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Kysyimme kunnanjohtaja Marjukka Manniselta hänen 
harrastuksistaan ja kesätekemisistään. 

Mitä teet kesällä mieluiten?
Manninen kertoo pitävänsä melomisesta ja muutenkin ve-
sistöillä olemisesta hyvillä keleillä. Hän sanoo ratsastavansa 
kesällä myös paljon hevosillaan. ”Kesällä on Suomessa vilk-
kain kilpailukausi ja yleensä silloin myös paras mahdolli-
suus osallistua sekä ratsastamalla että tuomarina” 

Kuinka monta vuotta olet harrastanut ratsastusta?
– No, olen aloittanut ratsastuksen 7-vuotiaana, niin on sii-
tä nyt jokunen vuosi aikaa, Manninen naurahtaa.  – Koh-
ta 40 vuotta.

Mitä muuta harrastat?
Manninen toteaa harrastavansa ratsastuksen lisäksi melko 
monipuolisesti erilaista urheilua. ”Laitesukellan, pyöräilen, 
juoksen ja käyn kuntosalilla.” Lisäksi Manninen kertoo lau-
lavansa.

Millainen on tyypillinen päivä kunnanjohtajana?
Manninen kertoo, että päivät kunnanjohtajana ovat moni-
puolisia, välillä kiireisiäkin. 

– On kyllä ollut mukava olla täällä, pikkuhiljaa alkaa toi-
minta olla ainakin jossain mielessä otettu haltuun, Manni-
nen jatkaa. – Olen pyrkinyt käymään monissa paikoissa ja 
tutustumassa toimintaan ja katsomassa mahdollisimman 
paljon paikkoja, ja totta kai myös ihmisiä

Mitä vinkkejä annat niille, joilla ei ole kesällä tekemis-
tä?
Manninen kehuu Iin vesistöjä ja kehottaa pyrkimään vesille. 
”Muutenkin luonto on helposti saatavilla ja hyvinkin lähel-
lä, niin kannattaa kyllä mennä ulos.” 

Mikä on paras asia kunnanjohtajana olemisessa?
– Monipuolisuus, Manninen toteaa. – Ja se, että pystyy vai-
kuttamaan moniin asioihin, ja toivottavasti parantamaan 
myös kuntalaisten elämää ja yritysten toimintaedellytyksiä, 
hän vielä kertoo.

Mikä on mottosi elämässä?
Kunnanjohtaja hymyilee ja miettii hetken. – Rohkeasti 
eteenpäin!

Mitä kunnanjohtaja harrastaa? 

Kunnanjohtaja Marjukka Manninen on tutustunut Iin kuntaan käymällä eri paikoissa ja kohtaamalla kuntalaisia eri tilanteissa. “Iis-
sä luonto on helposti saatavilla ja hyvinkin lähellä, niin kannattaa kyllä mennä ulos.” kannustaa kunnanjohtaja Marjukka Manninen

Iin kuntoileva kunnanjohtaja 
“Iissä luonto on helposti 

saatavilla ja hyvinkin 
lähellä, niin kannattaa 

kyllä mennä ulos.”

Nättepop-piknik tulee tänä 
vuonna bluesin, funkin ja 
big band -musiikin voimin. 
Nätteporin ja Iin kunnanta-
lon piha-alueella, Iijoen ran-
tamaisemissa, tänä vuonna 
yleisöä viihdyttää muun 
muassa kansainvälisesti 
tunnettu blueskitaristi Erja 
Lyytinen.

 Art Ii Biennaalin oheis-
ohjelmana tunnetuksi tullut, 
18.6. järjestettävä ilmaista-
pahtuma kerää yleisöä kello 
17 lähtien, myös Iin kunnan-
rajojen ulkopuolelta nautti-
maan hyvästä musiikista ja 
seurasta sekä kauniista kult-
tuurimaisemasta.

Paikallista esiintyjäkaar-
tia edustaa Chicken Grass 
ja Hanski & The Boys, kun 
taas tuulahduksen etelästä 
tuo Oulu Big Band – septetti. 

Pekka Suopanki 

Nättepop-piknic Iijoen rannalla 
kera Erja Lyytisen

Yleisöä viihdyttää muun mu-
assa kansainvälisesti tunnettu 
blueskitaristi Erja Lyytinen.

Vinkkejä kesään:
www.visitii.fi 

Tapahtumia:
www.ii.fi/kalenteri 

Liikunta-, leikkipaikat ja luontokohteet:
https://ii.fi/liikunta-leikkipaikat-ja-luontokohteet
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Meriläisentie 138, Ii
040 8381 648
www.jjliha.fi

Seuraa aukioloaikojamme ja  
liharekan sijaintia Facebook- ja 

verkkosivuiltamme.

Naudan luomulihaa
suoramyyntinä

tilalta

• 
• 
• 
• 
• 

Rakennuksien pohjatyöt
Maa- ja piharakennustyöt
Kone- ja kaivuutyöt
Maa-ainestoimitukset
Rantojen  ja vesistöjen 
kunnostuskaivuutyöt

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua

Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa otetaan käyttöön uudet ke-
säaukioloajat. Palveluajat ovat nyt hieman suppeammat 
kuin aikaisempina kesinä, mutta kesäaukioloajan kesto 
on lyhyempi. Palveluaikojen ulkopuolella omatoimikir-
jastot ovat avoinna molemmissa kirjastoissa kahdeksasta 
aamulla iltayhdeksään. 

Miten omatoimikirjasto toimii?
Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassa-
olevalla OUTI-kirjastokortilla ja kirjastokorttiin liitetyl-
lä PIN-koodilla. PIN-koodin saa kirjastosta. Unohtuneen 
PIN-koodin saa OUTI-verkkokirjaston kirjautumisikku-
nan ”Unohditko PIN-koodisi?”-linkistä asiakastietoihin 
merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. 

Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainata ja palauttaa 
aineistoa automaatilla sekä noutaa varatun aineiston va-
raushyllystä. Asiakastietokoneet ja lehtilukusali ovat asi-
akkaiden käytettävissä, samoin kirjaston langaton verkko. 
Sen sijaan kopioiminen, tulostaminen ja kirjastomaksujen 
maksaminen hoidetaan henkilökunnan ollessa paikalla. 

Kirjastoissa uudet kesäaukioloajat
AUKIOLOAJAT 6.6.2022 – 7.8.2022

IIN PÄÄKIRJASTO
ma-ke klo 8-21
henkilökunta paikalla klo 11-18
to-pe klo 8-21
henkilökunta paikalla klo 10-16
la-su klo 8-21 (omatoimi)
KUIVANIEMEN KIRJASTO
ma, to klo 8-21
henkilökunta paikalla klo 10-16
ke klo 8-21
henkilökunta paikalla klo 13-19
ti, pe-su klo 8-21 (omatoimi)

Iin ja Kuivaniemen kirjaston palveluaukioloajat sekä 
omatoimikirjaston aukioloajat voi tarkistaa kirjaston koti-
sivuilta: https://www.ii.fi/kirjasto.

Vuoden 2022 Art Ii Biennaa-
lissa 15.-19.6.2022 kuntalai-
set pääsevät vaikuttamaan 
Iin uuden julkisen taidete-
oksen valintaan. Ii on saanut 
Taiteen edistämiskeskuk-
selta tukea uuteen teokseen 
ja sijoituspaikka on Iin tori. 
Iin toria ei yleensä kuvail-
la kauneimmaksi paikaksi 
luonnonkauniissa Iissä, jossa 
rantamaisemia riittää. Tämä 
on tullut esille myös kunta-
laiskyselyissä. Kuntalaisia 
on kuunneltu ja siksi Iin kes-
kustasta halutaan tehdä kiin-
nostavampi ja viihtyisämpi 
paikka kuntalaisille sekä ohi-
kulkijoille. 

Iin kunnan taideoh-
jelma (2020) toimii Iin 
kunnan julkisen taiteen ke-

Taidetta Iin torille – luonnokset julkistetaan Art Ii Biennaalissa
hittämisen ohjenuorana. Iin 
kunnan panostukset erityi-
sesti kuvataiteeseen ovat 
poikkeuksellisia, eikä kult-
tuuripitäjä-nimitys ole 
tuulesta temmattu. Art Ii 
Biennaali ja KulttuuriKaup-
pilan kansainvälinen resi-
denssitoiminta kuuluu ja 
näkyy Iin elämässä. Biennaa-
li tuo luonnollisesti elävän 
tapahtuman kuntaan joka 
toinen vuosi, mutta kartuttaa 
toiminnallaan myös Iin julki-
sen taiteen kokoelmaa.

Viime vuosina Art Ii Bien-
naalissa on satsattu pysy-
viin teoksiin. Vuoden 2018 
biennaalissa Iin kunnanta-
lon edustalle saatiin Iuliia 
Rokinan ja Vera Golubevan  
Drop of Water. Teos on teh-

ty lasielementeistä ja se on 
saanut vaikutteita ympä-
röivästä luonnosta ja erityi-
sesti Iijoesta. Vuonna 2020 
Lähde!-puistoon Iin terveys-
aseman taakse saatiin Paula 
Suomisen kolmen mosaiik-
kiveistoksen kokonaisuus 
Kummalliset kukat. Teos il-
mentää kasvien elinvoimaa, 
selviytymistä ja sopeutumis-
ta. Teoksessa käytettiin Iin 
kunnan kierrätyskeramiikan 
Lautaset Lentoon -keräys-
kampanjan materiaalia. 

Tämän vuoden teoksen 
toteutus Iin torille on pitem-
pi prosessi. Iissä järjestettiin 
keväällä torin taideteoksen 
toteuttajaksi portfolioha-
ku. Hakemuksia taiteilijoilta 
saapui 39 kappaletta. Taide-

työryhmä valitsi hakijoiden 
joukosta kolme taiteilijaa 
luonnosvaiheeseen. Valitut 
taiteilijat ovat Pia Hentunen, 
Arja Kärkkäinen ja Anssi 
Pulkkinen. Taiteilijat tekevät 
luonnoksen taideteoksesta 
Iin torille ja Iin julkisen tai-
teen ohjausryhmä valitsee 
kolmen ehdotuksen joukosta 
yhden toteutettavaksi. Iin to-
rin uusi taideteos valmistuu 
viimeistään kesällä 2023. 

Luonnoksiin tulevasta to-
rin taideteoksesta voi tu-
tustua Nätteporin aulassa 
15.6.-31.7.2022. Toivomme 
kuntalaisilta kommentteja 
ja mielipiteitä luonnoksista. 
Julkisen taiteen ohjausryhmä 
ottaa kommentit huomioon 
valinnassaan. 

Kesäjuttuja kirjastoissa
• Hyytävät murhat viilentävät kuumimmankin kesäpäivän – dekkarihaaste löytyy täältä:  
 https://outi.finna.fi/Content/lukuhaaste
• hae kesälukukampanjan lautapeli kirjastosta ja haasta koko perhe lukemaan!
• lue kirjastoissa päivän lehdet (omatoimi avoinna klo 8-21)
• lainaa Kuivaniemen kirjastosta polkupyörä
• tutustu Kuivaniemen kirjaston kotiseutuaiheiseen kesänäyttelyyn

Art Ii Biennaalin avajaiset 
KulttuuriKauppilassa 

15.6. klo 17. 
Tervetuloa!

Tutustu ohjelmaan: 
https://artii.fi/fi/
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Nuorten kesävinkkejä
Kesällä voi olla vaikea keksiä tekemistä. Tässä ideoita niille tylsille päiville. 

Frisbeegolf on monelle mukava harrastus. Sitä pääsee kokeile-
maan Illinsaaren hiihtomajalta lähtevällä kierroksella. Rata on 
18-väyläinen ja matkan varrelta löytyy vessa ja taukopaikka.  

 Ii on todella suosittu 
kalastusalue 

Kalastuksesta lisätietoa 
kalaaiista.fi sivuilta. 

Iijoen suosituin virkistyskalastuskohde on 
Raasakan voimalaitoksen yläpuolinen alue. 

Siellä kalastamiseen tarvitsee luvan. 
Osoite: Virkkulantie 254, Ii. 

Rantakestilässä on hyvät mahdollisuudet 
kalastamiseen. 

Alueella on myös nuotiopaikka. 
Osoite: Rantakestiläntie 14, Ii

Valtarin areena on ulkoliikuntapaikka, joka toimii sekä skeittaus että peli- ja liikunta-alueena. Areenalta löytyy puisto sekä ulkosali ja alue skeittaamiselle. 

Kuumina kesäpäivinä parasta tekemistä on uiminen. Vihkosaaren uimarannalla voi viettää koko päivän. Uimarannan vierestä löytyy 
viihtyisä oleskelualue ja verkot rantalentopallon pelaamiseen. Rannalle voi vaikka järjestää ystävien kanssa picnicin. Pitää vain muis-
taa laittaa aurinkorasvaa ja juoda vettä. 

VISIT II ESITEKARTTA Esitteestä löydät Iin retkeily- ja luontokohteita, liikunta- ja leikkipaikkoja, 
nuotiopaikat ja laavut sekä paljon muuta. https://www.visitii.fi/kartta voi ladata VisitIi esitteen 2022

Laavu- ja kotapaikkoja: 
• Kattilankosken laavu, Kurrantie 331, Kuivaniemi 
• Oolannin laavu, Pohjoisrannantie 759, Kuivaniemi 
• Pirttijärven kota, Oijärventie 1099, Yli-Olhava 
• Veskan laavu, Kuivajoentie 2888, Oijärvi 
• Sanaskosken laavu, Kuivajoentie 1152, Kuivaniemi 
• Vuornosleton kota, Vuornosojantie 76, Olhava 
Picnicpaikkoja: 
• Nätteporin viereinen puisto 
• Vihkosaaren uimaranta 
• Praava 
• Kirjaston takana joen ranta 
Kalapaikkoja: 
• Rantakestilä, onkimiseen ei tarvitse lupaa
• Raasakan voimalaitoksen yläpuolinen alue, 
 tarvitsee luvan 

Hiastinhaaran luontopolulle voi 
lähteä perheen tai ystävien kanssa, 
mutta myös yksin. Pitkospuurei-
tin varrelta saattaa löytyä lampaita, 
lintutornin kiikareilla voi bongata 
lintuja ja laavupaikalla saa paistaa 
makkaraa ja vaahtokarkkeja.  

Iissä pääsee myös geokätköile-
mään. Juuret Iissä on Iin kunnan 
oma 8-osainen geokätkösarja. Kät-
köilyn aloittamiseen tarvitsee vain 
älypuhelimen verkkoyhteydellä, 
sillä kätköjä etsitään satelliittipai-
kannuksen avulla.      

Iin ympäristötaidepuistossa 
pääsee ihailemaan kaunista taidet-
ta. Puistossa on käveltävä reitti, 
jonka varrelta löytyy myös paikka 

eväiden syönnille. 
Wanha Hamina on entinen 

markkina-alue, joka on säilyttänyt 
historiallisen leimansa. Alueen talot 
ovat pääosin vuosisatoja vanhoja, 
vanhanaikaisia ja ne on rakennettu 
vieri viereen. Wanhassa Haminas-
sa löytyy kahvila ja kesäisin auki 
oleva kotiseutumuseo. Alueella on 
kulttuurimaisemareitit, joihin voi 
tutustua pyörällä tai kävellen.   

Myös Praavasta löytyy hyvä ui-
mapaikka meren rannalta. Ran-
nalla vesi syvenee hitaasti, joten 
se on hyvä lapsiperheille. Alueella 
on laavu, jota voi pyörittää tuulen 
suunnan mukaan. Illalla voi nähdä 
kauniin auringonlaskun. 

Iin Marttojen Eila Liedes sai tä-
män reseptin Kurttilan tytöiltä, 
jotka opettivat nuorelle Eila-rou-
valle sen vuonna 1962 Iin kansa-
laiskoulun keittiössä. Eila toimi 
Iin kansalaiskoulussa emäntänä 
36-vuotta. Tuohon aikaan iiläi-
seen lohikeittoon eivät kuuluneet 
kasvikset esimerkiksi sipuli tai 
porkkana.

Iiläinen lohikeitto (perinteinen resepti)

- perunat pestään, kuoritaan ja lohkotaan
- poistetaan lohesta ruodot ja palotellaan perunoiden päälle
- vähässä vedessä (niin, että perunat ja lohet peittyvät) 
  keitetään perunat ja lohet puolikypsäksi, jonka jälkeen 
  lisätään kerma oman maun mukaan. 
- kiehutetaan perunat kypsäksi.
- Lisätään lopuksi voi ja tilli sekä haudutetaan hetken.

4-6 perunaa
300 g lohta
0,5 tl suolaa
30-50 g voita
kermaa oman maun mukaan
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Pipelifen kotimaiset 
jätevesijärjestelmät valmistetaan 
Iin tehtaalla vuosikymmenten 
kokemuksella. 

Tutustu valikoimaan ja löydä 
omasi kotiin ja mökille osoitteessa 
puhdastulevaisuus.fi

Sivustolla voit myös 
• Ladata jätevesioppaan
• Tilata jätevesikartoituksen 

kiinteistöllesi
• Etsiä lähimmät suunnittelijat, 

jälleenmyyjät, asentajat ja huoltajat
• Tehdä ostoksia verkkokaupassa

pipelife.fi

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 
AINA LÄHELTÄ!
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PPeerrjjaannttaaiinnaa  kklloo  1122--1177  
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LLaauuaannttaaiinnaa  kklloo  1122  jjaa  1155  
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Laulaminen kannattaa, sillä musiikilla on tunnetusti hy-
vinvointivaikutuksia. Musiikki virkistää kehoa ja mieltä. 
Musiikki vaikuttaa tunteisiimme suoremmin kuin mikään 
muu taiteenlaji. Musiikilla on ainutlaatuinen kyky virkis-
tää, ilahduttaa, luoda tunnelmaa ja jopa liikuttaa kyyneliin 
asti. Musiikki yhdistää ihmisiä ja yhteislaulutuokio onkin 
oiva tapa kohdata tuttuja ja tuntemattomia.

Yli 50-vuotta kansanmusiikkia
Iin Laulupelimannit aloitti toimintansa v. 1970 Olli Kais-
ton johdolla. Alussa mukana oli joukko soittajia, jotka 
soittivat kansanmusiikkia ja tanssimusiikkia. Yhdistys re-
kisteröitiin nimellä Iin Pelimannit ry. Myöhemmin alettiin 
käyttää nykyistä Iin Laulupelimannit -nimeä, kun ryh-
mä laajeni laulajilla. Nykyisin yli puolet jäsenistöstä on 
laulajia ja ryhmä toimii Iin kansalaisopiston opintopiiri-
nä. Ryhmän vetäjänä ja taiteellisena johtajana toimii kan-
sanmusiikin monitoimimies Unto Kukka. Unto Kukka on 
vuoden 2006 Vuoden Iiläinen.

Yhteislaulut kutsuu laulamaan

Iin Laulupelimannit esiintyvät ahkerasti ja kuluvan kesän aikana heidät voi kuulla ja nähdä 25.6. Turkansaaren juhannusjuhlilla ja 7.7. 
Pudasjärven torilla sekä 14.-15.7. Kaustisilla

KESÄN 2022 YHTEISLAULUTUOKIOT

Huilingin Näyttämöllä
ma 20.6.2022 klo 18
ti 28.6.2022 klo 18
su 10.7.2022 klo 17
Kuivaniemen Kotiseutumuseolla
ti 5.7.2022 klo 18
ti 26.7.2022 klo 18
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Torstaina 30.6.2022 klo 17 
esiintyy Huilingin Näyttä-
möllä. Järjestäjinä Iin elä-
keläiset, Iin Eläkkeensaajat 
ja Eläkeliiton Iin yhdistys

Tässä nuorallatanssi teok-
sessa yhdistyy liike ja 
materiaali, josta syntyy ke-
honkielellä kerrottu tari-
na yhdessä musiikin, jota 
johdattelee improvisaation 
kautta syntynyt trumpetin 
ja pianistin vuoropuhelu. 

Nomad on kaikkien 
kulkijoiden tarina, kaik-
kien meidän matkaajien 
taikka paikallaan pysyvien. 
Nomad ei kuulu mihinkään, 
mutta maailma on hänen 
kotinsa. Me olemme kaik-
ki matkaajia tällä kosmi-
sella matkalla, tunnemme, 
tanssimme, aistimme tässä 
pyörteessä loputtomuuden. 
Pysähdymme hetkeksi koh-
taamaan toisemme, katsom-
me, koemme, hyväksymme. 
Otamme mukaamme tästä 
hetkestä hiekanjyväsen.

Trapetsitaiteilija Hanna Moisala

Nomad on Hanna Moisalan 
nuorallatanssi soolo, jossa yh-
distyy hiekka ja tasapainoilu. 

Esiintyjä/ konsepti: 
Hanna Moisala 

Säveltäjä: 
Terhi Pippuri 

Musiikki: 
Tero Lindberg, trumpetti. 
Terhi Pippuri, piano. 
Timo Tolonen, basso ja 
Sami Järvinen, rummut

Pukusuunnittelija: 
Kristine Abika

Ompelija: 
Rimma Kasparova

Lavastus : 
Petri Haapakoski

Tuotanto: 
Lumo Company

Kesto: 
35min
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Kesäkerhot alakoululaisille
KUIVANIEMEN YRITYKSEN KESÄKERHO
13.-.23.6.2022 klo 10-14
Kuivaniemen urheilukentällä. 
Kesäkerhot ovat tarkoitettu 1.-6. lk koululaisille. 
Kerholaisilla mukana omat eväät!
Järjestäjä ja lisätietoja: Kuivaniemen Yritys ry, 
Paula Pivelin p. 045 124 0489

IIN NUORISOTYÖN KESÄKERHOT 
20.-23.6.2022 klo 10-14
Iisi-areena
Jakkukylän koulu 
27.6-1.7.2022 klo 10-14
Kuivaniemen liikuntasali 
Iin Aseman koulu 
4.7-8.7.2022 klo 10-14 
Pohjois-Iin koulu
Ojakylän koulu 
Olhavan koulu 
Kesäkerhot ovat tarkoitettu 1.-6. lk koululaisille. 
Kerholaisilla mukana omat eväät!

Järjestäjä ja lisätietoja: Ii-instituutti/ nuorisotyö
Nuorisotyöntekijä Lea Alioravainen p 050 3950 393 
Vapaa-aikaohjaaja Bettina Seppälä 050 3950 401 
Vapaa-aikaohjaaja Päivi Kurkela 040 6753 178

Kesä on leikin aikaa – yli 1000 leikkivinkkiä!Kesä on leikin aikaa – yli 1000 leikkivinkkiä!

Iin kotiseutumuseon alueelta löytyy Kepparirata ja kepparit. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ylläpitää Leikkipankki.fi 
sivustoa, joka on perustettu Suomen Kulttuurirahaston tuella. 

Leikkipankki on osa Leikkipäivä.fi -ohjelmaa. 
Kuka vaan voi lisätä leikkejä Leikkipankkiin. 

Tällä hetkellä leikkipankissa on yli 1000 leikkiä
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HEILU, KEINU, KORKEALLE!

Heilu, keinuni, korkealle!
Nythän on juhannusilta.
Mesimarja maistaa ja tuomi tuoksuu
ja kuulas on taivahan silta.

Heilu, keinuni, korkealle!
Linnut ne laulavat häitä.
Minä olen nuori kuin päivänkukka,
en muistele suruja näitä.

Heilu, keinuni, korkealle!
Rintani riemuja laulan.
Keden helyt kullalle kuiskien poimin
ja solmin sen vihreän paulan. 

    Sanat: Larin Kyösti eli 
    Karl Gustaf Larson 
    Sävel: Oskar Merikanto

Jumppaohjeita kesään entisille nuorilleJumppaohjeita kesään entisille nuorille
Vanhustyön keskusliitto on laati-
nut erilaisia valmiita jumppia ja nii-
tä löytyy Vahvike.fi sivuilta ryhmä- ja 
viriketoiminnan aineistopankista. Si-
vustolta löytyy Ikäinstituutin mate-
riaalia kotivoimistelun, ulkoilun ja 
liikuntaryhmien ohjaamisen tueksi 
sekä Eläkeläiset ry:n, Selkäliiton, Ni-
velyhdistyksen ym. ohjeita. 

Juhannusilta jumpaten ja laulaen. 
Laulu ja liike virkistävät kehoa ja 

mieltä. Istu tuolilla, jossa ei ole käsi-
nojia. Lisää haastetta saat, kun teet 
liikkeet seisten. Laula ja jumppaa. Mi-
käli sää suosii - tee jumppa ulkona ka-
vereiden kanssa.

Juhannusilta jumpaten ja laulaen on 
Vanhustyön keskusliiton toteutta-
ma. 

Ii-instituutin Vapaa-aika & Hy-
vinvointi henkilöstö testasi jumpan 
– ja todettiin, että jumppa oli todella 
mukavaa tehdä yhdessä kavereiden 
kanssa. Ii-instituutin Vapaa-aika & 
Hyvinvointi toivottavat kaikille rau-
hallista juhannusta! 

Heiluta käsiä vartalon sivuilla yhtä aikaa edestä Heiluta käsiä vartalon sivuilla yhtä aikaa edestä 
taakse (sauvojen tasatyöntö).taakse (sauvojen tasatyöntö).
  

Heiluta molempia käsiä vartalon edessä yhtä aikaa Heiluta molempia käsiä vartalon edessä yhtä aikaa 
oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle.oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle.

Heiluta käsiä vartalon sivuilta vuorotahtiin oikea Heiluta käsiä vartalon sivuilta vuorotahtiin oikea 
eteen, vasen taakse… (vuorohiihto).eteen, vasen taakse… (vuorohiihto).

  

Kurota käsiä vuorotellen korkealle kohti kattoa.Kurota käsiä vuorotellen korkealle kohti kattoa.

Käsivarret sivuilta auki ja kosketa sormilla rintake-Käsivarret sivuilta auki ja kosketa sormilla rintake-
hää, pidä kyynärpäät sivuilla olkapään tasolla ja hää, pidä kyynärpäät sivuilla olkapään tasolla ja 
avaa uudelleen. (Ja lopuksi tuuleta! Molemmat kä-avaa uudelleen. (Ja lopuksi tuuleta! Molemmat kä-
det ilmaan)det ilmaan)

  
Ui kissaa pyörittäen käsiä toisensa ympäri rinnan Ui kissaa pyörittäen käsiä toisensa ympäri rinnan 
edessä. Vaihda suuntaa.edessä. Vaihda suuntaa.
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OMAN KYLÄN KAUPPA

Oma kauppasi verkossa.

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

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Iin kansalaisopiston ja tai-
dekoulun toimintakausi 
on pääasiassa syksystä ke-
vääseen. Kesäkuussa järjes-
tetään joitakin yksittäisiä 
kursseja. Kuivaniemessä 
heilutetaan kahvakuulaa ke-
säkuun viimeiselle viikolle 
asti. Viimeisille koululais-
ten lomapäiville, elokuun 
puolella, järjestetään liikun-
nallinen Liikuntaa ja pele-
jä lapsille-kurssi. Kurssi on 
arkipäivisin 1.-9.8. Iisi-aree-
nalla klo 12-14. Kurssi on 
suunnattu 8-11-vuotiaille ty-
töille ja pojille. Kurssi suun-
tautuu futsalin, jalkapallon 
ja salibandyn pelaamiseen, 
mutta muitakin pelejä pe-
lataan toiveiden mukaan. 
Liikuntaa ja pelejä lapsille –

Jaana Soronen, 
Iin kansalaisopiston ja taidekoulun rehtori:

Kesällä Iin kansalaisopistossa 
ajatukset suuntautuvat jo 
tulevaan lukuvuoteen!

kurssille voi jo ilmoittautua 
mukaan! 

Alkusyksyn sienikurs-
sit houkuttelevat vuosittain 
kurssilaisia tutustumaan lä-
himetsän antimiin. Uusia 
kursseja on kansalaisopis-
ton tarjonnassa tulevana 
kautena mm. kuntobaletti, 
sisäpyöräily eli spinning, Ii-
neulepuserokilpailun voit-
tajaneuleen neulontakurssi, 
kitaran alkeisryhmä sekä 
ihania ruoka- ja leivonta-
kursseja. Iin kansalaisopis-
ton kurssit käynnistyvät 
29.8. alkavalla viikolla.

Syyskauden alussa on 
opiston toimiston aulati-
loissa esillä Ii-neulepuse-
rokilpailuun osallistuneet 
malliehdotukset ja niihin 

liittyvät tarinat. Määräai-
kaan mennessä kilpailuun 
tuli 15 ideaa, joista raati va-
litsi 5 ehdotusta yleisöää-
nestykseen. Yleisöääniä 
annettiin yhteensä 514 kpl, 
joista verkkoääniä 499 kpl 
ja paperisia lippuääniä 15 
kpl. Kilpailun voittajaksi 
tuli Alakadun neule. Neu-
leen on suunnitellut Iiläinen 
Elisa Klasila. Toiseksi ää-
nestyksessä tuli iiläinen ka-
lastajan paita (suunnittelija: 
Päivi Kurkela) ja kolman-
neksi Kestilän piippu (suun-
nittelija: Suvi Niittyoja). Ensi 
lukuvuonna järjestetään 
kansalaisopiston kurssina 
Ii-neulepuseron neulonta-
kurssi.

Syyskauden alussa on opiston toimiston aulatiloissa esillä Ii-neulepuserokilpailuun osallistuneet 
malliehdotukset ja niihin liittyvät tarinat. Määräaikaan mennessä kilpailuun tuli 15 ideaa, joista raa-
ti valitsi 5 ehdotusta yleisöäänestykseen. Kilpailun voittajaksi tuli Alakadun neule.

IIN KANSALAISOPISTON JA TAIDEKOULUN 
OPINTO-OPAS 2022-2023 JAETAAN KOTEIHIN 

HEINÄKUUN VIIMEISELLÄ VIIKOLLA. 

Ilmoittautumiset kursseille avautuvat 
ke 3.8. klo 9. 

Juhannuksen jälkeen tulevan lukuvuoden 
kurssit ovat jo nähtävillä verkko-osoitteessa 

https://uusi.opistopalvelut.fi/ii/fi/   

Opiston toimisto palvelee 1.8. 
lähtien ma-to klo 9-15  

p. 050 3950 387 ja  kansalaisopisto@ii.fi 
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Iin kotiseutumuseo on avan-
nut jälleen ovensa! Museo 
on avoinna tiistaista perjan-
taihin klo 12-18 ja lauantais-
ta sunnuntaihin klo 11-17.  
Juhannuksena 24.-26.6. mu-
seo on suljettu. Museoon on 
mahdollista päästä tutustu-
maan 31.7. asti.

Museossa työskente-
lee tänäkin kesänä kesätyö-
nuoria museonhoitajan Essi 
Kärnän lisäksi. Museon pi-
hapiiriin kuuluu viljamaka-
siini, jossa on mahdollista 
päästä tutustumaan Iin kivi-
kautiseen ja rautakautiseen 

Iin kotiseutumuseo on jälleen avoinna

esineistöön sekä vanhaan 
Haminaan, joka on ollut 
merkittävä kauppa- ja mark-
kinapaikka Iijoen varrella. 
Museossa voi tutustua myös 
iiläisten vanhoihin elinkei-
noihin, kuten kalastukseen, 
maatalouteen ja metsästyk-
seen.  Kahvila Huilingin 
yläkerrassa pääsee puoles-
taan näkemään uittotyönte-
kijöiden asuntoon sekä voi 
nähdä millaista esineistöä 
on kuulunut iiläisten kotei-
hin. Vanhaan Haminaan on 
myös mahdollista tutustua 
ruustinnan reitiksi nime-

tyn kulttuurimaisemareitin 
avulla, joka kulkee Iin jo-
kivartta pitkin, esitellen Iin 
historiallista keskustaa.

Vuonna 2021 uudistettiin 
uittonäyttely viime vuonna 
toimineen kotiseutumuseon 
museonhoitajan Tuija Vis-
urin toimesta. Näyttelyyn 
on koottu esineistöä sekä 
muistitietoa iiläisestä uitto-
perinteestä, sen eri vaiheis-
ta ja uitolla työskentelevistä 
ihmisistä. Tukkien uitto al-
koi jo 1800-luvulla, mut-
ta uiton kulta-aikana 
pidetään 1900-lukua, joka 

lopulta päättyi vuonna 1988. 
Näyttelyn avulla kävijät 
pääsevät tutustumaan uit-
tokulttuuriin, jota pidetään 
merkittävänä osana iiläistä 
paikallishistoriaa. 

Museon väki toivottaa 
tervetulleeksi kaikki iiläiset 
ja kauempaakin saapuvat 
kävijät vierailulle museos-
sa ja tutustumaan museon 
näyttelyihin. Museoon on 
vapaa pääsy.

Sirpa Savilakso ja 
Essi Kärnä

Sisäkuva uittonäyttelystä. Sisäkuva uittonäyttelystä. 
Kuva Tiina Wallin.Kuva Tiina Wallin.

KOTISEUTUMUSEON PERHEPÄIVÄ 3.7. Sunnuntaina 3.7. vietetään koko perheen muse-
opäivää, museolla on mahdollisuus osallistua klo 14-14.30 opastetulle kierrokselle vuonna 
2021 uudistettuun uittonäyttelyyn. Lisäksi museolla järjestetään keppariestekisat klo 14.30. 
Ilmoittautuminen kisoihin on klo 13.30-14.30 välisenä aikana. 

Kotiseutumuseolla on perhepäivä Kotiseutumuseolla on perhepäivä 
3.7.2022. Kuva Museon arkistokuvaa.3.7.2022. Kuva Museon arkistokuvaa.

Iin kotiseutumuseo on 
avannut jälleen ovensa! 

Museo on avoinna 
tiistaista perjantaihin

klo 12-18 ja 
lauantaista sunnuntaihin 

klo 11-17.  
Juhannuksena 24.-26.6. 

museo on suljettu. 

Museoon mahdollista
on päästä tutustumaan 

31.7. asti.

Kauppilantie 12,  91100 Ii 
puh. 044 241 4797
info@villakauppila.fi

 Aamiaismajoitusta hotellitasoisissa huoneissa, 
sekä juhlat ja kokoukset tunnelmallisessa hirsipirtissä.

 Kesäisin tarjolla herkulliset jäätelöt ja virvokkeet.

Tervetuloa!  

su 5.6. klo 18.00
su 19.6. klo 18.00 
su 26.6. klo 18.00
su 3.7. klo 18.00
ma 11.7. klo 18.00

su 24.7. klo 18.00
su 31.7. klo 18.00
ma 8.8. klo 18.00
su 14.8. klo 18,00
su 21.8. klo 18.00

KUIVANIEMEN SEURAN KUIVANIEMEN SEURAN 
KESÄN 2022 KESÄN 2022 

BINGOT JA AUTOBINGOTBINGOT JA AUTOBINGOT
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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Iin kunnan ylläpitämä liikuntavälinelainaamo tarjoaa 
kaikille mahdollisuuden lainata liikuntavälineitä mak-
sutta. Lainattavat välineet ovat yksityishenkilöiden ja 
muiden yhteistyökumppaneiden lahjoittamia.

Komerossa otetaan vastaan lahjoituksena esimerkiksi 
jalkapalloja, mailoja ja käsipainoja. Mitä vain liikuntaan 
liittyvää! 

LISÄTIEDOT
Jos haluat lahjoittaa välineitä, ota yhteyttä Riikka Räihä, 
p. 050 462 6886, riikka.raiha@ii.fi 

Komeron osoite: Laitakuja 4, Ii (sijainti rakennuksen 
pohjoispäädyssä). 

Olemme paikalla ma-pe klo 7.00-14.30
Voimme myös noutaa välineitä erikseen sovittaessa 

Iin keskustan tuntumasta sekä Kuivaniemeltä.

LAINAUSEHDOT
• Lainaaminen on maksutonta. Laina-aika on 
 maksimissaan kolme viikkoa kerrallaan.
• Välineitä ei voi varata etukäteen.
• Lainaajan tulee huomioida, että lainattavat välineet 
 ovat käytettyjä ja niiden käyttö tapahtuu omalla 
 vastuulla.
• Iin kunta ei vastaa lainatun välineistön asiakkaalle
 aiheuttamista vahingoista.
• Mikäli huomaat käyttösi aikana puutteita välineen
 kunnossa, kerro siitä välinettä palauttaessasi.
• Välineitä lainataan vain 16 vuotta täyttäneille. Alle 
 16 vuotiaat voivat lainata huoltajan seurassa.

RIIKKA RÄIHÄ VASTAA KYSYMYKSIIN 
LIIKUNTAVÄLINELAINAAMOSTA:

Onko täällä käynyt paljon ihmisiä lainaamassa liikun-
tavälineitä? 

Mehän aloitimme liikuntavälinelainaamo Komeron 
toiminnan tammikuussa, kertoo Riikka Räihä. Me aloi-
timme siten, että aloimme ottaa lahjoituksia vastaan, lii-
kuntavälineitä kuntalaisilta. Täytyy sanoa, että todella 
hyvin lähti käyntiin talvella tämä homma. Ihmiset lah-
joittivat tosi hyvin meille hyvälaatuista tavaraa. Tuli tosi 
paljon suksia, suksisauvoja, monoja ja laskettelusuksia. 
Sitten kun mentiin kevättä kohti, niin alkoi tulla tuol-
laista kevät ja kesäliikuntavälinettä myös. Meillä on fris-
beegolfkiekkoja ja on pari polkupyörää, sisäpelikenkiä ja 
sellaista. Alamme nyt myöhemmin kesällä lainaamaan 
myös minigolfmailoja, Vihkosaaren uimarannalle ollaan 
rakentamassa minigolfrataa, niin alamme mailoja lainaa-
maan. 

Saiko liikuntavälinelainaamo hyvän vastaanoton? 
Joo, kyllä! Ihmiset ovat kyllä olleet iloisia, kun on tultu 

lainaamaan tavaraa. Ja ihmiset ovat olleet hyvillään, kun 
olemme hakeneet heille tarpeettomia tavaroita pois hei-
dän varastoistaan. Olemme kuulleet pelkästään hyvää. 

Mitä välineitä on lainattu eniten, vai lainataanko väli-
neitä yhtä paljon? 

Suksia on mennyt ylivoimaisesti eniten. On ollut ti-
lanteita, että joku on vuosikymmenten jälkeen halunnut 
kokeilla, että miltä se hiihtäminen tuntuu, ja ei ole heti 
halunnut investoida välttämättä uusiin suksiin. Suksia on 
mennyt eniten, nyt kesällä on ollut hiljaisempaa toistai-
seksi. 

Liikuntavälinelainaamo KOMERO
Onko sinulla ylimääräisiä liikuntavälineitä lahjoi-
tettavaksi? Haluaisitko kokeilla uutta liikuntalajia, 

mutta välineet puuttuvat?
Tämän vuotisen biennaalin 
teema on ”Ilmassa”. Bien-
naaliin on valittu 14 taide-
teosta, joiden tekijät ovat 
kotimaisia ja kansainvälisiä 
taiteilijoita ja taidekollektii-
veja. Teokset sijoittuvat Iin 
kyläkeskuksen lisäksi myös 
Jakkukylään ja Kuivanie-
melle.  

Suomalaisen kuvataitei-
lija ja performanssitaiteili-
ja Inari Virmakosken Air 
Nets taideteos sijoittuu Jak-
kukylän riippusillalle. Vir-
makosken teokseen liittyy 
yleisöä osallistava osuus, 
joka ottaa kantaa ympä-
ristön ja maailmanrauhan 
puolesta. Virmakoski on to-
teuttanut ’ilmaverkkojaan’ 
samalla idealla ympäri maa-
ilmaa Kioton ilmastosopi-
muksesta lähtien.

Hanna Husbergin ja Aga-
ta Marzecovan taidetta ja 
tutkimusta yhdistävä pro-
jekti Towards Atmospheric 
Care tarkastelee kollektii-

Art Ii Biennaali ottaa kantaa 
ympäristön ja rauhan puolesta

Drop of the Troposphere 
(FHHH -kollektiivi: Emil Fihl-
man, Jari Haapala, Tapio Haa-
pala, Mollu Heino).

Art Ii Biennaali järjestetään Iissä kahdeksatta kertaa 15.-19. kesäkuuta. Gallerianäyttelyt ovat avoinna 
15.6.–2.7. ti-pe kello 12–17, la kello 11–16 Taidekeskus KulttuuriKauppilassa ja Wanhan Haminan aitoissa.

visesti hahmottuvaa ilma-
kehäämme ja tutkii ilmaa 
luonnontieteellisenä ja tek-
noekologisena ilmiönä. Osa-
na Husbergin ja Marzecovan 
projektia Iissä nähdään esi-
tys ”A is for Aurora, C is for 
Care” joka pohtii suhdet-
tamme ilmaan ja ilmakehän 
muutosta, johon me kaikki 
olemme osallisia. Tapahtu-
ma järjestetään yhteistyös-
sä Oulu2026 -organisaation 
kanssa.

Biennaalin avaa Gabi 
Schaffnerin ja Tina-Ma-
rie Friedrichin Datscha Ra-
dio Ii, joka raportoi suorana 
Iin Lähde-Puistosta ympäri 
maailmaa. Radiolähetyksis-
sä haastatellaan tapahtuman 
kuraattoreita, taiteilijoita 
sekä iiläisiä ja muita vierai-

ta. Lähetys koostuu osaksi 
äänitaideteoksista sekä Läh-
de-puiston omasta äänimai-
semasta. 

Tämän vuotisen Biennaa-
lin erikoisuutena ovat myös 

uutena esityspaikkana Iin 
Wanhan Haminan aitat, joi-
hin sijoittuvat Biennaalin 
mediataideteokset.

Jetta Huttunen

Haukiputaan Työväen Näyttämö 
esitti Iin Huilingin näyttämöllä ke-
sällä 2017 musikaalin JUHAN-
NUSTANSSI. Tänä kesänä Iin 
kotiseutupäivien ohjelmaan kuu-
luu lauantaina 2.7. kello 12 ja 15 
musikaali PUNAHILKKA. Teat-
terilaiset ovat innoissaan vierai-
lustaan Iin Haminan viehättävällä 
kesäteatterinäyttämöllä.

Ohjaaja Juha Pörhölän kansansa-
tuun kirjoittama ja säveltämä musi-
kaali vie katsojansa hyvän ja pahan 
taisteluun satumetsässä. Kaiken-
ikäisille sopiva tunnin pituinen, 
onnelliseen loppuun päättyvä näy-
telmä solistien, kuoron, koreogra-
fioiden ja live Nallebändin kanssa 
antaa yleisölle toivoa tulevasta!

Punahilkan, äidin, mummun ja 
metsäneläinten roolien lisäksi te-
atterilla on tähän esitykseen kak-
si vierailevaa solistia: Suden roolin 
esittää Lahden kaupunginteatterin 
Mikko Pörhölä ja metsästäjänä on 
Reijo Alatalo Haukiputaalta.

Kaija Isojämsä

Punahilkka – musikaali 2.7. Huilingin näyttämöllä

Susi (Mikko Pörhölä) viettelee Puha-
hilkkaa (Riina Ojala) tangon tahdissa!

Teatteriryhmän kuivaharjoitukset ilman roolivaatteita ja satumetsää Huilingin lavalla.


