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KotiKoulut, lukukin-
kerit, kiertokoulut, rippi-
koulut, lukkarinkoulut, 
pyhäkoulut. Koulu oli pit-
kään kirkon asia, kirkko 
hoiti alkuopetuksen. Vie-
lä 1800-luvun varsin staat-
tisessa yhteiskunnassa sitä 
kautta voitiin täyttää yhteis-
kunnan vaatimukset. 1800 
–luvun puoliväliin kirkko 
muodosti ainoan valtakun-
nan kattavan paikallisesti 
järjestäytyneen organisaati-
on.

Lukutaitoa pidettiin tär-
keänä, koska lukemaan 
oppinut saattoi lukea kate-
kismusta ja raamattua. Kir-
kon järjestämän koulun 
rinnalla oli joitain satunnai-
sia kyläkouluja ja mamsel-
likouluja, jotka perustuivat 
yksittäisten ihmisten aktiivi-
suuteen ja valveutuneisuu-
teen.

Kansallinen herää-
minen, vieraan vallan 
valtapyrkimysten vastusta-
minen, teollistumisen alku, 
rautateiden rakentaminen 
alkoivat muuttaa yhteiskun-
taa. 

Vuoden 1865 asetuksel-
la kunnallishallinnosta maa-
seudulla kansakoulujen 
perustaminen jätettiin kun-
tien huoleksi ja näin kun-
nankokousten ensimmäisiä 
suuria kysymyksiä oli kou-
lutoimen käytännön jär-
jestäminen. Käytännössä 
useinkaan kunnalla ei ol-
lut varaa koulun perusta-
miseen, niinpä yksityiset 

Iin kunnan tervehdys

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 30-vuotis- ja Pohjois-Iin koulun 
120-vuotisjuhla juhlitaan  yhteisillä juhlilla 7.5.2017

henkilöt myönsivät merkit-
täviä tukia, joko rahallista 
tai aineellista, jotta koulutoi-
minta saatiin käyntiin.

iin ensimmäinen Kan-
saKoulu oli vuonna 1875 
perustettu Etelä-Iin kou-
lu, johon oppilaita tuli aina 
Yli-Iin kyliä myöten. Toi-
nen kansakoulu perustet-
tiin Olhavaan vuonna 1893 
ja kolmas olikin sitten tämä 
Pohjois-Iin koulu. 

Perustamisvuosi oli 1896. 
Ei ollut koulutilojen raken-
nuttaminen helppoa sil-
loinkaan. Viljo Nissilän Iin 
kansakouluhistorian mu-
kaan ”urakoitsijain työ oli 
huonoa, sillä rakennukses-
sa oli suoritettava moneen 
otteeseen korjauksia …” ja 
”Rakennustöiden huonon 
valvonnan johdosta Pohjois-
Iin koko koulutalokomplek-
si tuli maksamaan n. 30 tuh. 
markkaa”. Koulutyö aloitet-
tiin uudessa koulutalossa 
syksyllä 1901. Vaikuttaa sil-
tä, että koulun suunnittelu ja 
rakentaminen ei ollut muu-
tenkaan sujunut tavoitteiden 
mukaisesti, koska tarvittiin 
heti lisätilaa ja toinen koulu-
talo valmistui 1903. 

1950- ja 60-lukujen oppi-
lasmäärän kasvu johti uuden 
lisärakennuksen rakentami-
seen, tilat saatiin käyttöön 
vuonna 1965. Tulevaisuus-
kin näyttää vahvalta, sillä 
Pohjois-Iin koulu tulee saa-
maan uuden liikuntasalin 
ja teknisen työn tilan ensi 
vuonna.

KyläKoulujen ar-
vostus on pysynyt korke-
alla tasolla. Osoituksena siitä 
Iin kouluverkko on pysynyt 
pitkään hyvin samannäköi-
senä. Itsenäisyyden alussa 
vuonna 1925 laadittu koulu-
piirijako, Ojakylä, Kirkonky-
lä, (josta erotettiin omakseen 
Alaranta), Asemakylä, Yli-
ranta, Pohjois-Ii, Lapinranta, 
Olhava ja Yli-Olhava pitää 
pääosin edelleen paikkaan-
sa. Koulujen lakkauttamiset 
ovat johtuneet koulujen op-
pilasmäärien vähäisyydestä.

Koulutus sekä sosiaa-
li- ja terveydenhoito ovat ol-
leet kuntien perustamisesta 
asti merkittävimmät kunnan 
tehtävät ja ne muodostavat 
leijonan osan kunnan henki-
löstöstä ja taloudesta. 

Sote –uudistus tulee 
muuttamaan tätä merkit- 
tävästi ja on sanomatta-
kin selvää, että koulutuk-
sen merkitys kunnassa tulee 
jatkossa korostumaan, kun 
sosiaali- ja terveydenhuol-
to järjestetään jatkossa maa-
kunnan toimesta. 

Pohjois-iin Kyläyh-
distys juhlii 30-vuotista 
historiaa. Iin kunta valittiin 
vuonna 2015 Suomen kylä-
myönteisimmäksi kunnaksi. 
Iissä on vahvoja kyliä, kylät 
ovat aktiivisia ja kylät muo-
dostavat vahvan verkostot.

juha Kuisman ja mat-
ti mäKelän kirjoittaman 
Kylien tulevaisuus –kirjan 

mukaan myönteinen ky-
läkehitys tarvitsee onnis-
tumiseensa ainakin viisi 
edellytystä. 

Ensimmäinen edellytys 
on, että seudun väki on laa-
jasti tunnistanut yhteisen 
kehittämistarpeen. Käytän-
nössä kylällä pitää olla toi-
minnassa sellainen yhdistys 
tai yhteisö, jonka kautta uu-
sia asioita toteutetaan. Täl-
lainen yhteisö mahdollistaa 
ihmisten välisen vahvan 
vuorovaikutuksen ja keskus-
telun.

Toinen edellytys on, että 
kylältä löytyy sellaisia osaa-
via ihmisiä, jotka vievät yh-
teisön tärkeiksi kokemia 
asioita eteenpäin. Lisäksi 
näillä ihmisillä pitää olla ai-
kaa yhteisten asioiden edis-
tämiseen.

Kolmas edellytys on, että 
kyläläiset kykenevät yhdis-
tämään voimansa tärkeiksi 
kokemiensa asioiden teke-
miseen. On löydyttävä riit-
tävä yksituumaisuus, jotta 
yhteisille asioille saadaan 
voimaa taakse.

Neljäs edellytys on kylän 
kysy hankkia rahoitusta yh-
teisten tärkeiksi kokemien-
sa asioiden toteuttamiseen. 
Useinkaan ihmisten omat ra-
hat eivät kovin pitkälle kan-
na vaan vaaditaan osaamista 
kerätä ulkopuolista rahoi-
tusta.

Viides edellytys kosket-
taa kuntaa. Miten kunta eli 
päättäjät suhtautuvat? Kun-
ta voi monissa asioissa par-
haimmillaan olla vahvana 

tukijana ja kumppanina ky-
län tärkeiksi kokemien asioi-
den edistämisessä. 

itse näen asian niin, 
että kunnan tulevaisuu-
den kannalta on tärkeää, 
että eri puolilla kuntaa asu-
vat ihmiset ovat aktiivisia 
oman kotiseutunsa kehittä-
jiä ja edistäjiä. Kun kunnan 
eri osa-alueet ja kylät ovat 

vahvoja ja elinvoimaisia, on 
kuntakin vahva.

Onnea, menestystä ja 
pitkää ikää 120 –vuotiaal-
le Pohjois-Iin koululle ja 
30-vuotiaalle Pohjois-Iin ky-
läyhdistykselle.

Ari Alatossava, 
kunnanjohtaja

iin kunnanjohtaja ari alatossava

Sanomat
Pohjois-Iin

30 v.
Pohjois-Iin 
kyläyhdistys

Pohjois-iin kyläyhdistys ry:n kustantama 
30-v. juhlalehti. Huhtikuu 2017

Kustantaja 
Pohjois-iin kyläyhdistys ry

Vastaava toimittaja 
anita sievänen

Toimittajat 
Heimo turunen, jyri-jussi Rekilä

Sivunvalmistus 
iin lehti oy / eila lahtinen

Painopaikka 
suomalainen lehtipaino oy, kajaani

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi  
www.facebook.com/PohjoisIi

iloinen iijokipyöräily la 17.6. etusivu  ...................................................s. 1

iin kunnan tervehdys, ari alatossava, kunnanjohtaja  ...................s. 2

kylämme Pohjois-ii  ....................................................................................s. 3

Pohjois-Pohjanmaan kylät onnittelee 
 Pohjois-iin kyläyhdistystä  ..................................................................s. 3

koulut ja kylät eläviä yhdessä  ................................................................s. 3

Hiastinhaaran lammaslaidun 2014-2020  ...........................................s. 3

Hiastinhaaran lintutornin ja 
 luontopolun avajaiset 17.6.  ...............................................................s. 3

istutamme tulevaisuuden kuusen 
100 vuotiaan suomen kunniaksi  ..........................................................s. 4

Pohjois-iin kyläyhdistyksen 
 toimintasuunnitelma vuodelle 2017  .............................................s. 4

juhlatervehdys 30 vuotiaalle, Petri Rinne, 
 suomen kylätoiminta ry:n pj  ............................................................s. 5

Pohjois-iin kyläyhdistyksen joukkue tornien taistoon  ..................s. 5

nuorisoleader rahoitusvälineellä vipinää maaseudulle  ...............s. 6

Pohjois-iin jakokunta hoitaa 
 kylän yhteisiä vesi- ja kala-alueita  ...................................................s. 6

tanja kari muistelee Pohjois-iitä  ...........................................................s. 7

Lehden sisältö: 

Gustaf Fahlander - suomen sodan urho  ............................................s. 8

avoimet kylät 10.6. -tapahtumailmoitus  ...........................................s. 9

anita sievänen: Pohjois-iin kyläyhdistyksen historiikki  .......s. 10-11

Muistikuvia Pohjois-iistä ja mummulasta  ....................................... s. 11

koulunkäyntiä Pohjois-iissä jo 120 vuotta  ...............................s. 12-13

kohti vähähiilistä- Pohjois-iitä  ......................................................s. 14-15

iin kala- ja maalaismarkkinat 10.6. (ilmoitus)  ................................ s. 16

Pirkko Mäkitalo, toimi kyläyhdistyksen sihteerinä 10 v:
 kyläyhdistys on saanut aikaan paljon hyvää  ........................... s. 17

koululaiset lentokonetta katsomassa 
 (kuka tunnistaisi mikä vuosi, ketä kuvassa?)  ............................ s. 17

Meidän oma koulu -tilaisuus kempeleessä 22.4.  ......................... s. 18

Pohjois-iin historiasta valmistumassa kirja  .................................... s. 18

katariina tuominen:
 Muistojani Pohjois-iin koulusta vuosilta 1984-1987 .............. s. 19

aino ojala on Pohjois-iin vanhin asukas .......................................... s. 19

iin sanomat nro 9 sivut  ...................................................................s. 20-23
 iin seurakuntatapahtumat  .............................................................. s. 20

Hiilineutraali Pohjois-ii sai vauhtia takasivu  .................................. s. 24



Huhtikuu  /2017 3Pohjois-Iin Sanomat 30-v. juhlalehti

Pohjois-iin kylä sijaitsee iin kun-
nassa iijoen pohjoispuolella osak-
si iijokea seurailevana ja osaksi ns. 
vanhan e4-tien varrella. kylä alkaa 
idästä Raasakan voimalaitokselta 
ja päättyy länteen kemiläisen ti-
lan tienoille. etelässä kylän rajana 
virtaa iijoki. läntisenä rajana on 
aukea meri lukuisine pienine saa-
rineen, joista osa kuuluu natura 
2000 suojeluohjelmaan.

kylämme jakaantuu viiteen 
erilliseen kyläyhteisöön, joita ovat 
HiiVala, koni - Veijola, Vasikka-
saari, Piukkula, koni, Pukkinokka, 
Finninkari, kantola - koppe-
li, Päkkilänkangas, Paasonranta, 
Öljymäki, Penttilänkorpi, Mäki, 
Pikkumäki, kemiläinen, leisto, 
Ristimäki, kantola, kuninkaannie-
mi, tyykiluoto, Perso ja ViRkkula 
- Paakkari, junnila, akola, tiiro, 

käyrä sekä 4-tie - Myllyharju, kor-
piniitty, tontinharju. 

Pohjois-iin ”eteläisimmät” osat 
- koni ja Hiivala - sijaitsevat suh-
teellisen lähellä iin kunnan kun-
takeskusta noin 2 kilometrin 
päässä, kun taas kylän pohjoisim-
mista osista voi olla matkaa kun-
takeskukseen 5-13 kilometriä.

www.pohjoisiinkylayhdistys.fikYläMMe PoHjois-ii

Koulut ja kylät 
– eläviä yhdessä

Yhteisessä Pohjois-Iin kou-
lun 120-vuotis- ja Poh-
jois-Iin kyläyhdistyksen 
30-vuotisjuhlassa sunnun-
taina 7.5.2017 juhlistetaan 
pitkäjänteistä, laajaa ja tu-
loksellista yhteistyötä kou-
lun ja kylän välillä.

Valtakunnallisesti ky-
läkoulujen asema koetaan 
haasteelliseksi, mutta epä-
varmuudesta huolimatta 
juhlimme yhdessä sitä, että 
100-vuotiaassa Suomessa 

koulut ja kylät ovat vieläkin 
eläviä vain yhdessä.

Kyläkoulut ovat olleet 
vuosisatojen ajan tärkeä osa 
suomalaista koulutushistori-
aa ja kulttuuriperintöä, jon-
ka häviäminen olisi suuri 
menetys. Kyläkoulut ja ky-
lien yhteisöllisyys ovat tar-
jonneet mahdollisuuksia 
yhteistyöhön yli ikärajojen ja 
auttaneet luomaan turvalli-
sen kasvuympäristön.

Itsenäinen Suomi täyttää 

sata vuotta 2017. Se on Suo-
men suuri vuosi, joka raken-
netaan yhdessä. Juhlavuosi 
synnyttää tekoja, elämyksiä 
ja ohjelmaa. Se elää koko 
Suomessa koko vuoden 
2017. Tekojen kautta tarkas-
tellaan Suomen itsenäisyy-
den vuosisataa, nykyhetkeä 
ja tulevaisuutta.

Juhlamme on osa Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuh-
lavuoden ohjelmaa vuonna 
2017. 

Tämä hankkeen perus-
kuvaus on myös julkaistu 
Suomi100-sivustolla http://
suomifinland100.fi/project/
koulut-ja-kylat-elavia-yh-
dessa/, jonne myös päivi-
tämme tietoa kevään aikana 
muun muassa ohjelmasta. 
Myös kyläyhdistyksen net-
tisivuilta www.pohjoi-
siinkylayhdistys.fi löytyy 
ajantasaista tietoa juhlajär-
jestelyistä.

30 v
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry

Hiastinhaaran lammaslaidun 2014-2020

näinkin voi käydä, mutta onneksi tästäkin 
selvittiin! ämpäripää Pekka kuvattiin viime 
kesänä vanhoilla pitkospuilla, kun lampu-
ri tuli päivittäiselle käynnilleen laitumelle. 
kuva: samuli Hiltunen

Hiastinhaaran alueella  Pohjois- Iissä 
olevalle  4,92  hehtaarin alueelle on teh-
ty ei-tuotannollinen investointi 2013-
2014. Aita pystytettiin keväällä 2014 ja 
alueen laidunnus alkoi samana kesänä. 
Keväällä 2015  Pohjois-Iin kyläyhdistys  
ha ki  5-vuotista ympäristösopimusta 
samalle alueelle.  

Hiastinhaaran lammaslaitumella 
laiduntaa kesäisin 10-15 lammasta ja 
laitumen läpi kulkee myös  Hiastinhaa-
ran luontopolkualueen uudistettu pit-
kospuureitti Hiastinhaaran laavulle ja 
Patakarin lintutornille.

Kesällä 2017 avataan myös uusi 
Patakarin lammaslaidun laavun ja 
lintutornin läheisyydessä ja sekä Hias-
tinhaaralle että Patakarille saamme 
kylämme lampureiden lampaat teke-
mään arvokasta maisemanhoitotyö-
tään.

Pohjois-Pohjanmaan kylät on maakunnallinen yhdistys, jon-
ka tarkoituksena on edistää alueensa kylätoimintaa. Kylä-
toimintaamme kuvaa pitkät omaleimaisuus sekä ihmisten 
sitoutuminen. Näitä elementtejä on löydettävissä myös 
30-vuotista taivaltaan juhlivasta Pohjois-Iin kyläyhdistyk-
sestä.

Pohjois-Iin kyläyhdistys on malliesimerkki kolmen i:n ky-
lätoimijasta: se on Innokas, Innovatiivinen ja Ihmeitäteke-
vä. Kolmen vuosikymmenen aikana Pohjois-Ii on valittu niin 
maakunnalliseksi vuoden kyläksi kuin valtakunnallisestikin 
parhaaksi. Sen toiminta on suunnitelmallista, tasa-arvois-
ta sekä monipuolista ja kehittämisen tueksi on Pohjois-Iissä 
osattu myös hyödyntää ulkopuolista rahoitusta.

Jotta kylätoiminta saavuttaa edellä mainittuja tunnustuk-
sia, tarvitsee se tuekseen koko joukon kylänsä puolesta uu-
rastavia tekijöitä sekä hyvät suhteet kuntapuolelle. Erilaisten 
ihmisten osaamisen hyödyntäminen sekä ymmärrys laaja-
alaisesta kehittämisestä takaa hyvinvoivan kylän. 

Pohjois-Pohjanmaan kylät ry on ilolla mukana kyläyhdis-
tyksenne juhlassa ja onnittelee lämpimästi kaikkia kyläläisiä: 
olette juhlanne ansainneet!

Rita Porkka
puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry.

Pohjois-Pohjanmaan 
kylät onnittelee 

Pohjois-Iin kyläyhdistystä!

Rakentamis- ja kunnostamistyöt Hiastinhaaralla on saatu 
loppuun. Tänä keväänä asennetaan paikalleen luontopolun 
varteen alueen luonnosta ja eläimistä kertovia tauluja 7 kpl 
sekä luontopolun alkuun alueopastaulun reittimerkintöi-
neen. Alueen viralliset avajaiset suoritetaan 17.6.2017

HIASTINHAARAN LINTUTORNIN JA 
LUONTOPOLUN AVAJAISET 17.6.
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”Joka on istuttanut puun, ei ole elänyt turhaan.”  Poh-
jois-Iin kyläyhdistys ry ja Pohjois-Iin koulu juhlistavat 
Suomea osallistumalla  Tulevaisuuden kuusi- kampan-
jaan! Tulevaisuuden kuusi on kampanja, joka jatkaa it-
senäisyyden perinteitä Itsenäisyyden kuusen (1917) 
ja Kotikuusien (1967) jälkeen. Tulevaisuuden kuusen 
virallinen suojelija on Suomen tasavallan president-
ti Sauli Niinistö. Kampanjan tuotto ohjataan Suomen 
kulttuurirahaston alaisuuteen perustetavaan rahas-
toon, joka rahoittaa lasten ja nuorten ympäristökasva-
tusta.

Kyläyhdistys on ostanut Tulevaisuuden kuusi -pa-
ketin, johon kuuluvat juhlataimi, Tulevaisuuden kuusi 
-kirja ja -kuparilaatta, jossa on tilaa myös omalle kai-
verrukselle. 

Toukokuussa ennen 30-vuotisjuhliamme istutamme 
yhdessä oppilaiden kanssa Tulevaisuuden kuusen Poh-
jois-Iin koulun pihalle ja käymme tutustumassa yhteen 
kylästämme löytyneeseen Kotikuuseen vuodelta 1967. 
Istutusjuhlan taltioimme mm. Tulevaisuuden kuusi-
karttapalveluun  josta voi seurata, missä ja millaisissa 
tunnelmissa istutusjuhlaa on vietetty.

Myös musiikilla on tärkeä rooli istutustapahtumassa 
ja sitä varten on sävelletty oma juhlalaulu, jonka sanat 
ja nuotit on lähetetty kaikille Suomen kouluille.

Tulevaisuuden kuusen istutusajankohdaksi suo-
sitellaan Snellmanin päivää (suomalaisuuden päivä), 
joka on 12. toukokuuta. Silloin muun muassa Suomen 
eduskunta istuttaa oman juhlametsikkönsä. Jos ajan-
kohta ei sovi, istutuksen voi hoitaa jonain muuna het-
kenä touko-syyskuussa 2017.

Istutamme tulevaisuuden 
kuusen 100 vuotiaan 

Suomen kunniaksi

Pohjoisiiläinen kotikuusi vuodelta 1967

Pohjois-Iin kylätoimikunta 
on perustettu 7.5.1987 ja re-
kisteröity 8.5.2003 Pohjois-
Iin kyläyhdistys ry:ksi.

Vuonna 2008 kylämme 
valittiin Vuoden Iiläisek-
si kyläksi ja Pohjois-Poh-
janmaan Vuoden Kyläksi 
ja seuraavana vuonna 2009 
Valtakunnalliseksi Vuoden 
Kyläksi. Pohjois-Iin kyläyh-
distykselle luovutettiin Iin 
kotiseutujuhlassa 6.7.2014 
Iin ympäristöyhdistyksen 
Vuoden 2013 Ympäristöte-
ko - kunniakirja kylän asuin-
ympäristön viihtyvyyden 
ja turvallisuuden paranta-
misesta sekä kulttuurimai-
seman hoidosta. 7.5.2012 
kyläyhdistys täytti 25-vuot-
ta. Vuoden Maisemateko 
2015 kunniakirja, jonka yh-
distyksellemme myönsi 
21.11.2015 edustajainkoko-
uksessaan Oulun Maa- ja ko-
titalousnaiset.

Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on edistää kylän 
asukkaiden yhteistyötä, 
omatoimisuutta, kylän 
elinkelpoisuutta ja toimia 
sen edunvalvojana pai-
kallistasolla. Pohjois-Iin 
kyläyhdistys ry on Pohjois-
Pohjanmaan Kylät ry:n jä-
sen. PPKylät ry on Suomen 
Kylätoiminta ry:n (SYTY) 
jäsen, joka puolestaan on 
maakunnan kylien yhtei-
nen edunvalvoja. Lisäksi 
olemme myös Oulun Seu-
dunLeader ry:n jäsen. Poh-
jois-Iin kyläyhdistys ry on 
puoluepoliittisesti ja uskon-
nolliselta vakaumukseltaan 
sitoutumaton.

Yhdistyksen/ 
hallituksen toiminta
Yhdistyksen hallituksen ko-
kouksia pidetään kerran 
kuukaudessa ja tarvittaessa 
myös useammin. Yhdistys 
pitää vuosittain kaksi var-
sinaista kokousta: kevätko-

kous tammi-toukokuussa ja 
syyskokous syys-joulukuus-
sa hallituksen määräämänä 
aikana.

Talous
Yhdistyksen taloutta hoi-
detaan huolellisesti ja 
vahvistetaan taloutta yh-
teistyösopimuksilla ja jä-
senmaksukertymää uusien 
jäsenten ja kannatusjäsenten 
kautta.  Hankkeisiin haetaan 
rahoitusta eri rahoitusläh-
teistä mm. Iin lähineuvos-
tolta, Oulun Seudun Leader 
ry:ltä, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY:ltä ja Valto Pernu sää-
tiöltä.

Tiedottaminen
Kevät- ja syyskokouksis-
ta julkaistaan kokouskutsu 
Rantapohjassa. Pohjois-Iin 
Sanomia julkaistaan 2-4 ker-
taa vuodessa. Sitä jaetaan 
430 kpl postilaatikkojakelu-
na ja lisäksi lähetetään pos-
titse muualla asuville. 

Lisäksi hyödynnetään 
www.pohjoisiinkylayhdis-
tys.fi ja  www.facebook.
com/PohjoisIi ja www.ii.fi/
tapahtumakalenteri verkko-
sivuja tiedottamisessa. Ky-
läyhdistyksen ilmoitustaulu 
Pohjois-Iin koululla on myös 
käytettävissä yhdistyksen ja 
kyläläisten omia ilmoituksia 
varten.

Edunvalvonta paikallisesti
Jatketaan vuorovaikutus-
ta kylän omien kunnanval-
tuutettujen kanssa. Heille 
lähetetään kyläyhdistyksen 
hallituksen esityslistat ja 
pöytäkirjat.

Teemme myös aloitteita 
ja lausuntoja koskien kylän 
kehittämistä ja asukkaiden 
elinoloja. Lisäksi puheenjoh-
taja informoi säännöllisesti 
Iin kunnanjohtajaa yhdistyk-
semme toiminnasta ja tule-
vista suunnitelmista. 

Muu toiminta
Naisten ja miesten jumpat 
jatkuvat Työväentalolla. Toi-
mintavuoden aikana osallis-
tutaan Suomi100- Unelmat 
liikkeelle toimintatapaan, 
jossa jumppatunneilla toiste-
taan yhtä liikettä 100 x tunti 
antamaan lisää kuntoa, iloa 
ja hyvinvointia osallisille 
(http://www.unelmatliik-
keelle.fi/mukana).

Hiihtotapahtuma lapsille 
ja Aurinkolatu Hiastinhaa-
ran laavulta Iijokisuulle jää-
tilanteen salliessa.

22.4.2017 klo 10.00-13.00 
nikkaroidaan Pohjois-Iin 
koululla ”miljoona linnun-
pönttöä”. Iin kansalaisopis-
to ja kyläyhdistys järjestävät 
koko perheen luontopäi-
vän ja paikalla on valmii-
ta linnunpöntönosia, joista 
pienempienkin on helppo 
rakentaa oma linnunpönt-
tö. Pöntöt voi ottaa mukaan 
tai lahjoittaa Hiastinhaaran 
luontopolulle, jossa lintu-
harrastajat auttavat pönttö-
jen ripustamisesta luontoon. 
Linnunpöntöistä peritään 
pieni materiaalimaksu.

Suomi100- Tulevaisuu-
den kuusen istutus Pohjois-
Iin koululle yhdessä koulun 
oppilaiden kanssa huhti-
toukokuussa 2017. 

14.5.1967 istutettiin Koti-
kuusia kotien pihamaille ja 
Pohjois-Iistä olemme  
löytänee yhden 50-vuotiaan 
Kotikuusen Kemiläisen pi-
halta.

7.5.2017 klo 13.30 –15.00 
Pohjois-iin kyläyhdistys ry:n 
30-vuotis ja Pohjois-iin kou-
lu120-vuotisjuhlat.

13.4.2016 valtioneuvoston 
kanslia on liittänyt hakijan 
”Pohjois-iin kyläyhdistys ry” 
hankkeen ”suomi100,jossa 
koulut ja kylät eläviä vain  
yhdessä” suomen itsenäi-
syyden satavuotisjuhlan 2017 
ohjelmaan.

7.5.2017 Pohjois-iin ky-
läkirjan julkistaminen 
(1.1.2013-7.5.2017)

6.5.2017 Tornien taisto 
Patakarin lintutornilla

Stipendit 2 x 25 € saajana 
6.luokan tyttö ja poika

10.6.2017 Avoimet Kylät-
tapahtuma koko Suomessa-
Kuningaspallo-tapahtuma 
Pohjois-Iin koulun kentällä.

17.6.2017 Hiastinhaaran 
luontopolkualueen avajai-
set ja hoitosopimuksen alle-
kirjoitus yhdessä Iin kunnan 
kanssa.

Hiastinhaaran lammas-
laidun – Maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja mai-
semanhoitosopimus/ympä-
ristösopimus vuoteen 2020

Uusi Patakarin lammas-
laidun käyttöön 

Lomasävelet Navettaran-
nassa heinäkuussa 2017

26.8.2017 osallistutaan 
Suomi100-Luonnonpäivään 
ja järjestetään ”Pohjois-Iin 
Vaihdanta- ja jakamistalous 
tapahtuma” koululla yhteis-
työssä Oulun Seudun Biota-
lousLeaderin, Resurssiviisas 
eli Jätteetön Ii -toimenpide-
hankkeen ja Iin Reko-ruoka-
piirin kanssa.

Pohjois-Iin biotalous- ja 
vähähiilisyyssuunnitelma 
2017-2018 yhteistyössä Ou-
lun ammattikorkeakoulun 
luonnonvara-alan opiskeli-
joiden kanssa.

Pohjois-Iin hyvinvointi- 
ja turvallisuussuunnitelma 
2017-2018

Maisemanhoitosuunni-
telman toteutus Hiastinhaa-
ra-Akola-Junnila-alueella 
2017-2019

Joulurauhan julistus Poh-
jois-Iihin yhteistyössä Poh-
jois-Iin koulun ja Pohjois- 
Iin koulun vanhempainyh-
distyksen kanssa

Tuloksellista kylätoimintaa 30-vuoden ajan 100-vuotiaassa Suomessa

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

kuvassa vasemmalta Pohjois-iin kyläyhdistyksen hallitus 2017:  Markku Veijola, aune olkoniemi, anu käyrä, leena tiiro, anita sievänen, 
Mikä Mähönen ja jukka sassi. kuvasta puuttuu auvo anisimaa. ( kuva jorma kauppi)30 v

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
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Kunta-, maakunta- ja sote-
uudistusten pyörteissä on 
lohduttavaa huomata, että 
kylät säilyvät. Kotipaikka on 
yksi eniten ihmisen identi-
teettiin vaikuttavista asiois-
ta, mutta nykyään ei aina 
voi olla varma edes kotikun-
nan nimestä. Kotikylän voi. 
Kylä-sanaan liittyy paljon 
muitakin myönteisiä mieli-
kuvia: käydään kylässä, voi-
maa kuin pienessä kylässä ja 
Helsinginkin kaupunginosat 
viettävät kyläjuhlia.

Kylien ja kylätoiminnan 
voima perustuu yhteisölli-
syyteen ja yhdessä tekemi-
seen, yhteisen hyvän vuoksi. 
Kyläyhteisö on ketterä orga-
nisaatio, joka reagoi mahdol-
lisuuksiin ja uhkiin nopeasti. 
Kylätoiminta on yleensä sitä 
vahvempaa, mitä vähem-
män kylällä on julkisia pal-
veluita – palvelut on tehtävä 
itse. Kyläkouluja sentään 
vielä löytyy, kun pahin lak-
kauttamisaalto on ohitet-
tu ja uusimmat tutkimukset 
osoittavat pienten ryhmien 
oppimisedut. 

EU-Suomessa kylille on 
maalailtu monenlaisia uhka-
kuvia, mutta juuri nyt mah-
dollisuudet ovat pääsemässä 
niskan päälle. Siteeraan tule-
vaisuustutkija Olli Hietasta 
Turun yliopistosta: 

”Suomi ja koko maailma 
on siirtymässä biokauteen. 
Seuraavan 20 vuoden aika-
na tapahtuu enemmän ke-
hitystä kuin edellisen 200 
vuoden aikana. Pelloilla, 
metsissä ja vesistöissä kas-

30-vuotiaalle Pohjois-Iin kyläyhdistykselle ja 120-vuotiaalle Pohjois-Iin koululle

Juhlatervehdys
Hyvät pohjoisiiläiset!

vavalla biomassalla korva-
taan öljyä, metallia, muovia 
ja keinokuituja. Esimerkik-
si havupuusta valmistettava 
vaatekuitu on tuotantovai-
heessa muutaman vuoden 
kuluttua. Maa- ja metsäta-
loudella ei ole koskaan ollut 
näin hyviä näkymiä. Bio-
massan uudet mahdollisuu-
det muistuttavat Kalevalan 
visiota Sammosta.”

Lähes huomaamattamme 
Sampo on jo alkanut jauhaa. 
Taantumassa kärvisteleväs-
sä maassamme on käyn-
nissä useita miljardiluokan 
biotuotetehdasinvestointeja. 
Työvoimaa tarvitaan sinne, 
mistä sitä ennen lähti pois. 
Työmaallani Pirkanmaalla 
alhaisin työttömyysaste on 
Punkalaitumella, jossa sata-
kunta maahanmuuttajaakin 
töissä tai koulun penkillä. 
”Kasvukeskuksemme” Tam-
pereen työttömyys sen sijaan 
huitelee melkein 20 prosen-
tissa. Moni totuttu asia heit-
tää biokaudella häränpyllyä 
ja kannustaa hajautettuihin 
ratkaisuihin ainaisen keskit-
tämisen sijaan. 

EU:n maaseutumaisim-
man maan tärkein resurssi 
– tila – on vihdoin huomattu 
vahvuudeksi, ei häpeätah-
raksi. Tällaisessa maassa ei 
ole tehokkaampaa asua kau-
pungeissa kuin maalla, vaan 
maaseudulla asuu yhä puo-
let väestöstä eikä yksi neljän-
nes kuten tilastokikkailijat 
luokituksillaan väittävät ns. 
tehokkuuden nimissä. Maa-
seutu ei ole puolityhjä vaan 

puolitilava, täynnä mahdol-
lisuuksia. 

Kun omassa kotikunnas-
sani Hämeenkyrössä selvitet-
tiin väestökehitystä uudella 
kuuden hehtaarin ruutuihin 
perustuvalla Tilastokeskuk-
sen paikkatietoaineistolla, 
kaikki yllättyivät kun ti-
heimmin asutut keskusta-
alueet olivatkin menettäneet 
väestöään kymmeneksen 
2000-luvulla. 

Harvaan asutuissa ruu-
duissa väkimäärä oli puo-
lestaan kasvanut lähes 20 
prosenttia, jonka ansiosta 
koko kunnan väkiluku pysyi 
kasvussa.

Maaseudun uusi tulemi-
nen näkyy myös politiikas-
sa. Viime eduskuntavaalien 
tulos oli suuri hämmästelyn 
aihe Kehä3:n sisäpuolella. 
Hallituksella on biotalous-
strategia ja biotalouden kär-
kihanke - puhumattakaan 
maaseutupoliittisesta koko-
naisohjelmasta jonka toteut-
tamisessa kylätoimijatkin 
monin tavoin ovat mukana. 

Keväällä eri hallinnonalat 
ja järjestöt yhteen kokoava 
maaseutupolitiikan yhteis-
työryhmä järjestyi uudelleen 
maaseutupolitiikan neuvos-
toksi (MANE) ministereiden 
Tiilikainen ja Rehn johdolla. 
Edeltäjäni, maaseutuneuvos 
Eero Uusitalon usein tois-
tama hokema ”maaseutu-
politiikkaan tarvitaan lisää 
politiikkaa” on vähitellen 
käymässä toteen. 

Kuinka kylätoimijat voi-
sivat parhaiten hyödyn-

tää maaseudun etsikkoajan? 
V. 1992 ns. vaihtoehto-No-
belilla (Right Livelihood) 
–palkinnolla palkitun liik-
keemme on pysyttävä ajas-
sa kiinni. 

Palkinnon saamisen pe-
rusteina olleet maaseudun 
uudistaminen, päätöksen-
teon hajauttaminen ja asuk-
kaiden voimaannuttaminen 
ovat edelleen tärkeitä ja nii-
den toteuttamiseksi on tänä 
päivänä mentävä mukaan 
kunta- ja maakuntahallin-
non uudistusprosesseihin 
turvaamaan lähidemokra-

tiaa, on tuotettava sote-pal-
veluita ja kotoutettava 
maahanmuuttajia, on työllis-
tettävä pitkäaikaistyöttömiä, 
on taisteltava jäljellä olevi-
en julkisten palvelujen ku-
ten koulujen puolesta sekä 
virkamiesvaltaa ja kaiken 
tukahduttavaa byrokrati-
aa vastaan. On mentävä so-
meen, kansainvälistyttävä 
ja houkuteltava sekä aidos-
ti tehtävä tilaa nuorille yh-
distyksissämme. Ja kun 
asialliset hommat on hoi-
dettu tietysti nautitaan 
Euroopan parhaasta maa-

seudustamme kuin Ellun ka-
nat!

Suomen kylätoiminta ry 
lähettää lämpimimmät on-
nentoivotuksensa kaikki-
en maamme 4 200 kylän 
puolesta 30-vuotiaalle Poh-
jois-Iin kyläyhdistykselle ja 
120-vuotiaalle Pohjois-Iin 
koululle! Yhdessä olemme 
enemmän!

Petri Rinne, Suomen 
kylätoiminta ry:n pj.

kylätoiminta on yleensä sitä vahvempaa, mitä vähemmän kylällä on julkisia palveluita – palvelut on teh-
tävä itse, uskoo Petri Rinne.

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen jouk-
kue osallistuu taas tänä vuonna 
kevään suureen lintutornitapah-
tumaan 6.5. klo 5-13 Patakarin 
uudella lintutornilla. Joukkuees-
sa bongailevat Pauli Jussila, Juk-
ka Sassi, Ilkka Kärkkäinen, Jouko 
Tuominen ja Esa Turpeinen.

Tornien taisto on BirdLife Suo-
men järjestämä leikkimielinen kil-
pailu, jossa lintutornista pyritään 
havaitsemaan mahdollisimman 
monta lintulajia kahdeksassa 
tunnissa. Samalla tehdään lintu-
harrastusta tunnetuksi ja osallis-
tumismaksuilla kerätään varoja 
linnustonsuojeluun. 

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 
joukkue osallistuu Tornien taistoon

Patakarin uusi 
lintutorni. 
kuva: jukka sassi

Kirkkotie 1, puh. 08 817 6655
Avoinna ma-pe 9-17

Optikko
Iin Näkövinkki

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256
www.kulta-aalto.com
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Pudasjärven Pärjänsuon kylällä nuorisoleader projekti ”ollin oivallus” mahdollisti nuorten luisteluharrastuksen jatkumisen myös iltaisin. 
nuoret hakivat tukea kunnollisiin jääkiekkomaaleihin ja tehokkaisiin valaisimiin kentän laidalle. aikaisemmin nuoret olivat luistelleet iltai-
sin traktorien valossa. kuva Harri kontio

Oulun Seudun Leader 
käynnisti viime vuoden lo-
kakuussa Nuorisoleader 
rahoitusvälineen, joka on 
suunniteltu Oulun Seu-
dun Leaderin toimin-
ta-alueella toteutettavien, 
nuorten omien projektien ra-
hoittamiseen. Nuorisoleader 
rahoitusvälineen tavoittee-
na on osallistaa nuoria to-
teuttamaan omia projekteja, 

Nuorisoleader rahoitusvälineellä 
vipinää maaseudulle

tutustuttaa hankerahoitus-
prosessiin, rohkaista nuoria 
yrityskokeiluihin sekä edis-
tää nuorten työllistymistä. 
Nuorisoleader tuen määrä 
on 100–500 euroa per pro-
jekti ja tukitaso on projektin 
kustannusarviosta riippuen 
90–100%. 

Nuorisoleader tuki on 
suunnattu 11–25 – vuotiail-
le nuorille. Tuen käyttökoh-

teena voi olla tapahtuman 
järjestäminen, yhteisten har-
rastusvälineiden hankkimi-
nen tai jokin muu projekti, 
jossa nuoret ovat aktiivisia. 
Tukea myönnetään myös 
nuorten yrityskokeiluihin, 
joiden avulla nuoret voivat 
työllistää itsensä ja oppivat 
samalla yritysmaailman sa-
loja. Yrityskokeiluissa ha-
kijana voi olla yksi tai kaksi 

nuorta, muutoin Nuorisolea-
der tukea haetaan vähintään 
kolmen hengen ryhmis-
sä. Projekteissa tärkeintä on 
nuorten osallisuus: suun-
nittelu, toteutus ja rapor-
tointi tehdään aina nuorten 
toimesta. Yrityskokeilut to-
teutetaan yhteistyössä 4H-
yhdistyksen, NY-toiminnan 
tai koulun yrittäjyysvalin-
naisen kanssa.

Nuorisoleader tukea ei 
myönnetä vakiintuneeseen 
toimintaan tai takautuvasti 
ennen hakemuksen jättämis-
tä toteutuneisiin kuluihin. 
Myöskään materiaalikulut 
tai jälleen myytävien tuottei-
den hankintakulut eivät ole 
tukikelpoisia. Tarkemmat 
tukiehdot löytyvät Nuoriso-
leaderin säännöistä Oulun 
Seudun Leaderin nettisivuil-
ta. Epäselvissä tapauksis-
sa suositellaan ottamaan 
yhteyttä Oulun Seudun 
Leaderin toimistoon, leader-
neuvoja Elina Hietaseen. 

Helppo, nopea ja  
vaivaton hakuprosessi 
Nuorisoleader tu-
kea haetaan sähköises-
ti osoitteessa http://www.
oulunseudunleader.fi/fi/
nuorisoleader. Nuorisolea-
derin haku on jatkuva ja 
hakemukset käsitellään saa-
pumisjärjestyksessä. Saapu-
neelle hakemukselle tehdään 
vireilletulotarkastus, kun se 
otetaan käsittelyyn. Mikäli 
hakemus läpäisee vireilletu-
lotarkastuksen, ilmoitetaan 
siitä hakijalle sähköpostitse 
ja sen jälkeen projektia voi 
halutessaan alkaa toteutta-
maan omalla riskillä. Tuki-
päätös ilmoitetaan hakijalle 
sähköpostitse ja tuki mak-
setaan hakijan ilmoittamalle 
tilille kahden viikon sisäl-
lä päätöksenteosta. Jokai-
nen projekti raportoidaan 
nuorten toimesta ja raport-
ti toimitetaan tukipäätökses-
sä ilmoitetussa määräajassa 
Oulun Seudun Leaderin toi-
mistoon. 

Harrastusvälineitä,  
tapahtumia ja yrityskokeiluita
Nuorisoleader tukea on 
myönnetty erilaisiin pro-
jekteihin eri puolilla Oulun 
Seudun Leaderin toimin-
ta-aluetta. Oulun Kellos-
sa nuoret halusivat järjestää 
yhteistä toimintaa alueen 
nuorisolle discon merkeis-
sä. Tukea myönnettiin 
discon järjestämisestä muo-
dostuneihin tilavuokra-
kuluihin. Pudasjärven 
Hirsikampuksen yhdeksäs-
luokkalaiset järjestävät ke-
väällä Ysien juhlan, jonka 
järjestelyistä koituviin kus-
tannuksiin myönnettiin tu-
kea. Pudasjärven Pärjänsuon 
kylässä nuorten projektin 
tavoitteena oli kehittää ky-
län harrastusmahdollisuuk-
sia. Nuoret hakivat tukea 
jääkiekkomaaleihin sekä te-
hokkaisiin valoihin jää-
dyttämänsä luistelukentän 
laidalle. Pudasjärven Livon 
kylän nuoret hakivat tukea 
jääkiekkokentän jäädytys- 
ja huoltotarvikkeisiin sekä 
kiekkoihin ja maalien verk-
koihin. 

Erilaisiin yrityskokei-
luihin tukea on myönnet-
ty sekä 4H-yrityksille että 
koulun yrittäjyysvalinnai-
sen yritysideoihin. Yritys-
kokeiluihin on myönnetty 
tukea yrityksen toimintaan 
oleellisesti liittyviin kone-
, ja laitehankintoihin, ku-
ten lumilinkoon, imuriin, 
ikkunanpesuriin, maksu-
päätelaitteen vuokraan sekä 
valokuvaamiseen tarvitta-
viin kohdevaloihin. 

tarkemmat lisätiedot nuorisoleaderista, hakulomakkeen ja projektirekisterin löydät osoitteesta 
http://www.oulunseudunleader.fi/fi/nuorisoleader.  Mikäli sinulla on nuorisoleader projekti-idea, ole yhteydessä 

leader-neuvoja elina Hietaseen joko puhelimitset p. 040-845 5618 tai sähköpostitse elina.hietanen@oulunseudunleader.fi

Pohjois-Iin jakokunnan 
(osakaskunta) perustana 
on vanha Pohjois-Iin kylä, 
joka kattaa nykyisen Poh-
jois-Iin ja Ylirannan alueen.  
Tilat saivat aikanaan maa-
alueet itselleen. tuli aika-
naan maa-alueet. Vesialueet 
jäivät kylän yhteisomistuk-
seen.  Yhteiskäyttöön myös 
jäi pieniä maa-alueita vene-
valkamat, kiven- tai savenot-
toalueet ym). 

Yhteisiä vesiä hoi-
ti Pohjois-Iin kalastuskun-
ta ja maa-alueita jakokunta. 
Vuonna 2013 kalastuskun-
ta ja jakokunta yhdistettiin 

Pohjois-Iin jakokunta hoitaa kylän yhteisiä vesi- ja kala-alueita
Pohjois-Iin jakokunnaksi, 
joka hoitaa nyt sekä yhteisiä 
vesi- että maa-alueita Iijoen 
pohjoispuolella. On huomat-
tava, että Perämerellä maa 
nousee. Samalla Pohjois-
Iin jakokunnalle tulee lisää 
maata.  Rannalla on yleen-
sä tontin ja meren välissä ja-
kokunnan yhteistä maata, 
jonka tontin omistaja voi lu-
nastaa tai ostaa itselleen.  

Pohjois-Iin jakokunnalla 
on nyt yli 1000 osakastilaa, 
osakkaiden määrä nousee. 
Jakokunta onkin ollut muka-
na monissa yhteishankkeissa 
ja kehittämistoimissa muun 

muassa väyläruoppauk-
sissa. Nyt merkittävänä ta-
voitteena on vanhan uoman 
kehittäminen Iin kunnan, 
PVO:n ja Etelä-Iin jakokun-
nan kanssa. 

Kala-asioissa tiivis yhteistyö 
Iijokisuulla on kaksi ja-
kokuntaa, pohjoisrannal-
la Pohjois-Iin, etelärannalla 
Etelä-Iin jakokunta. Olisi vai-
keaa, jos molemmat myisivät 
omalla alueelleen kalaluvat. 
Näin voisi olla, mutta ei ole. 
Jakokunnilla on yhteiset vie-
he- ja verkkokalastusluvat. 
Vain joen palstapyynnit ja 

meren rysäpyynnit hoitaa 
kumpikin jakokunta omilla 
alueillaan.

Yhteistyö on erityisen 
kiinteää kalanhoidossa. Ja-
kokunnilla on mm. kalahau-
tomo ja emokalatilat. Iijoki 
ja merialue saa hautomos-
ta vuosittain 10 -20 miljoona 
pikkusiikaa ja miljoonia nah-
kiaisen toukkia kasvamaan 
luontoon. Pvo Vesivoimalla 
on Suomen toiseksi suurim-
mat kalanhoitovelvoitteet, 
jakokunnilla omaa kalanhoi-
toa. Iijoen edustalta ja joki-
suulta saadaan kymmenien 
tuhansien kilojen vuosittai-

Pohjois-Iin jakokunta - Etelä-Iin jakokunta - Osuuskunta Team Kala 
Onnittelevat aktiivista Pohjois-Iin 30-vuotiasta kyläyhdistystä

set lähikalasaaliit. Unohtaa 
ei sovi myöskään suosittuja 
virkistyskalastusalueita Illiä 
ja Raasakan Yläallasta, jot-
ka myös  hoidetaan yhteis-
tuumin.  

Osuuskunta Team Kalan 
yhteisiä kalatoimia
Jakokuntien yhteistyö sai 
2016 uudet muodon, kun 
kalaluvat ja kalanhoitotoi-
met hoitaa nyt Osuuskunta 
Team Kala. 

Team Kalassa jakokun-
nilla on suurimmat osuudet, 
käytännössä Iin kala-asioi-

den osalta päätösvalta. Mut-
ta Team Kalassa on muitakin 
jäseniä mm. Perämeren Kala-
talousyhteisöjen Liitto, Kes-
ki-Perämeren kalastusalue 
Iin kunta, yrityksiä ja yhtei-
söjä. Näin saadaan mahdol-
lisuudet myös laajempiin 
hankkeisiin. 

Parhaillaan toteutetaan 
toimia kesäsiian palauttami-
seksi ja nahkiaisen viljelyn ja 
merkityksen kehittämiseksi. 
Molemmat ovat tuiki tärkei-
tä Iijoen ja Iijokisuun kalata-
louden kehittämiselle.
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Tanja Kari on varmasti ni-
mekkäimpiä Pohjois-Iistä 
lähtöisin olevia henkilöitä. 
Hän on voittanut hiihtoural-
laan 11 henkilökohtaista 
Paralympiakultaa ja MM-ki-
soista 9 kultamitalia. Hän on 
myös käynyt alakoulun Poh-
jois-Iissä. Tanja kävi Suo-
messa viimeksi jouluna 2016 
ja häntä kävi haastattelemas-
sa kyläyhdistyksen hallituk-
sen jäsen Leena Tiiro.

Tanjan saavutukset  
hiihtouralla:
Paralympialaiset:

innsbruck 1988: pitkäl-
lä matkalla kultaa (DEMO, 
uusi luokka)

tignes 1992: lyhyellä 
matkalla kultaa, keskimat-
kalla kultaa

lillehammer 1994: ly-
hyellä matkalla kultaa, kes-
kimatkalla kultaa, pitkällä 
matkalla hopeaa

nagano 1998: lyhyellä 
matkalla kultaa, keskimat-
kalla kultaa, pitkällä matkal-
la kultaa

salt lake City 2002: ly-
hyellä matkalla kultaa, kes-
kimatkalla kultaa, pitkällä 
matkalla kultaa, viestissä 
pronssia

Pohjoismaisten hiihtola-
jien mm-kilpailut:

1990: kolme kultaa
1996: kolme kultaa
2000: lyhyellä matkalla 

kultaa, keskimatkalla kul-
taa, pitkällä matkalla kultaa, 
viestissä hopeaa

Pohjoismaisten hiihtola-
jien em-kilpailut:

Neljä kultaa
 

Missä asut ja mitä teet 
työksesi?

Asun Salt Lake Cityssä 
ja vastaan Utahin yliopis-
ton kuntoutuskeskuksen 
Paralympia-ohjelmista. Täl-
lä hetkellä mukana on 7 eri 
urheilulajia (maastohiihto, 
alppihiihto, pyöräily, uin-
ti, melonta, purjehdus, ten-
nis) + jooga. Ohjelma on 
suunnattu selkäydinvam-
mautuneille (sisältäen kaik-
ki neurologiset diagnoosit 
[esim. MS], jotka johtavat 
selkäydinvammaan) ja sota-
veteraaneille, joilla on fyysi-
siä vammoja. 

 
Miten päädyit siihen missä 
nyt olet?

Puolisoni on kotoisin 
Salt Lake Citystä. Olin hiih-
tourani jälkeen paljon kan-
sainvälisissä tehtävissä 
kansainväliselle Paralympia-
komitealle ja Wadalle. 2004 
Ateenan Paralympialaisissa 
tapasin Utahin yliopiston vä-
keä ja siitä ne suunnitelmat 
ohjelman toteuttamiseen 
lähtivät käyntiin. Minua ei 
tarvinnut kahdesti houku-
tella. Meillä on Suomessakin 

aina unelmoitu samanlaises-
ta ohjelmoinnista ja tämä oli 
ainutlaatuinen tilaisuus ra-
kentaa unelmaohjelma.  

Keitä perheeseesi kuuluu?
Puolisoni Sue ja 8-vuotias 

poikamme Zachary. Meillä 
on myös sekarotuinen koira 
Chaco.

 
Millaisia muistoja sinulle 
on jäänyt Pohjois-Iistä?

Opettajat ovat jääneet 
hyvin mieleen, Mirja Kak-
ko ja Liisa Wiik sekä Reijo 
Karkama. Myös Toini ja Ta-
pani Juntunen, alakoulun 
silloinen talonmies ja keittä-
jä ovat jääneet mieleen, eri-
tyisesti Toinin herkullinen 
makaronilaatikko. Välitun-
nit olivat mieleen, aina hiih-
dettiin, luisteltiin, pelattiin 
jotakin. Koulun hiihtokil-
pailut ja koulujenväliset oli-
vat aina vuoden kohokohta. 
Koistisen Väiski ja Ukkolan 
Jouko viimeistelivät suksia. 
Tiirolaiset olivat aina kovia 
hiihtäjiä...

Kävin lomallani kou-
lulla vierailulla ja meno oli 
samanlaista kuin omana ai-
kanani, välitunnilla kaikki 
kiiruhtivat luistelemaan ja 
liikkumaan. Kouluajoilta on 
jäänyt paljon hyviä muisto-
ja. Veijolan Katin kanssa ki-
sattiin kovasti hiihtoladuilla, 
Kainuan Minnan kans-
sa juosten. Näiden kahden 
kanssa oli kaveruus vailla 
vertaa eikä unohdu ikinä.

Minnan kanssa köytettiin 
itsemme Piukkulan mäntyi-
hin kun alkoivat kaatamaan 
metsää. Luontoarvot olivat 
jo kohdillaan silloin. Kou-
lukavereiden kanssa vietet-
tiin paljon aikaa, mieleen on 
jäänyt pienen kylän henki ja 
turvallisuus.

 

Olet asunut vuosia muual-
la, miltä Pohjois-Ii näyttää 
nyt?

Tietyt asiat eivät ole 
muuttuneet, mikä on ehkä 
tavallaan se kaikkein paras 
asia. Kun on poissa ja ottaa 
etäisyyttä, oppii kummas-
ti arvostamaan juuriaan. On 
mahtava liikkua Pohjois-Iis-
sä kun tunnistaa ihmiset, 
talot, rakennukset, puut ja 
paikat missä temmellettiin. 

Monet vanhoista ystävis-
tä asuvat vielä Iissä ja Ii tun-
tuu edelleen omalta paikalta. 
Luontoarvojen kunnioitus, 
energian säästö ja päästö-
jen vähentämisen eteen Iissä 
tehty työ lämmittävät miel-
tä. Suurkaupungissa asues-
sa huomaa, etteivät ne ole 
niin itsestään selviä. Liikun-
tapaikat ja –palvelut ovat 
uskomattoman hienosti hoi-
dettu, liikunnan helppous 

saa monet muut maat kalpe-
nemaan. 

 
Mitkä ovat ne asiat jotka 
olet ensimmäisenä halunnut 
näyttää ja kertoa perheellesi 
Pohjois-Iistä?

Koulu on yksi paikka ja 
tällä reissulla myös poikam-
me pääsi tutustumaan kou-
luun. Kouluun kuljetaan 
potkurilla ja pyörällä, luonto 
ja rauha. Luistelemaan meno 
on helppoa, hiihtämään voi 
lähteä kotiovelta, yleensä 
suomalainen ja pohjoisiiläi-
nen elämänmeno. 

 
Missä asemassa urheilu on 
elämässäsi tänä päivänä?

Enemmän olen kuljetta-
jan ja huoltajan roolissa, poi-
kamme pelaa jalkapalloa. 
Työssäni voin käyttää mo-
nipuolisesti suomalaisen ur-
heilun ammattilaisen taitoja 

ja hyvin nuo taidot ovat ar-
vossaankin täällä. Lisäksi 
itse tykkään hiihtää edelleen 
aina kun ehdin.

 
Mitä asioita erityisesti kai-
paat Suomesta ja Pohjois-
Iistä?

Sauna, tervanhaju, juhan-
nus, joulu, ennen kaikkea 
oma perhe. Marjat; mustikat 
ja puolukat. Suomalainen 
luonne ja tekeminen. Poh-
jois-Iin rauha ja ylpeys.

 
Terveiset Pohjois-Iin sano-
mien lukijoille?

Pidetään Pohjois-Iin kou-
lun henki yllä, tunnelma on 
edelleen sama kuin omana 
aikanani. Toivottavasti lii-
kuntasali saadaan pian. Olisi 
mahtava nähdä koulun hiih-
tokilpailut!

Mieleen on jäänyt pienen kylän henki ja turvallisuus

tanja kari (o.s. tervonen, s. 30. elokuuta 1971 ii) on 
entinen suomalainen vammaisurheilija, joka voitti 
aktiiviurallaan yksitoista kultamitalia paralympialais-
ten maastohiihtokilpailuissa. kari valittiin maailman 
parhaaksi vammaisurheilijaksi vuonna 1998. suomen 
parhaaksi vammaisurheilijaksi hänet on valittu vuosina 
1998 ja 2002 kari kuuluu WaDa:n urheilijakomiteaan 
sekä kansainvälisen paralympiakomitean urheilijako-
miteaan. (Wikipedia)

Tanja Kari muistelee Pohjois-Iitä:

tanja poikansa Zacharyn kanssa.

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

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

Onnittelut 30-vuotiaalle 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:lle!
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Kansallisrunoilijamme J. L. 
Runeberg kirjoittaa Vänrik-
ki Stoolin tarinoissa runossa 
Sandels seuraavasti:
Fahlander urho ei viipyillyt,
luo päällikön ratsasti hän:
”Kenraali, on vaarassa 
henkenne nyt,
alas, teihin tähdätähän!”
”Alas, kenraali, 
turmio kattakaa!”
väki myrskyten huudahtaa.

iissä asuneista 1700-1800-
uvun sotilaista on maineik-
kain Gustaf Fahlander. Hän 
ehti olla iiläinen ja asua 
Pohjois-Iissä kymmenkun-
ta vuotta. Gustaf Fahlander 
osti Iso-Brusilan kartanon 
(myöh. Akola) vuoden 1800 
paikkeilla ja omisti sen Suo-
men sodan loppuun vuo-
teen 1809 saakka. Hän myi 
kartanon veljelleen liikemies 
Adolf Fahlanderille, joka 
oli Olhavan lasitehtaan pe-
rustajan hovineuvos Johan 
Nylanderin, Olhavan hou-
rootin, vävy ja omisti mai-
nitun lasitehtaan appensa 
jälkeen. Gustaf Fahlande-
rista kirjoittaa jopa J. L. Ru-
neberg Vänrikki Stoolin 
tarinoissa  runoissa Sandels 
ja Luutnantti Ziden.

Gustaf Fahlander syntyi 
Ruotsissa Tukholman lä-
hellä Värmdössä 21.3. 1764. 
Hänen isänsä oli ruukin 
patruuna Pehr Fahlander. 
Gustaf Fahlander  lähti soti-
lasuralle ja muutti sen myö-
tä Suomeen, jossa hän astui 
palvelukseen 18-vuotiaana  
kersanttina Turun läänin jal-
kaväkirykmenttiin vuonna 
1782. Koska hän ei ollut aa-
telissukua, hänen täytyi luo-
da sotilasuransa omin avuin 
ja teoin ilman oikotietä up-
seeriksi. 

Gustaf taisteli niin sano-
tussa Kustaa III:n sodassa 
1787-88 ja kunnostautui niin 
hyvin, että hänet nimitettiin 
luutnantiksi Kuopion jalka-
väkipataljoonaan vuonna 
1788. Hän palveli myös Ka-
jaanin läänin rajajoukoissa ja 
sai nimityksen Karjalan jää-
käripataljoonan kapteenin 
virkaan. Fahlander oli ilmei-
sen pätevä mies, koska ura 

Gustaf Fahlander  – Suomen sodan urho
Pohjois-Iin historiasta löytyy hyvinkin mielenkiintoisia ja maineikkaitakin henkilöitä. Tässä ote kohta valmistuvasta kylähistoriasta.

urkeni noin nopeasti.
Neljä vuotta myöhem-

min Gustaf Fahlander 
nimitettiin Pohjanmaan jal-
kaväkirykmentin kapteenik-
si ja vuonna 1795 majuriksi. 
Seuraavana vuonna Fahlan-
der nimettiin Kajaanin pa-
taljoonan päälliköksi ja hän 
sai everstiluutnantin ar-
von. Tällöin hän alkoi aset-
tua aloilleen ja löysi Iistä 
Iso-Brusilan kartanosta so-
pivan tilan itselleen. Ar-
meijan joukko-osastot eivät 
asuneet vakituisesti kasar-
meissa, vaan kokoontuivat 
harjoittelemaan, äkseeraa-
maan, tarvittaessa lähinnä 
pataljoonan yksikön päälli-
kön innokkuuden mukaan.

näin ollen Gustaf Fahlan-
derilla oli aikaa osallistua 
uuden kotipaikkakuntan-
sa elämään ja toimintoihin. 
Tämä uusi pohjoisiiläinen 
osallistuikin aktiivisesti Iin 
taloudellisten kysymysten 
järjestelyihin ja varsinkin lo-
henkalastusasioihin.

Hänen tilansa oli aivan 
tärkeimmän lohipadon Ve-
näjänkarin vieressä ja tilalla 
oli iso manttaaliosuus kalas-
tukseen. Joidenkin tietojen 
mukaan Fahlander olisi ol-
lut Oulun läänin maaherra-
na vuosina 1804-1805, mutta 
ainakaan maaherraluettelos-
ta hänen nimeään ei löydy. 
Gustaf Fahlanderin Iissä olo-
aikana syntyi perheen ainoa 
lapsi Fabian-poika.

Kun suomen sota syt-
tyi talvella 1808 venäläis-
ten hyökättyä  Suomeen, 
kävi Fahlanderillekin käs-
ky lähteä sotatöihin. Kajaa-
nin pataljoona määrättiin 
kenraali Johan August San-
delsin johtamaan viidenteen 
prikaatiin. Sandels operoi 
pääasiassa Savon suunnassa 
tehtävänään estää vihollisen 
pääsy koukkaamaan ruotsa-
laisjoukkojen taakse Oulun 
seudulle. 

Sodan johto Ruotsin osal-
ta oli onnetonta ja varsin-
kin ylimmäinen päällikkö 
kuningas oli täysin ”pihal-
la” asioista. Ruotsin armei-
ja vetäytyikin talvella 1808 

venäläisten edellä käytän-
nöllisesti katsoen taisteluitta 
Oulun eteläpuolelle.

siikajoella ja revonlah-
della ruotsalaisjoukot pää-
asiassa suomalaisvoimin 
saavuttivat merkittävät voi-
tot. Sandelsin joukotkin osal-
listuivat noihin taisteluihin, 
ja Gustaf Fahlander kun-
nostautui siinä määrin, että 
hänet aateloitiin ja hän otti 
nimekseen Edelstam. San-
dels vetäytyi Savoa kohti 
voittaen venäläisten joukko-
osaston Pulkkilassa. Fah-
lander pataljoonineen hoiti 
vihollisen saartamisen, mikä 
oli ratkaiseva tekijä voitossa 
ja johti vihollisjoukon antau-
tumiseen. 

Fahlanderin lisäksi San-
delsilla oli kaksi muutakin 
etevää alipäällikköä, Malm 
ja Duncker. Nämä kolme up-
seeria osastoineen vaikutti-
vat ratkaisevasti siihen, että 

Sandels kukisti vahvan ve-
näläisosaston Kuopion lä-
hellä Toivalansalmella. 

Fahlanderin ja Malmin 
joukko-osastojen miehet oli-
vat Pohjois-Pohjanmaalta 
ja Savosta ja tottuneita liik-
kumaan metsissä ja järvillä, 
minkä vuoksi Sandels teet-
ti niillä  tiedustelu- ja sissi-
retkiä. Sitä edesauttoi se, että 
Malm savolaisena tunsi pai-
kat ja pystyi ruotsinkielis-
tä Fahlanderia paremmin 
”huastamaan” paikallisen 
väestön kanssa.

runebergin kuvaukset 
Gustaf Fahlanderista  sat-
tuivat Iisalmen lähellä Kol-
honvirran taistelussa, joka 
parhaiten tunnetaan Sven 
Tuuva-runosta. Koljonvir-
ran yli hyökkäsi 3000 venä-
läistä, joiden Sandels antoi 
tulla kapean virran toiselle 
puolelle. Silloin Fahlander 
joukkoineen iski venäläisten 

kylkeen saaden vihollisen 
sekasortoon. Kun Sandels 
hyökkäsi pääjoukon kans-
sa edestä ja Duncker toiselta 
sivulta, pakenivat venäläi-
set sekasorrossa. Taistelu jat-
kui pääosin pistimillä myös 
illalla ja Koljonvirran vesi 
värjätyi punaiseksi jokeen 
tippuneista vainajista. Kol-
jonvirran taistelulla ei itse 
sodan kannalta ollut suur-
takaan merkitystä, sillä ar-
meijan johto ei kyennyt sitä 
hyödyntämään. Onpahan 
jäänyt tarinoihin romantisoi-
tuna Sven Tuuva-legendana.

ruotsin armeija vetäytyi vä-
hitellen pohjoiseen aina Tor-
niojoen länsipuolelle saakka. 
Iihin sotajoukko saapui 5.12. 
1808 ja ylitti Iijoen jäitse. 
Syksy oli ollut ankaran kyl-
mä, päiväkausia 30-35:n as-
teen pakkasia,   joet olivat 
jäätyneet aikaisin ja lumi oli 
maassa. Oulussa oli sotilas-
sairaala Lasaretin saaressa, 
jossa haavoittuneita ja sairai-
ta yritettiin hoitaa puutteelli-
sissa olosuhteissa. 

Oulun porvarit järjesti-
vät tanssiaiset ensin Ruot-
sin armeijan lähdölle. Sitten 
kaupunkiin tulleet venäläi-
set upseerit järjestivät omat 
tanssiaisensa kutsuen sää-
tyläisnaisia daameikseen. 
Samaan aikaan näänty-
neet ja nälkiintyneet ruot-
salaisjoukot laahustivat 
kohti pohjoista. Kuolleita lo-
jui ruumiskasoissa, kun nii-
tä ei ehditty hautaamaan 
ja hautojen kaivaminen oli 
hankalaa routaiseen maa-
han.

miehet ylittivät iijoen, jat-
koivat Rantamaantietä 
Hiivalanniemen kautta ny-
kyiselle Kantolantielle. Näky 
oli surkea. Laihtuneita, par-
roittuneita ja nälkiintynei-
tä sotilaita vaelsi kylien läpi. 
Varusteet olivat loppuun ku-
luneet. Risaisissa jalkineissa 
he tarpoivat lumessa ja pak-
kasessa. Se oli kauhea näky. 

Silloisen Iin alueelle, Ou-
lun ja Simon välille, piti jät-
tää yli 1100 sairastunutta ja 
haavoittunutta. Heitä yri-
tettiin hoitaa paikkakunnan 

taloissa ja muissa rakennuk-
sissa. Hygienian puute lisäsi 
sairastumisia.  Pohjois-Iissä 
ainakin Junnilan talossa oli 
majoittuneita sotilaita. Pal-
jon ihmisiä kuoli Iin alueelle 
ja haudattiinkin tilapäishau-
toihin.

Gustaf Fahlander vetäy-
tyi muun joukon mukana 
kotipaikkakuntansa kaut-
ta. Lieneekö ehtinyt piipah-
tamaan kotona katsomassa 
vaimoaan ja viisivuotiasta 
poikaansa? Joka tapaukses-
sa hän osallistui Sandelsin 
joukkojen mukana taistelui-
hin Tornionjoen länsipuo-
lella, jossa venäläiset ajoivat 
ruotsalaisia kohti etelää. 
Sandelsin käydessä välil-
lä Tukholmassa yrittämäs-
sä saada apua, toimi Gustaf 
Fahlander hänen sijaisenaan 
prikaatin komentajana.

sota päättyi haminan rau-
haan 17.9. 1809 ja Suomi jäi 
Venäjälle. Osa Ruotsin up-
seereista vannoi uskollisuu-
denvalan Venäjän tsaarille 
siirtyen entisen vihollisar-
meijan palvelukseen. Gus-
taf Fahlander ei tehnyt näin, 
vaan meni Ruotsiin myy-
den Iso-Brusilan tilan vel-
jelleen. Hänen sotilaallisia 
taitojaan ei tunnuttu tarvit-
tavan Ruotsin armeijassa, jo-
ten hän siirtyi siviilitoimiin. 
Gustaf Fahlander nimitet-
tiin Västerbottenin läänin 
maaherraksi. Hän oli kansan 
keskuudessa suosittu, mut-
ta ei itse ikänsä sotilaana ja 
toiminnan miehenä olleena 
suuremmin viihtynyt siistis-
sä sisätyössä. 

Hän erosi myöhemmin 
maaherran virasta ja ele-
li maanviljelijänä niin kreivi 
Edelstam kuin olikin. Gustaf 
Fahlander kuoli Burträskis-
sä 14.8. 1825. Mainittakoon, 
että Burträsk oli Iin ystä-
vyyskunta, kunnes se liitet-
tiin Skellefteån kaupunkiin 
1970-luvun lopulla.

Pertti Huovinen

• Kallion Kotipuutarhasta kaikki
pihallesi yli 20-vuoden kokemuksella.

- Upeat ryhmä- ja pihakasvit
- Piha- ja vihersuunnitelmat

Kallion Kotipuutarha
 

Hortonomi Salme Kallio
Mäkeläntie 51, 91100 II • Puh. 0500 280 388

www.kallionkotipuutarha.fi

Hankinta-, tontti- ja 
puistohakkuut sekä 

kaivinkonetyöt 
ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 725

marko.korpela@pp.inet.fi
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Suomi täyttää 100 vuotta ja me juhlimme sitä! Avoimet Kylät -tapahtuma 
on osa itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

Kutsumme jokaisen kylän
juhlistamaan satavuotiaan

Suomen itsenäisyyttä.
Päivän ohjelma kylällä voi
olla mitä tahansa: tanssit,

markkinat, ruokailua,
liikuntaa, retkiä, esityksiä,

huutokauppa, tonttien
esittelyä tai mitä ikinä

ohjelmaa kylällä
haluattekaan järjestää.

Tarkoitus on, että tilaisuus on
kaikille avoin ja ohjelma

sellaista, että se houkuttelee
kävijöitä tutustumaan
kylänne toimintaan ja

käyntikohteisiin.

www.ppkylat.fi
www.avoimetkylat.fi

ILMOITTAUDU 
POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEELLA

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry yhteistyössä 
Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa hoitaa 
päivän yleismarkkinoinnin, kuten valta-
kunnallisen mainoskampanjan, media-

tiedottamisen, nettisivut ja some-
markkinoinnin sekä yhtenäiset 

tienvarsikyltit kylille. 

Lopulliset sitoumukset mukanaolosta 
tarvitsemme viimeistään 30.4.2017. 

Ilmoittautuminen on tärkeää 
koordinoinnin ja yhteisen 

markkinoinnin vuoksi. 
Ilmoittaudu:

esa.aunola@ppkylat.fi

TERVETULOA KYLÄÄN!

10.6.
Lataa oma kuvasi

Instagramiin
#avoimetkylät2017

#kylätoiminta
#suomi100 #finland100

#ppkylat
#pohjoispohjanmaa

www.facebook.com/ppkylat

KYLÄT JUHLIVAT
YHDESSÄ SUOMEA KALENTERIMERKINTÄ:

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

Viemärien sulatus
Pihojen/tiealueiden 
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiauto työt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

Suomi 100 vuotta! Pohjois-Iin koulu 120 vuotta! Pohjois-Iin kyläyhdistys 30 vuotta!
Onnea kaikille!

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
www.kuljetusliikebackman.fi

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 30-VUOTTA 7.5.1987 – 7.5.2017
Vuoden 1546 pääveroluet-
telon mukaan Iin kylässä oli 
35 taloa ja 1500-1600 luku-
jen vaihteessa kylä jakaan-
tui kahtia siten, että Iijoen 
pohjoispuolella olevia talo-
ryhmiä alettiin asiakirjoissa 
kutsua Pohjois-Iiksi. 

Asutushistoriamme ky-
lässämme on siis vanhaa ja 

noista, joita kyläläiset ja kun-
talaiset itse ja muut tahot 
kertovat omasta kylästä ja 
omasta kunnasta. Puhdas 
luonto, maaseudun rauha ja 
turvallinen ympäristö ovat 
viihtyvyystekijät, joiden voi-
maan me täällä Pohjois-Iissä 
luotamme.

Pohjois-Iin kylä on eri ky-

na 1987-1999 ja sihteerinä ja 
rahastonhoitaja toimi tuon 
ajan myös Pirkko Mäkitalo.

Toiminta käynnistyi jo 
heti alkujaan rivakasti ja 
joka kuukauden ensimmäi-
nen tiistai klo 19 kokoon-
nuttiin Pohjois-Iin koululle. 
Toimikunnan yleisen koko-
uksen yhteydessä 3.12.1987 
vietettiin jo Pohjois-Iin kun-
toradan avajaisia Pohjois-Iin 
koululla ja kylätoimikunnan 
kokouksessa 8.11.1988 todet-
tiin, että valaistu kuntorata 
on luovutuskunnossa  ja se 
päätettiin luovuttaa Iin kun-
nan liikuntalautakunnalle 
kunnossapidettäväksi.

Pohjois-Iin kylätoimi-
kunta toimi 16 vuoden ajan 
järjestäen näiden vuosi-
en aikana hiihto- ja maasto-
juoksukilpailuja Pohjois-Iin 
koulupiirin lapsille ja aloit-
taen vuonna 1990 jakaa 
oppilaita kannustavan sti-
pendin 3-6 luokan oppilail-
le, yksi tytölle ja yksi pojalle 
ja aktiivisella kannanotoilla 
vaikutettiin koulun lakkau-
tusuhkaan ja vastustettiin 
mm.Virkkulantien uutta tie-
linjausta.  Aloitettiin myös 
yhteistyö PVO-Vesivoima 
Oy:n kanssa ja  tehtiin usei-
ta eri aloitteita Iin kunnalle 
kylän yleisen viihtyvyyden 
ja turvallisuuden parantami-
seksi. Iin kunnan myöntämät 
avustukset niin kylätoimi-
kunnan kuin kyläyhdistyk-

senkin aikana ovat olleet 
merkittävät. Myös kyläläis-
ten kunnosta pidettiin huol-
ta aloittamalla vuonna 1988 
ensimmäisen kerran naisten 
jumppa ja pidettiinpä välil-
lä myös omaa miestenjump-
paakin.

Kylätoimikunnan en-
simmäiset talkoot pidettiin 
19.5.1987 ”Siisti Suomi”- tal-
koilla ja talkoiden työnimi 
vaihtui vuosien varrella Nur-
kat kuntoon talkoista Kiven-
vääntötalkoisiiin. Tuolloin 
aloitettu vahva talkooperin-
ne on jatkunut tähän päi-
vään saakka periaatteella: 
yhdessä tekeminen on oiva 
tapa saada kylämme kun-
toon tehokkaasti ja edulli-
sesti ja parhaimmillaan siinä 
pääsee tutustumaan uusiin 
ihmisiin ja tekemään osuu-
tensa elinympäristönsä hy-
väksi.

Pohjois-Iin kylätoimikun- 
nan toiminta hiipui muu-
tamaksi vuodeksi 1990-
2000 vaihteessa ja heräsi 
jälleen eloon vuonna 2002, 
jolloin tehtiin ”Tuumas-
ta toimeen”-kyläkysely ky-
läsuunnitelmaa varten 
yhteistyössä PSK:n Kylä-
valakiat-projektin kanssa 
ja samalla rekisteröidyttiin 
15.9.2003 Pohjois-Iin kyläyh-
distys ry:ksi ja hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
Meeri Jämsä, varapuheen-
johtajaksi Raimo Välikangas, 

sihteeri/rahastonhoitajaksi 
Maria Tolonen ja hallituksen 
jäseniksi: Riitta Hopponen 
(nyk. Räinä), Tuula Tiiro ja 
Taina Häkkilä. Vuonna 2003 
perustettiin myös Hiastin-
haaran toimikunta, jonka 
tehtävänä oli suunnitella ja 
kunnostaa yhdessä kyläläis-
ten kanssa Hiastinhaaraa eli 
Iijoen suuosan tulvahaaraa, 
jossa aikoinaan vesi virtasi 
Iijoesta Hiastinlahteen ym-
päri vuoden.

6.9.2003 pidettiin kylä-
tuvan avajaiset ja aloitet-

Pohjanmaan Vuoden 
kyläksi 2008. Valtakunnal-
lisesti kyläyhdistyksemme 
sai tunnettuisuutta ja laajal-
ti kiitosta Valtakunnallinen 
Vuoden Kylä 2009 valinnal-
la, perusteluina: ”Pohjois-Ii 
on todellinen alueensa ke-
hittäjäorganisaatio, jossa 
tehdään kyläsuunnittelua 
laajana prosessina ja kyläs-
sä on hyödynnetty hyvin 
hankerahoitusta, toteutettu 
useita elinkeinohankkeita, 
tiedottaminen on aktiivista 
ja Pohjois-Iissä ei ole omaa 

”Puhdas luonto, maaseudun rauha ja 
turvallinen ympäristö ovat viihtyvyystekijät, 

joiden voimaan me täällä Pohjois-Iissä 
luotamme.”

tänään Pohjois-Ii on vireä, 
muuttovoittoinen taajama/
maisemakylä, jonka vahvuu-
tena on ympäristö ja luonto 
ja  viihtyisät kylänraittim-
me ja nahkisistaan ja lohesta 
kuuluisa Iijoki ja Peräme-
ren rannikko. Maaseudun 
rauhasta moottoritietä pit-
kin Ouluun pääsee puolessa 
tunnissa, Kemiin tunnissa ja 
Ruotsin puolelle Haaparan-
taan noin puolessatoista tun-
nissa.

Kyläämme muuttajat 
ovat useimmiten lapsiper-
heitä, joilla on innostusta ja 
taitoa rakentaa uutta ja kor-
jata vanhaa perinteitä kunni-
oittaen. Lisäksi Pohjois-Iissä 
on suuri mökkiläisväestö. 
Kun muutetaan siellä pitää 
myös viihtyä - niin kylän 
kuin kunnankin hengessä, 
joka rakentuu niissä tari-

läyhteisöjen muodostuma 
- Koni, Hiivala, Päkkilän-
kangas ja Junnila, tunnetaan 
paremmin Virkkulana -  ja 
varsinaista kyläkeskustaa ei 
varsinaisesti ole ollut, mutta 
vuosien varrella Pohjois-Iin 
koulusta on tullut kylämme 
keskus kylätupineen.

7.5.1987 kokoontui 39 ky-
läläistä Pohjois-Iin koulul-
le perustamaan Pohjois-Iin 
kylätoimikunnan ja kylätoi-
mikuntaan valittiin : Vee-
ra Jussila, Pirkko Mäkitalo, 
Jukka Kärsämä, Eeva Seura-
nen, Ilmi Veijola, Jukka Tii-
ro, Arvo Virkkula ja Heikki 
Hyvärinen ja kylätoimikun-
nan ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi valittiin Arvo 
Virkkula ja perustavan ko-
kouksen sihteerinä toimi 
Ilmi Veijola. Arvo Virkkula 
johti kylätoimikuntaa vuosi-

”Yhdessä tekeminen on oiva tapa saada 
kylämme kuntoon tehokkaasti ja edullisesti 
ja parhaimmillaan siinä pääsee tutustumaan 

uusiin ihmisiin ja tekemään osuutensa 
elinympäristönsä hyväksi.”

tiin vilkas kerhotoiminta: 
ikäihmisten porinapiiri, per-
hekahvila, pidettiin histo-
ria-iltoja, kansalaisopiston 
kursseja jne. Lähiliikunta-
paikka hanke toteutettiin 
vuosina 2003-2008. Vuonna 
2004 rakennettiin skeittira-
ta ja tehtiin linja-autokatos 
4-tien varteen.

Kuten huomaatte, tehok-
kaasti on tartuttu toimeen ja 
kehitetty Pohjois-Iitä eteen-
päin ja se myös huomattiin: 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 
valittiin Vuoden 2008 Iiläi-
seksi kyläksi  ja  Pohjois-

kyläasiamiestä vaan kaik-
ki tehdään talkoilla”. 
Puheenjohtaja Meeri Simos-
kalle myönnettiin vuonna 
2009 työstään kylätoiminnan 
hyväksi Suomen Kylätoi-
minta ry:n hopeinen ansio-
merkki. Lisäksi Pohjois-Iihin 
on myönnetty 4 hopeista ja 
viisi pronssista ansiomerk-
kiä yksittäisille ihmisille 
maaseudun kehittämistyös-
tä.

Kylätoiminnassa hanke-
rahoitus ja kyläsuunnitel-
mien tekeminen ovat uusia 
käytäntöjä, jotka ovat muut-

Jouni Mähönen
Sirkkelisahaus ja höyläys

Kantolantie 41, 91100 Ii
p. 040 580 6719

Lämpimät onnittelut
30 v. kyläyhdistykselle

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Paavo Jäppinen Ky

NyT Sinulle hyvä 
rengastarjous meiltä!

Tervetuloa perinteiselle huoltoasemalle

Onnittelut 30-vuotiaalle 
kyläyhdistykselle.

Kantolantie 822, 91100 Ii • 040 529 0537
info@kylatalkkariservice.fi • www.kylatalkkariservice.fi

SERVICE OY
KYLÄTALKKARI

www.pohjolanvoima.fi

@PVOVesivoima

Vedestä 
uusiutuvaa 
kotimaista 
säätövoimaa
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taneet myös paikallisen 
toiminnan luonnetta. Kylä-
toimikuntien muuttaminen 
kyläyhdistyksiksi tuli ajan-
kohtaiseksi vasta, kun toi-
minnassa alkoivat liikkua 
isompia hankerahoja Euroo-
pan unionin yhteisöaloiteoh-
jelma Leaderin myötä. 

Siinä rahoituksen edelly-
tyksenä on rekisteröitymi-
nen kyläyhdistykseksi sekä 
kyläsuunnitelma. Iin kun-
ta on auttanut kyläyhdis-
tyksiä ja muita yhdistyksiä 
myöntämällä tarvittaessa 
myönteisen päätöksen saa-
neille Leader-hankkeille vä-
liaikaisrahoituksen. Yleisesti 
voidaan sanoa, että kyläyh-
distysten taloudelliset re-
surssit ovat parantuneet 
huomattavasti hanketoimin-
nan tukien kautta.

Niinpä Pohjois-Iihin-
kin laadittiin kyläsuunni-
telma vuosille 2014-2019, 
joka myös luovutettiin Iin 
kunnanvaltuustolle. Kylä-
suunnitelma ei ole vain ky-
län suunnitelma vaan koko 
kunnan suunnitelma ja pa-
nostukset siihen ratkaistaan 
kunnan suunnitelmissa ja 
päätöksenteossa vuosittain 
ja tarkennetaan yhdessä pai-
kallistoimijoiden kesken.

Kyläsuunnitelmassa mai-
nitut keskeisimmät kun-
nostuskohteet  ja hankkeet 
vuoteen 2019 mennessä: 
Hiastinhaaran jatkokunnos-
taminen, Hiastinhaaran 
lammaslaidun, Iin kunnan 
Hiastinhaaran lintutornin ja 
luontopolun rakentamis- ja 
kunnostushanke yhteistyös-
sä yhdistyksemme kanssa, 

Pohjois-Iin kylähistoriakir-
ja, aloitteellisuus Iin kylien 
neuvottelukunnan perus-
tamisessa, HINKU-kylän 
Pohjois-Iin vähähiilisyys-
suunnitelma, kylän maise-
malliset arvot- maaseutu, 
joki, meri, Virkkulan kevy-
enliikenteen väylä ja kylän 

sa todetaan: ”joitakin asioita 
on saatu hoidettua ja osa on 
vireillä, mutta on vielä hoi-
tamattomiakin asioita ” ja 
niinhän se on vielä tänäkin 
päivänä 30-vuotta viettä-
vässä kyläyhdistyksessäm-
me. Viimeisten vuosien 
aikana olemme panostaneet 

misesta sekä kulttuurimai-
seman hoidosta. Pohjois-Iin 
kyläyhdistys sai myös kun-
niamaininnan Oulun Maa- 
ja kotitalousnaisten Vuoden 
2015 maisemateko kilpailus-
sa. Kilpailussa etsittiin pien-
tä tai suurta maisematekoa, 
joka on muuttanut maise-
maa paremmaksi. 

Maisemateko voi olla nä-
kymien aukaisemista, rai-
vaamista, rakennusten tai 
rakennelmien kunnostamis-
ta, luonnon monimuotoi-
suuden lisäämistä, rantojen 
hoitoa, kylämaiseman pa-
rantamista ja muita mitä 
monimuotoisimpia teko-
ja. Lisäksi samana vuonna 
Puu- ja erityisalojen liiton 
Iin osasto 497 luovutti ky-
läyhdistykselle pöytäviirin 
ansiokkaasta toiminnasta 
Pohjois-Iin kehittämisessä ja 
kylän ympäristönhoidosta.

Pohjois-Iin kyläyhdistys 
ry sai vieraakseen 12.9.2014 
kaksi Oulun ammattikor-

semanhoitosuunnitelman, 
johon haemme rahoituksen 
vuonna 2018 niiltä osin kuin 
suunnitelma on toteuttavis-
sa.

Kylätoiminnan ydin on 
hyvin perinteistä myös tu-
levaisuudessa: yhteisiä ta-
pahtumia,  ympäristön 
kunnostamista sekä remont-
ti- ja rakentamistalkoita. 
Mutta jotta kylätoiminta ke-
hittyy tarvitaan myös yhte-
ydenpitoa kuntiin, muihin 
viranomaisiin ja sidosryh-
miin. Niinpä puheenjohta-
ja informoi vuoden aikana 
säännöllisesti Iin kunnan-
johtajaa yhdistyksem-
me toiminnasta ja tulevista 
suunnitelmista. 

Kunnanvaltuustossa vai-
kutti neljännellä valtuusto-
kaudella 2012-2017 kuusi 
pohjoisiiläistä valtuutettua: 
Petri Tervonen, Leena Tii-
ro, Reijo Kehus, Mika Koisti-
nen, Jouni Mähönen ja Matti 
Tiiro. Petri Tervonen ja Lee-

nä Pohjois-Pohjanmaan Ky-
lät ry:hyn ja Oulun Seudun 
Leader ry:hyn. 

Kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Anita Sievänen on 
myös Oulun Seudun Leader 
ry:n puheenjohtaja sekä Poh-
jois-Pohjanmaan Kylät ry:n 
varapuheenjohtaja. Pohjois-
Iin kyläyhdistys ry on myös 
varaedustajana Pohjois-Poh-
janmaan Liiton nimeämässä 
Järjestöneuvottelukunnassa.

Ansiokasta kylätoimin-
taa on ollut Pohjois-Iissä 
nyt 30-vuoden ajan ja siihen 
on mahtunut vuosien aika-
na suunnaton määrä työtä, 
mutta myös paljon onnistu-
misen iloa. Yhteisesti olem-
me ideoineet ja toteuttaneet 
toimintaa niin pohjoisiiläis-
ten kuin koko Iin kunnan hy-
väksi. Aktiiviset kylät voivat 
itseään kehittämällä, vah-
vuuksiaan hyödyntämällä 
ja uhkia torjumalla valita tu-
levaisuuden vaihtoehdois-
ta itselleen suotuisimman. Ja 
tässä Pohjois-Iin kyläyhdis-
tys ry haluaa olla mukana ja 
esimerkkinä muille.

Kiitos kuuluu kaikille 
Teille jokaiselle niin yksit-
täisille ihmisille kuin yhtei-
söille sekä monivuotisille 
yhteistyökumppaneille Iin 
kunnalle, Pohjois-Iin koulul-
le, Pohjois-Iin vanhempain-
yhdistykselle, Pohjois-Iin 
jakokunnalle, Valto Pernu 
Säätiölle ja PVO-Vesivoima 
Oy:lle.

Anita Sievänen
puheenjohtaja
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry

”Viimeisten vuosien aikana olemme 
panostaneet tiedottamiseen 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja 
www.facebook.com/PohjoisIi, on julkaistu 

myös Pohjois-Iin Sanomia 3-4 krt vuodessa.”

”Ympäristönhoidon koemme yhteiseksi 
asiaksemme ja se on myös huomattu. 

Iin Ympäristöyhdistys ry luovutti Vuoden 
2013 ympäristöteko -kunniakirjan 
Pohjois-Iin kyläyhdistykselle Iin 

kotiseutujuhlassa 6.7.2014.” 

turvallisuus- ja hyvinvointi-
suunnitelma.

Tätä kirjoittaessani voin 
vain ilolla todeta, että vuon-
na 2017 olemme toteutta-
neet yhteisesti sovittuja 
asioita niin hyvin eteenpäin, 
että uusi kyläsuunnitelman 
koostaminen jo vuodes-
ta 2018 viideksi vuodeksi 
eteenpäin alkaa olla ajan-
kohtainen.

Kulttuuriperinnön vaa-
liminen on yksi tärkeä osa 
kylätoimintaa ja siksi 25-vuo-
tisjuhliemme jälkeen vuonna 
2012 päätimme, että julkai-
semme Suomen itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlavuonna 
ja 30-vuotisjuhliemme yhte-
ydessä Pohjois-Iin kylähis-
toriakirjan. Ja kirjoittajaksi 
saimme aidon alkuperäisen 
pohjoisiiläisen Pertti Huo-
visen. ”Mitä vanhemmaksi 
tulee, sitä enemmän juuret 
merkitsevät” totesi eräskin 
päkkikankaalainen antamas-
saan lehtihaastattelussa.

Kuten osuvasti yhdes-
sä yhdistyksen pöytäkirjas-

tiedottamiseen www.poh-
joisiinkylayhdistys.fi ja 
www.facebook.com/
PohjoisIi, julkaistu Poh-
jois-Iin Sanomia 3-4 krt 
vuodessa, jatkettu edelleen 
kyläjumppaa vaikkakin vä-
liaikaistiloissa Iin Työväen-
talolla, julistettu Joulurauha 
yhdessä Pohjois-Iin koulun 
kanssa, kokoonnuttu yh-
teislaulutilaisuuksiin Na-
vettarantaan pohjoisiiläisten 
hanuristien ja mieslaulajien 
johdolla, hoidettu risteysalu-
eiden kukkaistutukset, jaet-
tu 6-luokkalaisille stipendit 
jo vuodesta 1990 lähtien jne.

Ympäristönhoidon ko-
emme yhteiseksi asiaksem-
me ja se on myös huomattu. 
Iin Ympäristöyhdistys ry 
luovutti Vuoden 2013 ym-
päristöteko -kunniakirjan 
Pohjois-Iin kyläyhdistyk-
selle Iin kotiseutujuhlassa 
6.7.2014. 

Kunniakirjan perustee-
na ovat ansiot kylän asuin-
ympäristön viihtyisyyden 
ja turvallisuuden paranta-

keakoulun vaihto-opis-
kelijaa - Pavlina Vickova 
Tsekistä (Mendelin yliopis-
to, Brno) ja Jaroslav Drab 
Slovakiasta (Nitran maa-
talousyliopisto) ja he teki-
vät Hiastinhaaran Iijoen 
yläpuoleiselle osalle Ako-
lan-Junnilan alueelle mai-

na Tiiro olivat myös kunnan-
hallituksen jäseniä. 9.4. 2017 
pidettiin kuntavaalit ja niissä 
valittiin valtuustokaudelle 
2017-2021 neljä pohjoisiiläis-
tä: Taina Häkkilä, Reijo Ke-
hus, Petri Tervonen ja Leena 
Tiiro.

Yhdistys kuuluu jäsene-

Kaupan osoitteena oli ai-
emmin Ii, Pohjois-Ii. Päk-
kilänkangasta puhuteltiin 
myös ”Mäeksi”. Seinässä oli 
Keskinäinen vakuutusyh-
tiö Kalevan emaloitu kyltti. 
Aarne-pappa toimi Kalevan 
vakuutusasiamiehenä. Piha-
rakennuksessa oli kaksi pu-
ohia ja puuliiteri. Metsän 
reunassa oli sauna ja varas-
to. Puoheja vastapäätä oli 
navettarakennus, joka nyt on 

Muistikuvia Pohjois-Iistä ja mummulasta

purettu. Vesi saatiin omasta 
kaivosta, potut pottumaasta. 
Papalla oli jossakin vaihees-
sa myös 1-2 lammasta.

Mummun ja papan 
kuoltua perinnönjaossa 
isäni Martti Virkkula sai Lai-
takarin palstan. Mutta kos-
ka meillä ei ollut autoa, isä 
vaihtoi palstan veljensä Hei-
non kanssa mummolaan, Ki-
velään. Paikka oli nimensä 
veroinen. Elsa-äiti maalasi 

”Aken Hiltan” kauppa / ”Päkkilänkankaan sekatavarakauppa” Kantolantie 110

sisareni Ritvan kanssa mö-
kin huonekalut punaisiksi ja 
muutenkin kohensi paikko-
ja. Isä laitatti peltikaton. 

Isä Martti ja Elsa äiti viet-
tivät 70-luvulla ja 80-luvun 
alussa kesiä Iissä. isä muut-
ti jo toukokuussa. He asui-
vat enimmäkseen Mähösen 

kaupan seinässä oli keskinäinen vakuutusyhtiö kalevan emaloitu 
kyltti. aarne-pappa toimi kalevan vakuutusasiamiehenä.

mökissä, jonka Hilda-mum-
mu oli jättänyt perinnöksi 
veljelleni Pekalle. Vesi haet-
tiin kylän kaivoista. Näistä 
toinen sijaitsi Navettaväyläl-
le menevän tien risteykses-
sä ja toinen oli Eeron kaupan 
lähellä. Mökille johti koivu-
kuja. Äiti kasvatti vanhas-

sa pyykkipaljussa komeita 
krasseja.

Aarnen ja Hildan talo siir-
tyi meille mökiksi 11.9.1989. 
Mieheni Keke teki siihen sei-
niä myöten mittavan remon-
tin. Osa sisäkatosta uusittiin. 
Mökki on ollut meidän per-
heen kesämökkinä jo yli 25 

vuotta. Kivelän nimi vaih-
dettiin äitini mukaan Elsa-
laksi.

 
 Teksti. Pirjo Sonntag 
os. Virkkula, Kemi
Kuvat: Jorma Kauppi

”aken Hiltan” kauppa / ”Päkkilänkankaan sekatavarakauppa”.
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Mahtava koulu
Pohjois-Iin koulu on sitten kertakaikkisen mahtava koulu! Se on 
vanha, mutta mitäpä siitä. Itse asiassa se on jo 120 vuotta vanha. 
Koulullamme opiskelee kaiken kaikkiaan 105 oppilasta. Se on mie-
lestäni ihan sopiva määrä, sillä en haluaisi olla koulussa, jossa olisi 
esimerkiksi 1500 oppilasta. 

Koulumme on Kiva koulu sekä Liikkuva koulu -toiminnassa. 
Minun mielestäni se on hyvä, koska kiusaaminen vähentyy ja ul-
kona on paljon liikunnallista toimintaa. Koulun pitäisi mielestäni 
panostaa askartelutarvikkeisiin: lyijykyniin, pyyhekumeihin ja oli-
si loistavaa, jos ei itse tarvisi kontaktoida kirjoja vaan ne olisivat 
valmiiksi kontaktoidut. Muuten koulumme on lähes moitteeton. 

Anni, 5.lk

Koulunkäyntiä jo 120 vuotta

Luontoa 
kohdellaan minusta huonos-
ti. Puita kaadetaan paljon ja 
raivataan tilaa asutukselle, 
vaikka minusta Suomessa 
on paljon hotelleja ja oma-
kotitaloja. Luonnossa elää 
paljon eläimiä. Mitä tapah-
tuu, jos kaikki puut kaade-
taan ja tehdään taloja? Mihin 
eläimet sitten menevät asu-
maan? Olen ihan varma, että 
eläintarhassa ne eivät jaksa 
olla koko elämäänsä!
Maapallo saastuu, jos kaa-
damme kaikki puut. Puut 
puhdistavat ja raikastavat il-
maa. Monet ihmiset ovat sa-
maa mieltä kuin minä, mutta 
silti meitä ei kuunnella.

Mielipide Niilo 5.lk

Yleistä Pohjois-iin koulusta, joka täyt-
tää tänä vuonna 120 vuotta: Pohjois-ii 
on historiallinen koulu nelostien var-
ressa iijoen pohjoispuolella. koululla 
on perusopetuksen vuosiluokat 1.-6. 
koululla opiskelee lukuvuonna 2016-
2017 kaikkiaan 105 oppilasta. opet-

tajia on rehtorin ja erityisopettajan 
lisäksi viisi. lisäksi koululla työsken-
telee keittäjä-siivooja ja koulunkäyn-
ninohjaajia. Pohjois-iin koulun piha 
on virikkeellinen ja antaa hyvät mah-
dollisuudet monipuoliseen välitunti-
liikkumiseen ja leikkimiseen. syksyllä 

2014 aloitimme liikkuva koulu- toi-
minnan. noudatamme 5-jaksojärjes-
telmää. oppitunnit ovat Pohjois-iissä 
joko 45 tai 75 minuutin mittaisia. Vuo-
desta 2010 koulumme on ollut kiVa 
-koulu. se tarkoittaa sitä, että käytäm-
me entistä tehokkaampaa toiminta-

mallia kiusaamisen ehkäisemisessä 
sekä kiusaamistilanteiden selvittämi-
sessä. koulumme yhteydessä toimii 
Pohjois-iin kylätupa. Merkittävä yh-
teistyökumppanimme on myös vireä 
Pohjois-iin kyläyhdistys.

www.facebook.com/PohjoisIinkoulu/   •   www.ii.fi/koulut

Pieni,
rakas 
koulu
Pohjois-Iin koulu on mi-
nulle rakas, koska koulu on 
pieni, mutta hyväsydämi-
nen. Koulussamme ei kiusa-
ta, haukuta, pilkata tai olla 
muutenkaan toisille epä-
reiluja. Täällä kaikilla on 
mukava ja turvallinen olo. 
Koulullamme on paljon ki-
voja välituntivälineitä ja 
mukava henkilökunta. Mei-
dän koulussamme kaikki tu-
lee toisten kanssa toimeen 
ja ovat aina valmiina yh-
teistyöhön. Meidän koulus-
sa kaikilla on kavereita eikä 
kukaan joudu olemaan yk-
sin. Tänä vuonna meille ra-
kas koulumme on täyttänyt 
120-vuotta, joten nyt on aika 
juhlia! Kiitos rakkaalle Poh-
jois-Iin koululle! 

Anja Moilanen 4lk

Ei kiusaamista
Pohjois-Iin Koulu on hyvä koulu, koska täällä 
ei ole kiusaamista. Se on onneksi täällä Iijoen 
paremmalla puolella. Ikää meidän koulullam-
me on 120 vuotta. Meidän ensimmäinen koulu-
rakennus (minä en tietenkään ollut vielä elossa 
silloin) oli Durchmanin viisi kertaa viiden 
sylen kokoinen pirtti. Täällä on vaikka mitä 
hauskaa: esim. tuossa lähellä Illinsaaressa on 
uimaranta. Meidän kouluamme ovat käyneet 
mm. humoristikirjailija Arto Paasilinna ja hä-
nen veljensä kirjailija Erno Paasilinna.

Teemu Kyllönen 4lk

ilkka tuoMela

otto koistinen 6 lk

MiRanDa jaaRa 1 lk

anni kuRkela 1 lk
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silja laHDenPeRä

KAIsA LAppALAINEN 
jA IdA HÄcLIN

VesiVäRitYÖ 
HelMi HanHisalo 6lk

PoHjoisMaisen taiteen HelMiä 4lk 
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Kohti vähähiilistä Pohjois-Iitä

Maanantaina 3.4 kävimme 
osallistamassa neljän vaihto-
oppilaan kanssa Pohjois-Iin 
koulun 4 – 6. luokkia ym-
päristöasioihin ja kestävään 
kehitykseen liittyen. Oppi-
laiden osallistaminen oli osa 
erästä kurssia, jota käymme 
paraikaa opiskeluihimme 
liittyen. Opiskelemme Ou-
lun ammattikorkeakoulus-
sa maaseutuelinkeinoja eli 
meillä on tarkoitus valmis-
tua agrologeiksi. 

Päivän aikana pidimme 
luokille 4 – 6 erikseen muu-
tamia pelejä ja yhden pienen 
kyselyn. 

Ensimmäinen peleistä 
oli jätteenkierrätys peli, jos-
sa oppilaiden tehtävänä oli 

laittaa kuvat jätteenkierrä-
tyksen eri vaiheista heidän 
mielestään järkevään järjes-
tykseen. 

Yhtä ainoaa ja oikeaa jär-
jestystä ei ollut, vaan pelin 
tarkoituksena oli saada op-
pilaat miettimään erilaisia 
vaihtoehtoja ja ennen kaik-
kea perustelemaan ääneen 
miksi kyseinen järjestys olisi 
heidän mielestään toimiva. 

Aluksi mietimme, että ky-
seinen peli olisi ollut oppi-
laille melko haastava, mutta 
loppujen lopuksi oppilaat 
suoriutuivat pelistä erittäin 
mallikkaasti ja saivat aikaan 
paljon enemmän erilaisia 
ketjuja kuin olimme alun pe-
rin osanneet aavistaa. 

4. luokkalaisten ja vieraiden yhteiskuva

Ryhmäkuva 5. luokkalaisten kanssa. 

Ryhmäkuva kuudesluokkalaisten kanssa

4. luokkalaisia piirtämässä

5. luokkalaiset kierrätyspeliä pelaamassa

6. luokkalaisia pelaamassa kierrätyspeliä

 Pohjois-iin kyläyhdistys ry kehittää oaMk:n luonnonva-
ra-alan opiskelijoiden kanssa Pohjois-iin kylälle vähähiili-
syyssuunnitelmaa. Yleisötilaisuudessa 11.4. oli kyläläisillä 
mahdollisuus keskustella opiskelijoiden kehitysehdo-
tuksista sekä vaikuttaa itse vähähiilisyyssuunnitelman 
sisältöön.  Miten Pohjois-iin koulun oppilaiden osallista-
minen vähähiilisyyssuunnitelman tekemiseen toteutui:
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anne-opettajan ottama kuva. Vasemmalta oikealle: lana, eila, Marjukka, Hugo, Barbora ja Minzy. 

Hauskana huomiona voi-
si vielä mainita, että annoim-
me koulussa myös aikuisten 
pelata tätä samaa peliä, ja 
heillä oli järjestyksen miet-
timisen ja perustelemisen 
kanssa huomattavasti isom-
pia vaikeuksia kuin neljäs-
luokkalaisilla. 

Pelin ideoivat vaihto-
opiskelijamme Tšekistä, 
Barbora ja Hugo ja osa oppi-
laista pelasikin peliä hienosti 

englanniksi Marjukan kään-
täessä tarpeen mukaan. 

Toinen peleistä oli pii-
rustustehtävä. Oppilaat 
pääsivät ryhmissä ideoi-
maan ja piirtämään uuden-
laisia uusiutuvan energian 
keruutapoja. Lähtökohtana 
oppilailla oli vesi, tuuli, maa, 
puu ja aurinko. Erilaisia ide-
oita syntyi paljon ja saimme 
kotiin vietäväksi kasan hie-
noja piirustuksia, jotka oli-

4. luokkalaisia piirtämässä 5. luokka pelaamassa kierrätyspeliä ja kuuntelemassa Hugon ja eilan ohjeita

5. luokkalaiset työn touhussa piirtämässä energian keruutapoja6.luokkalaiset työn touhussa

6. luokkalaisia

vat esillä 11.4 pidettävässä 
Kohti vähähiilistä Pohjois-
Iitä -yleisötilaisuudessa. Tä-
män tehtävän toteutuksesta 
vastasi kenialainen Lana, ko-
realainen Minzy ja oululai-
nen Eila. 

Lopuksi pidimme pie-
nen kyselyn, jossa kartoi-
timme, miten oppilaiden 
kotona kierrätetään. Kyselyn 
perusteella nelos- ja vitos-
luokkalaisten kotona kier-

rätettäisiin vähemmän kuin 
kuutosluokkalaisten kotona, 
mutta ero taitaa johtua sii-
tä, että nuoremmat oppilaat 
eivät vielä välttämättä tiedä 
tarkasti mitä asioita kotona 
kierrätetään. Suurimmassa 
osassa talouksista kuitenkin 
kierrätettiin vähintään kol-
mea lajia jätteitä ja kaikissa 
talouksissa kierrätettiin jo-
takin. Kyselyn jätelajit olivat 
lasi, metalli, muovi, biojäte, 
paperi/pahvi ja muut jätteet 
(esimerkiksi vaatteet). Pa-
peria ja pahvia kierrätettiin 
eniten, lasi tuli esille hyvänä 
kakkosena. 

Kyselyn lopussa oli myös 
ns. vapaan sanan osio, mihin 
lapset saivat kirjoittaa ideoi-

taan, siitä miten koulusta 
saisi ympäristöystävällisem-
män. Iso osa oli sitä miel-
tä, että lautasen voisi syödä 
tyhjäksi, että ruokaa ei me-
nisi hukkaan sekä valojen 
sammuttaminen oli myös 
monella mielessä. Joku myös 
ehdotti, että opettajat voisi-
vat tulla pyörällä kouluun 
mikä ei liene huono idea se-
kään. 

Meillä ja vaihtareilla jäi 
päivästä tosi hyviä mieli ja 
olimme iloisesti yllättynei-
tä siitä, miten paljon op-
pilaat tiesivät jo asiasta ja 
miten paljon uusia ideoita 
heillä oli. Taisi oppilaillakin 
olla ihan mukavaa, kun in-
noissaan piirsivät ideoitaan 

paperille ja saatiinpa me sel-
lainen kohteliaisuus, että 
”on tämä ainakin mukavam-
paa kuin matikka”. Kaiken 
kaikkiaan onnistunut päivä. 

Iso kiitos vielä Pohjois-Iin 
koululle ja kyseisten luokki-
en opettajille ja oppilaille. 

Terveisin 

Marjukka Jaakkola, 
Eila Alasirniö, Minzy Kim 
Etelä-Koreasta, 
Lana Flowers Keniasta, 
Barbora Kubicka ja 
Nguyen Huu Viet Tšekistä
Kuvat: Marjukka Jaakkola 
ja Eila Alasirniö
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järjestäjä: Osuuskunta Team Kala
Yhteistyössä: Kala- ja Maalaismarkkinoita ovat kehittämässä 
pohjois- ja Etelä-Iin jakokunnat, Osuuskunta Team Kala, Iin 
Yrittäjät, Iin Urheilijat, Iin Kalamiehet,  Iin Laulupelimanit, 
proAgria Oulu / maa- ja kotitalousnaiset, Oulun seudun 
BiotalousLeader, Iin Reko-lähiruokarengas, perämeren 
kalatalousryhmä, Ii Instituutti.

IIN KALA- JA 
MAALAISMARKKINAT  2017

Iin Wanha Hamina (Puistotie 3)
Lauantai  10.6.2017 klo 10.00 -16.00
•	 Kaikkea	kalasta,	kalatuotteita,	kalankäsittelyä,	
 kalaa kalastajilta
•	 Lohiaika	parhaimmillaan.		Usko	tai	älä	
 hauki on herkkua!
•	 Maalaistunnelmaa:	Esittelijät	ja	toimijat	
 mukaan sankoin joukoin!
•	 Mukana:	ProAgria	Oulun	ja	
 Maa- ja kotitalousnaisten Oulun seudun 
 Biotalousleaderin osastolla-  biotalouden 
 kehittämismahdollisuuksia,  lähiruokatietoa 
•	 Reko-lähiruokarenkaiden	toimintaa

Markkinoille toivotaan ja etsitään teemaan 
liittyviä maaseutu-, lähiruoka-  ja kalatoimijoita, 
tuottajia, paikallisia yrittäjiä, kyliä ja harrastajia 

tuotteineen, maaseudun eläimiä, perinnekäsityö-
taitajia, käsityöläisiä  jne.

Markkina- ja esittelypaikkojen varaukset ja 
lisätietoja Risto Tolonen 0400 434798  kala@ii.fi 

 Koistisen

Poikkisaarentie 48, Ii

Henkilö- ja pakettiautot
• Huollot ja korjaukset
• Autosähkötyöt
• Vikadiagnoosit
• Ilmastointihuollot
• 4-pyöräsuuntaukset
• Rengastyöt

040 708 2438
www.koistisenkorjaamo.fi

Virkkulantie 183
91100 Ii

Tiiron 
Raudoituspalvelu Oy

• klassinen hieronta
• alkuperäinen ja 
 kokonaisvaltainen 
 hermoratahieronta
• kalevalainen 
 jäsenkorjaus
• lymfahoito
• Voice Massage

Koulutettu hieroja

 Anne Tiiro
Virkkulantie 187

91100 Ii
P. 040 755 1602

Metsäpalvelut 
alueellasi: 

Matti Heinonen
Puh. 050 329 5744
matti.heinonen@ 
metsagroup.com

Täyden palvelun Talo 
osoiTTeessa laiTakuja 2-4

www.omakampaamo.fi/kauneuskuja 4

Parturi-Kampaamo
Kauneuskuja 4
Teija Tiuraniemi
Puh. 040 911 0795

Kynsisalonki 

Rusetti
Puh. 0400 330 231

liikuntakeskus Move
laitakuja 4, ii
www.liikuntakeskusmove.fi
pasi@liikuntakeskusmove.fi

www.LaajoKI.fI
Puh. 050 407 1957

info.laajoki@gmail.com

Urheiluhieroja &
Personal trainer

Aleksi Laajoki

varaa aikasi

Testivoittaja 
renkaat Nokian
Hakka Blue 2 

Esim.
195/65R15 sarja 

asennettuna 

Pörhön Autoliike Oy
Oulu

vaihde 020 762 44
www.porho.fi

410,-

     HANNUKSESSA TAPAHTUU ! 
 (Loukkojärventie 4) 
 
BINGO joka PARITTOMAN VIIKON  KESKIVIIKKONA ( 26.4. 10.5. 24.5. 7.6. 21.6)  
 klo 18 alkaen odottelubingolla klo 17.45.   
Päävoitto 100 €:n ostokortti.  Mitä enemmän pelaajia sitä suuremmat voitot. 

 
 
 
   
 
     
    
 
 
 
 

Florens – somistus ja pitopalvelu
Meiltä saat maukkaat ruuat, aidot koti-leivonnaiset, täyte- ja voileipä-

kakut sekä muut juhlaherkut. Teemme kaikkiin kodin juhliin niin 
ruokailu- kuin kahvitilaisuudetkin.

Eija Pakanen, p. 040 5757 191 • Taina Häkkilä, p. 040 5757 192

Tehdään 
juhlastanne 

mieleenpainuva 
tilaisuus.

Onnittelut 30 vuotiaalle 
Pohjois-Iin kyläyhdistykselle

toivottaa iisanomat henkilökunta, 
Heimo, eila, jyri-jussi ja Hannu

A.wiik
Traktoriurakointi

0405199866



Huhtikuu  /2017 17Pohjois-Iin Sanomat 30-v. juhlalehti

Mikä vuosi ja ketähän mahtaa kuvassa 
olla, lähettäkää tietoa Anitalle kyläyhdis-
tyksen arkistoja varten osoitteella: 
anita.sievanen@gmail.com .

Mirja kakko Pohjois-iin koulun opettaja ja oppilaat lentokonetta 
katsomassa oulussa.  kuva anna turtisen kotiarkisto ja ja kuvan tal-
lennus jorma kauppi.

Koululaiset 
lentokonetta 
katsomassa

Pohjois-Iin kyläyhdistyk-
sen alkuaskeleet tehtiin 30 
vuotta sitten rekisteröimät-
tömän Pohjois-Iin kylätoi-
mikunnan aikana, jolloin 
Pirkko Mäkitalo toimi 10 
vuotta yhdistyksen sihtee-
rinä. Toimikunnan perusta-
misen aikaan vuoden ajan 
sihteerinä toimi Veera Jussi-
la. Tehtävät olivat moninai-
set. Pöytäkirjojen pitämisen 
lisäksi ja Pirkko ryhtyi uut-
terasti toimeen. 

-Toiminta oli alkuaikoina 
pienimuotoista, mutta mie-
leistä ja innostavaa, kuten 
aloittelevilla yhdistyksillä 
ymmärrettävästi on. Toimi-
kunnan toimintatavat haki-
vat vuosien ajan uomiaan ja 
paikkaansa maalaiskylän 
elämänmenossa.  

Mäkitalon aikana pu-
heenjohtajana toimi Arvo 
Virkkula. Kokouksia pidet-
tiin vanhan kyläkoulun pää-
dyssä olleessa kylätuvassa. 
Korjattuna se on vieläkin ky-

Kyläyhdistys on saanut aikaan paljon hyvää
lätoiminnan kokouspaikka-
na. 

Mäkitalon mukaan ky-
lätoimikunta ei perinyt jä-
senmaksuja eikä toimikunta 
saanut avustuksia miltään 
suunnalta. Toimintavarat 
kerättiin arpajaisilla, myyn-
nillä ja vapaaehtoisilla mak-
suilla. 

Toimikunnan ensim-
mäinen aikaansaannos oli 
pururadan tekeminen kylä-
koulun taakse. Se on vieläkin 
niin koulun kuin kyläläisten 
käytössä. Naisten jumppa-
kerhoa alettiin pitää kylä-
toimikunnan aloitteesta ja se 
pyörii edelleen samoin kuin 
miesten kuntopiiri.

- Järjestimme lapsille 
yleisurheilu- ja hiihtokilpai-
luja. Kaikki toiminta tapah-
tui talkoovoimin, Mäkitalo 
muistelee. 

Pohjois-Iissä on ollut toi-
miva kyläkoulu lähes 120 
vuotta ja koulu oli monien 
yhteisten kylätapahtumien 

järjestäjä. Toimikunta toimi 
aktiivisesti ensimmäiset 10 
vuotta, mutta sen jälkeen toi-
minta alkoi hiipua. Tapahtu-
miin ei saatu väkeä liikkeelle 
ja yleiset kokouksetkaan ei-
vät kyläläisiä kiinnostaneet.  

Mäkitalo sanoi ”mitan 
tulleen täyteen” ja hän jäi 
sihteerin tehtävistä pois lä-
hes kaksi vuosikymmen-
tä sitten. Samoihin aikoihin 
vaihtui myös puheenjohtaja. 

Pohjois-Iin kylä jakaan-
tuu viiteen erilliseen ky-
läyhteisöön, joka kiinnostaa 
lapsiperheitä viihtyisänä 
asuinpaikkana. Kylälle on 
muuttanut uusia asukkaita 
ja sen myötä kylätoimikun-
ta on muuttunut kyläyhdis-
tykseksi ja saanut näin uutta 
tuulta purjeisiinsa. 

Iin kunnan asukasmää-
rä on lähes 10 000, josta poh-
joisiiläisten osuus oli yli 900. 
Kylä on laaja ja pohjoisim-
masta osasta on matkaa kun-
takeskukseen 13 kilometriä 

ja Ouluun 42 kilometriä. Ky-
läläiset käyvät töissä kunta-
keskuksessa tai Oulussa. 

- Kyläyhdistys on saanut 

paljon hyvää aikaan. Kylälle 
on muun muassa tehty lintu-
torni laavuineen, rantoja on 
raivattu, lammashaka teh-

ty ja kylähistoriakirjakin on 
teon alla, Mäkitalo kertoi ky-
läyhdistyksen aikaansaan-
noksista. RR

Kevät saapuu Hiastinhaaralle

Kuva jorma Kauppi

Pirkko Mäkitalo kävi pääsiäsmaanantaina kävelyllä Hiivalantiellä.
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MEIDÄN OMA KOULU
Koulusta monipalvelukeskukseksi: 

lähikoulut mahdollistajana maakuntauudistuksessa
Voisiko koulu olla muutakin kuin koulu? Mitä uusia mahdollisuuksia löytyy lähi-

koulujen olemassaololle, kun säästöt vaanivat nurkan takana? Tule kuulemaan ja 
keskustelemaan kouluasioista – mukana innostavia esimerkkejä ja tutkittua tietoa.

Kempeleessä 22.4.2017 klo 10 - 15
Tilaisuuden juontajana ja kes-
kustelun juoksuttajana toimii 

toimittaja Kati Jurkko

Ylikylän yhtenäiskoulu 
Nerolantie 4, 90450 Kempele

OHJELMA

9:45  Aloituskahvit reilun sämpylän kera
10:00 Rita Porkka, Pohjois-Pohjanmaan kylät ry: Tervetuloa
10:05 Sami Tantarimäki: Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde 
11:00 Suvi Pesonen: Lähikoulusta
11:20 Mari Laurell: Kyläkoulusta palvelukeskukseksi
11:50 Musiikkiesitys, happihyppy
12:10 Kari Lehtola: Lasten yhdenvertaiset sivistykselliset perusoikeudet on turvattava
13:00 Riina Rahkila: Markkuun malli eli näin kylä ja koulu opettavat yhdessä
13:20 Sanna Hautamäki: Kyläkoulun pelastaminen 
14:00 Miia Tiilikainen: Palveleva koulu 
14:40  Hannu Kuusela: Kempeleen kunnan loppusanat  
 Verkostoitumiskahvit

ILMOTTAUTUMISET 13.4. MENNESSÄ: esa.aunola@ppkylat.fi tai p. 040 551 3986

puhujaesittelyt
Sanna Hautamäki toimii Kannuksen Eskolan kylän vanhempainyhdistyksen, Hanhi-
Kukko ry:n aktiivina. Yhdistys tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti vuonna 2014 
Eskola-talon koululaisryhmään siirtyneitä oppilaita. Ryhmä toimii kotikoululainsää-
dännön puitteissa, palkatun opettajan johdolla. Syksyllä 2017 opetusvastuu siirtyy 
Uudellamaalla sijaitsevalle Lapinjärven kunnalle ja Eskolan koulusta tulee sikäläisen 
Porlammin kyläkoulun etäoppilaita.

Mari Laurell on Asikkalan Kalkkisten koulun rehtori ja kyläkoulujen puolestapuhuja. 
Kalkkisten palvelukeskus (koulu, esikoulu ja päiväkoti) sijaitsee Kalkkisten kylällä 
keskellä kaunista Järvi-Suomen maalaismaisemaa. Kalkkisten palvelukeskuksen tarkoi-
tuksena on taata yhtenäinen kasvunpolku vauvasta alakoulun kuudenteen luokkaan 
saakka Kalkkisten seudun lapsille.

Kari Lehtola toimii opetustoimen ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintovirastos-
sa. Hänet tunnetaan virkamiehenä, joka puolustaa koulutusta ja lasten oikeuksia. 
Lehtolalle myönnettiin vuonna 2015 OAJ:n Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustus, 
jonka perusteluissa mainittiin mm.  hänen nostaneen rohkeasti esiin lainsäädännön 
puutteita ja kysyneen miksi päätöksen teossa ei arvioida päätösten vaikutuksia lapsiin 
ja nuoriin. Hänen on todettu antaneen kasvot koulutusta ja lasten oikeuksia puolusta-
valle viranomaiselle.

Riina Rahkila toimii kyläaktiivina ja Tyrnävän Markkuun seudun kyläyhdistyksen pu-
heenjohtajana. Kyläyhdistys ja Markkuun kyläkoulu aloittivat keväällä 2016 yhteisen, 
maatalouteen liittyvän monialaisen oppimiskokonaisuuden. Yhteistyö kylän ja koulun 
välillä on monipuolista, saumatonta ja uutta kehittävää.

Suvi Pesonen on Suomen Lähikoulut ry:n puheenjohtaja ja kyläaktiivi, joka puolustaa 
kylä- ja lähikouluja. Hänen mukaan lähikoulu on lapsiperheiden tärkein palvelu ja 
alueen elinvoiman tae. Tämä on päässyt ”kouluraivossa” päättäjiltä unohtumaan. 
Homma on kuitenkin hoidettava kuntoon omin voimin, kuten kaikki muutkin ”kum-
malliset” lähipalvelut! Pesonen tunnetaan somemaailmassa aktiivisena Äiti Kiljusena.

Sami Tantarimäki toimii suunnittelijana Turun yliopiston kehittämispalveluissa ja on 
tutkinut mm. koulujen lakkauttamisprosessia ja sen vaikutuksia. Vuonna 2011 jul-
kaistu tutkimus ”Mitä lakkautuksesta opimme? Kyläkoulun lakkauttamisen perusteet, 
prosessi, säästöt ja vaikutukset viimeaikaisessa keskustelussa” avasi kyläkoulujen 
lakkauttamisprosessiin liittyvän keskustelun ja kiistelyn syitä ja seurauksia esimerkki-
tapatusten avulla.

Miia Tiilikainen toimii projektipäällikkönä Eskolan kyläyhdistyksen hallinnoimassa 
Palveleva Yhteisö -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää kylän olemassa olevia 
ja tulevia lähipalveluita. Hankkeessa luodaan kylän monipalvelupisteen yhteyteen 
kylätoiminnan opastuskeskus. Eskolan palvelukeskus toimii aiemmin lakkautetulla 
kyläkoululla.

Ylikylän yhtenäiskoulu
Kempeleessä 22.4.2017

iijoen otva -hanke kutsuu kaikkia iijoen vetovoiman kehittämisestä kiinnostuneita mukaan ii-
joki Foorumin. Päivän tilaisuus koostuu iijoen mahdollisuuksiin liittyvistä esityksistä ja tietois-
kuista sekä tulevaisuuteen tähyävästä yhteisestä keskustelusta. kärkiteemoina ovat vetovoima, 
matkailu ja kulttuuri, vedenlaatu sekä vaelluskalat ja kalastus iijoella. Foorumiin kutsutut kun-
tapäättäjät kokoontuvat rakentamaan jokivarren kuntien yhteistyötä ja paneelikeskustelussa 
kartoitetaan keinoja iijoen vetovoiman kasvattamiseksi. HuoM! iijoen arvoista ammentavat 
toimijat (matkailuyrittäjät, kyläyhdistykset yms.) ovat tervetulleita esittelemään toimintaansa 
tilaisuuteen.
    iijoen otva on Pohjois-Pohjanmaan liiton käynnistämä, alueen kuntien ja sidosryhmien vuo-
rovaikutukseen perustuva hanke. Hankkeen tavoitteena on rakentaa iijoen yhteistä vesistövi-
siota ja hankkeita, jotka tukevat vaelluskalakantojen, veden laadun sekä alueen vetovoiman ja 
virkistysmahdollisuuksien suotuisaa kehitystä.
    ohjelma tarkentuu huhtikuun kuluessa. tilaisuudessa kahvitarjoilu.

aika: torstai 18.5.2017 klo 12–19
Paikka: Pikku-syöte, syötekeskuksentie 126, 93280 syöte
Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 10.5.2017 mennessä:
https://goo.gl/forms/2BtQRnluiksdXX612

Lisätiedot:  sanna Rönkkönen, sanna@akordi.fi, puh. 050 339 3347
otva-hankkeen sivut: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_otva

Virtaa ja vetovoimaa Iijoen ainutlaatuisista arvoista -
Tervetuloa Iijoki Foorumiin 2017!

Pohjois-iin historiasta on tekeillä kirja, joka on lop-

pusuoralla. kirjasta löytyy hyvinkin mielenkiintoisia 

ja maineikkaitakin henkilöitä. kirjan on kirjoittanut 

Pertti Huovinen. julkaistavan kirjan ulkoasun on 

suunnitellut jorma kauppi. ensimakua kirjasta on 

tässä lehdessä. sivulla 8 on ote valmistuvasta kylä-

historiasta: Gustaf Fahlander - suomen sodan urho.

Pohjois-Iin historiasta valmistumassa kirja
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Muutimme Pohjois-Iihin, äi-
tini Ulla-Maija Välikankaan 
syntämäkotiin Kannuksesta. 
Olin tuolloin neljännellä luo-
kalla ja muutto uuteen kou-
luun tuntui jännittävältä. 

Kulttuurishokki seura-
si välittömästi ensimmäise-
nä päivänä kellojen soidessa 
sisälle. Olin tottunut entises-
sä koulussani, että oppilaat 
ryntäsit jonoon ulko-oven 
eteen päästäkseen sisälle.  
Mutta mitä tehtiin Pohjois-
Iissä vuonna 1984? Oppilaat 
ryntäsivät ovelle avatakseen 
välituntivalvoja-opettajalle 
oven. Ovea pidettiin monen 
lapsen voimin auki ja tytöt 
niiasivat ja pojat kumarsivat 
opettajan mennessä sisään.  
Kuinkahan kauan tämä tra-
ditio sai elää? 

Seuraava kulttuurishok-
ki tuli vastaan ruokatunnilla 
kun tarjolla oli mitäs muu-
ta kuin rössypottua. Seu-
raavana päivänä taisi olla 
ruispuolukkavispipuuroa. 
Ruokailujärjestäjä oppilas 
kulki luokassa ja antoi kaikil-
le käteen neliön muotoisen 
palan leivinpaperia. Seura-
sin uteliaan hämmentynee-
nä mitä sillä kuuluu tehdä. 
Seuraavaksi järjestäjä antoi 

Muistojani Pohjois-Iin koulusta vuosilta 1984-1987

kaikille nakin, joka syötiin 
leivinpaperipalaan kääritty-
nä, vispipuuron kera. 

 Hupaisia tilanteita syn-
tyi heti alkuun kun todettiin 
että koulussa on yhä sama 
opettaja, ihana Mirja Kak-
ko, joka oli opettanut jo äi-
tini käydessä samaa koulua. 
Ensimmäiset muistot liitty-
vätkin Kakko-opettajan pi-
tämiin näytelmäkerhoihin ja 
musiikintunteihin. Opettaja 
Kakko sai innostettua omal-
la lämpimällä esimerkillään 
meidät näyttelemään, laula-
maan ja esiintymään.  

Minä osaan vieläkin ul-
koa Sakari Topeliuksen 
näytelmän Lintu Sininen, 
kaikkien roolien repliikit 

näyttämöllä. Muistan myös 
olleeni ehkä muutamaan 
kertaankin joulumuori kou-
lun joulunäytelmissä ja vas-
taroolia taisi näytellä välillä 
Mika Koistinen ja välillä Ve-
li-Matti Juntunen, jos oikein 
muistan.

Mirja Kakon musiikki-
tunnit, joissa hän soitti an-
taumuksella harmoonia 
samalla leveästi hymyillen  
ja aamunavaukset ovat myös 
jääneet vahvasti mieleen, 
paitsi että aamunavauksis-
sa jossa seistiin pulpetin vie-
ressä, ruukasin aina pyörtyä. 
Muita opettajia tuolloin oli 
Liisa Wiik, joka liikunta-
tunneille rummutti tambu-
rinilla tahtia ja opetti meille 

pääkirjoituksen johon liittyi 
Tsernobylin ydinvoimala-
onnettomuus. 

Koulun vessat ovat jää-

suuksia ihastuksista. Muis-
tan myös kuinka Kainuan 
Maarit teki vaikutuksen pu-
huessaan Essin kanssa suju-

toisensa ja oppilaiden van-
hemmatkin ainakin tiesivät 
toisensa ja osa tunsi toisen-
sa monen sukupolven ta-
kaa. Tänäpäivänä toimin 
itse aktiivisesti lähikouluja 
puolustaen. Asun nykyään 
Raaseporissa Etelä-Suomes-
sa ja viimeiset 10 vuotta olen 
taistellut että saisimme itse 
säilyttää pienen Mustion 
koulun, jossa on n. 60 oppi-
lasta. Vaikka pienet koulut 
ovat haavoittuvaisia ja tar-
jonta oppiaineissa tai oppi-
lashuollossa ei voi olla yhtä 
laajaa kuin isoissa kouluissa, 
on niissä niin paljon hyvää ja 
puolustamisen arvoista. Pie-
nen alakouluikäisen lapsen 
maailman kuuluukin olla 
pieni ja lapsen hallittavissa 
sekä hahmotettavissa ja sii-
hen lähikoulut antavat mah-
dollisuuden. 

Paljon onnea rakas Poh-
jois-Iin koulu! Toivotan si-
nulle pitkää ikää!

Rakkaudella,
Katariina Tuominen, 
entinen Välikangas, 
Pohjois-Iin koulun 
oppilas vuosina 
1984-1987

”Pohjois-Iin koulu oli minulle pieni ja 
turvallinen kyläkoulu jossa kaikki 

tunsivat toisensa ja oppilaiden vanhem-
matkin ainakin tiesivät toisensa ja osa 

tunsi toisensa monen sukupolven takaa.”

vaa kontinkieltä salakielenä. 
Välituntisin hypättiin hyp-
pynarua ja pojat pelasivat 
jalkapalloa, johon ottivat 
meidät joskus mukaan.

Kerran koulussa järjes-
tettiin myyjäiset ja jostain 
keksin että voisin olla en-
nustaja-eukko. Karttahuo-
nevarastoon tehtiin minulle 
ennustaja-eukon tilat, joissa 
luin kristallipallosta ennus-
tuksia muistaakseni melkein 
koko koululle. Jono kiemur-
teli oven takana kun sala-
myhkäisesti vastaanotin 
asiakkaan yksi kerrallaan ja 
pienimpiä oppilaita taisi jän-
nittää oikeasti. Minä olin ele-
mentissäni.

Pohjois-Iin koulu oli mi-
nulle pieni ja turvallinen ky-
läkoulu jossa kaikki tunsivat 

neet mieleen hieman ahdis-
tavana paikkana. Voiko olla 
totta että vessoissa ei silloin 
ollut ovia?

Koulun persoonallisin 
hahmo oli kuitenkin ehdot-
tomasti keittäjä Toini Jun-
tunen. Toini teki minuun 
useamman kerran lähtemät-
tömän vaikutuksen antamal-
la mm. vinkin että kannattaa 
syödä paljon sipulia, niin po-
jat pysyy loitolla. Toini nau-
roi samalla makeasti ja oli 
niin lämmin ja luonnollinen 
tuoden omalla persoonal-
laan kouluun iloa ja valoa.

Sain Pohjois-Iin koulus-
sa ihania ystäviä, Mähö-
sen Sadun kanssa kuljettiin 
kouluun samaa matkaa pot-
kukelkalla ja Haukkamaan 
Essin kanssa jaettiin salai-

”Olin tottunut entisessä koulussani, että 
oppilaat ryntäsit jonoon ulko-oven 

eteen päästäkseen sisälle.  Mutta mitä 
tehtiin Pohjois-Iissä vuonna 1984? 

Oppilaat ryntäsivät ovelle avatakseen 
välituntivalvoja-opettajalle oven.”

puoleen väliin näytelmään. 
Sain kunnian olla kuninga-
tar Sibylla! Musta peruukki 
ja keltainen upea satiininen 
mekko jossa sai liihotella 

tanhuja sekä Reijo Karkama, 
koulun rehtori. Karkama an-
toi minulle kunniatehtävän 
toimia koululehden pää-
toimittajana ja kirjoitinkin 

Kun Suomi itsenäistyi 1917, 
oli Aino Ojala 2-vuotias. 
Silloin hän ei asunut Poh-
jois-Iissä, vaan Kierikissä 
Yli-Iissä. 

Kantolan tien varteen Ii-
hin hän muutti 1963.

– Silloin tehtiin Kierikin 
voimalaitos ja kotitila jäi ve-
den alle, Aino muistelee.

Muutos oli suuri. Kieri-
kissä ei ollut maantietä, mut-
ta Pohjois-Iissä oli. Touhua 
piisasi, sillä maatalousval-
taisessa pitäjässä oli paljon 
lapsia. Ojaloille hankittiin 
traktori hevosen tilalle.

– Karjaa oli silloin joka 
talossa. Nelostietä paran-
nettiin. Siihen laitettiin öljy-
soraa, Heino Ojala kertoo.

Pohjois-Ii on nykyi-
sin rauhallista ja mukavaa 
asuinaluetta, vaikka osittain 
päällystämätön Kantolan tie 
harmittaakin Ojaloita ajoit-
tain. Varsinkin kelirikkoai-
kana.

Aino Ojala on Pohjois-Iin vanhin asukas
– Saisihan täällä Pohjois-

Iissä olla kauppojakin. En-
nen niitä oli täällä paljon, 
kuten Jussilan ja Virkkulan 
kaupat. Kävimme aina Jus-
silan Veeralta karkkia osta-
massa, Elina Ojala muistelee.

Nykyisin Aino Ojala on 
Pohjois-Iin vanhin asukas 
98-vuotiaana. Hän on iloi-
nen saadessaan asua koto-
na läheistensä parissa. Näkö 
ja kuulo ovat heikentyneet 
ja verenpaine vaivaa, mutta 
muuten kunto on hyvä. 

Mikä siis on pitkän iän sa-
laisuus? 

– Olen syönyt kala- ja li-
hakeittoa. Marjoja olen syö-
nyt paljon ja jättänyt sokerin 
vähemmälle, Aino sanoo.

aino ojalan vieressä istuvat lap-
set elina ojala ja Heino ojala.

Pohjois-iin koulu vuonna 2016. kuva jorma kauppi.
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iin alue
Sanajumalanpalvelus su 23.4.2017 
10:00 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Ylös-
nousseen todistajia. toimittaa: kinnu-
nen Matti, kanttorina: savolainen eija. 
avustaa: sillanpää katri. kolehti: luku-
taitoa naisille afrikassa - ohjelmaan sa-
haran eteläpuolisen afrikan maissa 16 
vähemmistökielellä suomen Pipliaseu-
ran kautta. Rippikouluryhmä mukana.
Hartaus Iin hoiva-osastolla to 
20.4.2017 13:00 
Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
27.4.2017 14:30. Voit pyytää seurakun-
nan työntekijää käymään luonasi tai 
omaisesi luona.
Lapsikuoro to 20.4.2017 17:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3 
1 - 3 luokkalaiset klo 17.
Lapsikuoro to 20.4.2017 18:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3 
4 luokasta ylöspäin klo 18.
Kirkkokuoro ke 26.4.2017 14:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
Naiskuoro to 27.4.2017 18:00 iin seura-
kuntatalo, kappeli (sisäänkäynti kirkko-
herranviraston ovesta).
Laulutilaisuus yhteisvastuunhyväksi 
Saukkolanmajalla to 20.4.2017 18:00. 
tervetuloa laulamaan, kahvittelemaan 
ja keskustelemaan. tilaisuudessa tietoa 
yhteisvastuukeräyksestä sekä arvontaa 
keräyksen hyväksi, voit tuoda arpapal-
kintoja halutessasi. järjestää iin seura-
kunta ja Martat.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 
25.4.2017 12:00 - 13:30 iin seurakunta-
talo, seurakuntasali, Puistotie 3. terve-
tuloa!
ystävänkammari ke 26.4.2017 12:00 
iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puis-
totie 3.
Kevätkirppari la 13.5.2017 10:00 - 
15:00 iin seurakuntatalo, seurakunta-
sali, Puistotie 3. Varaa oma pöytäsi 5.5. 
mennessä p. 040 737 6955 / sanna. Pöy-
tävuokra 5 €. kirpparilla myös kahvia ja 
arpoja yhteisvastuun hyväksi.
Solu to 20.4.2017 15:00 iin seurakun-
tatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. 8-luokkalaisten 
oma solu. ei rippikoulumerkintöjä.
Nuortenilta to 20.4.2017 18:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 

joen puolelta talon takaa.
7-iltapäivä ti 25.4.2017 15:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäyn-
ti joen puolelta talon takaa. kaikkien 
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa pe-
laillaan, askarrellaan ja vietetään aikaa 
yhdessä. Välipalatarjoilu. tervetuloa!
Solu to 27.4.2017 15:00 iin seurakun-
tatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. 8-luokkalaisten 
oma solu. ei rippikoulumerkintöjä.
Nuortenilta to 27.4.2017 18:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa.
Varhaisnuorten toimintapäivä 6.-7.6. 
klo 10-15 iin seurakuntatalo, seurakun-
tasali, Puistotie 3 tervetuloa varhais-
nuorten toimintapäiviin. luvassa on 
leikkejä, askarteluja, pelihetkiä ja haus-
kaa yhdessä oloa. osallistujille tarjotaan 
lämmin ateria. osallistuminen on ilmais-
ta. ilmoittautuminen seurakunnan net-
tisivuilla. 
    ilmoittautuminen alkaa 2.5.2017 ja 
loppuu 24.5.2017.
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat 
tytöt ti 20.6.2017 - to 22.6.2017 karhun 
leirikeskus, leirikeskuksentie 32. iin seu-
rakunta järjestää varhaisnuorten leire-
jä karhun leirikeskuksessa yhteistyössä 
ii-instituutin nuorisotyön kanssa. leirin 
hinta on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun 
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma ma-
teriaaleineen. 
    leireille ilmoittautuminen alkaa maa-
nantaina 2.5.2017 klo 17.00 ja päättyy 
19.5.2017. ilmoittautuminen tapahtuu 
iin seurakunnan nettisivujen kautta. ter-
vetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri yli 10-vuotiaat ti 
27.6.2017 09:00 - to 29.6.2017 karhun 
leirikeskus, leirikeskuksentie 32. iin seu-
rakunta järjestää varhaisnuorten leire-
jä karhun leirikeskuksessa yhteistyössä 
ii-instituutin nuorisotyön kanssa. leirin 
hinta on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun 
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma ma-
teriaaleineen. 
    leireille ilmoittautuminen alkaa maa-
nantaina 2.5.2017 klo 17.00 ja päättyy 
19.5.2017. ilmoittautuminen tapahtuu 
iin seurakunnan nettisivujen kautta. ter-
vetuloa leireilemään!
Perhekerho Pe 21.4.2017 10:00 - 12:00 

iin seurakuntatalo, kerhohuone. si-
säänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, as-
kartelua ja muuta mukavaa yhteistä te-
kemistä.   tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Per-
hekerhoon ovat tervetulleita vanhem-
mat, isovanhemmat ja hoitajat lasten 
kanssa. tervetuloa!
Vauva- ja taaperoryhmä ke 26.4.2017 
ja 3.5.2017 10:00 - 11:30 iin seurakun-
tatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuo-
tiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen 
tarkoitettu laululeikkipainotteinen per-
hekerho. kerhossa on mahdollisuus 
jutteluun toisten vanhempien kanssa. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisä-
tietoja puh. 0400-541319. 
    tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja 
vaihtamaan ajatuksia toisten samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa, olet 
tervetullut ryhmään ensimmäisen lap-
sesi tai useamman lapsen kanssa!
 
kuiVanieMen alue
Suomalainen messu su 23.4.2017 
18:00 kuivaniemen kirkko. toimittaa: 
kinnunen Matti, kanttorina: savolainen 
eija. avustaa: Mäenpää sanna. suoma-
lainen messu on jumalanpalvelus, johon 
on sävelletty virsien sijaan kansanomai-
sia lauluja, jotka kuvaavat mm. suomen 
luontoa ja ihmisten tuntoja. iin seura-
kunta juhlistaa messulla suomi 100 v 
juhlavuotta. 
   jumalanpalvelukseen ovat kaik-
ki tervetulleita! Monet ovat kuvanneet 
lauluja hyvin koskettaviksi. Musiikki to-
teutetaan yhteistyössä iin pelimannien 
kanssa ja mukana on myös huilisti, pia-
nisti ja lauluryhmä. kolehti: lukutaitoa 
naisille afrikassa-ohjelmaan saharan 
eteläpuolisen afrikan maissa 16 vähem-
mistökielellä suomen Pipliaseuran kaut-
ta.
Kuivaniemen kappelintoimisto on 
suljettu ma 10.4. - ti 2.5. toimistoasi-
oissa ota yhteyttä iin kirkkoherranviras-
toon 040 848 0078 ma-pe klo 9-14.
Kuivaniemen naiskuoro ke 26.4.2017 
16:30 kuivaniemen seurakuntatalo, sali, 
Maijalantie 17 Harjoitus seurakuntata-
lolla.

Hyryn nuoret laulajat ke 26.4.2017 
18:30. Harjoitus kuivaniemen rauhanyh-
distyksellä.
Vierailijoita oulujoelta Kuivanie-
men kirkossa ja seurakuntatalolla 
Ma 24.4.2017 11:00 kuivaniemen seu-
rakuntatalo, sali, Maijalantie 17. terve-
tuloa kaikki kuivaniemen ja oijärven 
seurakuntakerholaiset! kyytiä tarvitse-
vat kuivaniemen kerholaiset voivat ot-
taa yhteyttä taksi timo Ylitaloon P.0400 
260904. Voit halutessasi tuoda arpavoi-
ton Yhteisvastuun hyväksi. kahvitarjoi-
lu!
yhteisvastuuilta Piltosessa Myllykan-
kaalla ke 26.4.2017 18:00. Voit tuoda 
arpavoiton yv-keräyksen hyväksi. ter-
vetuloa!
Kuivaniemen ja oijärven seurakun-
takerhojen retki ouluun ke 3.5.2017. 
lähtö oijärveltä klo 8.00, kuivanie-
meltä klo 8.50. ilmoittautumiset p. 040 
7182297.
Kevätkirppari la 13.5.2017 10:00 - 
15:00 iin seurakuntatalo, seurakunta-
sali, Puistotie 3. Varaa oma pöytäsi 5.5. 
mennessä p. 040 737 6955 / sanna. Pöy-
tävuokra 5 €. kirpparilla myös kahvia ja 
arpoja yhteisvastuun hyväksi.
Varhaisnuorten toimintapäivä 6.-7.6. 
klo 10-15 iin seurakuntatalo, seurakun-
tasali, Puistotie 3 tervetuloa varhais-
nuorten toimintapäiviin. luvassa on 
leikkejä, askarteluja, pelihetkiä ja haus-
kaa yhdessä oloa. osallistujille tarjotaan 
lämmin ateria. osallistuminen on ilmais-
ta. ilmoittautuminen seurakunnan net-
tisivuilla. 
   ilmoittautuminen alkaa 2.5.2017 ja 
loppuu 24.5.2017.
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat 
tytöt ti 20.6.2017 - to 22.6.2017 karhun 
leirikeskus, leirikeskuksentie 32. iin seu-
rakunta järjestää varhaisnuorten leire-
jä karhun leirikeskuksessa yhteistyössä 
ii-instituutin nuorisotyön kanssa. leirin 
hinta on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun 
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma ma-
teriaaleineen. 
    leireille ilmoittautuminen alkaa maa-
nantaina 2.5.2017 klo 17.00 ja päättyy 
19.5.2017. ilmoittautuminen tapahtuu 
iin seurakunnan nettisivujen kautta. ter-
vetuloa leireilemään!

Varhaisnuorten leiri yli 10-vuotiaat ti 
27.6.2017 - to 29.6.2017 karhun leirikes-
kus, leirikeskuksentie 32. iin seurakunta 
järjestää varhaisnuorten leirejä karhun 
leirikeskuksessa yhteistyössä ii-instituu-
tin nuorisotyön kanssa. leirin hinta on 
30€ / leiriläinen. leirimaksuun sisältyy 
täysi ylläpito sekä ohjelma materiaalei-
neen. 
    leireille ilmoittautuminen alkaa maa-
nantaina 2.5.2017 klo 17.00 ja päättyy 
19.5.2017. ilmoittautuminen tapahtuu 
iin seurakunnan nettisivujen kautta. ter-
vetuloa leireilemään!
Kuivaniemen perhekerho to 20.4.2017 
ja to 27.4.2017 ja to 4.5.2017 10:00 - 
12:00 kuivaniemen seurakuntatalo, sali, 
Maijalantie 17. Perhekerhon ohjelmassa 
on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa 
yhteistä tekemistä. tule tapaamaan toi-
sia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuu-
lumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat 
lasten kanssa. tervetuloa!
oijärven perhekerho Ma 24.4.2017 
14:00 - 16:00 oijärven vanhustentalon 
kerhohuone, lallintie. Perhekerhon oh-
jelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta 
mukavaa yhteistä tekemistä. 
    tule tapaamaan toisia lapsia ja aikui-
sia, tervetuloa!
Kuivaniemen puuhakerho ti 25.4.2017 
16:00 kuivaniemen seurakuntatalo, sali, 
Maijalantie 17 alakoululaisille suunnat-
tu puuhakerho tiistaisin kuivaniemen 
seurakuntatalolla. 
    tervetuloa askartelemaan ja leikki-
mään yhdessä.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 26.4.2017 
ja ke 3.5.2017 10:00 - 11:30 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2 
vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmil-
leen tarkoitettu laululeikkipainotteinen 
perhekerho. kerhossa on mahdollisuus 
jutteluun toisten vanhempien kanssa. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisä-
tietoja puh. 0400-541319. 
    tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja 
vaihtamaan ajatuksia toisten samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa, olet 
tervetullut ryhmään ensimmäisen lap-
sesi tai useamman lapsen kanssa!

Iiläisen Hanna Ikosen elämä muut-
tui kertaheitolla seitsemän vuotta 
sitten.

– Mieheni kuoli äkillisesti sy-
dänkohtaukseen. Perusterve mies. 
Ehdimme olla yhdessä 20 vuotta, 
Ikonen kertoo. Siitä alkoi pitkä su-
rutyö.

Nyt Hanna on päässyt pahim-
man yli. Tässä on auttanut kirjal-
linen työ, sillä hän on kirjoittanut 
tapahtumat kirjaksi. Se julkaistaan 
lähiaikoina.

– Kirjan työnimenä on ”Pieni 
pala taivasta”. Toivon, että se osal-
taan auttaa toisia samanlaisia ko-
kemuksia saaneita, Hanna sanoo.

Lisäksi hän on Henri-poikansa 
kanssa esiintynyt Suomi Love -oh-
jelmassa, jossa surulliset tapahtu-
mat kerrattiin.

– Se oli tosi tunteellinen päivä. 
Jouduimme keskeyttämään kuva-
uksen monta kertaa, koska kaikki 
itkivät. Ohjelmassa Arttu Viska-

Kirja auttaa surutyössä
ri esitti Mökkitie -sävelmän. Henri 
kuunteli sitä suruaikanaan. Mök-
kitie kertoo meidän elämästämme, 
Hanna kertoo.

Ohjelma tuli ulos jouluna. Sen 
jälkeen Hanna päätti ryhtyä kirjoi-
tustyöhön.

– Kirjoitin tekstejä, kun miehe-
ni kuoli. Purin ajatuksiani. Olen 
aina ajatellut, että voisin nuo jos-
kus koota yksiin kansiin.

– Suomi Love oli terapeutti-
nen kokemus. Haluamme poika-
ni kanssa olla esimerkkejä: Vaikka 
elämä sattuu, siitä voi selvitä.

Televisio-ohjelma poiki vielä 
Henrille Tavastia-keikan Helsin-
kiin. Hän kävi joulupäivänä Arttu 
Viskarin kanssa esittämässä kuu-
luisan helsinkiläisen rock-klubin 
lavalla Mökkitie-kappaleen. 

Hanna Ikonen haluaa auttaa 
toisia äkillisesti puolisonsa menet-
täneitä ihmisiä. Osaltaan vertaistu-
keen kuuluu valmistumassa oleva 

kirja. Hän myös keskustelee ihmis-
ten kanssa Facebookissa ja erilaisis-
sa nettiryhmissä.

– Päivittäin tulee viestejä. On 
hyvä, että voin auttaa ihmisiä hei-
dän surussa, Ikonen toteaa.

Kirjan kirjoittaminen ei ole ollut 
aina helppoa.

– Joudun aina välillä keskeyt-
tämään kirjoittamisen, sillä jou-
dun käymään kokemiani tunteita 
läpi. Kirjoittamisen myötä kuiten-
kin pystyn palaamaan normaali-
elämään enkä jää surutunnelmiin.

– Kun kirjoitan kirjaan viimei-
sen lauseen, suljen erään elämä-
ni ympyrän. Kirjan tarkoituksena 
on, että ihmiset saavat siitä voimaa 
vaikeusissaan.

Hanna aikoo julkaista kirjansa 
itse, ja luvassa on iso julkaisutilai-
suus.

– Haluan olla elävä esimerk-
ki että olen tässä ja olen selvinnyt 
näistä kokemuksista. JR

Hanna ikonen pitää hyp-
pysissään kirjansa käsi-
kirjoitusta.
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iin Yrittäjät jakoivat kevätkokouksessan Paikallista-sertifikaatteja.  sertifikaatteja oli kahdenlaisia: toisessa oli yrityksen ympäristölupaus 
ja toinen oli itse sertifikaatti yritykselle. tässä osa sertifikaatin saaneista yhteiskuvassa. Vasemmalta: Markku koskela (asianajotoimisto 
koskela oy), Riitta Paakkola (iin kiinteistö- ja jätehuolto V. Paakkola oy), kristiina nurmenniemi (iin Micropolis oy), satu Piispanen (tila-
taitaja t:mi) tuija alikoski (tikkaskodit oy), Heikki Helekoski (HH-Yrityspalvelut oy) ja joona Österberg (Pt Pohjanteko oy).

Yrittäjät jakoivat sertifikaatteja
Paikallista-merkin käyttöoikeuden saadakseen 
yrityksen on täytettävä seuraavat ehdot:

• Yrityksen koti- tai toimipaikka on Iissä. 
• Yritys työllistää iiläisen yrittäjän tai iiläisiä.
• Yritys on hoitanut kaikki viranomaisvel-
 voitteet ja se on merkitty ennakonperintä ja
 kaupparekisteriin.
• Yrityksellä on liikevaihtoa vähintään 
 yhdeltä tilikaudelta.

Lisäksi yritys sitoutuu antamaan vapaamuo-
toisen lupauksen, että se haluaa edistää toimin-
nallaan Iin resurssiviisautta.

Sertifikaatti on maksuton ja sen saanut yritys 
voi hyödyntää Paikallista -merkkiä omassa toi-
minnassaan.

Paikallista-yritysten ympäristölupaukset ke-
rätään yhdeksi listaksi messu- ja muita yhteisti-
laisuuksia varten.

Yritykset voivat ilmoittautua mukaan ver-
kossa (facebook.com/paikallista) tai ottamalla 
yhteyttä yrittäjäjärjestöjen edustajiin.

Iiläinen JBE Service on pa-
rissa vuodessa noussut 
merkittäväksi tekijäksi tuu-
livoimaloiden huolto- ja pys-
tytystöissä Suomessa ja sen 
rajojen ulkopuolella.

– Keskitymme pääasiassa 
huoltotöihin. Erityishuoltoja 
tehdään pitkin Eurooppaa, 
toimitusjohtaja Jarmo Berg 
toteaa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 
viime vuonna 88 prosent-
tia 3,3 miljoonaan euroon. 
Yli puolet liikevaihdosta tuli 
ulkomailla tehdyistä töistä. 
Berg kertoo, että kasvun pe-
ruste on tyytyväisissä asiak-
kaissa.

– Meitä pidetään luotetta-
vana yhteistyökumppanina. 
Olemme joustavia ja laa-
dukkaita tekijöitä tuulivoi-
mabisneksessä. Ulkomailla 
suomalainen osaaminen on 
arvossaan, hän arvioi.

Yhtiö työllistää noni 30 
henkilöä. Lisää on tulossa, 
sillä yhtiö rekrytoi parhail-
laan uusia työntekijöitä.

– Kahden kuukauden si-
sällä olemme palkanneet jo 
7 uutta henkilöä töihin. Val-
mistaudumme kasvuun. Ha-
luamme oma-alotteisia ja 
reippaita reissutyöläisiä, lä-
hinnä sähköasentajia. 

Johtaja Taru Kaarlela sa-
noo, että JBE Servicen asi-
akkaita ovat pääasiassa 
voimalavalmistajat, kom-
ponenttivalmistajat ja voi-
maloiden omistajat, kuten 
energiayhtiöt.

– Työt kestävät puolesta 
tunnista useisiin viikkoihin. 

Tuulivoima kasvattaa JBE Servicen toimintaa

Voimme tehdä pikakeikan 
Laitakarin voimalaan, joka 
kestää tunnin. Sitten voim-
me tehdä isoja projekteja 
Ruotsissa, joka kestää koko 
kesän. Siirrymme vain voi-
malasta toiseen, Kaarlela sa-
noo.

Monet yhtiön asiakkaat 
ovat kansainvälisiä yrityk-
siä, ja parhaillaan neuvot-
telut ovat käynnissä myös 
Kiinaan ja Brasiliaan.

– Työmaanamme on Poh-
jois-Eurooppa ja Suomi. 
Tälläkin hetkellä meillä on 
meneillään iso työmaa Vi-
rossa. Tänä vuonna kävim-
me Tsekissä ja viime vuonna 
Norjassa. Kaukaisin kohde 
on ollut Australiassa, Berg 
toteaa.

Yhtiö on huoltanut tähän 
mennessä satoja voimaloita.  

Iihin kohoaa koko ajan 
uusia tuulivoimaloita. Nii-
tä valmistaa muun mu-
assa maailmanlaajuinen 
laitevalmistaja Nordex, jolla 
on monia voimaloita paikka-
kunnalla.

JBE Service tekee kysei-
sen yhtiön kanssa paljon yh-
teistyötä.

Kaarlela kehuu Iitä tuu-
livoimamyönteiseksi kun-
naksi.

– Kunta on koko ajan 
kannustanut meitä. Lisäksi 
meillä on hyvät välit Micro-
polikseen. Kunta on kysynyt 
meitä moniin eri tilaisuuk-
siin puhumaan yritysasiois-
ta, hän sanoo.

– Iin sijainti on logisti-
sesti hyvä ja sopiva meil-

tuulivoimahommissa tarvitaan isoja ja raskaita työkaluja. jarmo 
Bergin hyppysissä on hydraulinen momenttiväännin ja taru kaar-
lelalla on kiintoavain.

le. Tarkoituksemme on 
lähitulevaisuudessa ava-
ta sivutoimipisteitä muualle 
Suomeen, Berg kertoo.

Tuulivoiman tulevaisuus 
on aurinkoinen. Uusia voi-

maloita nousee koko ajan 
kaikkialla ja uusia laiteval-
mistajia ilmaantuu markki-
noille. Niinpä JBE Servicellä 
riittää töitä kauaksi tulevai-
suuteen. JR

”Turpiin tuli, 
mutta henkiin jäätiin, 

työ jatkuu”

Iin Perussuomalaiset
kiittää kaikkia äänensä antaneita.

Lomat on hyvää aikaa lukea perinteisiä kirjoja. Paitsi että luke-
minen kehittää ja avaa uusia maailmoja, se on myös virikkeel-
listä toimintaa aivoille. Kirjojen lukeminen on aivojen kannalta 
erikoinen tehtävä, sillä se vaatii pitkäaikaista muistin käyttöä ja 
tarinan hallintaa. – Tämän päivän työelämässä joutuu keskitty-
mään pieniin yksityiskohtiin ja tekemään asioita kiireellä yksi 
kerrallaan. Se auttaa tekemään nopeita päätöksiä, mutta kirjaa 
lukiessa pääsee aivan erilaiseen mielentilaan. Pitkään tekstiin 
perehdyttäessä mieli rentoutuu, mikä vaikuttaa suoraan kog-
nitiiviseen toimintaan, aivotutkija Minna Huotilainen Työter-
veyslaitokselta kertoo.

 Huotilaisen mukaan lukeminen parantaa ajattelua. – Kir-
jojen lukeminen auttaa muistamaan, havaitsemaan ja ym-
märtämään paremmin sekä tekemään viisaampia päätöksiä. 
Lukemalla saavutamme rauhallisen tilan, mikä lievittää stres-
siä.  Hektisen työelämän lisäksi arkeen tuo sirpaleisuutta so-
siaalinen media, jonka käyttäminen on yleensä lyhytjänteistä 
heilahtelua eri juttujen välillä. – Silpputekstien lukeminen vä-
syttää, ja aivot tarvitsisivat säännöllistä lepoa. Jos loman alettua 
on vaikeaa tarttua kirjaan, voisi seesteiseen tunnelmaan pääs-
tä esimerkiksi rauhallista musiikkia kuuntelemalla tai takkatul-
ta katselemalla. 

Kun rauhalliseen lomatunnelmaan on vihdoin päästy, olisi-
ko lomalla aika jopa pitää taukoa sosiaalisesta mediasta?

– Jos kyseessä on someaddikti, jonka täytyy illalla viimeise-
nä ja aamulla ensimmäisenä vilkaista Facebookin ja Twitterin 
uutisvirtaa, voisi sellainen ihminen koittaa olla vaikka päivän 
ilman sosiaalista mediaa, aivotutkija Minna Huotilainen Työ-
terveyslaitokselta ehdottaa.

 Yksinäiset ihmiset puolestaan hyötyvät sosiaalisen median 
kontakteista. Facebookista voi löytää vanhoja koulukavereita 
vuosien takaa, ja heidän kanssaan voi sopia tapaamisen myös 
kasvokkain. – Yksinäisille ihmisille en missään nimessä suosit-
tele somelakkoa, vaan päinvastoin sosiaalisen median hyödyn-
tämistä ystävien ja tekemisen löytämiseen, Huotilainen sanoo.

Aivotutkija suosittelee kirjojen lukemista lomalaisille: 

“Lievittää stressiä ja 
parantaa äätöksentekokykyä”
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Suurella tontilla Iin keskustan läheisyydessä. Kohtees-
sa on erillinen saunarakennus, jossa on oleskeluhuone ja 
varastotilaa. Lasten iloksi pihasta löytyy liukumäki. Koi-
rillekin on valmiina ulkoiluaitaukset. Tontilla on oma pi-
hakaivo, josta saa kesällä veden istutuksille ja pesuveden 
saunaan ympäri vuoden. Tästä kodista on lyhyt matka 
kouluun ja päiväkotiin.

myytävänä 
idyllinen maalaisromanttinen

omaKotitalo

iin kunta pyytää tarjouksia koneurakoitsijoilta ja materiaa-
lien toimittajilta v. 2017 tehtäviin pieniin maarakennus- ja 
kunnossapitotöihin. 

tarjoukset pyydetään tekemään tarjouslomakkeilla, joita 
voi pyytää sähköpostitse tekniset@ii.fi ja toimittamaan 
26.4.2017 klo 15.00 mennessä sähköisenä osoitteeseen 
tekniset@ii.fi tai postitse osoitteeseen; iin kunta, tekninen 
osasto, Pl 24, 91101 ii. tarjoukseen pyydämme laittamaan 
tunnuksen: ’maarakennustarjous’.

lisätietoja antaa kunnallistekniikan päällikkö katja arvola 
p. 040 7021 388 tai sp. katja.arvola@ii.fi
iin kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä 
tarjous.

tekninen lautakunta

Vuokrattavat venepaikat on haettavana 27.4.2017 klo 15.00 
mennessä. Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanvi-
raston yhteispalvelupisteestä sekä kunnan www –sivulta/ 
satamat ja venepaikat. Hakemuksen voi palauttaa sp: tekni-
set@ii.fi tai postitse osoitteella; iin kunta, tekniset palvelut, 
Pl 24, 91101 ii.

Lukitun laituripaikan palauttamaton avain tulkitaan 
hakemukseksi ilman uutta hakemusta. 
PALAUTA TARPEETON AVAIN, JOTTA KAIKKI LAITURIPAI-
KaT SaaDaaN KÄyTTÖÖN!

tekninen lautakunta on kokouksessaan 3.4.2007 § 20 päät-
tänyt Praavan sataman laituripaikkojen vuokrausperusteet. 
laituripaikkojen vuokrausjärjestys on seuraava:
1. ammattimaista kalastusta harjoittavat
2. Hyötyveneily eli venekuljetuksia harjoittavat 
 (henkilö- ja huoltokuljetukset)
3. ne veneilijät, joilla on loma-asunto lähisaarissa
4. Virkistyskalastusta ja muuta veneilyä harrastavat

laituripaikkoja luovutetaan yksi/ hakija. Mikäli hakijoita on 
ryhmittäin enemmän kuin laituripaikkoja, ratkaistaan asia 
arpomalla. iissä kirjoilla olevilla on etuoikeus.

lisätietoja antaa kunnallistekniikan päällikkö katja arvola 
p. 040 7021 388 tai sp. katja.arvola@ii.fi tai sp: tekniset@ii.fi

tekninen lautakunta

iin kunnan VenePaikat 
HaettaVana

taRjousPYYntÖ

Jenni Timonen-Högli, 050 377 3723
oulun arvokiinteistöt

Iin kunta palkitsee vuoden 
2016 ympäristöteon. Palkin-
non voi saada sellainen, joka 
on teoillaan edistänyt asuin-
ympäristön turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä, rakennuspe-
rinteen säilyttämistä, luon-
non- ja maisemansuojelua, 
luonnonvarojen kestävää 
käyttöä, energian säästämis-
tä, luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämistä tai muuta 
kestävän kehityksen kannal-
ta tärkeää tavoitetta.

Saajana voi olla yksityi-
nen ihminen, yritys, yhdis-
tys, järjestö tai muu toimija 
myös Iin ulkopuolelta mutta 
toiminnan, tapahtuman tai 
tuotteen tulee liittyä merkit-
tävällä tavalla Iihin.

Kunta palkitsee vuoden 
2016 ympäristöteon

Vuoden ympäristöpalkin-
non saajaa voivat ehdottaa 
vapaasti yksityiset ihmiset, 
yritykset, yhdistykset, jär-
jestöt tai muut toimijat ajal-
la 13.4.-23.4.2017 osoitteessa 
ii.fi/ympäristöpalkinto

Palkinnosta päättää Iin 
kunnanhallitus Iin ympäris-
töyhdistyksen esityksestä.  
Voittaja saa Vuoden ympä-
ristöpalkinto –tunnuksen 
sekä 500 euron arvoisen lah-
jashekin. 

Vuoden ympäristöteko 
julkistetaan vuosittain hei-
näkuussa Iin kotiseutujuh-
lan yhteydessä.

Iin kunta tiedotus 

Työväentalolla elämän kirjopyykkiä 
musikaali-produktiossa

Iin kansalaisopiston kevyen 
laulun opiskelijat ovat val-
mistaneet musikaalin, jossa 
tarkastellaan elämän kirjoa, 
elämän tarinoita ja tavallisen 
ihmisen arkea eri vuosikym-
menillä. Musikaali lähtee 
liikkeelle vuosisadan alusta, 
jolloin naiset pesivät pyyk-
kiä Iin vanhan Haminan 
rannalla. Tarina vie ihmis-
kohtaloita 60-luvun Suomes-
ta Ruotsiin ja takaisin aina 
2000-luvulle saakka. 

Vuoden alussa lau-
lun opiskelijat saivat tehtä-
väkseen valita laulun, joka 
kertoisi heille elämästä men-
neen tai tämän päivän Suo-
messa, näkökulman jonka 
he haluaisivat nostaa esiin. 

Valittujen laulujen pohjal-
ta syntyi tarina, joka kasvoi 
musikaaliksi. Minä suoma-
lainen -elämän kirjopyykkiä 
esityksen lauluissa käsitel-
lään haaveita, pettymyksiä, 
muistoja tai nykyhetkeä 
sekä kipeine että onnellisine 
hetkineen. Esitys peilaa sekä 
yhteiskunnan että tavallisen 
ihmisen arkea. Vaikka maa-
ilma muuttuu ympärillä, 
muuttuuko ihminen?

Iin kansalaisopistossa 
opiskelee vuosittain yli viisi-
kymmentä eri-ikäistä laulun 
harrastajaa. Tämän kevään 
produktiossa lavalle nousee 
24 aikuista laulajaa. Musii-
kista vastaa tasokas opiston 
soitonopettajista koostuva 

eila pesee pyykkiä.

orkesteri. Musikaalin ovat 
käsikirjoittaneet Maire Ma-
lo-Määttä ja Johanna Niska-
nen. Laulajia ovat ohjanneet 
laulun opettajat Suvi-Tuu-
li Kaleva, Laura Koski ja 
Johanna Niskanen. Puvus-
tuksesta ja lavastuksesta 
vastaa työryhmä ja musikaa-
lin ohjauksesta Johanna Nis-
kanen.

Musikaalin esitys per-
jantaina 21.4 klo 19 Iin 
työväentalolla. Esityksen koko- 
naiskesto on noin kaksi tun-
tia. 

Nuoret laulajat, soittajat 
ja bändit  esiintyvät omassa 
konsertissaan tiistaina 25.4 
kello 19 Iin työväentalolla, ja 
esitykseen on vapaa pääsy.

kirjopyykkiä esityksen harjoituksissa. Markku ja sini

Pitja ja jukka

jukka ja elina

Yllä mainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä 
23.6.2005/503 annetun maantielain 27 §:n mukaisesti 
yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan iin kunnanvirastossa, 
Yhteispalvelupisteessä os. jokisuuntie 2, ii.

Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on osoi-
tettava Pohjois-Pohjanmaan elY-keskukselle ja ne on toimi-
tettava iin kuntaan ennen nähtävilläoloajan 13.4.-13.5.2017 
päättymistä osoitteeseen: iin kunta, kirjaamo, Pl 24, 91100 ii.

Maantie 855 PaRantaMinen 
Välillä Yli-olHaVa – tannila, 
oulu ja ii

Katutaide yhdistää vanhukset ja nuoret
Kaksi sukupolvea, tarinoita 
ja katutaidetta; Iin kansalais-
opisto ja taidekoulu kokoa-
vat paikkakunnan nuoret 
ja vanhukset yhteen Suo-
men juhlavuotena. Yhteisö-
taideprojekti kulkee nimellä 
Minulta Sinulle: Suomi, ja on 
osa virallista Suomi 100 –oh-

jelmaa.
Työskentely alkoi maa-

liskuussa, kun teatterioh-
jaaja Anne Niskala johdatti 
Iin vanhustenpalveluiden 
asiakkaat tarinoiden maa-
ilmaan ja keräsi talteen 
heidän kokemuksensa suo-
malaisuudesta. Tarinoissa 

keskityttiin lapsuus- ja nuo-
ruusmuistoihin.

Muistot päätyivät Iin tai-
dekoulun 7-13 –vuotiaiden 
oppilaiden kuultavaksi ja 
pohdittavaksi. Tarinat sekä 
ilahduttivat että liikuttivat, 
ja niiden pohjalta syntyi vä-
rikkäitä maalauksia. 

Nyt kuvat pääsevät sei-
nälle, kun taidekoulu-
laiset maalaavat tarinat 
kuviksi graffititaiteilija Juha 
Mytkäniemen johdolla. 
Teokset toteutetaan Iin ener-
gian muuntajakaappeihin 
valtatie 4:n varrelle, missä ne 
ilahduttavat niin iiläisiä kuin 

ohikulkijoitakin.
Syksyllä projekti hui-

pentuu Nätteporissa järjes-
tettävään näyttelyyn, jossa 
projektia ja sen vaiheita ava-
taan. 

Iiris Tuisku
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Luola-aavan kyläseuran ja 
Maatalousnaisten

yLeISeT KoKouKSeT 

Yleiselle kokoukselle päätettäväksi kuuluvat asiat.

tervetuloa!

ma 24.4.2017 klo 19 KylätuvallayhdistyKset 
toimivat

Yhdistykset toimivat on kympin 
palsta. seurat ja yhdistykset voi-
vat ilmoittaa tulevasta toiminnas-
taan palstalla ja hinta on 10 euroa 
+ alv. sähköposti: info@iinlehti.fi

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852

Ilmoitusmyynti:
Hannu Rastas 040 743 7349
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus:  
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
 
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,  
Kajaani

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

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä leh-
ti 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 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Seuraava, nro 9 IiSanomat ilmestyy ke 26.4.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 20.4.2017

nomat
-

HInnaT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro9/2017

Yrittäjä! Kaipaatko

nomat

Käyntiosoite:

Piisilta 1
(Micropolis)
P. 040 743 7349

kaupankäyntiisi!
Soita ja kysy edullisia 
ilmoituspakettejamme.

Perhekahvilassa touhutaan yhdessä!
Mannerheimin lastensuoje-
luliitto tukee lapsiperheitä 
Iissä järjestämällä Iin työ-
väentalolla joka torstai ko-
koontuvan perhekahvilan. 
Paikalle ovat tervetulleita 
kaikki isät ja äidit pienten ja 
isompienkin lastensa kans-
sa. 

Perhekahvilassa vaih-
detaan kuulumisia ja tu-
tustutaan muihin samassa 
tilanteessa oleviin ihmisiin. 
Siellä lapset saavat itselleen 
leikkiseuraa ja vanhemmat 
saavat vertaistukea ja vaih-
telua kotiarkeen. Usein sol-
mitut ystävyydet jatkuvat 
perhekahvilan ovien ulko-
puolelle ja tapaamisia per-
heiden kesken sovitaan 
milloin minnekin. Kesäisin 
on kokoonnuttu myös Iin 
paikallisissa puistoissa.

Perhekahvilaa pyörittävät 
vapaaehtoiset vanhemmat, 
jotka ovat yleensä muuten-
kin aktiivisia perhekahvilan 
kävijöitä. Tavanmukaisesti 
perhekahvilassa on vapaata 
aikaa leikkiä ja askarrella ja 
lisäksi joka kerta tarjoillaan 
kahvit Iin MLL:n puoles-
ta. Usein järjestetään myös 
muuta ohjelmaa, kuten täs-
sä liikuntaohjaaja Heidi Ho-
lappa on kutsuttu vetämään 
lapsille ja vanhemmille tans-
sillista liikuntaa.

Monesti tehdään myös 
yhteistyötä muiden lapsi-
perheen arkeen liittyvien 
tahojen kanssa. Perhekahvi-
lassa on järjestetty esimerkik-
si tapaamisia kotikätilöiden 
ja imetystukihenkilöiden 
kanssa sekä pidetty neu-
volaraatia. Näin pystytään 
suoraan vaikuttamaan pal-
veluihin, joita lapsiperheille 
tarjotaan. Yleensä perhekah-
vilan väkeä on hyvin kuultu 
ja korjausehdotuksiakin on 
viety eteenpäin kunnassa. 
Perheen arjen haasteetkaan 
eivät ehkä tunnu liian suu-
rilta, kun niistä on saanut 

puhua muiden vanhempi-
en kanssa. Perhekahvilassa 
saa myös luotettavaa ensi 
käden tietoa paikallisista 
palveluista perheiden näkö-
kulmasta. Esimerkiksi vasta 
Iihin muuttaneille perheille 
perhekahvila on täydellinen 
paikka tutustua muihin iiläi-
siin perheisiin ja kulttuuriin.

Kysyimme lapsilta, mikä 
perhekahvilassa on muka-
vinta?

- Rattaitten kanssa kulke-
minen, sanoo Heikki 4v.

- Leikkiä, Inka 3v.
- Leikkiä, Emmi 3v.
- Leikkiminen, sanoo Ai- 

no 5v. ja lisää vielä, että eri-
tyisesti balleriinaleikki ja 
juokseminen ja piilosta leik-
kiminen.

Perhekahvilan tuttu kävi-
jä Elina Hakala kertoo myös, 
että on mukavaa, kun lap-
si saa seuraa ja voi samalla 
itse rupatella muiden aikuis-
ten kanssa. Myös kahvi- ja 
mehutarjoilu on plussaa, jol-
la saa helposti houkuteltua 
myös lapset liikkeelle. Haka-
la käy perhekahvilassa kah-
den lapsensa kanssa.

MLL:n perhekahvilaan 
voi tulla käymään joka tors- 
tai  silloin tällöin tai vaikka 
vain hetkeksi omien menojen 
mukaan. Perhekahvila pyö-
rii vapaaehtoisten voimin ja 
uusia vetäjiäkin kaivataan 
aina toimintaan mukaan. 
Kokoonnumme joka tor-
stai klo: 10-12 Iin Työväen-
talolla, Pappilantie 1:ssä. 
Kesällä pidetään koulujen 
mukaiset kesälomat ja saa-
tetaan kokoontua puistoissa 
tai rannoilla. Perhekahvilan 
tapahtumista ja Iin MLL:n 
toiminnasta ilmoitellaan 
ajankohtaisesti Perhekahvi-
lan facebook-ryhmässä: Iin 
MLL:n perhekahvila. Terve-
tuloa mukaan!

Riia Jesiöjärvi

leikkiminenen on parasta.

Vanhemmat ovat toiminnassa aktiivisesti mukana.

legot ovat lapsille ja aikuisille mieleen.

Valokuvaamo Salama
Juho Tauriainen
Sorosentie 2, 91100 Ii
040 743 8373

Liikkeen aukiolot voi 
tarkistaa facebookista 
Studio Salaman sivuilta.
Joka viikko päivittyy uudet.

www.studiosalama

10 x 15 cm 
0,35 €

15 x 20 cm
1.90 € 

20 x 30 cm
4.50 €

KuvaKooT 
ja HINNaT
Perusmaksu 2,90 €

valoKuvaT
FoToKIoSKISTa

Avoinna: Ke 15-22, pe 15-04, la 15-04, su 12-22

Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Ikosen
Grillikahvio

Grillituotteet,kahvia
, pullaa

Tervetuloa!

Jari-Jukka Jokela

Nöyrä kiitos 
jokaisesta saamastani 

kunnallisvaaliäänestä! 
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to 27.4.2017 Seppeleenlaskut 
klo 10.30 Oijärven sankarihaudat
klo 11.00 Olhavan sankarihaudat
klo 11.15 Iin sankarihaudat
klo 11.30 Kuivaniemi sankarihaudat
Seppeleiden laskussa on nuoria Iin nuorisovaltuustosta sekä Haminan  
koulun oppilaita yhdessä kunnan, seurakunnan ja veteraanijärjestöjen  
edustajien kanssa. 

to 27.4.2017 Kansallisen veteraanipäivän juhla
Paikka: Merihelmi, Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi 

klo 12  Kahvitarjoilu

Ohjelma: 
Liput saapuvat 
 Lippulaulu 
Iin seurakunnan tervehdys 
 Tapani Ruotsalainen, rovasti
Lauluesitys 
 Haminan koulun oppilaiden kuoro 
Iin ja Kuivaniemen pelimannit
 Äänisen aallot, Mantsurian kummut,  
 Elämää juoksuhaudoissa, Eldakajärven jää
Juhlapuhe 
 Ari Alatossava, kunnanjohtaja Iin kunta
Iin ja Kuivaniemen pelimannit
 Veteraanin iltahuuto
Liput poistuvat  
 Maamme-laulu 

Kuljetukset Kansallisen veteraanipäivän juhlaan   
Linja-auto 1:   
10.45 Oijärven seurakuntatalo - Jokikylän pysäkki - Kuivaniemen Kievari
11.45 Kuivanimen kirkko - Merihelmi
Linja-auto 2:    
11.30 Iin kirkko -  Olhava, 4-tien pysäkki - Merihelmi
Paluukyydit samoja reittejä takaisin juhlan jälkeen.

Vuoden 2017 Kansallisen veteraanipäivän teema on:  
Kansallinen veteraani päivä – Sinun veteraanipäiväsi 
 
Haastamme sinut, hyvä Iin kunnan asukas juhlistamaan  
Suomen itsenäisyyden 100–vuotisjuhlavuoden kunniaksi sotiemme  
veteraaneja kahvihetkellä kotona to 27.4.2017 klo 18 ja lataamaan  
#kiitosveteraanit2017 varustetun kuvan sosiaaliseen mediaan.  

Kiitos sotiemme veteraanit! 

Kysy myös veteraanijärjestöiltä yhteiskyytejä:
Kuivaniemi, Pekka Ellilä p. 040 028 9761
Oijärvi, Jouko Pääkkölä p. 0400 380 531
Ii, Matti Turtinen p. 040 028 4195

Lisätietoa  
Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos 
Riitta Räinä, tapahtumavastaava p. 050 3950 305 
Hanna Puolakka, kulttuurituottaja p. 040 538 2711 

Kahvikonsertit veteraaneille
ti 25.4.2017 klo 13 Olhavan kotiranta
to 27.4.2017 klo 15 Iin hoivakoti ja palveluasunnot
pe 28.4.2017 klo 13 Kuivaniemen palveluasunnot

KANSALLINEN  
VETERAANIPÄIVÄ  

Tervetuloa!

Hiilineutraali 

tässä pohditaan rahoitusvaihtoehtoja. Vasemmalta: kaisa kummala, elina Raudaskoski, kristiina auvi-
nen, jorma tiiro, Markku Veijola ja liisa Heino.

käsittelyssä ovat jäteasiat. Vasemmalta: Mirjami Hornela, sophia segerlöv, Milja juola ja tuomas Ran-
tasuomela.

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 
kokouksessa nähtiin tiistai-
na 11.4. vieraita. Kyseessä 
olivat Oulun ammattikor-
keakoulun agrologiopiske-
lijat

– Teimme aikoinaan ky-
läsuunnitelman vuosil-
le 2014-2019. Julistimme 
itsemme silloin hiilineutraa-
liksi HINKU-kyläksi. Nyt 
suunnittelemme tätä yhtei-
sesti opiskelijoiden kanssa, 
kyläyhdistyksen puheenjoh-
taja Anita Sievänen sanoo.

Lehtori Outi Virkkula 
kertoo, että tällä tavalla pys-
tytään osoittamaan, miten 
kylässä voidaan viedä ener-

gia-asioita kohti vähähiili-
syyttä.

– Pohdimme energi-
aa, liikennettä, jätehuoltoa, 
maisemanhoitoa ja rahoitu-
vaihtoehtoja, Virkkula sa-
noo.

Kylälle ehdotettiin yh-
teistä biojätekompostia, 
jätekimpaa,  tavaranvaihto-
paikkaa, vaarallisen jätteen 
kimppakierrätystä, taimien 
vaihtopistettä ja jäteasioiden 
suunnitteluiltaa.

Kaikkiaan opiskelijoita 
oli viitisentoista. Tilaisuu-
den jälkeen he kuuntelivat 
kyläläisten toiveita ja neuvo-
ja vähähiilisyydestä.

– Laadimme raportin, jos-
sa on suosituksia mitä ky-
läläisten kannattaa tehdä. 
Raportti valmistuu touko-
kuun alussa, Virkkula lupaa.

Anita Sievänen sanoo, 
että lähiaikoina pidetään ky-
läläisten tilaisuus, jossa poh-
ditaan opiskelijavierailun 
tuloksia.

– Sovimme yhteisesti asi-
oita, joita viemme eteenpäin. 
Meidän pitäisi saada aikai-
seksi esimerkiksi vanhojen 
tavaroiden kierrätyspiste. 
Sen pitäisi olla turvallinen 
ja helppohuoltoinen paikka, 
joka on helppo löytää, Sievä-
nen tuumaa. JR

Pohjois-Ii sai vauhtia


