
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!

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN IILÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN
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Lauantaina 2.7. Iin Raasak-
kakoskella käynnistyy jälleen 
Kuningasjätkä -tukkilaiski-
sat, jossa kilpaillaan perin-
teisen uittotyön keskeisis-
sä lajeissa. Ratamestari Eero 
Alaraasakka kertoo, että jär-
jestelyt ovat hyvällä mallilla. 
Kisa toteutetaan muutamia 
pieniä yksityiskohtia lukuun 
ottamatta entiseen tapaan.

Kilpailutoiminnan tavoit-
teita ovat aikaisemmin metsä-
työhön oleellisesti liittyneen 
uittotyöperinteen säilyttämi-
nen, uittotyössä tarvittavien 
taitojen esittely yleisölle kil-
pailun muodossa ja harrasta-
jien fyysisen kunnon ylläpitä-
minen

Yksi kisan lajeista on kos-
kenlasku, joka suoritetaan tu-
kin päällä seisten. Muita la-
jeja ovat rullaus, sauvonta ja 
soutu. Soutukisassa kaksi en-
nalta valittua joukkuetta ki-
saavat toisiaan vastaan. Tänä 
vuonna vastakkain ovat Pipe-
lifen joukkue sekä Iin Urhei-
lijat ja Iin kunnan yhteisjouk-
kue.

Alaraasakka toivoo, että 
ennen kisoja saadaan useita 
hellepäiviä, jotta vesi lämpiää 
kisailijoille miellyttävämmän 
lämpöiseksi. 

Risto Alaraasakka.

Yleisöä kiinnostaa tukkilaiskisat.

käytetään tukkilaismaratonin 
soudussa. Sauvonnan mesta-
ruudesta kilpaillaan yleises-
sä sarjassa ja ikämiessarjassa.

Koskenlasku
Koskenlasku suoritetaan tu-
kin päällä seisten. Kilpailijan 
on seisottava tukilla lähties-
sään ja maaliin tullessa. Tu-
kilta saa pudota, mutta takai-
sin on noustava omin avuin. 
Koskenlaskuun kulunut aika 
ratkaisee sijoituksen.

Laskiessa saa käyttää apu-
na sestointa, sauvointa tai uit-
tohakaa. Sestoimen ja muiden 
apuvälineiden suurin leve-
ys saa olla enintään 70 milli-
metriä. Melominen molempia 
päitä käyttäen on kielletty.

Koskenlasku suoritetaan 
pääsääntöisesti yhtäjaksoi-
sella koskiosuudella. Kisoissa 
tulisi sijoittaa lyhyt sestomis-
osuus lähtö- ja maaliintulo-
päähän.

Kilpailijalle arvotaan las-
kutukki samanpituisista ja 
uimiskyvyltään sekä kanta-
vuudeltaan samanarvoisista 
puista. Painavimmat kilpaili-
jat huomioidaan niin, että las-
kutukin kantavuus on tasa-
puolinen. Sopivin laskutukki 

Rullausta.

Tukkilaismestaruuskil-
pailuissa noudatetaan Suo-
men Metsäurheiluliiton halli-
tuksen vahvistamia sääntöjä. 
Tässä lyhyesti säännöt Iin ku-
ningasjätkäkisoissa esillä ole-
vista lajeista:

Sauvonta
Sauvonta suoritetaan virtaa-
vassa vedessä edestakaisena 
matkana. Kääntöpaikka mer-
kitään selvästi näkyvällä poi-
julla. Sauvonnan suoritusaika 
tulee olla vähintään 2 - 15 mi-
nuuttia. Sauvonta suoritetaan 
veneestä käsin koko matka 
sauvomalla tai osa matkasta 
sauvoen ja osa soutaen, min-
kä järjestäjät määrittelevät 
tarkemmin kilpailuohjeissa.

Järjestäjät hankkivat kil-
pailuveneet ja airot. Kilpai-
luveneet arvotaan. Veneet ja 
airot on oltava kilpailijoille 
tasapuoliset. Järjestäjät ja val-
vojat huolehtivat siitä, että ta-
sapuolisuus toteutuu. Ve-
neessä on oltava varusteena 
myös äyskäri.

Kilpailijat saavat käyttää 
omia sauvoimia, jotka valvoja 
on hyväksynyt. Sauvonnassa 
voidaan käyttää tarvittaessa 
samoja veneitä ja airoja, joita 

on kuusipuu, jota ei saa mil-
lään vakauttaa. Laskutukit 
numeroidaan. 

Rullaus
Rullaus suoritetaan parikil-
pailuna, jossa molemmat ki-
saajat rullavat saman tukin 
päällä, yrittäen itse pysyä tu-
killa mahdollisimman pit-
kään, kunnes toinen kilpaili-
ja putoaa.

Kilpailu alkaa kilpailu-
tuomarin käskystä liikkeelle. 
Rullaustukkia ei saa kosket-
taa muulla kuin jalkapohjal-
la. Kilpailijan on pysyttävä 
omalla puolella tukkia. Tukin 
keskikohta on selvästi mer-
kittävä. Oman tukkiosuuden 
ylityksestä tai toisen kilpaili-
jan kosketuksesta tulee hyl-
käys.

Kilpailijalla saa olla apu-
välineenä sestoin. Mikäli rat-
kaisua ei tule yhden minuu-
tin aikana, niin kilpailun 
tuomari käskee sestat pois ja 
kilpailua jatketaan, kunnes 
toinen kilpailija putoaa. Voit-
tajat jatkavat pareittain jär-
jestäjien antamien ohjeiden 
mukaisesti seuraaville kier-
roksille, kunnes voittaja ja 
mahdolliset muut palkintosi-

jat saadaan selville. Voittaja 
on se, joka viimeisenä putoaa 
tai jää seisomaan tukille.

Suomenmestaruus-
kisat 2018
Tulevaisuudelle on luvassa 
myös haasteita, sillä Iin Tuk-
kilaiskisa sai vuodelle 2018 

Suomenmestaruusmandaa-
tin, joten kahden vuoden 
päästä Raasakkakoskella ki-
sataan tukkilaislajien Suo-
menmestarin tittelistä. Tuol-
loin satsataan laajemman 
tapahtuman lisäksi monipuo-
lisempaan ohjelmistoon.

Kuningasjätkät kisaavat 
uittotyön lajeissa

Kuvassa Riku Pakasen tyylinäyte toissa vuoden 
Kuningasjätkä-kisasta.
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Tukkilaislajien harrastajat 
säilyttävät perinteitä

Raasakkakosken rannalla tunnelmoimassa Visa Paakkola, Veli Paakkola, Eero Alaraasakka, Riku Pakanen ja Risto Alaraasakka.

Tukkilaislajit ovat kunnian-
osoitus perinteisen kovan 
työn tekijöille, tukkimiehil-
le ja metsureille. Suomessa 
on enää pieni mutta aktiivi-
nen tukkilaislajien harrasta-
japorukka. Suurin osa Kunin-
gasjätkä-kisojen osallistuja 
ovat veteraanisarjaa. Monilla 
on itselläänkin kokemusta tai 
muistikuvia vanhan ajan uit-
totyöstä.

- Ei meitä poikasia toki 
päästetty kisoihin kosken-
laskuun, mutta Pajarisaaren 
toisella puolen oli pienempi 
Ikon koski, jossa käytiin var-
kain laskemassa ja sestomas-
sa suvantoja. Kaikki ajanviete 
silloin saatiin tästä joesta kun 
ei paljoa muuta ollut. Paljon 
kalastettiin, lipottiin ja kyl-
lä tässä aika kului. Uittohom-
missa olin tekemässä erotte-

lua yhtenä kesänä Kestilässä, 
kertoo Risto Alaraasakka.

- Tuntui mukavalta kun 
tukkilaiskisojen perinnettä 
alettiin elvyttää. Ennen Raa-
sakan voimalaitoksen raken-
tamista koskella pidettiin ki-
soja vielä 60-luvulla. Nyt lajin 
parissa suurin osa on van-
hempia miehiä ja nuoria oli-
si mukava saada mukaan 
kokeilemaan perinteikkäitä 
lajeja.

Nuoremmatkin osallis-
tujat ovat pärjänneet hyvin. 
Heillä kisaajilla valttina on 
nuoruuden kova kunto, jota 
myös tarvitaan tukilla pysy-
miseen. Laji vaatii fyysisen 
kunnon lisäksi hyvää tasapai-
noa ja kykyä myötäillä sekä 
lukea joen liikkeitä.

Riku Pakanen, joka on tut-
tu näky tukkilaiskisoissa ym-

päri suomen, kertoo kunnioit-
tavansa syvästi perinteisten 
tukkilais- ja metsätöiden teki-
jöitä. Arvostus nousi pinnalle 
kun hän kävi itsekin kokeile-
massa näitä rankkoja kesätöi-
tä.

- Muistan kun olin lapsi 
ja meillä tuvan lattioilla tuk-
kijätkät kävivät levähtämäs-
sä kun uittotupaan ei kaik-
ki mahtuneet. Pikkupoikana 
Iijoen rannalla jo tuli tukki-
sumassa laukattua, vaikka ei 
tietenkään olisi saanut. Sit-
ten nuorena miehenä kävin 
Kemissä uitossa tienaamas-
sa kesärahaa. Ensin ”väärän 
vetäjänä”, eli erottelin väärän 
pituisia pöllejä sumasta. Sit-
temmin sain ylennyksen ”lös-
säriksi”, joka ajoi pöllikonetta 
ja kasasi pöllejä vedettäväksi 
nipuissa, Pakanen kertoo.

Lajin harjoittelu nykyisin 
on haasteellista, sillä vapaita, 
tarpeeksi syviä ja turvallisia 
koskia on hankala löytää. Si-
leän veden paikoissa voi toki 
harjoitella sestomista, eli ses-
toimella tai uittohaalla me-
lomista, tukin päällä seisten, 
mutta tukki käyttäytyy eri-
lailla koskessa ja sileässä ve-
dessä. 

- Jo toukokuun alussa on 
pitänyt käydä harjoittelemas-
sa tukilla, jotta tulee vähän 
rutiinia ennen kisojen alkua. 
Kyllä tähtäimet täytyy pitää 
korkealla. Talvella pidetään 
kuntoa yllä muilla lajeilla, sil-
lä tukkilaislajeissa hyvä kun-
to ja tasapaino on kaiken a ja 
o, Pakanen kertoo.

Tukkijätkät tanssittaa 
Raasakkakosken rannalla
Iin Kuningasjätkäkisojen 
kävijöitä hellitään myös 
teemaan liittyvän mu-
siikkitarjonnan keinoin. Raa-
sakkakosken rannalla lau-
antaina 2.7. kisaohjelman ja 
muun tapahtumatarjonnan 
lomassa saadaan nauttia Tuk-
kijätkät -yhtyeen musisoin-
nista, kello 14.10 ja 15.30.

Tukkijätkät on kuusamo-
laisoululainen perinteisen 
tanssimusiikin yhtye. Ohjel-
mistoon kuuluu oikein pe-
rinteistä tanssimusiikkia, jon-
ka kappaleiden teemat vievät 
vesien äärelle, kaihoilevat 
Lappiin tai muistelevat tari-

noita veden äärestä. Valikoi-
masta löytyy Souvareita sekä 
kaikkea muutakin jalan alle 
käypää musiikkia. Monia hie-
noja maailmankuuluja iki-
vihreitä sävelmiä on luvassa. 
Myöskään perinteinen vanha 
rokkipoljento ei ole Tukkijät-
kille vierasta.

Yhtyeeseen kuuluvat ha-
nuristi Timo Väisänen, lau-
laja ja kosketinsoittaja Jukka 
Honka sekä laulava rumpa-
li Vilho Pesonen. Tässä muo-
dossa yhtye on keikkaillut 
useita vuosia, Oulun, Koillis-
maan, Kainuun ja Lapin alu-
eilla.

Mikko Tapio & Mysteeri 
Tukkilaistansseissa
Lauantaina 2.7. Rantakesti-
lässä kello 21 Tukkilaistans-
seissa esiintyy Mikko Tapio 
& Mysteeri-yhtye. Olhavasta 
lähtöisin oleva artisti esiintyi 
myös vuosi sitten Tukkilais-
kisojen yhteydessä ja hän ke-
hui tapahtumaa myös artistin 
näkökulmasta hyvin kiitolli-
sin sanoin:

- Tapahtuma jäi mieleen 
positiivisesti ja erityises-
ti myös idyllisen ympäristön 
ansiosta. Kyllä minulla taitaa 
olla jonkinlainen kotikenttä-
etukin, sillä iiläiset olivat to-
della hyvin tunnelmassa mu-
kana, Mikko kiittelee.

Yhtyeen musiikkivali-
koimaan kuuluu perinteistä 
tanssimusiikkia ja mukana on 
vähän rautalankaakin. Kui-
tenkin tango on aina Mikko 
Tapiolle se ykkösjuttu. Orkes-
terista löytyy runsaasti myös 
lauluvoimaa sillä lähes jokai-
nen jäsen myös laulaa. Yh-
tyeestä löytyy J.P. Ruonala, 
Sami Keinonen, Sami Huhta-
mella ja Kari Korhonen.

Mikko Tapio on harrasta-
nut musiikkia pienestä pojas-

ta saakka. Yleisön tietoisuu-
teen hän ponnisti voitettuaan 
vuonna 2010 Olavi Virta -lau-
lukilpailun, joka poiki myös 
mahdollisuuden levyttää. 
Orkesterin löydettyä hän on 
keikkaillut paljon ja työsken-
nellyt myös keikkamyynnin 
parissa. Pian on tulossa myös 
uusi sinkku, Mikko vihjaa.

Leipätyönsä hän tekee vie-
lä nykyisin kokkina. Ruoka-
tuntemuksen ja esiintymistai-
tojen ansiosta hän on tehnyt 
myös kokkausnäytöksiä eri 
tilaisuuksissa sekä radiossa-
kin on kuultu hänen omaa 
kokkausohjelmaansa.Tällä kertaa Iin Kuningasjät-

käkisoissa lauantaina 2.7. tar-
joillaan kirjaimellisesti myös 
sirkushuveja. Nuorisosirkus 
Vesar esittää kahden näytök-
sen verran vauhdikasta akro-
batiaa ja taidokkaita tasapai-
noilunumeroita. Lisäksi he 
opastavat kävijöitä sirkusvä-
lineiden käytössä. Sirkuspo-
rukka on kotoisin Arkangelis-
ta Venäjältä.

Esitykset juontaa suomek-
si Stella Klovni, jonka takaa 
löytyy monille iiläisille tuttu 
sirkustaiteilija ja ohjaaja An-
na-Kaisa Järvi. Hän tutustui 
ryhmään 90-luvun lopulla, jol-
loin hän oli esiintymässä Ar-
kangelissa Oulu-päivillä.

- Kutsuin heidät Ouluun 
kesällä 2001 ja siitä lähtien he 
ovat käyneet lisäksi kolme ker-
taa. Viime kerralla he esiintyi-
vät Hietasaaren Ponipihan he-

Sirkushuveja Tukkilaiskisoihin
vosmaneesilla pari viikon ajan 
ja kävivät esiintymässä myös 
iiläisillä ala-asteilla, Anna-Kai-
sa kertoo.

Myös Oulusta on tehty vas-
tavierailuja Arkangeliin, vii-
meksi tammikuussa 2016, kun 
Stella Klovni vieraili Arkange-
lissa Blagovest -kaupunkifesti-
vaaleilla.

Sirkus Vesar on toiminut 
Arkangelissa 30 vuotta. He 
ovat voittaneet useita palkinto-
ja kansainvälisillä festivaaleil-
la, muun muassa Turkissa ja 
Israelissa. Vesarin nuoret ovat 
teknisesti taitavia, kurinalaisia 
ja loistavia esiintyjiä.

Vesarin vierailun ovat tuot-
taneet yhteistyössä Suuri Täh-
titeatteri ja Hietasaaren Tou-
ko ry. Hanketta ovat tukeneet 
Taiken Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun aluekeskus sekä Ou-
lun ja Arkangelin kaupungit.

Tukkilaiskisassa nähdään 
monenlaista muutakin alueoh-
jelmaa. Esimerkiksi kasvomaa-
lausta, käpylehmän tekoa sekä 

Sirkusryhmä saapuu Arkangelista Venäjältä esittämään vauh-
dikasta akrobatiaa ja taidokkaita tasapainoilunumeroita.

esittelyssä on vanhoja trakto-
reita. Iin Urheilijat ry pyörittää 
paikalla buffettia.

TukkilaissanasToa: lintulenkki, kapulalenkki, iijoen lenkki  
Irtouiton loppuvaiheissa närelenkin korvaajaksi alettiin valmistaa ket-
tinginpätkiä, joilla puomit voitiin kiinnittää toisiinsa paljon nopeammin. 
Kettingin toiseen päähän laitettiin pyöreä tai soikea rautalenkki ja sen 
läpi voitiin pujottaa toisessa päässä oleva rautakapula. Tavallinen suo-
ra kapula saattoi uiton aikana kuitenkin irrota omia aikojaan. Usei-
ta eri malleja kokeiltiin, kunnes linnunmuotoinen kapula todettiin luo-
tettavimmaksi.  (Lähde:http://www.kolumbus.fi/PHJP/tukkilaissanasto.)
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Iin Lohimarkkinat pidettiin 
perinteiseen tapaan lauan-
taina 18.6. Huilingin tapah-
tuma-alueella. Järjestäjien 
edustaja Risto Tolonen ker-
too, että varsinkin aamupäi-
västä paikalla riitti paljon 
hyväntuulista väkeä ja kalaa 
meni kaupaksi.

- Kalavuosi on ollut hyvä, 
joten paikallisten kalastajien 
lohta ja maivaa oli runsaas-
ti tarjolla. Kalaa meni kau-
paksi niin hyvin, että välillä 
myytävä meinasi loppuakin. 
Saimme tilata myyntiin lisää 
kalaa, ja onneksi monet am-
mattikalastajat olivatkin ak-
tiivisesti mukana, Tolonen 
kiittelee.

Taikureiden maailman-
mestari Simo Aalto veti näyt-
tämön täyteen väkeä Jokeri 
Pokeri Pox -taikaesityksel-
lään.

Puolen päivän jälkeen 
Suomen kesä näytti kosteam-
man puolensa ja kaatoi vettä 
markkinakansan päälle. To-
sin vain muutama myyjä oli 
perunut tulonsa säätilaen-
nustuksien vuoksi. Osa Hui-
lingista hiljeni, kunnes Iin 
Laulupelimannien ja Eläke-
liiton Iin yhdistyksen yhteis-
laulutilaisuus alkoi. Sateesta 

Kala kävi kaupaksi Lohimarkkinoilla

Kalan fileointi käy ammattilaiselta kätevästi ja nopeasti. 

huolimatta noin sata inno-
kasta laulajaa kokoontui mu-
sisoimaan yhdessä.

Suosituksi aktiviteetiksi 
osoittautui myös lohen pai-
non arvaus. Kalastaja Heik-
ki Viinamäen lahjoittamal-
la lohella oli painoa 10,8 
kilogramman verran. Lä-
himmäksi arvasi Pasi Sieppi 
Martinniemestä, joka sai vie-
dä komean vonkaleen kotiin-
sa. Iin Urheilijat saivat tuo-
ton arvauskisasta.

Lisäksi tapahtumassa oli 
esillä Iijoen Otva Hanke, ka-
lan käsittelyä ja fileointinäy-
töksiä ja lasten onkitapahtu-
ma Nätteporin rannassa.

Lohimarkkinat järjesti 
Osuuskunta Team Kala, Elä-
keliiton Iin yhdistys, Iin Ur-
heilijat, Etelä- ja Pohjois-Iin 
jakokunta, Kesäsiika-hanke, 
Nahkiaisen viljely lähiruuak-
si ja emonahkiaisiksi -hanke, 
Iin Kalamiehet, Ii Instituutti 
ja Iin kunta.

Jenny Kärki
Kuvat Heimo Turunen

Taikureiden maailmanmestari Simo Aalto veti näyttämön täyteen väkeä Jokeri Pokeri Pox -taikaesityksellään.

Iin Eläkeläisten teltalla oli mukavasti kuhinaa. Sieltä sai ostaa kahvia vohveleiden kera, grillimak-
karoita sekä osallistua arpajaisiin. 

Iin Urheilijoilla oli lohen painon arvauskisa. Kalastaja Heikki Vii-
namäen lahjoittama lohi painoi 10,8 kg. Lähimmäksi arvasi Pasi 
Sieppi Martinniemestä. 

Museokahvila Huilingissa yrittäjä Joni Ruotanen myymässä lo-
hikeittoa, joka teki hyvin kauppansa. Tarjolla oli myös muun mu-
assa juuri valmistettua raparperituoremehua.

Lasten onkikisa oli Nätteporin rannassa ja kala oli mukavasti syönnillään. 

Lohimarkkinoiden puuhamies Risto Tolonen seurasi huolestu-
neena säätiedotuksia. Aamupäivä oli sateeton, puolen päivän 
jälkeen etelästä tulleet sadepilvet saavuttivat Iin.

”Kalaa meni 
kaupaksi niin hy-

vin, että välillä 
myytävä meinasi 

loppuakin.”
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PVO-Vesivoima on mukana Iijoen otva-hankkeessa, jossa Ii-
jokea kehitetään kokonaisvaltaisesti. Osana hanketta tehdään 
yhteistyötä vaelluskalojen palauttamiseksi tavoitteena raken-
taa kalatiet ensin Raasakkaan. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimassa otva-hank-
keessa tehdään uudenlaista kokonaisvaltaista vesienhoidon 
suunnittelumallia. Otvan tavoitteena ovat vesistövision laa-
timinen, Iijoen arvon nostaminen, vaelluskalojen palauttami-
nen sekä veden laadun parantaminen. 

-  Uskomme vahvasti yhteistyön voimaan vaelluskalojen 
palauttamisessa. Olemme mukana laajassa ja hyvin alkanees-
sa yhteistyössä Iijoen eri osapuolten kanssa kolmivuotisen Ii-
joen otva -hankeen toteutuksessa, sanoo PVO-Vesivoiman 
ympäristöpäällikkö Aaro Horsma.

Tavoitteena ensin Raasakan kalatie
Osana Iijoen otva -hanketta on tarkoitus edistää kalateiden 
toteutusta rakennepiirustusten, rahoituksen järjestämisen ja 
lupahakemusten muodossa.

-  Vaelluskalojen palauttamiseksi on tehty jo pitkään yh-
teistyötä, johon myös PVO-Vesivoima on osallistunut. Ka-
lateiden yleissuunnitelmat ovat jo olemassa, ja nyt yhteises-
sä otva-hankkeessa tavoitteena on keskittyä ensin Raasakan 
voimalaitoksen ja vanhan uoman säännöstelypadon kalatei-
den toteutukseen, kertoo Aaro Horsma. 

Otva-hankkeessa mietitään Raasakan kalateiden toteu-
tuksen lisäksi vaelluskalojen palauttamisen edellyttämiä ka-
lastusjärjestelyjä, tutkitaan resurssitehokasta älykalatekno-
logiaa, suunnitellaan Iijoelle soveltuvaa vaelluspoikasten 
alasvaellusreittiä sekä selvitetään Raasakan vanhan uoman 
arvon nostamista kalojen ja virkistyksen kannalta.

Tarvitaan monipuolista  
keinovalikoimaa ja yhteistyötä
Vaelluskalojen palauttamista edistää se, että Iijoen lohen gee-
niperimää on pystytty säilyttämään Luonnonvarakeskuk-
sen Taivalkosken kalanviljelylaitoksella. Nykyiset velvoiteis-
tutukset ovat tukeneet geeniperimän säilymistä. Iijoella on 
myös rakentamattomalla keski- ja yläjuoksulla vaelluskalo-
jen poikastuotantoon sopivia alueita. 

-  Vaelluskalojen palauttamiseen tarvitaan kalateiden li-
säksi monipuolista keinovalikoimaa kuten tuki-istutuksia, 
ylisiirtoja ja kalastusjärjestelyjä. Lopullisena tavoitteena on 
vaelluskalojen, erityisesti merilohen, luontaisen elinkierron 
palauttaminen, toteaa Aaro Horsma. 

Vaikka tiedon taso vaelluskalojen palauttamisesta on jo 
hyvä, tarvitaan myös vielä lisää tutkimustietoa vaelluspoi-
kasten alasvaelluksen onnistumisen varmistamiseksi. 

Vaelluskalakantojen elvyttäminen kuuluu hallituksen bio-
talouden kärkihankkeisiin. Kokonaisvaltainen ja laajan toimi-
jajoukon yhteinen otva-hanke toteuttaa hallituksen kalatiest-
rategiaa. 

-  PVO-Vesivoima on sitoutunut vaelluskalojen palautta-
miseen yhteistyössä eikä sitoutumisemme ole sidoksissa Kol-
laja-hankkeen toteutumiseen. Kalojen kannalta parhaimpiin 
tuloksiin päästään hyvällä ja laajapohjaisella yhteistyöllä, 
Aaro Horsma summaa.

Yhteistyötä vaelluskalojen 
palauttamiseksi Iijokeen

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

Iin kunnan ”Työtä luonnosta Iissä” 
–hankkeen laatimaa kyselyä jaetaan 
kesän aikana kylien asukkaille. Kyse-
lyn kohderyhmänä ovat Iin kunnan 
harvaan asuttujen alueiden asukkaat, 
ensisijaisesti henkilöt, jotka asuvat yli 
15 km:n päässä Iin taajamasta. 

Kyselyn tarkoituksena on kartoit-
taa, millaisia palveluita harvaan asut-
tujen alueiden asukkaat käyttävät ja 
millaisille palveluille olisi tarvetta. 
Saatua tietoa voidaan käyttää palve-
lujen kehittämisessä. 

Kyselyä on saatavissa Kuivanie-

men kirjastosta, Oijärven Sampolas-
ta ja Iin pääkirjastosta. Joillakin ky-
lillä kyläyhdistykset tai muut alueen 
toimijat jakavat kyselyn postilaatikoi-
hin. Kyselyitä myös jaetaan ja kerä-
tään heinä- ja elokuun aikana kylien 
kesätapahtumissa.

Raportti kyselyn tuloksista tullaan 
julkaisemaan hankkeen verkkosivuil-
la syksyllä 2016 (ii.fi/luonnosta).

Kyselyt pyydetään palauttamaan 
15.8.2016 mennessä palautuslaatikoi-
hin, joita on seuraavissa kohteissa: 
Iin pääkirjasto, Kuivaniemen kirjasto, 

Olhavan kylätalo, Yli-Olhavan Maa-
miesseuran talo, Oijärven Sampola ja 
Merihelmi. Laatikot sijaitsevat sisäti-
loissa, joten huomioittehan kohteiden 
aukioloajat.

Kaikkien yhteystietonsa antanei-
den vastaajien kesken arvotaan Black 
& Deckerin raivaus- ja oksasakset –
setti (sis. pensassakset sekä isot ja pie-
net oksasakset).

Iin vapaa-ajan asujille on jaettu 
vastaava kysely aikaisemmin kevääl-
lä.

Palvelutarvekysely Iin harvaan 
asuttujen alueiden asujille

Halutessasi kyselyyn voi vastata myös verkossa: ii.fi/luonnosta/kysely. 
Lisätietoja kyselystä antaa Iin kunnan Työtä luonnosta Iissä -hankkeen 
projektipäällikkö Jenni Miettunen: jenni.miettunen@ii.fi, puh. 040 147 1045.
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VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi 

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

TukkilaissanasToa
keksi, hakavarsi
Uittojätkän perustyökalu, jolla ohjaillaan tukkejä virrassa, mutta käy me-
lan korvikkeena myös veneen liikuttelussa ja sestomisessa. Se tehdään 
nelimetrisestä kuusennäreestä aivan kuten närelenkkikin. Tyvipää veis-
tetään ensin kirvellä teräväksi, jotta siihen voidaan pujottaa sepän rau-
dasta takoma kaksihaarainen piikki. Latva väännetään käsivoimin sol-
muksi, jolla on kaksi päätarkoitusta: työturvallisuus, jos vahingossa 
sattuu tönäisemään hakavarrella kaveria kylkeen ja toiseksi varsi ei niin 
helposti karkaa läpi käsien. Uuden jätkän saapuessa savotalle ensimmäi-
nen työnäyte pomolle olikin usein juuri keksin teko, toinen oli tukil-
la sestominen.
Rullaus
Tukkilaiskisojen suosituimpia kilpailulajeja. Siinä tukki pannaan pyöri-
mään jalkojen alla. Kilpailuna se on jännittävä, parittain käytävä pudotus-
kisa, jossa viimeisenä tukilla pysyvä voittaa.
Puomijuoksu ja sumajuoksu 
Tukkilaiskisoissa suosittuja kilpailulajeja, mutta niiden taito oli uitossa 
usein tuiki tarpeen. Puomijuoksu vaatii hyvää tasapainoa, sumajuoksu 
vielä enemmän vikkeliä jalkoja.
sesta, uittokanki, sestominen  
Tukevasta uittokangesta kehiteltiin sesta, joka on kapealapainen, pitkä-
vartinen mela. Sesta yleistyi keksin korvikkeeksi tukkilaiskisojen suosi-
tussa kilpailulajissa, sestomisessa. Siinä mies seisoo tukilla ja ”meloo” 
eteenpäin sestalla. Työtilanteessa sestana oli kuitenkin keksi. Kerrotaan, 
että uitossa vasta-alkajalta meni yleensä yksi kesä, ennen kuin hän oppi 
seisomaan tukilla ja toinen kesä, ennen kuin sai sen kulkemaan sinne mi-
hin halusi.Sestominen eli tukilla ajo oli uittojätkän perustaitoja. Irtotuk-
keja virrassa uitettaessa jokin puu saattoi jäädä poikittain kiven taa ja 
hetkessä koko uitto ruuhkautui sumaksi. Veneitä ei ollut joka lähtöön, 
joten ainut konsti usein oli, että jätkä hyppäsi keksi kädessä tukille ja ajoi 
sestomalla paikkaan, josta suma oli kiinni. Nykypäivän työelämään saak-
ka on säilynyt sanonta: ”suma seisoo ja miehet vaan makaa!”
Ponttoo  
Tukkilautan eteen valjastettava hinausyksikkö. Keluveneellä vietiin me-
nosuunnassa 250-300 metriä köyttä, jonka päässä oleva ankkuri heitet-
tiin pohjaan. Köyden toinen pää oli kiinni ponttoon keskellä kier ret-
tävässä rummussa, joka oli nimeltään vorokki. Pientä pyrästä hinattiin 
perinteisesti kiertämällä vorokkia pitkällä aisalla miesvoimin. Suuria 
lauttoja varten tarvittiin isompi ponttoo ja hevoskierrolla pyöritettävä 
vorokki. Ponttoolle saatettiin rakentaa hevoselle oma talli, jätkille nuk-
kumasijat ja nurkalle kivistä nuo-tiopaikka kahvitulia varten - ”on lautal-
la pienoinen kahvila” -laulunpätkä tarkoitti juuri tällaista!
(Lähde:http://www.kolumbus.fi/PHJP/tukkilaissanasto.)

Kuivaniemen Nuorisoseura 
järjestää Vatunkipäivät lau-
antaina 2.7. klo 12-16. Ta-
pahtumassa on monenlais-
ta ohjelmaa koko perheelle. 
Tapahtuman vetonaulak-
si saadaan muusikko Mikko 
Alatalo, joka vetää Känkkä-
ränkkä-lastenkonsertin ja li-
säksi hän vetää yhteislaulua.

Uusi ja jo mukavasti ra-
diosoittoakin saanut laulaja 
Eikka Kyröläinen viihdyttää 
omalla setillään. Olhavalai-
nen mies esittää tanssikan-
san mieleistä musiikkia.

Kolmas artisteista on si-
molainen nuori solisti Vil-
le Haapaniemi, joka on nuo-
resta iästään huolimatta ollut 
myös tuttu näky tanssilatti-
oilla. Lisäksi lapsia viihdyt-
tämään saadaan taikuri Roo-
pe Ylitalo.

Merellistä musiikkia 
Eikka Kyröläiseltä
Eikka Kyröläisen ohjelmisto 
on kuin tehty Vatungin sa-
taman ympäristöön, sillä hä-
nen kappaleissaan kuuluu 
rakkaus mereen. Sanoituk-
set hänelle on tehnyt Kauko 
Greus ja sävellykset Jore Sil-
tala. Yhteistyö lähialueiden 
muusikoiden kanssa lähti 
käyntiin muutama vuosi sit-
ten. Pohjalla hänellä oli ko-
kemusta karaoken laulami-
sesta.

Meri on tärkeä teema 
myös Eikka Kyröläisen elä-
mässä, sillä hän tunnustau-
tuu kovaksi kalamieheksi. 
Hän asuu Olhavassa, me-
ren lähistöllä ja suuntaa kala-
hommiin aina kun leipätyön 
äärestä tehtaalta ennättää. Jo 
6-vuotiaasta lähtien hän on 
kulkenut isänsä mukana ka-
lassa.

Keikkailua hänellä on ta-
kana suhteellisen vähän, 
single julkaistiin keväällä 

Vatunkipäivillä ohjelmaa 
koko perheelle

Kuivaniemen Kievarissa, ja 
tuolloin tuli talo täyteen vä-
keä. Lisäksi Eikan kappa-
le ”Meren rannalla” on ollut 
jo kahdeksan viikkoa Ra-
dio Pookin kymmenen soite-
tuimman kappaleen joukos-
sa. Eikka vihjaa, että tulossa 
on myös uusi sinkku ja kat-
sotaan saisiko sekin muka-
vasti radiosoittoa.

Eikka Kyröläinen.

Mikko Alatalo

Vatunkipäivillä on myös 
peräkärrykirppis.

IIN aPTeeKKI
Laurintie 2, 91100 Ii
Puh. 045 1476600
aukioloajat: 
ma-pe 9.00-18.00 
la 9.00-14.00

YLI-IIN SIvuaPTeeKKI
Kirkkokuja 3 A 3, 91200 Yli- Ii
Puh. 045 1484100
aukioloajat: 
ma-pe 9.00-16.30
Heinäkuussa klo 9.00-16.00

www.iinapteekki.fi

Tällä hetkellä on kysyntää päätehakkuille ja harvennuksille 
kesäkauden korjuuseen.
Tähtitilillämme puukaupparahanne jatkavat kasvuaan hyvällä 
korolla. Puukaupan lisäksi
saatte meiltä kaikki tarvitsemanne metsäpalvelut.

Tervetuloa puukaupoille ja hoitamaan metsäasioita
kanssamme. Vaivattomasti avaimet käteen -periaatteella!

TaiTTo-oViEn MEsTaRi
Toimivat ratkaisut useimpiin ovitarpeisiin

Lieksentie 11, 91100 Ii • P. 0208 384 530 • Fax (08) 817 3157
findoor@findoor.fi • www.findoor.fi

Olisiko nyt
puukaupan aika?

Tällä hetkellä on kysyntää päätehakkuille ja harvennuksille kesäkauden korjuuseen. 
Tähtitilillämme puukaupparahanne jatkavat kasvuaan hyvällä korolla. Puukaupan lisäksi 
saatte meiltä kaikki tarvitsemanne metsäpalvelut.  
 
Tervetuloa puukaupoille ja hoitamaan metsäasioita  
kanssamme. Vaivattomasti avaimet käteen -periaatteella!

Terveisin, 
Esko Hyttinen 
Metsäasiantuntija
p. 040 563 6587

Ostoalue: Kiiminki ja Yli-KiiminkiTapani Vainionpaa 
p. 0400 365 089
ii, kuivaniemi

Mikko nalkki 
p. 040 350 0531
Yli-i i, Haukipudas, oulu

Olisiko nyt
puukaupan aika?

Tällä hetkellä on kysyntää päätehakkuille ja harvennuksille kesäkauden korjuuseen. 
Tähtitilillämme puukaupparahanne jatkavat kasvuaan hyvällä korolla. Puukaupan lisäksi 
saatte meiltä kaikki tarvitsemanne metsäpalvelut.  
 
Tervetuloa puukaupoille ja hoitamaan metsäasioita  
kanssamme. Vaivattomasti avaimet käteen -periaatteella!

Terveisin, 
Esko Hyttinen 
Metsäasiantuntija
p. 040 563 6587

Ostoalue: Kiiminki ja Yli-Kiiminki

Osaava ja yksilöllistä palvelua kotikulmillasi

Tule tutustumaan tarjouksiimme!

Kirkkotie 1, 91100 Ii, p. (08) 817 6655

Iin Näkövinkki

30.6 . Yhteislauluja Huilingin näyttämöllä klo 18
28.6. - 2.7.  Hiirenloukku – jännitystä Agatha Christien tyyliin
 Agatha Christien Hiirenloukku-näytelmä, 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 Samalla tukkilaiski-
 sojen harjoituksia. Puffetista saa kahvia, makkaraa sekä virvokkeita.
2.7.  Opastettu kierros Art Ii Biennaaliin klo 12-14 
 Lähtö Pappilan edestä (Pappilantie 16, Ii). Vapaa pääsy! 
2.7.  KUNINGASJÄTKÄ – Tukkilaiskisat Raasakkakoskella, 
 Lisätietoa ja aikataulu: www.kuningasjatka.fi
2.7  Tukkilaistanssit –Rantakestilässä. kello 21.00. 
2.7.  Vatunkipäivät –koko perheen tapahtuma Vatungin satamassa, klo 10-15
3.7.  Iin Kotiseutuviikon pääjuhla Seppeleenlaskulla Olhavan sanka-
 rihaudoille kello 9:30, ja Iissä jumalanpalveluksella ja seppeleen-
 laskulla Iin sankarihaudoille kello 10. Pääjuhla klo 12 Huilingin 
 näyttämöllä. Museot auki.
3.7.  Veneonki Kilpailukala. Järjestää Iin kalamiehet ry.
3.7.  Kirjailijoiden Ii – opastettu kiertokävely Iin Wanhassa Haminassa. 
 Lähtö klo 14 Vesaisen patsaalta. Noin 2 h, 1,5 kilometriä.
3.7.  Liikunta- ja leikkipuiston avajaiset klo 14 Seurakuntatalon pihalla
3.7.  Huilinki soi – folkkia, swingiä ja bluesia kesäillassa klo 17

Iin kotiseutuviikon tapahtumatarjontaa
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Haminatie 8 Ii
puh/fax. (08) 817 3360

IIN KEMIKALIO-
TEKSTIILI JA

LUONTAISTUOTE

Tervetuloa!

Valioravinnon Carmolis
yrttitipat 80 ml

8,40 
Hinta voimassa 

31.7.2016 saakka. 

ovh 10,50

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!
• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
•              
 öljynvaihdot 

KESä läHESTyy. Pyydä 
KESäREngaS-TaRJouS!

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!
Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
alpo 0400 194 032

asematie 266
91100 ii 
yritys@ojala.mloposti.fi

 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.

Teemme
uutta

metsää.

www.pohjantaimi.fi

TAIMET
JÄLLEEN-
MYYJILTÄ

t
a
ik

a
h
a
t
t
u

Toripaikkoja voi tiedustella 
Jaana Mourujärvi 

0400 375 557
pudasjarven@yrittajat.fi

Pääpalkinto  
Timpan Kurkihirren 

hirsinen  
kesäkeittiö,  

arvo 5900 €.      

Pudasjärven 
markkinat

Pudasjärven torilla pe-la 8.-9.7.2016 

arvan hinta 5 €

Markkina-arvat myynnissä pudasjärve-
läisissä yrityksissä ja markkinoilla.

Tervetuloa!

1.-2.7.2016

Kustantaja: Iin kunta / Ii-instituutti liikelaitos
Vastaava toimittaja: Riitta Räinä, Iin kunta
Toimitus VKK-Media Oy  Jenny Kärki
Ilmoitusmyynti: VKK-Media Oy Tiina Rajala, 
 Heimo Turunen 0400 385 281
Taitto/sivunvalmistus:  VKK-Media Oy Eila Lahtinen 
Painopaikka:    Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
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16.-17.7.2016

Vapaa pääsy

PERJANTAI 
21-01 Markkinatanssit. Royal esiintyy
Liput 12 €. Kuivaniemen nuorisoseurantalo. 

21-04 Markkinatanssit. Liput 10 €. 
Kuivaniemen Kievari. 

Markkinaportit avautuvat 
Taikuri Alfrendo
Markkinoiden juhlapuheet 
Kuivaniemen Yrittäjät ry.  
Pj Ari Kaakkuriniemi 
Suomen Yrittäjät ry. 
Tj Mikael Pentikäinen 
Iin kunnanjohtaja 
Ari Alatossava 

The Steels
Stand Up koomikko 
Päivi Kuuva 
MarkkinaBingo. 
Kuivaniemen Nuorisoseura ry. 
The Steels 
Taikuri Alfrendo
Stand Up koomikko 
Päivi Kuuva 
The Steels 
Taikuri Alfrendo 
Markkinaportit sulkeutuvat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploomimaalaiset-näytelmä 
Kuivaniemen Nuorisoseurantalolla.                 
Kuivaniemen Roolinvaihtajat ky. 
Liput 10€.

LAUANTAI 10 - 18
Markkinaportit avautuvat
Taikuri Alfrendo 
Kuivaniemen Pelimannit    
yhteislaulua 
Markkinajumalanpalvelus 
Kuivaniemen Pelimannit    
yhteislaulua 
Markkinabingo.  
Kuivaniemen Nuorisoseura 
Taikuri Alfrendo 
Sokkoämpäripallon  
MM-turnaus  
Taikuri Alfrendo 
Vuoden markkinamyyjän    
palkitseminen 
Markkinaportit sulkeutuvat

SUNNUNTAI 10 - 17

21-04  Markkinatanssit. Kuivaniemen Kievari  
    Liput 10 €.
21-02  Markkinatanssit Merihelmessä
    Liput 13 €. 

10.00 
10.30 
11.30 
 
12.00 
12.45 
 
13.30 
 
14.00 
14.45 
 
15.30 
16.00 
 
17.00

10.00 
11.00 
12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.30 
13.00 
 
13.30 
 
14.00 
15.00 
15.30 
 
16.00 
17.00 
18.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00

Sunnuntaina Lättähattukuljetus 
Oulu - Kuivaniemi - Kemi

Aikataulut: 
www.kuivaniemi.fi

31.

Tervetuloa!


