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Iisiverkon rakentaminen etenee ja Pohjois-Iin alu-

eella jo noin 70% talouksista on liittynyt Iisiverk-

koon. 

Pohjois-Iissä rakentaminen on aloitettu Kantolan-

tien 4-tien puoleisesta päästä ja vielä on siis viimei-

set hetket saada Kodin Iisiverkko huippuedulliseen 

ennakkohintaan 100 € sis.alv 24 % sisältäen enin-

tään 300 metrin liityntäyhteyden runkoverkosta 

(ylimenevät metrit 15€ /metri). Jos etäisyys runko-

verkosta kiinteistöön on enemmän kuin 300 metriä, 

Iin Energia ilmoittaa liittymän kokonaishinnan tila-

usvahvistuksen yhteydessä. Käyttövalmis liittymä 

sisältää toimintakuntoon asennetun liittymän pääte-

laiteasennuksineen. Hinta ei sisällä päätelaitetta ei-

kä mahdollisia sisäverkkotöitä. 

Vielä ehdit halutessasi liittyä, soita Iin Energian 

asiakaspalveluun puh. 08- 8180 220. Voit seurata 

Iisiverkon rakentamista www.iisiverkko.fi, josta 

selviää mm. alueet, joilla rakentaminen ei vielä ole 

käynnistynyt ja Iisiverkon edullinen ennakkohinta 

on edelleen voimassa. 

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, 

toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, kunnassa 

monistettiin ja hallituksen jäsenet jakoivat posti-

laatikoihin 450 kappaletta.  Kannen kuva Anita 

Sievänen. 

Ajankohtaista syksyllä 

Iisiverkko Pohjois-Iissä 

 Pohjois-Iin kyläyh-

distyksen sääntömääräi-

nen syyskokous pidetään 

15.11. klo 18 Pohjois-Iin 

koululla. Kutsu lähete-

tään erikseen. 

Ensimmäinen painos myytiin loppuun hujauksessa.  

ENNAKKOTILAUKSIA toisesta painoksesta     

otetaan vielä vastaan elokuun ajan.  

Yhteydenotot Anita Sievänen p. 0400-461880 tai                               

anita.sievanen@gmail.com  

Meijän Pohios-Ii kylähistoriasta 

toinen painos 

Energia-Eikka vinkkaa 

 

Mikä lamppu ja mihin                  

roskikseen? 

Energiansäästölamppu > vaaralli-

nen jäte 

Halogeenilamppu > poltto-

kelpoinen jäte 

Hehkulamppu > polttokelpoinen 

jäte 

LED-lamppu > sähkölaite-

keräykseen 

Loisteputki > vaarallinen jäte 
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”Aikoinaan kun oli virtaa, oli tapana pyörähtää 

pohjoiseen kalavesillä, Tenolla tietysti, Vetsikkojo-

ella, Näätämöllä, Pulmangissa Norjan puolella ym. 

Eräällä reissulla kiskoin asuntovaunun Tenon ran-

nalle Alakönkäälle, joka oli tuttu paikka. Olin osta-

nut kolmen vuorokauden luvat, joista toisena päi-

vänä oli tosi kurja ilma, vesiräntää tuli lähes vaa-

kasuoraan. Kuinka ollakaan, vähän kuin vaunum-

me tuulensuojaan tuli mies verkkonipun ja köysi-

vyyhdin kanssa. Hän sitaisi jalkaan polven yläpuo-

lelle n. kymmenen sentin mittatikun ja alkoi paulot-

tamaan verkkoaan. Seurasin miehen touhuja läm-

pimästä vaunusta, vesitipat tippui lakinlipasta ja 

nokankin päästä, avokäsin sormet kohmeessa sol-

muja tehden. 

Paulotus on minullekin tuttua puuhaa vaan ei vas-

taavassa säässä. Minullahan se hermo petti, otin 

"lämmikettä" mukaan ja kysyin ykskantaan mais-

tuuko? Sekuntiakaan miettimättä vastaus oli kyllä. 

Aloin juttelemaan verkkojen rakentelusta, kulletta 

sanoi uusivansa kun vanha on ns.lohien repimä. 

Hän kysyi että mistäpäin sitä ollaan liikkeellä, vas-

tasin että pienestä kylästä Oulun pohjoispuolelta 

nimeltä Ii. Joo, kyllä minä paikan tiedän, olen syn-

tynyt Pohjois-Iin Virkkulassa. Kertoman mukaan 

Karjalan evakkomatka oli ylös Lappiin, mutta oli-

vat saaneet majapaikan väliaikaisesti Virkkulasta 

nähtävin seurauksin. Nimeä en enää muista, vaan 

rento keskustelu on jäänyt mieleen, saman synty-

Tapahtui joskus 

Pyysimme Pohjois-Iin Sanomien juhlalehdessä 

keväällä tietoa lentokonekuvasta ja tässä yksi 

muistelo: ”Lehdessä on tuttu kuva oppilasryhmästä 

lentokoneen edessä. Olen kuvassa eturivissä pitkis-

sä housuissa. Veljeni Ilkka on suikkalakki päässä 

lentokoneen portaiden yläosassa.  Vuosi on ollut 50

-luvun lopulla. Tarkkaa vuotta en tiedä. Kuitenkin 

veljeni on syntynyt 1952 ja osa oppilaista on hänen 

kanssaan  samanikäisiä. Itse olen syntynyt 1953 ja 

olen varmaan porukan nuorin pituudesta päätellen. 

Veljeni ja minä emme olleet Pohjois-Iin koulun op-

pilaita, vaan pääsimme äidin mukana retkelle. Tu-

tustuimme lentokoneen matkustamoon ja ohjaa-

moon.  Lentäjä esitteli ohjaamoa, joka varsinkin 

poikia kiinnosti kovasti. Lentämään emme pääs-

seet.  Minulla on kuitenkin  sellainen tieto, että ai-

nakin yhden kerran oppilaita lennätettiin Iissä. 

Muistan kuinka äitini kertoi, että hänelle tuli huono 

olo, kun hänen piti esitellä lentäjälle Pohjois-Iin 

koulua ilmasta käsin. Kone kaarteli Pohjois-Iin 

koulun yllä siihen malliin, että äitini tuli huono-

vointiseksi. Tarkkaa tietoa ei ole, kuinka monta len-

tokoneretkeä Oulunsaloon tehtiin. Mutta ainakin 

mäpitäjän miehiä kun oltiin. ” 

Näin Timo Alaraasakka Iistä muisteli, mutta 

muistaako kukaan mahdollisesti miehen nimeä tai 

muuta lisätietoa!? Viestiä voi lähettää ani-

ta.sievanen@gmail.com.  
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Kesän kuulumisia lammaslaitumilta 

 

Olemme joutuneet lopettamaan tältä kesältä lampaiden pidon kummallakin lammaslaitumella ennen met-

sästyskauden alkua 20.8 eli viikolla 33. Harmillista, koska lampaat ovat voineet hyvin ja syönnöstä olisi 

riittänyt laitumilla vielä syyskuun puolelle asti. 

Ja miksi?  

Ihmisistähän tämä johtuu, sillä on ilmennyt piittaamattomuutta mm. portit on jätetty auki ja lampaat ovat 

päässeet karkaamaan laidunten ulkopuolelle.  

Ja kaikkien ikävintä ja tuntuu kyllä uskomattomalta, mutta Hiastinhaaran lammaslaidunta on käytetty hei-

näkuussa metsästyskoiran koulutukseen. Koira on ollut irti alueella ja lampaat ovat hätääntyneet ja yksi 

uinut Hiastinhaaran toiselle puolelle rannalle, onneksi hukkumatta! 

Myös viime vuoden syyskuussa metsästyskoira ui Hiastinhaaran lammaslaitumelle ja raateli henkihieve-

riin yhden lampaan, joka onneksi saatiin sitten pelastettua eläinlääkärin käynnin jälkeen.  

"Koiran kiinnipitovelvollisuus on säädetty metsästyslaissa, jonka mukaan maaliskuun 1. päivästä elokuun 

19. päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Il-

man maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää muulloinkaan irti toisen alu-

eella, eli koira saa olla vapaana ainoastaan luvallisena aikana ja luvallisessa tarkoituksessa" 

Kyläyhdistys on tehnyt kummassakin tapauksessa ilmoituksen niin maanomistajalle kuin paikallisille met-

sästysyhdistyksille sekä viimesyksyisestä tapauksesta rikosilmoituksen.  

Tämän kesän tapaus on vielä selvittelyn alla ja lisätietoja voi ilmoittaa puheenjohtaja Anitalle. 

varmasti kaksi luokkaretkeä sinne suuntautui. Äi-

dillä oli Oulunsalon lentokentällä virkailija, jonka 

hän tunsi. Äitini hyvän ystävän opettaja Aino Siki-

ön isä toimi lentokenttävirkailijana Oulunsalon 

lentoasemalla. Luulen, että tällä oli yhteys siihen, 

miksi Pohjois-Iin koululaiset vierailivat Oulunsa-

lossa.” 

Kirjoitti Ulla Kakko Pudasjärveltä, jonka äiti Mir-

ja Kakko toimi 34 vuotta Pohjois-Iin koulun opet-

tajana. 
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 

vuonna 2017: 

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja  

0400-461 880 

anita.sievanen@gmail.com 

 

Markku Veijola, varapuheenjohtaja 

0400-182 340 

markku.veijola@pp.inet.fi 

 

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja 

040-5442 127 

leena.tiiro@luukku.com 

 

Aune Olkoniemi, jäsen 

050-362 8451 

aune.olkoniemi@gmail.com 

 

Auvo Anisimaa, jäsen  

044-703 2545 

auvo.anisimaa@ouka.fi  

 

 

 

Jukka Sassi, jäsen 

050-309 0005 

jucas80@gmail.com  

 

Anu Käyrä, jäsen 

040-5148 366  

anu.kayra@gmail.com 

 

Mika Mähönen, jäsen 

040-751 5308   

mika_mahonen@hotmail.com  

 

Kyläyhdistys netissä: 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi 

http://www.facebook.com/PohjoisIi 

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet 

kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet, 

lehti-ilmoitukset, talkoot jne.   

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden.  

VUONNA 2017 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS  

Oulun Osuuspankki Iin konttori  FI26 5350 0240 0104 67  

 

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys 

Kiitos tuestanne! 
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