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  Pakkaspäivän
pomppulinna 
la 21.1. klo 12  15 

Haminan koulun salissa 
Kirkkotie 5, Ii 

"Niin ihana juttu se minusta on, 
että ihana olen vain mä. 
Mun pääni on täytetty kumilla 
ja häntä on vieteriä. 
Kaikki pienet pomput, suuret 
pomput hauskoja ne on. 
Mutta ihanin asia sittenkin on,  
että oon mä verraton! 
-Pomppiva Tiikeri" 

Pomppulinna 
Hattarakone 
Temppurata 
Satuteltta 
Piirustuspiste 
 

Mehu- ja hattaratarjoilu 
 

Tervetuloa viettämään aikaa 
koko perheellä!  
Ei pääsymaksua 
 

Järjestää Iin Vihreät, p. 044 974 4537 
http://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/ 

Virkkulantie 317 91110 Ii as
Puh. 040 519 9866, anssi.wiik@gmail.com

TrakToriurakoinTi 
A. Wiik

Juhla- & leivontapalvelut

Häät * Ristiäiset * Pikkujoulut
Muistotilaisuudet ynnä muut
Soita ja pyydä tarjous!

pitopalvelutuulia@luukku.com
pitopalvelutuulia.omasivu.fi

PITOPALVELU TUULIA

P. 050 401 8551 /
 040 657 5245
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IIN ALUE
Sanajumalanpalvelus Su 15.1.2017 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, 
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Oulun hiippakunnan toimintaan 
kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä. Kirkkokahvit.
Iltamessu To 12.1.2017 20:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti 
kirkkoherranviraston ovesta).
Päivystävä pappi hoito-osastolla To 19.1.2017 14:30. Voit pyytää 
seurakunnan työntekijää käymään luonasi.
Lapsikuoro To 12.1.2017 17:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti 
kirkkoherranviraston ovesta). Harjoitus molemmille ryhmille klo 17.
Projektikuoron harjoitukset suomalaiseen messuun Pe 13.1.2017 
18:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Kuoro kokoontuu 
harjoittelemaan Lasse Heikkilän Suomalaisen messun lauluja. Messu 
toteutetaan neljä kertaa. Mukaan toivotaan erityisesti nuoria ja 
työikäisiä laulajia. Lisätietoja Eija Savolainen p.040 737 6966
Kirkkokuoro Ke 18.1.2017 14:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, 
Puistotie 3
Lapsikuoro To 19.1.2017 17:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, 
Puistotie 3. 1 -3 luokkalaiset klo 17 ja 4 -6 luokkalaiset klo 18
Kiitos! Iin seurakunnan diakoniatyö kiittää lämpimästi kaikkia 
ruokakassien ja joululahjojen lahjoittajia! Lämpimät kiitokset 
yhteistyöstä myös SPR:n Iin osastolle, Iin Lions Clubille sekä MLL:n Iin 
paikallisyhdistykselle.
Ystävänkammari Ke 18.1.2017 12:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, 
Puistotie 3 
Nuortenilta To 12.1.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
7-iltapäivä Ti 17.1.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Kaikkien 7-luokkalaisten oma 
iltapäivä, jossa pelaillaan, askarrellaan ja vietetään aikaa yhdessä. 
Välipalatarjoilu. Tervetuloa!
Solu To 19.1.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 8-luokkalaisten oma solu. Ei 
rippikoulumerkintöjä.
Nuortenilta To 19.1.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. 
Lopuksi hartaus ja kahvit. Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta merkin.
Perhekerho Pe 13.1.2017 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Perhekerhon ohjelmassa on 
leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat 
tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. 
Tervetuloa!
Äitien ja tyttöjen ilta Ti 17.1.2017 17:30 - 19:00 Iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Illassa on mukavaa 
yhdessäoloa, askartelua ja tarjotaan iltapala. Tule tutustumaan toisiin 
äiteihin ja tyttöihin, ja viettämään hyvä hetki yhdessä! Tässä illassa 
askartelemme hauskoja talvisia oksamobileja. Lämpimästi tervetuloa 
äidit, pienemmät ja isommat tytöt!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 18.1.2017 ja Ke 25.1.2017 10:00 - 11:30 Iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu 
laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus 
jutteluun toisten vanhempien kanssa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, 
lisätietoja puh.0400-541319. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja 
vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
Kastettu Jaakko Jalmari Sivonen
Kuollut Heino Antero Hyry 80v
Veteraanien kahvitus Ti 17.1.2017 12:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli 
(sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).

Iin Rauhanyhdistys Naisten käsityöilta to 12.1.klo 18 ry:llä. 
Raamattuluokka pe 13.1. klo 18 ry:llä. Ompeluseurat pe 13.1. klo 19 
Taskilalla (Kantolantie 76 B). Nuorten ilta la 14.1. klo 18.30 ry:llä. Seurat 
su 15.1. klo 17 ja 18.15 ry:llä, Eero Lahtinen ja Heikki Saarikoski. 
Päiväkerho ma 16.1. ja ti 17.1. klo 17.30 ry:llä. Seuraisäntien kokous ti 
17.1. klo 19 ry:llä. Sisarpiirin toivelauluilta to 19.1. klo 18.30 Klasilalla 
(Martantie 16). Laulutoiveesi voit toimittaa numeroon 044 973 4687 tai 
sähköp. lottah91@gmail.com. Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet iiläiset. 
Arpavoitto mukaan.
Messu Su 22.1.2017 10:00 Iin kirkko.  Pyhäpäivän aihe: Jeesus herättää 
uskon. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. 
Kolehti: Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 29.1.2017 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän 
aihe: Jeesus auttaa hädässä. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija 
Savolainen. Kolehti: Nimikkokohteen suomikirkontyön tukemiseen 
Tokiossa, Japanissa (SLEY).
Ekumeeninen rukousilta Ti 24.1.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, 
Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Päivystävä pappi hoito-osastolla To 19.1.2017 ja To 2.2.2017 14:30. 
Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi.
Hartaus Iin hoiva-osastolla To 26.1.2017 13:00
Lapsikuoro To 19.1.2017, To 26.1.2017 ja To 2.2.2017 17:00 Iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. 1 -3 luokkalaiset klo 17 ja 
4 -6 luokkalaiset klo 18
Kirkkokuoro Ke 25.1.2017 ja Ke 1.2.2017 14:00 Iin seurakuntatalo, 
seurakuntasali, Puistotie 3
Ystävänkammari Ke 1.2.2017 12:00 Iin seurakuntatalo, 
seurakuntasali, Puistotie 3Lisätietoja Hilja Paukkeri p. 040 556 2025
Solu To 19.1.2017, To 26.1.2017 ja To 2.2.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 8-luokkalaisten 
oma solu. Ei rippikoulumerkintöjä.
Nuortenilta To 19.1.2017 ja To 2.2.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Kaikille avoin, 
ohjelmallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit. Rippikoululaiset saavat 
tilaisuudesta merkin.
7-iltapäivä Ti 24.1.2017 ja Ti 31.1.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Kaikkien 
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa pelaillaan, askarrellaan ja 
vietetään aikaa yhdessä. Välipalatarjoilu. Tervetuloa!
Perhekerho Pe 20.1.2017 ja Pe 27.1.2017 10:00 - 12:00 Iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta 
mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 25.1.2017, Ke 1.2.2017 ja Ke 8.2.2017 
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. 
Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh.0400-541319. 
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten 
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, olet tervetullut ryhmään 
ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa!

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 15.1. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. 2. 
Sunnuntai Loppiaisesta, pyhäpäivän aihe: Jeesus ilmaisee jumalallisen 
voimansa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. 
Kolehti: Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja 
lähetystyössä.  
Kuivaniemen perhekerho to 19.1. klo 10 – 12 seurakuntatalolla. 

Oijärven perhekerho ma 23.1. klo 14 – 16 vanhustentalon 
kerhohuoneessa. 
Perhekerhojen ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta kivaa yhteistä 
tekemistä. Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat 
ja hoitajat lasten kanssa. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia. 
Tervetuloa!
Äitien ja tyttöjen ilta ti 17.1. klo 17.30 - 19 Iin seurakuntatalolla, 
kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Illassa on 
mukavaa yhdessäoloa, askartelua ja tarjotaan iltapala. Tule tutustumaan 
toisiin äiteihin ja tyttöihin, ja viettämään hyvä hetki yhdessä! Lämpimästi 
tervetuloa äidit, pienemmät ja isommat tytöt!
Vauva- ja taaperoryhmä ke 18.1. klo 10 – 11.30 Iin seurakuntatalolla, 
kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä 
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu 
laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus 
jutteluun toisten vanhempien kanssa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, 
lisätietoja puh.0400-541319. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja 
vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
Oijärven seurakuntakerho ma 16.1. klo 11 – 13 vanhustentalon 
kerhohuoneessa. 
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 23.1. klo 11 – 13 Kuivaniemi talolla, 
kirjaston aulassa. Tervetuloa !
Kuollut: Heino Antero Hyry 80v
Kuivaniemen Rauhanyhdistys
Ompeluseurat pe 13.1. klo 19 Liisa ja Arttu Höyhtyällä. 
Sanajumalanpalvelus Su 22.1.2017 12:00 Kuivaniemen kirkko. 
Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: 
Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 29.1.2017 12:00 Oijärven kyläkirkko, 
kirkkosali, Lamminperäntie 710. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina 
Eija Savolainen. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkkotyön 
tukemiseen Tokiossa, Japanissa.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 23.1.2017 ja Ma 6.2.2017 
11:00 Kuivaniemitalo, Kuivajoentie 12. Tervetuloa!
Seurakuntakerho Oijärvellä Ma 30.1.2017 11:00 - 13:00 Tervetuloa!
Nuortenilta To 26.1.2017 15:30 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, 
Maijalantie 17. Kaikille avoin, ohjelmallinen iltapäivä. Aluksi tarjolla 
välipalaa, lopuksi hartaus. Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta 
merkin.
Kuivaniemen perhekerho To 19.1.2017, To 26.1.2017, To 2.2.2017 
ja To 9.2.2017 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, 
Maijalantie 17. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja 
muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Oijärven perhekerho Ma 23.1.2017, Ma 6.2.2017 14:00 - 16:00 
Oijärven vanhustentalon kerhohuone, Lallintie. Perhekerhon 
ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä 
tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia, tervetuloa!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 25.1.2017, Ke 1.2.2017 ja Ke 8.2.2017 
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. 
Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh.0400-541319. 
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten 
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, olet tervetullut ryhmään 
ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa!

www.iinseurakunta.fi

Iin Urheilijoiden uutena pu-
heenjohtajana aloitti kulu-
neen vuoden alusta Marko 
Jussila. Hän on aiemmin toi-
minut useita vuosia pesäpal-
lojaoston vetäjänä ja vuonna 
2014 hän aloitti hiihtojaoston 
vetäjänä ja kuuluu nyt Poh-
jois-Pohjanmaan Hiihto ry :n 
johtokuntaan. 

Koko 2000-luvulla Jussila 
on ollut jatkuvasti innokkaa-
na seuran eri tukitoiminnois-
sa. Vaimo Maarit on myös 
aktiivi talkoolainen ja toimi-
nut pesäpallojoukkueen ra-
hastonhoitajana. 

Perheen viisi lasta ovat 
olleet tai ovat edelleen eri 
tavoin mukana seuran toi-
minnassa. Vanhin lapsista 
Jenna on pitkään toiminut 
pesäpallojoukkueiden val-
mentajana ja pelaa pesäpal-
loa myös itse. Näin Jussilan 

Marko Jussila aloitti Iin Urheilijoiden uutena puheenjohtajana
pariskunnalla on ollut run-
saasti tehtävää myös kan-
nustajana ja huoltajana.

Iin Urheilijoiden syysko-
kouksessa marraskuun lo-
pulla valittiin johtokuntaan 
uusina jäseninä Anri Steni-
us-Veijola ja Mika Jaara. Joh-
tokunnassa jatkavat Väinö 
Klasila, Ville Tiiro, Jari-Jukka 
Jokela, Asko Kari, Tiina Ok-
konen ja Jussi Kurttila. 

Iin Urheilijoiden tarkoi-
tuksena olla merkittävä lii-
kuttaja Iissä. Toiminnassa 
pyritään vahvistamaan yh-
teistyötä eri tahojen kanssa. 
Lentopallojaosto on aloitta-
nut Iin Urheilijoiden uute-
na jaostona, vetäjänään Mika 
Jaara. Perinteisinä jaostoina 
ovat pesäpallo pj Jussi Kurt-
tila, hiihto pj Oili Kaleva ja 
sulkapallo pj Mika Musto-
nen. 

Kuluvana talvena seura 
järjestää hiihtokoulun joka 
perjantaina kello 18-19 Illin-
saaren hiihtomajalla alkaen 
20.1. Kesällä järjestetään pe-
säpallokoulu. Tukkilaiskisat 
ensi kesänä ovat perinteises-
ti seuran suurin vuosittainen 
tapahtuma, joka järjestetään 
Ii-Instituutin ja muiden yh-
teistyökumppaneiden kans-
sa. Myös muita pienempiä 
tapahtumia on suunnitteilla. 

Kuluvan vuoden haastee-
na on urheilijoiden talon (ry-
sän) remontti, josta ollaan 
kartoittamassa eri vaihtoeh-
toja ottaen huomioon seuran 
taloudellisset resurssit. Ur-
heilijoiden taloa vuokrataan 
eri tilaisuuksiin. 

Lisätietoa toiminnasta 
löytyy Iin urheilijoiden netti-
sivulta: https://iinurheilijat.
sporttisaitti.com/ HT

Jussilan urheilijaperhe kokonaisuudessaan. Edessä nuorimmat tytöt Jenniina ja Jessica, keskirivissä Maarit-äiti ja 
Jenna, takarivissä Jere, Marko-isä sekä Joonas. Kuva otettu kesällä puolitoista vuotta sitten.
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ILMOITA IISANOMISSA! LEHTI 
JAETAAN IISSÄ JOKA 
TOINEN VIIKKO - JOKA KOTIIN 3

Kolmossivun kuvaksi voivat iiläiset 
lähettää sähköpostilla  myös omia 
kuviaan paikoista, jotka ovat tunnis-
tettavissa. Mielellämme julkaisemme 
sopiviksi katsomiamme kuvia.

Kuva kyläkokouksesta 25.11.2015, jolloin Jakkukyläläiset päättivät osakuntaliitoksen aloiteryhmän esityksestä aloittaa osakuntaliitosselvityksen Jakku-
kylän liittämiseksi Iin kuntaan.  Äänestystulos osakuntaliitoshankkeen puolesta oli 92-1. (Hannu Kaisto)

Jakkukylä Oulun Yli-Iistä ha-
luaa liittyä Iihin. Suurin osa 
kyläläisistä on allekirjoitta-
nut nimensä liitoshankkeen 
vetoomukseen. Hanke läksi 
liikkeelle ripeästi lokakuus-
sa 2015, kun jakkukyläläisten 
kuusi henkinen aloiteryhmä 
teki esityksen osakuntalii-
toksesta Iin kuntaan liittymi-
sestä Iin kunnalle ja Oulun 
kaupungille. Aloiteryh-
mään kuuluivat Hannu Kais-
to, Anne Matikainen, Erkki 
Niskala, Vesa Sikala, Maa-

Jakkukylän liitoshanke Iin 
kuntaan etenee myötätuulessa

rit Sippola ja Hannu Turpei-
nen. Ajatus liittymisestä ei 
kuitenkaan ole uusi. Jo Yli-
Iin kunnan liittymisessä Ou-
luun vuonna 2013 suuri osa 
jakkukyläläisistä olisi halun-
nut liittyä Oulun sijasta Iihin. 
Historiankirjat kertovat, että 
jo vuonna 1928 Pirttitörmän 
kylän alapään asukkaat (ny-
kyistä Jakkukylää) puuhasi-
vat liitoshanketta Iihin. 

Jakkukylän aloiteryhmän 
perusteluissa kylän liittämi-
nen Iin kuntaan on järkevä ja 

käytännöllinen järjestely, joka 
edistää kunnan taloudellisia 
ja toiminnallisia edellytyk-
siä vastata palvelujen tuotta-
misesta asukkaiden verojen 
ja valtionosuuksien maksun 
kohdentuessa kuntaan, mis-
tä palvelut haetaan. Jakkuky-
län liitos Iin kuntaan parantaa 
asukkaiden palveluja ja elin-
olosuhteita sekä alueellista 
eheyttä läheisyyden, luontai-
sen kulkusuunnan ja Iin kyliä 
tukevan kehittämismyöntei-
sen strategian vuoksi. 

Osakuntaliitos vahvistaa 
asukkaiden vaikutusmah-
dollisuuksia ja demokratiaa, 
päätöksenteon tullessa lä-
hemmäksi asukkaita pienem-
pään kuntaan, johon kylältä 
on mahdollista saada omia 
valtuutettuja.

Liitos lisää Iijoki - varren 
asukkaiden kanssakäymistä 
ja me - henkeä, joka edelleen 
vaikuttaa positiivisesti kun-
nan elinvoimaisuuteen. Vä-
limatkojen lyhentyminen ja 
elinvoimaisuuden kasvu tu-
kee merkittävästi ekologises-
ti kestävää kehitystä. 

Jakkukylä on ikärakenteel-
taan nuori, 417 asukkaan kylä 
ja Oulun kaupunginosa, joka 
sijaitsee noin 13 kilometrin 
päässä Iin kunnan taajamas-
ta itään, Iijoen molemmilla 
puolilla, noin 50 kilometrin 
päässä Oulusta. Kylän luon-
tainen asiointi- ja työmatka-
liikenne suuntautuu Iihin tai 
edelleen Iin kautta nelostietä 
eteenpäin. 

Valtiovarainministeriössäkin 
vihreää valoa
Oulun kaupunginvaltuus-
to käsitteli osakuntaliitosasi-
an kokouksessaan 16.5.2016 
ja Iin kunnanvaltuusto 
30.5.2016. Valtuustojen lau-
suntojen mukaan Jakkukylän 
liittyminen Iihin tukee ylei-
sellä tasolla alueen toimin-

Jakkukylän kyläyhdistyksen sihteeri Maarit Sippola ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto uskovat ny-
kyisen käytettävissä olevan tiedon mukaan Jakkukylän yhdistymiseen Iin kuntaan ensi vuoden alusta alkaen. 

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava ja Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Johannes Tuomela näkivät Jakkukylän liittymisen Iihin oikein positiivise-
na asiana. Iin kunnanvaltuuston helmikuun kokouksessa tullaan heidän 
mukaansa antamaan Valtiovarainministeriölle asiaa puoltava lausunto. 

nallisuutta ja aluerakenteen 
eheyttä. 

Oulun kaupunginhallitus 
toimitti Jakkukylän osakunta-
liitoksen aloiteryhmän esityk-
sen sekä molempien kuntien 
lausunnot valtionvarainmi-
nisteriölle kesäkuussa 2016. 
Osakuntaliitoksen toteut-
tamiselle oli valtionvarain-
ministeriön mukaan hyvät 
edellytykset ja esitys eteni 
valmisteluun. 

Maanmittauslaitos antoi 
lausunnon sisältäen luettelon 
kunnasta toiseen siirrettävis-
tä kiinteistörekisterin rekis-
teriyksiköistä ja niiden osista 
sekä ehdotuksen kuntien vä-
lisen rajan sijainniksi. 

Seuraavaksi Maistraatti 
antoi lausunnon, joka sisälsi 
siirrettäväksi esitetyn kunnan 
osan asukasmäärät ja kieli-
suhteet. Liitosalueella asuu 
Maistraatin lausunnon mu-
kaan 417 henkilöä. 

Maanmittauslaitoksen ja 
Maistraatin lausunnot toi-
mitettiin kuntiin lokakuun 
alussa 2016, jonka jälkeen 
kunnissa tehtiin julkinen 
kuulutus. Osakuntaliitos oli 
julkisesti nähtävillä 16.11 – 
16.12 Oulun ja Iin asukkaille 
ja asukkailla oli mahdollis-
ta tehdä esityksestä huomau-
tuksia. Yhtään huomautusta 

ei tehty määräaikaan men-
nessä. Kuulutuksen jälkeen 
valtuustojen on annettava 
lausunnot, jotka toimitetaan 
31.3.2017 mennessä ministeri-
öön, missä lopullinen päätös 
liitoksesta tehdään 30.6.2017 
mennessä. 

Oulun kaupunginhal-
litus kokoontuu 16.1. Pää-
tösesityksenä on, että 
kaupunginvaltuusto hyväk-
syy Valtiovarainministeri-
ön tekemän esityksen Oulun 
kaupungin Jakkukylän liittä-
misestä Iin kuntaan. Kaupun-
ginvaltuusto käsittelee asiaa 
30.1. 

Myös Iin kunnanhalli-
tus kokoontuu maanantai-
na 16.1. ja osakuntaliitosasia 
on siellä esillä. Kunnanjoh-
taja Ari Alatossavan mu-
kaan ei pitäisi olla mitään 
esteitä myönteisen päätösesi-
tyksen syntymisessä kunnan-
valtuustolle, joka kokoontuu 
helmikuussa.

Mikäli Oulun kaupun-
gin ja Iin kunnan antamien 
lausuntojen jälkeen Valtio-
varainministeriön päätös on 
myönteinen, Jakkukylästä tu-
lee osa Iin kuntaa 1.1.2018 al-
kaen. 

Heimo Turunen

Maalismaantie 1415

91210 Jakkukylä 

puh. 08 817 2650

info@elinan.fi

TURTI-SET OY
Lallinkuja 8, 91210 Jakkukylä

puh. 0400 381 574, 0400 652 888

Jakkukylä on kasvava kylä, haluttu paik-
ka asua, yrittää ja harrastaa kauniissa 
Iijokivarressa. Jakkukylällä on tavoit-
teena pitää kylä vireänä ja kehittyvänä 
ja kylällä halutaan toivottaa  lämpimästi 
uudet asukkaat tervetulleeksi! Kyläyh-

distyksen toimesta autetaan mielellään 
uusia asukkaita rakennuspaikan / ta-
lon löytämisessä kylän alueelta. Iijoki 
jakaa kylän kahtia. Tällä hetkellä Jakun 
koulun kohdalta menee jäätie yli, joka 
aurataan traktorilla ja on hyvä kulkea. 

Koululaiset kulkevat myös jäätien yli 
viitoitettua reittiä. Molemmilla metsäs-
tysseuroilla on kylällä teurastamo ja 
taukotilat (kämppä/kota) sekä rauhan-
yhdistyksellä oma toimitalo. Kylällä on 
myös seurakunnan hautausmaa. 

Klikkaa nettisivuille tutustumaan 
ja katsomaan tonttitarjontaa.

Ota yhteyttä.
www.jakkukyla.webnode.fi
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Jarmo Alasiurua esittää tähän mennessä laajim-

man ja yksityiskohtaisimman yhteenvedon 

”Porin Neidin” eli Eva Hindströmin työstä ja 

elämästä Jakkukylän Porilla.

Evan ensimmäiset viikot Porilla olivat varmasti 

dramaattinen, hänelle koko eliniäksi mieleen 

painunut ajanjakso kun hän sinne juuri tulleena 

koki toukokuun 1922 jättitulvan. 

Tulva aiheutti paljon tuhoja ja ajoi Porin ihmiset 

pakosalle Räihänniemen korkeimmille paikoille. 

Niinpä näemme myös katsauksen, mitä tulvassa 

kaikkiaan tapahtui.

JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY 

JÄRJESTÄÄ PERINNETILAISUUDEN

JAKUN KOULULLA

Keskiviikkona 25.1.2017 klo 18.00 alkaen

Aiheena ”Porin Neiti” 
ja kevään 1922 jättitulva

Jakkukylän kyläyhdistys ry Tutustu uusiin 

nettisivuihimme: jakkukyla.webnode.fi

Tervetuloa!

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu ja arvan 

myyntiä Jakkukylän kyläyhdistyksen toiminnan tukemi-

seksi. Pankkikortti käy maksuvälineenä.

Eva Hindström (vas.) Dolle-koiransa ja Stina von Willebrand’in kanssa 
jättitulvan metsään raivaamalla tulvauomalla

KYSY LISÄÄ! 
PRODOOR.FI
p. 0207 3534 50

SAUNALLINEN
PERÄKÄRRY
OMAKSI TAI 
VUOKRALLE

Meiltä myös
taitto-ovet
ja muut 
peräkärryt

IISSÄ 
VALMISTETTU!

Jakkukylän yhdistykset / 
osuuskunnat:
Jakkukylän kyläyhdistys ry: 
pj. Hannu Kaisto 
p. 0500 306 239,  
jakkukyla@gmail.com

Jakkukylän vesiosuuskunta: 
Isännöitsijä Tapani Päkkilä 
p. 040 724 9308

Metsästysseura eteläpuoli
Jakkukylän Eräukot: 
pj. Vesa Sikala p. 040 718 2684
Metsästysseura pohjoispuoli 
Pirttitörmän Riistaveikot: 
pj. Eeli Mäkipaaso 
p. 0400 543 459

Jakkukylän rauhanyhdistys: 
pj. Markku Raappana 
p. 040 586 5132
www.rauhanyhdistys.fi/jakkukyla

Ekohyöty Oy: 
Kivisuontie Jakkukylä, p. 040 525 1470
mikko.pakkila@jpakkila.fi
www.ekohyoty.fi, www.japakkila.fi
Elinan kotileipomo: 
Maalismaantie 1415 Jakkukylä,  p. 050 367 8469
info@elinan.fi http://www.elinan.fi/
Himacon Oy: 
Onkilahdentie  Jakkukylä, p. 020 792 8760, 
matti.turtinen@himacon.fi, http://himacon.fi/
Koneurakointi ja lammastila Tapani Päkkilä: 
Näppäläntie 11 Jakkukylä, p. 040 724 9308
Korjaustyö Jurvakainen / Santun paja:
Santuntie 23 Jakkukylä, p. 045 172 5566
Lypsykarjatila Eeli Mäkipaaso: 
Karjalantie 1075 Jakkukylä p. 0400 543 459
Lypsykarjatila Kauko Lohi: 
Maalismaantie 676 Jakkukylä, p. 0400 283 848
Maansiirtourakointi Jari Aalto Ky: 
Maalismaantie Jakkukylä, p. 0400 388 266

 Jakkukylän yrityksiä:
Metsä Aalto Oy
Maalismaantie 1217 Jakkukylä p. 0400 295 268
www.metsa-aalto.fi
Mettovaaran puutarha: 
Puutarhantie 29 Jakkukylä, p. 0400 387 047 
kiiminginkukka@gmail.com,  
http://kiiminginkukka.ekukka.fi
Porotila  Jari Jussila:
Maalismaantie Jakkukylä, p. 0400 287 393
Porotila Tuomo Päkkilä: 
Huovisentie Jakkukylä, p. 041 433 7701
Porotila Jouko Päkkilä:
Karjalantie Jakkukylä, p. 040 911 1135
Turtiset Oy:
Lallinkuja 8 Jakkukylä, 
p. 0400 381 574, email. turtinenesko@netti.fi
Ylijakun mansikka: 
Jakuntie 97 Jakkukylä, p. 0500 209 278 
hannutur@outlook.com

KOULU JA PÄIVÄHOITO 
Jakun koululla opiskelee noin 60 oppilasta luokilla 0-6. Eskarit 
opiskelevat omassa ryhmässään, muut ovat yhdysluokkia eli 1-2, 
3-4 ja 5-6. Koulun oppilasmäärä on ollut viime vuosina hienoises-
sa nousussa. Samassa rakennuksessa koulun kanssa järjestetään 
päivähoitoa pienemmille lapsille. Koulun kotisivulle netissä:
Koti-koulutoimikunta / leirikoulutoimikunta:
http://www.ouka.fi/oulu/jakun-koulu/koti-koulutoimikunta

LIIKUNTA 
Koululla hyvä liikuntasali, jossa sekä järjestettyä liikuntaa, että 
mahdollisuudet varata vuoro omaan käyttöön. 

Jakkukylän muut palvelut
Jääkiekkokaukalo, jossa pelikaverit löytyvät lähes jokaisena iltana.
Pienten lasten harjoitusluistelualue kaukalon ulkopuolella
Kaksi tenniskenttää
Jalkapallokenttä Jakun koululla kesäisin
Leikkipuisto Jakun koululla
Monipuoliset retkeily- ja lenkkeilymaastot kuivilla hiekkakan-
kailla ja laajalla metsätieverkostolla

KUNTOREITIT

Elinan kotileipomon synty-
tarina juontaa vuoteen 1992, 
jolloin Jakkukyläläinen Elii-
na Niskala aloitti miehensä 
Martin kanssa leivän leipo-
misen lähialueen kaupoille. 
Karjatilan hoito oli vaihtunut 
mansikanviljelyyn ja huna-
jantuotantoon. 

Koska mansikka ja hu-
naja työllistivät pariskuntaa 
vain sesonkiluontoisesti, läh-
dettiin etsimään uusia uria 
tulonmuodostukseen. Aluk-
si leivonta tapahtui perheen 
kotitalossa ja leivät paistet-

Elinan Kotileipomon tarina

tiin leivinuunissa. Rieskat 
ja ohut ruisleipä valloittivat 
asiakkaat ja menivät niin hy-
vin kaupaksi, että leivontaa 
päätettiin laajentaa. Vuonna 
1994 valmistui entisen navet-
tarakennuksen täysremont-
ti, joka muutettiin leivontaan 
sopivaksi elintarviketilak-
si. Toiminta kasvoi ja man-
sikanviljelystä luovuttiin. 
Elinan kotileipomon tarina 
oli alkanut.

Gluteiinittomaan suuntaan
Oulussa siihen aikaan toimi-

nut Suoli- ja Sokeritautisten 
kauppa Diamel oli ensim-
mäinen Elinan kotileipomon 
gluteiinittomien tuotteiden 
asiakas. Kaupan omistaja 
Merja Korpela kehitteli yh-
dessä Eliinan kanssa tuot-
teista, jotka sopivat kaupan 
valikoimiin. Tämän myö-
tä muutkin kaupat alkoivat 
olla kiinnostuneita gluteii-
nittomista leivistä ja leivon-
naisista. Yksi gluteiiniton 
leivontapäivä viikossa muut-
tuikin pian päivittäiseksi toi-
minnaksi ja vuonna 2005 

syntyi päätös lopettaa ko-
konaan tavallisten viljatuot-
teiden käyttö leivonnassa ja 
siirtyä kokonaan gluteiinitto-
maan tuotantoon.

Niskaloiden poika Jan-
ne tuli takaisin perheyri-
tyksen liiketoimintaan 
kymmenkunta vuotta sit-
ten. silloin gluteiinittomien 
tuotteiden kysyntä oli kasva-
nut jo niin paljon, että yritys 
päätti palkata lisää työvoi-
maa vastaamaan kasvanee-
seen kysyntään. Tuotteiden 
levikkialue oli laajentunut 
Koillismaalle, Lappiin ja Kai-
nuuseen. Virallinen sukupol-
venvaihdos tapahtui 2009 
kun veljekset Janne ja Erkki 
ottivat yrityksestä vetovas-
tuun.

Asema vakiintuu
Nykyisessä tiukassa kilpai-
lutilanteessa Elinan koti-
leipomo on vakiinnuttanut 
asemansa markkinoilla. Lei-
pää tehdään edelleen käsi-
työnä ja suurella sydämellä. 

Tuotevalikoimaa on 
laajasti leivistä pulliin ja 
kääretorttuihin ja jopa glu-
teiinittomaan mämmiin, joka 
on saavuttanut suuren suo-
sion. Tällä hetkellä suurin 
osa tuotannosta menee Ka-
lajoelta pohjoiseen oleval-
le alueelle ja sesonkituotteita 
menee myös eteläiseen Suo-
meen. Suurempia eriä voi 
käydä ostamassa myös suo-
raan leipomolta kun vain il-
moittaa tulostaan etukäteen. 
Ii – Haukipudas – Oulu ak-
selilla onnistuu myös kotiin-
kuljetus, koska liikennöinti 
Ouluun on päivittäistä.

Leipomon rutiineja: Rieskaa leikkaamassa Riitta Niskasaari, rieskoja käsittelemässä Sirje Lalli ja pakkaamassa 
Sara Vainikainen.
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Iijoki jakaa Jakkukylän kahtia. 
Osakuntaliitos lisäisi kyläläisten 
mielestä joenvarren asukkaiden 
kanssakäymistä ja me -henkeä, 
joka edelleen tulisi vaikuttamaan 
positiivisesti Iin kunnan elinvoi-
maisuuteen. Kuvan ottamisen 
mahdollisti maanviljelijä Kauko 
Lohen ohjaama lentokone, jossa 
Hannu Kaisto katseli omaa kylään-
sä lintuperspektiivistä.

Jakkukylässä vireää toimintaa Jakkukylässä on vireää toimintaa kylätoimikunnan ja eri yhdistysten järjestämä-
nä. Tässä muutaman kuvan kuvakertomus kylältä Hannu Kaiston lähettämien ku-
vien kertomana. 

Venetsialaiset järjestetään parin vuoden välein elokuun lopulla Jakkuky-
län yhteisenä tapahtumana. Kuva vuodelta 2013. 

Metsästysseura toimii Jakkukylällä kummallakin puolen Iijokea. Kuvassa 
joen Eteläpuolella Eräukot ovat vetämässä Ismo Hekkalan kaatamaa hir-
veä jatkokäsittelyyn.

Osa Jakkukylän koululaisista kul-
kee kouluun Iijoen Eteläpuolelta. 
Tällä hetkellä koulun kohdalta me-
nee viitoitettu jäätie yli, joka aura-
taan traktorilla ja on hyvä kulkea. 
Joen sulana ollessa oppilaat kulje-
tetaan joen yli veneellä.

 TUTUSTU JAKKUKYLÄN UUSIIN NETTISIVUIHIN JA TONTTITARJONTAAN - jakkukyla.webnode.fi

Eläinveistoksia moottorisahalla
Jakkukyläläinen Mikko Juntti on viimeisten seitsemän kesän ajan käytellyt moottorisahaa eläinveistosten te-
koon. (Kuva Hannu Kaisto)

Perinteisesti moottorisahaa 
käytetään puiden kaatoon ja 
pienimiseen, mutta taitavissa 
käsissä sillä saa aikaan todel-
la taidokkaita taideteoksia.

Jakkukyläläinen Mik-
ko Juntti on viimeisten seit-
semän kesän ajan käytellyt 
moottorisahaa eläinveistos-
ten tekoon. Pöllöt ja karhut 
ovat yleisimpiä eläinhahmo-

ja, kaloja hän on tehnyt myös. 
Veistokset käsitellään poltte-
lemalla tai öljyämällä, onpa 
joitain myös maalattu.

Tieto veistoksista on le-
vinnyt kuulopuheiden pe-
rusteella ja kevään tullen 
asiakkaat tulevat Jakkuky-
lään tutustumaan Juntin 
tekemiin veistoksiin ja te-
kemään ostoksia. Veistok-

sia ei ole ainakaan vielä ollut 
missään laajemmin myyn-
nissä, koska kysymys on 
harrastuksesta. Pienimpi-
en veistosten hinnat lähtevät 
kolmestakymmenestä euros-
ta ja suurimmat työt maksa-
vat jo satasia. Puusta tehdyt 
eläinveistokset ovat upeita 
esimerkiksi terassilla tai ta-
lon portaan pielessä. TR

Iissä kuuluu kavionkopsetta
Iissä toimii v. 2002 perus-
tettu ratsastusseura Iin 
hevosharrastajat. IIHA 
järjestää vuoden aikana 
useita hevosaiheisia tapah-
tumia, joista ensimmäinen 
suurempi tapahtuma on 
tuleva Laskiaisrieha. Hevos-
harrastajat tarjoaa mukavaa 
yhdessäoloa ja haasteita vau-
vasta vaariin. Seurassa on 
tällä hetkellä 120 jäsentä ikä-
haitariltaan 5-70 vuotta. Jäse-
nistä n. puolet on junioreja ja 
puolet senioreja.

Kilpailuja ja tapahtumia
Vuosittain järjestetään esi-
merkiksi esteratsastuskil-
pailuja seuran jäsenille. Iin 
hevosharrastajat ja Ylirannan 
ratsutila ovat yhdessä kehit-
täneet Ylirantacupin seuran 
jäsenille. Cupissa parhaiten 
menestynyt palkitaan vuo-
den lopussa koko cupin voit-
tajana. 

Heppakerho tarjoaa yh-
dessäoloa ja heppaharrastus-
ta nuoremmille. kerhossa on 
mahdollisuus tehdä merkki-
suorituksia hevosten hoitoon 
ja käsittelyyn liittyen. Seuran 
toiminta pyörii talkoovoi-
min ja yhteistyössä Yliran-

nan ratsutilan kanssa. Suuri 
osa seuran jäsenistä on har-
rastajia, jotka käyvät ratsas-
tustunneilla, osa puolestaan 
valmentautuu ja kilpailee 
tavoitteellisemmin mm. ju-
nioriratsastajamme Emma 
Alamäki ja Ronja Smedlund, 
jotka ovat menestyneet este-
ratsastuksen aluetasolla.

Iin hevosharrastajat toi-
mii Ylirannan ratsutilalla 

Iissä. Ratsutilalla on kaiken 
kaikkiaan 33 hevosta, joten 
harrastuksen kohteita kyllä 
riittää. Tilalla on tallit, ma-
neesi, kenttä sekä maastoes-
terata ja normaalit maastot 
aivan tilan tuntumassa. Yli-
rannan ratsutila on palkit-
tu Pohjois-Suomen parhaana 
ratsastustallina v. 1911 ja 
Suomen parhaana ratsutalli-
na v. 2014.
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Suomi100 
-Lukupiiri 

 TERVETULOA! 

kutsuu kaikki kirjallisuuden ystävät kirjastoon  
keskustelemaan kotimaisesta kaunokirjallisuudesta  
Suomi 100 -juhlavuoden hengessä.  
 

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa ja joka kuukausi luetaan ennen kokoon-
tumista teemaan liittyvä kirja. Voit osallistua yhdellä kerralla tai vaikka kaikilla! 
 

Ei ennakkoilmoittautumista. Lämpimästi tervetuloa! 

Lisätietoja: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385 

 KEVÄT 2017: 
 

 ke 1.2. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 13.2. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema Katovuodet, elämää Suomessa 1860-luvulla 

  kirja Aki Ollikainen: Nälkävuosi (2012) 
 

 ke 1.3. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 13.3. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema Suomalaisia elämäntarinoita 

  kirja Pauliina Vanhatalo: Pitkä valotusaika (2015) 
 

 ke 5.4. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
  teema Pohjoisen klassikot 

  kirja Joni Skiftesvik: Luotsin tarina (1994)  
 

 ke 3.5. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
  teema Kotimaista jännitystä 

  kirja Timo Sandberg: Mustamäki  (2013) 

Asiakaspaikkoja 50 henkilölle. Ihastuttavassa kahvila-ravintolassa 
on vietetty lukuisat syntymäpäiväjuhlat, ristiäiset tai pienimuotoi-
set häät, joihin tila soveltuu erinomaisesti.

Museokahvila Huilinki on myös koulutus- ja kokouspäivien viet-
toon ihanteellinen paikka.

Viehättävä Museokahvila sijaitsee Iissä Wanhan Haminan sydä-
messä. Kahvilarakennus on siirretty paikalleen vuosituhannen 
alussa Iin Niittysaaresta, jossa se toimi tukinuittajien majoitusra-
kennuksena. Museokäytössä olevassa kahvilan yläkerrassa pääset 
hyppäämään ajassa taaksepäin, sillä sieltä löytyy uittojen aikainen 
majoitushuone ja haminalainen huone 1900 -luvun alusta. Piha-
alueella sijaitsevissa kotiseutumuseoissa pääset kesäaikana ihas-
telemaan menneitä aikoja ja historian havinaa.

Ota yhteyttä!
Ii-instituutti liikelaitos
johtaja Tarja Rahkola 
p. 050 3950 386, e-mail: tarja.rahkola@ii.fi
tapahtumavastaava Riitta Räinä 
p. 050 3950 305, e-mail: riitta.raina@ii.fi

MUSEOKAHVILA HUILINKIIN 
ETSITÄÄN UUTTA YRITTÄJÄÄ

Viikolla 8 Ii-instituutti järjestää maksutonta kehon-
koostumusmittausta Iissä ja Kuivaniemellä.

TESTIAJAT:
Ma 20.1 klo 12.00-18.00 Iin Nätteporin Tietoppi  (Puistotie 1, 1100 Ii)
Ti 21.2 klo 9.00-15.00 Iin Nätteporin Tietoppi
Ke 22.2 klo 09:00-15:00 Kuivaniemi-talo (Kuivajoentie 12, 95110 Ii)
To 23.2 klo 12:00-18:00 Kuivaniemi-talo
Pe 24.2 klo 9:00-14.00 Iin Nätteporin Tietoppi

Mittauksissa käytetään Inbody720-laitetta (bioimpedanssi). Mitta-
uksen avulla saat tietää mm.

Itse mittaus kestää 1-2 min. Saat mittauksesta heti kirjallisen ja 
suullisen palautteen.

Mittaukseen valmistautuminen
Mittaustuloksen luotettavuutta parantaa, jos

 edeltävinä päivinä

HUOM! Bioimpedanssimittaus ei sovellu raskaana oleville, eikä 
henkilöille, joilla on sydämentahdistin, raajaproteesi tai keinoni-
vel.

Kysy lisätietoja numerosta 050 3950 391.

KEHONKOOSTUMUSMITTAUKSET

Hiihdetään tai tanssitaan humppaa 
kuutamon valossa yhdessä

Paikka: Illinsaaren hiihtomaja
Aika:  pe 10.2.2017 klo 19

- Kuutamohiihtolenkki n. 3 km on osa Unelmat liikkeellä valtakun-
nallista Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.

- Koko Suomi tanssii -Humppa Folkjam-emäntä Heidi Holapan 
ihanassa ohjauksessa. 

Koko Suomi tanssii 2017 kutsuu nauttimaan tanssin ilosta – kaikki 
osaavat tanssia! Opettelellaan humppa, kuvaataan se esityksenä 
ja jaetaan kuvat ja video sosiaalisessa mediassa - niin olet mukana 
haasteessa! 

Kampanja on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. 
Saammeko luvan?

Illinsaaren hiihtomajalla on Iin Eläkeliiton puffetti.

Ii-instituutti liikelaitos arpoo osallistujien kesken urheilullisia 
palkintoja!

Vapaa pääsy! Tervetuloa koko perheen voimin yhdessä! 
Ii-instituutti liikelaitos tarjoaa kaikille lämmintä mehua!

Pakkasraja on -17 C.

Lisätietoa/järjestäjä:
Iin kunta / Ii-instituutti liikelaitos

Pekka Suopanki liikunta- ja nuorisotyövastaava p. 050 3950392
Heidi Holappa liikuntaneuvoja/-ohjaaja p. 050 3950 391
Riitta Räinä tapahtumavastaava p. 050 3950 305

 KUUTAMOHIIHTO KUTSUU

Kylät, jotka voisivat olla mukana hankkeessa, 
tutustukaa kyselyyn!

Kyläkisälli - hankkeen kohderyhmänä toimivat Oulun seu-
den leaderin paikalliset kylät sekä osittain maaseudun kun-
takeskukset. Kartoitamme nyt tältä ryhmältä taustustatietoja 
sekä tarvetta Kyläkisälli-hankkeen toteuttamiselle.

Hankkeen aikana kylällä vierailee Suomen ensimmäinen 
jatkuvaan käyttöön rakennettu hyvinvointi-auto Eikka ja ky-
lällä toimii hyvinvointi-asema, josta saa motivoivia testejä ja 
tuloksia oman hyvinvoinnin tueksi. Hankkeen aikana tapah-
tuva kehittäminen painottuu kylällä järjestettävään toimin-
taan jota projekti tukee.

Maksuttomat palvelut voivat sisältää esimerkiksi bussin 
vierailut kylällä, kylän oman liikuntakampanjan toteutuksen, 
ryhmä- tai muuta liikuntaa ja koulutuksia - mitä sinä tekisit 
hanketuella omalla kylälläsi?

Mikäli koet, että kylällänne/alueellanne olisi tarvetta ja in-
nostusta kehittää toimintaa projektin avulla, pyydämme teitä 
vastaamaan netissä (http://www.popli.fi/kylakisalli-han-
ke/) olevaan vapaamuotoiseen kyselyyn. #liikuntabussi #hy-
vinvointia kylälle #innostusta #uusia ideoita

Kysely on avoinna torstaihin 19.1. saakka. Hanke toteute-
taan mikäli se saa myönteisen päätöksen seuraavassa haus-
sa.

Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunta on suunnittelemassa 

hyvinvointiauto-hanketta 
seuraavalle kolmelle vuodelle

Kartoitamme nyt tarpeita ja nykytilannetta Oulun 
seudun leaderin kylissä ja maaseutumaisissa 

kuntakeskuksissa. Kysymyksiä on vain viisi ja ne 
ovat vapaamuotoisia. Nyt teillä on mahdollisuus 
päästä eturintamaan ja saada kylällä innostavia 

palveluita ja lisää liikettä! Kysely löytyy osoitteesta 
http://www.popli.fi/kylakisalli-hanke/

vastausaikaa on 19.1. saakka!

Diabeetikoiden 
silmänpohjakuvaukset
Iissä ja Kuivaniemessä

oulunkaari.com

Iiläisten diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset 

kuvataan Oys:n liikkuvassa silmätutkimusyksi-

kössä, terveysaseman pihalla:

- Iissä 25.1.-2.2.2017 

- Kuivaniemessä 6.-7.2.2017

Saavuthan hyvissä ajoin odottamaan terveys-

aseman aulaan.

Ajanvaraukset ja tiedustelut vastaanotolta klo 

10 jälkeen, 08 5875 6500.

Iin Haminan koulun sa-
lissa järjestetään lauan-
taina 21.1. kello 12-15 
Pakkaspäivän pomppulinna 
tapahtuma, jossa on monen-
laista ohjelmaa koko perheel-
le. Järjestelyistä vastaavan 
Iin Vihreiden puheenjohtaja 
Matti-Tapio Rissanen kertoo 
paikalla olevan pomppulin-
nan lisäksi temppurataa, sa-
tutelttaa, piirustuspistettä 
sekä puhallustikkaa kaikil-
le lapsille ja lastenmielisille. 
Lisäksi kaikille on mehu- ja 
hattaratarjoilu eli paikalla on 
myös hattarakone.

Päivän tarkoituksena Ris-
sanen kertoo olevan tarjota 
myös niille lapsille mahdol-
lisuus monipuoliseen liikun-

Pakkaspäivän  
pomppulinna  
kutsuu liikkumaan

taa ja hauskanpitoon, joilla 
ei ole mahdollisuutta päästä 
erilaisiin sisäliikuntapaikkoi-
hin ja leikkipuistoihin. 

-Ne ovat monille per-
heille kalliita, joten ha-
lusimme tarjota ilmaisen 
mahdollisuuden vastaavan-
laisiin elämyksiin kotikun-
nassa. Liikuntaa eivät kaikki 
lapset etenkään talvisin har-
rasta tarpeeksi. Halusimme 
siksi luoda tapahtuman juu-
ri talvelle ja toivomme per-
heiden saapuvan sankoin 
joukoin hyppimään ja pomp-
pimaan sekä viettämään mu-
kavaa yhdessä, Rissanen 
toivottaa kaikki tervetulleik-
si tapahtumaan.

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588

93270 Sotkajärvi

TIMANTTIPORAUKSIA
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja 
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Toimitus, ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Tiina Rajala 040 566 9263
tiina@vkkmedia.fi

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

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: Taloudet ja yritykset Iin alueella

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

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko. Seuraava lehti ilmestyy ke 1.2.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 26.1.2017

Nro 1/2017
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-

Hinnat:
Teksti 0,90 e pmm
Etusivu 1,20 e pmm
Takasivu 1,00 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

MAKSUTON yksityishenkilöiden kirpputori | info@iinlehti.fi

Iisan Omat on yksityishenkilöille tarkoitettu kirpputori, jossa voi myydä, ostaa, lahjoittaa mak-
sutta tavaraa. Kiinteistöt, maa- ja metsäpalstat ja asunnot (myynti- ja vuokrausilmoitukset) ei-
vät kuulu kirpputorille. Iisan Omat kirpputorille ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla (info@
iinlehti.fi) tai kirjeellä (IiSanomat, Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi). Ilmoituksiin mukaan puhelin-
numero (ja lähettäessä oma nimi, jota ei julkaista ellei erikseen halua) Puhelimella soitettuja il-
moituksia emme valitettavasti voi ottaa vastaan. Kuvallisista ilmoituksista perimme 10 euron 
(+ alv 24 %) kuvankäsittelymaksun. Ilmoitusrivejä korkeintaan 7. 

Auto Opel -70... p. 000111

Potkukelkka... p. 000111

Lasten uudehkot kaunoluistimet 
koko 27 p. 000111

MYYTÄVÄNÄ OSTETAAN

LÖYDETTY

Lakkaa p. 000111

Huom! Ilmoitukset
ovat malliesimerkkejä!

Silmälasit maantieltä. Hakea 
voi.....

Sekarotuinen sisäsiisti koiranpen-
tu. p. 000.....

YHdiStYKSet 
toimivAt
Iin Urheilijat ry/
lentopallojaosto:
21.1 2017 klo 10-17.15 Len-
topallon pakkasturnaus Iin 
Valtarin koululla. Aikuis-
ten harrastelentopalloturna-
us sekajoukkuein. 7 peliä/
joukkue.

Kuivaniemen 
nuorisoseura
Bingo sunnuntaina 22.1 klo 
17.00, Kuivaniemen seuro-
jentalolla. Kirkonkyläntie 17, 
Kuivaniemi. Palkinnot: 5 x 
50 €, 2 x 100 €, 500 € pallora-
jalla 51 ja 320 € mp. 
tervetuloa

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

Tanssilippu 
10,00 €

Oijärven Sampolassa

TanSSiTTaa 

Ojalantie 12, 95160 Oijärvi

REILUT REISKAT

Tanssit lauantaina 28.1. 
klo 21-02

Sydäntalvi Sykkii

- tapahtumaviikonloppu 

Syötteellä 28.-29.1.

Tunturi Pubissa Irlanti -teemalla

Pietan Puotin ja Urheilu 
Ankkurin muotinäytös klo 14.30

Pärjänkievarissa:
Lapinukon keittoa tarjolla klo 12-13
Tommi Kostekivi esiintyy klo 14.00
Karkkibingo lapsille klo 18
Junnukaraoke klo 19
Kievarin karaoke klo 22

Arcticson kuljettaa 
moottorikelkalla 

Iso-Syötteen ala-aseman ja 
Pärjänkievarin välillä

Sydämellisesti 

tervetuloa!

Lauantai 28.1.
Talvikuvausklinikka Hotelli Iso-Syötteellä klo 10.30 alkaen,

johdatus luontokuvauksen tekniikkaan ja kohteisiin, vapaa pääsy.
Lumilautaliiton Superviikonloppu Iso-Syötteellä 28.-29.1.

Shoppailupäivä Safaritalolla Pietan Puotilla ja 
Urheilu Ankkurissa. 

Porot paikalla Safaritalo Iso-Syötteellä.

Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen 

maskotit 
Musti ja Lysti 

viihdyttää 
perheen pienimpiä!

Iin joukkoliikenteestä on 
KESKUSTELUILTA 

TORSTAINA 19.1. KLO 18
NÄTTEPORISSA. 

Tilaisuuden avaa kunnanjoh-
taja Ari Alatossava. Yleisölle 
esitellään joukkoliikenne tu-

lokset ja iiläisten kokemuksia. 
Mukana keskustelemassa mm. 
nuorisovaltuusto, ikäihmisten 
neuvosto, Iin kylät ja joukkolii-

kennejaoston edustaja. 
Tilaisuus on kaikille avoin.

Iin joukkoliikennettä 
kehitetään

Anderssonin kiertue alkaa aamulla Raahessa, jossa hän 
on terästehtaalla SSAB:n vieraana. Sieltä Andersson siirtyy 
iltapäiväksi Ouluun, jossa hän ottaa osaa Oulun yliopiston 
vihreän vasemmiston korkeakoulupolitiikkaa käsittelevään 
keskustelutilaisuuteen Linnanmaan kampuksen salissa L7 
klo 14-16.
Myöhemmin maanantaina 23.1. Andersson on kansalais-
ten tavattavissa Otto Karhin puistossa sijaitsevassa Puisto-
kahvila Makiassa klo 17-19.

Vasemmistoliiton Iin Osasto

Li Andersson vierailee Oulussa
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, 

kansanedustaja Li Andersson vierailee 
Pohjois-Pohjanmaalla maanantaina 23.1.

Yleisö on tervetullut seuraamaan tenttiä. 
Tenttiin osallistuvat kaikki puheenjohtajaehdokkaat eli 
Antti Rinne, Timo Harakka ja Tytti Tuppurainen. 
Puheenjohtajaehdokkaita tenttaa toimittaja Kati Jurkko. 
SDP:n uusi puheenjohtaja valitaan 
puoluekokouksessa Lahdessa 3. - 5.2.2017.
SDP:n Oulun piiri on tyytyväinen, että piiristä on ehdokas 
sekä puheenjohtajaksi (Tytti Tuppurainen) että puolue-
sihteeriksi (Mikko Salmi).

Iin Sos.dem Työväenyhdistys 

SDP:n puheenjohtajatentti Oulussa
SDP:N PUHEENJOHTAJATENTTI PIDETÄÄN 

OULUSSA MAANANTAINA 23.1. KLO 17 – 19 
KAUPPAKESKUS VALKEAN KESÄKADULLA

Jos olet kiinnostunut ehdokkaaksi ryhtymisestä kuntavaaleissa, 
ota yhteyttä kunnallisjärjestömme 
puheenjohtajaan (Riikka Ruonala, riikka.ruonala@ii.fi), 
varapuheenjohtajaan (Pekka Koskela, pekka.koskela@ii.fi) 
tai sihteeriin (Valtteri Paakki, valtteri.paakki@gmail.com

Aikaisempi kokemus politiikasta ei ole ratkaisevaa.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää. Kunnan päättäjänä 
toimiminen on kiinnostava ja tärkeä tehtävä!

tärkeimmät päivämäärät vuoden 2017 kuntavaaleissa:

Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.
Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.
Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 
tiistaina 28.2. ennen klo 16
Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. 
ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.

Miten ehdokkaaksi?

2020

ANNUAL

REPORT

T e k n i s e t  p a l v e l u t

J o k i s u u n t i e  2 ,  p o s t i o s o i t e  P L  2 4

9 1 1 0 1  I i

i i . f i / t e k n i s e t _ p a l v e l u t

Asukasilta
A L A R A N T A

Asukasillan aiheina ovat kunnan suunnitelmat alueen

maisemanhoidon, liikunta- ja leikkipaikkojen,

kevyenliikenteen sekä hulevesien suhteen.

Lisäksi tilaisuudessa käydään läpi rakentamisjärjestystä

kiinteistön omistajan oikeuksien ja velvoitteiden osalta.

Paikalla tilaisuudessa ovat

teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mika Hast,

kunnallistekniikan päällikkö Katja Arvola,

rakennustarkastaja Hannu Paasovaara ja

ympäristönhoitaja Anne Suihkonen.

Tervetuloa tiistaina 31.1.2017 klo 18.00
Alarannan koululle.

Vaikutaasuinalueesikehittämiseen!
Keräämme asukkailta näkemystä

ja toiveita Alarannan kehittämisen suhteen.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Käsittelyssä kuntavaalit ja 
ehdokkaiden nimeäminen.

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

KESKUSTAN 
IIN KUNNALLISJÄRJESTÖN

YLEINEN KOKOUS
lauantaina 28.1.2017 klo 14 Micropoliksessa

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Toimikunta

Puu- ja Erityisalojen liiton Iin os. 497
KEväTKoKoUs

pe 31.1.2017 klo 18 Pohjois-Iin työväentalolla.



8 nro 1/2017

nomat
-

K-Maatalous Oulu |Tikkasentie 4, 90410 Oulu | p. 050 301 7272

kaikille bensiini- ja dieselmoot-
toreille. Käynnistää jopa V8-
moottorilla varustetun auton tai 
6,5l dieselmoottorin. Sisältää 
lähdöt myös puhelimen, tabletin 
tai tietokoneen lataamiseen. 

Katso lisää k-maatalous.fi!

Infrapunaöljylämmitin, Hajuton, 
ei vaadi erillistä pakoputkea. 
Lämmitysteho 13-15kW/h. Ter-
mostaatti, hipaisunäyttösäätö. 

115,-

VAPO 
PuuPELLETTI 
500kg 

AIrrEx AH-300

2190,- 

199,-

rExEnEr 18000 
APuKäynnISTIn

Lentopallon huumaa Iissä

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

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

Metsä Aalto Oy

Metsäsi parhaaksi

Maalismaantie 1217
91210 Jakkukylä
Teemu 0400 295268
info@metsa-aalto.fi
www.metsa-aalto.fi

Lentopallo kohoaa jälleen 
korkeuksiin Iissä. Jakku-
kylästä lähtöisin oleva, nyt 
Iissä asuva Mika Jaara on 
aloittanut Iin Urheilijoiden 
pyynnöstä lentopallojaoston 
puheenjohtajana ja puhkuu 
intoa lajin kehittämiseen ko-
tipaikkakunnallaan.

Iissä on aikaisemmin ol-
lut vireää lentopallotoimin-
taa, harrastus on välillä ollut 
hiilloksella, mutta nyt liekki 
on roihahtamassa uudelleen. 
Jaara sai ensimmäisen kipi-
nänsä lentopalloon synnyin-
paikallaan Jakkukylässä.

Mika Jaaralla on moni-
puolinen joukkuepelaajata-
usta. Aikaisemmin hän on 
pelannut mm. jääkiekkoa ja 
kaukalopalloa, mutta lopul-
ta lentopallo monipuolise-
na joukkuelajina vei miehen 
mennessään. 

Lentopallo parantaa ke-
honhallintaa, koordinaatio-
kykyä, havainnointikykyä, 
tasapainoa ja elastisuutta. Se 
opettaa yhteispeliä ja toisten 
huomioimista. Jääkiekossa 
voi yksittäinen pelaaja luis-
tella kentän halki ja tehdä 
maalin, mutta lentopallossa 
tarvitaan yhteishenkeä ja toi-
seen luottamista. Siksi tämä 
peli onkin sopiva naperosta 
eläkeikäisiin saakka. Lento-
pallosalin ovat avoinna kai-

kille, Jaara korostaa.
Jaara on keskustellut 

suunnitelmistaan myös Len-
topalloliiton henkilöiden 
kanssa ja sitoutunut valmen-
tajakoulutukseen. Valmenta-
jakoulutukseen on lähdössä 
myös muita jaoston jäseniä. 
Koulutukset ovat alkamas-
sa Rovaniemellä Lapin ur-
heiluopistolla. Ohjaajan oma 
liikuntatausta ja hyvä val-
mennuskoulutus takaavat 
alan harrastajille monipuoli-
sen ja ammattitaitoisen ohja-
uksen ja valmennuksen.

Tällä hetkellä harjoitus-
paikoiksi on varattu Valta-
rin ja Alarannan koulujen 
liikuntasalit.  Lentopalloja-
osto suunnittelee myös ke-
sätoimintaa eli beachiä. 
Iissä on tätä varten olemas-
sa yksi kenttä ja Iin ja Yli-Iin 
rajalla kaksi tehtyä harjoi-
tuskenttää. Jaaran viesti Iin 
päättäjille on, että lentopal-
loilijat ottaisivat ilolla vas-
taan lentopallokentän mitat 
täyttävän pallohallin. Tällä 
hetkellä virallisia turnauk-
sia voidaan pelata vain yh-
dessä salissa.  Harjoituksiin 
pääsee mukaan ottamalla 
yhteyttä johonkin lentopallo-
jaoston henkilöön tai yksin-
kertaisesti kävelemällä salin 
ovesta sisälle ja tulemalla 
tutustumaan toimintaan. 

Kynnys liikunnan harrasta-
miseen pyritään pitämään 
hyvin matalana! Harjoitus-
ajankohdat tulevat esille Iin 
urheilijoiden sivuille. Iissä 
Valtarin koulun salissa jär-
jestetään lentopalloon tu-
tustumispäivä 22.1. kello 
13-14.30. Paikalle on tulossa 
Lentopalloliiton valmentajia 
sekä edustajia ETTA:sta.

Alkuvuodesta  katso-
taan ketkä tästä harrastuk-
sesta ovat kiinnostuneet ja 
lähdetään siitä, että jokaisel-
le tasolle ja ikäryhmälle on 
tarjota oman tasoistaan oh-
jausta, tähdentää Jaara. Eri-
tyisen tärkeää olisi saada 
lapset liikkumaan. Liikku-
ville lapsille ei tule ongelmia 
syrjäytymisessä eikä myö-
hemmässäkään iässä ole pai-
no-ongelmia jos liikkuminen 
pysyy elämäntapana

Lentopallojaostolla yh-
teispeli sujuu ja kaikilla on 
into päällä kehittää lajia Iis-
sä eteenpäin. Suunnitelmissa 
on paikallissarjan kehittämi-
nen ja nyt on jo päätetty kol-
mesta omasta turnauksesta. 
Niistä kaksi pelataan Iissä ja 
yksi Yli-Iissä. Keskusteluja 
on käyty myös muiden lajien 
edustajien kanssa yhteisis-
tä harjoituksista. Esimerkiksi 
hiihtäjät voisivat hyötyä len-
topalloilijoiden treeneistä.

Lentopallo on monipuoli-
suudestaan huolimatta yksi 
edullisimmista urheilulajeis-
ta, joten tämä laji ei ole ra-
hasta kiinni. Tarvitaan vain 
T-paita ja shortsit tai verkka-
rit ja jonkinlaiset sisäpeliken-
gät. Jos harrastuksen pariin 
lähtee kunnolla mukaan, 
suositellaan Iin urheilijoiden 
jäsenmaksun maksamista, 
joka lasten osalta on 15 eu-
roa.

Lentopallossa oppii sosi-
aalisuutta ja joukkuepelaa-
mista. Siitä voi saada apua 
syrjäytymisen ehkäisyyn ja 
hyötyä jopa työelämässä.

Suurtulva 1922 ja 
Porin neiti 

-perinneilta

Jakkukylän kyläyhdistys jär-
jestää kyläläisille ja kaikil-
le paikallisesta historiasta 
kiinnostuneille perinneillan 
keskiviikkona 25.1. kello 18 
Jakun koululla. Iijoki - var-
ren paikallishistoriaan pe-
rehtynyt luennoitsija Jarmo 
Alasiurua käsittelee mie-
lenkiintoisesti vuoden 1922 
suurtulvan ja samaan aikaan 
Maalismaa-yhtiön palveluk-
seen tulleen, Jakkukylän Po-
rilla 1960 -luvun puoliväliin 
asti asuneen, ”Porin Neidin” 
aikaisia tapahtumia. 

Alasiurua esittää tähän 
mennessä laajimman ja yksi-
tyiskohtaisimman yhteenve-
don ”Porin Neidin” eli Eva 
Hindströmin työstä ja elä-
mästä Jakkukylän Porilla. 
Helsinkiläinen Eva -neiti tuli 
Jakkukylään kielenkääntäjäk-
si, Maalismaalle suunnitellun 
voimalaitosyhtiön palveluk-
seen. Hän hallitsi useita kieliä 
ja oli muutenkin ”oppinut”. 

Evan ensimmäiset vii-
kot Porilla olivat varmasti 
dramaattinen, hänelle koko 

eliniäksi mieleen painunut 
ajanjakso, kun hän sinne juu-
ri tulleena koki toukokuun 
1922 jättitulvan. Se aiheutti 
paljon tuhoja ja ajoi Porin ih-
miset pakosalle Räihän nie-
men korkeimmille paikoille. 
Perinneillassa esitetään laa-
ja ja mielenkiintoinen katsa-
us, mitä tulvassa kaikkiaan 
tapahtui ja mitkä olivat sen 
vaikutuksen lähiseudun mai-
semaan ja Maalismaa - yhti-
öön.   

Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. Alussa on kahvitarjoi-
lu sekä arvan myyntiä Jak-
kukylän kyläyhdistyksen 
toiminnan tukemiseksi ja 
pankkikortti käy maksuväli-
neenä.

Jakkukylän uudet netti-
sivut jakkukyla.webnode.
fi avautuvat 18.1.2017. Ky-
läyhdistys toivoo runsaasti 
käyttöä ja palautetta sivujen 
kehittämiseksi.

Perinneiltoja paikallishis-
torian eri aiheista on tarkoi-
tus järjestää Jakun koululla 
(Jakuntie 85) useampia. HK


