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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

7.11.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomat

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

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

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

www.sisustuspalvelu.fi

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
Tervetuloa perinteiselle huoltoasemalle

seojappinen

Voltera Ready 10,90 €
2 x 3 L
Yksittäin 7,70 €/3 L

Käyttövalmis 
lasinpesuneste -20 °
Ei sisällä myrkyllistä metanolia

TEOLLISUUSHALLI (56 x 15,5 x h 6 m, noin 5000 m³), kokonaispinta-ala 920 m² jakaantuen:
tuotantotila 700 m² |  konttori 120m² | sos.tilat 100 m²

Uusi ”Rinteen” hallitus antaa vuoden 2020 alusta investointiavustukset investointihankintoihin. 
Avustukset ovat; merkittävät avustukset 50 - 75 % investoinnista + työntekijäavustukset jopa 100 % (ely).

KAIKKI TILAT VAPAANA SOPIMUKSEN MUKAAN 1.11.2019 ETEENPÄIN.

OTA YHTEYTTÄ: Aarno Annola 040 176 9909, aarno.annola@asumaan.com

HUOM.! TEOLLISUUSKIINTEISTÖMME SIJAITSEE IIN PARHAIMMALLA PAIKALLA!
TOIMITILA vuokrattavana tai myydään! (Hinnat edulliset / kilpailukykyiset!), 

os. Lieksentie 5, 91100 Ii. Kiinteistön tontin koko n. 0,5 ha.

YRITTÄJÄT, SEKÄ UUDET YRITTÄJÄT!
Tule yrittäjäksi IIHIN!

Tämän lehden välissä on

2019OOlhavan
eutulainenSS

Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä 
arvoista ylpeän yrityksen, jonka koti- tai 
toimipaikka sijaitsee Iissä ja se työllistää 

iiläisen yrittäjän tai iiläisiä. 

Paikallista -yritys on sitoutunut edistä-
mään Iin resurssiviisautta, joka tarkoittaa 
kykyä käyttää erilaisia resursseja harkitus-

ti, hyvinvointia sekä kestävää 
kehitystä edistävällä tavalla. 

Yritykset voivat hakea merkkiä maksutta 
verkossa: greenpolis.fi/paikallista

Seuraa yritysten 
kuulumisia: 

facebook.com/
paikallista
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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

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

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 23 7.11.2019

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 24
ILMESTYY TO 21.11.2019. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to 14.10.2019 mennessä.

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

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

Iin helluntaiseurakunta | Uskontie 1, 91100 Ii
www.iinhelluntaiseurakunta.me

Sanan ja rukouksen ilta 
keskiviikkoisin klo 18.
Ilosanoman sunnuntai 
sunnuntaisin klo 12.
Pyhäkoulut 10.11. ja 24.11. klo 12
Ruokajako tiistaisin klo 10.30 
(aamukahvit ja numerolaput 10)

Kuivaniemen kirkon korjaustyöt alkamassa
Kuivaniemen kirkko on sul-
jettu korjaustöitä varten 28. 
lokakuuta alkaen. Työt on 
tarkoitus saada valmiik-
si vuoden loppuun saak-
ka. Kokoontumistilana 
käytetään tilapäisesti Kuiva-
niemen seurakuntataloa.

Nykyisin lämmityk-
seen käytetään öljyä ja 
suoraa sähköä. Jatkos-
sa siirrytään maalämmön 
käyttöön. Muutos on talo-
udellisesti kannattava ja 
edullinen myös ympäristön-
suojelun kannalta. Työn val-

mistuttua seurakunnalla ei 
ole enää lainkaan öljyläm-
mitteisiä rakennuksia.

Kirkon vieressä oleva öl-
jylämmityksen betonibunk-
keri puretaan ja öljysäiliö 
poistetaan. Kirkon viereen 
porataan neljä kappaletta 
250 metrin syvyisiä porakai-
voja. Maalämmityslaitteis-
to tulee sakastin eteiseen ja 
osin sakastin puolelle. Vesi-
kiertopattereita ei tule vaan 
lämmitys tapahtuu lämmin-
tä ilmaa puhaltamalla ole-
massa olevista säleiköistä. 

Sakastin eteisen rossi-
pohjalattia uusitaan, jotta se 
varmuudella kantaa laitteis-
tojen painon.

Alttarialueesta otetaan 
kaksi askelmaa pois. Altta-
ripöytä saadaan silloin siir-
rettyä irti seinästä, jolloin 
pappi pystyy kaikissa toi-
mituksissa olemaan kasvot 
seurakuntaan päin.

Hankkeen kustannusar-
vio on noin 120 000 euroa. 
Laitteistojen hankintaan, 
vanhan lämmitysbunkkerin 
purkamiseen ja porakaivoi-

Toivotamme
Hyvää Joulua 2019 ja 
menestystä vuodelle 2020

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta

toivottaa Perhe x

YRITYS X
osoite x

Kiitämme 
asiakkaitamme 

kuluneesta vuodesta
 ja toivotamme 

menestyksellistä 
uutta vuotta 2019

YRITYS X

2x40 (60 € + alv)

1x50 (40 € + alv)

ICEJ:n julistustyöntekijä
Tuija Valtanen vieraana

ICEJ SUOMEN OSASTO
ISRAEL-ILTA

www.icej.fi  Puh: 040 740 6166

Iin helluntaiseurakunta,
Uskontie 1

PE 8.11. klo 18.00

- mukana Sirkku Ojala

IIN ALUE

Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 31.10. ja to 14.11. klo 
13.  
7-iltapäivä to 31.10., to 7.11. ja to 14.11. klo 15 Iin seurakun-
tatalon kerhohuone. 
Lapsikuoro to 31.10. klo 17 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta to 31.10. ja to 7.11. klo 18 Iin seurakuntatalon 
kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 31.10., to 7.11. ja to 14.11. klo 18:15 Iin seu-
rakuntasali.
Perhekerho pe 8.11.2019 10 – 12 Iin seurakuntatalon ker-
hohuone. 
Messu la 2.11. klo 10 Iin kirkko. Pyhäinpäivä, aihe: Pyhien 
yhteys. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savo-
lainen. Pyhäinpäivänä muistetaan vuoden aikana läheisiä 
poisnukkuneita seurakuntalaisia. Jumalanpalveluksen aika-
na kaikkien heidän muistoksi sytytetään kynttilä. Kutsukirje 
on lähetetty omaiselle, jotka ovat antaneet luvan kirkollisiin 
ilmoituksiin kirkossa ja joka on ilmoittanut yhteystietonsa 
hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Musiikkiryhmä: Pekka Ne-
valainen. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu su 3.11. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Pyhäpäi-
vän aihe: Jeesuksen lähettiläät. Toimittaa Matti Kinnunen, 
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Suomen Raamattuopis-
ton Säätiölle 80-juhlavuoden kolehti. Kolehti suunnataan 
uskosta vieraantuneiden tai sen ulkopuolella kasvaneiden 
tavoittamiseksi.
Iltamessu, Iin rauhanyhdistys su 3.11. 18 Iin kirkko. Pyhä-
päivän aihe: Jeesuksen lähettiläät. Toimittaa Matti Kinnunen, 
kanttorina Markku Jaakkola.
Messu su 10.11. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Uskon 
perustus. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaak-
kola, kolehti opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen 
ja kouluttamiseen valtakunnallisesti mm. Veritas Forum -ta-
pahtumien, leirien ja viikkotoiminnan kautta. Suomen Evan-
kelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO). 
Palveluryhmä: Ystävänkammari. Kirkkokahvit.
Pyhäkoulu su 3.11. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Pyhäkoulu on lasten oma kirkkohetki, jossa hiljennytään, 
kuullaan Raamatun kertomuksia, lauletaan ja leikitään. 
Varhaisnuorten kerho ma 4.11, ke 6.11, Ma 11.11. ja ke 
13.11. klo 17 Iin seurakuntatalon Kerhohuone. 
Vauva-ja taaperoryhmä ke 6.11., ke 13.11. ja ke 20.11. klo 
10-11:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone. Ryhmä on 0-2 
vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laulu-
leikkipainotteinen perhekerho. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 7.11. klo 14:30. Voit 
pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omai-
sesi luona.
Lautapeli-iltapäivä su 10.11. klo 14:00 Iin seurakuntatalon 
kerhohuone. 
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 12.11. klo 10-11:30 
Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone). 
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi

KUIVANIEMEN ALUE

Sanajumalanpalvelus su 10.11. klo 12 seurakuntatalo. 
Uskonpuhdistuksen muistopäivä, pyhäpäivän aihe: Uskon 
perustus. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaak-
kola. Kolehti: Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen 
ja kouluttamiseen valtakunnallisesti mm. Veritas Forum- ta-
pahtumien, leirien ja viikkotoiminnan kautta, Suomen Evan-
kelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry.
Sanajumalanpalvelus su 17.11. klo 12 seurakuntatalo. Val-
vomisen sunnuntai, pyhäpäivän aihe: Valvokaa! Toimittaa 
Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: 
Nimikkokohteen Suomikirkko-työn tukemiseen Tokiossa, 
Japanissa, SLEY. Palvelutehtävissä kasvatusjohtokunnan jä-
seniä. Taksikuljetus seurakuntatalolle vanhustentalon kerho-
huoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle puh: 040 
571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa kappeliseurakun-
ta.  
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 11.11. klo 11 vanhus-
tentalon kerhohuone. 
Oijärven seurakuntakerho ma 18.11. klo 11 vanhustenta-
lon kerhohuone. 
Kuivaniemen perhekerho to 14.11. ja to 21.11. klo 10 seu-
rakuntatalo.  
Nuortenilta to 28.11. klo 15.30 Majakka.  
Kappelintoimisto on suljettu 6.11. – 12.12.
Kynttiläillallinen pariskunnille la 9.11. klo 16.30 – 19 Iin 
seurakuntatalo, sali. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 13.11.ja ke 20.11. klo 10 Iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. 
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
 

hin saadaan 20 prosenttia 
valtion energia-avustus-
ta. Muihin muutostöihin 
voidaan jälkikäteen hakea 
avustusta Kirkkohallituksel-
ta. Maalämpötyön toteuttaa 
Teknikomi Oy Utajärveltä. 
Tarvittavat kirvesmiestyöt 
tekee Tiiron Raudoituspal-
velu Oy.

Simo Paakkola, 
vt. talouspäällikkö 

 

 

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jo-
hon voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittele-
maan ja tapaamaan muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna 
ikärajattomasti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista 
omaishoitajuutta ei tarvita, ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat 
omaishoitajaksi ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, johon voi 
tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittelemaan ja tapaamaan 
muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna ikärajattomasti kaikille omais-
taan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoitajuutta ei tarvita ja tervetulleita 

ovat myös entiset omaishoitajat sekä he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi ryhtymistä 
kuin myös omaishoidettavat.  

 

Tiistaina 19.11. klo 13.00–15.00  
Iin Järjestötalolla os. Laurintie 3 

 
Esittelyssä Iin kunnan terveyspalvelut,  

asiantuntijana palveluesimies Leena Törmänen. 
Lisäksi omaishoitajien vapaanpitomahdollisuuk-

sista kertoo palveluesimies Sari Vitikka. 
Paikalla on myös Oulun seudun omaishoitajat 

ry:n omaishoidon ohjaaja Minna Hernberg. 
 

Lämpimästi tervetuloa omaishoitajat, läheiset 
sekä entiset omaishoitajat! 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi  
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 

 

             IIn ommaiskahvila 

Tärkeää 
asiaa 

omaishoi-
tajalle! 

Kohta on joulutervehdyksien aika

Esimerkkikoot ja hinnat ohessa, 2x40 on 60 € ja 
1x50 on 40 € (lis. alv 24 %). 

Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille 
hintoihin sisältyy alv.

Isommat ilmoitukset sop. mukaan.

Tervehdykset toivomme olevan lehden tekijöillä 
15.12. klo 17 mennessä s-postilla 

terttu.k.salmi@gmail.com tai 
puh. 0400 499 745/Terttu, 0400 385 281/Heimo.

Julkaisemme IiSanomissa nro 26 (19.12.2019) 
joulutervehdyksiä. 
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parittomina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

”On vettä, sano Vänmän Jussi+.”
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, 
toimittanut Toivo Hyyryläinen 3

Marraskuun 11. päi-
västä lähtien kuka 
tahansa voi vuokrata Kimp-
pa-auton käyttöönsä Iissä. 
Kyseessä on kunnan virka-
käytössä arkipäivisin toimi-
va sähköauto, jonka käyttöä 
laajennetaan iltaisin ja vii-
konloppuisin kaikille haluk-
kaille. Kimppa-auton rattiin 
on siten mahdollisuus pääs-
tä niin kunnan asukkailla, 
matkailijoilla ja mökkeilijöil-
lä kuin vaikkapa naapuri-
kuntalaisilla.

– Iin kunnan tavoite on, 
että päiväsaikana tapahtu-
vat työajot ajetaan sähkö-
autoilla ja suottahan niitä 
sitten seisotetaan latauspis-
teillä muina aikoina”, toteaa 
Micropolis Oy:n Leena Vuo-
tovesi.

– Kimppa-auto on ensim-
mäinen testiauto tämänkal-
taiseen käyttöön ja tavoite 
onkin, että kokeilun jälkeen 
kaikki kunnan sähköautot 
ovat vuokrattavissa, Vuoto-
vesi jatkaa.

Kimppa-autoa voivat vuokrata kaikki
– Kimppa-auto on uutta 

tapaa toimia täällä pohjoi-
sen alueella. Jakamistalous 
on tätä päivää ja saadaan 
resurssia tehokkaammin 
käyttöön, miettii energia-
asiantuntija Kari Manninen 
Iilaakso Oy:stä.

Kertalatauksella Kimp-
pa-autolla hurauttaa noin 
200 kilometriä, joten piipah-
dus Oulussa sujuu helposti. 
Etäämmälle matkaaminen-
kaan ei ole ongelma, sillä 
latauspisteitä löytyy Kemis-
täkin. 

– Sain Kimppa-auton 
koekäyttöön viikonlopuk-
si, jotta osaan laatia perus-
käyttöön liittyvät ohjeet 
vuokraajille. Olen ajanut 
sähköautolla aiemmin vain 
kaksi kertaa ja oman vaih-
dekeppiautoon tottumisen 
jälkeen automaattivaihtei-
siinkin oli helppo tottua. 
Ihana auto ja upea idea 
kaikkinensa. Kiitos iiläisille 
puskaradion kautta nimeä 
keksineille, siinä se nyt on 

molemmissa kyljissä, heh-
kuttaa auton teippaukset 
suunnitellut Micropoliksen 
sisällöntuottaja Niina Grön-

holm. 
Kaikki koeajosta ja vuok-

raamisesta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita testaa-

maan sähköautoa Iin Silloil-
le keskiviikkona 13.11. kello 
18-20 välisenä aikana. Pai-
kalla on tuolloin auton 

Lisätietoja Kimppa-autosta ja sen varauksesta verkosta: ii.fi/kimppa.

käyttöön ja vuokraukseen 
liittyviä asioita esittelemäs-
sä Cardenin myyntijohtaja 
Elias Poukkula. 

Marraskuu on hirvikolarien 
ruuhka-aikaa. LähiTapiolan 
Arjen katsaus -kyselytut-
kimuksen mukaan autoile-
vista suomalaisista yli 50 
prosenttia on epävarma toi-
minnasta hirvi- tai peurako-
laritilanteessa. Autoilevista 
suomalaisista 11 prosenttia 
kertoo joskus ajaneensa hir-
vieläinkolarin.

- Moni on epävar-
ma ylipäänsä toiminnas-
ta onnettomuuspaikalla ja 
mahdollisesti loukkaan-
tunut hirvieläin tuo tähän 
oman haastekertoimensa. 
Tärkeintä eläinkolaripai-
kalla on ehkäistä lisäonnet-
tomuuksien syntyminen, 
auttaa loukkaantuneita ja 
hälyttää apua, kertoo Lähi-
Tapiolan liikenneturvalli-
suuden johtava asiantuntija 
Markus Nieminen.

Arjen katsaus -kyselyn 
tulosten perusteella eläin-
ten näkeminen on arkipäi-
vää tieliikenteessä. Valtaosa 

Miten toimia hirvieläinkolaripaikalla 
–asiantuntijoiden neuvoja

suomalaisista kertoo näh-
neensä liikenteessä hirven 
tai peuran viimeisen parin 
kolmen vuoden aikana.

Tieliikenteen riistaonnet-
tomuuksista valtaosa sattuu 
tähän aikaan vuodesta. Mar-
raskuussa kirjattiin viime 
vuonna yli 2 000 riistaonnet-
tomuutta eli pääasiassa hir-
vi-, peura tai kauriskolaria. 
Tämä on kuudesosa viime 
vuoden yli 12 000 riistaon-
nettomuudesta.

- Marraskuu on pahinta 
peurakolariaikaa. Peurojen 
kiima-aika saa eläimet liik-
keelle. Aamu- ja iltahämä-
rät osuvat kellojen siirron 
myötä työmatkaliikenteen 
huippuhetkiin, jolloin myös 
peuraonnettomuuksien 
määrä lisääntyy, kertoo Suo-
men Riistakeskuksen riista-
suunnittelija Reima Laaja.

Kolaripaikalta tehdyn 
ilmoituksen perusteel-
la hätäkeskuspäivystäjä 
arvioi tarvetta pelastustoi-

menpiteille ja poliisin läs-
näololle. Samalla tieto 
onnettomuuspaikasta kul-
keutuu eri puolilla Suo-
mea suurriistavirka-apua 
talkootyönä tekeville met-
sästäjille. Tavallisimpia 
suurriistavirka-aputehtä-
viä ovat kolareissa louk-
kaantuneiden hirvieläinten, 
suurpetojen ja villisikojen 
jäljestäminen sekä suurpeto-
jen karkotukset taajaan asu-
tulta alueelta.

- Viime vuonna suur-
riistavirka-aputehtäviä kir- 
jattiin yli 13 000. Hirvieläin-
kolarit sattuvat harvemmin 
päiväsaikaan. Päivystävät 
metsästäjät nukkuvat har-
voin täysiä öitä tähän aikaan 
vuodesta peura-alueilla lou-
naisessa Suomessa, koska 
hälytys peura- tai hirvikola-
ripaikalle tulee usein illalla 
tai aikaisin aamulla. Tämän 
vuoksi on tärkeää merki-
tä kolaripaikka selvästi, jot-
ta metsästäjät voivat tehdä 

työnsä nopeasti ja helposti, 
Laaja kertoo.

Toimi näin joutuessasi 
eläinkolariin
1) Varoita muuta liikennet-
tä. Varoita muuta liikennettä 
laittamalla hätävilkut päälle 
ja asettamalla varoituskol-
mio 200–300 metrin päähän 
onnettomuuspaikasta tien 
onnettomuusalttiille puo-
lelle. Siirrä ajoneuvosi mah-
dollisuuksien mukaan tien 
reunaan. Muista oma tur-
vallisuutesi: käytä heijastin-
liiviä ja taskulamppua.

2) Huolehdi loukkaan-
tuneista. Tarvittaessa siir-
rä loukkaantuneet turvaan. 
Aloita hätäensiaputoimet 
turvaamalla potilaiden hen-
gitys ja verenkierto.

3) Hälytä apua 112. Riis-
takolarit, joissa toisena osa-
puolena on hirvieläin, 
villisika tai suurpeto (kar-
hu, susi, ilves tai ahma) tu-

lee aina ilmoittaa poliisille. 
Ilmoitus tehdään soittamal-
la yleiseen hätänumeroon 
112. Soitto kannattaa tehdä 
puhelimeen ladattavalla 112 
Suomi -sovelluksella, jolloin 
hätäkeskuksen päivystäjä 
näkee onnettomuuspaikan 
sijainnin suoraan.

4) Merkitse onnetto-
muuspaikka. Kolaripaikka, 
jossa loukkaantunut eläin 
on jatkanut matkaansa, tulee 
merkitä heti, kun muuta lii-
kennettä on varoitettu, louk-
kaantuneista huolehdittu ja 
onnettomuudesta ilmoitettu 
poliisille. Paikka merkitään 
riistaonnettomuusmerkillä 
tai esimerkiksi muovipus-
silla, joka sidotaan kolari-
paikalla olevaan kaiteeseen, 
aurausmerkkiin, puun ok-
saan tai muuhun sopivaan 
paikkaan. Merkki pitää 
pystyä havaitsemaan au-
tolla ajettaessa. Paikan mer-
kitseminen yhdessä hyvän 
paikkakuvauksen kans-

sa edesauttaa tehokasta jäl-
kiselvitystyötä ja helpottaa 
loukkaantuneen eläimen 
löytämistä.

5) Loukkaantuneen eläi-
men lopettaminen. Jos 
riistaeläin on jäänyt louk-
kaantuneena kolaripaikalle, 
on sen lopettaminen sallit-
tu. Tekijän täytyy kuitenkin 
osata lopettaa eläin oikein, 
jottei eläimen kärsimyksiä 
lisätä. Jos et itse voi lopet-
taa eläintä odota, kunnes 
SRVA-henkilöstö tai poliisi 
saapuu paikalle.

Lähde: 
Suomen Riistakeskus

Kaikki koeajosta ja vuokraamisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita testaamaan 
sähköautoa Iin Silloille keskiviikkona 13.11. kello 18-20 välisenä aikana.
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Leikkimielisyys herätti Hourootin eloon

turnajaisista, kunnes IIHA:n 
puheenjohtaja Hannu Kemi-
läinen keksi, että Hourooti 
–turnajaiset olisivat paikal-
linen erikoisuus. Oulusta 
lähtöisin oleva hovineuvos 
Johan Nylander - iiläisittäin 
”Hourooti”, perusti Iin Ol-
havaan yhden aikansa mah-
tavimmista tehtaista: Nybyn 
teollisuusyhdyskunnan. 
Kaikki osapuolet innostui-
vat ideasta ja niin Houroo-
ti –turnajaisidea lähetettiin 
PoPLille. Nähtävästi myös 
he innostuivat aiheesta, sillä 
idea sai rahoituksen, jonka 
turvin ilmaista tapahtumaa 
alettiin järjestään toden teol-
la. 

Hourooti toi tekijät yhteen
Vilinä Hourooti –turnajais-
ten ympärillä kasvoi ripeäs-
ti. Ensimmäisenä mukaan 
hyppäsi Anne Perätalo Yli-
rannan Ratsutilalta. 

Ratsutila oli täydellinen 

paikka turnajaisten järjestä-
miseen, sillä mikä muu saisi 
mielen matkustamaan ajas-
sa taaksepäin, kuin kuivan 
heinän tuoksu ja hevosten 
kavioiden kopse? 

Pian myös Oulun Jou-
simiehet Ry, Suomen Rat-
sastusjousiampujain Liitto 
(RatsUkko) Ry sekä Ou-
lun Interaktiiviset Eläytyjät 
(OIEI) Ry saapuivat Hou-
rootin maailmaan. Lisäk-
si Iin S-Market ja K-Market 
lahjoittivat ruokatarvikkei-
ta turnajaisvieraille. Teke-
minen ei silti loppunut, sillä 
turnajaisiin haluttiin valmis-
taa mahdollisimman paljon 
rekvisiittaa käsityönä. IiPa-
jan puutyöosastolla ilmaan 
lensi mitä mahtavampia 
ideoita, joista suurimmiksi 
projekteiksi valittiin giljotii-
ni sekä jalkapuut. Työval-
mentajien Janne Hyvösen ja 
Timo Käyrän avulla aikaan 
saatiin hyvin autenttisen 

Boffoareenalla pääsi kokeilemaan turvallisesti ja hauskasti miek-
kailun jaloa taitoa. Vas. Esa Niskala Etsivä Nuorisotyöstä ja kes-
kellä miekkaileva on Janne Hyvönen Työvalmentaja IiPajalta. 
Miekkaileva tyttö ”tuntematon”.

Virallinen Hourooti -ritari Han-
nu Kemiläinen astelee Heppu-
hevosen kanssa estradille.

Seija Kaisto tarjoili ruokakojus-
sa kävijöille makkaraa, köyhiä 
ritareita sekä mehua.

Hanna Puolakka sekä Hannu Kemiläinen avasivat Hourooti -turna-
jaiset

Heppu-hevonen tarkistaa rita-
rin varusteet ennen toiminnan 
aloittamista.

Leo Jussila lataa giljotiinia uutta heittäjää varten

 Näyttävää pukuloistoa ja maskeerauksia sai ihailla ympäri Ratsu-
tilaa. Kuvassa Sofia Jakku-Hiivala

RatsUkko näytti mitä hienoimpia jousiammuntatekniikoita liikkuvan hevosen selästä

Aamun sarastaessa Yli-
rannan Ratsutilan pihalla 
kuhisee jo monenlaista toi-
mintaa. Ratsastustunnin ää-
net kantautuvat maneesista, 
työkoneet hyrskyttävät pi-
hamaalla, ihmiset kantavat 
mitä ihmeellisempiä tava-
roita karsinoihin ja hevoset 
höristelevät ohikulkijoille 
uteliaina. Hourooti –turna-
jaisten loppukiri on alkanut! 

Ensimmäistä kertaa jär-
jestettävän Hourooti –tur-
najaisten tarina alkaa Iin 
kunnan työpajalta eli IiPa-
jalta, kun he törmäsivät PoP-
Lin ideakilpailuun, joka etsi 
erilaisia ratkaisuja nuorten 
liikuntaan. Keväällä käyn-
nistynyt ideakilpailu toi 
yhteen IiPajan, Iin Etsivä 
Nuorisotyön sekä Iin He-
vosharrastajat Ry:n, jotka 
kaikki olivat valmiita hönt-
säilemään uuden tapah-
tuman parissa. Aluksi 
puhuttiin keskiaikaisista 

näköiset ja toimivat lavas-
teet. Luovalla osastolla teh-
tiin kierrätysmateriaaleista 
kypäriä ja kädentaito-osas-
tolla valmistettiin ajanku-
vaan sopivia vaatetuksia. Iin 
Etsivä Nuorisotyö valmisti 
hauskoja boffomiekkoja bof-
foareenalle, joilla turnajais-
kävijät pystyivät ottamaan 
toisistaan mittaa.

Sade ei menoa haitannut
Vaikka ilma olikin sateinen, 
oli turnajaisten henki positii-
vinen. Kikatusta, boffomiek-
kojen lätkettä, giljotiinin 
pauketta ja hevosten hirnah-
duksia kaikui pitkin ratsuti-
laa koko tapahtuman ajan. 
Ylirannan Ratsutila siirsi 
hevoset niin, että turnajai-
set pystyttiin järjestämään 
miltei kokonaan sisätilois-
sa. Ainoastaan ruokakoju 
ja jousiammuntapiste olivat 
ulkona, teltan suojissa tie-
tenkin. 

Hevosesitykset olivat 
erittäin suosittuja ja varsin-
kin RatsUkko:n ratsastus-
jousiammuntanäytös sai 
ihmiset pidättelemään hen-
keään. Näytösten välissä 
kävijöillä oli mahdollista ko-
keilla monenlaista toimin-
taa talutusratsastuksesta ja 
boffomiekkailusta giljotiinin 
tarkkuusheittoon. Ilmaises-
sa tapahtumassa oli yhteen-
sä reilu 100 kävijää, jotka 
kaikki lähtivät hymyissä 

suin. Kävijöitä oli Tyrnäväl-
tä saakka! 

Kaiken kaikkiaan tapah-
tuma oli erinomainen alus-
ta laajalle yhteistyölle, joka 
osallisti nuoret leikkimie-
liseen liikuntaan ja jossa 
sai samalla haistella iiläis-
tä historiaa. Nähtäväksi jää, 
järjestetäänkö tapahtuma 
myös tulevina vuosina.

Jenni-Sisko Kurttila
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Pidetään 
Olhava 
näkyvissä !Hirveät härvelit huitovat ilmassa ja pilaavat maisemaa. 

Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä. Vapaa-ajan 
asuntoni ikkunasta näkyy tuulivoimalan siivet, eivät-
kä ne herätä mitään tunteita minussa. Iissä vastustetaan 
myös uusien turpeen nostoalueiden avaamista haitallis-
ten päästöjen vuoksi. Itseäni kuitenkin enemmän har-
mittaa omilta ojitetuilta suoalueilta tuleva ruskea vesi. 
Olemmekin pienimuotoisesti kokeilleet laskeutumisal-
taita, tuloksia ei vielä ole.

Negatiiviset uutiset saavat suuret lehtiotsikot, positii-
viset eivät juuri mitään. Ihmiset ilmeisesti haluavat lu-
kea negatiivisia uutisia; vastustaa kaikkea muutosta ja 
uutta tuntematonta. Mistä tuulivoimassa on kysymys? 
- Isot siivet, joita on kolme kappaletta ja joiden muotoa 
säädetään tuulen mukaan. Siivet aikaansaavat pyörimis-
liikkeen, joka vaihteiston välityksellä pyörittää sähköge-
neraattoria, joka kehittää sähköä.

Tuulivoimaloiden valmistaminen, asentaminen, kaa-
pelointi, perustukset ja tiestö aiheuttavat ilmastopäästö-
jä, mutta itse sähköntuotanto on hyvin vähäpäästöistä. 
Miksi sähköautot ja tuulivoima on hyvä pari? Sähköau-
tot varastoivat sähköä (silloin kun tuulee) ja voivat myös 
luovuttaa sähköä (kun ei tuule). Sähköautojen päästöt 
on pieniä. Suomen hallitus on laatinut ilmastotavoitteen 
päästöjen pienentämiseksi.

Tuulivoima ja vesivoima ovat myös hyvä pari. Iin vesi-
voima, 197 Megawattia, voi tuottaa sähköä, kun ei tuule.

Paikallisten asukkaiden  
hyöty tuulivoimasta 

Iin kunta saa kiinteistöverotuloja laissa määrättyjen 
sääntöjen mukaan 10.000-25.000 euroa per voimala. Mut-
ta kiinteistön arvon laskiessa verotulot pienenevät. Ne 
maanomistajat, jotka vuokraavat maitaan alueilta, joil-
le tuulivoimaloita mahdollisesti suunnitellaan ja raken-
netaan, saavat vuokratuloja. Vuokratuloista maksetaan 
pääomavero 30 %.  Iin kunnanvaltuusto hyväksyy alu-
eet, joilla tuulivoimaloita saa rakentaa. Jos maanomistaja 
ei vuokraa aluettaan, ei se estä tuulivoiman rakentamis-
ta, mutta maanomistaja ei saa vuokratuloa.

Tuulivoimaloiden rakentajat ovat isoja urakoitsijoi-
ta, joten paikallinen hyöty on pienimuotoista. Tuuli-
voimaloiden huolto työllistää muutaman asiantuntijan. 
Tuulivoiman liikevaihdosta Suomessa verotuloja ei pää-
sääntöisesti makseta, esimerkkinä Tuuliwatti Oy. Vero- 
ja vuokratulojen osuus tuulivoiman liikevaihdosta on 
3-4 %. 

Suomessa kylien saamat korvaukset tuulivoimalois-
ta ovat olleet satunnaisia. Ulkomailla kylien neuvottelu-
taito on ollut parempi ja korvauksia maksetaan. Voisiko 
esimerkiksi kyläyhdistys ottaa aktiivisemman roolin täs-
sä? Vai astutaanko, jonkun kunnanvaltuutetun varpail-
le…

Uusien teiden rakentaminen tuulivoima-alueille on 
aiheuttanut pienimuotoisia puustokuolemia, kun soiden 
vesitasapaino muuttuu ja veden pinta nousee. Tuulivoi-
maloista lähtee ääni, joka liikkuu tuulen mukana. Olha-
vassa länsituulet (tuulee mereltä) ovat vallitsevia, joten 
tuulivoimaloiden meripuolella, melusta ei yleensä esim. 
kahden kilometrin etäisyydellä ole haittaa.

Maailman laajuisesti tuulivoima on isoa liiketoimin-
taa. Suomessa Olhava ja Myllykangas ovat olleet etu-
rintamassa tuulivoiman toteutuksessa. Iin kunta on 
julkisuudessa ollut hyvin tyytyväinen tilanteeseen ja ak-
tiivinen myötävaikuttaja. Olhavassa paikallisten asukkai-
den ja vapaa-ajan asukkaiden joukossa on tuulivoiman 
lisärakentamisen vankkoja vastustajia ja hiljaisia hyväk-
syjiä.

Matti Lahdenperä

Tuulivoimaa 
- puolesta ja vastaan

”Olhavassa paikallisten 
asukkaiden ja 

vapaa-ajan 
asukkaiden joukossa 

on tuulivoiman 
lisärakentamisen 

vankkoja vastustajia ja 
hiljaisia hyväksyjiä.”

Uutta on

Kehittämisyhdistyksellä on 
ollut monipuolinen ja jäl-
leen kerran perin aktiivinen 
toimintavuosi. Keväällä lan-
seerattiin Olhavan seudun 
0.-6. lk oppilaille logokilpai-
lu, johon saatiin paljon osal-
listujia. Parhaat piirustukset 
palkittiin Olhavan koulun 
kevätjuhlassa. Kaikki ide-
at annettiin Olhavasta läh-
töisin olevalle graafikolle, 
Samuli Kiirikki, edelleen ke-
hitettäväksi. Tuloksena syn-
tyi upea logo, jolla on tarina: 
logo ilmentää sitä, kuinka 
vahvasti juuret ovat Olha-
vassa. Logossa Olhavanjoki 
ja Vuornosoja muodostavat 
juuret rantatörmän veh-
maalle koivulle.

Yhdistys käynnisti ke-
väällä myös Olhavan omien 
internetsivujen laadinnan. 
Kipinä omien sivujen tekoon 
on syntynyt tarpeesta saada 
hajallaan oleva tieto yhteen 
paikkaan, helpottamaan tie-
dottamista alueen sisällä 
sekä viestittämään Olhavan 
seudusta ulospäin. Sivujen 

Olhavan seudun 
kehittämisyhdistyksellä 
monipuolinen vuosi

kohderyhmiksi tunnistettiin-
kin sekä nykyiset että entiset 
olhavanseutulaiset, mökki-
läiset ja Olhavan seudulle 
muuttavat uudet asukkaat. 
Lisäksi tärkeä kohderyhmä 
on lomalaiset ja alueella vie-
railevat.

Mainostaulu pystytettiin 
talkoilla 4-tien varteen
Ei kesää ilman talkoita. Tänä 
vuonna päätettiin rakentaa 
iso mainostaulu Olhavan 
Areenan edustalle. Mainos-
taulu tulee palvelemaan 
Olhavan tapahtumien mai-
nostamisessa sekä Olhavan 
idyllisyyden viestimisessä 
ohikulkijoille. Mainostau-
lun pystytys tapahtui ko-
neellisesti ammattitaidolla. 
Yrittäjä Ohtamaa teki työn 
kokonaan talkoilla.

Olhavapäivä tarjosi  
parastaan heinäkuussa
Olhavapäivälle katettiin jäl-
leen kerran monipuolinen 
näyttely kyläläisten ja ohi-

kulkevien tutustuttavaksi. 
Sää suosi ja kävijämäärä ylit-
ti jälleen kerran järjestäjien 
odotukset. Mutta kaikkein 
tärkeintä oli saatu palau-
te: kiitosta saatiin niin ky-
läläisiltä kuin vierailijoilta. 
Kävijät kokivat, että maa-
laismainen rento tunnel-
ma tarttui ja alueella viihtyi 
pitkään. Erityiskiitosta sai 
myös ravintolateltan tar-
jonta; tarjolla oli paistettuja 
muikkuja ja lohikeittoa. Li-
säksi vohvelikahvit olivat 
monen suosikki. 

Kesällä Olhavan Aree-
nalla järjestettiin myös ns. 
peräkärrykirppikset sekä 
kesäkuussa että elokuus-
sa. Syksyllä oltiinkin sitten 
aktiivisesti puuhaamassa 
Vuosiojan yhden pitkähkön 
kosken osalta kunnostustal-
koita yhdessä Pro Agrian ja 
ELY-keskuksen asiantunti-
joiden kanssa. 

Kehittämisyhdistyksel-
lä on aktiivinen rooli myös 
Olhavanjoen kalataloudelli-
sen kunnostukseen liittyvis-

sä tapahtumissa, vaikkakin 
varsinaisia kunnostustoimia 
ei tänä kesänä Olhavanjoel-
la tehty. Hankkeessa odo-
tellaan vesiviranomaisen 
lupapäätöksiä loppujen kun-
nostettavien koskien osalta. 
Olhavanjoen kunnostami-
nen ei ole yksittäinen ohi-
menevä juttu, vaan laaja, 
monitahoinen ja vuosia vaa-
tiva toimenpiteiden sarja.

Yhdistyksen tavoittee-
na on olla ns. moottorina, 
eli toimenpiteiden edistäjinä 
alueella.

Kehittämisyhdistyksen 
toiminta pyörii vapaaehtois-
ten toimin. Puheenjohtaja-
na tunnen kiitollisuutta ja 
isoa iloa siitä hurjasta työ-
määrästä, jota ihmiset ovat 
panostaneet toimintaan va-
paaehtoisesti. Nöyrä kiitos 
kaikille!

Olhavan seudun kehittä-
misyhdistys Ry.

Maarit Tihinen
puheenjohtaja

Olhavapäivien paistetut muikut vievät kielen mennessään

Puheenjohtajan kuulumisia
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Toimittajat: 
Heikki Lahdenperä, Helka Tapio, Kalevi Stenberg, 
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ja kylien aktiiviset toimijat
Taitto: 
VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Paino: 
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Kiitos kaikille lehden tekemiseen osallistuneille. 
Kiitos myös ilmoittajille! Te kaikki olette mahdollistaneet 
lehden tekemisen. KIITOS!

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

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

Olhavan oma kuntosali

Avaimen kuntosalille saa lunastamalla 35 euron avainpan-
tin. Avainkyselyt: Maarit Tihinen p. 040 7609 578.  

Olhavan seudun yhdistykset ja toimijat:

Kuva. Kurssilaiset vasemmalta Auli Tolonen, Mirja Ylitalo, Saila Veijola, Anna-Maija Pakonen, Maarit Tihinen sylissään Lilli Tihinen, Tiina Ku-
nelius, Sini Tolonen, Meeri Piispanen, Annika Ylitalo, Kaisa Jyrkäs ja Laura Marttila.

Pöytä on katettu maistuvilla ja 
monipuolisilla kasvisruoilla.

Punajuurimuffinit

Yli-Olhavan maamiesseu-
ran naisosastolla, tai tutta-
vallisemmin Yli-Olhavan 
maa- ja kotitalousnaisilla, on 
vuosikymmenten perinteet. 
Toimintaan kuuluu syys- ja 
kevätkokousten lisäksi eri-
laiset kurssit ja yhteiset ta-
pahtumat. Viime vuosina 
olemme pitäneet muun mu-
assa nuotioruokakurssin ja 
nuotioiltoja. Tapahtumat 
suunnitellaan yhdessä jäsen-
ten toiveiden mukaisesti. 

Lauantaina 19.10. ko-
koonnuimme maamies-
seuran talolle oppimaan 
yhdessä uusia kasvisruoka-
reseptejä. 

Kuten hyvään ruoka-
kurssiin kuuluukin, lopuk-
si saimme syödä vatsamme 
täyteen maistuvaa kasvis-
ruokaa sen seitsemää sorttia! 
Suosikeiksi muodostuivat 
kasvispihvien ja kasvispiira-
kan lisäksi vähän erilaiset 
kasvisleivonnaiset, kuten 
punajuurimuffinit. 

Lisää tietoa maa- ja ko-
titalousnaisten toiminnasta 
löytyy Facebookista, johon 
päivitetään myös ilmoituk-
set esimerkiksi tulevista ta-
pahtumista. Uudet jäsenet 
ovat tervetulleita!

Annika Ylitalo, 
Yli-Olhavan maa- ja 

kotitalousnaisten 
puheenjohtaja

Maa- ja kotitalousnaisten kasvisruokakurssi
PUNAJUURIMUFFINIT
Taikina:
1,5 dl kaakaojauhetta
3 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
3 dl sokeria
250 g keitettyä punajuurta
4 munaa
1 dl rypsiöljyä
1 dl sulatettua voita
2 tl vanilja-aromia tai vanilja-
sokeria
Kuorrute:
150 g tomusokeria
1 paketti tuorejuustoa
punajuurien keitinvettä jäähty-
neenä/punaista elintarvikeväriä

Kuori ja keitä punajuuret. 
Säilytä keitinvesi kuorrru-
tusta varten. Laita uuni läm-
penemään 180 C. Soseuta 
punajuuret hyvin, lisää sosee-
seen munat yksi kerrallaan se-
koittaen. 

Lisää rasvat  sekä vanilja ja 
sekoita. Sihtaa seokseen kuivat 
ainekset ja sekoittele varovasti. 
Kaada muffinivuokiin ja paista 
n 30 minuuttia. 

Sekoita kuorrute, lisää kei-
tinvettä piniin värin aikaan-
saamiseksi. Jos kuorrutemassa 
tuntuu liian löysältä, lisää to-
musokeria. Kuorruta jäähty-
neet muffinit.

Mustikkapiirakka

!

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

Lampaat ovat olleet osa elä-
määmme jo kahdeksan ke-
sää. Hankimme kuuden 
lampaan katraan raivaa-
maan Olhavajoen rantaam-
me. Tuona aikana nuo 
ahkerat maisemanhoitajat 
ovat avartaneet jokinäky-
mää hienosti. Ensimmäise-
nä kesänä lammasaidanteko 
oli vielä opettelua ja niinpä 
katras kävi harventamassa 
kasvimaalla herneen varsia 
ja porkkanan naatteja. On-
neksi juuret jäivät maahan. 
Syksyllä lauma suunnis-
ti mansikkamaalle ja ahmi 

HUNAJAINEN LAMMASPATA 
1,2 kg luutonta lampaanlihaa kuutioina tai
2 kg luisia potkaviipaleita
50 g voita ja kasviöljyä
2 tl  suolaa
0,5 tl  rouhittua mustapippuria
2 pientä (200 g) naurista tai lanttua
2 (200 g) porkkanaa 
3–4 (200 g) sipulia
2–3  valkosipulin kynttä
(2 rkl  soijakastiketta)
3 rkl  hunajaa
n. 8 dl  vettä
(2 dl  kermaa)
tuoreita yrttejä, esim. timjamia, persiljaa, rosmariinia
1. Kuori ja paloittele kasvikset reiluiksi kuutioiksi.
2. Ruskista lihakuutiot voi-kasviöljyseoksessa pienissä erissä. 
Mausta suolalla ja pippurilla. kaada lihat pataan. 
3. Lisää pannuun kasviskuutiot ja pyörittele niitä hetken ai-
kaa niin, että ne vähän ruskistuvat. Lisää vesi ja hauduta 
kypsäksi noin tunnin ajan. 
4. Halutessasi voit lisätä kypsään pataan kermaa sekä tuorei-
ta hienonnettuja yrttejä. 
Kuumenna vielä ennen tarjoamista. 

Lampaiden touhuja seuraa taustalta Matti Lahdenperä.Lammas on monipuolinen tuotantoeläin.

Lampaantalja on lämmin ja kaunis tuote monenlaiseen käyttöön. Lampaanvillashaali työn alla kangaspuissa.

kaikki mansikanlehdet ja 
kukka-aiheet. Seuraavana 
kesänä kukat ja marjat jäivät 
tulematta, mutta mansikka-
maa sai aidan ympärilleen. 

Lampaat pitää keritä kah-
desti vuodessa ja ensimmäi-
senä syksynä tuhersimme 
kerittimien ja saksien kans-
sa monta tuntia hiestä mär-
kinä. Seuraavana keväänä 
meillä oli jo sähköinen kar-
vanleikkuri ja homma hoi-
tui jo paljon lyhyemmässä 
ajassa. Katselimme netistä 
lampaan keritsemisfilmejä 
Uudesta Seelannista, mut-

ta viiden minuutin keritse-
misaika lammasta kohden 
jäi vain haaveeksi.  Ensim-
mäisenä syksynä emme ras-
kineetkaan luopua noista 
uteliaista ja seurallisista lem-
mikeistämme, vaan rupe-
simme rakentamaan niille 

lampolaa vanhan elosuojan 
nurkkaan.  Pakkasaikaan 
niille hankittiin lämpölamp-
pu pitämään juomavettä 
sulana. Vuodet kuluivat ja 
lammasrouvat varttuivat. 
Teurastaja vieraili hallillam-
me kahtena syksynä ja minä 

jalostin lihat omaan ja las-
temme pakastimiin. Kaikki 
kuusi taljaa muokkautettiin 
ja ne lämmittävät nykyisin 
pulkkia ja keinutuoleja. Kol-
mena kesänä meillä on ollut 
kymmenkunta kesälammas-
ta jatkamassa maiseman-
hoitotehtäviä. Lokakuussa 
karitsat haetaan takaisin ko-
tiinsa ja samalla sovitaan, 
että ensi kesänä tulevat uu-
det karitsat. 

Yhdestä kesävillaerästä 
kehräytin villalankaa. Lam-
paidemme villasta kudotut 
sukat lämmittävät varpai-

tamme ja joulun jälkeen 
myös hartioita, sillä shaali-
kangas on kangaspuissa.  

Lampaanliha muhii me-
heväksi uunissa tai liedel-
lä. Jos lampaanjauheliha 
maistuu liian voimakkaal-
ta, voi makua miedontaa se-
koittamalla siihen tavallista 
sika-nautajauhelihaa. Val-
kosipuli, yrtit ja juurekset 
maustavat mukavasti lam-
masruokia.

Teksti ja kuvat: 
Helena Lahdenperä
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*Esim. talo viikonlopuksi, 
ns. juhlapaketti, sis. laaduk-
kaan kahviastiaston pöytä-
liinoineen, vain 150 €!

Onko perhejuhlat tulossa?
Tarvitsetko kokoustilaa?

Yli-Olhavan Maamiesseuran 
TALOA VUOKRATAAN 

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

Lisätietoja: 
Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663

klo 8.45 Seppeleenlasku sankarihaudoille, 
 Oijärvi
klo 9.15 Seppeleenlasku sankarihaudoille, 
 Olhava
klo 10 Juhlajumalanpalvelus ja seppeleenlasku, 
 Iin ja Kuivaniemen kirkot

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 
pe 6.12.2019 

Olhavan koululla
Juhlassa muistellaan Olhavan taistelun 

75-vuotispäivää

klo 12  Itsenäisyyspäivän juhla, 
 Olhavan koulu
 Juhlakahvit 
 Lippukulkue, 
 Siniristilippumme –laulu
 Seurakunnan tervehdys, 
 Tapani Ruotsalainen
 Kunnan tervehdys, 
 Johannes Tuomela
 Musiikkia/runoutta
 Juhlapuhe, 
 Erkki Taskila
 Musiikkia
 Veteraanien kukittaminen
 Maamme-laulu

Linja-auto lähtee Oijärven hautausmaalta klo 9, 
Sampolan tienhaaran klo 9.15 ja Närräharjun kautta 
Kuivaniemen kirkolle jumalanpalvelukseen, ottaen 
tarvittaessa kyytiin Kuivajoentien varrelta. Kuiva-
niemeltä ja Iistä lähtee kuljetus seppeleenlaskujen 
jälkeen Olhavaan, ja juhlan jälkeen samoja reittejä 
takaisin (ilmoittauduthan kuljetuksiin). 

Lisätietoa sekä ilmoittautumiset juhlaan ja linja-au-
tokyytiin 25.11.2019 mennessä Iin kunta/Ii-instituutti 
Heini Perttula, heini.perttula@ii.fi tai p.050 3950 498. 
Varaudumme kattauksessa 140 osallistujaan.

Tervetuloa kaikki sotiemme veteraanit, 
heidän omaiset ja kuntalaiset!

Pikkujoulu-

TANSSIT

Soittaa 
TIINA PITKÄNEN 

JA SARMAS

Yli-Olhavan maamiesseurantalolla
Oijärventie 1091, Yli-Olhava

la 30.11 klo 21.00-01.00

ARVONTAA JA KAHVIO!

Järjestää Yli-Olhavan maamiesseura ry

Lippu 13€
Tervetuloa!

Vain käteismaksu.

Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa! 

YLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA

5

20
7

38

9

Oijärventie 1091 Yli-Olhava
Bingo

Pääpalkinnot: Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*30€ + 1*50€. Lopuksi irtol. 100 €.

ISÄINPÄIVÄ-

Kakkukahvitarjoilu!

Isäinpäiväbingo on 
su 10.11.2019 klo 17.00

Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa! 

YLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA

5

20
7

38

9

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

kinkku-Bingo

Pääpalkinnot: Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*kinkku + 1*50€. Lopuksi irtol. 100 €.

Kinkkubingo on
su 1.12.2019 klo 17.00

RAKENNUS JA REMONTTI 

HIETALA

Kaikki kodin remontit millin tarkkuudella

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

www.rakennusliikehietala.com

Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu 
3D-koneohjausmallit

www.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

os. Leipojantie 4,  91100 Ii 
p. 0400-380688, 0400-287483

Rokotusauto (kirjastoauto) kiertää 
Olhava–Yli-Olhava–Hyry–Oijärvi-reitillä ti 12.11. ja ti 26.11.
klo 10-11 Olhava, entinen huoltoasema
klo 11.30-12.30 Yli-Olhava, maamiesseurantalo
klo 13.30-14.30 Hyry, entinen koulu/liikuntahalli
klo 15-16 Oijärvi, Veeran kauppa 

Rokotukset ilman ajanvarausta myös:
–ma 18.11. klo 8-16    Iin ja Kuivaniemen neuvolat
–to 21.11. klo 15-18    Iin neuvola
–ma 25.11. klo 8-16    Iin ja Kuivaniemen neuvolat
–to 28.11. klo 15-18    Iin neuvola
–pe 13.12. klo 8-14     Iin neuvola

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja: 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö 
• Raskaana olevat naiset 
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet (v. 1954 tai sitä ennen syntyneet) 
• Kaikki 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset 
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat 
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri 
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja 

vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset 

Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, voit ostaa rokot-
teen apteekista reseptillä.
Otathan Kela-kortin mukaan rokotuskäynnille. 

Influenssarokotukset
Iissä

oulunkaari.com

Instagram:
olhava.fi

Tykkää ja pysy 
Olhavan kartalla!

Facebook:
Olhava.fi
Olhavan koulun vanhempainyhdistys
Olhavan oma puskis
Olhavan wanhakauppa
Olhavanseudun kelkkailijat
Yli-Olhavan maa- ja kotitalousnaiset
Yli-Olhavan Maamiesseura

olhava.fi
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Toimistopäivä maanantaisin, tapaamiset muutoin sovittaessa.

II
IIN METSÄNHOITOYHDISTYS
Kirkkotie 8, 91100 Ii

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

Metsäneuvoja Mikko Koistinen
0400 239920
mikko.koistinen@mhy.fi

JOKIVARREN 
PUUTARHA

P. 0400 192 142
Oijärventie 1144 
Yli-Olhava

Suomen Testauspalvelu Oy on nyt

Tarjoamme asiakkaillemme 
laadukasta ja luotettavaa 

tarkastuspalvelua.

tarmo.tuomela@qualitas.fi

Olhavanjokeen nousi vie-
lä 1990-luvulla syksyisin sii-
kaa. Tuolloin voimayhtiön 
velvoitteena oli tuottaa ka-
lan poikasia vesistöihin kor-
vauksena voimalaitosten 
rakentamiselle. Olhavassa 
voimayhtiö kasvatti kalan-
poikasia useassa luonnon-
ravintolammikossa. Kun 
kalanpoikasten tuotanto siir-
tyi laitoksiin, tyrehtyi myös 
siian nousu jokeen. Siika 
nimittäin palaa syntymä-
jokeensa merivaelluksen jäl-
keen.

Nyt Olhavan Osakaskun-
ta on päättänyt tehdä asialle 
jotakin. Osakaskunta käyn-
nisti projektin asian tiimoilta 
kesällä 2018. Kohteeksi valit-
tiin Alimmainen Pihlajajärvi, 
jota myös voimayhtiö käytti 
aikanaan. Järvessä oli vielä 
vanha säännöstelypato, jota 
munkiksi kutsutaan. Munk-
ki vuoti ja järven vedenpin-
ta pysyi liian alhaalla. 

Syksyllä 2018 laskuojan 
suulle asennettiin uusi te-
räksinen munkki. Munkki 
mahdollistaa vedenpinnan 
säännöstelyn noin 150 sent-
timetrin korkeudesta. Huh-
tikuussa 2019 järvessä 

Vaelluskalaa Olhavanjokeen

OLHAVAN OSAKASKUNNAN KUULUMISIA

Olhavan Osakaskunnalla 
on takanaan toiminnallinen 
kesä. Siianpoikasten kas-
vatuksen lisäksi kesäkausi 
alkoi perinteisesti kalanpoi-
kasten haulla Taivalkoskel-
ta. 

Noin 15 000 vuoden van-
hoja ja vastakuoriutuneita 
taimenenpoikasta istutettiin 
osakaskunnan vesistöihin. 
Velvoiteistuksina vastaan-
otettiin n 30 000 siian poikas-
ta ja laskettiin Olhavajokeen. 
Osakaskunnan toimesta pa-
rannettiin Vuornosojan ko-

suoritettiin petokalojen pois-
to. Käsittely onnistui hyvin 
päätellen lokkien määrästä 
järvellä jäiden sulettua.

Toukokuussa 2019 istu-
tettiin Alimmaiseen Pihla-
jajärveen noin 140 tuhatta 
vastakuoriutunutta siian 
poikasta. Vastakuoriutunut 
siian poikanen on noin 1 
senttimetrin mittainen. Elo-
kuun lopulla siian poikasen 
mitta oli jo noin 4 sentti-
metriä. Nyt osakaskunta on 
tyhjentämässä järveä Pih-
lajaojan kautta Olhavanjo-
keen. Odotamme innolla 
arviota siitä, paljonko poi-
kasia on säilynyt hengissä. 
Noin kolmen vuoden kulut-
tua nämä poikaset palaavat 
syntymävesistöönsä ja ovat 
siten pyydettävissä Olha-
vanjoesta.

Uuden kalastus-
lain ja -asetuksen myö-
tä Olhavanjokikin luetaan 
vaelluskalavesistöksi ja ka-
lastuksen ajalliset rajoitukset 
koskevat myös jokeamme. 
Tarkat rajoitukset ovat lu-
ettavissa netistä sivustolta 
”kalastusrajoitus,fi”. 

Ari Pernu

Vilkas kesä takana
dalle ja veneenlaskupaikalle 
menevää tietä ja järjestettiin 
ympäristön siistimistalkoot. 

Osakaskunta rakensi 
myös uuden kodan Antin-
matalan saareen. Mahtava 
talkooporukka, joka koostui 
paikallisista ja mökkiläisistä, 
sai kodan valmiiksi heinä-
kuussa parhaaseen veneily-
aikaan. Lisää osakaskunnan 
kuulumisia voit lukea sivus-
tolta www.Olhava.fi 

Helka Tapio

Munkin asennusta, Osmo Jurvakainen ja Seppo Tapio

Antinmatalan kodan pystytys.

Antinmatalan maalattu kota.



- 7 - OOlhavan
eutulainenSS

Kuva. Simppalan väkeä. Etualalla Aukusti Simula ja vaimonsa Sofia 
Eveliina o.s. Palukka (molemmat kuolleet 1941). Kuva Esteri Simula.

Erkki Kyröläinen lastaa Eero Laurilan Teräsmies-kaivinkoneella so-
raa Simppalassa. Kuva: Juhani Tolonen

Veikko Simula hillastamassa, jossain päin Olhavaa?

Väli-Olhavan Simppalassa, 
noin kuusi kilometriä nelos-
tieltä Oijärven suuntaan si-
jaitsi ennen Kynkäänharju eli 
toiselta nimeltään Simppa-
lanharju.

Sanalle ’kyngäs’ löytyy 
googlaamalla ainakin sellai-
nen selitys, että se tarkoittaa 
lyhyttä koskea, jossa on jyrk-
kä putous. Tuollainen kos-
ki löytyykin paikalta, jossa 
Kynkäänharju on aikoinaan 
työntynyt Olhavanjoen kyl-
keen ja pakottanut sen mut-
kalle. Koski on nimeltään 
Sahankoski, koska siinä on 
joskus ollut saha.

Simppalanharju on toinen 
nimitys tälle harjulle. Tämä 
nimi juontaa juurensa Olha-
vanjokivarren asuttamiseen 
1800-luvun alkupuoliskol-
la. Olhavan kylässä on asut-
tu monta sataa vuotta, mutta 
vuoteen 1830 mennessä kiin-
teää asutusta ei ylempänä 
jokivarressa ollut vielä lain-
kaan, ainakaan virallisesti.

Vasta aikajaksolla 1831-
1837 kirjataan Iin seurakun-
nan pitämissä rippikirjoissa 
merkinnät Olhavanjokivar-
ren kolmesta ensimmäises-
tä uudistilallisesta: Oulusta 
muuttanut Kalle Kustaan-
poika Liikanen (eli Koskela) 
sekä Oulujoen Pikkaralas-
ta kotoisin olleet veljekset 

Kynkäänharju ja Simppala Väli-Olhavassa

Matti ja Simo Vasala. Näis-
tä Liikanen asettui paikkaan, 
jonka kohdalla nykyisinkin 
on Liikasenkoski, ja Matti 
Vasala perusti uudistilan ni-
meltä Kärppälä. Simo Vasa-
la puolestaan jäi Vuosiojan 
ja Olhavanjoen risteyksen 
paikkeille Kynkäänharjun 
kainaloon. Aikaa myöten Si-
mon tilan nimeksi vakiintui 
Simula, ja hyvin todennäköi-
sesti Simosta käytetyn kut-
sumanimen perusteella koko 
kulmakunnan nimeksi va-
kiintui Simppala.

Simpalla ei ollut poikia, 
joten talon peri hänen tyttä-
rensä Maria. Hän meni nai-
misiin olhavalaisen Juho 
Erkki Juopperin kanssa, joka 
kotivävyksi tultuaan muut-
ti sukunimensä Simulaksi. 
Juhon ja Marian poika Au-
kusti Simula oli seuraava 
isäntä Simppalassa. Hän nä-
kyy vaikuttaneen aktiivisesti 
niin kotikylällään kuin kun-
nan ja seurakunnan yhteisis-
sä hankkeissa. 1920 -luvulla 
Iin seurakunnassa todettiin 
tarve perustaa Olhavaan 
oma hautausmaa. Kansallis-
arkiston digitoimista sano-
malehdistä löytyneet uutiset 
kertovat hankkeesta. Eri vai-
heiden jälkeen seurakunta 
osti Aate ja Aukusti Simu-
lalta palan Kynkäänharjuun 

liittyvää Kynkäänkangasta 
hautausmaaksi, joka ”mieltä 
ylentävin menoin” vihittiin 
käyttöönsä 10.10.1923.

Hautausmaalle on Oi-
järventieltä noin 700 metrin 
pituinen matka Kiuttulan yk-
sityistiekunnan ylläpitämää 
hiekkatietä, joka kulkee van-
han Kynkäänharjun paikal-
la. Olisiko mahdoton ajatus, 
että neljän vuoden päästä 
voitaisiin 100-vuotisjuhlaan 
ajaa päällystettyä, pölyämä-
töntä tietä pitkin?

tusta oli ampumalla irrotet-
tu soraa.

Myös isäni Tauno Simu-
la oli aloittanut opintiensä 
30-luvun alussa Simppalan 
pirtissä kiertokoulussa en-
nen siirtymistä Yli-Olhavan 
kouluun.  Hän ylpeili aina 
sillä, että hän oli päässyt suo-
raan toiselle luokalle, koska 
tunsi A:n. Toinen muistikuva 
oli hänelle jäänyt lähtemättö-
mästi mieleen sen aikaisesta 
”kouluruokailusta”: Opet-
taja oli levittänyt jäistä voita 
lasten leipien päälle peuka-
lollaan.

Simppalan talo sijaitsi so-
pivasti tien varressa. Paik-
kakuntaa tuntemattomankin 
on ollut helppoa löytää peril-
le, koska vieressä ollut harju 
oli hyvä tuntomerkki. Kier-
tokoulupirtin lisäksi se on ol-
lut eräänlainen kyläkeskus: 
siellä suoritettiin rokotuksia, 
järjestettiin tietoimituksia ja 
pidettiin nähtävänä vaali-
luetteloita. 

Vuoden 1941 maaotte-
lumarssin kymmenen ki-
lometrin mittaisen reitin 
lähtöpisteenä oli Yli-Olha-
van koulu, ja kääntöpaik-
kana Simppala. Sääntöjen 
mukaan matkasta piti suo-
riutua tietyssä ajassa ja juok-
sematta. Äitini oli ollut 
koulutyttönä marssilla mu-
kana. Hän kertoi, kuinka in-
nokkaasti kyläläiset olivat 
marssiin osallistuneet. Eräs-
kin emäntä oli suoriutunut 
aikarajasta vasta kolmannel-
la yrityksellä.

Omaan kouluaikaani 
60-luvulle tultaessa harjun 
korkeimmalle kohdalle oli 
jätetty suurin piirtein ten-
niskentän kokoinen koske-
maton alue, jonka ympäriltä 
maat oli rouhittu pois.  Syy-
nä oli se, että siinä kohtaa 
harjun päällä oli vanha kol-
miomittaustorni.  Harju it-
sessään kohosi vaikuttavan 
korkealle montun pohjasta, 
mutta tuo kokonaisuus tor-
neineen näytti koulupojas-
ta aivan huimalta laitokselta.  
Meille koululaisille tuo muo-
kattu harjun jäänne oli mitä 
parhain mäenlaskupaikka, 
koska siellä ei ollut yhtään 
puita vastuksena. Suksil-
la ylös kiipeäminen oli kyllä 
hankalaa. Laskemiseen tar-

vittiin uskallusta, sillä reuna-
turve oli kuin räystäs, jonka 
alta oli sora ja hiekka valu-
nut pois, ja ensimmäiset pari 
metriä laskettiin sukset ko-
konaan ilmassa kohtisuo-
raan alaspäin.

Kolmiomittaustorniin kii- 
peäminen oli ankarasti kiel-
letty. Jotkut sinne kuiten-
kin kiipesivät, mutta itse en 
sinne mennyt, sillä torni oli 
niin näkyvällä paikalla su-
kulaistalojen valvovien sil-
mien ristitulessa. Toinen 
samanlainen torni oli nimit-
täin Kiuttulantien vieres-
sä Ahtaallakalliolla, ja sinne 
joskus salaa kiipesin. Kieltä-
mättä vähän pelotti, varsin-
kin alas tullessa. Tikkaat oli 
tehty pöllin vahvuisista puis-
ta, joista ei saanut normaalia 
puristusotetta.

Nelostien rakentami-
nen oli 60-luvulla kovassa 
vauhdissa, ja tarvittiin pal-
jon mursketta. Silloin sai 
kolmiomittaustorni luvan 
häipyä, ja mäenlaskukin lop-
pui, kun sorat vietiin pois. 
Kynkäänharjun monttuun 
pystytettiin murskeasema, 
”sepelimylly”, joka louskut-
ti siinä pitkään yötä päivää. 
Se taisi olla minulle ja ehkä 
joillekin muillekin kyläläi-
sille ensimmäinen näkymä 
teollisuuslaitoksesta. Varsin-
kin pimeään aikaan se oli jo-
tenkin hurjan näköinen, kun 
sähkövalot korostivat kor-
keita pöly- ja höyrypilviä.

Paikkakunnan miehille se 
tarjosi työpaikat pitkäksi ai-
kaa, mutta olosuhteet olivat 
kovat. Oli melua ja pölyä, 
oli kylmyyttä ja pimeyttä. 
Onnettomuuksiakin sattui.  
Koulupoikana ihmettelin ko-
vasti myös sitä, kun isä ker-
toi, että työmaalla aikuiset 
miehet tekivät lapsellisia 
kepposia toisilleen: laittoi-

vat salaa eväslaukkuun koti-
matkalle kivenmurikoita tai 
ripustivat kaikenlaisia här-
veleitä haalarin selkämyk-
seen.

Kynkäänharjun karkein 
aines ei kelvannut betoni-
massaan, mutta murskeeksi 
tuollaiset jalkapallon kokoi-
set kivet olivat erinomaista 
materiaalia: ei tarvinnut po-
rata ja louhia kiintokallio-
ta. Sepelimyllyn omituinen, 
epätasainen rytmi kuului ki-
lometrien päähän, ja tunnis-
taisin sen vieläkin muiden 
äänien joukosta.

Lopulta sora loppui, ja 
mylly vietiin pois. Jäljellä 
oli vain paljas monttu, jon-
ka pohja oli suurin piirtein 
tasattu, ja siellä täällä oli 
käyttämättä jääneitä kivika-
soja. Kun työmiehet olivat 
häipyneet, areena oli vapaa.  
Monttu oli kuin tehty mopol-
la ajamiseen. Yhdessä kohtaa 
oli oivallinen lentopalloken-
tän paikka kylän nuorille. 
Kun pimeällä palailin kotiin 
Kiuttulaan, hautausmaan 
kiiltävät hautakivet vilkut-
telivat tuttavallisesti mopon 
valoissa.

Ja sitten tuli vääjäämättä 
se aika, kun meidän 50-luvul-
la syntyneiden oli lähdettävä 
harjulta maailmalle.

Kynkäänharjua ei enää 
ole, mutta sitä ei suinkaan 
ole vielä käytetty loppuun! 
Entisen harjun alueella si-
jaitsee koko kunnankin mit-
takaavassa merkittävä 
vedenottamo. Kuntalaisten 
käyttöön pumpattavan poh-
javeden määrä lienee lähes 
kymmenesosa kunnan koko 
tarpeesta.

Kun seuraavan kerran 
juot lasillisen vettä, muista 
skoolata Kynkäänharjulle.

Veikko Simula

Olhavanjokivarren tie 
eli nykyinen Oijärventie on 
vanhastaan kulkenut Kyn-
käänharjun yli. Olen kuullut 
vanhemmilta ihmisiltä värik-
käitä tarinoita ”kauhean kor-
keasta” harjusta, jonka päälle 
ei esimerkiksi jaksanut pyö-
rällä polkea. Vaikka harju 
ei nyt mikään varsinainen 
vuori liene ollutkaan, se on 
saattanut olla muodoltaan 
jyrkkä. Olen turhaan yrit-
tänyt löytää vanhoja kuvia 
tai karttoja, josta tämän olisi 
saattanut todeta. Simppalan 
tienoot hyvin tuntenut, nyt jo 
edesmennyt Elsa Huovinen 
s. Ojala vakuutti, että pyöräl-
lä Olhavan suunnasta tulles-
sa piti ensin laskea vauhdilla 
kodin tienhaarasta ohi ja sit-
ten palata, kun ei pystynyt 
kovan vauhdin takia käänty-
mään kotipihaan.

Harjua ei enää ole. Pai-
kalla on vain tasattu kivikko, 
joka kasvaa kituliaita mänty-
jä. Sorat on vuosikymmeni-
en aikana tarvittu jokivarren 
talojen betonivaluihin tai ne-
lostien pohjaksi. Aikoinaan 
Simppalan pirtissä koulua 
käynyt Pentti Liikanen ker-
toi, kuinka talvipakkasella 
kivet olivat kolisseet pirtin 
seinään, kun jäisestä mon-Lauri Kamula Simppalan harjulla v. 1956. Kuva: Tarmo Kamula 
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NAUDAN LUOMULIHAA 
SUORAMYYNTINÄ TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!

040 838 1648

Veikko Lahdenperä syntyi 
maanviljelijöiden Helmi ja 
Vieno Lahdenperän esikoi-
sena Olhavaan, Jämsän ti-
lalle 14.6.1949. Muutaman 
vuoden sisään Veikolle syn-
tyi kaksi veljeä, Heikki ja 
Matti. Kotitilalla viljeltiin, 
pidettiin lehmiä ja kalastet-
tiin.  Talvisin tehtiin metsä-
töitä. Lisäksi Helmi ja Vieno 
ylläpitivät Olhavan puhe-
linkeskusta. Maatalon työt 
pitivät kiireisinä, mutta eh-
tivät pojat välissä myös na-
histelemaan naapurin lasten 

Veikko Lahdenperä 70 v. 
OT-Kumi Oy 30 v.

Olhavan pojan kasvupolku yrittäjäksi

kanssa. Kesäajan piti meri 
ruuassa, syksyllä lahdattiin 
sika ja sitten nautittiin läski-
pottua. 

Koulukäynnin Veikko 
aloitti Olhavan kansakou-
lussa, jossa opettajina oli-
vat tuohon aikaan Annikki 
Tuomaala, Pentti Koivisto ja 
Arja Kukko-Liedes. Koulua 
piti käydä ahkerasti, ja ko-
tona sai keskittyä läksynlu-
kuun iltaisin. Keskiarvo oli 
tärkeä, sen piti olla yli seit-
semän todistuksessa. Oma 
hommansa oli puhelinkes-

kuksen päivystys, jota myös 
pojat hoitivat vanhempien 
ollessa navetassa. 

Koulutie jatkui Iin kan-
salaiskoulussa, jonne mat-
kattiin päivittäin Alamäen 
linja-autolla. Iin kouluvuo-
sien jälkeen kului välivuo-
si isän kanssa rantapuita 
merenrannasta ajaessa. Ne 
olivat pöllejä, jotka olivat ka-
ranneet hinurien tarakois-
ta Oulun ja Kemin välillä. 
Puut ajettiin pinoon Ruo-
nanojan suulle ja sieltä met-
säautot noutivat ne edelleen 
tehtaille. 16-vuotiaana Veik-
ko pääsi Iijoen uittoon töihin 
vääräksi eli tarkastamaan, 
että eri yhtiöiden tukit oli-
vat oikein eroteltu. Tätä työ-
tä riitti pariksi kesäksi.

 Opinnot jatkuivat vä-
livuoden jälkeen Hau-
kiputaalla, Maaseudun 
ammatillisessa koulutuskes-
kuksessa (MAK), johon mat-
ka taittui junalla. Opiskelu 
oli mielenkiintoista ja Veik-
ko valmistui kahden vuoden 
opintojen jälkeen puusepäk-
si. Varusmiespalvelus kului 
toimistohommissa autokom-
ppaniassa, mutta ehti Veikko 
kerran ajaa myös komppani-
an kuorma-auton ojaan. Siitä 
huolimatta Oulun armeija-
reissulta jäi taskuun ammat-
tiautoilijan ajokortti. 

Autoillessa mukaan tart-
tui Iin Työväentalolta myös 
tuleva vaimo Seija, jon-
ka ensitapaamisesta tulee 
25.12.2019 kuluneeksi 50 
vuotta. Tuore ajokortti toi 
töitä kuorma-autokuskina 
Koivuvaaran kaupalla Iis-
sä ja myöhemmin tehtävät 
myymäläauton kuljettajana. 
Työura jatkui puhelinasen-

tajana Iin Posti- ja lennä-
tinlaitoksella (PTL). Seija ja 
Veikko avioituivat vuonna 
-71 ja pian perhe kasvoi kah-
della lapsella. Koti perus-
tettiin samaan pihapiiriin 
Veikon vanhempien kanssa. 

Tilan työt pitivät myös 
Veikon kiireisenä: ”aina piti 
töitä tehdä, kun pikkupo-
jista ei ollut töihin”. Van-
hempien tuki oman uran 
kehittämiseen tulikin sit-
ten myöhemmin. 70-lu-
vun lopussa Veikko jatkoi 
opintojaan tietoliikenteen 
teknikoksi Oulun teknilli-
sessä oppilaitoksessa, tar-
koituksena jatkaa työuraa 
PTL:lla. Keskusautomatiikka 
muutti kuitenkin laitoksen 
toimintaa, eikä vastaval-
mistuneelle enää ollutkaan 
virkaa tarjolla. Muutaman 
mutkan kautta matka jatkui 
Kuivaniemen muoville ko-
neiden ja laitteiden huolto-
tehtäviin. 

Onnistumiset innostavat ja 
ohjaavat yrittäjyyteen
80-luvun loppupuolella 
Veikko työskenteli tuotan-
topäällikkönä Kuivaniemen 
muovilla. Työ edellytti itse-
näistä otetta ja hommat piti 
saada tapahtumaan. Tut-
tujen yrittäjien hyvät koke-
mukset liiketoiminnasta, 
pistivät vähän kateeksi ja 
sitä kautta harkitsemaan 
yrittäjyyttä. 

Usein oli juttua esimerkik-
si Kuivaniemen Muovin vie-
ressä sijainneen ja edelleen 
toimivan Wiitta-tuotteen 
perustajan Matti Viittasen 
kanssa, jolle kuuluukin eri-
tyinen kiitos yritystoimin-
taan innostamisesta. Toinen 

tärkeä kannustaja Veikon 
matkalla yrittäjäksi oli oma 
äiti, Helmi.

Vuonna 1988 iiläinen, jo 
edesmennyt Hannu Kurke-
la ehdotti Veikolle, että laa-
jennetaan jo toiminnassa 
olleen Oulun Tiivisteen eli 
OT-Silikonin tuotantoa sili-
konista kumituotteisiin. Iin 
Osuuspankin Mauno Hau-
tala vakuuttui nuorten mies-
ten liikeideasta, ja näin heti 
alussa satsattiin OT-Kumin 
omiin toimitiloihin Itä-Ii-
laaksoon. 

Ensimmäinen EPDM-ku-
mituotantolinja käynnistyi 
vuonna 1989, jolloin OT-
Kumi Oy kirjattiin kaup-
parekisteriin. Suuret riskit 
tunnistettiin ja tuoreet yrit-
täjät sitoutuivatkin teke-
mään heti alusta pitkää 
päivää. Hannu hoiti mark-
kinoinnin ja myynnin, Vei-
kon vastatessa hankinnoista 
ja tuotannosta. Suuret lai-
nat pakottivat onnistumaan, 
vaikka 90-luvun lama ro-
mutti yrityksiä urakalla. Iso 
merkitys oli onnistuneella 
markkinoinnilla, johon Han-
nun aiemmat kontaktit loi-
vat merkittävän perustan. 

OT-Kumi Oy – 30 vuotta 
kasvua ja kehitystä 
Yritys sijaitsee edelleen alku-
peräisellä paikallaan Liek-
sentiellä, mutta toimitiloja 
on laajennettu useaan ottee-
seen. Viimeksi OT-Kumi 
hankki kaksi vuotta sitten 
vastapäätä sijaitsevat saha- 
ja höylätoimitilat, jotka 
remontoitiin uuteen käyttö-
tarkoitukseen sopivaksi Lea-
der-rahoituksen tuella. 

Tuotanto on laajentu-

nut uusiin materiaaleihin 
ja jatkojalostukseen tuotan-
tokapasiteetin kasvaessa 
tasaisesti. Tällä hetkellä OT-
Kumi Oy on yksi Suomen 
johtavista tiivisteprofiilien 
valmistajista. Tuotantotilaa 
on nyt yli 4500 neliömetriä. 
Ekstruudereita eli profiilin-
valmistuskoneita on 11 ja 
tuotannossa olevia profiile-
ja yli 6000 erilaista. Perintei-
siä tiivistemateriaaleja ovat 
kumi ja silikoni, lisäksi tii-
visteitä tehdään thermoplas-
tisista elastomeereistä, joista 
valmistetut tuotteet voidaan 
myös kierrättää. Päämarkki-
na-alueet ovat Suomi, muut 
Skandinavian maat, Baltian 
maat ja Venäjä.

Hannu Kurkela luopui 
sekä OT-Silikonista, että 
osuudestaan OT-Kumissa 
90-luvun puolivälissä.  Vei-
kolla ei koskaan ole ollut 
ajatusta myydä tai lopettaa 
yritystoimintaa. Hän kuvaa, 
miten aikoinaan tuli sisälle 
pohjalaiseen yritysilmapii-
riin asenteella “nyt tehdään 
tätä”, eikä muita vaihtoehto-
ja tarvinnut enää miettiä. 

Olhavan kyläyhteisön 
Veikko on kokenut olevan 
aina yrittäjämyönteinen ja 
hän onkin pyrkinyt työl-
listämään yritystoiminnas-
saan alueen tekijöitä. Nyt 
toimintaa jatkavat Veikon 
lapset, Janne Lahdenperä 
työskentelee OT-Kumin toi-
mitusjohtajana ja tytär San-
na Brauer on hallituksen 
puheenjohtaja. Kolmas polvi 
on niinikään kasvamassa po-
sitiiviseen yrittäjyyteen.

Sanna Brauer

Veikko Lahdenperä 70 vuotta. (Kuva: Juho Tauriainen, Valokuvaa-
mo Salama)

70 30

OLHAVAN 
RIISTAMIEHET RY 

JOHTOKUNTA

Pasi Höyhtyä, 
puheenjohtaja, 
p. 0400 196 067

Erkki Muhonen, 
varapuheenjohtaja

Jari Hannuksela, 
sihteeri

Janne Aho
Esko Hekanaho

Ismo Tapio
Henri Tihinen

Olhavan Riistamiehet 
60-v juhlalippis tai -pipo

Huom! Rajoitettu erä. Tiedustelut pj. Pasi Höyhtyä

 Isäinpäivä- tai joululahjaksi!
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Pyydyksiä kokemassaHeikki Sassi esittelee 16 kg ja 17 kg lohisaalistaan Erämies ja saalis: metso sekä uros- ja naarasteeret

Heikki toivoo Kirasta itselleen 
pitkäaikaista metsästyskaveria

Kesällä Heikki on kaikki va-
paat merellä; kalastaa ja ve-
neilee. Käytännössä hän 
miltei asuu veneessään. Vii-
me kesänä Heikki kävi muu-
tamia pitempiäkin reissuja, 
mutta koska kalastus vaatii 
pyydysten kokemista sään-
nöllisesti, niin pitemmät 
reissut on ajoitettava tarkas-
ti. 

Kesän aikana Heikki pyy-
dysti yhteensä 89 kpl eriko-
koista lohta. Näistä suurin 
painoi 17 kg ja yli kymme-
nen kilon lohia hän pyy-
dysti peräti 4 kpl. Niinpä 
lohta syödään Sassilla kai-
kissa muodoissaan. Heikki 
myös myy kalaa naapureille 
ja tuttaville. Tuoreesta lähi-
kalasta ollaan kylällä todella 
tyytyväisiä. Jutun kirjoitta-
jakin sai haastattelureissul-
taan mukaansa purkkilohta, 
jonka maku ylitti odotukset 
moninkertaisesti. 

Syksyllä kalastushar-
rastus muuttuu metsästyk-
seen.  Heikki on jäsen sekä 
Olhavan Riistamiehissä että 

Erämies ja kalastaja tietää pyyntiniksit

Oulujoen Eräseurassa. Ja 
molemmissa metsästysseu-
roissa hän myös metsästää 
aktiivisesti. Tänä syksynä 
sorsajahti ei tuottanut tulos-
ta; mihin lie sorsat kadon-
neetkaan? 

Tänä syksynä metsä-
kanalinnuista on saaliiksi 
tullut 2 teertä ja jopa 3 met-
soa. Itseasiassa Heikki am-
pui elämänsä ensimmäisen 
metson tänä syksynä. Erä-
mies kertoi, että metsoja on-
kin nyt ollut runsaasti; jopa 
hirvipassissa. No, metsoa ei 
Heikki tietystikään hirvimet-
sällä ampunut. Sen sijaan 
aloitusviikonlopun hirvi-
saaliina Heikki ampui kave-
rinsa koiralle emähirven ja 
sen kaksoisvasat. Olhavassa 
koppelo on rauhoitettu; ollut 
jo useamman vuoden. 

Heikillä on kolme koiraa: 
suomenpystykorva, jämt-
lanninpystykorva ja harmaa 
norjanhirvikoira. Jämp-
ti, Kira, on nuorin 11 kk ja 
sen kanssa Heikki on pal-
jon metsässä. Kiralle ei ole 

Olhavassa asuu nuori mies, Heikki Sassi, 24, jonka 
intohimona on metsästys ja kalastus. Harrastuksiin 
lukeutuu myös koirien kasvatus, koekoiratoiminta, 

veneily ja moottoripyöräily.

vielä onnistuttu kaataman 
hirviä; opettaminen vaatii 
malttia ja kärsivällisyyttä. Ja 
ennen kaikkea sitä, että koi-
ran kanssa liikkuu metsässä. 
Norjan harmaa on jo 14 vuo-
tias ja sille onkin saatu pal-
jon kaatoja vuosien aikana. 

Heikki harrastaa myös 
koekoiratoimintaa, joten met- 
sästyskauden ulkopuolella-
kin koirien kanssa ollaan ak-
tiivisesti metsässä.

Kuvat: Heikki Sassi
Teksti: Maarit Tihinen
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Perustava kokous pidettiin-
kin 12. huhtikuuta 1959 Veli 
Sassin talossa riistapäällikkö 
maisteri Nyholmin toimies-
sa puheenjohtajana. Paikalla 
oli myös riistanhoitaja Hurs-
kainen. Mallisääntöihin teh-
tyjen pienten muutosten 
jälkeen päätettiin perustaa 
yhdistys ja velvoitettiin läs-
nä olevan toimikunnan hoi-
tamaan asiaa edelleen.

Ensimmäinen metsästys-

Olhavan Riistamiehet ry 
toiminut 60 vuotta

la, Armas Haatainen, Lauri 
Veijola, Martti Kärkkäinen ja 
Yrjö Ravaska) sai tehtäväk-
si 4 hirven pyynnin. Hirven-
pyynnin lisäksi metsästettiin 
muun muassa jäniksiä, ket-
tuja, oravia ja lintuja sekä 
järjestettiin varisten ja hara-
koiden myrkytystä. Kettujen 
vähentämiseksi maksettiin 
vuonna 1961 tapporaha 500 
markkaa. Variksista makset-
tiin vastaavasti 20 markkaa 

pyyntiin pidemmäksi aikaa.

Metsästysmajan  
rakentaminen
24.9.1961 järjestetyssä koko-
uksessa päätettiin ostaa ja 
pystyttää Vuornosojan var-
teen metsästysmaja. Seuran 
rahat riittivät riihen ostoon, 
joka ostettiin 15000 markalla 
Eeva Kallatsalta. Purkutöi-
hin alettiin 27.9. ja pystytys 

puolet sovittiin annettavaksi 
seuralle ja toinen puoli poru-
kalle. Ampujalle menisi hir-
ven pää. Hirviporukassa oli 
silloin 12 jäsentä. Hirvenkaa-
tolupa jäi käyttämättä, vaik-
ka ankarasti yritettiinkin. 
Muuten vuoden saalisker-
tomus oli jänis 40 kpl, teeri 
20 kpl, metso 5 kpl, koppe-
lo 6kpl, kettu 2kpl, minkkejä 
4 kpl ja kanahaukkoja 2 kpl.

Muusta toiminnasta mai-

reilusti vähentyneet, niin 
jako Olhavan ja Maunulan 
porukoihin on edelleen voi-
massa. Luvat seura hakee 
keskitetysti ja ne jaetaan po-
rukoiden osakasluvun mu-
kaan. 

Uudelle vuosituhannelle
Hirvenmetsästys on ollut 
suosituin metsästysmuo-
to koko seuran historian 
ajan aina näihin päiviin asti. 

talolla. Maanomistajat kut-
suttiin tilaisuuteen oikein 
kutsukortein. Peijaisia var-
ten oli kaadettu yksi hirvi 
ja yhdelle hengelle tarjottiin 
korkeintaan kaksi kuppia 
kahvia.

1960-luvulla ei peijaisia 
aina järjestetty, koska hir-
venkaatolupiakin oli vähän, 
jos ollenkaan. Jossain vai-
heessa oli käytäntönä, että 
vietiin lihakimpale isännäl-

Olhavan Riistamiesten kokoontumistila ns. uusi hirvikämppä valmistui 1979. Olhavan vanha metsästysmaja.

Olhavan Riistamiehet ry päätettiin perustaa maaliskuun 30. päivänä vuonna 1959 Olhavan Maanmiesseuran talossa 
järjestetyssä kokouksessa. Veli Sassin johtamassa kokouksessa todettiin mallisääntöjen puuttuvan ja suunniteltiin 

pitää varsinainen perustava kokous myöhemmin, mikäli se sopisi riistapäällikölle.

Historiikki

kauden 1959 aluksi liityttiin 
heti Suomen metsästäjäin-
liiton Pohjois-Pohjanmaan 
piiriin. Hirvenkaatolupia 
saatiin 3 kappaletta, jot-
ka kaikki käytettiin. Lisäksi 
pyydettiin jäniksiä ja oravia. 
Riistanhoitokin aloitettiin 
kaatamalla haapoja jänisten 
ruokkimiseksi. Yhdistyk-
sessä oli ensimmäisen toi-
mivuoden 1959 lopussa 14 
maksavaa jäsentä ja vain 3 
maanomistajajäsentä.

Toiminta  
laajenee
Seuraavana vuonna yhdis-
tyksen jäsenmäärä nousi 19 
maksavaan jäseneen ja 19 
maanomistajajäseneen. Hir-
venpyyntiinkin lähdettiin 
kahden porukan voimin. 
Lääninhallituksen myöntä-
mistä 5 luvasta yksi annet-
tiin Maunulan hirviporukan 
(vanhin eli johtaja Matti 
Maunula, Heimo Maunula, 
Sulo Viitala ja Niilo Suome-
la) metsästettäväksi. Olha-
van kylän porukka (vanhin 
Veli Sassi, Pentti Sassi, Arvo 
Jurvakainen, Aulis Veijo-

tapporahaa vain seuran jä-
senille. 

Alkuvuosina riistanlas-
kenta ja salametsästyksen 
tarkkailu suoritettiin kevät-
hangilla hiihtämällä. Esimer-
kiksi vuonna 1962 hirvien 
laskenta suoritettiin 1. huh-
tikuuta hirvimiesten voimin 
hiihtämällä. Kokoontumi-
nen tapahtui klo 8 Olhavan 
aseman odotussalissa, josta 
lähdettiin päiväreissulle teh-
tävää hoitamaan.

Vuoteen 1963 men-
nessä jäsenmäärä oli 
noussut 32:een ja maanomis-
tajajäseniäkin oli jo 47. Met-
sästysmaiden pinta-alaksi 
kerrottiin n. 8000 ha. Toi-
minta oli koko 60-luvun mo-
nipuolista sisältäen esim. 
riistapolkuammuntaa, hiih-
to- ja ampumahiihtokilpai-
luja sekä runsaasti talkoilua. 
Hirvenmetsästys oli kuiten-
kin suosituinta silloinkin. 
Hirviä pyydettiin alkuvai-
heen 2 porukan sijasta välillä 
4 jakoporukan voimin ja sit-
ten jopa 5 jakoporukan voi-
min. Lopulta vuonna 1966 
siirryttiin yhden porukan 

oli aikomus suorittaa heti 
sen jälkeen. Majan ulkokat-
tolaudat lainattiin Toivo Lip-
poselta. 

Takaisinmaksu suoritet-
tiin jokaisen jäsenen toimes-
ta palauttamalla Lipposen 
tontille yhden tukin (6’’ vah-
vuus ja 5.5m pituus). Majan 
valmistumisen jälkeen seu-
raavana kesänä rakennettiin 
myös puuvaja ja käymälä. 
Jo vuonna 1960 aloitettiin 
ampumaradan etsiminen 
hirvi- ja tarkkuusammunto-
ja varten. Lopulta useiden 
vuosien etsimisen jälkeen 
ampumaratakin rakennet-
tiin metsästysmajan viereen 
vuonna 1963.

70-luvulla hirvenmetsästys 
elpyy
60-luvun loppupuolta koh-
den mentäessä hirven-
metsästys hiipui lupien 
vähetessä kunnes se alkoi 
pikkuhiljaa elpymään 70-lu-
vulla. Vuonna 1972 yhdis-
tys anoi 2 hirvenkaatolupaa, 
joista 1 myönnettiin. Seu-
raavana vuonna 1973 saa-
tiin myös 1 hirvilupa, josta 

nittakoon vuonna 1977 pe-
toeläinten vähentämiseksi 
järjestetty kilpailu, jossa jaet-
tiin pisteitä seuraavasti: va-
ris 1p, minkki 20p, kettu 30p 
ja näätä 40p. Riistanhoidosta 
sai myös pisteitä. Hoidetus-
ta ruokinta-automaatista sai 
75p ja haavankaadosta 30p. 
Vuonna 1978 seura sai 2 ai-
kaisen ja 2 vasan lupaa hir-
venmetsästykseen. Hirveä 
metsästettiin yhdellä poru-
kalla , jossa oli 10 osakasta.

80-luku oli 
hirvenmetsästyksen  
kulta-aikaa
1980-luvulla hirvenmetsäs-
tys eli kulta-aikaansa: lupia 
oli runsaasti. Suurin lupa-
määrä on ollut 64 hirveä. 
Silloin osakkaita, metsästä-
jiä, oli kuutisenkymmentä, 
eli lihamäärä per osakas oli 
suuri. Niinpä 80-luvun alku-
puolella sovittiin, että Mau-
nulan porukka muodosti 
oman pyyntiporkkansa ja 
Olhavan kyläkeskuksen po-
rukka omansa. 

Vaikka lupamäärät ja 
myös hirvenpyytäjät ovat 

90-luvun lopulla hirvenmet-
sästykseen osallistui pari-
kymmentä metsästäjää. 

Vuonna 2000 yhdistyk-
selle myönnettiin peräti 35 
hirvenkaatolupaa, joka nos-
ti jahtiin osallistuvien met-
sästäjien määränkin 32:een. 
Uudella vuosituhannella yh-
distyksen toiminta vakiintui. 
Jokavuotiseen talkootoimin-
taan kuuluu riistapellot, joita 
on tehty sekä Olhavan ky-
län porukan että Maunulan 
porukan toimesta. Lisäksi 
metsiin on viety nuolukiviä 
riistaeläimille. Koemaastoja 
on myönnetty koirien kou-
lutukseen vuosittain useita. 
Vuonna 2019 Olhavan Riis-
tamiesten voidaan todeta 
olevan vireä metsästysseura, 
jonka toimintaan vaikuttaa 
yhdistyksen 50 maksavaa jä-
sentä ja noin 200 maanomis-
tajajäsentä.

Hirvipeijaisten  
historiaa
Seuran pöytäkirjojen mu-
kaan ensimmäiset hirvi-
peijaiset järjestettiin 1962 
Olhavan Maanmiesseuran 

le, jonka maalle hirvi kaatui. 
Se aiheutti kuitenkin aikaa 
myöten riitaa ja sanomisia, 
että vietiinkö lihakimpale 
oikealle isännälle. Vuosina 
1969, -70 ja -71 hirvi oli ko-
konaan rauhoitettu. Vuodel-
le -72 saatiin yhden hirven 
kaatolupa ja hirvipeijaiset 
järjestettiin Olhavan Maa-
miesseuran talolla samana 
vuonna. 

Peijaiset järjestettiin Maa-
miesseuran talolla aina vuo-
teen -75 asti. Sen jälkeen 
vuosina -76 ja -77 hirvipei-
jaat järjestettiin Olhavan 
koululla. Vuonna -78 hirvi-
peijaat järjestettiin Olhavan 
kylällä, Sassin pirtissä, ns. 
Kirkonmiehen pirtissä. 

Ensimmäisinä vuosina 
hirvipeijaisissa ei tarjoiltu 
keittoa; sen sijaan oli hir-
venlihavoileipiä ja tietysti 
pullakahvit. Hirvipeijaisten 
alkuvuosina tarjottavista 
vastasi Vilma Lipponen. Hän 
toimi pitkään pääkokkina 
keittäen myöhemmin myös 
monet hirvenlihakeitot pei-
jaisiin. Alkuvuosina keitto 
keitettiin Olhavan koululla. 
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Myöhemmin keitto kulje-
tettiin kuumana isoissa ton-
kissa hirvikämpälle. Toinen 
pitkäaikainen pääkokki on 
ollut Helka Tapio. Hän keit-
ti hirvenlihakeiton vuosi-
na 1991-2016, eli peräti 26 
vuotta. Helkan aikana keit-

to keitettiin aluksi Iin seu-
rakuntatalolla ja lopuksi 
kenttäkeittiössä hirvikäm-
pän pihalla. 

Kenttäkeittiössä hirven-
lihasoppa valmistui myös 
tänä vuonna 60-vuotis juhla-
peijaisia varten.   

Sassin pirtin purku ja siirto alkamassa. Sassin pirtin kurkihirttä lavalle nostamassa. Talkoissa mm. Mauno Parkkila, Leo Tervonen ja Aulis Lalli.

Olhavan hirvikämppä  
valtava talkooponnistus
Niihin aikoihin Aulis Lalli, 
Matti Muhonen, Esko Tapio 
ja Keijo Kemppainen keksi-
vät rakentamisen illanvieton 
lomassa. He pohtivat, että 

seura tarvitsee kunnon ko-
koontumistilat ja olisi hyvä, 
että sijainti olisi hiukan si-
vummalla kylästä. Kun Mu-
hosen Matti vielä lupasi 
tontin nimellisvuokran hin-
taan, niin alettiin suunnitel-
la Sassin pirtin siirtämistä 

nykyisen hirvikämpän pai-
kalle.  

Pian todettiin, että pir-
tin hirret olivat sen verran 
huonokuntoiset, ettei nii-
tä voinut enää siirtää. Siitä 
käynnistyi mittava urakka 
kokoontumistilojen rakenta-

miseksi. Kaikki Sassin pirtin 
hirret sahattiin puutavaraksi 
ja Riistamiesten ’hirvikämp-
pä’ tehtiin siten kappaleta-
varasta. 

Muhosen Ulla piirsi ku-
vat ja hommasi kämpälle ra-
kennusluvan.  

Sassin lapsia Sassin pirtin eli Kirkonmiehen pirtin pihalla.  



- 12 -OOlhavan
eutulainenSS

Kesällä -78 hommattiin 
lahjoituspuita rakennusma-
teriaaliksi. Aulis Lalli hom-
masi Iin Huvilaveistämöltä 
puunkuljetusauton lainaan. 
Keijo Kemppainen muistaa, 
kuinka yhtenä lauantaina 
Keijo ja Aulis lähtivät puun-
kuljetusautolla kysymään 
puulahjoituksia Maunulan 
perältä. Viinikeojan laidas-
ta Kemppaisen Urho kaatoi 
viisi (5) isoa tukkia mallik-
si. Siitä Aulis ajoi Tihisen pi-
haan, jossa Vesa Tihinen (15 
v.) kaatoi viisi tukkipuuta 
omasta pihastaan lahjoituk-
seksi. Sen jälkeen ei kukaan 
kehdannut olla lahjoittamat-
ta ja Aulis ajoi täyden tuk-
kikuorman sahattavaksi. 

Maunulan porukan kokoontumiskota taustalla, oikealla uusi lahtivaja. Talkoilla rakennetussa lahtivajassa on erillinen nylkytila ja lämpö-
eristetty sisätila.

Kaikki puutavara sahattiin 
Iin Huvilaveistämöllä. Ta-
pion Seppo muistaa, kuinka 
hän käytti traktorilla käm-
pän lattialaudat höylätteel-
lä Iissä. 

Alkukesästä 1979 oli uu-
den hirvikämpän valutal-
koot. Pentti Kemppainen ja 
Tauno Leuanniemi kärräsi-
vät kaksistaan kottikärryillä 
betonit valutalkoissa. Pent-
ti toi talkoosahdit miehille. 
Varsinainen rakentaminen-
kin kappaletavarasta vaati 
valtavan talkootyömäärän: 
tästä urakasta isoin kiitos 
kuuluu Tapion Eskolle, joka 
pyyteettömästi ahersi käm-
pän eteen päivästä ja illasta 
toiseen. Syksyllä -79 olikin 

sitten ensimmäiset hirvipei-
jaiset nykyisellä kämpällä. 

Ensimmäiset hirvipeijai-
set ei menneet ilman kom-
melluksia. Kämpällä ei ollut 
sähköjä, joten Esko Tapio 
hommasi Lemminkäiseltä 
aggregaatin, että saatiin vir-
taa. Ne olivat ns. iltapeijai-
set, ensin syötiin ja sitten oli 
tanssit päälle. Tarjolla oli il-
masta ruokaa ja ’vähän’ vii-
naakin povitaskuissa. No, 
lihahuutokaupassa hin-
nat nousivat kyllä korke-
alle, mutta lopulta saatiin 
aikaiseksi oikea joukkotap-
pelu. Yksi henkilö, joka ei 
ollut osallistunut talkoisiin, 
alkoi moittimaan ja viisas-
telemaan, että: ”Tämmöi-

sen kämpän sitten teitte. En 
tekisi yhtään talkootunteja 
tällaisen eteen jne.”. Siitäpä 
sitten kehkeytyi oikein kun-
non ’naamaanlyöntikilpai-
lut’, johon intoutui mukaan 
yksi, jos toinenkin. Lopulta 
pahimmat ärhentelijät saa-
tiin ulos kämpästä. Aloittaja 
huusi vielä lähtiessä, että tu-
lee ja kostaa! 

Kun yhtäkkiä kämppä 
meni pimeäksi, sähköt sam-
muivat, niin luultiin, että 
aloittaja oli tullut takaisin. 
Mutta todelliseksi syyksi 
paljastui, että aggregaatista 
oli mennyt moottori. Niinpä 
taskulampun valolla ensim-
mäiset hirvipeijaiset lopetet-
tiin hiukan kesken illan. 

Metsästys innoittaa  
talkootyöhön
Olhavan Riistamiehillä oli jo 
60-luvulla pieni metsästys-
maja käytössä metsästäjil-
le ja seuran jäsenille. Vanha 
hirsipirtti oli ostettu Eeva 
Kallatsalta ja siirretty Veijo-
lan Lassin maalle. Rakenta-
minen tehtiin talkoilla; myös 
sauna rakennettiin myöhem-
min kämpän yhteyteen.

Metsästysmajaa käytet-
tiin yöpymiseen metsäs-
tysaikaan. Koska maja oli 
pieni peijaisten pitoon tai 
kokoontumisiin, niin talkoil-
la rakennettiin 1970-luvun 
lopussa Olhavan kyläkes-
kuksen läheisyyteen ns. uusi 
hirvikämppä, jossa on siitä 
lähtien pidetty hirvipeijaiset 
vuosittain.

Maunulan porukka met-
sästää pääosin Maunulan 
kyläkeskuksen liepeillä, jo-

ten porukka tarvitsi oman 
yhteisen kokoontumistilan. 
Ensin rakennettiin kota ja 
taukopaikka Maunulan yh-
teismaa-alueella. Alue kui-
tenkin myytiin, joten kota 
täytyi siirtää. 

Maunulan kylänpinnasta 
saatiin Teuvo Leuanniemen 
mailta alue, jolle Maunulan 
porukka siirsi kotaraken-
nuksensa. Sittemmin alu-
eelle on rakennettu pieni 
jahtikämppä ja lämpöeristet-
ty lahtivaja sekä puuliiterit. 
Kaikki rakentaminen on teh-
ty talkoilla ja nyt alue tarjoaa 
loistavat puitteet koko met-
sästyskauden ajaksi.   

Teksti: 
Maarit Tihinen ja 
Jari Hannuksela

Maunulan porukan jahtikämppä. Taustalla puuliiteri ja varastoja.

Pasi Höyhtyä (ruutupaidassa) on toiminut Olhavan riistamiesten 
puheenjohtajana vuodesta 2017.
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”Olhavan Riistamiehet ry rakentaa toimitalon kesällä -79. Sen johdosta rohkenemme esit-
tää tämän keräyslistan. Toivomme teidän suhtautuvan myötämielisesti tähän asiaan (pie-
nikin lahjoitus vie eteenpäin).”

MARRASKUU 1978  
Keijo Kemppainen, 200 mk
Aulis Lalli, 
150 mk + 2 tukkipuuta
Eino Lehtonen, 200 mk
H. Haatainen, 50 mk
Anselmi Suomela, 50 mk
Elias Myllylä, 50 mk
Markku Ravaska, 30 mk
Teuvo Juopperi, 100 mk
Yrjö Ravaska, 30 mk
Martti Suomela, 30 mk
Leo Tuomaala, 10 mk
Kari Kääriäinen, 10 mk
Martti Hautamäki, 100 mk
Mauno Parkkila, 16 mk 

SAHAPUIDEN LAHJOITTAJAT 
Lauri Häyrynen, 5 kpl
Atoni Vanhala ja 
Mauno Tapio, 5 kpl
Juhani Häyrynen, 5 kpl
Hugo Tapio, 3 kpl
Viljo Tapio, 5 kpl
Urho Kemppainen, 5 kpl
Ilmari Tapio, 5 kpl
Aili Pääkkö, 
Heino Kyröläinen, 5 kpl
Aarre Tapio, 5 kpl
Pentti Sassi, 5 kpl
Pauli Kaarre, 5 kpl
Erkki Leuanniemi, 5 kpl
Raija Tihinen, 5 kpl
Juhani Paaso-Rantala, 5 kpl
Antti Lehto, 5 kpl
Paavo Rajala, 6 kpl
Sulo Viitala, 5 kpl
Pentti Tihinen, 5 kpl
Raimo Anttila, 5 kpl 

VUOSI 1980
Keijo Paaso, 50 mk
Lauri Häyrynen, 20 mk
Niilo Ruonala, 50 mk
Ilmari Tapio, 50 mk
Aaro Tuomaala, 50 mk
Markku Ravaska, 50 mk
Eino Veijola, 50 mk
Mauno Parkkila, 50 mk
Martti Suomela, 20 mk
Elias Myllylä, 50 mk
Markku Kemppainen, 50 mk
Jorma Suomela, 25 mk
Risto Lumpus, 50 mk

Hirvi ei ole ainoa metsästettävä; metsästystä harrastetaan monipuolisesti. Linnustaminen sekä jänik-
senmetsästys kuuluvat myös metsästäjän saaliseläimiin. Paras anti metsästä ja metsästyksessä on kui-
tenkin se metsä itsessään, luonnon seuraaminen ja ulkoilmasta nauttiminen. ”Tänä syksynä on ollut 
erityisen paljon metsoja tarjolla; saaliskiintiöksi on sovittu yksi metso per metsästäjä.” Kuvassa olhava-
lainen Osmo Jurvakainen ja ukkometso.  

VUOSI PUHEENJOHTAJA SIHTEERI
1959-1963 Veli Sassi Veikko Ukkola
1964-1972 Veli Sassi Jorma Kukko-Liedes
1973-1974 Toivo Lipponen Aulis Lalli
1975-1976 Esko Tapio Aulis Lalli
1977-1978 Lauri Häyrynen  
1990 Pentti Kemppainen Aulis Lalli
1991 Niilo Ruonala Aulis Lalli
1992-1993 Jouko Suomela Aulis Lalli
1994-1996 Ilmari Tapio Aulis Lalli
1997-1998 Timo Sassi Kari Sassi
1999-2009 Teuvo Leuanniemi Keijo Kemppainen
2010-2016 Pertti Valta Keijo Kemppainen
2017-2019 Pasi Höyhtyä Jari Hannuksela

Seuran puheenjohtajat ja sihteerit

Olhavan Riistamiesten kokoontumistila 2.11.2019, jolloin vietettiin hirvipei-
jaisia 60-vuotisjuhlan merkeissä. Tiheä lumisade juhlisti päivää, mutta ”...si-
sällä siell´ oli lämmin olo...”

Logon viiriin on suunnitellut 
ja piirtänyt Teuvo Leuanniemi. 
Hän on ollut seuran pitkäaikai-
sin puheenjohtaja (1999-2019) 
ja on myös taitelija.
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Olhavan Riistamiehillä hirvipeijaat 
60-vuotisjuhlan merkeissä

Seuran metsästysmaja täyttyi juhlapeijaisiin osallistuneista. 

Olhavasta syntyisin oleva kansanedustaja Jenna Simula (ruutupuseroinen) on ollut pitkään seuran jä-
sen. Hän kertoi harrastaneensa kuluneena syksynä lähinnä kanalintu- ja sorsien metsästystä ja saalis-
takin on tullut. 

60-vuotisjuhlapeijaisten puuhaihmisinä touhuamassa Keijo Kemppainen, Pasi Höyhtyä, Maarit Tihinen 
ja Sinikka Hekanaho 

Olhavan Riistamiehet viet-
ti pyhäinpäivän lauantaina 
2.11. 60-vuotishirvipeijaisia 
seuran omalla Metsästysma-
jalla.

 Mukana oli reilut 100 seu-
ran jäsentä, maanomistajia 
sekä kyläläisiä perheineen. 
Tilaisuuden aluksi katsot-
tiin seuran 30-vuotisjuhlasta 
kuvattu video. Tervetulopu-
heessaan seuran puheenjoh-
taja Pasi Höyhtyä totesi, että 
metsästysseuran toiminta 
tuo kyläläiset yhteen ja tar-
joaa mielekkään harrastuk-
seen vapaa-ajalle. Lisäksi 
esimerkiksi hirven metsäs-
tyksellä on hänen mukaan-

sa iso metsänhoidollinen 
merkitys, kun metsästyk-
sen vuoksi kanta ei muo-
dostu ylisuureeksi ja siten 
hirvien aiheuttamat metsä-
tuhot pysyvät kohtuudessa. 
Kannan kasvun rajoittami-
nen on myös liikenneturval-
lisuustekijä. Höyhtyä kiitti 
maanomistajia maanvuok-
rauksista, joka mahdollistaa 
metsästysharrastuksen. 

Iin Riistanhoitoyhdis-
tyksen tervehdyksen esitti 
puheenjohtaja Teppo Kak-
konen mainiten alueen kaa-
toprosentin olevan reilut 40. 
Erityisesti riistanhoitoyh-
distystä kiinnostaa vasojen 

kaatoprosentti, josta voi ar-
vioida hirvikannan jatku-
vuutta. 

Yli-Olhavan Metsästys-
yhdistyksen puheenjohta-
ja Pekka Ylitalo toi juhlaan 
naapuriseuran tervehdyk-
sensä ja onnitteli pitkästä 
historiasta. 

Hirvikeitto oli keitetty 
pihalla katoksessa olevalla 
suurkeittimellä, pääkokki-
naan Osmo Jurvakainen pu-
heenjohtaja Pasi Höyhtyän 
avustamana. Pöytiin oli lai-
tettu valmiiksi voileivät ja 
juomat. Keitto tarjoiltiin tar-
joilukattiloista ja santsatakin 
sai. Jälkiruoaksi nautittiin 

täytekakkukahvit. Lopuksi 
oli hirvenlihahuutokauppa 
ja arvonta, jossa oli runsaasti 
sekä lahjoitettuja että hankit-
tuja voittoja ja tietysti pal-
vattua hirvenlihaa. Seuran 
lyhyt historiikkikooste on 
julkaistuna Olhavan Seutu-
laisen sivuilla. 

Yli puolet kaadettu
Seuralla on tänä syksynä 12 
hirven kaatolupa. Niistä oli 
juhlapeijaispäivään mennes-
sä kaadettu seitsemän hirveä 
eli yli puolet. Hirviporuk-
kaan kuuluu noin 30 henkeä.

Metsästäminen tapahtuu 
pelkästään koirien avulla. 

Niitä onkin usealla porukan 
jäsenellä. 

Huomionosoituksia
Seuran perustajajäsentä 
Voitto Ravaskaa ja heti seu-
ran alkuvaiheista aktiivises-
ti mukana ollutta vaikuttajaa 
Onni Ojalaa huomioitiin hir-
venpääpinssiansiomerkillä. 

Standaari luovutettiin eri-
tyisen ansioituneille seuran 
jäsenille; Esko Tapio, Mau-
no Parkkila, Pentti Kemp-
painen, Teuvo Leuanniemi, 
Veikko Juusola ja Rauno Ta-
pio.  

Seuran tarmokkaista nai- 
sista huomioitiin Taiga-ko-

run hopeisella hirvirinta-
neulalla seuraavia: Vilma 
Lipponen, Ulla Muhonen, 
Irma Kemppainen ja Hel-
ka Tapio. He ovat olleet 
merkittävässä roolissa seu-
ran pitkän historian aika-
na. Lisäksi yhtäjaksoisesti 26 
vuotta seuran pääkokkina 
toimineelle Helka Tapiolle 
seuran jäsen Keijo Kemppai-
nen luovutti kylällä kasva-
neesta koivusta veistämänsä 
soppakauhan.

Heimo Turunen
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takin on tullut. 

60-vuotisjuhlapeijaisten puuhaihmisinä touhuamassa Keijo Kemppainen, Pasi Höyhtyä, Maarit Tihinen 
ja Sinikka Hekanaho 

Olhavan Riistamiehet viet-
ti pyhäinpäivän lauantaina 
2.11. 60-vuotishirvipeijaisia 
seuran omalla Metsästysma-
jalla.

 Mukana oli reilut 100 seu-
ran jäsentä, maanomistajia 
sekä kyläläisiä perheineen. 
Tilaisuuden aluksi katsot-
tiin seuran 30-vuotisjuhlasta 
kuvattu video. Tervetulopu-
heessaan seuran puheenjoh-
taja Pasi Höyhtyä totesi, että 
metsästysseuran toiminta 
tuo kyläläiset yhteen ja tar-
joaa mielekkään harrastuk-
seen vapaa-ajalle. Lisäksi 
esimerkiksi hirven metsäs-
tyksellä on hänen mukaan-

sa iso metsänhoidollinen 
merkitys, kun metsästyk-
sen vuoksi kanta ei muo-
dostu ylisuureeksi ja siten 
hirvien aiheuttamat metsä-
tuhot pysyvät kohtuudessa. 
Kannan kasvun rajoittami-
nen on myös liikenneturval-
lisuustekijä. Höyhtyä kiitti 
maanomistajia maanvuok-
rauksista, joka mahdollistaa 
metsästysharrastuksen. 

Iin Riistanhoitoyhdis-
tyksen tervehdyksen esitti 
puheenjohtaja Teppo Kak-
konen mainiten alueen kaa-
toprosentin olevan reilut 40. 
Erityisesti riistanhoitoyh-
distystä kiinnostaa vasojen 

kaatoprosentti, josta voi ar-
vioida hirvikannan jatku-
vuutta. 

Yli-Olhavan Metsästys-
yhdistyksen puheenjohta-
ja Pekka Ylitalo toi juhlaan 
naapuriseuran tervehdyk-
sensä ja onnitteli pitkästä 
historiasta. 

Hirvikeitto oli keitetty 
pihalla katoksessa olevalla 
suurkeittimellä, pääkokki-
naan Osmo Jurvakainen pu-
heenjohtaja Pasi Höyhtyän 
avustamana. Pöytiin oli lai-
tettu valmiiksi voileivät ja 
juomat. Keitto tarjoiltiin tar-
joilukattiloista ja santsatakin 
sai. Jälkiruoaksi nautittiin 

täytekakkukahvit. Lopuksi 
oli hirvenlihahuutokauppa 
ja arvonta, jossa oli runsaasti 
sekä lahjoitettuja että hankit-
tuja voittoja ja tietysti pal-
vattua hirvenlihaa. Seuran 
lyhyt historiikkikooste on 
julkaistuna Olhavan Seutu-
laisen sivuilla. 

Yli puolet kaadettu
Seuralla on tänä syksynä 12 
hirven kaatolupa. Niistä oli 
juhlapeijaispäivään mennes-
sä kaadettu seitsemän hirveä 
eli yli puolet. Hirviporuk-
kaan kuuluu noin 30 henkeä.

Metsästäminen tapahtuu 
pelkästään koirien avulla. 

Niitä onkin usealla porukan 
jäsenellä. 

Huomionosoituksia
Seuran perustajajäsentä 
Voitto Ravaskaa ja heti seu-
ran alkuvaiheista aktiivises-
ti mukana ollutta vaikuttajaa 
Onni Ojalaa huomioitiin hir-
venpääpinssiansiomerkillä. 

Standaari luovutettiin eri-
tyisen ansioituneille seuran 
jäsenille; Esko Tapio, Mau-
no Parkkila, Pentti Kemp-
painen, Teuvo Leuanniemi, 
Veikko Juusola ja Rauno Ta-
pio.  

Seuran tarmokkaista nai- 
sista huomioitiin Taiga-ko-

run hopeisella hirvirinta-
neulalla seuraavia: Vilma 
Lipponen, Ulla Muhonen, 
Irma Kemppainen ja Hel-
ka Tapio. He ovat olleet 
merkittävässä roolissa seu-
ran pitkän historian aika-
na. Lisäksi yhtäjaksoisesti 26 
vuotta seuran pääkokkina 
toimineelle Helka Tapiolle 
seuran jäsen Keijo Kemppai-
nen luovutti kylällä kasva-
neesta koivusta veistämänsä 
soppakauhan.

Heimo Turunen
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Hirvenlihakeitto tarjoiltiin pöytiin tarjoilukattiloista ja santsasata-
kin sai.

Juhlapeijaisten suunnitte-
lu käynnistetään tietysti 
metsästämällä lihat keittoa 
ja leipiä sekä huutokaup-
paa ajatellen. Tänä syksy-
nä Olhavan Riistamiesten 
peijaishirven ampui Mikko 
Kemppainen. Hän oli met-
sästysreissulla yhdessä tyt-
tärensä Karlan, 2v 7 kk, 
kanssa. Karla on useasti mu-
kana Mikon metsästysreis-
suilla.

Illansuussa Mikko hii-
pi tyttärensä kanssa pellon 
laitaan odottamaan. Rei-

Karla tarttuu omistajan ottein kiinni vastakaadetun hirven sarviin

Mikko Kemppainen ja kaadetun hirven sarvet

Juhlapöytään metsän kuningas
lun tunnin hiljainen odotte-
lu palkittiin, kun itse metsän 
kuningas astui peltoon ateri-
oimaan noin 60 metrin pää-
hän saalistajista. Kauan ei 
kruunupää pellossa astellut, 
kun laukaus kajahti ja pei-
jaislihat oli varmistettu. 

Tänä vuonna olikin tie-
dossa ns. juhlapeijaiset met-
sästysseuran 60 vuotisjuhlan 
merkeissä. Juhlapöytään 
saatiin kaadettua oikea met-
sän kuningas sarvikruunus-
ta päätellen.

Juhlapöydän ”kuningaskeitto”  oli herkullista, mureaa ja maukasta.
Puheenjohtaja Pasi Höyhtyä luovutti hopeiset hirvirintaneulat pitkäaikaisesti ja aktiivisesti seuran toiminnassa mukana olleille naisille 
Helka Tapiolle, Ulla Muhoselle ja Irma Kemppaiselle. Kuvasta puuttuu Vilma Lipponen. 

Seuran standaareilla muistetut Veikko Juusola, Rauno Tapio, Teuvo Leuanniemi ja Mauno Parkkila. Kuvasta puuttuu Esko Tapio ja Pentti 
Kemppainen. 

Arpamyyjältä Esko Hekanaholta löytyi koko ajan uusia, entistä paremmin voittavia arpakiekkoja. 

Pääkokkina toimi Osmo Jurvakainen (kuvassa) Pasi Höyhtyän ja 
seuran muidenkin miesjäsenten avustamana. 
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”Porinapiirissä on niin hauskaa”

Porinapiiri on toiminut Ol-
havassa jo yli 10 vuoden 
ajan; koko ajan vapaaehtois-
voimin. Porinapiiriä luot-
saavat Eija Kaleva, Ulla 
Muhonen, Anneli Tapio ja 
Terttu Toppila. Vetäjät suun-
nittelevat tapaamisten oh-
jelman, kutsuvat ja sopivat 
ulkopuoliset vierailijat sekä 
kattavat tarjottavat pöytään. 
Jokainen kerta on kahvit li-
sukkeineen ja aina välillä 
myös ruokailu. Ohjelmassa 
on mm. bingoa tai retkiä tai 
kutsutaan vierailijoita: esim. 
liikunnan ohjaajia, ravitse-
musasiantuntijoita, ikäih-
misten palveluneuvojia tai 
seurakunnan työntekijöitä. 

Porinapiiri kokoontuu joka 
toinen maanantai syksystä 
kevääseen saakka. Osallistu-
jia on tyypillisesti noin 30-40 
henkeä. Porinapiirille on sel-
västi tarvetta!

Porinapiirin vetäjät pyy-
sivät palautetta kävijöiltä 
toimintaan liittyen; ajatuk-
sena kehittää toimintaa kä-
vijöiden tarpeita ja toiveita 
vastaavaksi.

Kaikki vastaukset koros-
tivat sitä, että on mukavaa, 
kun on jotain ’tärkeää me-
noa’; tulee lähdettyä liik-
keelle, tulee etukäteen jo 
mietittyä mitä laittaa pääl-
lensä ja ihanaa, että pääsee 
välillä pois kotoa. Erityises-

ti yksin asuville päivä tuo 
hetken, jolloin tapaa mui-
ta kyläläisiä ja saa ’porista’. 
Kehuja vetäjien suuntaankin 
tuli erittäin paljon. Esimer-
kiksi Eija sai pirteydellään 
ja rempsakkaalla otteellaan 
paljon kehuja: ”Hän on niin 
reipas ja pirteä, että se tart-
tuu itseenkin”.  

Moni antoi palautteena, 
että ’kaipaa iloa’ ja että ’Po-
rinapiirissä on hauskaa’ tai 
’Päivän ihana piristys, kun 
käy siellä’. Joku sanoi, että 
Porinapiirissä saa nauraa 
’vedet silmissä’. Se on kyllä 
vetäjien mielestä parasta pa-
lautetta.

Porinapiirin vetäjät sai-

vat palautteessa kaikkinen-
sa paljon kiitosta. ’Emännät 
ovat tosi taitavia; aina oot-
taa ihan, milloin on taas uusi 
porinapiiripäivä’ Palautteen 
mukaan emännät ovat osan-
neet järjestää hyvää ja moni-
puolista ohjelma sekä retkiä. 
Myös tarjoiluja kehuttiin.

Kun kysyttiin toiveita ja 
ideoita tulevaisuuteen, niin 
keskiössä oli laulu sekä bin-
go. Oskua hiukan kaivattiin 
laulattamaan. Erityisesti ha-
luttiin ns. aivonystyrätoi-
mintaa ja askartelua.

Kysymykseen, mitä voisi 
jättää pois, ei nostettu mitään 
ohjelmaan tai Porinapiirin 
sisältöön liittyvää. Mutta 

jonkin verran tuli palautetta, 
että porukat eli osallistujat 
ovat liikaa ’kuppikuntaantu-
neet’. Siitäpä siis vetäjät al-
kavat miettimään, miten ja 
missä rajoissa on hyvä kup-
pikuntia sekoittaa. Se ei ole 
helppo tehtävä se.

Sittenpä vetäjät pistivät 
haastetta, että olisiko kiin-
nostusta yön yli retkeen tai 
minkä tyyppinen retki kiin-
nostaisi Porinapiiriläisiä. 
Ne ajatukset hajaantuivat 
aika lailla: ’kotona paras’, 
’tanssi tai teatteriretki olisi 
mukava’, ’tutustuminen hir-
vijahtiin’ ja ’yhden yön ret-
ki kiinnostaisi’. Siitäpä sitten 
vetäjät saavatkin pohtia ja 

miettiä sopivaa tapaa vas-
tata toiveisiin: esim. yhden-
yönretki tanssilavalle, jossa 
olisi myös kulttuuria tarjol-
la…? No, ei kaikkea oli tar-
koituskaan heti toteuttaa, 
vaan asiat laitetaan kypsy-
mään ja toteutustapoja mie-
titään rauhassa.

Porinapiirin tavoittee-
na on tarjota kaikille jotakin 
ja yhdistää kaikki Olhavan 
seudun ikäihmiset. Vastaus-
ten perusteella siinä on on-
nistuttu!

Teksti: Maarit Tihinen 

Seurakunnan työntekijät vieraisilla Porinapiirissä.

Porinapiiri kokoontuu joka toinen viikko.  Seppo Lumiaho noutaa talkooperiaatteella kylänpinnasta muutaman  porinapiiriläisen mukaansa. Ku-
vassa Seppo noutamassa Esteri Simulan Porinapiiriin. 

Porinapiirin arpajaiset. Kuvassa keskellä (kukkapuseroinen) Eija Kaleva, oikealla reunalla (raitapuseroinen) Terttu Toppila.

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

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

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

Visiomme on:
Olhava, Olhavan seudun alue, tunnetaan turvalli-

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

Olhavan seudun kehittämisyhdistys YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2019:
Maarit Tihinen, puheenjohtaja, p. 040 760 9578, maarit.tihinen@gmail.com
Kalevi Stenberg, varapuheenjohtaja, p. 040 560 9249, kalevi80@suomi24.fi
Helka Tapio, sihteeri, p. 0407424651 helka.tapio@ii.fi
Helena Kanervo, tapahtuma ja tiedotusvastaava, p. 040 570 1417, helena.kanervo@kolumbus.fi
Eija Kaleva, porinapiirin vastaava, p. 0405375788, eija.kaleva@gmail.com
Valtteri Pakonen, veteraanikoneet, p. 044 207 2272, valtteripakonen@gmail.com
Kari Simula, järjestyksenvalvoja, p. 040 529 5798 
Hallituksen varajäsenet: 
Pekka Haatainen, Raili Kolehmainen, Tiina Kunelius, Pertti Nissinen, Riitta Muhonen ja Merja Veijola.
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Kun rakennusluvat saatiin, työt etenivät vauhdilla. Kuvassa yllä on 
laajennustyöt vaudissa ja kuvassa oikelala on valmista.

Putaan Pulla laajentaa ja yri-
tys tuntuu porskuttavan 
myötävirtaan, vaikka lei-
pomoalalta yleisesti kuulee 
huonoja uutisia. Yritys valit-
tiin v. 2016 Pohjois-Suomen 
parhaaksi kasvuyrityksek-
si Perheyrittäjä-sarjassa. 
Syksyllä 2019 yrityksen ai-
kaisemmat vajaan 1600 ne-
liön tilat laajenivat 3000 
neliön suuruisiksi. Kyseessä 
on koko yrityksen historian 
mittavin investointi. Jo ai-
emmin oli uusittu leipomon 
tuotantolinjoja. 

Reilu kymmen vuot-
ta sitten tehty sukupolven 
vaihdos (v. 2007) on ollut 
onnistunut. Yrityksen perus-
tajan, Reino Tyykiluodon, 

Pohjoisen ominta – leivottu 
Martinniemessä - juuret Olhavassa

saappaisiin astuneet yrittä-
jät Antti Tyykiluoto, Janne 
Tyykiluoto ja Helmi Tyyki-
luoto toteavat, että näkymät 
ovat hyvät. Antin, Jannen ja 
Helmin lisäksi töihin osallis-
tuu sisarusten puolisoita ja 
lapsia. 

Kaikkinensa Putaan Pulla 
työllistää noin 40 vakituista 
ja lähes saman verran osa-
aikaisia työntekijöitä. Leipo-
mon tilojen laajennuksella ja 
kone- ja laiteinvestoinneil-
la halutaan parantaa toimin-
taedellytyksiä, jotta voidaan 
vastata niin tämänhetkisiin 
kuin tuleviinkin haasteisiin. 

– Yrityksellä on positiivi-
nen vire ja me uskomme tu-
levaan, näkymät ovat hyvät, 

summaavat yrittäjät Ant-
ti Tyykiluoto, Janne Tyyki-
luoto ja Helmi Tyykiluoto.

Nykyisin Maailma muut-
tuu jatkuvasti; leipomo-
alaan vaikuttavia trendejä 
tulee ja menee.  Leipomo-
alalla on haisteltava uusia 
tuulia ja kehitellä tuoteideoi-
ta. Esimerkiksi kauratuotteet 
ovat nyt kovassa nousussa ja 
muutenkin kaikki ’ohut’ on 
’IN’.  Putaan Pullalla uusim-
pana tuotteena on lanseerat-
tu ”ohut ruisohut”, kertoo 
Helmi Tyykiluoto. Yksi lei-
pomon lipputuotteista on 
rukiinen jykerö.

Isommat ja uudistetut ti-
lat tulevat tarpeeseen. Jos 
kaikki menee suunnitelmien 

mukaan, niin edellytykset 
on jopa toiminnan laajenta-
miseen, kertoo Antti Tyyki-
luoto. Nyt olosuhteet työn 
tekemiselle parantuivat huo-
mattavasti mm. uudistetun 
ilmanvaihdon ja pölynpois-
ton ansiosta. Lisäksi saatiin 
paremmat sosiaalitilat hen-
kilöstölle. Laajennuksessa 
henkilöstö- ja toimistotilat 
on sijoitettu vierekkäin ja ne 
tulivat lähelle leipomomyy-
mälää.

Pohjoisen ominta –juuret 
Olhavassa
Laajennuksessa Tyykiluo-
dot toteuttivat leipomo-
kahvio-lounas -konseptin ja 

Uudessa leipomomyymälässä on kahvila sekä 
keittolounasta tarjolla. 
Myymälä on auki maanantaista perjantaihin klo 
7.30 – 16.30. 
Lisäksi perjantaisin klo 16.30 – 17.00 on ns. kas-
simyynti. 
Arkipäivisin on tarjolla lounas klo 10 – 14.
Lounas sisältää maittavan keittolounaan ja Pu-
taan Pullan leipäpöydän (+ kahvi & pulla).

toivovat, että uusi myymä-
lä vakiinnuttaisi paikkansa 
martinniemeläisten keskuu-
dessa, ja että siitä tulisi hy-
vänmielen kohtaamispaikka 
kaikenikäisille. 

Myymälästä saat tuoreet 
leivät sekä makeat ja suo-
laiset tuotteet kirjaimellises-
ti uunituoreina. Myymälästä 
löytyy myös erikoisemmat 
tuotteet kuten leivokset, ka-
kut ja muut suussa sulavat 
herkut. Uudessa leipomo-
myymälässä on kahvila sekä 
keittolounasta tarjolla. Pu-
taan Pullan juuret on vah-
vasti Olhavassa. Reino 
Tyykiluoto oli syntynyt Ol-
havassa, joten nykyisillä 
yrittäjillä on juuret vahvas-

ti Olhavassa. Myös olhava-
laiset kokevat Putaan Pullan 
’omakseen’ ja Putaan Pulla 
onkin monessa kylätapah-
tumassa mukana. Putaan 
Pulla sponsoroi tuotteillaan 
Olhavan seudun tapahtu-
mia, esim. Porinapiirissä 
nautitaan säännöllisesti Pu-
taan Pullan sponsoroimista 
tuotteista kahvittelun lomas-
sa tai arpajaispalkintoina.

Teksti: Maarit Tihinen

Olhavan seudun kehittämisyhdistys onnittelee 
lämpimästi Putaan Pullaa uusista tiloista ja 
menestymisestä kovasti kilpaillulla alalla!

***
Haluamme samalla kiittää Putaan Pullaa 

yhteistyöstä ja kaikesta tuesta, mitä olemme saaneet. 
Putaan Pulla nostaa hymyn huulille. Kiitos!

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen
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Olhavan koulu, luonto lähellä!

Pidimme syksyllä MOK-viikolla metsäkoulupäivän. Metsäretken 
aikana jokainen oppilas sai istuttaa puun metsään haluamalleen 
paikalle. Kasvatimme itse puiden taimet edellisenä keväänä ja 
syksyllä ne olivat valmiina istutusta varten.

Metsämatematiikkaa

”Ilmastoa säästävä lentokone”
Teimme lähimetsästä kerätyistä puolukanvarvuista seppeleen ja kävimme laskemassa sen Olhavan 
taistelun muistomerkille (29.9.)  

Terve olen Pena ja olen 
200-vuotias ja asun metsässä 
lähellä Olhavan koulua.
Aluksi olin ihan pieni sie-
men ja kun aloin kasvaa ja 
satoi paljon ja paistoi aurin-
ko ja oli paljon sateenkaaria.

1 vuosi myöhemmin puu 
edestäni kaadettiin ja sain 
enemmän aurinkoa.  Sitten 
kasvoin paljon paremmin, 5 
vuotta myöhemmin olin 2m. 
Mutta sitten tuli joulukuu ja 
satoi pahasti lunta. Keväällä 
lehteni kasvoi takasi.  Minun 
vanhempani kaatui pois, 
mutta yksi hieno sininen lin-
tu lensi oksalleni. Hän lauloi 
ja sitten alettiin kaataa pal-
jon puita, koska he rakensi-
vat Olhavan koulua. Alettiin 
rakentaa taloja ja sitten he al-
koivat kaataa minua, mutta 
he ei ehtiny, koska joku tar-
vi apua. 

Yli 100 vuotta myöhem-
min koululaiset tuli teke-
mään tehtäväpisteitä.

Oppilaan (4.lk) kirjoitus 
metsäpäivän tuotoksena

Puun 
tarina

Oppilaita Olhavan taistelun muistomerkillä.
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tehtiin taulu. Niinpä saimme  
juhlallisen taidenäyttelyn, 
jossa jokainen lapsi nimesi 
taulunsa.  Lokakuun 1. päi-
vänä vietettiin heijastinpäi-
vää. Teimme Tenavatuvalla 
silloin heijastinpuun. Lapset 
toivat kotoaan heijastimia; 
lisäksi saimme lahjoituksena 
Tavaratalo Kärkkäiseltä hei-
jastimia.

Erittäin odotettuja ja toi-
vottuja vieraita ovat Tenava-
tuvan omat ryhmismummu 
ja –pappa. He vierailevat ja 
osallistuvat Tenavatuvan 
juhliin. Tällekin syksylle he 
ovat jo käyneet ja vierailuja 
on tulossa lisää. 

Iin kunnan tapahtuma-
suunnittelija Päivi Kau-
kua kävi Tenavatuvalla 
kertomassa hävikkiruoas-
ta. Lapset saivat maistel-
la uusia makuja; rohkeasti 
he maistoivatkin. Oli mm. 
ruusukaali, myskikurpit-
sa, yosa-kaurapala, purjosi-
puli ja porkkana. Lokakuun 
28. päivänä Tenavatuval-
la järjestettiin syyskauden 
leikkimieliset urheilukisat. 
Liikunta tulee aloittaa aina 

lämmittelyllä. Meillä se teh-
tiin liikkumalla kappaleen 
“Tanssi niin kuin Kakkiai-
nen” tahdissa. Ensimmäinen 
laji oli lankulla kävely, josta 
kukaan ei tipahtanut. Sitten 
marssimme koulun urheilu-
kentälle suorittamaan seu-
raavia lajeja. Ensimmäisenä 
oli pituushyppy. Lapset tar-
kasti selostivat, mihin koh-
taa viivalla pitää osua jalka, 
kun hyppää. Sitten heitettiin 
pehmeitä, oransseja palloja 
pareittain. Kun kaikki olivat 
heittäneet palloja, kerättiin 
pallot kilpaa laatikkoon ta-
kaisin. Viimeisenä lajina 
oli odotetuin: kilpajuoksu. 
Juoksu suoritetiin parikilpai-
luna jääkiekkokaukalossa 
ja isoimmat lapset juoksi-
vat kaukalon päästä päähän 
ja pienemillä oli lyhempi 
matka. Kilpailut päätyivät 
arvokkaaseen palkintojen-
jakotilaisuuteen. Jokainen 
lapsi sai “winner” tekstil-
lä olevan mitalin sekä suk-
laisen kolikon. Kaikki lapset 
olivat voittajia ja kuunteli-
vat Maamme –laulun mita-
lit kaulassa. 

Talvi tekee tuloaan. Odo-
tamme sitä lasten kanssa 
innolla. Koska talvella pää-
semme laskemaan mäkeä, 
luistelemaan, hiihtämään, 
tekemään lumiukkoja ja 
leikkimään ihanan Tenava-
tupamme pihalla. 

Jaana Kyröläinen

Urheilukilpailun voittajat.

Elokuun alussa uusi 
toimikausi alkoi Te-
navatuvalla. Olemme ryh-
mäperhepäiväkoti, jossa 
työskentelee varhaiskasva-
tuksen lastenhoitaja, kol-
me varhaiskasvatuksen 
perhepäivähoitajaa sekä 
yksi työllistetty apuhoita-
jana. Avoinna olemme klo 
7–17 lasten hoitoaikojen mu-
kaan. Varhaiskasvatuksen 
paikkoja meillä on yhteen-
sä 12. Olemme pieni, lapsen-
kokoinen ja kodinomainen 
hoitopaikka, joka sijaitsee 
125-vuotiaassa remontoi-
dussa koulurakennuksessa 
aivan Olhavan kyläkeskuk-
sen ytimessä.

Tenavatuvalla on ollut 
monipuolista toimintaa ke-
sälomien jälkeen. Elokuussa 
poimimme mustikoita lähi-
metsässä ja leivoimme niis-
tä lasten kanssa piirakkaa. 
Viikoittain käymme leikki-
mässä, tutkimassa ja seik-
kailemassa lähimetsässä. 
Isoimmat lapset saivat jopa 
kokeilla onneaan joenran-
nassa. Saaliiksi saatiin yksi 
pieni ahven, mutta onginta 

oli kaikkien mielestä muka-
vaa .

Syksyinen traditio on 
käynti syyskirkossa Kuiva-
niemellä. Menimme Hek-
kasen linja-autolla yhdessä 
Olhavan koulun 0–2 luok-
kalaisten kanssa. Syksyisin 
meillä on tapana myös käy-
dä lähiretkipaikoilla. Tänä 
vuonna kohteeksi valikoi-
tui Pirttijärven kota Yli-Ol-
havassa, jonne pääsimme 
Lallin Mikan taksilla turval-
lisesti. Vietimme mukavan 
aamupäivän tutustuen ym-
päristöön ja tietenkin mak-
karaa paistaen sekä eväitä 
syöden.

Kädentaitoja lapset ovat 
harjoittaneet askartelemalla 
syyslehtiä, sieniä ja eläimiä 
meidän syyspuun ympärille. 
Valkoista maalia töpöttämäl-
lä saimme hienot pöllötau-
lut. Luonnosta keräämistä 
materiaaleista ja taikataiki-
nasta teimme syystauluja. 
Mediataitoja olemme harjoi-
telleet kuvaamalla tableteilla 
syysluontoa ja ympäristöä. 
Lapset valitsivat yhden ku-
vaamistaan kuvista ja siitä 

Heijastinpuu.

Päivi Kaukua kertoi lapsille hä-
vikkiruoasta ja rohkaisi maista-
maan uusia makuja.

Tenavatuvan taidenäyttely.

Tenavatuvan syksy
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Pitkospuut Pirttijärven kodalle. Kuva: Tiina Kunelius Pirttijärven kota. Kuva: Tiina KuneliusPirttijärven menninkäinen. Kuva: Tiina Kunelius

Pirttijärvi – oiva retkikohde
Meillähän on täällä Olhavas-
sa monia upeita paikkoja, 
joissa voi käydä retkeilemäs-
sä ja ihailemassa luontoa. 
Yksi niistä on Pirttijärvi. Mikä 
mahtava, rauhallinen paikka! 
Sopivan syrjässä, mutta silti 
yllättävän lähellä. 

Auton saa mukavasti jä-
tettyä urheilukentän laidalle 
tai vaikka Yli-Olhavan maa-
miesseuran pihalle. Matka 
jatkuu kävellen kohti metsää, 
opasteiden saattelemana. Vii-
meiset 400 metriä tarjoavat 
upeita maisemia suo- ja järvi-
maisemissa.

Pirttijärven kota sovel-
tuu kokonsa puolesta isom-
mallekin porukalle. Penkit 
ovat mukavan leveitä ja nii-
hin mahtuu vaikka pötkötte-

lemään.
Puita on tarjolla ja löytyy 

jopa nokipannu, mikäli oma 
on unohtunut matkasta. Ko-
dan takana on myös huussi ja 
se, jos mikä on luksusta!

Vieraskirjan mukaan kota 
on kovassa käytössä niin tal-
vella kuin kesälläkin. Viime 
talvena, pirttijärvellä järjes-
tettiin toista kertaa kuutamo-
hiihto, jossa oli arviolta 70 
osallistujaa. Pirttijärven ko-
dalle hiihdettiin tai vaihtoeh-
toisesti käveltiin kuutamon ja 
ulkotulien loisteessa ja perillä 
paistettiin makkaraa ja turis-
tiin mukavia.

Heinäkuussa pidettiin 
onkikilpailut, jossa pääpal-
kintona oli moottorisaha. Kil-
pailu oli tykätty ja osallistujat 

toivoivatkin, että kilpailu jär-
jestetään myös jatkossa.

Kodalla on mukava pyö-
rähtää makkaran paistossa, 
uimassa, onkimassa, kahvil-
la tai jäädä vaikka yöksi. Ko-
dalla ei ole roska-astiaa, joten 
muistathan viedä mukanasi 
sen, minkä tuotkin.

Matka kodalle on helppo-
kulkuinen, sopivan lyhyt ja 
sopii myös lapsille. Ja jos oi-
kein tarkasti tutkii kotaa, niin 
saattaa löytää Pirttijärven 
menninkäisen. Se asuu ni-
mittäin Pirttijärven kodassa. 

Tiina Kunelius

Tornatorin omistama Taka-
metsän laavu sijaitsee tuu-
limyllyillä pienen suon 
reunalla, lähellä Ylimmäistä 
Pihlajajärveä. Lähistöllä on 
luonnonsuojelualueita sekä 
röykkiöitä. Huomioithan, 
että viimeinen metsätien 
pätkä (n. 2km) ei ole erityi-
sen hyväkuntoinen! Ei puu-
huoltoa, omat puut mukaan!

Reittiohjeet: Käännytään 
Nybyn lasitehdasta vasta-
päätä olevalle metsäauto-
tielle, joka vie tuulimyllyille. 
Junaradan jälkeen jatketaan 
tiellä vasempaan. Ajetaan 
tällä tiellä 3 km kunnes va-
semmalla näkyvän lou-
hoksen jälkeen käännytään 
oikealle pienelle ja melko 
huonokuntoiselle metsäau-
totielle. Takametsän laavu 
löytyy tämän tien varresta 
vajaan 2 kilometrin päästä. 
Jos laavun jälkeen kääntyy 
oikealle, pääsee lähelle Ylim-
mäistä Pihlajajärveä. (Lähde: 
olhava.fi)

Onkikilpailut Pirttijärvellä. Ku- 
va: Kirsimaria Pakonen

Upea retkipaikka on myös Pihlajajärvellä Katso lisää: 
www.olhava.fi/luonto/kodat-ja-nuotiopaikat/

www.jt-talo.com

Yksilölliset kodit



- 21 - OOlhavan
eutulainenSS

Olhavan taistelun muistoksi Olhavan koulun pihapiiriin on 
pystytetty Lapin sodan muistomerkki

Taistelussa saksalaiset räjäyttivät Olhavan rautatie- ja 
maantiesillan. Kiivas molemminpuolinen tulitaistelu 
kesti vain n ½ tuntia, jonka aikana saksalaiset räjäyttivät 
sillan. Taistelu vaati ensimmäiset Lapin sodan suoma-
laiset sankariuhrit. Sillan valtausyrityksessä kaatuivat 
joroislainen luutnantti Georg F Mandelin ja hänen kaksi 
taistelulähettiään sotamiehet Enontekiön Peltovuoman 
kylästä kotoisin ollut Ludvig Peltovuoma ja Tervolan 
poika Aarne Takkunen. 

Lapin sodan muistomerkin aikaansaamisessa pe-
rustavan ja ratkaisevan työn on tehnyt olhavalainen 
majuri evp sekä kirjailija Kyösti Jäppinen. Jäppisen kir-
joittama kirja ’Olhavan taistelu 29.9.1944’ julkaistiin Ol-
havan taistelun 60-vuotisjuhlapäivänä 2004. Taistelun 
muistomerkki paljastettiin juhlallisuuksien kera syksyl-
lä 2005 Olhavan koulun ja 4-tien väliselle maa-alueelle. 
Jäppisen kirjoittama kirja ’Syysmanööveristä Lapin so-
daksi – Olhavan taistelu 29.9.1944’ julkaistiin Jäppisen 
90-vuotispäivänä 11. elokuuta 2018. 

Olhavan taistelusta 
75 vuotta

Syyskuun 29. päivä tuli kuluneeksi 
75 vuotta Lapin sodan ensimmäisestä 

taistelusta.

Iin kunta on päättänyt muistaa tapahtunutta järjestämäl-
lä Suomen itsenäisyyspäivän juhlan 6.12.2019 Olhavan 
koululla klo 12. Iin kunta toivottaa kaikki sotiemme vete-
raanit ja heidän lähiomaisensa sekä kuntalaiset tervetul-
leiksi juhlaan. Juhlaan järjestetään kuljetus Kuivaniemen 
ja Iin suunnista. 
Järjestäjät toivovat ennakkoilmoittautumista 25.11.2019 
mennessä sähköpostitse: heini.perttula@ii.fi tai p. 050 
3950 498.

Olhavan taistelua muistellaan  
Suomen Itsenäisyyspäivän juhlassa Olhavassa

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256
www.kulta-aalto.comLähdetään metsäretkelle!

Olhava on erinomais-
ta aluetta retkeilyyn, sillä 
luonto on niin lähellä. Ai-
noa vaikeus on retkikohteen 
valinta, sillä luontomme 
on niin monipuolista: tääl-
tä löytyy niin meren saaria, 
joki, puroja, kallioita, kui-
via mäntykankaita, reheviä 
kuusimetsiä kuin erämaa-
lampiakin. Makkaranpaistoa 
varten nuotiopaikkoja löy-
tyy useampia eri puolilta Ol-
havaa. Jos Olhavan kodat ja 
nuotiopaikat eivät ole ennes-
tään tuttuja, niiden sijainnit 
voi tarkistaa näppärästi Ol-
hava.fi -sivustolta. 

Lapset nauttivat myös 
retkeilystä
Meille retkeily on perheen 
yhteistä laatuaikaa, joten 
retkireppu pakataan lähes 
joka viikonloppu. Yhteisen 
ajan lisäksi meitä houkuttaa 
luontoon kauniit maisemat, 
raitis ilma ja halu tutustua 
lähiseutuun. Retkeily on 
edullinen harrastus, vaikka-
kin investointeja joutuu te-
kemään, jos suunnitelmissa 
on yöpyminen luonnossa. 
Retkeilyn avulla on mahdol-
lista tuoda myös vaihtelua 
arkeen: esimerkiksi pelk-
kä iltapala muuttuu unoh-
tumattomaksi elämykseksi, 
kun se pakataan reppuun ja 
nautitaan kirkkaan tähtitai-
vaan alla.

Kuten aikuisetkin, myös 
lapset nauttivat kauniis-
ta maisemista. Puhelimen 
muisti täyttyy pian kuvis-
ta kallioilla kasvavista män-
nyistä, jotka vääntyvät mitä 
mielikuvituksellisimpiin 
muotoihin. Kuusimetsis-
tä bongataan menninkäisen 
koloja ja sammaleisia penk-
kejä. Saarissa on hauska 

seikkailla ja puroihin on aina 
niin hauskaa heittää keppejä 
ja katsoa, miten virta vie nii-
tä eteenpäin. Joskus retkillä 
nähdään myös metsänelä-
viä: hirvi tai porotokka sei-
soo metsäautotien laidassa, 
ukkometso lentää lehahtaa 
yli tai taivaalla liitelee kala-
sääksi.

Eväät on se juttu
Jos lapsilta kysyy mikä on 
parasta retkeilyssä, vastaus 
on selvä: eväät. Eväisiin kan-
nattaakin satsata, sillä jos 
verensokerit pääsevät tippu-
maan liian alas, tiedossa on 
vain kiukuttelua ja itkua. Ja 
saahan retkellä myös vähän 
herkutella. 

Erityisesti vaahtokarkki-
en paahtaminen nuotiolla 
on lasten ehdoton suosikki. 
Joskus kun olemme sattu-
neet oikeaan paikkaan oike-
aan aikaan, vaahtokarkkien 
lisukkeeksi on voitu kerätä 
kypsiä ahomansikoita. Siinä 
aurinkoisilla rantakivillä is-
tuessa on vaikea olla hymyi-
lemättä, kun tarjolla on itse 
kerättyjä villejä mansikoita 
ja tikun nokassa makea, läm-
min vaahtokarkki!

Retkeily vahvistaa  
luontosuhdetta
Toivomme, että lapset oppi-
sivat liikkumaan luonnossa 
ja kunnioittamaan sen mo-
nimuotoisuutta. Metsää ja 
merta ei tarvitse pelätä, kun-
han siellä osaa toimia oikein. 

Hyvin varustautuneena 
retkelle voi lähteä lähes sääl-
lä kuin säällä, kunhan vain 
muistaa kunnioittaa luon-
nonvoimia. 

Päivi Moisala & 
Veli-Matti Juntunen 

 

Talvisin retkelle pääsee hiihtäen.

Hyvillä kumisaappailla pääsee pitkälle. Toivo ja Hilja tulvivaa Perso-
ojaa tutkimassa keväällä 2019. 

Toivo ja Hilja Juntunen suunnistamassa kesällä 2019.

Lapset kiipeilevät mielellään. Hilja ja Toivo kivikossa.

”Retkeilyn avulla on mahdollista tuoda myös 
vaihtelua arkeen: esimerkiksi pelkkä iltapala 

muuttuu unohtumattomaksi elämykseksi, kun 
se pakataan reppuun ja nautitaan kirkkaan 

tähtitaivaan alla.”
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IIN KONEPAJA OY IKP SERVICE OY

KELA-TAKSI
p. 0800 93150

p. 040 5549 663
Myös taksikorttikuljetukset!

Mika Lalli Ky
TAKSI OLHAVA

Taksi E. Muhonen Olhava
p. 045 111 1051

Taksit: 1 + 8 sekä INVA & paaritaksi

Taksi Anne Miettunen
p. 040 571 8618, Olhava

08 817 3244
Jäppisen Baari

Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut 
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727
marko.korpela@pp1.inet.fi

Metsätyö Korpela Oy

Aloitin elämäntapamuutok-
seni viime huhtikuun alussa. 
Nyt kerron teille ajatuksia-
ni matkan varrelta. Koko ai-
kuisiän ajan olin päästänyt 
painoni kertymään tasaises-
ti ylöspäin, kunnon sokeri-
hiiri, kun olin. Puntarilla en 
halunnut edes käydä. Vaat-
teista sen kuitenkin huoma-
si, että paino nousi tasaiseen 
tahtiin. 

Ajatus elämäntapojen 
muutoksesta oli alkanut 
hautumaan mielessäni jo ai-
emminkin. Maalaisjärjellä 
tuumailin, että liikunnalla 
ja oikealla syömisellä se on-
nistuisi. Liikunnan suhteen 
en kokenut epävarmuutta, 
mutta ruokavalion suhteen 
sitäkin enemmän. En oikeas-
ti osannut ajatella, mitä tar-
kalleen voisin syödä, missä 
määrin ja kuinka usein pväs-
sä. Olo oli sen suhteen niin 

Oman hyvinvoinnin vuoksi
epävarma, että en edes ru-
vennut itsekseni pähkäile-
mään, enkä saanut hommaa 
alkuun.

Lopulta herätys tapah-
tui, vieläpä sattumalta. Sain 
puhelun Sannalta, joka val-
mentaa elämäntapamuutok-
sen ja laihdutuksen parissa 
Iissä ja Haukiputaalla. Olin 
osallistunut johonkin arpa-
jaisiin netissä ja yhteystieto-
ni laittanut.

Tapasin Sannan ensim-
mäisen kerran huhtikuun 
toinen päivä. Tapaamises-
ta katson matkani kohti ke-
vyempää oloa alkaneen. 
Huhtikuu menikin sitten 
pussikeittojen ja patukoi-
den kanssa. Koin sen olevan 
hyvä ja toimiva keino mi-
nulle. Sannan tehtävänä on 
kertoa, mitä syön ja milloin. 
Minulle jää ’vain’ toteutus. 
Tapaamme  3-4 kertaa kuu-

kaudessa.   
Matkaa olen nyt tehnyt 7 

kuukautta - välillä helpos-
ti, välillä hammasta pur-
ren. Kuinka vaikeaa onkaan 
syödä säännöllisesti ja mal-
tillisesti. Kiloja matkalle on 
jo jäänyt 31,1. Matkani jat-
kuu yhä kohti normaalipai-
noa ja siinä pysymistä. Tämä 
on loppuelämän muutos, ei 
vain laihdutuskuuri.

Ystäväni kertovat, että ul-
konäköni on muuttunut. Itse 
en sitä näe. Huomaan laihtu-
miseni vain vaatteista, jotka 
olen joutunut uusimaan täy-
sin. Peilistä katsoo silti sama 
vanha Anne. Elämästä pitää 
nauttia. Ajatteluni on men-
nyt uusiksi. Olen oppinut 
arvostamaan ja kunnioitta-
maan itseäni. Tämähän on 
muutoksen alkutaival.

Oman onnistumiseni voi 
kiteyttää seuraaviin asioihin. 

Nämä ovat olleet matkalla-
ni ne kulmakivet, joihin olen 
nojautunut:

- Löydä motivaatio. Elä-
mänlaadun parantaminen ja 
laihtuminen onnistuvat, jos 
olet tehnyt päätöksen omas-
ta halustasi ja olet valmis toi-
mimaan pitkäjänteisesti. 

- Kuuntele itseäsi. Oikea 
muutos lähtee omasta tar-
peesta, ei läheisten tai ulko-
puolisten painostuksesta.

- Tuki. Kokoa tukijoukko, 
johon voit turvautua tiukal-
la hetkellä.

- Hyväksy takapakit. 
Matkan varrella tulee epäon-
nistumisen kokemuksia. Ota 
ne osaksi matkaa.

- Ymmärrä, mitä olet te-
kemässä. Elämäntapare-
montti on loppuelämän 
muutos. 

Niin kamalalta kuin tämä 
tuntuukin, tiedän, että nämä 
laihdutuskuvat on pakko 
julkaista. Teen tämän nyt 
kolmesta syystä: 

1) Jotta te muut näette, 
millainen olin ennen ja mil-
lainen olen nyt. 

2) Että itse oppisin hyväk-
symään itseni; sekä näissä 
ennen kuin jälkeen kuvissa. 

3) Että muistaisin arvos-
taa takana olevaa työtä ja 
huomaisin, että edelleen ol-
laan ihan hyvissä asemissa 
verraten noihin alkutaipa-
leen kuviin. 

Vaikka ymmärtäähän sen 
järjelläkin, että se yli 30 kilon 
laihdutus näkyy varmasti 
peilissä. Silti, välillä näen it-
seni edelleen yli satakiloise-
na. Tässä siis minun ennen ja 
jälkeen kuvat!

Anne Ojala

Anne ennen ja Anne reilut 30kg 
kevyempänä
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Anne Veijola ja Tanja Kähkönen esittelevät uunituoreita kangas-
kuoseja. Kuva: Pekka Veijola

Tanja Kähkösen akvarellimaalaus 2019. Maalauksesta tulee ainakin 
postikortteja ja julisteita ja ehkäpä jopa uusia kangaskuosia tule-
vaisuudessa. Kuva: Tanja Kähkönen

Yrittäjähenkisten naisten 
- Tanja Kähkösen ja Anne 
Veijolan - yhteistyö alkoi 
sattumalta mammatreffeillä 
noin vuosi sitten. Yrittäjillä 
on saman ikäiset, muutaman 
kuukauden ikäerolla synty-
neet 1-vuotiaat tytöt, Ella ja 

Mammatreffeiltä businesspoweria

Helmi. Kahvitteluiden lo-
massa jutunjuuret etenivät 
omiin harrastuksiin; piir-
tämiseen, taiteeseen, om-
peluun, kangaskuosien 
suunnitteluun ja tekstiilien 
painattamiseen Euroopas-
sa. Businessideat sinkoilivat 

ja kehittyivät. Tanja perus-
ti www.taidejakasityo.fi 
-verkkokaupan ja Anne yri-
tyksensä, Rinnallasi Cloth 
(www.rinnallasi.com). 

Omista yrityksistään 
huolimatta naiset puhaltavat 
voimakkaasti yhteen hiileen. 
Tanja piirtää ja suunnittelee 
kangaskuosit, Anne hoitaa 
yhteistyöt sekä tilaukset Eu-
roopan tehtaan kanssa. Tuot-
teet ovat myynnissä Taide ja 
käsityö -verkkokaupassa. 
Verkkokaupassa on myyn-
nissä myös kahden muun 
yrittäjän, Korusataman ja 
Kitknitin, tuotteita. Ensivuo-
delle on jo ideoitu lisätä va-
likoimiin sisustustekstiilit ja 
niiden rinnalle Annen suun-
nittelemaa mallistoa.

Jalkahoitajasta  
kuosisuunnittelijaksi
Tanja Kähkönen on syntynyt 
Rovaniemellä. Pienten mut-
kien kautta löysi talonsa ai-
koinaan Olhavasta, jossa hän 
on asunut jo yli kymmenen 
vuotta. Lähihoitaja Tanja 
kouluttautui jalkahoitajaksi 
2010. Tanja on tehnyt jalka-
hoitoja pääosin Iin kunnan 
sekä lähiseutujen alueella, 
aluksi nimellä Tanja Kuro-
la, sittemmin nimi vaihtui 
Tanja Kähköseksi. Tanjan 
jalkahoitolan tilat sijaitsee 
Iin kuntakeskuksessa AML 
GYM:in eli Aleksin kuntosa-
lin kupeessa. Ajanvaraus ja 

yhteystiedot löytyy netistä: 
www.iinjalkahoito.com Tan-
ja tekee tarvittaessa myös 
kotikäyntejä.

Kähkönen on jo useam-
man vuoden piirtänyt; ensin 
harrastepohjalta, mutta pian 
tilauksesta alkoi syntyä mm. 
muotokuvia sekä ihmisistä 
että eläimistä. 

Viimeisin aluevaltaus on 
kangaskuosien suunnittelu 
mammatreffeillä syntynei-
den liikeideoiden kehitys-
työnä. Ensimmäiset omat 
kankaat ovat juuri saapu-
neet verkkokauppaan. Tan-
jan kynän jälkeä löydät 
myös vaatekuoseista Ranu-
an eläinpuiston pihapiirissä 
sijaitsevasta putiikista, Te-
navakulma; myös verkossa: 
tenavakulma.verkkokaup-
paan.fi. 

Arjen ideat liiketoiminnaksi
Anne Veijolan yritys Rinnal-
lasi Cloth syntyi arjen työstä 
ja käytännön ideoista. An-
nen ompeluharrastus lähti 
lentoon esikoispojan synty-
män jälkeen. Alkuun hän 
ompeli kestovaippoja, mut-
ta pian myös vaatteita. Kol-
mannen lapsen syntymän 
jälkeen perinteiset vaakaluu-
kulliset imetyspaidat eivät 
enää houkutelleet. Syntyi 
hieman erilainen, imetys-
suojallinen Helmi -ompe-
lukaava, normityylisen 
nappilistallisen paidan om-

pelemiseen. Nappilistan alla 
on imetyssuoja, joka peittää 
rintakehää imetyksen aika-
na. Lisäksi paidan käyttöikä 
on pidempi, kun sitä ei miel-
letä imetyspaidaksi. Myö-
hemmin kaava sarjoitettiin 
ammattilaisen toimesta jo-
kaiseen vaatekokoon ja nyt 
Helmi-kaava on myynnis-
sä ompelijoille verkkokau-
passa. 

Anne kertoo, että ompe-

luharrastus on ollut loistava 
vastapaino sairaanhoitajan 
ammatille. Koneiden su-
rinan ääneen uppoutuu ja 
ompelukoneiden suristes-
sa ajatukset ovat jo painin-
jalan alla syntyvässä työssä. 
Ehkäpä myös uusia ideoi-
ta, arjen ratkaisua, kehittyy 
kanssasisarten arjen helpot-
tamiseen.

 
Tanja Kähkönen

Kello soi, ulkona on vielä pi-
meää. Sänkyyn ei kuitenkaan 
jäädä makaamaan, koska on 
oikeastaan kiire. Sängystä 
kävelen suoraan ulko-ovelle 
katsomaan, minkälainen on 

Jokainen metsästysretki on ikimuistoinen
sää. Onko yön aikana sata-
nut lunta? Paljonko on pak-
kasta? Teevesi kiehumaan, 
metsästyskamppeet päälle. 
Silmissä on vielä unihiekkaa, 
mutta ilmassa on odottava 

tunnelma. Eläimet liikkuvat 
yöllä, on kiire etsimään jäl-
kiä. Tee termospulloon, edel-
lisenä iltana tehdyt eväät 
reppuun. Reppu, koira ja ase 
mukaan. Koira tietää, että tä-
nään se pääsee työhön, jota 
se rakastaa, jota varten se on 
tehty. Ulkona tunnen pikku 
pakkasen, ympärillä on pi-
meää, lumi narskuu kenki-
en alla.  

Ajan metsäautotielle, 
edetään matelemalla. Täy-
tyy olla tarkkana, jotta nä-
kee kaikki tiellä olevat jäljet. 
Näkyy teeren jälkiä, toises-
sa paikassa on kulkenut kau-
ris. Mutta tänään etsitään 
ketun jälkiä. Välillä pysäh-
dyn, käyn katsomassa tiel-
lä näkyviä jälkiä; onko jälki 
tuore, mihin päin kettu on 
kulkenut. Lopulta löytyy so-
piva jälki, koira innostuu ta-
jutessaan, että nyt se pääsee 
jäljestämään. Koira työntää 
kuononsa syvälle lumessa 
näkyvään jälkeen, vetää ha-
jua syvälle sisäänsä. Jään sei-
somaan lumiselle tielle, kun 
koira lähtee seuraamaan jäl-
keä. Seuraan tutkasta koiran 
etenemistä. Syön aamupalaa, 
teetä ja leipää, maistuvat pal-
jon paremmilta kuin koto-

na. Samalla lähetän viestejä 
muille metsästäjille. Ovatko 
muut löytäneet jälkiä, onko 
passimiehiä? Tutkasta huo-
maan koiran haukkuvan, 
se on päässyt ketun lähel-
le. Koiran vauhti lisääntyy. 
Yritän miettiä ketun mielen-
liikkeitä, minne suuntaan se 
kulkee. Mietin sopivaa, ava-
raa passipaikkaa. 

Kärsimättömälle luon-
teelle passissa olo on jos-
kus pitkästyttävää, on oltava 
mahdollisimman hiljaa, liik-
kumatta ja näkymättömis-
sä. Toisaalta passissa on 
jännitys, on oltava tarkkaa-
vainen; saalis voi ilmestyä 
näköpiiriin milloin tahan-
sa, jolloin on oltava valmii-
na ampumaan. Kuuntelen 
koiran haukkua, välillä kat-
son tutkasta, että tuleeko mi-
nua kohti. Mitä lähempänä 
koira on kettua, sitä tiheäm-
pää haukku on. Sitten näen 
valkeaa lumea vasten puna-
ruskean repolaisen. Kettu on 
kuitenkin niin kaukana, että 
siihen on mahdoton osua. 
Jään odottamaan, muutaman 
minuutin kuluttua koira il-

mestyy myös näkyviin. Koira 
on täysin keskittynyt tehtä-
väänsä, ainoa asia, joka sitä 
kiinnostaa on edellä menevä 
kettu. Hiukan harmittaa ohi 
mennyt tilaisuus, varsinkaan 
kun reittimme ei kohtaa ke-
tun kanssa enää sille päivää. 
Kuitenkaan päivä ei ollut yh-
tään hullumpi, lumisia puita, 
raikasta ulkoilmaa, hiljaisuu-
desta ja luonnosta nauttimis-
ta. Hämärän tullessa kutsun 
koiran pois, ja lähdemme 
kotiin. Päivä ulkoilmassa 
on tehnyt tehtävänsä, syön-
nin päälle sekä koiralla että 
emännällä silmät menee vä-
kisin umpeen.

Seuraavana kesänä on 
mukava nähdä teeripoikuei-
ta ja jäniksenpoikia, kun tie-
tää, että niillä on suurempi 

mahdollisuus selviytyä, kun 
poikasia syöviä kettuja on 
muutama vähemmän.

Kirsimaria Pakonen

Missi on innokas ja kokenut ket-
tujen jäljestäjä.

Loppusyksyn kuulaat aamut kruunaavat metsästysretken.
Kettu valppaana riistakameran 
kuvassa.



- 24 -OOlhavan
eutulainenSS

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

OT-Kumin toiminta alkoi suomalaisten ikkuna- ja ovitehtaiden 
kasvaneesta tiivisteprofiilien kysynnästä. 

Tuotevalikoimaa on sittemmin laajennettu rakennus-, metalli- ja 
kulkuvälineteollisuuteen ja uudet toimitilat lupaavat kasvua tu-
levaisuuteen.

Toiminnan kansainvälistyessä OT-Kumin tuotteiden markkina-
alue on laajentunut, ja nykyisin päämarkkinat ovat Suomen li-
säksi Venäjällä, Baltian maissa ja Skandinaviassa. Tarjoamme 
korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.

OT-Kumi viettää 
30. tuotantovuottaan edelleen 

tiivisteiden merkeissä.

Vuonna1988 olhavalainen Veikko Lahdenperä 
päätti ryhtyä yrittäjäksi.

Lieksentie 8, 91100 Ii |  08 6558 800
myynti@ot-kumi.com

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

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

WWW.PUTAANPULLA.FI / PUTAANPULLA

SEHÄN ON RIESKA!
Leipomomyymälä avoinna

ma–pe klo 8–17, la klo 10–12 (14)
Sepäntie 2, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi
puh. 08 563 8700

Leipomomyymälä ja kahvio
ma–to 7.30–16.30, pe 7.30–17.00, la suljettu

Maittava keittolounas ja Putaan Pullan leipäpöytä + kahvi & pulla
ma–pe klo 10–14
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä p. 0400 499 745!

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

PAINOTUOTTEITA

Parturi-kampaamo

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

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

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

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

PITOPALVELUA

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 VUOTTA

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

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

Larissa TursasJenni Alaranta Elias Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

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

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

Varaa aikasi
040 528 2208Maksniementie 28, Maksniemi

HIERONTA •KAUNEUDENHOITO

JALKAHOITOA

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

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

Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Uutta! 
ePassi käy 

maksuvälineenä 
jalkahoitoon

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

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

PitoPalvelu

KLASSINEN HIERONTA & SHIATSU

WWW.MONIXI.FI   P. 045 2733 180

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Nettiajanvauraukset: 
www.timma.fi/kauneuskuja

040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

KAUNEUSKUJA

KUNTO
KLUBI

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

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

sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

SIIVOUSPALVELUT

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti

MARRASKUUSSA TEHDYISTÄ KOTISIIVOUS-
TILAUKSISTA ALENNETUT HINNAT!

Tilaukset: 044 971 9161
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Kysy myös: * sotaveteraanien kotiapu * rakennustyömaasiivoukset
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Iin Yrityksen Testijuoksusar-
ja käynnistyi hyvässä sateen 
raikastamassa juoksusääs-
sä. Osanottajia oli mukavas-
ti päälle kuudenkymmenen. 
Miesten kympin kärkipaikat 
miehittivät Limingan Niitto-
miesten Jorma Jokelan juok-
sutallin menijät.

Samuli Hussa pai-
neli kympin kärjessä 
varsin hyvää vauhtia. Huo-
miota herätti 15-vuoti-
aan Aarre Paukkerin kova 
meno, joka johti koko po-
rukan viidenneksi nopeim-
paan aikaan. Lujaa mentiin 
veteraaneissakin. Testijuok-
sun ensikertalainen Ylitorni-
on Veijo Honkaniemi vetäisi 
viisikymppisissä huippuajan 
kuten myös kymmenen 

Samuli Hussa ja Johanna 
Peiponen nopeimmat 
Testijuoksussa

vuotta vanhemmissa ikäluo-
kassaan maailman eliittiin 
kuuluva Jukka Kauppila.

Naisten sarjassa piste-
li Johanna Peiponen reit-
tiennätysvauhtia, mutta 40 
sekunnin myöhästyminen 
lähdössä vei ajan väärälle mi-
nuutille. Jokaiselle juoksijalle 
pitäisi olla selvää, että kilpai-
lu aloitetaan aina ilmoitettu-
na aikana. Joka tapauksessa 
Peiponen on hyvässä kun-
nossa, mitä testatakseen hän 
Iihin tulikin. Tulevissa PM-
maastokatsastuksista on lu-
vassa edustuspaikka.

Tärkeintä Testijuoksussa 
oli kuitenkin tavallisten har-
rastejuoksijoiden käytämä 
mahdollisuus vauhtinsa tes-
taamiseen.

TULOKSET
Miehet 10 km: 1) Samuli Hus-
sa LNM 33.07, 2) Joona Ho-
lappa LNM 35.45, 3) Aarre 
Paukkeri LNM (P15) 36.11, 4) 
Matti Uusitalo KuivA 36.17, 5) 
Janne Eskelinen Oulu 36.28, 6) 
Heikki Tiiro IiY 38.12, 7) Juho 
Hiltunen ONMKYU 38.46, 8) 
Lauri Päkkilä Haukipudas 
39.21, 9) Jouko Lehtola Yli-
kiiminki 39.56, 10) Risto Har-
tikka HauHe 41.06, 11) Toni 
Backman Team Rimppakin-
tut 42.51, 12) Aku Åkerman 
Haukipudas 43.27, 13) Jaak-
ko Saukko Kempele 45.53, 14) 
Jouko Perttula Ii 50.31.

M40 10 km: 1) Hannu 
Kirstinä Oulu 38.02, 2) Marko 
Mattila VKV 38.39, 3) Tuomas 
Koistinen Ii 42.00, 4) Niko Jur-
velin Kempele 49.22.

M45 10 km: 1) Jani Määttä 
LNM 37.18, 2) Sami Välimaa 
RDS 40.07, 3) Juha Alavaikko 
Oulu 41.20, 4) Jorma Puuru-
nen PuU 46.38.

M50 10 km: Veijo Hon-
kaniemi Ylitornio 35.50, 2) 
Tatu Korhonen LNM 37.44, 
3) Teuvo Kuusela Kemi 39.51, 
4) Pekka Kukkula IiY 40.14, 
5) Jukka Palokangas Oulu, 
6) Jarmo Holappa KeMaKi 
46.59.

M55 10 km: 1) Hannu Lau-
rila ONMKYU 38.26, 2) Ju-
ha-Matti Lehtinen KeMaKi 
39.54, 3) Pekka Kuokkanen 
IiY 41.40, 4) Tuomas Kauppila 

OYUS 42.22, 5) Juha Kähkölä 
KeMaKi 44.16, 6) Vesa Savo-
lainen HauHe 50.01.

M60 10 km: 1) Jukka Kaup-
pila KaJu 37.05, 2) Pertti La-
pinkangas ONMKYU 40.29, 
3) Esko Takalo OlsHe 46.26, 
4) Reijo Hummastenniemi 
OlsHe 50.12, 5) Jari Ruonala 
RDS 51.05.

M65 10 km: 1) Kari Jylhän-
lehto PuU 45.01, 2) Pekka Kui-
valainen Ii 51.22.

M70 10 km: 1) Erkki Man-
ninen OlsHe 1.00.53.

M75 10 km: 1) Kauko Me-
riläinen OlsHe 51.06, 2) Heik-
ki Paukkeri KeMaKi 59.02.

Naiset 10 km: 1) Johanna 
Peiponen RoLa 34.16, 2) Iida 
Haataja PuU 38.12, 3) Ella Rei-
nikainen LNM 40.30, 4) Ma-
rika Krohns PuU 40.40, 5) 
Marjo Vesala Oulu 45.30, 6) 
Kerttu Puranen LNM 48.12.

N40 10 km: 1) Satu Jaa-
ra NTR 49.50, 2) Suvi Lämsä 
Team Oksitosiini 54.59.

N45 10 km: 1) Mari Sipola 
Kemi 53.15.

N50 10 km: 1) Irmeli Suor-
sa KuivA 47.49.

N55 10 km: 1) Kati Kuiva-
lainen Ii 49.52.

Miehet 5 km: 1) Markku 
Loukusa Iisu 19.50, 2) Tommi 
Matila Oulu 21.10.

M17 5 km: 1) Emil Huomo 
OP 20.32.

P15 5 km: 1) Iisakki Siira 
LNM 18.15.

Kuivaniemellä palveluja vauvasta vaariin 
saman katon alta
Kuivaniemeltä saa perhe-, 
terveys- ja vanhuspalvelut 
saman katon alta. Hyvinvoin-
ti-iltapäivässä 29.10. kuntalai-
sille esiteltiin talon toimintaa. 
Hammashoitola opasti ham-
paiden hoitoa ja Neuvolapal-
velut kertoi mm. rokotuksista. 
Vastaanotolla tutustuttiin Ou-
lunkaaren omahoitoon ja kan-
tapalveluihin. Kuntoutus 
mittasi puristusvoima. 

Mielenterveyspalvelut tar-
josi kaikille kävijöille mauk-
kaat pullakahvit. Kunto-Tupa 
kertoi kuntouttavasta päivä-
toiminnastaan. Kotipalvelu 
opasti kuntojumpassa. Asu-
mispalveluista ja palveluasu-
misesta kertoi toiminastaan 
sanoin ja kuvin suklaan kera. 
Henkilökunta kiittää kaikkia 
päivään osallistuneita. MK 

Hammaslääkäri Kristiina Sillanpää ja hammashoitaja Eini Tikkala opastavat hampaiden hoitoa. 
Taustalla terveydenhoitaja Mirja Kehus kertoo rokotteista.

Kuvassa fysioterapeutti Pia Kuusela tulkitsee asiakkaan tulosta.Mielenterveyspalvelut tarjosi kaikille kävijöille maukkaat pulla-
kahvit.

Henkilökunta kiittää kaikkia päivään osallistuneita. 

Lue 
IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi
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Esillä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu. Jäsenet tervetuloa!

1969

Iin eläkeläiset ry

Iin Eläkeläiset Ry:n

Sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS
ma 18.11.2019 klo 12.15 
Iin Järjestötalolla, Laurintie 3, 91100 Ii

Johtokunta

Iin kunnanhallitus on päättänyt 21.10.2019 kokouksessaan aset-
taa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavahankkeessa alu-
een asemakaavaa tarkistetaan alueelle suunnitteilla olevan sata-
mahankkeen vuoksi.

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä Iin kun-
nanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) 
sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa https://www.ii.fi/nahta-
villa-olevat-kaavat) 30.10. – 2.12.2019 välisen ajan.  

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaeh-
dotuksesta muistutus. Muistutukset pyydetään toimittamaan 
2.12.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, 
PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi. 

Lisätietoja kaavahankkeista antaa maankäytön suunnittelija / kaa-
voittaja Jaakko Raunio p. 050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi

Ii 22.10.2019
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Kaakkuriniemen asemakaavan muutos – sataman ja 
Tyllipuiston alue, kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Iin Ympäristöyhdistys ry:n

Esillä sääntömääräiset asiat
sekä muuta ajankohtaista kuntasi ympäristöasioista.

Uudet ja vanhat jäsenet tervetuloa mukaan!

Hallitus

KulttuuriKauppilassa 
su 17.11.2019 klo 18.00

SYYSKOKOUS

KALLE PÄÄTALO 
100V

Järjestäjät: Iin kirjasto ja kansalaisopisto. Minna Canthin jalanjäljillä – tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja taiteen keinoin –hanke

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa!
 

K O H T A U K S I A  I I J O K I - S A R J A S T A

 
ma 1 1 . 1 1 .  k lo  18  
Museokahv i la  Hui l ink i
Pu is tot ie  4 ,  I i
 
Kuu l laan kohtauks ia  I i jok i - sar jasta
sekä Kal len  suos ikk ikappale i ta .
Museokahv i lassa myytävänä muutamal la  h i l iku l la
kahav ia  ja  n i sua .
 

KALLE PÄÄTALO 
100V

Järjestäjät: Iin kirjasto ja kansalaisopisto. Minna Canthin jalanjäljillä – tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja taiteen keinoin –hanke

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa!
 

I I ,  N A I S E T  J A    P Ä Ä T A L O  - l u e n t o

 

t i  12 . 1 1 .  k lo  18    
Nättepor in  audi tor io
Pu is tot ie  1 ,  I i
 
K i r ja i l i ja  ja  Pääta lo - fan i  Karo l i ina T imonen
kertoo Pääta losta  ja  Pääta lon e lämän nais i s ta
i i lä i sestä  näköku lmasta .
 

KALLE PÄÄTALO 
100V

Järjestäjät: Iin kirjasto ja kansalaisopisto. Minna Canthin jalanjäljillä – tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja taiteen keinoin –hanke

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa!
 

K E N E S T Ä  I I N  P Ä Ä T A L O  - T I E T Ä J Ä ?

 
la  16 . 1 1 .  k lo  14  
Nättepor in  audi tor io
Pu is tot ie  1 ,  I i
 
Ka l le  Pääta loon ja  hänen tuotantoonsa l i i t tyvä
t ietok i lpa i lu .
K i lpa i lun vetävät  Pert t i  Huov inen ja  Ak i  Huov inen
I lmoi t tautuminen 14 . 1 1 .  mennessä k i r jasto@i i . f i

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

II

Iin Yrittäjät ry:n
SYYSKOKOUS
pe 22.11.2019 klo 18.15 

Iin Micropolis, os. Piisilta 1 Ii

Ilmoittautuminen 18.11. mennessä 
juho.tauriainen@studiosalama.fi

Kokouksen jälkeen klo 19 
Iin Yrittäjien pikkujoulu.

KINKKU-
BINGO

Su 17.11. klo 15.00

2 23Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 5 x atriakinkku | 890 € mp  
500 €  pr 51 | 2x100 € 

8

Torttukahvi-
tarjoilu!

Tervetuloa!
Seuraava KinkkuBingo su 24.11 klo  15.00

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
seuratalolla Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

su 17.11.2019 klo 12.30 

Kahvitarjoilu  
Johtokunta

Kuivaniemen Nuorisoseura ry:n

Kuivaniemen
nuorisoseuralla

Paikkavaraukset: 
Raimo/ 
p. 044 20 944 96

La 14.12.2019 
klo 11-15

Joulumyyjäiset

                    

Iin kunta järjestää asiaan liittyen koulutustilaisuuden.

Paikka ja aika: Nätteporin auditorio, 
 torstaina 14.11.2019 klo 17.00 – 21.00
Osoitteessa: Puistotie 1, 91100 Ii

Koulutus on tarkoitettu yksityisteiden tiekuntien toimitsijamiehille, 
hoitokuntien jäsenille sekä muille yksityistieosakkaille. Koulutuk-
sessa käydään läpi merkittävämmät lain muutokset, tiekuntien 
toiminta ja tiekuntien toimielimen tehtävät ja vastuut uuden lain 
myötä. Tilaisuuden kouluttajana toimii TI Mika Rahja Yt isännöinti 
Oy:stä. 
Kahvitarjoilu!

Iin kunta
Ympäristötekniset palvelut

Yksityistielaki on muuttunut, 
uusi laki on tullut voimaan 1.1.2019

Istahdan poikani kanssa 
hammaslääkärin odotusau-
laan. Vilkaisen kanssaodot-
tajia, joita lasken olevan 
seitsemän, meitä on siis yh-
teensä yhdeksän: neljä ala-
kouluikäistä poikaa, kaksi 
keski-iän kynnyksellä ole-
vaa äitiä, kaksi vanhempaa 
herrasmiestä ja yksi pari-
kymppinen neitokainen. 

Istahdettuamme alas 
ajaudun pohtimaan nykyih-
misten läsnä olemisen tai-
toa. Miksi? Siitä syystä, että 
olemme poikani ja yhden 
vanhemman herrasmiehen 
kanssa ainoat, jotka eivät 
selaile älypuhelintaan vas-
taanottoa odotellessaan.

Vuosi sitten päätin jäädä 
omalta osaltani tauolle se-
lattavasta sosiaalisesta me-
diasta. Käytännössä tämä 
tarkoitti taukoa Faceboo-
kista ja Instagramista. Aja-
tuksen some-taukoon sain 

Paikalla, vaan ei läsnä
todennäköisesti juuri jossain 
odotusaulassa tai -tilantees-
sa ja aloin pohtia sitä tar-
kemmin.

Mitä hyötyjä olisi elämäs-
tä ilman sosiaalista mediaa? 
Ajankäyttö menisi uusik-
si. Aktiivikäyttäjillä somen 
selaaminen vie vuorokau-
desta jopa useita tunteja sa-
lakavalasti, kun selaamista 
tehdään pätkissä pitkin päi-
vää ja jopa pitkin työpäi-
vää. Nuorilla some-surffailu 
voi viedä vuorokaudesta ai-
kaa jopa 6-8 tuntia, kun yh-
distetään sekä viestintä- että 
ohjelmapalvelujen käyttö, 
kuten esimerkiksi Youtube 
ja Netflix.

Työaikana sometta-
jat saisivat varmasti lisäte-
hoja työskentelyynsä sekä 
lisääntyneen että keskeytyk-
settömän työajan ansiosta. 
Kotona somettavat vanhem-
mat tehostaisivat kotityöai-

kaansa, ja todennäköisesti 
esimerkiksi pyykit kuivu-
reiden ja pyykkinarujen kät-
köistä tulisivat viikatuiksi 
nopeammin kaappiin saak-
ka. Kotona ihmissuhteille 
jäisi todennäköisesti enem-
män aikaa, kun lapset ja 
aikuiset kohtaisivatkin toi-
sensa oikeasti ja vaihtaisivat 
tärkeitä kuulumisiaan. Iltai-
sin aikuiset hivelisivät äly-
puhelinten näyttöjen sijaan 
toisiaan ja todennäköisesti 
kävisivät päivän päätteek-
si hymyssä suin nukku-
maan. Jo pelkästään edellä 
mainitut hypoteesit vakuut-
tivat minut aloittamaan ko-
keilun, joka venähtikin heti 
vuoden mittaiseksi.

Miten kävi? Hyvin pian 
alkuhämmennyksen jälkeen 
tajusin, kuinka vapauttavaa 
on, kun ei tarvitsekaan tie-
tää toisten elämästä koko 
ajan kaikkea. Keskityin täy-

sin omaan elämääni, välittä-
mättä toisten mielipiteistä. 
Kaiken ylimääräisen tiedon 
suodattaminen rauhoitti 
mieleni ja lisäsi tuntuvasti 
elämänlaatuani. Olin läsnä 
elämässäni enemmän kuin 
koskaan. Vuoden jälkeen 
palasin somemaailmaan eri 
ihmisenä. Onnellisempana. 
En enää aktiivikäyttäjänä. 
Miksi et sinäkin kokeilisi? 

Anu Tolonen, 
psykiatrinen 
sairaanhoitaja, 
Utajärven terveyspalvelut, 
Oulunkaari
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7.11.2019

 17.30 Kahvitarjoilu – Järjestää Iin alueen vanhemmat ry 

  - Aloituspuheenvuorot - kouluterveydenhoito, lastensuojelu, päihdetyö, nuorisotyö 

  - OULUN RIKOSPOLIISI - Tero Väyrynen 

  - TORNION TULLI - Kimmo Tuulenkari 

  - Kokemusasiantuntija, ex-jääkiekkoilija MARKO JANTUNEN 

  - Keskustelufoorumi 

 20.30 Tapahtuma päättyy 
 
 

 

 

    Keskiviikkona 13.11.2019  
  

      

TERVETULOA! Kuntalaiset voivat laittaa kysymyksiä ennakkoon 
osoitteeseen: tapahtumat@ii.fi 

 
 #EiKiu100-työryhmä Iin kunta, Ii-instituutti-liikelaitos, Iin alueen vanhemmat ry,  
 Iin seurakunta, Helluntaiseurakunta sekä Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelut 

NUORILLE JA AIKUISILLE  

     Valtarin koululla, Koulutie 2, 91100 II  

  PÄIHDEILTA 

PAIKANPÄÄLTÄ! 

Läpi helvetin pokkari  
omistuskirjoituksella 

10€/ kpl 

Tapahtuman järjestäjänä:  

21.–22.8.2020
 Ii

ILOINEN ILTA IISSÄ
KE 13.11.2019  KLO 18-20

Iin Sillat
Tutustu, testaa ja tiedä.

KOEAJA KIMPPA-AUTO

TESLAN LATAUSPISTEEN AVAJAISET

IIN SILTOJEN TILOJEN ESITTELY

ILMASTOAREENAN KUULUMISET
Miten meni, mitä tulossa, miten voit olla mukana.

TARJOLLA TIETYSTI PIKKUPURTAVAA

Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC on niin kiinnostunut Iistä, että päättivät tulla kuvaamaan 
tämänkin tapahtuman televisoon. Eihän tämä olisi mitään ilman teitä, että lämpimästi tervetuloa!

Varaa ja vuokraa, illat ja viikonloput
sähköauto on sinun käytössäsi.

Paikan päällä auton varausjärjestelmää, 
ja käyttöä esittelemässä 

ylläpitäjä CarDen Oy.


