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KE 08.06.2016 KLO 18-20
MOVE POLOKUJUOKSU/KÄVELY
Illissä järjestettävä tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille ja -kuntoisille. Lap-
sille on oma tenavien tonni.
Osallistumismaksu 10€ (sis. mehut ja makkarat) alle 12v ilmaiseksi.
Lisätiedot Liikuntakeskus Movesta puh. 044-2085738/Seppo

PE 10.6.-12.6.2016 
METALLINKIERRÄTYSKAMPANJA
Keräyslavoille soveltuvat materiaalit: sekalainen metalliromu, liedet ja pesu-
koneet, mikroaaltouunti, autonrenkaat ja -vanteet. Keräyspaikalle voi tuoda 
myös akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromun mm. tv:t, tietokoneet, kylmäka-
lusteet (laitetava erilleen). 
Keräykseen ei sovellu ongelmajätteet mm. lakat, maalit, liuottimet, öljyt/suo-
dattimet, loisteputket eikä kaasupullot. 
Järjestäjä: Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry
Lisätiedot: Pj Tapio Hyry, p. 0400-127 481

LA 11.6.2016 KLO 10
OIJÄRVI TUTUKSI PYÖRÄILLEN
Lähtö Sampolasta (Ojalantie 1) klo 10:00. Käymme erilaisissa kohteissa, joissa 
lyhyt esittely. Lopuksi Oijärven Kyläyhdistys Ry tarjoaa makkarat ja pullakah-
vit Järvisillan nuotiopaikalla. Myydään arpoja (käteismaksu) Kyläyhdistyksen 
hyväksi.
Lisätiedot: Eino Nyman puh. 040-7284522

LA 11.6.2016 KLO 12-15
AVOIMET KYLÄT OJAKYLÄNKOULULLA
Makkaranpaistoa, lasten lemmikkiesittely, leikkimielisiä kilpailuja, arvonta ja 
kyläkahvila.
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry/Arja Backman puh. 044-505 1807

LA 11.6.2016 KLO 12-15 AVOIMET KYLÄT TAPAhTUMA POhJOIS-IISSÄ
Pohjois-Iin koululla.
Mukaan saa ottaa kaikki lemmikit ja keppihevoset. Otetaan riemu irti pihalla 
ja leikitään vanhoja pihaleikkejä. Kyläkahvila avoinna. Vapaa pääsy!
Järjestäjä: Pohjois-Iin Kyläyhdistys ry
Lisätietoa: Anita Sievänen p. 0400 461 880

LA 11.6.2016 KLO 16 
ART II BIENNAALIN AVAJAISET
Tervetuloa kaikille avoimiin Art Ii biennaalin avajaisiin Iin ympäristötaidepuis-
toon.
Art Ii biennaalin infopisteenä toimii taidekeskus KulttuuriKauppila. Taidekes-
kus on avoinna 12.6.–21.8.2016 ti-la 12-18.
Järjestäjä: Taidekeskus KulttuuriKauppila
Lisätiedot: Merja Briñón, p.+358 50 3950 313, 
etunimi.sukunimi@kulttuurikauppila.fi

LA 11.6.2016 KLO 19-20.30 
KESÄNÄYTTELYN AVAJAISET
Anders Sunna: Colonialism Inc.
KulttuuriKauppilan kesänäyttely esittelee ruotsinsaamelaisen Anders Sunnan 
kantaaottavia teoksia. Näyttely avataan lauantaina 11.6. klo 19-20.30 Kulttuu-
riKauppilassa (Kauppilantie 15, Ii)
Kesänäyttely on avoinna 12.6.–21.8.2016 ti-la 12-18.
Järjestäjä: Taidekeskus KulttuuriKauppila
Yhteyshenkilön nimi: Merja Briñón p. +358 50 3950 313, 
etunimi.sukunimi@kulttuurikauppila.fi

Iin kesässä tapahtuu
SU 12.6.2016 KLO 18-22
ILTAPÄIVÄTANSSIT 
Kuivaniemen Seurantalolla Kirkonkyläntie 17, 95110 Kuivaniemi kk
Matti Ojala ja Afrikan tähti
Järjestäjä: Kuivaniemen eläkkeensaajat ry.
Lisätiedot: S. Junes puh. 040 7770643

MA 13.6.- PE 1.7.2016 KLO 10-14 
KESÄKERhOT 2016
Ilmoittautumiset otetaan vastaan paikan päällä. Kerholaisilla mahdollisuus 
syödä omia eväitä.
Kerhoaika päivisin klo 10-14. 
Kerhopaikat: 
13.-17.6.2016 Iin Aseman koulu ja Ojakylän koulu
20.-23.6.2016 Jokikylän liikuntasali, Haminan koulu ja Pohjois-Ii koulu
27.6.-1.7. 2016 Kuivaniemen Aseman urheilukenttä ja Alarannan koulu
Lisätietoja: Pekka Suopanki p. 050 3950 392, Auli Vuokila p. 050 3950 399, Jussi 
Mertala p. 050 3839 984
Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos/nuorisotyö, pekka.suopanki@ii.fi
p. 050 3950 392

MA 13.6.- 25.7.2016 KLO 10 
IhANA AAMU – JUMPPA
Ihana aamu – jumpalla herätellään keho ja mieli uuteen päivään. Jumppa si-
sältää kevyttä lihaskuntoa, liikkuvuusharjoitteita ja venyttelyä, jolla saadaan 
vetreä olo koko kehoon. Tunnin kesto 60min. Jumppa on avoin kaikille kunta-
laisille. Ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Mukaan tarvitset oman jumppapatjan 
ja juomapullon. 
Järjestäjä: Ii Instituutti – liikunta
Lisätiedot: Heidi Holappa p. 050 3950391

MA 13.6.2016 KLO 17-18.30 
RANTAKESTILÄN KEhITTÄMINEN
Iin kunta kutsuu yhteen alueen asukkaita ja yhdistyksiä keskustelemaan Ran-
takestilän kehittämisestä.
Tilaisuus alkaa Rantakestilässä kunnan varikon pihasta, jossa tekniset palvelut 
esittelevät alueen toimintoja ja ympäristöä.Tilaisuuden tarkoituksena on kuul-
la alueen toimijoiden näkemyksiä, ja ideoida yhdessä mahdollisia Rantakesti-
län tulevaisuuden toimintoja.
Tilaisuus on kaikille avoin keskustelu- ja kehittämistilaisuus.
Järjestäjä: Iin kunta ja Micropolis Oy
Lisätiedot: Toimitusjohtaja Leena Vuotovesi p. 040 751 4318

KE 15.6.-27.7.2016 KLO 18.30
hUMPPAJUMPPA
HumppaJumpassa tanssahdellaan leppoisasti suomihittien ja lavatanssimu-
siikin tahdissa. Aiempaa tanssiosaamista et tarvitse, vaan mukaan riittää iloi-
nen ja avoin mieli. Tunti sisältää helppoja lyhyitä askelkuvioita ja lopuksi pa-
lauttavat venyttelyt. Kesto 60min. Keskiviikkoisin 15.6.16 alkaen Kuivaniemen 
urheilukentällä klo 18.30-19.30. Jumppa on ilmainen kaikille kuntalaisille. Ei 
tarvitse erikseen ilmoittautua.
Järjestäjä: Ii Instituutti – liikunta
Lisätiedot: Heidi Holappa p. 050 3950391

TO 16.6.-28.7.2016 KLO 18 
hUMPPAJUMPPA
HumppaJumpassa tanssahdellaan leppoisasti suomihittien ja lavatanssi-
musiikin tahdissa. Aiempaa tanssiosaamista et tarvitse, vaan mukaan riittää 
iloinen ja avoin mieli. Tunti sisältää helppoja lyhyitä askelkuvioita ja lopuksi 
palauttavat venyttelyt. Kesto 60min. Torstaisin Huilingin näyttämöllä klo 18-
19. Jumppa on kaikille kuntalaisille ilmainen. Ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
Järjestäjä: Ii Instituutti – liikunta. Lisätiedot: Heidi Holappa p. 050 3950391

MA 13.6.- LA 18.6.2016
IIN LAULUVIIKKO
Iin lauluviikolla järjestettävien klassisen laulun kurssien ja yleisökonserttien 
painopistealueina on pääosin lied- ja oopperamusiikki. 
Lisätietoa Iin lauluviikon kursseista ja konserteista: jari.ruonala@ii.fi, 
0503950389, www.iinlauluviikko.fi
Yleisökonsertit klo 19.00        
ti 14.6. Stipendikonsertti, Nätteporin auditorio, Puistotie 1, pääsymaksu 10 
euroa
ke 15.6. Kirkkokonsertti, Iin kirkko Puistotie 2, vapaa pääsy
to 16.6 Lied-duokurssin ja mestarikurssin opiskelijat, Nätteporin auditorio, 
Puistotie 1, vapaa pääsy
pe 17.6. Laulukurssien opiskelijat, Nätteporin auditorio, Puistotie 1, vapaa 
pääsy
Järjestäjä: Iin kansalaisopisto

LA 18.6.2016 KLO 10-16
OIJÄRVEN VETOUISTELUKILPAILUT
Perinteiset Oijärven vetouistelut järjestetään jo 25. kerran. Kilpailuaika on 
18.6.2016 klo 10.00 -16.00
Palkintoja jälleen 2000€ arvosta. Seuraa kilpailun etenemistä osoitteessa 
www.oijarvenmetsatysseura.com
Lisätiedot: Veli-Pekka Pyörälä puh. 0407059029

LA 18.6.2016 KLO 10-16
IIN LOhIMARKKINAT
Huilingin tapahtuma-alueella lohta ja muuta kalaa, kala-aiheita mm. kalan 
nahkatuotteita, kalan nahkan valmistusta sekä opastusta.
Järjestäjä: Iin urheilijat ry
Lisätiedot: Risto Tolonen puh. 0400434798 ja 
Antti-Pekka Koskela puh. 0405255398

LA 18.6.2016 KLO 12-14 
OPASTETTU KIERROS ART II BIENNAALIIN
Tervetuloa tutustumaan Art Ii biennaalin teoksiin opastetulla kierroksella! 
Lähtö Pappilan edestä (Pappilantie 16, Ii). Vapaa pääsy!
Kysy kierroksia myös ryhmille: info@kulttuurikauppila.fi
Järjestäjä: Taidekeskus KulttuuriKauppila
Lisätiedot: Merja Briñón p. +358 50 3950 313, 
etunimi.sukunimi@kulttuurikauppila.fi

SU 26.6.2016 KLO 18-22
ILTAPÄIVÄTANSSIT
Kuivaniemen Seurantalolla Kirkonkyläntie 17, 95110 Kuivaniemi kk
Teuvo Vuoti & Captain
Järjestäjä: Kuivaniemen eläkkeensaajat ry.
Lisätiedot: S. Junes puh. 040 7770643

MA 27.6.-KE 29.6.2016
SORMET SOTKUSSA -TAIDELEIRI 7–9 –VUOTIAILLE
Kesäloma alkaa, mitä tehtäis? Aloitetaan kesäloma mukavalla yhteisellä puu-
hastelulla - taiteillaan ja tarinoidaan. Katsellaan uteliaasti tulevaa kesää, nau-
titaan vehreydestä ja väreistä, tutkitaan luontoa uusin silmin ja tullaan tutuksi 
toisillemme. Touhuillaan pääasiassa ulkona, mutta tilanteen niin vaatiessa on 
mahdollisuus siirtyä myös sisätiloihin. Muista ottaa omat eväät mukaan! Tai-
deleiri on tarkoitettu n. 7-9 -vuotiaille lapsille. Kurssimaksu 20e sisältää ma-
teriaalit. Kokoontumiset ma ja ti klo 10-13 ja ke klo 9-12. Ilmoittaudu netissä: 
www.ii.fi/kansalaisopisto.
Lisätiedot: Iiris Tuisku puh. 0503950388

Veikeiden leikki-
puistokonstaa-

pelien seurassa 
liikenneasiat tule-
vat lapsille tutuksi 

kuin itsestään.

KOTISEUTUVIIKON 
TAPAHTUMISTA LISÄTIETOJA:

KulttuuriKauppilan avoimet ovet: 
Merja Briñón 050 – 395 0313
Yhteislaulua Kuivaniemellä: 
Anne Riepula, anne.riepula@pp.inet.fi, 
puh. 0400-700681
Yhteislauluja Huilingin näyttämöllä: 
Unto Kukka, 040 – 721 7987
Hiirenloukku: 
Heidi Tiri, 045 – 133 3874
Art Ii Biennaali & kierros: 
Merja Briñón 050 – 395 0313
Kuningasjätkä: 
Riitta Räinä, 050 – 395 0305
Vatunkipäivät: 
Raimo Ikonen, 044 – 209 4496.
Iin Kotiseutujuhla: 
Hanna Puolakka, 040 – 538 2711
Veneonki: 
Lauri Honkanen puh. 0400771513 ja 
Vesa Rahikkala puh. 0405358723
Kirjailijoiden Ii: 
Pertti Huovinen, 050 - 571 9248
Liikunta- ja leikkipuiston avajaiset: 
Helka Tapio, 040 742 4651
Huilinki soi: 
Johanna Niskanen, 040 – 716 6333

Iloinen Iijokipyöräily on koko perheen iloinen pyö-
räilytapahtuma, joka järjestetään 11.6. Pyörät pol-
kaistaan liikkeelle Huilingin tapahtuma-alueelta 
kello 11.30. Tapahtumassa mukana ovat tv:stäkin 
tutut lupsakat liikennepuistokonstaapeli Maltti ja 
kitarakonstaapeli Komppi. Heidän seurassaan tär-
keät liikenneasiat tulevat tutuiksi ihan vaivihkaa.

Maltti ja Komppi ratkovat innokkaasti turvalli-
sen liikennekäyttäytymisen koukeroita. Huumo-
rin siivittämänä käsittelyyn päätyvät tärkeät asiat 
kuten liikenneturvallisuus, ystävyys ja terveelli-
set elämäntavat. Esitys on musiikkipainotteinen ja 
kappaleet ovat Maltin ja Valtin omaa musiikillis-
ta tuotantoa. Tämä kaksikko on todellinen ilopille-
riduo ja heidän tarinansa ovat hykerryttävän has-
suja.

Maltti on tuttu televisiosta, Maltti ja Valt-
ti -kaksikosta. Hilpeät konstaapelit on nähty las-
tenohjelmissa jo vuodesta 2008 sekä lukuisissa li-
ve-esityksissä messuilla, kesäteatterissa ja muissa 
tilaisuuksissa. Leikkipoliisihahmojen takana on 
näyttelijäkaksikko Jerry Mikkelinen ja Jussi Ollila. 
He ovat ammattinäyttelijöitä ja tekevät yrittäjinä 
töitä Kulttuuriosuuskunta Kajeessa. Kaje on tam-
perelainen osaavien tekijöiden yritys, joka tuottaa 
kulttuurialan palveluita: viihteellisiä esityksiä lap-
sista aikuisiin sekä koulutuksia esimerkiksi yrityk-
sien tarpeisiin.

Liikenneasiat tutuksi Maltin ja Kompin kanssa
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TI 28.6.-LA 2.7.2016
JÄNNITYSNÄYTELMÄ hIIRENLOUKKU
In kansalaisopiston tämänvuotinen näytelmä on jännitysnäytelmä Hiirenlouk-
ku.
Esitysten aikataulut:
Ti 28.6 klo. 19.00 ensi-ilta
Ke 29.6 esitys klo. 19.00
Pe 1.7 esitys klo. 19.00
La 2.7 esitys klo. 19.00
Lisätiedot: Anna-Kaisa Järvi puh. 040-0292434
Järjestäjä: Iin Näyttämöyhdistys ry/Ii-instituutti liikelaitos/Iin kansalaisopisto

TI 28.6. KLO 18-20
YhTEISLAULUA
Kesäisiä yhteislauluja. Väliajalla puffetti. Sateella tilaisuus on Kirkonkylän koululla.
Järjestäjä: Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry
Lisätiedot: Anne Riepula, anne.riepula@pp.inet.fi, puh. 0400-700681

KE 29.6.-1.7.2016
SORMET SOTKUSSA -TAIDELEIRI 10–12 –VUOTIAILLE
Kesäloma alkaa, mitä tehtäis? Aloitetaan kesäloma mukavalla yhteisellä puu-
hastelulla - taiteillaan ja tarinoidaan. Katsellaan uteliaasti tulevaa kesää, nauti-
taan vehreydestä ja väreistä, tutkitaan luontoa uusin silmin ja tullaan tutuiksi 
toisillemme. Touhuillaan pääasiassa ulkona, mutta tilanteen vaatiessa on mah-
dollisuus siirtyä myös sisätiloihin. Muista ottaa omat eväät mukaan! Taideleiri 
on tarkoitettu n. 10-12 -vuotiaille lapsille. Kurssimaksu 20e sisältää materiaalit. 
Kokoontumiset ke klo 13-16, to ja pe klo 10-13. Ilmoittaudu netissä www.ii.fi/
kansalaisopisto.
Järjestäjä: Iin kansalaisopisto
Lisätiedot: Iiris Tuisku puh. 0503950388

LA 2.7.2016 KLO 12-16
VATUNKIPÄIVÄT
Koko perheen kesätapahtuma Kuivaniemen Vatungin satamassa.
Järjestäjä: Kuivaniemen nuorisoseura
Lisätiedot: Raimo Ikonen puh. 044 209 4496

LA 2.7.2016 KLO 12-14 
OPASTETTU KIERROS ART II BIENNAALIIN
Tervetuloa tutustumaan Art Ii biennaalin teoksiin opastetulla kierroksella! Läh-
tö Pappilan edestä (Pappilantie 16, Ii). Vapaa pääsy!
Kysy kierroksia myös ryhmille: info@kulttuurikauppila.fi
Järjestäjä: Taidekeskus KulttuuriKauppila
Yhteyshenkilön nimi: Merja Briñón p. +358 50 3950 313, 
etunimi.sukunimi@kulttuurikauppila.fi

LA 2.7.2016 KLO 13-18
KUNINGASJÄTKÄ - IIN TUKKILAISKISAT
www.kuningasjatka.fi
Järjestäjä: Iin instituutti liikelaitos/tapahtumat, Iin urheilijat ry, 
PVO-vesivoima Oy ym.
Lisätiedot: Riitta Räinä puh. 0503950305 ja Eero Alaraasakka puh. 0400281524

SU 3.7.2016 KLO 11-16
VENEONKI
Kilpailukala: Kaikki
Sarjat: Saa mäskätä, 2 henk/ vene, siirtymä soutamalla
Järjestäjä: Iin kalamiehet ry
Lisätiedot: Lauri Honkanen puh. 0400771513 ja 
Vesa Rahikkala puh. 0405358723

SU 3.7.2016 KLO 14-15.30
LIIKUNTA- JA LEIKKIPUISTON AVAJAISET
Puistotie 3, 91100 Ii. Tilaisuudessa kahvi ja täytekakku tarjoilu ja lapsille ilma-
palloja ja karkkeja. Jaossa KKI materiaalia. Lopuksi arvonta paikallaolijoiden 
kesken. Pääpalkintona Tunturi Lumo 1 v, 28” polkupyörä.
Järjestäjä: Iin seurakunta

LA 9.7.2016 KLO 11-14
PERINTEISET TORIPÄIVÄT OIJÄRVELLÄ SAMPOLASSA
Pöytämaksu 10€. Varaukset Auli 0400-123068, Jaana 0400-373725
Järjestäjä: Oijärven Kyläyhdistys Ry

SU 10.7.2016 KLO 10-14
AVOIMET PPVAK:IN PM-KESÄONKIKILPAILUT
Raasakan patoallas, 91100 Ii
Kilpailukala: Kaikki lain sallimat
Sarjat: M, MV60, N, NV60, NU18, NU15, NU12
Perhesarja: Joukkueet
Järjestäjä: Iin kalamiehet ry
Lisätiedot: Lauri Honkanen 0400771513 ja Vesa Rahikkala 0405358723

SU 10.7.2016 KLO 12-15
KUIVANIEMEN KOTISEUTUPÄIVÄ
Klo 12 Jumalanpalvelus ja seppeleenlasku Kuivaniemen kirkossa, jonka jäl-
keen maksullinen  ruokailu ja pääjuhla Nuorisoseuran talolla.
Järjestäjä: Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry
Lisätiedot: Anne Riepula, anne.riepula@pp.inet.fi, puh. 0400 700681

SU 10.7.2016 KLO 18-22
ILTAPÄIVÄTANSSIT
Kuivaniemen Seurantalolla Kirkonkyläntie 17, 95110 Kuivaniemi kk
Heikki Markus & Iloset
Järjestäjä: Kuivaniemen eläkkeensaajat ry. 
Lisätiedot: S. Junes puh. 040 7770643

MA 11.7.2016 KLO 18-20
YhTEISLAULUA
Kuivaniemen kotiseutumuseolla. Kesäisiä yhteislauluja. Väliajalla puffetti. Sa-
teella tilaisuus on Kirkonkylän koululla
Järjestäjä: Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry
Lisätiedot: Anne Riepula, anne.riepula@pp.inet.fi. p. 0400 700681

LA 16.7.-SU 17.7.2016 
KUIVANIEMEN PITÄJÄMARKKINAT
Kaksipäiväiset perinteiset Kuivaniemen pitäjämarkkinat.
Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos
Lisätiedot: Riitta Räinä puh. 0503950305 ja Jussi Mertala puh. 0503839984

LA 16.7.2016 KLO 12-14
OPASTETTU KIERROS ART II BIENNAALIIN
Tervetuloa tutustumaan Art Ii biennaalin teoksiin opastetulla kierroksella! 
Lähtö Pappilan edestä (Pappilantie 16, Ii). Vapaa pääsy!
Kysy kierroksia myös ryhmille: info@kulttuurikauppila.fi
Järjestäjä: Taidekeskus KulttuuriKauppila
Lisätiedot: Merja Briñón p. +358 50 3950 313,
etunimi.sukunimi@kulttuurikauppila.fi

SU 24.7.2016 KLO 18-22
ILTAPÄIVÄTANSSIT
Kuivaniemen Seurantalolla Kirkonkyläntie 17, 95110 Kuivaniemi kk
Tarmo Teräs & Satumaa
Järjestäjä: Kuivaniemen eläkkeensaajat ry.
Lisätiedot: S.Junes puh. 040 7770643

TI 26.7.2016 KLO 18-20
YhTEISLAULUA
Kuivaniemen kotiseutumuseolla.
Kesäisiä yhteislauluja. Väliajalla puffetti. Sateella tilaisuus on Kirkonkylän koululla
Järjestäjä: Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry
Lisätiedot: Anne Riepula, anne.riepula@pp.inet.fi. p. 0400 700681

LA 6.8.2016 KLO 12-14
OPASTETTU KIERROS ART II BIENNAALIIN
Tervetuloa tutustumaan Art Ii biennaalin teoksiin opastetulla kierroksella! 
Lähtö Pappilan edestä (Pappilantie 16, Ii). Vapaa pääsy!

Kysy kierroksia myös ryhmille: info@kulttuurikauppila.fi
Järjestäjä: Taidekeskus KulttuuriKauppila
Lisätiedot: Merja Briñón p. +358 50 3950 313, 
etunimi.sukunimi@kulttuurikauppila.fi

LA 6.8.2016
PIIPPUROCK
Iin Rantakestilässä
Perhe Rock klo. 14-17.30
Päivällä tapahtuma on suunnattu koko perheelle:
Ohjelmassa mm. musiikkia, pelejä ja aktiviteetteja. 
Rock Stage K18 klo. 18-02
klo 18 alkaen rock-musiikkia aikuisille. 
Järjestäjä: OSK Toripata, www.facebook.com/Piippurock

SU 7.8.2016 KLO 18-22
ILTAPÄIVÄTANSSIT
Kuivaniemen Seurantalolla Kirkonkyläntie 17, 95110 Kuivaniemi kk
Ella Leskelä & Marko Selkälä
Järjestäjä: Kuivaniemen eläkkeensaajat ry.
Lisätiedot: S.Junes puh. 040 7770643

SU 21.8.2016 KLO 18-22
ILTAPÄIVÄTANSSIT
Kuivaniemen Seurantalolla Kirkonkyläntie 17, 95110 Kuivaniemi kk
Kemin harmonikkakerho & Tuomo Salmi
Järjestäjä: Kuivaniemen eläkkeensaajat ry.
Lisätiedot: S.Junes puh. 040 7770643

LA 3.9.2016 KLO 10-15
WANhAN hAMINAN MARKKINAT
Koko perheen tapahtuma.
Järjestäjä: Kuivaniemen nuorisoseura.
isätiedot: Raimo Ikonen puh. 044 209 4496

LA 3.9.2016 KLO 10-14
YLEINEN ONKIKILPAILU
Ii, Raasakan patoaltaalla
Kilpailukala: Kaikki lain sallimat
Sarjat: mato-onki sarjat M, NU ja NU16 ja mäskisarjassa M ja N
Järjestäjä: Iin kalamiehet ry
Lisätiedot: Lauri Honkanen puh. 0400771513 ja Vesa Rahikkala 0405358723

LA 10.9.2016
TORIPÄIVÄ IIN TYÖVÄENTALOLLA
Onko Sinulle kertynyt tavaraa jota et tarvitse, tai valmistat artikkeleita joita 
haluat myydä.. varaa siis myyntipöytä (10 euroa). Ja tule tekemään löytöjä. 
Kahvio avoinna.
Järjestäjä: Iin Eläkkeensaajat. 
Lisätiedot: Salme Tanninen puh. 040-9632030

LA 10.9.2016 KLO 10-15
KUIVANIEMEN ELO- JA KALAMARKKINAT
Koko perheen tapahtuma.
Järjestäjä: Kuivaniemen nuorisoseura ry
Lisätiedot: Raimo Ikonen puh. 044 209 4496

Mikko Alatalo viihdyttää Vatunkipäivillä
Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran kesässä riittää taas mo-
nenlaista vipinää. Seuraava 
suurempi tapahtuma on Va-
tunkipäivät lauantaina 2.7. 
klo 12-16. Tapahtumassa on 
monenlaista ohjelmaa koko 
perheelle. Tapahtuman ve-
tonaulaksi saadaan muusik-
ko Mikko Alatalo, joka vetää 
Känkkäränkkä-lastenkon-
sertin ja lisäksi hän vetää yh-
teislaulua.

Uusi ja jo mukavasti ra-
diosoittoakin saanut laulaja 
Eikka Kyröläinen viihdyttää 
omalla setillään. Olhavalai-
nen mies esittää tanssikan-
san mieleistä musiikkia. Kol-
mas artisteista on simolainen 
nuori solisti Ville Haapanie-
mi, joka on nuoresta iästään 
huolimatta ollut myös tuttu 
näky tanssilattioilla. Lisäk-
si lapsia viihdyttämään saa-
daan taikuri Roope Ylitalo.

Lisäksi kesäohjelmistoon 
kuuluu Kuivaniemen Pitä-

jämarkkinoille osallistumi-
nen. Kuivaniemen nuori-
soseura palkittiinkin viime 
kesänä Kuivaniemen pitäjä-
markkinoilla Vuoden mark-
kinamyyjän arvonimellä. 
Seura on ollut mukana pi-
täjämarkkinoilla sen alku-
ajoista saakka. Lähes alusta 
saakka seuran aktiivit ovat 
tarjoilleet lättyjä lisukkei-
neen, ja sama kuvio jatkuu 
tänäkin vuonna. Seitsemän 
vuotta sitten alettiin pyörit-
tää myös markkinabingoa. 
Markkinatanssit pidetään 
Seuralla 15.7., Tanssiorkeste-
ri Rojalin tahdittamana.

- Bingo on myös nuoriso-
seuran ympärivuotinen ak-
tiviteetti. Seurojentalolla 
pidettävät bingot ovat pitä-
neet suosionsa jo yli 10 vuot-
ta. Silloin tällöin mukaan 
saadaan uusiakin pelaa-
jia. Tämä sirkus kyllä pyörii 
vaikka narrit joskus vaihtuu, 
kertoo nuorisoseuran pitkä-

Tunnelmia Vatunkipäiviltä. aikainen puheenjohtaja Rai-
mo Ikonen.

Lisäksi syksyllä nuori-
soseura järjestää Iissä Wan-
han Haminan Markkinat ja 
Kuivaniemellä Elo- ja kala-
markkinat. Vuodenkierron 
perinteisiin kuuluvat myös 
pääsiäis- ja joulumarkki-
nat. Ikonen kiittää tarjonnan 
mahdollistamisesta aktiivi-
sia talkoolaisia ja toivottaa 
myös uudet talkoolaiset mu-
kaan mukavaan porukkaan.

Markkinatanssit pide-
tään Seuralla 15.7., 
Tanssiorkesteri Roja-
lin tahdittamana.

Vatunkipäivän tapahtuman 
vetonaula on Mikko Alatalo.
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Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

www. ndoor.  ●  ndoor@ ndoor. 
p. 020 8384 530  ● 0400 384939

Palo-ovet ● Liukuovet
Karmiovet ● CE-merkityt
Ovia 50 ja 60 mm:llä
eristeellä

www.merihelmi.fi

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

Avoinna joka päivä klo 8.00-20.00
Aamupala joka päivä klo 8.00-10.00 
Lounas joka päivä klo10.30-16.00
Pe 24.6. lähtien ravintola auki klo 22 asti 
joka päivä ja keittiö auki klo 21.30 asti.

• amppelit • hyötykasvit • pensaat
• perennat • pihasuunnitelmat

jokivarren
puutarha ky

Oijärventie 1144, 91150 Yli-Olhava p. 0400 192 142

Iin kunta kehittyy 
myönteisesti
Kesä on alkanut lämpimis-
sä merkeissä ja pari viikkoa 
normaalia kesää aiemmin. 
Ii on merkittävä vapaa-ajan 
asumisen kunta ja kunnassa 
olevia palveluita käyttääkin 
kesän aikana moni ulkokun-
talainen. Vapaa-ajan asu-
minen on yksi iiläisen elä-
mänmenon positiivinen osa, 
jonka merkitys kasvaa mök-
kien määrän ja kakkosasu-
misen lisääntyessä. 

Iin kesä on täynnä pie-
nempiä ja isompia tapahtu-
mia. On juoksu-, suunnis-
tus-, pesäpallotapahtumaa, 
on lauluviikkoa, kotiseu-
tupäivää, onkitapahtumaa, 
toripäiviä ja markkinoita. 
Kulttuurikauppilassa on jär-
jestyksessään viides Art Ii 
Biennaali (11.6.–21.8.) ja Kui-
vaniemellä 31. kertaa Kui-
vaniemen Pitäjämarkkinat 
(16.–17.7.). Jokaiselle löytyy 
varmasti jotain kiinnostavaa 
ja ainahan sitä voi kokeilla 
jotain ihan uutta.

Viime vuoden lopul-
la Suomen Kuntaliitto sekä 
Suomen Kylätoiminta ry 
myönsivät vuoden 2015 Ky-
lämyönteisin kunta -palkin-
non Iin kunnalle. Se on hie-
no tunnustus hyvin tehdystä 
työstä ja osoittaa, että olem-
me oikealla tiellä.

Tulevaisuuden myöntei-
nen kehitys on pyritty tur-
vaamaan tehdyillä kunnan 
myönteistä kehitystä tuke-
villa päätöksillä. Iin keskus-
taajaman osayleiskaavan 
laatiminen luo pohjaa kun-
takeskuksen tulevalle kas-
vulle. Kaava mahdollistaa 
uusien rantatonttien raken-
tamisen. Lisäksi uusi kaava 
antaa mahdollisuuksia uusi-
en kaupallisten palveluiden 
rakentamiseen kuntakeskus-
taan. 

Iin kunnalla meni vii-
me vuonna taloudellisesti 

lähtökohtiin nähden hyvin. 
Rohkenen kirjoittaa noin, 
sillä talousarviossa ollut lä-
hes kahden miljoonan mii-
nusmerkkinen tulosennuste 
vaihtui liki puolen miljoo-
nan positiiviseksi tuloksek-
si. Kunnan talous oli ylijää-
mäinen yhdeksättä vuotta 
peräkkäin.

Tervettä ja ylijäämäistä 
taloutta tarvitaan, sillä kun-
nalla on käynnissä mitta-
va investointiohjelma toi-
mitilojen muuttamisesta 
nykytarpeita vastaavaksi. 
Tämä johtuu toisaalta siitä, 
että kunnan kasvanut asu-
kasmäärä ja kuntalaisten 
tarvitsemat palvelut tuovat 
mukanaan lisätilatarvetta ja 
toisaalta monet vanhat huo-
nokuntoiset kiinteistöt ovat 
tulleet tiensä päähän. 

Parisen vuotta vireillä ol-
lut laajakaistahanke sai syk-
syllä uuden käänteen, kun 
asiaa edistänyt Iin tietoverk-
ko-osuuskunta luopui hank-
keesta. Nyt hanketta vetää 
Iin Energia Oy. Hankkeen 
toteutumisen edellytykse-
nä on riittävän tilaajamäärän 
saavuttaminen, siihen tarvit-
semmekin mahdollisimman 
monen iiläisen osallisuutta. 

Maan hallitus teki huhti-
kuussa päätöksen 4-tien pa-
rantamisesta Oulun ja Ke-
min välillä. 4-tie onkin viime 
vuosina käynyt ahtaaksi au-
tomäärien ja tavarakuljetus-
ten määrän kasvun myötä. 
Tieparannuksen aikanaan 
valmistuttua Iihin on sekä 
pohjoisesta että etelästä ai-
kaisempaa nopeampaa ja 
ennen kaikkea turvallisem-
paa tulla. 

Toivotan kaikille aurin-
koista ja hyvää kesää!

Ari Alatossava
Iin kunnanjohtaja

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Iin Puunjalostus Oy 
Leipojantie 4  
91100 II 
08-817 4910 

 

Ota yhteyttä myyjiimme: 
 

Jari Puurunen        Piritta Oravainen 
040 5164 750          0400 901 592 

 www.ii-ikkunatjaovet.com 
  

  

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

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

Kunnanjohtajan 
kesätervehdys

Rynkyntie 9, Kuivaniemi,  
ma-su 10-18. Juhannuksen jälkeen 31.7. saakka ma-su 10-20

Kesään
Tyyliä ja mukavuutta

Kirjolohi-istutukset 
Raasakan 

yläallas ja Illi

ti 21.6. 
ma 4.7.  
pe 15.7. 

Rauhoitus seuraava 
päivä klo 12.00 asti 

TehosTeTTu 
KalavalvonTa!
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Katso lisää   www.iinenergia.fi/iisiverkko
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100 € 100 €
Liittymismaksu Liittymismaksu

100/100 Mbit/s 100/100 Mbit/s
Säästä
1 700 €

Säästä
1 700 €

Huippunopeat internetyhteydet sekä monipuoliset 
hyöty- ja viihdepalvelut Iin kunnan alueella

(Norm. 1 800€) (Norm. 1 800€)

+ 49,90 €/kk (24 kk) + 24,95 €/kk (24 kk)

Oijärven kyläkauppaa uusitaan

Kotiseutuviikolla saa 28.6. 
ensi-iltansa Anna-Kaisa Jär-
ven ohjaama jännitysnäy-
telmä Hiirenloukku, joka 
pohjautuu dekkarikirjaili-
ja Agatha Christien teok-
seen. Psykologisessa jännäri-
ssä suljettuun tilaan suljetut 

Hiirenloukussa kotiseutuviikolla
hahmot yrittävät selvittää 
kuka tappoi rouva Boylen ja 
miksi.

- Näytelmässä on hyvin 
tasavahvat roolit: jokaises-
ta henkilöhahmosta tehdään 
mielenkiintoinen ja omalla 
tavallaan vähän haksahta-

nut. Tämä aikuisten näytel-
märyhmä on toiminut yh-
dessä jo niin pitkään, että 
se on hitsautunut hyvin yh-
teen. Siksi uskalsimme va-
lita haastavan näytelmän, 
jossa luodaan tiivistä tunnel-
maa ja psykologista jännitet-
tä, Järvi paljastaa.

Koska näytelmässä on tii-
vis tunnelma ja se on jännit-
tävä, ei sitä suositella ihan 
perheen pienimmille. Taval-
lisimmista kesänäytelmistä 
poiketen, Hiirenloukku esi-
tetään sisätiloissa Työväen-
talolla, sillä se vaatii tunnel-
mallisen valaistuksen.

Muut näytökset ovat 29.6. 
ja 1. sekä 2.7. klo 19 Iin Työ-
väentalolla. Näytelmän to-
teutuksesta vastaavat Iin 
Kansalaisopisto ja Iin Näyt-
tämöyhdistys.

Oijärven asukkaat ja mök-
kiläiset ovat jo tovin joutu-
neet pärjäämään ilman omaa 
kauppaa. Asiaan on kuiten-
kin vireillä muutos, sillä ak-
tiivinen kyläläinen Veera 
Kuha on ottanut ohjat käsiin-
sä, yhdessä kumppaninsa 
kanssa. Entinen kyläkaupan 
kiinteistö uudistuu täysin.

- Ostimme kiinteistön ja 
olemme purkaneet vanhoja 
rakenteita pois. Aikaisemmin 
rakennuksessa oli tietty kos-
tea tuoksu, joten hävitimme 
vanhat kylmälaitteet ja pu-
rimme lattian kokonaan. Nyt 
odottelemme Finnveran ra-
hoituspäätöstä ja sillä välin 
remontoimme itse mitä pys-
tymme, työt etenevät koko 
ajan hiljalleen. Pienemmät 
työt, jotka eivät vaadi talou-
dellista panostusta tehdään 
omin voimin. Uuden lattian 

rakentaminen ja lämmitysjär-
jestelmän asentaminen vaati-
vat rahaakin, Veera kertoo.

Kunhan rahoitus järjes-
tyy ja remontit on tehty, ky-
läkauppa jatkaa toimimis-
ta edelliseen tyyliin. Puolet 
kiinteistöstä on kyläkaupan 
puolta ja toiselle puolelle tu-
lee baari. Toiminta muuttuu 
yhden kassan periaatteelle: 
sekä baarin että kaupan kas-
sa tulee keskelle rakennus-
ta, joten molempia puolia 
voi operoida samanaikaises-
ti. Jatkossa liike tarvitsee vain 
yhden asiakaspalvelijan ker-
rallaan.

- Kyläläiset ovat suhtau-
tuneet oikein myönteisesti 
siihen, että työskentelemme 
kaupan saamiseksi takaisin. 
Aikataulua ei vielä uskalla 
lyödä lukkoon, sillä niin pal-
jon on kiinni rahoituksesta. 

Luultavasti puolesta vuodes-
ta vuoteen menee vielä, mut-
ta mukavahan tuo olisi jos 
aikaisemmin voitaisiin au-
kaista, Veera kertoo.

Veera Kuha on työsken-
nellyt pitkään aktiivisen ky-
läelämän puolesta Oijärvellä. 
Hän on ollut mukana järjestä-
mässä eri yhdistyksien kans-
sa tilaisuuksia, jotka ovat 
koonneet väkeä yhteen tari-
noimaan sekä viettämään ai-
kaa ja näin tuoneet elämää 
kylälle. Lisäksi hänellä on 
ompelijan tausta, ja niitäkin 
töitä hän voi tehdä kaupan 
pitämisen ohessa. 

Nykyisin Veera Kuha te-
kee kirjanpito- ja palkanlas-
kentatöitä Oijärvellä. Hän 
tekee myös Vanhustenko-
tiyhdistyksen isännöinti ja ta-
lonmiestehtäviä.

Sanomalehteä lukevat konstaapeli Trotter (Jukka Kaleva), neiti Casewell  (Meri Rautio), Gina 
(Minna Karvonen) ja rouva Boyle (Aila Lehtonen). Radion ääressä on majuri Metcalf (Hannu Ti-
hinen) Kuva Heidi Tiri.
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IIN URHEILIJAT

Työntäyteisen talven jälkeen 
Iissä on lähdetty intoa puh-
kuen uuteen pesäpallokau-
teen. Iin Urheilijat on saanut 
liikkeelle yhteensä kymme-
nen joukkuetta, joista seitse-
män pelaa Pohjois-Suomen 
Pesiksen junioreiden alue-
sarjoissa. Harrastajamäärät 
ovatkin Iissä iloisesti nou-
sussa! Varsinkin nuorem-
missa juniori-ikäluokissa 
pelaajia on paljon. F- ja G-
junioreihin on saatu paljon 
uusia ja innokkaita pelurei-
ta ja esimerkiksi E-junioreis-
sa Ii pelaa kolmen joukku-
een voimin.

Ikäkausijoukkueiden li-

Iin Urheilijat innolla alkaneeseen pesiskesään!
säksi kahdella ensimmäisel-
lä kesälomaviikolla järjes-
tetään jälleen Pesiskoulua 
6-13-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Pesiskoulun tarkoituk-
sena on toimia kesäisenä 
harrastuspaikkana kaikille 
pesäpallosta kiinnostuneille 
lapsille ja nuorille. Pesiskou-
lusta on hyvä ponnistaa ikä-
kausijoukkueiden mukaan. 
Pesiskoulu oli viime kesä-
nä erittäin suosittu ja pidet-
ty. Osallistujia oli lähes 60 ja 
Pohjois-Suomen Pesis valitsi 
Iin Urheilijoiden kesän 2015 
pesiskoulun vuoden pesis-
kouluksi.

Orastavaa pesisbuumia 
on ollut havaittavissa myös 
aikuisten puolella. Ii sai ra-
kennettua kovan edustus-
joukkueen miesten Suo-
mensarjaan kun vielä viime 
kaudella Muhoksella pal-
loilleet Sami Raatikainen, 
Jarkko Seppä, Antti Lep-
pänen sekä Esa Viinikano-
ja liittyivät Iin joukkuee-

seen. Monivuotisten iiläisten 
runkopelaajien jatkaessa ja 
muutaman lahjakkaan oman 
juniorin noustua edustus-
joukkueen rinkiin, Ii on saa-
nut liikkeelle todella isku-
kykyisen ryhmän. Miehet 
ovatkin avanneet kautensa 
odotetun vahvasti ja keik-
kuvat miesten Suomensar-
jan pohjoislohkon kärkisi-
joilla. Joukkueen tavoitteena 
on yltää aina lohkofinaalei-
hin saakka.

Ii sai vuoden tauon jäl-
keen jalkeille myös maakun-
tasarjaa pelaavan miesten 
kakkosjoukkueen. Joukku-
eessa pelaa seuran omia kas-
vatteja ja kypsymässä on 
paljon tulevia edustusjouk-
kueen pelaajia. Iin naiset 
puolestaan jatkavat pele-
jään edellisen kauden tapaan 
maakuntasarjassa. Pääosin 
nuorista pelaajista koostuva 
joukkue on harjoitellut läpi 
talven ahkerasti.

Virinnyt innostus pesä-

palloa kohtaan on näky-
nyt mukavasti myös katso-
moissa. Aikuisten peleissä 
väkeä on ollut katsomoissa 
huomattavasti viime vuosia 
enemmän ja tunnelma pe-
leissä on ollut innostunut. 
Kymmenen joukkueen pe-
latessa seurattavaa riittää 
koko kesän ajalle - niin Ry-
sän kuin Kestilän kentällä-
kin.

Pesäpallojaosto on työs-
tänyt talven aikana Pesi-
saapista. Aapisen on tar-
koitus toimia käsikirjana, 
tietopankkina ja laadun ta-
keena seuratyön tekijöil-
le sekä pelaajille ja pelaaji-
en vanhemmille. Jaosto on 
kokoustanut läpi talven ah-
kerasti ja toimintatavois-
ta, käytänteistä sekä tule-
vaisuuden suunnitelmista 
on pyritty sopimaan tarkas-
ti. Tärkeintä on saada yh-
dessä sovitut asiat samoihin 
kirjoihin ja kansiin, jotta tär-
keä tieto ja taito eivät häviä 

seuratoimijoiden vaihtuessa. 
Aapinen saadaan valmiiksi 
kesän aikana.

Urheiluseuratyön toimi-
vuuden kannalta keskeistä 
on saada mukaan paljon in-
nokasta väkeä monenlaisiin 
eri tehtäviin. Iissä on saatu 
mukaan paljon uusia tekijöi-
tä. Pitkään odotettu valmen-
nuspäällikön pestikin saatiin 
täytettyä vihdoin kun Hen-
na-Riikka Ylitalo aloitti pe-
sispuolen valmennuspääl-
likkönä. Hänen tehtävänään 
on koordinoida ja kehittää 
pesisjaoston valmennus- ja 
juniorityötä. Henna-Riikan 
mukaan tulon myötä val-
mennustoiminnan tasoa saa-
daan nostettua entisestään 
ja toiminnan suunnitelmal-
lisuuteen ja pitkäjänteiseen 
kehittämiseen panostettua 
paremmin. Myös uusia in-
nokkaita valmentajia ja mui-
ta seuratoimijoita on saa-
tu mukaan – tästä lämmin 
ja nöyrä kiitos kaikille arvo-

kasta työtä tekeville.
Tervetuloa seuraamaan 

Iin Urheilijoiden pesispele-
jä Rysän pesiskentälle sekä 
Kestilän kentälle Alarannal-
le! Pesäpallosta kiinnostu-
neiden junioreiden vanhem-
pien kannattaa olla rohkeasti 
yhteydessä joukkueiden joh-
tajiin. Tiedot löytyvät seuran 
nettisivuilta. Uudet harras-
tajat otetaan innolla mukaan 
mukavan harrastuksen pa-
riin!

Jussi Kurttila
Puheenjohtaja, 
pesäpallojaosto
Iin Urheilijat

Pesisterveiset G-junnuilta!

G-junioreiden kesän ensim-
mäisestä turnauksesta Pat-
tijoelta otettiin voitto kotiin. 
Kuva Heini Tammela

Nuorimmat IiUlaiset pesä-
pallonpelaajat ovat g-juni-
oreita. ”G-junnuissa” har-
joittelevat ja pelaavat tällä 
hetkellä vuosina 2010 – 2008 
syntyneet tytöt ja pojat. Kos-
ka nuorimmat ovat vasta 
viisi vuotta täyttäneitä, on 
erityisen tärkeää, että harjoi-
tuksissa mukana ovat nau-
ru, liikunnan riemu, yhdessä 
tekemisen ilo, vaihtelevuus 
sekä tietysti myös lajiharjoit-
telu.

Koska pesäpallo on jouk-
kuelaji, opetellaan harjoi-
tuksissa jo pienestä pitäen 
joukkuekaverin kunnioitta-
mista ja yhdessä samaan hii-
leen puhaltamista. Tärkeintä 
on, että harjoituksista lähtee 
kotiin iloinen, itseensä tyy-
tyväinen lapsi, joka jo odot-
taa seuraavaa treenikertaa 
ja joukkuekavereiden tapaa-
mista. 

G-juniorit harjoittele-
vat kesäkaudella kerran vii-

kossa, keskiviikkoisin kello 
17:30-18:30. Treenit pidetään 
pääsääntöisesti Ranta-Kes-
tilän kentällä, poikkeuksi-
na kesäkuun 8. ja 29. päivät 
sekä 27.7., jolloin harjoittelu 
tapahtuu Alarannan koulun 
kentällä. Kesäkausi on varat-
tu lajiharjoittelulle, eli pela-
taan ihan oikeaa pesistä! Tal-
vikaudella treenit siirtyvät 
Haminan koulun liikuntasa-
liin sekä Iin Urheilijoiden ta-
lolle, Rysälle.

Tällä hetkellä joukkuees-
sa harjoittelee aktiivisesti 16 
lasta. Erityisesti kesäkau-
della on äärimmäisen help-
poa tulla tutustumaan lajiin 
ja joukkueeseen. Tervetuloa 
vain kentän laidalle ihmette-
lemään ja kyselemään! Kaik-
ki pesäpalloilusta innos-
tuneet, vuosina 2010-2008 
syntyneet lapset ovat terve-
tulleita treeneihin. Kokeile-
minen on ilmaista ja joukku-
eella on lainata alkuun sekä 

kypärää, räpylää, että mai-
laakin. Mukaan tarvitsee ot-
taa vain oma vesipullo ja rei-
pas mieli! 

Lisätietoja g-junioreiden 
toiminnasta voi kysellä jouk-
kueen johtajalta, Heini Tam-
melalta tai valmentajalta 
Samuli Hanhisalolta. Yhte-
ystiedot löytyvät Iin Urheili-
joiden internetsivuilta. 

Heini Tammela

RYSÄN KENTÄLLÄ:
Miesten Suomensarja:
Ke 15.6. Ii - Oulu klo 18
Ke 22.6. Ii - Simo klo 18
Ke 6.7. Ii - Kempele klo 18
La 23.7. Ii - Pattijoki klo 16
La 30.7. Ii - Kajaani klo 16
Ke 10.8. Ii - Sotkamo klo 18
La 13.8. Ii - Haapajärvi klo 13

Maakuntasarja:
27.5. IiU2-KeKi4 klo 18
3.6.  IiU2-KeKi3 klo18
17.6. IiU-NaPa klo 18
1.7. IiU2-OsVa klo 18
29.7.IiU2-Lippo klo18
13.8.IiU2-SuRa klo 13

D-pojat (alle 14 v):
27.6. klo18 IiU-Lippo Valkoinen
18.7. klo 18 IiU-KeKi Blue

D-tytöt (alle 14 v):
6.6. klo 18 IiU-SiKi
30.6. klo 18 IiU-Lippo Keltainen
1.8. klo 18 IiU-Lippo Sininen

E-pojat -04 keltainen:
2.6. klo18 IiU-MuPs
7.6. klo 18 IiU-NaPa Pesis
21.6. klo 18 IiU-Lippo
26.7. klo 18 IiU-OsVa
2.8. klo 18 IiU-TyTe

E-pojat -05 musta:
5.7. klo 18 IiU-MuPs
4.8. klo 18 IiU-Lippo Valkoinen

G-junioreiden turnaus 
(alle 8 v tytöt ja pojat)
31.7. turnaus klo 11 alkaen 

KESTILÄN KENTÄLLÄ 
ALARANNALLA:
E-tytöt (alle 12 v):
13.6. klo 18 IiU-KeKi Blue
27.6. klo 18 IiU-TyTe
6.7. klo 18 IiU-SoJy
18.7. klo 18 IiU-PattU-05
25.7. klo 18 IiU-OsVa

F-pojat (alle 10 v):
2.6. klo 18IiU-Lippo sininen
7.7. klo 18 IiU-KeKi sininen
2.8. klo 18 IiU-Rajalyönti
5.8. klo 18 IiU-KeKi  valkoinen

F-tytöt (alle 10 v):
8.6. klo 18 IiU-Lippo
14.6. klo 18 IiU-OsVa
29.6. klo 18 IiU-KiimU
27.7. klo 18 IiU-PattU-07
4.8. klo 18 IiU-KiimU

IIN URHEILIJOIdEN 
KOTIPELIT 2016
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Uudesta puistosta löytyy jokaiselle mieluinen harrasteväline. Puistoa testaamassa Leevi Päkkilä 
ja Reeta Sassi. Kuvat Iin seurakunta.

Uuden liikunta- ja leikkipuiston 
avajaisia vietetään 3.7.

Iin seurakunta on rakennut-
tanut uuden liikunta- ja leik-
kipuiston seurakuntatalon 
kupeeseen, Puistotien var-
teen. Puiston avajaisia viete-
tään kotiseutupäivien yhtey-
dessä sunnuntaina 3.7.2016, 
jolloin paikalle on järjestetty 
mukavaa ohjelmaa. 

Kappalainen Pekka So-
ronen siunaa puiston käyt-
töön. Juhlassa tarjotaan 
täytekakkukahvit, KKI ma-
teriaalia, ilmapalloja ja kark-
keja. Ilmaisessa arvonnassa 
on pääpalkintona 28” polku-
pyörä Tunturi Lumo 1 v. Ti-
laisuudessa otetaan vastaan 
myös palautetta ja mahdolli-
sia kehittämisideoita alueen 
käytöstä jatkossa. 

Mistä kaikki alkoi?
Kirkkohallituksen Liikkuva 
seurakunta -hankkeen asian-
tuntija Mikko Mäkelä vierai-
li Iin seurakunnassa, ja sekä 
hänen, että työyhteisön in-
nostamana taloussihteeri 
Helka Tapio heitti idean ai-
kuisten ja lasten yhteisen lii-
kunta- ja leikkipuiston ra-
kentamisesta. Urheilevan 
talouspäällikön Jaana Nie-
melän tartuttua asiaan puis-
tohanke eteni kirkkovaltuus-
toon, joka myönsi hankkeelle 
30 000 euron määrärahan.

Tavoitteeksi asetettiin ra-
kentaa puisto, joka on avoin 
kaikille kuntalaisille ja luo 
puitteet koko perheen, eri 
ryhmien ym. kohtaamiseen 
ja yhteiseen ulkoilemiseen, 
harrastamiseen, retkeilyyn ja 
viihtymiseen alueella. Puis-
ton toivotaan tuottavan lei-

kin iloa ja liikunnan riemua 
kaikenikäisille. 

Iin kunta lähti mukaan 
yhteistyöhön myöntämäl-
le hankkeelle 15 000 eu-
ron määrärahan ja lisäämäl-
lä perustettuun työryhmään 
jäseniksi kunnanhallituk-
sen edustajan Minna Paak-
kolan, arkkitehti Satu Piis-
pasen ja ympäristönhoitaja 
Anne Suihkosen. Arkkiteh-
ti Satu Piispanen laati toimi-
van, hienon suunnitelman 
kauniille paikalle Iijoen tör-
mälle. 

Hankkeeseen saatiin tu-
kea myös Kirkkohallituk-
selta. Syrjäytymisen ehkäisy 
-hankkeen myötä rahoitus 
kasvoi 12 000 eurolla.

Puistoon tulevat leikkivä-
lineet ja kuntoilulaitteet on 
asennettu paikoilleen. Vä-
lineet on harkittu tarkkaan, 
jotta jokaiselle löytyisi mie-
luinen harrasteväline. Puis-
toon rakennetaan parasta ai 
hortonomi Jenni-Sisko Kurt-
tila viimeistelee puistoa istu-
tuksin. 

 OHJELMA

LIIKUNTA- JA LEIKKIPUISTON 

AVAJAISET

Lämpimästi tervetuloa!

3.7.2016 Klo 14.00
Iin Seurakuntatalon vieressä, Puistotie 3

14.00  Musiikkiesitys, 
 trumpetisti Minna Kantola
 Avajaispuhe ja liikunta- ja leikkipuiston  
 siunaaminen kappalainen Pekka Soronen
     Kirkkohallituksen terveiset, 
 Liikkuva seurakunta –hankkeen 
 asiantuntija Mikko Mäkelä
 Iin kunnan terveiset, 
 hallintojohtaja Annastiina Junnila ja
 kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
 Johannes Tuomela
 Suvivirsi yhteislauluna, 
 säestää Iin Laulupelimannit
 Kahvi ja täytekakkutarjoilu
 Tilaisuudessa jaetaan ilmapalloja, 
 karkkeja ja KKI liikunnallista materiaalia. 
 Iin kunnan liikunnanohjaaja opastaa 
 kuntoiluvälineiden käytössä.
15.30 Ilmainen arvonta paikallaolevien kesken.  
 Pääpalkintona Tunturi Lumo 1v, 
 28” polkupyörä.

T:mi Hannu Huovinen
040 738 0052

Kolmen kärki on valittu 
Vuoden iiläinen -tittelin saa-
jaksi. Iin kunnanhallitus on 
nimennyt ehdokkaiksi Sal-
me Kallion, Johanna Niska-
sen ja Veli Paakkolan. Ylei-
söäänestys on käynnissä 
19.6. saakka verkossa sekä 
kirjastoissa. Eniten yleisö-
ääniä saanut nimitetään Iin 
kotiseutuviikon pääjuhlas-
sa heinäkuussa. Ehdokkai-
den kuvat ja kuvaukset löy-
tyvät osoitteesta www.ii.fi/
iilainen

Vuoden iiläinen -nimi-
tys on myönnetty vuodes-
ta 2002 lähtien vuosittain 
henkilölle, joka on synty-
nyt, asuu tai toimii Iissä, ja 
joka on työllään, toiminnal-
laan tai saavutuksillaan teh-
nyt Iitä tunnetuksi, edistänyt 

kuntakuvaa tai vaikuttanut 
merkittävästi kunnan kehit-
tämiseen.

Pitkän linjan iiläinen luot-
tamushenkilö Salme Kallio 
on tehnyt uran puutarhurina 
ja nykyisin yrittäjänä Kalli-
on Kotipuutarhassa. 64-vuo-
tias kahdentoista lapsen äiti 
sai tänä vuonna äitienpäivä-
nä Suomen tasavallan presi-
dentin tunnustuksen. Hänen 
sydäntään lähellä on myötä-
eläminen lasten, nuorten ja 
erityisnuorten elämässä.

Johanna Niskanen on 
opettanut kansalaisopistol-
la musiikkia vuodesta 2006 
alkaen. 39-vuotias laula-
ja-lauluntekijä on ollut mu-
kana lukuisissa teatteri- ja 
konsertti produktioissa sä-
veltäjänä ja sovittajana. Li-

säksi hän on monipuolinen 
toimija ja kulttuurielämän 
kehittäjä niin lasten, nuorten 
kuin aikuistenkin parissa. 
Hänelle vesi ja ympäröivä 
luonto ovat tärkeitä voima-
varoja musiikin tekemiseen

Veli Paakkola on iiläi-
sen asuinympäristön siistey-
den hyväksi toiminut pitkän 
linjan yrittäjä. Iin Kiinteis-
tö- ja Jätehuolto V. Paakko-
la Oy on toiminut vuodesta 
1983 lähtien. 54-vuotias luot-
tamustoimissakin ollut mies, 
on myös aktiivinen tukki-
laislajien harrastaja. Hirven-
hiihto- ja hirvenjuoksu sekä 
Tukkilaiskisat motivoivat 
kuntoilemaan ympärivuoti-
sesti. Liikunta on hyvää vas-
tapainoa työlle.

vuoden iiläistä 2016
!
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10.30 Kalan käsittely ja fileointinäytös 

11.30 Taikureiden maailmanmestari Simo Aalto Jokeri Pokeri Pox  

12.00 Fileointinäytös 

12.30 Iijoen Otva Hanke, kalatiet Iijoelle Kesäsiika takaisin Iijoelle  

13.00 Kalan käsittely ja fileointinäytös 

13.30 Taikureiden maailmanmestari Simo Aalto Jokeri Pokeri Pox  

14.00 Kalan käsittely ja fileointinäytös  

14.30 Yhteislaulua Iin Laulupelimannit ja Eläkeliiton Iin yhdistys  

15.00 Lohiarvauksen ja muita tuloksia 

Vapaa pääsy - Tervetuloa! 

IIN LOHIMARKKINAT 
Perinteiset kalamarkkinat Iin Wanhassa Haminassa (Puistotie 3). Kalaa, kalatuotteita, lohen arvausta,  

kalatietoa;  Otva-hanke, lohien ylisiirto, kesäsiika takaisin Iijokeen, hylje ja hyljetietoa,  
Lapsille onkitapahtuma Nätteporin rannassa. Tähtiesiintyjä: Taikurien maailmanmestari Simo Aalto  

JOKERI POKERI BOX taikuutta lapsille ja aikuisille. 

La 18.6.2016 klo 10-16 

11.00 – 14.00 Nätteporin rannassa Lasten onkitapahtuma 

Ei tarvitse omia välineitä, käy kokeilemassa ja tule tutustumaan  
kalastukseen. Kaikki palkitaan!   

 markkinaohjelma 

Järjestäjä ja lisätietoa: Osuuskunta Team Kala / Risto Tolonen p. 0400 434798  
Yhteistyössä: Iin Kalamiehet, Iin Urheilijat, Iin Laulupelimannit, Eläkeliiton Iin yhdistys, Nelos-Grilli, Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat  

Sponsori: Iin kunta/Ii Instituutti liikelaitos   

 onkitapahtuma 

Yläkatu 13 
Vanhan Simunan Pihakirppis  
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Iin Kalamiehet järjestää kai-
kille nuorille ja lapsille tar-
koitetun onkitapahtuman 
Lohimarkkinoiden yhtey-
dessä kirjaston takana Nät-
teporin rannassa, lauantai-
na 18.6.

Onkitapahtuman tavoit-
teena on järjestää kaikil-
le nuorille tilaisuus Lohi-
markkinoiden yhteydessä 
tutustua ongintaan, kaloi-
hin ja kalastukseen yleensä-
kin. Osallistuja voi olla jo ko-
kenut onkitaitaja tai voi olla 
ensikertaa tutustumassa ja 
oppimassa onkiniksejä.

Markkinoille ei tarvitse 

ottaa mukaan omia välinei-
tä. Iin Kalamiehet järjestävät 
paikan päälle lainaksi tapah-
tumassa käytettävät onget ja 
syötit. Syöttejä ei tarvitse pa-
lauttaa, kalastusta voi jatkaa 
sitten esimerkiksi kotiran-
nassa.

Jos tai kun kipinä iskee 
hyvään harrastuksen pariin, 
niin lisätietoa saat Iin Kala-
miesten kotisivuilta iinka-
lamiehet.net.  Kalamiehet 
järjestävät kesän ja talven ai-
kana monia kalakisoja ja -ta-
pahtumia, mukaan sopii uu-
sia aktiiveja ja toimijoita.  

Lohimarkkinoilla

Lapsille ja nuorille 
onkitapahtuma 

Jos tai kun kipinä iskee hyvään 
harrastuksen pariin, niin lisätietoa saat Iin 
Kalamiesten kotisivuilta iinkalamiehet.net.

Taikureiden maailman-
mestari Lohimarkkinoille

Taikuri Simo Aalto ja hänen avustajansa Kirsti Aalto.

Jokeri Pokeri Box! Nämä tai-
kasanat ovat tulleet tutuiksi 
suomalaisille jo toisessa pol-
vessa. Kuolemattomat tai-
kasanat teki tutuksi Taikuri 
Simo Aalto, joka tulee viih-
dyttämään lapsia ja mui-
ta taikuuden ystäviä Iin Lo-
himarkkinoille Lauantaina 
18.6. Simo-Taikuri on ilah-
duttanut lapsia lukematto-
missa tv-esiintymisissä, jois-
ta mainittakoon Yle TV1 
-kanavan Veturi, Simon Tai-
kateltta ja Simosalabim -las-
tenohjelmat.

Ensimmäisen kerran hän 
esiintyi taikurina jo 16-vuo-
tiaana koulunsa joulujuh-
lassa. Vuodesta 1990 hän 
on ollut päätoiminen taiku-
ri ja vuonna 2000 Lissabonis-
sa hänet palkittiin taikuuden 
maailmanmestarin tittelil-
lä. Jo pitkään Simon avusta-
jana on toiminut hänen oma 
rakas vaimonsa, Kirsti Aalto. 

Tervetuloa seuraamaan 
Simon korkeatasoista tai-
kuutta, joka on höystetty 
hersyvällä huumorilla.

Iijoki on Suomen suurim-
pia jokialueita. Iijoella on 
edelleen jäljellä satoja heh-
taareja lohikaloille soveltu-
via lisääntymis- ja poikas-
tuotantoalueita. Tämä luo 
merkittävän potentiaalin 
meritaimenen ja lohen pa-
lauttamiseksi joelle. Iijo-
ki onkin yksi kalatiestrate-
gian kärkikohteista ja myös 
hallituksen vaelluskalakär-
kihankkeen pilottikohde. 
Alueella on käynnissä myös 
mittava Iijoen asioita eteen-
päin vievä EU-rahoitteinen 

Iijoen otva – yhdessä Iijoen hyväksi
hanke – Iijoen otva. 

Iijoen otva kestää kol-
me vuotta. Hankkeen pää-
tavoitteet ovat vesistövision 
laadinta, vaelluskalakanto-
jen palauttamisen edistämi-
nen sekä muiden joen arvoa 
nostavien toimenpiteiden 
edistäminen ja toteutus jo 
hankkeen aikana. Hanket-
ta hallinnoi Pohjois-Pohjan-
maan liitto ja osatoteuttajana 
toimii Luonnonvarakeskus. 
Vesistövisio-osuudesta vas-
taavat Pöyry Finland Oy, 
Akordi Oy ja Mapita Oy.

Iijoen otvassa tarkastel-
laan muitakin kuin lohikala-
asioita, mutta painopiste on 
monella tapaa lohikaloissa. 
Iijoella tarvitaan nyt vahvaa 
yhteistyötä, jotta lohikalojen 
palauttaminen etenee.

Hankkeen nimi, Iijoen 
otva, liittyy vanhaan uitto-
sanastoon. Otva tarkoitti toi-
sesta päästä törmään kiinni-
tettyä ohjainpuuta, joka esti 
pölkkyjen tarttumista ran-
taan ja suman syntymistä. 
Hankenimenä Iijoen otva 
symboloi hankkeen tavoitel-

Iijoesta löytyy paljon lohikaloille soveltuvaa lisääntymisaluetta, jossa nämäkin lohen jokipoikaset viihtyvät.

tua roolia Iijoen kehittämis-
työn ja vaelluskalojen suju-
vammassa kulussa.

Hankkeeseen voi tutus-
tua esimerkiksi Pohjois-
Pohjanmaan liiton sivuilla: 
www.pohjois-pohjanmaa.fi 
ja Facebookissa www.face-
book.com/iijoenotva. Ter-
vetuloa myös kuulemaan ai-
heesta Iin Lohimarkkinoille 
la 18.6. Huilingin tapahtu-
ma-alueelle.

Mirko Laakkonen

Antti Pääskynen on entinen 
tuulimyllymies - nykyinen 
kalastaja, joka vastaa myös 
Iin uuden kalankäsittelytilan 
toiminnasta kalastajien puo-
lelta. Kalastajana hänen voi 
todeta olevan harvinaisuus, 
on toiminut alalla vasta syk-
systä 2012. Yleensä kalastus 
on veren perintöä ja uusia 
kalastajia on todella vähän 
koko Perämeren alueella.

- Kuljen veneelläni merel-
lä ja kalastan pääosin rysällä 
ja verkolla. Lähes kaikki ka-
lat menevät kalatukkuihin, 
ja suoramyyntiä emme juuri 
harjoita. Tulemme toki myy-
mään kalaa myös Lohimark-
kinoille, viime vuoden ta-
paan, Pääskynen kertoo.

Verkoilla merestä nousee 
enimmikseen ahventa ja sii-

Ammattikalastajan työtä Iissä
kaa. Viime talvena hän aloit-
ti myös mateen eli matikan 
pyynnin jään alta. Perintei-
sesti Iissä on kalastettu lä-
hinnä lohta ja siikaa. Pääs-
kynen pyrkii kehittämään 
myös muun kalan pyyntiä 
sekä kalan kokonaisvaltaista 
hyödyntämistä.

- Taidan olla ainoa mei-
dän kalaporukoissa, joka itse 
leikkaa haukifileitä. Olen 
laskenut, että kaikki kannat-
taa hyödyntää, minkä vain 
pystyy. Fileenä hauelle saa 
paremman hinnan ja siitä 
palkkaa työlleen. Särjen käy-
tössä on vielä kehittämistä. 
Nykyisin särjelle ei vielä saa 
niin hyvää hintaa, että sitä 
kannattaisi käsiteltynä myy-
dä, Pääskynen kertoo.

Nykyisin suurin uhka ja 

kiusa kalastajien elinkeinol-
le ovat meressä elävät hallit 
eli harmaahylkeet ja norpat.

- Ei taida mennä yhtään 
päivää, ettei rysästä löytyi-
si kalaa, jota hylje on käy-
nyt raatelemassa. Rysiin on 
laitettu vaijerikalterit, ettei-
vät hylkeet pääsisi helpoille 
apajille. Kaltereiden on kui-
tenkin oltava sen verran har-
vat, että 20 kilon lohi pää-
see rysään, joten kuitenkin 
pienet norpan poikaset pää-
sevät ruokapöytään. Myös 
isommat hallit ovat käyneet 
rikkomassakin joitakin kal-
tereita, Pääskynen kertoo. 
Rysistä vahinkoja voi kui-
tenkin estää, verkkokalas-
tuksessa tämä ei onnistu. 

Kalatietavoitteisiin liit-
tyen kalastajat ovat parhail-

laan mukana elävien lohien 
ylisiirtopyynnissä. Pyynnin 
tavoitteena on kalojen siirtä-
minen kumipyörillä voima-
laitosten yli kutupaikoille. 
Siinä hommassa kaloja ei saa 
hermostuttaa, kaikki vaiheet 
tehdään huolella ja hitaasti. 
Pääskynen kertoo, että stres-
sin huomaa kalojen käyttäy-
tymisestä ja äkkinäisistä liik-
keistä myös, jos hylkeet ovat 
ennen siirtoa käyneet hä-
tyyttelemässä kaloja.

- Eiväthän norpat ja hal-
lit muuten ahdistaisi, mut-
ta kun ne käyvät kalastajien 
elannolle kalliiksi ja työlääk-
si. Hylkeet valitettavasti toi-
mivat kuten evoluutio on 
opettanut: kannattaa ottaa 
ruokaa sieltä mistä sitä on 
helpointa saada.

Kalastajien elannolle suurin kiusa ovat hylkeet ja norpat. Päivittäin rysistä löytyy kaloja, joita on käyty raatelemassa. Kuva Ant-
ti Pääskynen
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Lohimarkkinoilla puhutaan 
myös siiasta. Kalastaja mainitse-
vat usein Iijoen kesäsiian ja Iijo-
en syyssiian. Ne ovat samaa Iijoen 
vaellussiikaa, mutta niiden käyt-
täytyminen on erilainen ja pe-
riytyvä. Kesäsiika nousee jokeen 
aikaisemmin. Se nousi ennen voi-
malaitosten rakentamista ylös jo-
kivarteen Taivalkoskelle asti. Syk-
sysiika tulee jokeen syksyllä ja jää 
kutemaan jokisuulle.

Nykyisin Iijoella on runsaasti 
syyssiikaa. Kalastajat pyytävät sii-
kaa syksyllä elävänä, siiat lypse-
tään ja hedelmöitetään, mäti vie-
dään Rantakestilään hautomolle. 
Luonnonvedessä, luontaista vas-
taavissa oloissa mäti hautuu tal-
ven. Heti keväällä miljoonat pik-
kusiiat pääsevät takaisin omaan 

jokeen. Siika vaeltaa merelle, kas-
vaa, tulee takaisin muutaman 
vuoden jälkeen. Siiat käyttäyty-
vät samalla tavalla kuin emonsa, 
tulevat syksyllä jokeen. Syyssii-
ka voi erittäin hyvin, hoidon an-
siosta. Uhkana on vain lakimuu-
tos, joka kieltää nyt syksysiian 
pyynnin, samalla sen hoidon. Tar-
vitaan poikkeuslupia syksysiian 
pyyntiin ja hoitoon.

Syksysiikaa on runsaasti, mut-
ta kesäsiikaa ei ole, sitä ei ole otet-
tu talteen, ei ole hoidettu kuten syk-
sysiikaa. Kesäsiika olisi kuitenkin 
arvokkain osa siikakannasta. Siika 
on syksylläkin hyvää, mutta kesäl-
lä siian laatu ja maku on parhaim-
millaan. Kesäsiikaa saadaan aikana 
jona kalaa on muutoin vähän ja ka-
lan hinta on korkea.

Kesäsiian palauttaminen  
mahdollista 
Iijoella kesäsiikaa on pyritty palaut-
tamaan Tornionjoen kesäsiian avul-
la. Nyt kesäsiikaa on pitkän tau-
on jälkeen havaittu, on saatu selvä 
näyttö mahdollisuudesta palaut-
taa kesäsiika Iijoelle. Kesäsiian hoi-
totoimet vaativat kuitenkin erityis-
toimia. 

Syksyllä kalastaja voi säilyttää 
siiat omassa sumpussa ja voi itse 
lypsää kalan pyynnin jälkeen. Ke-
säsiian talteenotto lämpimän veden 
aikana vaatii erityistä tarkkuutta. 
Kesäsiikaa täytyy säilyttää pitem-
män ajan ennen kutua. Iin Ranta-
kestilän emokalatiloissa tämä on 
mahdollista. 

Kesällä 2015 Iissä tehtiin ensim-

mäinen koe kesäsiian talteenoton 
kehittämiseksi.

Tässä onnistuttiin ja Osuus-
kunta Team Kala haki Euroopan 
Meri- ja kalatalousrahastolta ke-
säsiikahankkeelle rahoitusta. Ta-
voite on selvittää ja saada aikaan 
pysyvät toimet kesäsiian palaut-
tamiseksi ensin Iijoelle, jatkossa 
myös muille jokialueilla. Kesäsii-
alla ja sen palauttamisella on suu-
ri merkitys koko Perämeren kalas-
tukselle. 

Tänä kesänä kesäsiian tal-
teenotosta on jo sovittu valtion 
kalantutkimuslaitoksen Luken 
kanssa. Kesäsiikaa otetaan viime-
vuotiseen tapaan rysäkalastuksel-
la, mutta pyritään myös kehittä-
mään siian lippousta emokalojen 
talteenottoon. 

Vanha uoma nousu- ja 
kutualueeksi
Raasakan voimalaitos on raken-
nettu kuivalle maalle. Iissä on ai-
nutlaatuinen tilanne. Iijoen vanha 
uoma ohittaa Raasakan voimalai-
toksen. Syyssiialla ei ole nousu-
haluja, mutta kesäsiika tulee pyr-
kimään Iijoen vanhaan uomaan. 
Kesäsiikahankkeen yksi tavoite 
onkin saada vanha uoma takaisin 
kesäsiian luontaiseksi luonnon-
tuotantoalueeksi. Tämä sopii hy-
vin Iijokeen suunnitteilla oleviin 
kalatiehankkeisiin. Raasakan voi-
malan ohittava Iijoen vanha uoma 
on luontainen kalatie, joka tulee 
saada kesäsiian ja myös muiden 
kalojen käyttöön.

Kesäsiika takaisin Iijokeen

Siian lippousta kokeillaan ensi kesänä ke-
säsiikaemojen talteenotossa. Kuvassa Lari 
ja Vesa Rahikkala pari vuotta sitten syksyn 
SM-lippokisoissa. Kuva Antti J Leinonen

Uusi kalastuslaki tuli voimaan vuoden alusta. Yksi muutos oli uuden kalastonhoitomaksun voimaantulo. Entiseltä nimeltään tämä oli kalastuksenhoitomaksu, joka tunnetaan valtion kalakorttina. 
Aiemmin oli kalakortti ja viehekalastusta harjoitta-ville yleinen viehekalastusmaksu. Nyt nämä maksut yhdistettiin ja tehtiin uusi kalastonhoitomaksu – kala-kortti ja hinta lähes kaksinkertaiseksi 39 euroon.Nykyinen kalakortti - kalastonhoitomaksu sisältää oikeuden viehekalastukseen yhdellä vieheellä. Mut-ta huomattava on, että valtion kalakortilla voi kalastaa vain seisovissa vesissä, järvillä ja merellä.

Kalastonhoitomaksulla ei virtavesiin
Valtion kalakortilla ei siis voi kalastaa esim. Iijoen ala-

osalla, joka on lohi- ja siikapitoinen virtavesi. Kalakor-tilla, yhdellä vieheellä ei voi myöskään kalastaa eri-tyiskalastusalueilla esimerkiksi Raasakan yläaltaalla. Jokialueille ja erikoiskalastusalueille tarvitaan paikalli-nen kalalupa.
Käytännössä suurimmalle osalle kalastajista siis ka-lakortin hinta nousi, mutta etua ei tullut. Tai nyt kala-kortin avulla voi käydä eri järvillä virvelöimässä, näin kalakortista saisi hyötyä. 

Kalakortilla varoja kalanhoitoon
Kalakorttimaksut hoidetaan metsähallituksen kautta. Maksun voi maksaa myös R-kioskissa. Onkeen ja pilk-kiin ei kalakorttia edelleenkään tarvitse ja kalakortin maksuvelvollisuus on 18–65 -vuotiailla.

Jokainen metsästystä harrastava saa riistanhoito-maksun suoritettuaan metsästyskortin. Maksulla kerä-tään ja palautuvat riistanhoitoon. Kalastonhoitomaksut, kalakortit eivät myöskään kerrytä valtion pohjatonta kassaa, vaan kalakorttivarat palautuvat takaisin kalan-hoitoon ja kalastukseen liittyviin asioihin.Siis valtion kalakortti kannattaa ja pitää maksaa, jos harrastaa muuta kuin onki- ja pilkkikalastusta. Pitää muistaa myös paikallinen lupa Iijoen alaosalla, Olha-vassa, Kuivajoella, Oijärvellä ja muilla vesillä.

Risto Tolonen

Kalanhoitomaksu – Kalakortti kuntoon

Mettovaaran Hautauspalvelu
Mettovaaran Puutarha

Yli-Ii  0400 387 047, 040 771 2152
Kiiminki 040 561 7399

Iin Taksiaseman uusi numero

Kelan suorakorvausmatkat numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min

0200 81 000

Huom! 

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI
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Lisäksi vuokrattavana toimistotilaa 
n. 10 m2 huoneita

VUOKRATTAVANA 

EDULLISESTI TEOLLISUUS-/VARASTOTILAA 

IISTÄ KESKEISELTÄ PAIKALTA 
4-TIEN VARRELTA 100 m2 hALLITILA

Yhteydet: Vesa Kumpula p. 044 073 8900








Iin kotiseutumuseon perus-
näyttelyn eli viljamakasiinin 
näyttelyn uudistusta jatke-
taan tänäkin vuonna. Viime 
vuonna kotiseutumuseoon 
uusittiin Iin wanhasta Ha-
minasta, kaupankäynnis-
tä ja Iin historiallisesta teol-
lisuudesta kertova näyttely. 
Lisäksi uutuutena museoon 
tuli esihistoria-puoli, jos-
ta löytyy muun muassa ar-
keologinen hiekkalaatikko, 
jossa saa testata arkeologin 
taitojaan, sekä tietoja viime-
aikaisista Iin Illinsaaren ar-
keologisista kaivauksista.

Tänä vuonna vuorossa 
on alakerran uudistuksen 
loppuun vienti. Alakertaan 
tulee uusi kirkkonäyttely, 
jossa esillä on kirkkohisto-
rian lisäksi myös ihmiselä-
män kaari kirkkojuhlineen 
aina kasteesta ripin ja häi-
den kautta hautajaisiin. Uu-
distusta tehdään pikkuhiljaa 
kesän aikana ja museot ovat 
auki yleisölle uudistuksesta 
huolimatta.

Museon pihapiiriin kuu-
luvat viljamakasiinin pe-
rusnäyttelyn lisäksi myös 
kalastus- ja maatalousnäyt-

Iin Kotiseutumuseon kesä

Kotiseutumuseosta löytyy myös Iiläistä esihistoriallista esineistöä.

tely, jossa pääsee tutustu-
maan iiläisten historiallises-
ti tärkeimmän elinkeinon eli 
kalastuksen paikallisiin piir-
teisiin. Lisäksi vanhassa ai-
tassa on edelleen nähtävillä 
uittonäyttely, samaten mu-
seokahvila Huilingin ylä-
kerran uittokämpän ennal-
listus ja Hamina-huone ovat 
avoinna kävijöille tänäkin 
kesänä.

Lisäksi Kotiseutumuse-
oon tulee uutuutena vaih-
tuva näyttely. Tänä vuonna 
näyttelyyn tulee esille Iiläi-
sen metallinpaljastinhar-
rastaja Ilkka Tepon löytöjä 

ainakin kahden iiläisen kan-
tatilan, Virkkulan ja Päkki-
län tilan pelloilta. Molemmat 
tilat ovat noin 500 vuotiaita. 
Esineitä on enemmän kuin 
yhdellä kertaa mahtuisi näy-
tille. Joukossa on nappeja, 
kolikoita ja ortodoksiristikin. 
Esineet tulevat näytteille ke-
säkuun aikana.

Uutta nähtävää museossa 
riittääkin koko kesäksi! Iin 
kotiseutumuseo on avoinna 
5.6.-7.8.2016, tiistaista sun-
nuntaihin klo 11:30-18:00, 
maanantaisin suljettu.

Hanna Puolakka

Museonhoitaja Hanna puolakka kertoo, että tänä kesänä museo työllistää kymmenen kesätyö-
nuorta.

Kesä on kiireistä ai-
kaa kotipuutarhu-

reille ja muille piho-
jen rapsuttelijoille. 

Siinä hommassa tu-
lee helposti kökö-
tettyä erikoisis-

sa asennoissa, mikä 
voi saada lihaksia ju-
miin. Iin kunnan lii-
kuntaohjaaja Hei-

di Holappa esittelee 
muutamia venytte-
lyliikkeitä, joita on 

hyvä toistaa ruumiil-
lisen työn päätteeksi:

Venyttelyvinkit 
pihatöiden pariin

ETUREIdEN VENYTYS
Seiso selkä suorana ja nosta toi-
nen jalka koukkuun taakse. Ota 
toisella kädellä nilkasta kiinni ja 
anna etureiden venyä hetki. Vaih-
da tämän jälkeen toinen puoli. Voit 
kokeilla tasapainoilla ilman tukea 
tai tarvittaessa ottaa tukea vaik-
kapa haravanvarresta.

TAKAREIdEN JA 
POHKEIdEN VENYTYS
Ojenna toinen jalka suoraksi 
eteen ja nosta varpaat ylös. Tai-
vuta selkä suorana kohti varpaita 
niin että tunnet venytyksen taka-
reidessä ja pohkeessa. Anna venyä 
noin 20 sekuntia ja ravistele jalka 
rennoksi. Vaihda toinen puoli.

SELÄN PYÖRISTYS
Ota polvien takaa kiinni, tuo leu-
karintaan ja pyöristä selkä niin 
että saat venytyksen tuntumaan 
selässä. Pidä venytys noin 20 se-
kuntia ja suorista selkä. 

RINTARANgAN VENYTYS 
HARAVAN-/HARJANVARRELLA
Ota hartioita leveämpi ote har-
janvarresta, vie kädet suorana 
ylös ja taivuta käsiä pään yli taak-
se, niin että saat venytyksen tun-
tumaan rintakehässä. Pidä noin 20 
sekuntia ja palauta kädet rennoik-
si eteen. 

NISKA-HARTIASEUdUN 
VENYTYS
Ota toisen käden ranteesta kiinni 
selän takana. Pidä käsi suorana ja 
taivuta päätä vastakkaiselle sivulle 
kevyesti. Anna hetki venyä ja pa-
lauta pää rauhassa suoraksi. Vaih-
da toinen käsi selän taakse ja kal-
lista pää toiselle puolelle. 
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Laurintie 2, 91100 Ii
Puh. 045 1476600
Aukioloajat: ma-pe 9:00-18:00, la 9:00-14:00

IIn ApteeKKI

Kirkkokuja 3 A 3, 91200 Yli- Ii
Puh. 045 1484100
Aukioloajat: ma-pe 9:00-16:30
Heinäkussa klo 9:00-16:00

YlI-IIn SIvuApteeKKI

www.iinapteekki.fi

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY
95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 394 259

ARTTU HÖYHTYÄ OY

Puh. 040 843 7088

LVI-URAKOINTI

uudis- ja saneerauskohteet, 
käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmät 

sekä muut lvI työt

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto Paakkola Oy
- Roska-astoiden tyhjennykset

- Vaihtolavapalvelut
- Likakaivojen tyhjennykset

- Viemäreiden avaukset, sulatukset ja 
viemärikuvaus

- Talvella lumen auraus/hiekoitus
- Piha-alueiden harjaus

- Nosturiautopalvelut

Yhteystiedot
Veli 0400 388 622

Juho 040 719 2056
Mikko 040 570 5376veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi

Sky Kosmetologi Outi Kantola
Kauneushoitola Outi

Kirstinharjuntie 11, Ii • p. 040 044 8873
www.kauneushoitolaouti.fi

KoSmetoLogIPALVeLut 
Ripsipidennykset • sokeRointi • Meikit 

LahjakoRtit • kotikäynnit

Vaikka kesä, loma ja hel-
teet houkuttelevat laiskotte-
lemaan, niin arkiliikuntatot-
tumuksista kannattaa pitää 
kiinni. Personal trainer ja 
Kunnostamon yrittäjä Anu 
Suotula kertoo, että aina kun 
jonkin projektin keskeyttää, 
palaaminen varsinkin uusi-
en rutiinien pariin voi olla 
haastavaa.

- Lomalla hyötyliikunnan 
merkitys on suuri. Liikun-
taa saa vaikkapa puutarhas-
sa kuopimalla, marjametsäs-
sä samoten tai vaikka pihalla 
lasten kanssa pelatessa. Itse-
kin välillä treenaan rauhalli-
semmin ja välillä kovempaa, 
Suotula kertoo.

Henkilökohtaisessa lii-
kunta- ja ravintovalmen-
nuksessa elämäntapoja läh-
detään muuttamaan pieni 
askel kerrallaan, oikeanlai-
sen aamupalan opettelus-
ta lähtien. Asiakassuhteet 
kestävät puolesta vuodesta 
vuoteen, ja joissakin tapauk-
sissa töitä tehdään hyvin pit-
käjänteisesti. 

- Pidän oman kesäloma-
ni pätkissä pitkin vuotta, jot-
ta asiakassuhteet eivät kat-
kea pitkäksi aikaa. Asiakas 
on aina tärkein, joten kyllä 
minä lomallakin vastaan pu-

Ota kesällä kaikki irti ulkoilusta
helimeen ja tsemppaan, jos 
tarvetta on. Pystyn kyllä kyt-
keytymään kesälomamoo-
diin, vaikka välillä muuta-
man työasian hoitaisikin.

Kesällä ulkoilusta kan-
nattaa ottaa kaikki irti. Kesä-
kuussa yrityksen ohjelmassa 
on KesäKunnostamo, jossa 
kaksi kertaa viikossa pide-
tään ryhmäliikuntatunteja 
eri lajien parissa Anu Suo-
tulan omalla pihalla. Lajeina 
on muun muassa lihaskun-
totreeniä eri välinein (mm. 
kahvakuulat, leka ja trakto-
rinrenkaat), tanssillista lii-
kuntaa ja porrastreeniä. In-
nostuneita ulkoliikkujia jo 
mukava määrä.

Haapavedeltä kotoisin 
oleva Anu Suotula on asunut 
vuodesta 2003 Iissä, miehen-
sä kotipaikkakunnalla. Kah-
den lapsen äidillä on Ala-
rannalla kotitalon autotallin 
yhteydessä oma pieni kunto-
sali, jossa asiakkaiden kans-
sa saadaan rauhallinen paik-
ka treenaamiselle. Personal 
trainer-yrittäjänä hän on ol-
lut neljä vuotta ja lisäksi hän 

vetää ryhmäliikuntatunteja.
- Myös mentaalivalmen-

nus on iso osa työtäni, eli 
siinä mennään enemmän 
asiakkaan pään sisälle. Pu-
reudutaan tavoitteisiin, ar-

voihin ja sielunmaisemaan. 
Se parantaa motivaatio-
ta, kun töitä oman kunnon 
eteen saa tehdä itselle luon-
nollisessa rytmissä ja itsel-
le tärkeiden asioiden vuoksi.

Lomalla hyötyliikunnan osuus 
on suuri, kertoo personal trai-
ner Anu Suotula. Kuva: Riika 
Lantto

MIKKO 
ALATALO 
Lasten känkkä-
ränkkä konsertti, 
laulattaa yhteis-
laulua

Vatunkipäivä
la 2.7. klo 12-15.

Vatungin satama, 
Pohjoisrannantie 767 Kuivaniemi

Kuivaniemen Nuorisoseura
Vapaa pääsy, tervetuloa!

PERÄKÄRRYKIRPPIS
Paikkavaraukset Raimolle 044 209 4496.

Laulaja 
EIKKA KYRÖLÄINEN yhtyeinen      
Laulaja 
VILLE hAAPANIEMI yhtyeineen

TAIKURI 
ROOPE 
YLITALO  

Lohikeittoa, kahvia, muurin-pohjalettuja
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Iin Energian toimitusjohta-
jalla Kari Kuuselalla on sel-
keä näkemys siitä, miksi ii-
läisten kannattaisi toimia 
valokuituverkkoasiassa juu-
ri nyt:

- Iiläisten oman valokui-
tuverkon, Iisiverkon, saa 
nyt todella edullisesti. Esi-
merkiksi kotitaloudelle liit-
tymismaksu on vain 100 eu-
roa, kun sen todellinen hinta 
on 1 800 euroa.

Edullinen kampanjahin-
ta on näillä näkyminen voi-
massa elokuun loppuun asti.

Nopeus palkitsee Kuuse-
lan mukaan myös muutoin:

- Kun toimii nopeasti, 
varmistaa edullisen liitty-
mishinnan lisäksi sen, että 
saa Iisiverkon käyttöönsä 
ensimmäisten joukossa.

Huippunopea käyt-
täjämäärästä riippu-
matta
Kuusela muistuttaa, että 
hoidamme jo nyt useat ar-
jen asiat ja palvelut interne-
tin kautta eikä kehityksel-
le näy loppua – päinvastoin. 
Siksi tarvitaan internetyhte-
ys, joka toimii luotettavasti 
ja huippunopeasti eikä kuor-
mitu suuristakaan käyttäjä-
määristä.

- Iisiverkon kapasiteet-

Iisiverkko-valokuituverkko tekee tuloaan Iihin
ti on käytännössä rajaton, 
Kuusela kiteyttää.

Nopeiden ja kuormittu-
mattomien internetyhteyk-
sien lisäksi Iisiverkkoon 
tullaan liittämään muita pal-
veluita. Näitä voivat olla 
mm. televisio-, tallennus-, 
videoneuvottelu-, peli- ja 
valvontapalvelut sekä mo-
net muut arjen hyöty- ja 
viihdepalvelut.

Kotitalouksille, mö-
keille ja yrityksille
Iisiverkko-sopimuksen voi-
vat tehdä kaikki Iin kun-
nassa asuvat: kotitaloudet, 
yritykset, mökkiläiset ja ta-
loyhtiöt.

Kodin ja Mökin Iisiver-
kon ero on se, että Mökin 
Iisiverkossa internetyhte-
ys on käytössä korkeintaan 
180 vuorokautta vuodessa, 
Kodin Iisiverkossa aina. Jos 
mökkiläinen hyödyntää Ii-
siverkko-palveluina esimer-
kiksi kiinteistön etähallintaa 
ja hälytyspalveluita, ne toi-
mivat ympäri vuoden.

Tuotteista Taloyhtiön Iisi-
verkko poikkeaa muista: sii-
nä liittymän hankkii ja mak-
saa taloyhtiö, minkä jälkeen 
jokainen asukas päättää, ot-
taako sen käyttöönsä.

Edelläkävijänä sata-
vuotias kuntalainen
Iin Energia otti vetovastuun 
valokuituverkon toteuttami-
sesta ja rakentamisesta Iin 
kunnanvaltuuston päätök-
sellä viime vuoden joulu-
kuussa. Valtuusto perusteli 
päätöstään sillä, että kunta-
omisteisella Iin Energialla on 
vahvat toiminnalliset edelly-
tykset suorittua mittavasta 
suunnittelu- ja rakentamis-
projektista.

- Iisiverkko on tulevai-
suuden tuote, jonka arvon 
toivomme jokaisen kunta-
laisen ymmärtävän, Kuuse-
la kiteyttää.

Iin Energialla on tavoit-
teena, että ensimmäiset yh-
teydet ovat käytössä ensi 
kesänä. Koko Iisiverkko – 
kaikki iiläiset erinomaisten 
nettiyhteyksien ja palvelui-
den äärellä – olisi valmis vii-
meistään vuonna 2019.

Iin Energia on palvellut 
paikkakuntalaisiaan vuo-
desta 1918, pian sata vuot-
ta. Se tuottaa sähköä ekolo-
gisesti vesi- ja tuulivoiman 
avulla. 

Etenkin tuulivoiman käy-
tössä yritys on ollut edel-
läkävijä. Iisiverkon myötä 
iiläiset astuvat kohti uuden-
laista digitaalista aikakautta.

Mikä Iisiverkko on?
Iisiverkko on Iin Energian tarjoama 
uusi liittymäpalvelu, joka perustuu 
valokuituverkkoon.

Mitä uutta Iisiverkko tarjoaa?
Iisiverkko mahdollistaa nopeat ja 
luotettavat internetyhteydet. Sii-
hen voidaan liittää myös hyöty- 
ja viihdepalveluita, esim. televisio-, 
tallennus-, videoneuvottelu-, peli- 
ja valvontapalveluita. Samalla Iisi-
verkko on myös sijoitus: se nostaa 
kiinteistön arvoa sähköliittymän 
tavoin.

Kuka voi hankkia Iisiverkon?
Jokainen Iin kuntalainen: kotitalo-
us, mökkiläinen, yritys tai taloyhtiö. 
Kiinteistön sijainnilla ei ole muuta 
rajoitusta kuin että Iisiverkkoa ei 
toimiteta saariin.

Milloin Iisiverkko-liittymä pi-
tää tilata viimeistään?
Tilauksen voi tehdä milloin tahansa 
verkon rakentamisen aikana. Mutta 
edullinen 100 euron liittymismak-
su on näillä näkymin voimassa vain 
elokuun loppuun asti.

Milloin liittymismaksu makse-
taan?
Liittymismaksu laskutetaan, kun Ii-
siverkko-liittymä on toimitettu Iin 
Energian kanssa tehdyn palveluso-
pimuksen mukaisesti.Kari Kuusela laskee, että tilaamalla valokuituverkon nyt, 

säästää 1 700 euroa.

Uudet energiaratkaisut säästävät
Biotaloudesta odotetaan tule-
vina vuosina uutta liikevaih-
toa metsäsektorille ja tuloja 
metsätilallisille. Ekologisuu-
teen tähdätään myös uusiu-
tuvan energian uusilla tuo-
tantomuodoilla. Esimerkiksi 
biokaasutus on todettu tut-
kimuksissa elinkaaripäästöt 
huomioiden ympäristöystä-
vällisimmäksi. Puhtaan ener-
giatuotannon lisäksi biokaa-
sutuksen järkevyyttä lisää 
ravinnekierrätyksen mahdol-
lisuus.

Aurinko on suurin ener-
gialähde ja viime aikoi-
na aurinkosähköstä ovat in-
nostuneet isotkin yritykset. 
Aurinkopaneelit ovat käy-
tännössä ainoa keino, jonka 
avulla kotitaloudetkin voivat 
tuottaa omaa sähköä, jolloin 
sähkölasku pienenee oman 
tuotannon verran.

Vuosi sitten Iissä järjestet-
tiin aurinkopaneelien yhteis-
hankinta, minkä uusimista 
suunnitellaan. 

Julkis-kaupallisissa tilois-
sa valaistuksen osuus sähkö-
laskusta on 30 – 55 prosenttia 
(lähde: Motiva). Siirtyminen 
LED-valoihin säästää mer-
kittävästi. Mikäli sisävalais-
tuksessa siirrytään lisäk-
si valojen älyohjaukseen, voi 
säästö olla 90 prosenttia ja in-
vestoinnin takaisinmaksu-
aika parisen vuotta. Samoin 
älyohjatussa LED-ulkotilava-
laistuksessa sähkön säästö on 
huomattavaa, esimerkiksi ke-
vyen liikenteen väylien valai-
sussa noin 70 prosenttia.

VähäHiku ja HINKU
Energian säästö pienentää 
hiilidioksidipäästöjä, mikä 
on kahdeksan kunnan Vä-
häHiku-hankkeen tavoi-
te. Säästävillä toimenpiteillä 
projektikunnat tavoittelevat 
myös HINKU-kriteereiden 
täyttämistä, joka edellyttää 
kunnanvaltuuston päätöstä 
sitoutua päästövähennysta-
voitteisiin.

Ii kuuluu 31 HINKU-kun-
nan joukkoon, ja mukaan on 
odotettavissa muitakin. Toi-
menpiteiden taloudelliset ja 
sosiaaliset hyödyt ovat olleet 
kiistattomia. Samaan aikaan 
alueiden elinkeinoelämälle 
on pystytty luomaan uuden-
laisia kasvunäkymiä.

Vuonna 2008 käynnistyi 
Hiilineutraali kunta eli HIN-
KU – toiminta, jonka tavoit-
teena on HINKU-kuntien 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen vuoden 2007 
tasosta 80 prosentilla vuoteen 
2030 mennessä.

Kuudessa vuodessa HIN-
KU-kunnat ovat vähentä-
neet päästöjä jo viidennek-
sen. Hanke on osoittanut, että 
kuntatasolla voidaan varsin 
pienin resurssein vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Iissä on saavutettu seu-
rantajaksolla ennätyksel-
linen 67 prosentin päästö-
vähennys ja halutun tason 
saavuttamista tavoitellaan 

etuajassa, vuoteen 2020 men-
nessä. Energian säästön lisäk-
si vähähiilisyyttä tavoitellaan 
myös kierrätystä tehostamal-
la ja materiaalihukkaa pie-
nentämällä: tähän tarvitaan 
kaikkien iiläisten innostu-
mista!

Vähähiilisyydestä kilpai-
luetua kunnille (VähäHiku) 
on Euroopan aluekehitysra-
haston rahoittama projekti, 
jossa eri toimilla vähennetään 
kuntien kasvihuonekaasu-
päästöjä ja fossiilisten polt-
toaineiden käyttöä sekä li-
sätään uusiutuvaa energian 
hyödyntämistä kustannuste-
hokkaasti. Iin Micropolis Oy 
ja Suomen ympäristökeskus 
ovat toteuttajina tässä hank-
keessa, jossa on mukana Iin 
lisäksi, Kempele, Kärsämäki, 
Liminka, Muhos, Tyrnävä, 
Nivala ja Pyhäjärvi.

Hanke käynnistyi ke-
väällä 2015 ja jatkuu vuoden 
2017 loppuun. Projektikun-
tien toimenpiteitä punnittiin 
2.6.2016 seminaarissa Tyrnä-
vällä. Toukokuussa samoja 
teemoja käsiteltiin uusiutu-
van energian illoissa Kempe-
leessä ja Limingassa.

Tauno Korpela, 
Micropolis Oy
Hannu Savolainen, 
Suomen ympäristökeskus

Kotihoito Pia Viitala Oy 
Laksontie 1, 91100 Ii

045 631 2698
pia@kotihoitopiaviitala.fi
www.kotihoitopiaviitala.fi

Valtarintie 2, 91100 Ii

Puh. 010 501 9110
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
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METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

Kuivaniemi

Pentti Soikko
Metsäkoneurakointi • Hakkuut ja ajot

0400 399 170

Pala saamelaisuutta 
rantautuu Iihin - Art Ii Biennaali

Art Ii Biennaalin kuraattorit Marja Helander sekä Maria There-
se Stephansen kertovat, että tapahtuman yhteydessä avataan 
saamelaisen nykytaiteilijan Anders Sunnan näyttely, joka sisäl-
tää yhteiskunnallisesti kantaaottavaa taidetta.

Taidekeskus KulttuuriKauppila on vuonna 2006 perustettu taidekeskus Iissä, 
Kauppilantie 15. KulttuuriKauppilan perustamisen takana ovat iiläiset taiteilijat - 
tekstiilitaiteilija Helena Kaikkonen, kuvanveistäjä - kuvataiteilija Sanna Koivisto 
ja kuvanveistäjä Antti Ylönen (kuvataiteilija).

Iin Yrittäjät valmistautuu 50-vuotisjuhlallisuuksiin
Iin Yrittäjät ry juhlii syksyllä 
50-vuotiasta taivaltaan juh-
lallisien tilaisuuksien voi-
min. Juhlajärjestelyt ovat hy-
vällä mallilla. Kansallisena 
liputuspäivänä - Yrittäjän 
päivänä 5.9. järjestetään kai-
kille avoin toritapahtuma.

Pääjuhla ja ruokailutilai-
suus järjestetään 3.9. Micro-
poliksella, jonne juhlapu-
hujaksi saadaan Suomen 
Yrittäjien uusi toimitusjohta-
ja Mikael Pentikäinen. Illal-

la yrittäjäporukka tanssah-
telee Urheilijoiden talolla eli 
Rysällä.

Juhlassa kuullaan otteita 
Iin Yrittäjien 50-vuotishisto-
riikistä. Iin Yrittäjät ry perus-
tettiin 17.2.1966. Sitä ennen 
oli ollut Lauri Kurttilan puu-
haamana koolla muutama 
yrittäjä, jossa sovittiin perus-
tamiskokouksen koollekut-
suminen, johon päätettiin 
kutsua mukaan edustajat 
myös Oulusta.

Ennen kokousta otettiin 
yhteyttä eri alojen yrityksiin 
ja pyydettiin kokoukseen 
mukaan. Pakottavin tarve 
yhteiseen toimintaan oli se, 
että kunnan ja yrittäjien vä-
lillä ei ollut kunnon suhteita. 
Kunnassa tapana oli tehdä 
hankinnat muualta, vaikka 
Iistäkin olisi saanut. Toisek-
seen haluttiin, että erilaiset 
yrittäjät voisivat olla tekemi-
sissä toistensa kanssa ja teh-
dä yhteistyötä.

Yhdistyksen perustajajä-
seniä olivat kauppias Lau-
ri Kurttila, johtaja Vilp-
pu Alamäki, kauppias Eero 
Laitinen, johtaja Martti Jur-
vakainen, kauppias Iisa Kin-
nunen, kauppias Alli Laiti-
nen, kauppias Niilo Skantz. 
Puheenjohtajaksi valittiin 
Lauri Kurttila, varapuheen-
johtajaksi Vilppu Alamäki ja 
sihteeriksi Eero Laitinen.

IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13

www.arvokovaoy.fi

Ilahduta 
kesän 

juhlijoita 
kukkasin.

Taidetapahtuma Art Ii Bien-
naali esittelee tänä vuon-
na laajan kattauksen saa-
melaista ympäristötaidetta. 
Sen kuraattoreita ovat suo-
malainen Marja Helander 
sekä norjalainen Maria The-
rese Stephansen, jotka ovat 
itsekin saamelaistaustaisia. 
Teemana on Poetics of the 
Material eli Materiaalin ru-
nollisuus.

Art Ii Biennaali (AIB) al-
kaa 1.6. kymmenpäiväisellä 
taiteilijoiden työskentelyosi-
olla. Kaikille avoimet avajai-
set vietetään 11.6. Iin ympä-
ristötaidepuistossa. Samana 
päivänä KulttuuriKauppi-
lassa avataan myös Anders 
Sunnan kesänäyttely Colo-
nialism Inc.

- Teokset voivat olla pro-
vosoivia, mutta keskustelun 
ja ajatuksien herättäminen 
onkin yksi taiteen tehtävistä. 
Taide on myös väline saada 
visuaalinen tai henkinen elä-
mys. Lisäksi taiteessa näky-
vät perinteiset käsityöteknii-
kat, kuraattorit kertovat.

Tapahtuman teema läh-
ti KulttuuriKauppilan edel-
lisen toiminnanjohtajan Lee-
na Vuotoveden unelmasta, 
että voitaisiin herättää tai-
teella keskustelua saame-
laisuudesta. Tapahtuman 
suunnitteluvaiheessa ei vie-
lä tiedetty, että teema olisi 
näinkin ajankohtainen, kun 
nykyisin saamelaistaiteet 
ovat nousseet enemmän ih-
misten tietoisuuteen.

Saamelainen kulttuuri 

tulkitaan ja nähdään usein 
luonnonläheisenä. Yleisim-
min se näkyy Duodjissa, saa-
melaisessa käsityössä, jossa 
yhdistyvät käyttötarkoitus ja 
taide. Monet nykyajan saa-
melaiset taiteilijat tuntevat 
duodji perinteen – he ym-
märtävät materiaalin tuo-
mat mahdollisuudet – mut-
ta myös kokevat nykytaiteen 
mahdollistamat keinot ta-
pana kommunikoida maa-
ilmanlaajuisen kulttuurin 
kanssa käsitellen ajankohtai-
sia kysymyksiä.

- Luonnonläheisyys on 
osa saamelaisuutta, jota ei 
välttämättä aktiivisesti ajat-
tele. Se istutetaan meihin jo 
lapsena. Esimerkiksi isoisä 
opetti jo pienenä metsässä 
kulkiessamme, että aina kun 
luonnosta otetaan jotain pi-
tää antaa jotain takaisin. Sii-
nä on jo jotain runollisuutta. 
Luonnon materiaalien käyt-
täminen taiteessa saa myös 
tätä kautta syvemmän mer-
kityksen, kertoo Stephansen.

Ympäristötaide tarjoaa 
uusia näkökulmia ympäröi-
vään maailmaan ja sen ko-
kemiseen. Art Ii biennaalin 
kohdalla se tarjoaa tuoreita 
näkökulmia myös Iihin paik-
kakuntana.

Biennaalin taiteilijat on 
valittu taiteellisten ansioi-
densa perusteella. Heidän 
taiteessaan näkyy myös lä-
heinen suhde luontoon sekä 
perinteisten materiaalien ja 
tekniikoiden tuntemus. Ta-
pahtuman taiteilijoita ovat 

Suomesta Matti Aikio, Outi 
Pieski ja Jenni Laiti, Ruotsis-
ta Tomas Colbengtson ja Ca-
rola Grahn sekä Norjasta In-
gunn Utsi, Aage Gaup ja Joar 
Nango.

AIB yhdistää rohkeas-
ti kulttuuriperinnön vaa-
limisen ja nykytaiteen il-
miöt sekä mahdollistaa 

paikallisen yhteisön ja kan-
sainvälisen taidekentän koh-
taamisen. Art Ii biennaalin 
tuottaa Taidekeskus Kult-
tuuriKauppila yhteistyös-
sä Iin kunnan kanssa. Muita 
Art Ii biennaalin rahoittajia 
ovat Pohjoismainen kulttuu-
ripiste ja Valto Pernun Sää-
tiö.
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• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmis-
kodit laatua ja palvelua arvostaville 
yli 25 vuoden 
kokemuksella. ÄLÄ TINGI 

LAADUSTA,
VALITSE 

KODIKSESI 
JT-TALO

Iin päiväkoti Iitula on nyt 
28-paikkainen yksityinen päiväkoti. 

Iitula tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä 
varhaiskasvatuspalvelua lapsiperheille.

IIN  PÄIVÄKOTI   IITULA

Kauppatie 8,  91100 Ii | puh. 0503737774  
sähköposti:  iitula@iitula.fi  | kotisivu: www.iitula.fi

Päiväkodissamme on vapaita hoito-
paikkoja. Varaa paikka syksyksi.

28.6. Avoimet ovet KulttuuriKauppilassa  
Iin kotiseutuviikko starttaa näyttäväs-

ti KulttuuriKauppilan avoimien ovien 
päivällä tiistaina 28.6. Ovet ovat avoinna 
13.00-18.00. Tapahtumassa Sanna Koivis-
ton työhuoneella on avoimet ovet, samaten 
kävijöillä on vapaa pääsy taiteilija Anders 
Sunnan näyttelyyn Colonialism Inc.

Näiden lisäksi kävijällä on mahdollis-
ta päästä seuraamaan kesällä 2017 järjes-
tettävän Iijoki-Sinfonian avoimia harjoi-
tuksia. Iijoki-sinfoniassa kuvataiteilija Anni 
Arffman, äänitaiteilija Johanna Puuperä, 
tanssitaiteilija Anni Rissanen ja teatterinte-
kijä Hanna-Kaisa Tiainen ottavat työsken-
telynsä lähtökohdaksi Iijoen. Ensi kesänä 
he lähtevät soutamaan kirkkoveneellä Iijo-
en alkulähteiltä kohti merta ja pysähtyvät 
joen varrelle esiintymään kahdeksan ker-
taa muun muassa Taivalkoskella, Pudasjär-
vellä, Yli-Iissä ja Iissä. Avoimia harjoituksia 
voi seurata Kulttuurikauppilan pihalla kel-
lo 16.00

Näiden lisäksi tapahtumassa on mah-
dollista nähdä teatteriseurue Tåmhänxin 
kiertävä yhteisöteatteriesitys. Esityksen ra-
kenne koostuu työryhmän jäsenten lähipii-
ristä kerätyistä tarinoista, joita työryhmän 
naiset ovat työstäneet työryhmälähtöises-
ti esitysmuotoon. Esitys tutkii erilaisuutta 
siitä näkökulmasta, mitä kykenemme tun-
nistamaan toisistamme erottavien piirtei-
den sijaan. Tarinoiden henkilöt koostuvat 
eri ikäisistä, kokoisista ja värisistä ihmisistä. 
Pystyykö tarinan takaa tunnistamaan nämä 
erot ja jos kertoja olisi tiedossa, miten se vai-
kuttaisi tapaamme katsoa tai kuulla? Mitä 
merkitystä näillä eroavaisuuksilla on?

Teatteriesitys alkaa Kulttuurikauppilan 
taideluokassa kello 17.00.

27.9. - 1.7. Iin taidekoulun kesäleirit Kul-
tuuriKauppilassa

”Kesäloma alkaa, mitä tehtäis? Aloite-
taan kesäloma mukavalla yhteisellä puu-
hastelulla - taiteillaan ja tarinoidaan. Kat-
sellaan uteliaasti tulevaa kesää, nautitaan 
vehreydestä ja väreistä, tutkitaan luontoa 
uusin silmin ja tullaan tutuiksi toisillemme. 
Touhuillaan pääasiassa ulkona, mutta tilan-
teen niin vaatiessa on mahdollisuus siirtyä 
myös sisätiloihin. Muista ottaa omat eväät 
mukaan! Kurssimaksu sisältää materiaalit.”

Sormet sotkussa -taideleiri 7–9 –vuotiail-
le 27.6.- 29.6.2016, Ma: 10.00-13.00 Ti: 10.00-
13.00 Ke: 9.00-12.00. Kurssimaksu 20e, Il-
moittaudu viimeistään: 20.6.2016. 

Sormet sotkussa -taideleiri 10–12 -vuo-
tiaille 29.6. - 1.7.2016, Ke: 13.00-16.00 To: 
10.00-13.00 Pe: 10.00-13.00. Kurssimaksu 
20e, Ilmoittaudu viimeistään: 22.6.2016

 
28.6 Yhteislaulua Kuivaniemellä

Kesäisiä yhteislauluja klo 18-20. Väliajal-
la puffetti. Sateella tilaisuus on Kirkonkylän 
koululla. Järjestäjä. Kuivaniemen kotiseutu-
yhdistys ry 
30.6 Yhteislauluja Huilingin näyttämöllä

Yksi Iin Laulupelimannien ja Ii-insti-
tuutti –liikelaitoksen järjestämistä lauluil-
loista osuu totta kai kotiseutuviikolle. Suo-
sittu lauluilta järjestetään tuttuun tapaan 
Huilingin näyttämöllä kello 18.00.

 
28.6. - 2.7. Hiirenloukku – jännitystä Agat-
ha Christien tyyliin

Agatha Christien Hiirenloukku (alku-
peräiseltä nimeltään Kolme sokeaa hiir-
tä) on maailman pisimpään yhtäjaksoises-
ti esitetty näytelmä, eikä ihme. Alun perin 
kuunnelmaksi kirjoitettu tarina on klassis-
ta, taattua Christien tyyliä: suljetussa tilas-
sa tapahtuu murha, ja epäiltyinä on joukko 
toisilleen entuudestaan tuntemattomia ih-
misiä – tai niin katsojan annetaan ymmär-
tää. Hercule Poirotin ja Neiti Marplen ystä-
ville Iin kansalaisopiston näytelmäryhmän 
hieman epätavallinen kesäteatterivalinta 

Hiirenloukku on oiva herkkupala keskellä 
kauneinta kesää! 

Anna-Kaisa Järven ohjaamaa näytelmää 
esitetään Iin Työväentalolla ti 28.6., ke 29.6., 
pe 1.7. ja la 2.7., joka ilta klo 19.

 
1.7. ohijuoksutukset Raasakkakoskella

Klo 18-20 voi päästä seuraamaan ohi-
juoksutuksia Raasakkakoskella, kun Iijo-
en vanhassa uomassa vettä virtaa sata kuu-
tiometriä sekunnissa. Samana iltana voi 
seurata myös tukkilaiskisojen harjoituk-
sia Raasakkakoskella. Puffetista saa kahvia, 
makkaraa sekä virvokkeita.

 
2.7. opastettu kierros Art Ii Biennaaliin

Tervetuloa tutustumaan Art Ii biennaa-
lin teoksiin opastetulla kierroksella! Läh-
tö Pappilan edestä (Pappilantie 16, Ii). Va-
paa pääsy! Kysy kierroksia myös ryhmille: 
info@kulttuurikauppila.fi Järjestäjä: Taide-
keskus KulttuuriKauppila

 
2.7. Kuningasjätkä – tukkilaiskisat Raa-
sakkakoskella

Vanhaa uittoperinnettä ylläpitävät Ku-
ningasjätkä – tukkilaiskisat pidetään jälleen 
lauantaina 2.7. Raasakkakoskella. Päivä al-
kaa ohijuoksutuksilla ja huipentuu erilaisiin 
tukkilaistaitokilpailuihin. Kilpailujen ohel-
la tapahtumassa voi kuulla myös musiikkia 
ja päästä ihailemaan venäläistä nuorisosir-
kusta, sillä sirkus Vesar saapuu Arkangelis-
ta asti vieraita viihdyttämään. Perheen pie-
nimmille on tarjolla myös kasvomaalausta 
ja käpylehmien tekoa. Pääsyliput Kunin-
gasjätkään 12€ ja alle 12v ilmaiseksi. Lisätie-
toa ja aikataulu: http://www.kuningasjat-
ka.fi/sivu/fi/

 
2.7. tukkilaistanssit – tanssin taikaa Ran-
takestilässä.

Tukkilaispäivä huipentuu illalla tukki-
laistansseihin, jotka järjestetään Rantakesti-
lässä kello 21.00.

 
2.7. Vatunkipäivät – Kesäpäivä Vatungin 
satamassa

Lauantaina 2.7. järjestetään Vatunkipäi-
vät Vatungin satamassa. Vatunkipäivän 
monipuoliseen ohjelmaan kuuluu viihdy-
kettä sekä lapsille että aikuisille, ja tapah-
tumassa kuullaan muun muassa musiik-
kia harmonikkakerhon ja Simo-Kuivaniemi 
–pelimannien muodossa. Paikalla on myös 
onkikisa, poniajelua ja peräkärrykirppis. 
Vatunkipäivät Vatungin satamassa kello 
10.00-15.00.

 
3.7. Iin kotiseutuviiko pääjuhla

Perinteinen kotiseutuviikon pääjuhla pi-
detään tänäkin vuonna heinäkuun ensim-
mäisenä sunnuntaina, 3.7. Päivä alkaa sep-
peleenlaskulla Olhavan sankarihaudoille 
kello 9:30, ja Iissä jumalanpalveluksella ja 
seppeleenlaskulla Iin sankarihaudoille kel-
lo 10.00.

Itse pääjuhla alkaa kello 12.00 Hulingin 
näyttämöllä. Ohjelmassa on monipuolises-
ti musiikkia, kun Iin eläkeläisten kuoro esit-
täytyy, ja Iin Laulupelimannit viihdyttä-
vät juhlakansaa. Juhlassa julkistetaan myös 
Vuoden Iiläinen, joka tänäkin vuonna va-
litaan kansanäänestyksellä, sekä kuullaan 
juhlapuhe. Myös museot uusittuine näyt-
telyineen ovat auki ja odottavat kävijöitä 
tutustumaan Iin historiaan. Saattaapa mu-
seossa törmätä kotiseutupäivänä yllättä-
viinkin vieraisiin!

 
3.7. Veneonki

Kilpailukala: Kaikki, sarjat: Saa mäskätä, 
2 henk/ vene, siirtymä soutamalla. Järjestää 
Iin kalamiehet ry.

 
3.7. Kirjailijoiden  Ii – opastettu kier-
tokävely Iin Wanhassa Haminassa

”Iin Hamina! Tuttu nimi Oulun vanhan 

polven kauppamaailmalle, yhtä tuttu Poh-
janlahden perukan merenkävijöille, tutuin 
ehkä Iin laajan jokialueen asuvaisille aina 
itärajan ylimaita myöten.” 

Kirjailijoiden Ii - kiertokävely vie kulki-
jat Haminan kujille ja kirjojen sivuille. Mi-
ten kuvailevat Iitä ja iiläisiä mm. Kalle Pää-
talo, Santeri Ivalo, Erno Paasilinna ja Samuli 
Paulaharju, siitä kertoo Pertti Huovisen ja 
Iin Näyttämöyhdistyksen yhteistyönä syn-
tynyt Kirjailijoiden Ii. Kirjallisuuden lisäksi 
kävelyyn sisältyy aimo annos paikallishis-
toriaa, värikkäitä tarinoita ja ainutlaatuista 
kulttuuriperintömaisemaa.

Kirjailijoiden Ii -kierros Iin kotiseutu-
viikon juhlapäivänä sunnuntaina 3.7. Läh-
tö Vesaisen patsaalta, kirkon edustalta klo 
14.00. Kävelyreitti kulkee Haminan päästä 
päähän (noin 1,5 km) ja kestää 1,5 - 2 tuntia. 
Ei osallistumismaksua. Kiertokävely järjes-
tetään myös tilauksesta. Tiedustelut nume-
rosta 050-571 9248.

 
3.7. Liikunta- ja  leikkipuiston avajaiset

Heti kotiseutujuhlan jälkeen seurakun-
tatalon pihalla järjestetään uuden Liikun-
ta- ja leikkipuiston avajaiset. Avajaisissa on 
monipuolista ohjelmaa, kuten musiikkiesi-
tyksiä, puheita sekä kahvi-ja kakkutarjoi-
lu. Lisäksi tilaisuudessa jaetaan ilmapalloja, 
karkkeja ja KKI –liikunnallista materiaalia. 
Avajaisissa arvotaan myös kävijöiden kes-
ken Tunturi Lumo –polkupyörä klo 15:30. 
Avajaiset alkavat seurakuntatalon pihalla 
kello 14.00.

 
3.7. Huilinki soi – folkkia, swingiä ja blue-
sia kesäillassa

 Iin upeassa ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaassa Wanhassa Haminassa järjeste-
tään kesäinen ulkoilmakonsertti sunnuntai-
na 3.7 klo 17. Huilinki Soi -festivaali tarjoilee 
laadukkaan ja monipuolisen musiikkikaut-
tauksen Huilingin tunnelmallisessa mil-
jöössä. Tänä kesänä Huilinki Soi -tapahtu-
massa ovat mukana Nyman & Niskanen 
Group, Arctic Swing Trio ja Aseman pojat.

Vantaalais-iiläinen Nyman & Niskanen 
Group on saanut alkunsa kahden laulun-
tekijän kohtaamisesta. Nyman & Niskanen 
Group kulkee amerikkalaisen lauluperin-
teen ja countryfolk - musiikin hengessä. 
Pääosassa ovat kuitenkin laulut ja niiden ta-
rinat.  Kokoonpanossa mukana Harri Ny-
man; laulu ja kitara, Johanna Niskanen; lau-
lu ja piano, Kari Korva; sähkökitara, Pekka 
Väänänen; huuliharppu, Petri Loikala; bas-
so, Panu Koskela; rummut, Mari Ylikärppä; 
taustalaulu. 

Oululais-Rovaniemeläinen Arctic Swing 
Trio tunnetaan Django Reinhardt -tyylisen 
kitaraswingin taitajana. Vuosien varrella 
yhtye on esiintynyt useilla jazzfestivaaleil-
la eri puolilla Suomea. Musiikissaan yhtye 
panostaa akustiseen saundiin ja autentti-
seen 1930-40 luvun jazztunnelmaan. Yhtye 
musisoi eurooppalaisen gypsyjazzperin-
teen viitoittamalla tiellä. Repertuaari koos-
tuu Djangon sävellyksistä sekä valikoiduis-
ta jazzstandardeista. Lisäksi ohjelmistosta 
löytyy mausteeksi vielä tulista slaavilaista 
tunnelmointia. Sil vous plait! Terho Keski-
tapio; kitara, Petri Mäntynenä; kitara ja Kari 
Räty; kontrabasso.

Iiläinen Aseman Pojat edustaa paikallis-
ta lähituotantoa musiikin saralta. Repertu-
aariin kuuluu lähinnä 50-, 60- sekä 70-luvun 
afro-amerikkalaista rytmimusiikkia. Bän-
din näköiset sovitukset ovat saaneet mm. 
Ray Charlesin, Muddy Watersin kuin Ste-
vie Wonderinkin useat laulut, kuten myös 
hieman tuntemattomampien artistien hie-
not sävellykset. Iiläistä blues-funk-soul 
-keittoa maustavat Markku Jesiöjärvi; laulu, 
kitara, Mika Koivisto; basso, Panu Koskela; 
perkussiot, Heikki Nyman; rummut, Tapio 
Wiik; laulu, piano, kitara.

Iin kotiseutuviikon tapahtumatarjontaa

Paasorannantie 11 B, 91100 Ii 

Puh. 045-875 3308 
tapio.siurua@puhdistuspojat.fi  

www.puhdistuspojat.fi

IV-puhdistukset

IV-mittaukset ja säädöt

IV-koneiden huollot
ja korjaukset 

IV-suodattimet 

IV-asennukset 
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Kuivaniemen Pitäjämarkki-
nat järjestetään tänä vuonna 
31. kertaa tutussa paikassa, 
Kuivaniemen Urheiluken-
tällä. 16.-17.7. järjestettä-
vän tapahtuman ohjelma on 
tuttuun tapaan monipuo-
linen: lapsille on taikuut-
ta ja tivolihuvituksia, mark-
kinabingosta saa jännitystä, 
yhteislaulua Kuivaniemen 

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille valmistaudutaan innolla
Pelimannien johdolla, stand 
up-komiikkaa ja monenlais-
ta kisailua. Markkinatans-
sien tahtiin pyöritään sekä 
Kievarissa, Merihelmessä 
että Nuorisoseuralla. Sun-
nuntaina ohjelmassa myös 
perinteinen markkinajuma-
lanpalvelus.

Pitäjämarkkinoille odo-
tetaan jälleen valtaisaa suo-

siota, väkeä saapuu läheltä 
ja kaukaa. Pääjärjestäjän eli 
Kuivaniemen yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja Ari Kaakku-
riniemi kertoo, että viime 
vuonna kävijöitä oli arviol-
ta 7000. 

Juhlapuhujaksi saadaan 
Suomen Yrittäjien uusi toi-
mitusjohtaja Mikael Pen-
tikäinen, jonka Kaakkuri-

niemi kutsui tilaisuuteen 
vieraillessaan Suomen Yrit-
täjien toimistolla. Iin kunnan 
kuulumiset kertoo kunnan-
johtaja Ari Alatossava. 

Kaakkuriniemi kertoo, 
että jonkin verran tämän 
vuoden markkinajärjeste-
lyihin lisää pohdittavaa on 
tullut liikennejärjestelyjen 
kanssa. Rautatiealikulku-

työmaa tuo haastetta, mut-
ta Iin kunta on rakentamassa 
urheilukentän läpi kiertä-
vän väliaikaisen tien. Mark-
kinakansan kulkemisen 
jouhevoittamiseksi tie on yk-
sisuuntainen, kuten ennen-
kin. Lisäksi markkinapai-
kalle pääsee sekä Kemistä 
että Oulusta lättähattu-ju-
nan kyydillä, joten omaa au-

toa ei välttämättä tarvitse ol-
lenkaan.

Markkinamyyjiä on tulos-
sa jälleen ympäri Suomen, 
joten tervetuloa sankoin jou-
koin tutustumaan Kuivanie-
men Pitäjämarkkinoiden ai-
nutlaatuiseen tunnelmaan!

Markkinayleisöä on Kuivaniemen pitäjämarkkinoilla aina runsaasti. 
Kuva viime vuoden markkinoilta.

s e e d u l l i s e n o s t a m i s e n t a v a r a t a l o

YLIVIESKA 
Ollilanojankatu 2

puh. 010 430 3020

OULU 
Alasintie 12

puh. 010 430 3020

II 
Sorosentie 2

puh. 010 430 3820

LAHTI 
Pasaasi 2, Renkomäki

puh. 010 430 3630
karkkainen.com

 KUNNOSTAMO.com
Personal training

Ravintovalmennus
Ryhmä- ja yritysvalmennus

Kahvakuularyhmät

Anu Suotula
anu.suotula@gmail.com

044 5577 677
Anu Suotula

Personal trainer, Kahvakuulaohjaaja
NLP Master Practitioner, 

Ravintovalmentaja
Kunnostamo Personal training 

Niittytie 36,91100 Ii 

Tutustu TeamKunnostamon blogiin: 
www.teamkunnostamo.

blogspot.com

Yksilöllistä valmennusta 
elämänmyönteisellä asenteella

www.siivoushullu.com

Siivoushullu Ay
Eila Takarautio
Maarit Sulkala
045 8754 009
eila.takarautio@
siivoushullu.com 

www.siivoushullu.com

Siivoushullu Ay
Eila Takarautio
Maarit Sulkala
045 8754 009
eila.takarautio@
siivoushullu.com 

Kustantaja: Iin kunta / Ii-instituutti liikelaitos, 
 Liikunta-, nuoristyö ja tapahtumat osasto
Vastaava toimittaja: Riitta Räinä
Toimitus, ilmoitusmyynti: VKK-Media Oy 0400 385 281, Heimo Turunen
Toimittajat:   Heimo Turunen, Jenny Kärki
Taitto/sivunvalmistus:             VKK-Media Oy /Eila Lahtinen 
Painopaikka:    Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Kannen kuva:  Ii-instituutti liikelaitos/Valtteri Törmänen 

Iin kesä 2016

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi 

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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Tukkilaiskisoissa piisaa haipakkaa
Raasakkakosken rannalla tunnelmoimassa Visa Paakkola, Veli Paakkola, Eero Alaraasakka, Riku Pakanen ja Risto Alaraasakka.

Lauantaina 2.7. Iin Raasak-
kakoskella käynnistyy jäl-
leen Kuningasjätkä -tukki-
laiskisat, jossa kilpaillaan 
uittotyön keskeisimmissä 
työlajeissa. Ratamestari Eero 
Alaraasakka kertoo, että jär-
jestelyt ovat hyvällä mallilla. 
Kisa toteutetaan muutamia 
pieniä yksityiskohtia lukuun 
ottamatta entiseen tapaan.

Yksi kisan lajeista on kos-
kenlasku, joka suoritetaan 
tukin päällä seisten. Laski-
essa saa käyttää apuna ses-
tointa, sauvointa tai uittoha-
kaa. Kilpailijan on seisottava 
tukilla lähtiessään ja maaliin 

tullessa. Tukilta saa pudota, 
mutta takaisin on noustava 
omin avuin.

- Jonkin verran kisaajissa 
on vaihtuvuutta, mutta suu-
rin osa taitaa olla veteraa-
nisarjaa, joilla on mahdol-
lisesti omaakin kokemusta 
uittotyöstä. Nuoremmilla ki-
saajilla valttina on parempi 
kunto, jota myös tarvitaan 
tukilla pysymiseen, Alaraa-
sakka kertoo.

Hän kertoo myös, että 
konkareistakin löytyy ytyä. 
Esimerkiksi Juha Julkunen 
on monena vuonna ollut yli-
voimainen, sillä hän pitää 

kuntoaan yllä talvisin hiih-
tämällä 3000 kilometriä. Hä-
nellä on kehittänyt oman 
sestomistyylin eli hän pys-
tyy melomaan aivan tukin 
vierestä. Muut eivät siihen 
pysty, Alaraasakka kertoo.

Muita lajeja ovat tutut la-
jit rullaus ja sauvonta sekä 
tämän vuoden uutuutena 
joukkuesoutu. Ohjelma tar-
kentuu vielä kesäkuun aika-
na. Alaraasakka toivoo, että 
ennen kisoja saadaan useita 
hellepäiviä, jotta vesi lämpi-
ää kisailijoille miellyttäväm-
män lämpöiseksi.

Pieni ja aktiivinen 
harrastajaporukka
Suomessa on enää pieni 
mutta aktiivinen tukkilaisla-
jien harrastajaporukka. Lajit 
ovat kunnianosoitus perin-
teisen kovan työn tekijöille, 
tukkimiehille ja metsureille. 
Riku Pakanen, joka on tuttu 
näky tukkilaiskisoissa ym-
päri suomen, kertoo kunni-
oittavansa syvästi perinteis-
ten töiden tekijöitä.

- Muistan kun olin lapsi 
ja meillä tuvan lattioilla tuk-
kijätkät kävivät levähtämäs-
sä kun uittotupaan ei kaikki 

mahtuneet. Pikkupoikana Ii-
joen rannalla jo tuli tukkisu-
massa laukattua, vaikka ei 
tietenkään olisi saanut. Sit-
ten nuorena miehenä kävin 
Kemissä uitossa tienaamas-
sa kesärahaa. Ensin ”vää-
rän vetäjänä”, eli hän erotteli 
väärän pituisia pöllejä su-
masta. Sittemmin nuori mies 
sai mieltä ylentäneen ylen-
nyksen ”lössäriksi”, joka ajoi 
pöllikonetta ja kasasi pöllejä 
vedettäväksi nipuissa. Kyllä 
siinä oppi arvostamaan näitä 
kovia töitä, Pakanen kertoo.

Lajin harjoittelu nykyisin 
on hankalaa, sillä vapaita, 

tarpeeksi syviä ja turvallisia 
koskia on hankala löytää. Si-
leän veden paikoissa voi toki 
harjoitella sestomista, eli uit-
tohaalla melomista, tukin 
päällä seisten, mutta tukki 
käyttäytyy erilailla koskessa 
ja sileässä vedessä. 

- Jo toukokuun alussa on 
pitänyt käydä harjoittele-
massa tukilla, jotta tulee vä-
hän rutiinia ennen kisoja. 
Kyllä tähtäimet täytyy pitää 
korkealla. Talvella pidetään 
kuntoa yllä muilla lajeilla, 
sillä tukkilaislajeissa hyvä 
kunto ja tasapaino on kaiken 
a ja o, Pakanen viimeistelee.

Museokahvila tarjoaa uniikin miljöön tuoreelle yrittäjälle

”tukkilaislajeissa hyvä kunto ja tasapaino on kaiken a ja o.”

Museokahvila Huilinkiin saatiin uusi 
yrittäjä Joni Ruotanen. Hän avasi ovet 
yleisölle kesäkuun ensimmäisenä päi-
vänä ja tarkoitus olisi pitää kahvi-
la avoinna kesäkauden ajan, tiistaista 
sunnuntaihin.

- Kuukausi sitten minulle avautui 
mahdollisuus toimia kesäkahvilayrit-
täjänä. Vaikka ajatus tuntui aluksi hul-
lulta, eikä yrittäjyys ollut ensisijainen 
vaihtoehto, en voinut sanoa mahdol-
lisuudelle ei. Oma elämäntilanne oli 
sellainen, että nyt oli hyvä sauma tart-
tua tilaisuuteen. Perheessäni on yrittä-
jiä, mutta itsellä ei ole omaa kokemusta 
yrittäjyydestä, kertoo Ruotanen.

- Mahtavaa kun saa työllistää itsen-
sä, ja vielä näin upeassa ja uniikissa 
miljöössä. Varsinkin nyt kun on pääs-
syt yli yrityksen perustamiseen liit-
tyvästä byrokratiasta ja päässyt kä-
siksi käytännön työhön, tämä valinta 
tuntuu erityisen hyvältä. Varsinaista 
koulutusta minulla ei ole alalle, mut-

ta osaamista on yli kymmenen vuoden 
harrastuneisuuden kautta.

Joni Ruotanen on kiitollinen tutta-
ville sekä yhteistyökumppaneille, jot-
ka ovat kysyttäessä neuvoneet häntä 
yrityksen perustamisessa. 

Valokuvaajanakin työskennellyt 
Ruotanen on kotoisin Rovaniemeltä, 
mutta sittemmin oululaistunut. Työ-
matka Oulusta taittuu pääasiassa jul-
kisilla kulkuneuvoilla. Ympäristöarvot 
ja eettiset valinnat näkyvät hänen elä-
mässään kaikilla osa-alueilla. Periaat-
teet näkyvät myös kahvilatoiminnassa:

- Suosimme paikallisia tuottajia ja 
luomutuotteita. Lisäksi pyrimme mini-
moimaan kahviossa syntyvää hävikkiä 
ja kehittämään jätteenkäsittelyä.

-Mahtavaa kun saa työllistää itsensä, ja 
vielä näin upeassa ja uniikissa miljöös-
sä, sanoo Huilingin museokahvilan uusi 
yrittäjä Joni Ruotanen.
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pe 1.7.2016 Raasakkakoski
Klo 18-20 Ohijuoksutukset ja harjoitukset. 
Puffetista kahvia ja makkaraa sekä virvokkeita. 
Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s. Koskenlaskun harjoitukset. 
Lisätietoa Eero p. 0400 281 524.

la 2.7.2016 Raasakkakoski
klo 13.00 Kisojen avaus. Kunnanjohtaja Ari Alatossava.
klo 13.00 Ohijuoksutukset Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s
klo 13.10 Sauvonnan kilpailu
klo 14.10 Tukkilaiset bändi esiintyy
klo 15.00 Joukkkuesoutukilpailut seuroille ja yrityksille 
klo 13-16.30 Nuorisosirkus Vesar Arkangelista esiintyy  
                 ja opettavat sirkusta
klo 15.30 Tukkilaiset bändi esiintyy
klo 16.30 Koskenlaskun kilpailu
klo 17.30 Rullaus
klo 18.00 Palkintojen jako

Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Ravintola, PipeLife,  
Kasvomaalausta, Käpylehmän tekoa, sekä vanhoja traktoreita.  
 
Pääsylippu 12€ ja alle 12v ilmaiseksi.

IIN METSÄTYÖ OY 
Iin Jätehuolto  
Paakkola Oy Iin Energia Oy 

Iin Tukkilaiskisat
1.-2.7.2016

PALVELULINJA IIKKA –BUSSI KULJETTAA IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 2.7.2016 
 MATKA SISÄLTYY PÄÄSYLIPUN HINTAAN.   

REITTI: Iin tori—Paloasemantie — Asematie—Maalismaantie—Raasakantie (Kyytiin pääse myös väliltä)  
 Iin torin lähtöajat: 12.30, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30 

 Paluuajat: 17, 17.30, 18, 18.30 
 Lisätietoa p. 050 366 0111

TERVETULOA KOKO PERHEELLÄ
la 2.7.2016 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit. Esiintyy Mikko Tapio & Mysteeri
Iin Urheilijoilla Puffetti ja Ravintola. Tanssilippu 10€.

Lisätietoa:
Antti-Pekka Koskela, järjestelytoimikunnan pj. p. 040 5255 398
Riitta Räinä, järjestelytoimikunnan siht. p. 050 3950 305
Ilmoittautumiset Eero Alaraasakka, ratamestari p. 0400 281 524 
Tanssien lisäinfo Jaana Oravainen p. 050 501 2758 
 
Tervetuloa!
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