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Ylirannan kyläyhdistys ry:n kustantama 100 v. juhlalehti
Elokuu 2017

IiSanomat nro 17/2017 on tämän lehden liitteenä sivuilla 9-12

Ylirannan koulun satavuotisjuhlaa
vietetään Ylirannan koululla la 5.8.
Ohjelma alkaa kello 15.

Ylirannan koulun
perustamisesta 100 vuotta
Ylirannan koulun remontti on saatu päätepisteeseen ja sisäilmaongelmat ovat poistuneet.
Lapset pääsevät syyskesästä aloittamaan koulun hyväkuntoissa satavuotiaassa koulurakennuksessa opiskeltuaan remontin ajan Aseman
koululla.
Satavuotisjuhlaa vietetään Ylirannan koululla lauantaina 5.8. Ohjelma alkaa kello 15.
Ensimmäisenä ohjelmanumerona on Ylirannan lasten kuoron lauluesitys. Sen jälkeen
esiintyy Heikki Sassi. Seuraavaksi on vuorossa
hapkido-näytös, jonka jälkeen pidetään tikkakisa. Tilaisuus pääättyy Ylirannan lasten kuoron esitykseen.
Paikalla on myös talutusratsastusta lapsille, paloauto, vanhojen koulukuvien näyttely
ja arvontaa. Lisäksi koululla on avoimet ovet,
ja kaikille on tarjolla kahvia sekä pullaa. Näitä

tarjoaa kyläyhdistys.
Kanttiinista voi ostaa makkaraa ja pehmistä.
Jos jollakin on päreistä on pulaa, niin sellaisia myydään paikan päällä.
Aloite Ylirannan koulun perustamisesta
tehtiin helmikuussa 1909.
Silloin joukko lasten vanhempia kokoontui
pohtimaan kysymystä, sllä ylirantalaisten oli
pitkien matkojan päästä hankala lähettää lapsiaan Etelä-Iin Kauppilan kouluun.
Kunta päätti perustaa Ylirannalle koulun
1912, ja kouluhallitus hyväksyi 1915 koulurakennuksen piirustukset. Ne oli tehty Taidetta kouluihin -yhdistyksen mallien perusteella.
Hirsirakenteiset koulurakennukset valmistuivat syksyllä 1916. Päärakennuksessa
olivat yläkoulun luokkasali, käsityö- ja voi-

mistelusali sekä opettajattaren asunto. Koulun yhteydessä olivat lisäksi kellari, sauna ja
ulkorakennukset. Ympäristöön raivattiin leikkikentä sekä puu- ja kasvitarha.
Myöhemmin koulurakennus laudoitettiin,
ja vuonna 1930 sinne saatiin sähkövalo.
Vuonna 1949 kouluun valmistui uusi tila,
jossa sijaitsi toisen opettajan asunto ja koulukeittola. Samalla veistosali laajennettiin alakoulun luokkahuoneeksi. JR
(Lähde: Viljo Nissilä, Iin kansakouluhistoria, 1968.)
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KUTSU kaikille

Ylirannan koulu

tuo elinvoimaa koko kylälle

On ollut ilo huomata, että Iin kunnassa on ymmärretty pienten koulujen
arvo. Tänä kesänä kuusi vuotta kylällä asuneena voin todeta, että Yliranta
on vireä ja viihtyisä kylä, toteaa Iin Ylirannan kyläyhdistyksen puheejohtaja Saara Paakkola.

Ylirannalla on aihetta juhlaan tulevana viikonloppuna, sillä rakas kyläkoulumme
on tullut kunnioitettavaan
100-vuoden ikään ja aloittaa toimintansa vuoden tauon jälkeen entistä ehompana.
Viime lukuvuoden Ylirannan oppilaat opiskelivat
Aseman koululla, koska oma
koulumme oli remontissa.
Tämän välivuoden aikana korostui entisestään kyläkoulun merkitys koko kylän
hyvinvoinnille, koska kyläkoulu ei ole ainoastaan lasten oppimiskeskus vaan se
tuo eloa ja virkeyttä kaikille kyläläisille. Nykypäivänä
palveluita halutaan keskittää
ja mm. kyläkouluja lakkautetaan. Onkin ollut ilo huomata että Iin kunnassa on
ymmärretty pienten koulujen arvo.
Tänä kesänä kuusi vuotta
kylällä asuneena voin todeta,
että Yliranta on vireä ja viihtyisä kylä. Kylällä on paljon
erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Ylirannalla toimii
myöskin lukuisia yrityksiä,

joilla on suuri merkitys Iin
työllistäjänä. Uusia lapsiperheitä muuttaa kylälle ja taloja
rakennetaan. Lähellä sijaitseva kyläkoulu on tässä iso vetovoimatekijä.
Iin Ylirannan kyläyhdistys on ottanut aktiivisesti
kantaa kylän puolesta ja aikoo jatkossa toimia entistä aktiivisemmin mm. kylän
kehittämisessä. Yhdistyksen
keskuksena ja kokoontumispaikkana toimii Ylirannan
koulu. Koulun ja kyläyhdistyksen yhteistyö on ollut
alusta saakka aktiivista. Haluamme omalta osaltamme
olla tukemassa koulun toimintaa.
Lämpimästi
tervetuloa
mukaan juhlistamaan kanssamme 100-vuotiasta koulua
ja sen uudelleen avaamista
lauantaina 5.8.2017 klo 15.00
alkaen Ylirannan koululle.

Saara Paakkola
Puheenjohtaja
Iin Ylirannan
kyläyhdistys ry.

100 vuotta

lauantaina 5.8.2017 klo 15-18

Ylirannan koululla, os. Yli-Iintie 224 Ii as.
	Ohjelma
Klo 15.00 Tilaisuus alkaa
15.15
Lauluesityksiä
	Ylirannan lasten kuoro
	Heikki Sassi, laulua
16.00
Hapkido näytös
16.30
Tikkakisa
17.15
Lauluesityksiä
	Ylirannan lasten kuoro
	Heikki Sassi, laulua

Talutusratsastusta, lauluesityksiä, tikkakisa,
hapkido-näytös. Vanhojen valokuvien näyttely.
Esillä myös paloauto, moottoripyöriä ja muita
ajoneuvoja. Kanttiinista makkaraa ja pehmistä. Päreitä myynnissä. Arvontaa. Kahvitarjoilu!

Lämpimästi tervetuloa!
Järjestää Ylirannan Kyläyhdistys ry

Maalaismaisemaa
Kesäinen Yliranta on kaunista katseltavaa. Polkupyörällä ajaessa ehtii katsella maisemia. Mesiangervot tuoksuvat ja horsmat, kissankellot, päivänkakkarat tien penkoilla ilahduttavat.

”Katson maalaismaisemaa
ja ymmärrän kuinka onnellinen voikaan olla hän, joka
täällä vaan saa aina asustaa.
Maalaismaisemaa en saata unohtaa.” Jukka Virtasen
käännös Elton Johnin Country Comfortista soi päässä
Ylirannan kylänraittia pitkin
pyöräillessä. Sen verran kaunista katseltavaa kesäinen
Yliranta on.

Kyläkoulun,
hevoslaidunten, mansikka- ja
heinäpeltojen sekä vanhojen maalaistalojen välissä kulkevaa tietä pitkin
ajellessa tajuaa valinneensa asuinpaikkansa hyvin.
Näin suviaikaan pyöräilijää vastassa ovat uimarantaan suuntaavat lapset
sekä hevoset ratsastajineen,
eikä kylänraitilta tarvit-

se poiketa kovinkaan kauas
kuullakseen Virtasen Maalaismaisemaan kirjoittaman
yksinäisen pyyn vihellyksiä.
Mikä parasta, maaseudun rauha ja idylliset maisemat eivät Ylirannan kohdalla
tarkoita kauas karanneita
palveluita tai pitkiksi venyviä työmatkoja. Iin keskusta
kauppoineen ja kirjastoineen
on vain muutaman kilomet-

rin päässä, eivätkä Ouluun
suuntaavat työmatkalaisetkaan kuluta auton penkkiä
kerrallansa kuin vajaan kolmen vartin verran.
Ennen kaikkea Ylirannalta löytyy paljon tilaa harrastaa. Kanavan penkkatiet ovat
hevosharrastajien ahkerassa
käytössä ja Kivimaan metsät
vilisevät syksyllä metsämiehiä ja –naisia, samoin kuin

vesistöjen varret kalan narraajia. Lenkkeilijät ja koiran
ulkoiluttajat saapuvat tallaamaan kanavanpenkkateitä
muualtakin Iistä ja Iijoen varsi Aseman sillalta Yli-Iihin on
molemmin puolin jokea varmasti yksi maakunnan komeimmista pyöräilyreiteistä.
Eikä maalaismaisema toki
katoa mihinkään talvellakaan. Sitä on hyvä ihastella

vaikkapa hiihdellessä Iijoen jäälle ajetulla jääladulla.
Harmaat savut kohoavat komeasti jokitörmän talon piipuista pakkaspäivinä. Tässä
vaiheessa ajatus talvesta,
pakkasesta ja hiihtämisestä
tuntuu kuitenkin kaukaiselta. Nautitaan vielä maalaismaisemasta kesäasussaan.

Jussi Kurttila
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Maanrakennus

S.Paakkola
Puh. 040 756 9006
LVI asennus Kantola Oy
p. 040 510 6746
Ylirannan ratsutilalle on syntynyt kesän aikana kolme varsaa. Tässä niistä yksi lepäilee kesäpäivän lämmössä.

Ylirannan ratsutilalla touhukas kesä
Ylirannan ratsutilan kesä on
ollut mukava ja touhukas.
Se on ollut täynnä ratsastusleirejä. Niissä on riittänyt
nuoria ja aikuisia. Jokaises-

sa leirissä on ollut 16 osallistujaa.
– Meillä on majoitustilat
maneesin yläkerrassa. Leiriläiset hoitivat hevosia ja

ratsastivat. Meillä oli kaksi lämmintä ateriaa päivässä sekä aamu- ja iltapalat.
Lisäksi meillä oli pientä ohjelmaa, kuten nuotioiltoja ja

leikkejä, ratsutilan emäntä
Anne Perätalo kertoo.
Leiriläiset ovat 10–14
-vuotiaita ja aikuiset 18–60
-vuotiaita. He tulevat ratsutilan lähiympäristöstä, mutta mukaan mahtuu myös
helsinkiläisiä, kuopiolalaisia, tamperelaisia ja kuusamolaisia.
Kesäksi Ylirannan ratsutilalle saapui muutamia lisähevosia, jotta leirit pystyttiin
toteuttamaan. Kaikkiaan hevosia on 40.
Lisäksi ratsutilalle syntyi
kolme varsaa.
– Niistä yksi on ratsuvarsa ja kaksi ovat ravivarsoja:
Suomenhevonen ja lämminverinen, Perätalo toteaa.
Syksyllä ratsutilalla alkavat normaalit iltatunnit, joihin ilmoittautumisia otetaan
vastaan. Näiden lisäksi ratsutilalla on syksyllä vielä viikonloppuleirejä ja äiti–lapsi
-leirejä.

Kattotyöt, saneerausremontit
ja kaikenlaiset raudoitustyöt

Tiiron
Raudoituspalvelu Oy
040 583 2130
LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO VUODESTA 1989
Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu
3D-koneohjausmallit

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
os. Leipojantie 4, 91100 Ii
p. 0400-380688, 0400-287483

www.pmpoy.com

Nea Syväjärvi ratsastaa Jönssi-ponilla.

Kyläyhdistyksen tapahtumatiimi kokoontuu usein

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Ylirannan kyläyhdistyksen tapahtumatiimi on pitänyt useita kokoontumisia koulun 100-vuotis- ja kyläjuhlan järjestelyjen vuoksi. Kesäkuussa olivat
koolla Jari Mertaniemi, Paula Mertaniemi, Saara Paakkola, Martti Järvelä, Pauli Klasila, Marita Pakanen ja Tuomo Pakanen.

www.iinmetsatyo.fi
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Lasten kanssa onkimassa Kukkolanrannassa

Kukkolanrannassa voi
nauttia luonnon rauhasta.

Aaro kalastaa ja Hilla ottaa rennosti Kukkolanrannassa.

Viisivuotias Aaro on kova kalamies.

Tiina ja Antti Lapinkankaan
lapsilla on mukava kesäinen
harrastus. Nimittäin onkiminen. Sitä tehdään Ylirannalla
Kukkolanrannalla Iijoen varrella.
Kalaakin tulee silloin tällöin. Se on kuitenkin sivuseikka. Tärkeintä on yhdessäolo ja
luonnosta nauttiminen. Lapsista on mahtavaa, kun kalat
polskivat ja linnut laulavat.
– Kerran Jenni sai ison
vonkaleen. Se pääsi kuitenkin
karkuun, Antti sanoo.

Ongen varressa ovat Jenni
(10v), Aaro (5v), Saaga (6v) ja
Hilla (8v).
Nuorimmaiset lapset olivat tällä kertaa kotona, mutta joskus hekin ovat mukana.
–On kivointa silloin, kun
kala nappaa, Saaga toteaa.
Lähes aina kyseessä on
pikkusintti. Se heitetään takaisin kasvamaan. Kukkolanranta on mainio onkipaikka.
Se on hipihiljainen, mitä nyt
vastarannalla ajoittain raikaa
metsäkone. Lähellä on myös

hiekkaranta, jossa Ylirannan ratsutilan hevoset käyvät
ajoittain polskimassa.
– Käyn täällä joskus kavereideni ja serkkuni kanssa kalastamassa, Jenni sanoo.
Lapinkankaan pesue käyttää ongissaan kilpakohoja.
Isän mukaan normaali valkoinen pallokoho on niin raskas,
että se pelottaa kalat tiehensä.
– Lasten kanssa täytyy olla
aina varovainen koukkujen
kanssa. Vahinkoja ei ole sattunut, Antti kertoo.

Saaga odottelee kalan nappaamista. Jenni kalastaa taustalla.

Antti Lapinkangas on lapsineen kalassa. Vasemmalta: Antti, Jenni, Aaro, Saaga ja Hilla.

Nyt nappasi! Hilla sai ahvenen.

Melkein kaikki lapset osaavat laittaa madon koukkuun.
Kaikki ovat kuitenkin jo tottuneita kalastajia, ja kohon
painuessa veden alle kokoontuvat kaikki jännäämään saalista.
– Odotamme aina kuka saa
ensimmäisen kalan, Antti sanoo.
Tällä kertaa se oli Hilla.
Kyseessä oli pienenpieni ahvenensintti. Se päästettiin takaisin kalojen valtakuntaan.
JR
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Autotallille arvoisensa ovi!

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy
Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
Monipuolista palvelua:
Jäteastioiden
tyhjennys
Roskalavojen
vuokraus/tyhjennys

Nosturiauto työt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Viemärien sulatus
Pihojen/tiealueiden
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Hiljainen
Kestävä
Laadukas
Turvallinen
Tyylikäs
10-vuoden ovilevytakuu
5-vuoden koneistotakuu
Kynnyksetön käyntiovi
Maan kattava asennuspalvelu

www.mesvac.fi

Mesvac Oy
Jorvaksen Myllytie 5, 02420 Jorvas
Puh. 010 836 3000, Huolto 010 836 3100
www.mesvac.fi

MYYNTI JA ASENNUS:
Iin Huolto ja Asennus Ky
Yli-Iin tie 467, 91100 Ii
Puh. 040 584 8571
jori@iinhuoltojaasennus.fi
www.iinhuoltojaasennus.fi

+
-

+
Pa lv e l e va t i l i t o i m i s t o

Valtuutettu jälleenmyyjä

TALOTIKKAAT
KATTOSILLAT
SADEVESIJÄRJESTELMÄT
LUMIESTEET
Asennustakuu
3 vuotta!

www.kourutek.fi
050 349 3963

• Energiatehokkaat ja yksilölliset
valmiskodit laatua arvostaville
yli 25 vuoden
Tilaa
kokemuksella.
uusimmat
TalokirjaT

Tikkasenharjun upea, 4 makuuhuoneen
myynTikohde on valmisTunuT.
varaa esiTTelyaika Tyylikkääseen koTiin!
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Iijoen luonnon/vanhaa uomaa kunnostetaan ja kehitetään

Ylirannalla poikkeukselliset
kalastusmahdollisuudet
Iin apteekki

Elokuu 2017

Tehdään
juhlastanne
mieleenpainuva
tilaisuus.

Florens
- somistus
pitopalvelu
Florens
– somistus jaja
pitopalvelu
Meiltä saat maukkaat ruuat, aidot koti-leivonnaiset, täyte- ja voileipäkakut sekä muut juhlaherkut. Teemme kaikkiin kodin juhliin niin
ruokailu- kuin kahvitilaisuudetkin.
Eija Pakanen, p. 040 5757 191 • Taina Häkkilä, p. 040 5757 192

Laurintie 2
050 354 5731
045 147 6600
Avoinna:
ma-pe 9.00 - 18.00
la 9.00 - 15.00

Muistin siskonpojan nimen.
Alina muisti
aamulääkkeet.
• Kotityöpalvelut
• Hoivapalvelut
• Kotisairaanhoitopalvelut
• Etälääkäripalvelut
• Lapsiperheiden kotipalvelut
Muista kotitalousvähennys!
Tee tilaus tai kysy lisää:

Puh. 044 455 6560

sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Ylirannan sijainti on kalastuksellisesti erikoinen. Pohjoispuolella on ollut aiemmin
kuiva maa, nyt on Raasakan
voimalan yläallas, suosittu
virkistyskalastusalue. Yläallas on yksi Suomen parhaimmista ja helpoimmista
rannalta
onginta-alueista.
Syystä voi todeta, että Suomen innokkaat rantaongintakilpailijat tuntevat yläaltaan.
Alueella on pidetty jo kahdet
lajin Suomen mestaruuskilpailut. Monet kalastajat viettävät alueella asuntoautoissa
tai vaunuissa kesäisin jopa
viikkoja.
Alueella ei liiku vain ihmiset ja autot, vaan rantapenkat
ovat myös hevosten harjoitus- ja kurssi- ja koulutusalue. Oikeammin kalastajat

Iijokisuun viehelupa
Jakkukylän rajalta - merelle asti
(alle 15-vuotiaat ei lupaa).
Huom!
Onki ja pilkki vapaata.
Muussa kalastuksessa oltava valtion kalakortti
(18 - 64 v), sisältää 1 vieheen seisovissa vesissä
(ei virtavedet).
Illi ja Raasakan yläallas
ovat erikoiskalastusvesiä,
on oltava aina Iijokisuun viehelupa.
Iijoen alaosa ja vanha uoma
palstapyynti jakokuntien päätöksillä.
Merialue
yhteiset verkkoluvat koko alue, rysäpaikat jakokuntien
päätöksillä
Luvat: Kärkkäinen, Nenonen, Jäppinen

Lisätietoa
www.kalaaiista.fi | kala@ii.fi
Pohjois-Iin jakokunta, Etelä-Iin
jakokunta, Osuuskunta Team Kala

saavat kiittää hevosharrastajia ja Ylirannan Ratsutilaa
penkkateiden erinomaisesta
kunnosta.
Ylirannan eteläpuoli ei ole
koskaan ollut kuivaa maata, vaan on Iijoen luonnonuoma, joka ohittaa Raasakan
voimalan. Ennen Raasakkaa
koko Iijoki kaikessa komeudessaan virtasi tämän luonnon vanhan uoman kautta.
Nyt vanhassa uomassa on
vettä enemmän vain tulvalla, kun Iijoen virtaama ylittää 370 kuutiota.
Raasakan voimalalla (rakennusvuosi 1971) oli aiemmin kaksi turbiinia. 1997
laitokselle asennettiin kuitenkin kolmas turbiini. Tämä
oli varsinkin lohen nousun
kannalta erityisen huono
asia. Aiemmin lohta nousi
keväisin vanhaan uomaan,
kun voimala pystyi käyttämään vain reilut 200 kuutiota
vettä. Kolmannen turbiinin
myötä voimalan teho parani ja se voi käyttää enemmän
vettä. Vanhan uoman tulvavirtaama loppuu juuri kun
lohi alkaa nousun Iijokeen.
Lohi jää Raasakan voimalan alle, eikä pääse vanhaan
luonnon uomaan.
Nyt tilanteeseen pyritään kuitenkin saamaan vihdoinkin muutosta. Vanhan
uoman tilannetta ollaan kehittämässä monin eri tavoin,
kun PVO Vesivoiman, Iin
kunnan, Etelä- ja Pohjois-Iin
jakokuntien toimesta keväällä on aloitettu 5-vuotinen
vanhan uoman kunnostushanke. Hankkeen tavoite ei

ole suunnitelmat, vaan käytännön toteutukset.
Yksi tärkeimmistä asioista
on saada Raasakan voimalaitoksen vieressä olevaan Uiskarin kalatiehen vettä, kun
kalaa, lohta, taimenta, siikaa, nahkiaista on Raasakan
voimalaitoksen
alapuolella. Tänä kesänä kalatietä on
kunnostettu, virtausta on lisätty vanhaan uomaan. Uiskarin kalatie on ollut auki,
kalatiellä on kalalaskuri ja
videoseuranta kalojen nousun varmentamiseksi. Tarkkaa tietoa kalan noususta,
kalatien toiminnasta saadaan
jo syksyllä.
Vanhan uoman kunnostukset eivät ole pelkästään
kalan nousuun tähtääviä.
Uoman käyttömahdollisuuksia kehitetään koko uoman
alueella. Vesikasvien niittoa, uimarantojen ja yleensäkin rantojen kunnostusta
tehdään, samoin hiihto- ja
moottorikelkkareittien parannusta kivikkojen, kauneusaltaiden yli. Samoin
pyritään selvittämään esimerkiksi Kortti- ja Kourilammen käyttöä kesäsiian
viljelyn kehittämiseksi. Tärkeää on, että vanhan uoman
asukkaat osallistuvat toteutuksiin ja kehittämistoimiin
sekä -esityksiin. Ylirannalta Pohjois-Iin jakokunnan
edustajina ovat Kurkelan
Hannu ja Paakkolan Seppo.
Hannuun ja Seppoon kannattaa ottaa yhteyttä.

Risto Tolonen

Lämpimät onnittelut
100 vuotiaalle
Ylirannan koululle
Tarvikkeet • akut • renkaat

Paavo Jäppinen Ky

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Baari 08 817 3244

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

www.lvilalli.fi

0400 280 865

aj konetyö
kaivinkonetyöt
040 591 1880

Muusajuhlat Iin kirjastossa
Muusajuhlat Iin kirjastossa
perjantaina 11.8.2017 klo 16–
19. Haastateltavina sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Milla
Paloniemi (klo 16.30), oululainen ihotautilääkäri ja kirjailija Toni Aho (klo 17.15)
sekä tunnettu suomalais-

englantilainen mediapersoona Neil Hardwick (klo 18.00).
Haastattelijoina Aapo Kukko ja Jarkko Korpua. Juhlien
ajan kirjastolla toimii museokahvila Huilinki. Poistokirjamyyntiä. Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Onnea!
Ylirannan koulu 100 vuotta.
Suomi 100 vuotta.

Marionin kauhan alueelle
kaivataan toimintaa

Martti Järvelä kunnostaa Marionin kauhan ympäristöä.

Ylirantalainen Martti Järvelä puuhailee raivaussahansa
kanssa Marionin kauhan vieressä. Pusikot ja ruohoturppaat saavat kyytiä.
Järvelä puhdistaa aluetta
omalla kustannuksellaan ja
omaksi huvikseen.
– Eläkeläisellä on aikaa,
hän selittää.
Marionin kauhan alue on
Järvelälle tärkeä asia. Hänen
mielestään alue kaipaa kohennusta.
– Tänä aamuna tässä oli
porilainen pariskunta, joka
oli yöpynyt täällä. Heidän
mielestään tämä on hieno
paikka ja mahtava nähtävyys, Järvelä kertoo.
Porilaiset toivoivat, että
olisipa koko massiivinen
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Marion-kaivinkone
vielä
paikallaan. Saman toiveen
ovat esittäneet monet muutkin vuosien saatossa. Vuonna 1968 Raasakan työmaalle
siirrettyä ja Iijoen pohjaa ruopannutta Marionia ei saada
enää takaisin, sillä se romutettiin Iin valtuuston päätöksellä 1996.
Painoltaan 16 tonninen
kauha on kuitenkin paikallaan, ja sen ympäristö on komea.
– Tarkoitukseni on kunnostaa tätä kauhan ympäristöä. Olen halkonut myrskyn
kaatamia koivuja. Niistä tuli
pari kuutiota halkoja, jotka
makkaranpaistajat ja kalastajat ovat käyttäneet, selittää
Järvelä.

Hänen halkomansa koivut ovat niitä, joista joku oli
tyhmyydessään käynyt kiskomassa tuohta. Nämä puuthan lahoavat niistä paikoista,
joista tuohi on viety. Silloin
on vaarana, että ne joskus
myrskysäällä rojahtavat jonkun niskaan.
Järvelän mielestä Marionin kauhan ympäristöstä
olisi moneen, sillä kävijöitä
piisaa. Paikalla on kioski- ja
makkaranpaistopaikka, rannasta lähtee kalaa ja yläjuoksulla on uimapaikkakin.
Järvelä on ollut kuntaan
yhteydessä alueen kunnostamisesta. Hän kertoo, että
museoviraston päätökselle
paikalle pitäisi saada opasteet, mutta niitäkään ei ole

Nelos-Grillin
terassilla 12.8. klo 22

kuulunut. Järvelän mukaan
niitä on odoteltu parisenkymmentä vuotta. Paikalla on kuitenkin opastetaulu.
Se on kuitenkin suomeksi, joten kielitaidottomat turistit
jäävät ihmettelemään paikan
luonnetta.
– Tein niin monta työtä,
että sain kauhan jäämään tähän. On kumma, ettemme
osaa itse arvostaa sitä, mitä
meillä paikkakunnalla on itsellämme, Järvelä sanoo.
Marionin kauhan alue on
lahjoitettu Ylirannan kyläyhdistykselle, jonka tehtävänä
on pitää noin 2 000 neliötä käsittävä alue puhtaana. Alue
on suosittu pysähdyspaikka,
varsinkin kesäisin ja viikonloppuisin, jolloin makkaranpaistopaikka usein täyttyy
tyhjistä pitsalaatikoista.
– Käyn tässä viikottain
puhdistamassa aluetta. Teimme kyläläisten kanssa porukalla infotaulun katoksen,
Järvelä kertoo.
Marion 7400 oli yksi 60-luvulla Suomessa on olleesta
kolmesta jättikaivinkoneesta.
Koneita tarvittiin jokiuomien
tekemiseen, vesistöjen rakentamiseen ja voimalaitostyömaille.
Marionin siirtoon tarvittiin 44 junanvaunua. Jättikone kaivoi ja käsitteli
Raasakassa vuosina 196870 maata noin 3,1 miljoonaa
kuutiometriä. Työtunteja kertyi 18 000.
Työt loppuivat Raasakan yläkanavan valmistuttua 1972.
Kolmesta
jättikaivinkoneesta kaksi on romutettu.
Yksi on myyty Yhdysvaltoihin, jossa se yhä toimii. JR

Tommi Turmio
Blues Band

Liput 5 €

Iin
Taksiasema

0200 81 000
Kelan suorakorvausmatkat numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min
www.citytalli.fi

www.topmaalaus.fi

Polkupyörien ja pienkoneiden huollot
30 vuoden kokemuksella!

T:mi Osmo Herranen
Puh. 0400 161 272
www.osmoherranen.com

- Pihojen ja teiden talvikunnossapito
- Maanrakennustyöt

Puh. 0400 389 534

Marion oli komea kone. Sen nostopuomi näkyi selvästi puiden yläpuolelle. Kuva Martti Järvelän arkistosta.
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KOLUMNI

Emme voi
siirtää tulevaa
Ylirantalaisia hirvimiehiä avustajineen hirvenkaadolla Palosuolla 60-luvulla

Pohjois-Iin Eränkävijöillä
toimintaa vuodesta 1968 alkaen
Ylirannan kyläyhdistyksen alueella on toiminut vuodesta 1968 alkaen suuresti kylän toimintaan
vaikuttava metsästysseura PohjoisIin Eränkävijät. Seuran toiminnasta
on tehty historiikki, jonka puheenjohtaja Ville Tiiro toimitti Ylirannan kyläyhdistyksen teemasivuille
julkaistavaksi toimituksen lyhentämänä.
Pohjois-Iin Eränkävijät metsästysseuran perustamiskokous pidettiin Akolassa 7. tammikuuta 1968.
Seuran puheenjohtajaksi valittiin
M. Häyrynen ja sihteeri-rahastonhoitajaksi V.Kaleton.
Seuran toiminta keskittyi alkuaikoina lähinnä maiden vuokraukseen. Ensimmäiset hirviluvat seura
sai vuonna -74, jolloin kaatoluvat
annettiin kolmelle hirvelle. Vuonna 1979 alkoi seuran ensimmäisen
metsästyskämpän rakentaminen.
Matti Häyrysen luovuttaman entisen hevostallin hirsikehikko siirrettiin Pukinkaartoon.
Pohjois-Iin Eränkävijät laajentui 1981 nykyiseen kokoonsa, kun
seuraan liittyivät Ylirannan maanomistajat. Näin metsästysalueeksi muodostui yhteensä noin 7 500
hehtaaria. Myöhemmin 1983 Iin
Metsästysyhdistyksen edustajien
kanssa sovittiin seurojen rajat tarkasti ja ne merkittiin maastoon.
Hirvenmetsästys päätettiin Eränkävijöissä suorittaa kolmella hirviporukalla; Paakkolan -, Pakasen – ja
Tiiron porukat.
Eränkävijöiden laajentumisen
myötä aloitettiin suunnittelu met-

sästysmajan ja ampumaradan rakentamiseksi seuralle yläkanavan
varteen, Kivimaan maastoon. Majan rakennustyöt aloitettiin keväällä 1984 ja tilava 80 hengen maja oli
käytössä jo seuraavan vuoden helmikuussa. Vuonna 2008 valmistui myös erillinen saunarakennus,
jonne mahtuu kuusi henkeä kerrallaan. Maja on varustettu täydellä
astiastolla. Sitä sekä saunaa vuokrataan myös seuran ulkopuolisille
ryhmille ja henkilöille erilaisiin tilaisuuksiin.
Suunniteltu ampumaradan sijainti herätti kuitenkin suurta vastustusta lähellä asuvien kyläläisten
taholta ja radalle etsittiin paikka noin kilometri majasta metsäautotien varresta Iin Kunnalta
vuokratulle paikalle. Käyttöönottotarkastus pidettiin syyskuussa
1986. Ampumaradan käyttö oli hyvin vilkasta kahdeksankymmentä
luvun loppuun saakka. Nykyisellään ampumarataa käyttävät satunnaisesti hirvenjuoksun ja –hiihdon
harrastajat, mutta suurin käyttö
ajoittuu syksyyn juuri ennen jahdin
alkamista.

Maanomistajat huomioitu
Eränkävijät on aina huomioinut
maanomistajia. Hirvenmetsästyksen alkuaikoina maanomistaja, kenen maalle hirvi kaatui, sai palan
kaadetusta hirvestä. Sittemmin on
päätetty, että seura järjestää ainoastaan peijaat ja siellä tarjotaan jäsenille hirvenlihakeittoa. Viime
vuosien Eränkävijöille myönnetyt

hirvienlupamäärät ovat olleet 10 –
20 hirven välillä. Hirvenpyynti on
kautta aikain ollut pelkästään miesten harrastus. Tiiron hirviporukassa on kuitenkin nykyisin kolme
naista, jotka osallistuvat passimiehinä jahtiin. Syksyn 2016 Tiiron
porukan aikuiset hirvet kaatoivat
Annukka Tiiro-Ojanen ja Anika Tiiro, joka kaatoi hirven ensimmäisenä naispuolisena metsästäjänä
vuonna 2014.

Pienriistan metsästys suosittua
Pienriistan metsästys on aina ollut
yksittäisten metsästäjien harrastusta. Seurassa on muutamia hyvinkin
innokkaita pienriistan koiraharrastajia. Etenkin metsäkanalinnustus
koiran avulla on suosittu. Siihen
olennaisena osana kuuluu koirien
käyttäminen linnunhaukkukokeissa, joista on tullut myös menestystä.
Jäniksen metsästystä harrastetaan
myös koiraa käyttäen ja monella jäniksen lisäksi koira ajaa myös kettua.
Seuran toimintaan tuli mukaan
myös hirvenhiihto ja -juoksu, jotka olivat saaneet suuren suosion
metsästäjäin piirissä koko maassa.
Ensimmäiset hiihtokilpailut Eränkävijät piti 80-luvun alussa ja siitä
lähtien aina 90-luvun alkuun saakka harrastustoiminta oli hyvin vilkasta. Menestystä tuli 90-luvun
alussa SM-tasolla, sillä innokkaasta harrastajien joukosta löytyi myös
menestyjiä. Kilpailumatkat ovat
suuntautuneet ympäri Suomea ja
samalla kilpailijat ovat tehneet seuraa tunnetuksi, vaikka SM-kilpailuissa edustetaankin Oulun piiriä.
Seura on järjestänyt yhteistyössä Kuivaniemen Metsästysseuran kanssa ns. Tuplahirvikilpailun.
Kaiken toiminnan takaa löytyy
suuri joukko talkootyötä tekeviä
seura-aktiiveja, joiden tekemä työ
jää kilpailuissa menestyvien varjoon. Talkootyö on ollut Pohjois-Iin
Eränkävijöiden seurassa kaiken toiminnan kannalta kiistaton.

Hirvenkaadolla 90-luvun alussa. Ilman koiria jahti ei olisi päättynyt näin hyvin.

Kun keväällä sain ihanan apulaisen
Anna-Katriina Tiiron, alkoi varaston siivoaminen. Sieltähän löytyikin vaikka mitä teoksia 40-vuoden
ajalta. Kun tuo käytävä muutenkin
oli tyhjä, hoksasin, että näistähän
saa näyttelyn. Ei mitään juhlallisia
avajaisia eikä kutsuja. Ihmeesti tässä on väkeä käynyt Oulua myöten.
Mukavaltahan se on tuntunut.
Aukioloa on jatkettu sitä mukaa, kun olen saanut valvojan näyttelyyni. Olen valvonut tässä itsekin
samalla, kun voin tehdä omia töitä.
Jospa sitä jossain vaiheessa voisi
saada lomaillakin...
Olen mukana Maila Talvio -salongissa, Hartolassa ja Järvilinnan
kesänäyttelyssä, lähellä Jyväskylää.
Työn alla ja asentamista vailla
on muistomerkki Iin seurakunnalle, syntymättömille tai kuolleina
syntyneille lapsille. Teos sijoitetaan
kruununsaaren hautausmaalle. Julkistusajankohta ja asennuspäivä on
vielä sopimatta.
Kovasti haluaisin puuttua maailman meininkiin toteuttamalla sellaista tuotantoa, jossa en tyrkytä,
vaan tarjoan asioita. Toivoisin kehittyväni tekijänä niin, että teokseni
olisivat monikerroksisia, joista eri
kokijat voisivat löytää eri tasoja ja
asioita. Tämä innostaa minua. Tekniikat voivat olla mitä vain.
Kaiken takana on huoli luonnosta ja ihmiskunnan säilymisestä.
Olen nyt saman ikäinen, kun äitini ja äidinäitini täältä poistuessaan. Kyllähän sekin on pannut
pohtimaan tulevaisuutta. Haluaisin
poistua täältä vastuuni kantaen. Jokin ratkaisu tuotannon osalta tuntuisi tarpeelliselta tehdä.
Vielä retronäyttely olisi hienoa
saada jonnekin museoon. Sen kokoaminen on iso prosessi. Se olisi
todella kattava näyttely, johon tulisi keskeisin tuotanto koko taiteilijuuden ajalta.
Lisäksi siihen liittyisi kirjan julkaisu. Tavotteita täytyy olla, vaikkei ne sitten toteutuisikaan.
Pitkäaikaisen vuokrasuhteen taloudellinen kuormittavuus KulttuuriKauppilassa on aiheuttanut
valvomista ja on kuormittanut terveytenikin. Etenkin kun tulotaso on
alhainen. Tilaustyöt ovat harvassa,
kuten teosmyynnitkin.
Taideteos hankkeena tulee kyseeseen sitten vasta kun kaikki
muu on hankittu, eikä monesti sittenkään. Niin se vain on. Onneksi apurahajärjestelmä helpottaa
jossain määrin taiteilijoiden toimeentuloa. Apurahojen anominen
tarkkoine toimintasuunitelmineen
ja kustannuslaskelmineen on uuvuttavaa työtä, joka harvoin tuottaa tulosta.

En yleensä edes ano apurahaa,
jos minulla on tilaustyö työn alla,
vaan olen halunnut antaa toimeentulon mahdollisuuden heille, joilla
ole ollut töitä tai tuloja.
Nyt on mennyt pari vuotta ilman merkittävää teoshanketta ja
olenkin anonut apurahoja, mutta
tuloksetta.
Ikäni puolesta taiteilijaeläkkeen
anominen alkaa olla ajankohtainen.
Sekin olisi anottava, ja vain harva saa sitä ensi hakemisella. Eläke
ei ole suuri, mutta se olisi säännöllinen tulo, joka helpottaisi elämää.
Olen huolehtinut ihan harrastuspohjalta KulttuuriKauppilaan
tulevista lähes sadasta taiteilijasta
tämän 11 vuoden aikana, lähtemättä itse minnekkään.
Kutsuja on kyllä tullut.
Nyt tänä talvena kuitenkin lähdin Järvilinnan residenssiin, Jyväskylän lähelle.
Aloittelen varovasti näin kotimaasta. Kokemus oli tervehdyttävä. Nyt suunittelenkin uutta
lähtemistä. Kokemukseni jälkeen
ymmärrän nyt paremmin KulttuuriKauppilan suosionkin taiteilijapiireissä. Kun saa puhtaasti
keskittyä omaan itseensä pelkästään. Eikä tarvitse huolehtia mistään, eikä kenestäkään muusta.
Kun maisemat ja kuviot vaihtuvat. Sitä sitten alkaakin tuottaa jotain ihan uutta, ihan muuta.
Olen ollut alusta asti mukana
ideoimassa ja kehittämässä kolleegoiden kanssa KulttuuriKauppilaa
ja koen edelleen paikan sydämen
asiakseni.
Kolleegoiden siirtyminen uusiin kuvioihin on tekijä,
joka on osaltaan pannut pohtimaan
omaa osaansa tässä kuviossa.
Tämä on ihana työtila, ja kodin
läheisyys on minulle iso asia.
Kulttuurikauppilan
kehittämiseen minulla kyllä on ideoita,
mutta se edellyttää yhteistyötä ja
rahoitusta eri tahojen kanssa.

Sanna Koivisto
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
grillit • Kahvilat • ravintolat

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

KUNTO
KLUBI

, pullaa
otteet,kahvia

Grillitu

Tervetuloa!

Ikosen

Grillikahvio

Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Avoinna: Ti-to 12-21, pe-la 12-04, su 12-21, ma suljettu

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA
oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: Valtarintie 2, p. 050 466 4899

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

Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki
Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

laajoki.fi | 050 407 1957

Lue IiSanomat
netissä:
www.iisanomat.fi

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

Ilmoita
Palveluhakemistossa.
0400 385 281

Kuvakoot
ja hinnat
Perusmaksu 2,90 €

10 x 15 cm

0,35 €

15 x 20 cm

1.90 €

20 x 30 cm

Timpurintie 2, Ii

4.50 €

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

- Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

www.studiosalama

PÄÄKIRJOITUS

Melskettä pakoon Ylirannalla
Kun käväisimme Lapinkankaan
perheen kanssa kalalla Kukkolanrannassa, oli mukavassa luontohetkessä eräs ominaisuus, jota
kannattaa korostaa. Siellä oli hiljaista. Hipihiljaista.
Se on aika harvinaista nykyisin.
Iissä liikenteen äänet kuuluvat lähes
kaikkialle, ja hiljaisuus on sellainen

luonnon ominaisuus jota monet arvostavat. Myös minä.
Lappiin tehdään nykyisin reissuja, joissa stressaantuneet ja melun
kyllästämät etelän ihmiset pääsevät hiljaisuuteen. Niin, monet maksavat hiljaisuudesta. Melusaaste – ja
talvella valosaaste – ulottuu yhä laajemmille alueille. Monet eivät edes

tiedä, millaista on olla täysin meluttomassa ympäristössä. Ylirannalla
ei tarvitse mennä kuin noin kilometrin päähän Yli-Iin tiestä, kun on hiljaisessa paikassa.
No täytyy myöntää, että hiljaisuus rikkoontui, kun vastarannalla
joku ryhtyi huudattamaan metsäkonetta. Puolisen tuntia oli kuiten-

kin äänetöntä, kalat vain polskivat
ja linnut lauloivat. Se on mielestäni
arvokasta.
Täytyypä tässä muutenkin kehaista Ylirantaa, koska paikka on
vallan mainio. Sen jokimaisemat
ovat upeita, ihmiset mukavia ja satavuotias koulukin on saatu remontoitua uuteen uskoon. Seudun

erinomaisuus on huomattu, ja yhä
useammat perheet muuttavat sinne. Kun Iijoen vanha uoma saadaan
kunnostettua, Ylirannan arvo ja
merkitys nousevat entisestään.
Onnea siis Ylirannalle, sen toimivalle kyläyhdistykselle ja asukkaille!

osastolla.
Iin ja Kuivaniemen diakoniatoimistot ovat kiinni 3.7. – 6.8.
Iin kirkko on tiekirkko avoinna arkisin 12.6.-4.8. klo 11-18, jolloin kirkkoopas on paikalla. Löydä muut tiekirkot www.tiekirkot.fi
Ilmoittautuminen
seurakunnan
päiväkerhoihin alkaa ma 7.8. klo 8
kotisivujen kautta
www.iinseurakunta.fi.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 16.8. klo
10 – 11.30 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
tarkoitettu laululeikkipainotteinen
perhekerho. Myös isommat sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään.
Kerhossa on mahdollisuus jutteluun
toisten vanhempien kanssa. Lisätietoja puh: 0400 541 319. Tule kerhoon
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa, olet lämpimästi tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi
tai useamman lapsen kanssa.
Iin perhekerho pe 18.8. klo 10-12
seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä,
askartelua ja muuta mukavaa yhteistä
tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia. Perhekerhoon ovat tervetulleita

vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Perheiden päiväleiri la 19.8. klo 9.30
– 13.30 Karhun leirikeskuksessa, Leirikeskuksentie 32.
Päiväleirin ohjelmassa on leikkejä, askartelua, aarreseikkailu, nuotioherkkuja ja muuta mukavaa ohjelmaa.
Päiväleirillä tarjotaan ateria. Lähtö
Avelan rannasta Alarannantien päästä lauttarannasta klo 9.30. Paluu lauttarantaan klo 13.30. Joen yli mennään
lautalla. Tämän jälkeen kävelymatkaa
noin 1 km. Pienille lapsille kannattaa ottaa vaunut/ rattaat mukaan.
Päiväleiri on maksuton. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen www.iinseurakunta.fi tai puh. 0400-541319 tai 0408478936 (voit soittaa 10.8.-11.8.) TERVETULOA KESÄISELLE PÄIVÄLEIRILLE
AIKUISET JA KAIKENIKÄISET LAPSET!

! Perhekirkon jälkeen tarjotaan täytekakkukahvit ja –mehut, koulutielle siunatuille lapsille jaetaan pienet
muistamiset ja Siunausta koulutiellekirjaset. Lämpimäsi tervetuloa yhteiseen perhekirkkoon!
Sanajumalanpalvelus su 13.8. klo 12
Kuivaniemen kirkossa. 10. Sunnuntai
Helluntaista, pyhäpäivän aihe: Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa.
Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Raamattujen ja Uusien testamenttien
painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin,
vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa
ja Indonesiassa, Suomen Gideonit ry.
Kuivaniemen perhekerho to 17.8.
klo 10-12 seurakuntatalolla.
Oijärven perhekerho ma 21.8. klo 1416 Oijärven vanhustentalon kerhohuoneessa.
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä,
askartelua ja muuta mukavaa yhteistä
tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia. Perhekerhoon ovat tervetulleita
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Kappelintoimisto on suljettu ma
24.7. – pe 25.8.
Ilmoittautuminen
seurakunnan
päiväkerhoihin alkaa ma 7.8. ,
www.iinseurakunta.fi
Vauva- ja taaperoryhmä ke 16.8. klo
10 – 11.30 Iin seurakuntatalolla, ker-

hohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
tarkoitettu laululeikkipainotteinen
perhekerho. Myös isommat sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään.
Kerhossa on mahdollisuus jutteluun
toisten vanhempien kanssa. Lisätietoja puh: 0400 541 319. Tule kerhoon
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa, olet lämpimästi tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi
tai useamman lapsen kanssa.
Perheiden päiväleiri la 19.8. klo
9.30 – 13.30 Karhun leirikeskuksessa, Leirikeskuksentie 32. Päiväleirin
ohjelmassa on leikkejä, askartelua,
aarreseikkailua, nuotioherkkuja ja
muuta mukavaa ohjelmaa. Päiväleirillä tarjotaan ateria. Lähtö Avelan
rannasta Alarannantien päästä lauttarannasta klo 9.30. paluu lauttarantaan
klo 13.30. Joen yli mennään lautalla,
tämän jälkeen kävelymatkaa n. 1 km.
Pienille lapsille kannattaa ottaa vaunut/ rattaa mukaan. Leiri on maksuton. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.iinseurakunta.fi tai puh 0400
541 319 tai 040 847 8936, (voit soittaa 10.8. – 11.8.) Tervetuloa kesäiselle
päiväleirille aikuiset ja kaikenikäiset
lapset.

Jyri-Jussi Rekinen

www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Sanajumalanpalvelus,
tulevien
ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen su 6.8. klo 15 Iin kirkossa.
9. Sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe: Totuus ja harha. Toimittaa
Matti Kinnunen, kanttorina Markku
Jaakkola. Kolehti: Murmanskin kirkon
rakentamisen loppuunsaattaminen,
Inkerin evankelis-luterilainen kirkko.
Kotiseurakunta kutsuu sinua tuleva
ekaluokkalainen siunattavaksi, tervetuloa myös vanhemmat, sisarukset,
isovanhemmat ja kummit ! Perhekirkon jälkeen tarjotaan täytekakkukahvit ja –mehut, koulutielle siunatuille
lapsille jaetaan pienet muistamiset ja
Siunausta koulutielle- kirjaset. Lämpimäsi tervetuloa yhteiseen perhekirkkoon !
Sanajumalanpalvelus su 13.8. klo 10
Iin kirkossa. Sunnuntai Helluntaista,
pyhäpäivän aihe: Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Toimittaa
Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija
Savolainen. Kolehti: Raamattujen ja
Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja
sairaaloihin Suomessa ja Indonesiassa, Suomen Gideonit ry.
Päivystävä pappi to 3.8. klo 14.30
hoito-osastolla. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai
omaisesi luona.
Hartaus to 10.8. klo 13 Iin hoiva-

Kuivaniemen alue
Sanajumalanpalvelus,
tulevien
ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen su 6.8. klo 12 Kuivaniemen
kirkossa. 9. Sunnuntai Helluntaista,
pyhäpäivän aihe: Totuus ja harha.
Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti: Murmanskin kirkon rakentamisen loppuunsaattaminen, Inkerin evankelis-luterilainen kirkko. Kotiseurakunta kutsuu
sinua tuleva ekaluokkalainen siunattavaksi, tervetuloa myös vanhemmat,
sisarukset, isovanhemmat ja kummit
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Porinapiiri
Olhavassa

Kiinnostaako työllistäminen?

Maksuton infotilaisuus yhdistyksille ja pienyrittäjille
Iin kunnan Työtä luonnosta Iissä –hanke järjestää työllistämisestä
kiinnostuneille yhdistyksille ja yrityksille maksuttoman infotilaisuuden. Kouluttaja kertoo työllistämiseen liittyvistä
asioista, kuten rekrytoinnista, palkkatuesta ja työsopimuksesta.
Tilaisuudessa voi esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä työllistämiseen liittyen. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen sähköpostitse.
Paikka ja aika:
Kuivaniemen nuorisoseuran talo, pe 4.8. klo 17.30.
Tervetuloa!

Muusajuhlat
Iin kirjastossa

Lisätiedot ja kysymykset:
jenni.miettunen@ii.fi, puh. 040 147 1045

Energiamessut
yrityksille ja kotitalouksille

keskiviikkona 9.8.2017 klo 17.00- 19.00
Micropoliksen päärakennuksessa, os. Piisilta 1Ii

pe 11.8.2017 klo 16-19
Haastateltavina kirjailijat

Milla Paloniemi
klo 16.30

Toni Aho
klo 17.15

Neil Hardwick
klo 18.00

Haluatko säästää sähkölaskussa ja pienentää lämmityskustannuksia ympäristöä säästäen?
Tule kuulemaan asiantuntijoiden vinkit energiansäästöön ja lämmityskustannusten minimoimiseen!
Ohjelma:
Tilaisuuden avaus ja energiansäästö yleensä
Heidi Takalo Iin Micropolis Oy
Aurinkolämpö -asiaa
Kari Manninen Iilaakso Oy

Juhlien ajan
Poistokirjamyyntiä
Vapaa pääsy
kirjastolla toimii
museokahvila Huilinki
TERVETULOA!
Tapahtuma järjestetään osana Oulun Muusajuhlia 8.8.-13.8.2017

Maalämpöratkaisuja
Jukka Härkin Iin kunta
Aurinkosähkö, ilmalämpöpumput ja
energiansäästövinkit yleensä
Kimmo Seuranen iiläinen aurinkovoimalan omistaja
Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit
Jukka Kaarre Oulun Seudun Sähkö

Lisäksi paikan päällä paikallisia
energia-alan yrityksiä markkinoimassa
omia tuotteita ja palveluja.
Yritykset: Vielä ehtii ilmoittautua mukaan!
Mukana ovat jo mm. Oulun Seudun Sähkö, Iin Energia, Iin Kärkkäinen (sähköpyöriä koeajettavana), OKT
talotekniikka Oy, Kylmäkomppania
Kahvitarjoilu!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Iin Micropolis Oy
Marika Onkalo
040 910 2542
marika.onkalo@micropolis.fi
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Vapaaehtoisvoimin kokoontuva ikäihmisten ryhmä Olhavan Porinapiiri aloittaa
syyskauden toiminnan 7.
elokuuta. Luvassa on tämän
syksyn aikana monipuolista
ohjelmaa, mm. retki Koitelinkoskelle, yhteistyötä Olhavan
koulun ja Tenavatuvan päiväkodin kanssa satavuotiaan
Suomen kunniaksi sekä Olhavan historian muistelua. Tulossa on myös tietovisailuja
joukkueittain sekä syyskauden päätteeksi perinteinen itsenäisyyspäivän juhla.
Porinapiirin
kehittäminen on geronomiopiskelija
Rita Leinosen toiminnallinen opinnäytetyö (vanhustyön koulutusohjelma, Lapin
Amk / Kemi). Toiminnalla
pyritään löytämään ja hyödyntämään osallistujien omia
voimavaroja sekä tiivistää yhteistyötä kolmannen sektorin
ja kunnan välillä. Toiminnan
tarkoituksena on lisätä alueen
ikäihmisten elämänlaatua sosiaalista vuorovaikutusta ja
yhteisöllisyyttä vahvistamalla.
Myös uudet osallistujat
ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan toimintaan! Kokoontumiset joka toinen maanantai joko Olhavan Kylätuvalla
tai Yli-Olhavan Maamiesseuran talolla kello 12-14. Syksyn
ohjelma kokoontumisista on
nähtävillä Kylätuvan ja Maamiesseuran talon ilmoitustauluilla.

Rita Leinonen

Kesällä identiteettivaras voi iskeä lompakkoosi
Lähes 160 000 suomalaista on jo kokenut identiteettivarkauden
Erityisesti kesällä taskuvarkaudet yleistyvät suurissa tapahtumissa ja toreilla, joissa
kerääntyy paljon ihmisiä yhteen paikkaan. Identiteettieli henkilötietovarkaus voi
alkaa lompakon näpistyksellä, kun varas saa haltuunsa
henkilön ajokortin, henkilökortin sekä luottokortteja.
Lompakkonäpistyksen
tai maksukorttien väärinkäytön uhri huomaa lähes
välittömästi, mutta henkilötietovarkaus voi ilmetä vasta
muutaman vuodenkin päästä.
Turva- ja vakuutuspalveluyritys mySafetyn tutkimuksen mukaan lähes 160
000 suomalaista on kokenut
identiteettivarkauden. Tyypillisimpiä varkauden muotoja ovat henkilötietojen
väärinkäyttö esimerkiksi nettiostoksiin, lainan ottoon (pikavipit) tai muihin ostoksiin.
37 prosenttia suomalaisista
on huolissaan verkkokauppahuijauksista.
Henkilötietovarkauksis-

sa taloudellinen vahinko
voi nousta suureksi ja poliisi ei tutki esimerkiksi alle 10
000 euron vahinkoja. Tällöin
uhri jää usein neuvottomaksi – kuka korvaa varkaudesta aiheutuneen vahingon.
Tällaiset tapaukset ovatkin
yleistyneet viime vuosina.
”Henkilötietojen avulla
varas voi ostaa uhrin nimiin
tavaroita esimerkiksi netistä ja tilata ne eri postiosoitteeseen tai -lokeroon. Usein
uhrille tulee tieto tilauksista vasta siinä vaiheessa, kun
lasku on jo perinnässä”, selventää mySafetyn vakuutuskäsittelijä Michael Färdig.
Vinkit henkilötietovarkauksien varalle:
1. Pidä lompakko visusti
tallessa erityisesti paikoissa,
joissa on paljon ihmisiä. Taskuvaras voi iskeä festivaaleilla, kesätoreilla tai muissa
tapahtumissa, joissa on tungosta. Lompakkoa ei kannata säilyttää takataskussa tai
paikassa, josta se on helppo
napata.

2. Säilytä henkilökortit
ja maksukortit eri paikoissa. Kaikkia henkilö- ja maksutietoja ei kannata säilyttää
samassa paikassa.
3. Pidä postilaatikko lukittuna. Kesällä henkilötiedot
voi varastaa myös postilaatikosta. Jos olet pitkään poissa, posti kannattaa siirtää
muuhun osoitteeseen, jakelu keskeyttää tai pitää postilaatikko lukittuna. Postin
mukana tulee paljon asiakirjoja, jotka sisältävät henkilötietoja.
4. Aseta luottotietoihisi suoja. Voit seurata luottotietojasi henkilötietoturvan
avulla, jossa sähköpostiisi tulee ilmoitus reaaliajassa, jos
luottotietojasi kysytään.
5. Hälytyskellojen pitää
alkaa soimaan, jos sinulle tulee laskuja tai lainahakemuksia, mitä et tunnista.
6. Jos isoista tietomurroista uutisoidaan, kannattaa
tarkistaa omat tilit ja vaihtaa
salasanat.
7. Ole tarkkana sosiaa-

lisessa mediassa! Kesän
aikana voi yleistyä nettihuijaukset, joissa ystävä, perheenjäsen tai tuttava pyytää
sosiaalisen median tai sähköpostin kautta rahallista
apua ”hädässä”. Kun ihmiset
matkustavat ja ovat vähemmän tavoitettavissa puhelimitse, identiteettivaras voi
kopioida esimerkiksi Facebook-tilin ja laittaa pyyntöjä
kaapatun profiilin ystävälistalle.
8. Kaikkia kortteja ei kannata ottaa mukaan lomamatkalle ja retkille. Kortit, joita
lomalla ei tarvitse kannattaa
jättää kotiin tai vaikkapa hotellin turvalokeroon – myös
passia kannattaa pitää turvassa tallelokerossa lomamatkan aikana.
9. Jos henkilöpapereita
katoaa, pitää aina ilmoittaa
poliisille ja varautua siihen,
että tietoja voidaan hyödyntää identiteettivarkauteen.
Jos maksukortteja katoaa,
kannattaa ne sulkea heti.
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nomat

Yhdistykset toimivat on kympin
palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa
+ alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi

Kiittäen Omituisia ja tuhmia hybridejä kirjastossa

Yhdistykset
toimivat
Kuivaniemen NS
Bingo

ma 7.8 klo 18.
Kuivaniemen
seuralla.

Palkinnot
620 e mp, 500 e pr 51,
2x100 e, 5x50 e

Aune Viinamäki

Lasten yleisurheilukilpailu
Iin Yrityksen järjestämiä lasten
yleisurheilukilpailuja suosi liiankin hyvä kesäja lomasää. Iloista menoa se ei toki haitannut.
Tulokset:
T5 40 m + pituus
Minea Heikkilä 11,37 + 142,
Pihla Laurila 9,35 + 157, Milena Ronkainen 10.29 + 170,
Elviira Leppäniemi 9,71 +
152, Reetta Leppäniemi 15,25
+ 114.
P5 40 m + pituus
Onni Hokkanen 10,41 + 166,
Aapo Ojanen 9,98 + 178.
T7 40 m + pituus
Vanessa Vesala 8,16 + 159,
Olga Hokkanen 6,67 + 286,
Ninni Kantola 8,16 + 209,
Nea Ronkainen 6,87 + 276,
Ella Kiviniemi 8,15 + 218,
Oona Pesämaa 9,11 + 186,
Sanni Rajala 9,82 + 148, Neela Piltonen 9,33 + 193.
P7 40 m + Pituus
Aatu Ojanen 9,33 + 209.
T9 40 m + pituus
Venla Vesala 8,21 + 228, Viivi
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Heikkilä 8,74 + 211, Saga Pesämaa 8,57 +
221, Milta Vaarala 9,11 + 158,
Milja Rajala 7,18 + 249, Veea
Peltonen 8,16 + 214.
P9 40 m + pituus
Valtteri Kurkela 7,93 + 244,
Jimi Alanikula 7,26 + 311,
Valtteri Kärkkäinen 13,39,
Jooa Piltonen 8,27 + 233.
T11 60 m + korkeus
Fanni Hokkanen 9,55 + 106.
P11 60 m + korkeus
Joona Heikkilä 10,25 + 95, Johannes Wallin 10,56 + 103,
Veeti Vesala 11,28.
T13 60 m + korkeus
Milla Kurkela 9,01 + 118.
P13 100 m + korkeus
Jasper Södö 14,14 + 109.
P15 100 m + korkeus
Voitto Kärkkäinen 14,08 +
150.

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

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852
jyrijussirekinen@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti:
Hannu Rastas 040 743 7349
hannu.rastas@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Kajaani

KulttuuriKauppilan heinäkuun residenssitaiteilija Eunjung Hwangin omituisia ja
tuhmia hybridejä on nähtävissä Iin kirjastossa. Hwang
on korealainen taiteilija, joka
asuu New Yorkissa.
Kyseessä on animaatioteos ja seinämaalaus. Ne sijaitsevat kirjaston lasten- ja
nuorten osastolla.
Teos on suunniteltu ja
tehty Iin kirjastolle. Hwang
sanoo, että teoksien hahmot hahmot ovat omituisia hybridejä, jotka ottavat
tilan haltuun välittämättä
perspektiivin ja avaruudellisen syvyyden laeista. Hahmot ovat onnellisia silloin,
kun niillä on lupa olla tuhmia.
Taiteilija kertoo nauttineensa Iin hiljaisuudesta.
– Tulen New Yorkista, jossa on kovasti ihmisiä ja melua. Tuntui ihmeelliseltä
tulla tänne, jossa on tilaa ja
hiljaista. Ai, haittaavatko minua itikat? Kuulin etukäteen,
että niitä on täällä paljon. Ei

Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
3 p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

ista
Suuremmsista
ilmoituk ous
kysy tarj

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

www.iisanomat.fi

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

Eunjung Hwang Iin kirjastossa.

niitä ollutkaan niin kamalasti, Hwang sanoo.
Hän kertoo animaationsa ja seinämaalauksensa saa-

neen vaikutteita iiläisistä
ihmisistä ja elämänmenosta.
– Olen täällä vain kuukauden, joten aikaa tutustumi-

seen ei ole paljon. Kehittelen
täällä saamiani ideoita myöhemmissä teoksissani, hän
lupaa. JR

Kalevan kisoissa kisattiin myös tiedoilla
Suomen Urheilutietäjät ry.
on järjestänyt jo pitkään Kalevan kisojen yhteydessä
Vuoden Yleisurheilutietäjä
-kilpailua. Olen osallistunut
siihen jo 12 vuotta putkeen.
Kilpailu on tasoltaan Suomen kovimpia tietokilpailuja. Potentiaalisia voittajia on
lähes kymmenkunta.
Tälläkin
kertaa olivat
paikalla alan huiput: tämän
vuoden Urheilutiedon suomenmestari Tuomas Tumi,
viime vuoden mestari ja moninkertainen sellainen Jukka
Mukala, viime vuoden Yleisurheilutietäjä Joni Jäntti ja
moninkertainen voittaja Jari
Hakalax.
Kilpailussa käydään kirjallisena 40. kysymyksen alkukilpailu, jossa on muihin
kisoihin verrattuna hyvin
vastausaikaa, eli 1.30 tuntia.
Vaikeusaste toki on aina
melkoinen, sillä kärki saa

Lehden sivulla on 6-palstaa

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro17 ilmestyy ke 16.8.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 10.8.2017
jäsenyritys
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yleensä oikein vain noin
puolet
maksimipisteistä.
Kaksi parasta etenee finaaliin ja kolmas saa pronssin.
Menin kisaan hieman
epävarmana, koska monien
kiireitten takia harjoittelu oli
jäänyt vähäiseksi. Piti luottaa
peruskuntoon.Treenaamattomuus ilmeni itse kisassa
epävarmuutena ja passiivisisen tiedon kaivamisessa.
Yllätyksekseni tulos oli
niinkin hyvä, että olin tasapisteissä kolmantena vain 0,5
p. finaalipaikasta. Se meni
mm. yhteen vääräksi vaihdettuun oikeaan vastaukseen
ja pariin black-outiin. Pronssin hävisin lisäkysymyksellä.
Kaveri tiesi tarkalleen, montako maata pääsi pisteille v.
1983 Helsingin MM-kisoissa (39) ja itse erehdyin yhdel-

lä. Pakko oli olla tyytyväinen
pienestä harmituksesta huolimatta. Kunto ei olisi riittänyt finaalissa, jossa Hakalax
voitti Roimelan 7-4,5. Kysymyksistä vastasi kokenut
kolmikko Jyrki Repola, Vesa-Matti Peltola ja Esa Kaihlajärvi.
Kymppikärki
1) Jari Hakalax Turku 23,25,

2) Tommi Roimela Jyväskylä
20,5, 3) Ilkka Palomäki Helsinki 20, 4) Pertti Huovinen Ii
20, 5) Tuomas Tumi Tampere
19,25, 6) Jukka Moisio Turku 19,25, 7) Jukka Mukala
Hamina 19,25, 8) Joni Jäntti
Savonlinna 19, 9) Jori Komulainen Espoo 17,5, 10) Markku Virtanen Kotka 10,75.

Pertti Huovinen

Hiljaisia miehiä miettimässä. Kirjoittaja kuvassa vasemmalla.

Energia-asiaa Iissä
Iin Micropolis Oy järjestää
energiamessut Micropoliksessa keskiviikkona
9.8. kello 17-19. Tapahtuma on tarkoitettu iiläisille
yksityisille yrityksille ja kotitalouksille.
Tilaisuuden takana ovat
Iin kunnan saavutukset
energiantoimilla ja kustannussäästöissä omissa kiinteistöissään.
Vastaavassa
säästötoiminnassa halutaan
avustaa myös yksityiskiinteistöjen omistajia.
Idea tilaisuuden järjestä-

miseen tuli hiljattain tehdyn
energiakyselyn
perusteella. Siitä ilmeni, että ihmisille mieluisin tapa saada tietoa
kotitalouksien
energiaratkaisuista on infotilaisuus aiheesta.
Tilaisuudessa on asiantuntijoita puhumassa eri
energiaratkaisuista ja säästötoimista. Alustajiksi ovat jo
varmistuneet Heidi Takalo,
Micropolis Oy, Kari Manninen, Micropolis Oy (aurinkolämpö), Jukka Härkin, Iin
kunta (maalämpö), Kimmo

Seuranen, Iiläinen aurinkovoimalan omistaja (aurinkosähkö, ilmalämpöpumput ja
energiansäästövinkit yleensä) ja Jukka Kaarre, Oulun
Seudun Sähkö (aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit).
Tapahtumassa
osallistujat voivat kysyä yrityksiltä laitteiden hintoja sekä
energiaratkaisuja ja tutustua
yritysten palveluihin sekä
tuotteisiin.
Mukana ovat muun muassa Oulun Seudun Sähkö,

Iin Energia, Iin Kärkkäinen,
OKT talotekniikka Oy ja Kylmäkomppania. Iin Kärkkäinen tuo sähköpyöriä
koeajettavaksi.
Lisää yrityksiä toivotaan
ilmoittautuvan mukaan ja
tuomaan omia ständejään ja
esittelymateriaalia palveluistaan. Yhteyttä voi ottaa tapahtuman järjestäjään.
Tilaisuudessa
tarjotaan
pullakahvit.

Marika Onkalo

12

nomat

nro 17/2017

-

Jorma Pernu oli tullut areenalle Ruotsin armeijalta peräisin olevalla Scanialla vuosimallia 1976.

Olhavan
veteraanikone ja rompetoripäivä keräsi Olhavan areenan täytyeen
vanhoista koneista ja peräkonttikirppisten
tavarasta
kiinnostuneita
kansalaisia.
Tilaisuus järjestettiin tänä
vuonna toista kertaa. Vanhoja
koneita oli esillä parisenkymmentä. Lisäksi mukana oli
moottoreita, lennokeita, radioita, soittimia ja muita mielenkiintoisia härveleitä.
Olhavan kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Maarit Tihinen
kertoo, että suurin osa koneista oli iiläisiä.
– Vanhin kone on Alpo
Klaarin omistama venemoottori, joka on 20-30 -luvulta, Tihinen sanoo.
Menopeleistä suurin osa
oli 60- ja 70-luvuilta. Kaikki
toimivat kuten pitikin, ja kan-

sa pääsi ihailemaan areenan
ympäri kulkenutta tyylipelikulkuetta, jossa autojen lisäksi oli mopedeja, traktoreita ja
yksi arvokkaasti vanhentunut Jawa-moottoripyörä.
Jussi Dubatscheffin omistama Lincoln Continental
Town Coupe vuosimallia
1979 keräsi katseita areenalla.
– Tulin tänne hetken mielijohteesta. Huomasin lehdessä ilmoituksen ja ajelin
Olhavaan, Dubatscheff sanoo.
Lincoln Continentalissa on
6,6 litran kone ja auto on lähes virheettömässä kunnossa.
– Tämä on ollut Floridassa ensin. Polttoainetta autoni kuluttaa tarpeeksi,
Dubatscheff naurahtaa.
Isokokoinen dollarihymy
on niin kookas, että paikoi-

Tarmo Kamula nuorena miehenä ensimmäisen autonsa vieressä.

Tarmo Kamulalla on yhä Kupla-Volkkarinsa vuodelta 1972.

Maarit Tihinen ja Lincoln Continental Town Coupe vuosimallia 1979.

Pärinää ja pauketta Olhavassa
tuksessa tahtoo Dubatscheffin mielestä tulla joskus
vaikeuksia.
– Mutta on tällä kyllä mukava ajella, silloin kun kaikki
toimii, hän kehuu.
Tarmo Kamula oli tuonut
mukanaan kolme Volkkaria
ja lukuisia lennokeita, pikkuautoja, harmonikkoja ja muita mielenkiintoisia härveleitä.
Hänen omistamansa Volkswagenit ovat lava-Volkkari
vuodelta 1973 ja kaksi kupla-Volkkaria vuosilta 1972 ja
1973.
– Vuoden 1972 Volkkari
on ensimmäinen omistamani auto. Ostin sen sattumalta.
Siihen on vaihdettu moottoreita, sitä on hitsattu ja maalattu. Vanha auto vaatii aina
laittoa, Kamula selittää.
Hän on harrastanut lennokeita pikkupojasta lähtien, ja
hän on vuosien saatossa ra-

kentanut lukuisia ilmoja liiteleviä laitteita.
– Lennokit vaativat valtavasti
sorminäppäryyttä.
Ostin 1977 ensimmäisen radio-ohjauslaitteen. Ne ovat
yhä toimivia vehkeitä, Kamula kertoo.
Martti Häyrynen löysi Kemistä Opel Kadettin vuosimallia 1979. Auto oli löytö,
koska sillä oli ajettu vain noin
30 000 kilometriä. Nyt mittarissa on 44 000 kilometriä.
Auto oli ostettaessa täysin alkuperäisessä kunnossa.
– Opel oli kemiläisessä osto- ja myyntiliikkeessä.
Näin sen ja lähdin metsähommiin. Siellä auto palasi mieleeni, joten menin takaisin
liikkeeseen tekemään kauppoja. Moottoripyörä meni
vaihdossa Kadettiin.
– Opel oli aikaisemmin ollut jollakin vanhemmalla her-

Martti Häyrynen ja täysin alkuperäisessä kunnossa oleva Opel Kadett vuosimallia 1979.

rasmiehellä, ja mukana oli
täydellinen huoltokirja. Kaikki toimii kasettisoitinta myöten. Ruostetta ei ole missään,
Häyrynen kehuu.
Maarit Tihinen oli tyytyväinen
onnistuneeseen
veteraanikone- ja rompetoripäivään. Olhavan areena oli
täynnä talkooporukkaa, joka

teki väsymättä töitä tapahtuman eteen.
– Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen
puheenjohtajana haluan kiittää
järjestäjiä, esillelaittajia ja talkooporukkaa. Ilman heitä
tapahtuma ei olisi ollut mahdollinen, Tihinen kiittelee. JR

Tuomo Häyrynen ohjasi Chevrolet Bel Airia vuosimallia 1960.

Jussi Dubatscheff on Lincolninsa ratissa.
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