ja päi-
väkoti Tenavatuvan asiaa 
selvittäneet työryhmät sekä 
kaikki asiaa käsitelleet hal-
lintoelimet ovat päätyneet 
lakkauttamisen kannal-
le. Opetus- ja varhaiskas-
vatuslautakunta hyväksyi 
11.6.2020 Olhavan koulun 
työryhmän esittämän ra-
portin ja esitti kantanaan, 
että se etenee vaihtoeh-
to 4:n mukaisesti (Olhavan 
koulun lakkauttaminen 
1.8.2022), mikäli koulun ti-
lanne ei täytä palvelusuun-
nittelutyöryhmän asettamia 
kriteerejä. Opetus- ja var-
haiskasvatuslautakunta 
hyväksyi 15.10.2020 palve-
lusuunnittelun 2020-2025 
työryhmän raportin ja päät-
ti edetä lautakunnan aiem-
man linjauksen mukaisesti 
(lakkauttaminen toteutuisi 
1.8.2022). Kunnanvaltuus-
to päätti kokouksessaan 
7.12.2020 (äänestyksen jäl-
keen enemmistöluvuin (19 

-13) Olhavan koulun ja ryh-
mäperhepäiväkoti Tena-
vatuvan lakkauttamisesta 
1.8.2022 alkaen. 

Hyvän hallintotavan 
mukainen päätösten jälkei-
nen toimeenpano edellyttää 
kaikkien yhteistä sitoutu-
mista demokraattisiin pää-
töksiin. Vaikka valtuusto 
oli jo päättänyt asiasta, pyy-
dettiin Opetus- ja varhais-
kasvatuslautakunnassa 
18.3.2021 valmisteluasteen 
asiana viranhaltijoita teke-
mään uusi suunnitelma ja 
laskelma mallista, jossa ope-
tus ja varhaiskasvatus sijoi-
tettaisiin Olhavassa samaan 
kiinteistöön ja muodostui-
si ns. päiväkotikoulu. Tässä 
mallissa Olhavassa säilyisi 
varhaiskasvatuksen ryhmä-
perhepäiväkoti ja lisäksi esi-
opetus ja perusopetuksen 
alkuopetus (vuosiluokat 
1-2). Perusopetuksen op-
pilaat kolmannesta vuosi-
luokasta lähtien siirtyisivät 
Kuivaniemen koululle ja sa-
malla Olhavan koulu liitet-
täisiin hallinnollisesti osaksi 
Kuivaniemen koulua. Selvi-
tyksiä esiteltiin valtuuston 
talousseminaarissa 7.9.2021. 
Mallissa varhaiskasvatus-
palvelut siirtyisivät koulu-
kiinteistöön ja Tenavatuvan 
kiinteistöstä luovuttaisiin. 
Varhaiskasvatuksen osalta 
ei syntyisi säästöjä varhais-
kasvatuksen eikä tukipalve-
luiden henkilöstön osalta. 
Koulukiinteistöön tulisi teh-
dä välttämättömiä muutos-
töitä, jotka maksaisivat noin 
58 000 euroa sisältäen wc- 
tilojen lisäämistä sekä lepo- 
ja leikkitilojen muuntamista 
varhaiskasvatukseen sovel-
tuvaksi. Nykyaikaisen var-
haiskasvatuksen tarpeisiin 
muuntaminen maksaisi 180 
000 euroa. 

Opetus- ja varhaiskas-
vatuslautakunnan kokouk-
sessa 7.10.2021 käsiteltiin 
koulun ja Tenavatuvan lak-
kauttamiseen liittyvät läh-
tökohdat, tehdyt selvitykset 
ja raportit, nykytilanteen, 
oppilasmäärän kehityksen, 
eri vaihtoehtojen (nykyinen 
tilanne, lakkauttaminen ja 
päiväkotikouluvaihtoehto) 
kustannusvertailut sekä pe-
dagogiset näkökulmat. Päi-
väkotimallin mukaisessa 
yksiryhmäisessä kouluyksi-

kössä olisi vaikeaa toteuttaa 
oppilaiden valvonnat, val-
mistelut, oppimisen tuen to-
teuttaminen, sijaistamiset ja 
työyhteisön tuki. Ratkaisu 
olisi pedagogisesti, hallin-
nollisesti ja toiminnallises-
ti erittäin haastava. Säästöt 
vuositasolla olisivat arviol-
ta noin 113 000 euroa. Lak-
kauttamalla Olhavasta sekä 
opetus että varhaiskasva-
tus saadaan vuositasolla 
noin 460 000 euroa säästöä. 
Jos tätä säästöä ei saada, 
se tarkoittaa muilta kou-
luilta toteutettavia opet-
tajien ja kouluavustajien 
lisävähennyksiä jo talous-
arvioesityksessä esitetty-
jen vähennysten lisäksi sekä 
mm. oppilasryhmien yhdis-
tämisiä, ohjauksen ja tuen 
vähenemistä. 

Lautakunta päätti (ää-
nestyksen 5-4 jälkeen) hal-
lintosäännön mukaisesti 
toimivaltaansa kuuluvana 
asiana lakkauttaa Tenava-
tuvan toiminnan 1.8.2022 
lähtien. Lautakunta päät-
ti myös esittää kunnan-
hallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle Olha-
van koulun lakkauttamis-
ta 1.8.2022. Kunnanhallitus 
käsitteli asiaa 18.10.2021 ko-
kouksessaan ja esittää kun-
nanvaltuustolle 1.11.2021 
pidettävään kokoukseen 
Olhavan koulun lakkautta-
mista. 

 Kunnanvaltuuston tulee 
tehdä päätös viranhaltijoi-
den virkavastuulla valmis-
telemien päätösesitysten, 
lainmukaisten asiasisältöjen 
ja faktojen pohjalta. Tässä 
taloudellisessa tilanteessa 
meidän päättäjien on aika 
tehdä kestävä ratkaisu ja 
turvata varhaiskasvatuksen 
ja opetuksen järjestämisen 
laatu kaikille iiläisille lap-
sille, varhaiskasvatuksessa 
yli 500 lapselle sekä ala- ja 
yläkouluissa yhteensä 1486 
lapselle ja nuorelle. 

 
aila paaso
kunnanvaltuutettu, 
(Vihreä, sit.)
opetus- ja varhaiskasva-
tuslautakunnan jäsen, 
kunnanhallituksen 
varajäsen
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Iin Yrittäjät ry:n
sYYskOkOus

KoKouKSen jälKeen noIn Klo 18.00 
IIn YRITTÄJIen PIkkuJOulu 

Palkitaan Iin Vuoden yrittäjä sekä 
Iin Vuoden Nuori yrittäjä. Musiikkia Jore Siltala.

Ilmoittautuminen ma 8.11. mennessä 
iin@yrittajat.fi tai puh. 0400 385 281. 

Jouluruokailu jäsenille ja puolisoille omavastuu 10 €/
hlö. Lisähenkilöistä maksu á 25 €. 

Maksetaan etukäteen tilille FI89 5350 0240 0000 21. 

la 13.11.2021 klo 17 Iin urheilijain talo. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Vierailijana järjestöpäällikkö Kirsi Anttila 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Tervetuloa!

ToimiTukseT suoraan TilalTa!
Toimituspäivät iissä, 

olhavassa, kuivaniemellä sekä 
simossa 5.11. ja 26.11.

Tiedustelut ja varaukset puh. 040 522 1440

A. Pöntiön VILJAPOSSUA 

23
15

kiNkkU-biNgo

2 8 4

500 € pr50/300 € mp
2 x 100 €/4 x 50 €/3 x kinkku

kuIvanIemen seuRalla
su 31.10. klo 16.00 

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!

kahvitarjoilu.  
 Tervetuloa!

Kuivaniemen 
nuorisoseura ry 

Johtokunta 

SäänTömääräInen
 SyySKoKouS

su 7.11.2021 klo 13.30. Kuivaniemen seuralla.
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Lapset ja päihteet
ke 10.11.2021 klo 12-13.15 Valtarin sali / striimaus Youtube IiVisio
Kohderyhmä: Alakoululaiset 5.-6.lk 
 
Ohjelma:
Vahingonkorvausvastuu - Poliisi
Päihteiden käytön vaarat ja haitat- Kari Korhonen

Nuoret ja päihteet
ke 10.11.2021 klo 13.45-15 Valtarin Sali / striimaus Youtube IiVisio
Kohderyhmä: Yläkoulut, lukio 

Ohjelma:
Iin tilanne - Poliisi  
Huumeiden käyttäjien vanhemmat, Kondis ry 
Kokemusperäinen läheisten kertoma tositarina omasta elämästä huumeriippuvaisen rinnalla

Ikäihmisten tissuttelu –tietoilta 
 
ke 10.11.2021 klo 16-18 Valtarin Sali (Koulutie 2) / striimaus Youtube IiVisio 
Kohderyhmä: Eläkeläiset 

Ohjelma:
Alkoholin käytön rajat ja määrät - Ehyt ry
Alkoholi ja lääkkeet - erittäin huono yhdistelmä - Oulunkaari
Päihteiden käytön vaarat ja haitat - Kari Korhonen
 
Älä osta konjakkipulloa lahjaksi – osta lahjakortti!  
Kahvitarjoilu! Vapaa pääsy! 

Vanhempien päihdeilta 
ke 10.11.2021 klo 19-21 Valtarin Sali (Koulutie 2) / striimaus Youtube IiVisio 
Kohderyhmä: kaikki vanhemmat 

Ohjelma: 
Huumeiden käyttäjien vanhemmat, Kondis ry 
Kokemusperäinen läheisten kertoma tositarina omasta elämästä huumeriippuvaisen rinnalla
Iin tilanne - Poliisi
Päihteiden käytön vaarat ja haitat- Kari Korhonen

Vinkkilista & yhteystiedot vanhemmille paikallisista palveluista!
Kahvitarjoilu! Vapaa pääsy! 

Tilaisuuksia voit seurata etänä striimattuna  
IiVisio Youtube -kanavalta! 
Striimaus Valto Savolainen.

Järjestäjät yhteistyössä: 
Iin kunta, hyvinvointi, nuorisotyö ja opetuspalvelut
Iin alueen vanhemmat ry, Iin helluntaiseurakunta 
Iin Vanhus- ja vammaisneuvosto 
Oulunkaari, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Ehkäisevän päihdetyön viikko 

PÄIHDENEUVONTA
SOITA:

0800 900 45
APUA ILMAISEKSI 24/7

Nollalinja 24/7 
(väkivaltatilanteissa):  

0800 050 05

 

Oulunkaaren  
sosiaalipäivystys:  

08 5875 6888
ma–pe klo 8–16

 

Oulun seudullinen 
sosiaali- ja kriisipäivystys:  

044 703 6235
ma–pe klo 16–08 ja  

viikonloput ja arkipyhät

KE
10.11.

 

Seudullinen ohjaus- ja 
neuvontanumero

08 5875 5010
ma-pe klo 9-15
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