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Olhavajokivarren Kehittä-
misyhdistys ry:n hallinnoi-
ma Olhavan seudun kylien 
kehittämishanke on toi-
minut reilut puoli vuotta. 
Ennakkoon asetettuihin ta-
voitteisiin on edetty toimen-
piteiden kautta. Tavoitteet 
syntyivät kyläläisten koottua 
ajatuksiaan kehittämistä kai-
paavista asioista kyläsuunni-
telmaan vuoden 2002 aika-
na.

TAPAHTUI VUONNA 2003

Loppuvuoden  2003 aikana 
hankkeen myötävaikutuk-
sella saatiin nuorisotila Vuo-
siojan koulun entisen keitti-
ön tiloihin. Paikallinen nuo-
riso remontoi ja siivosi tiloja 
käyttökuntoon yhdessä van-
hempiensa ja kunnan nuo-
riso-ohjaajan kanssa. Keitti-
östä tehtiin  pintaremontilla 
ja sisustamalla nuorisotila, 
joka sai nimekseen Pleissi. 
Samoihin aikoihin saatiin 
Olhavan tietotuvalle nopea 
langaton tietoliikenneyhte-
ys, jonka käyttökustannukset 
on ottanut huolehtiakseen 
Iin kunta. Tietotuvan käyt-
täjämäärä onkin lisääntynyt 

huomattavasti ja uudistuksia 
on luvassa vielä tälle vuodel-
le. Olhavan seudun kylien 
www-sivut löytyvät myös in-
ternetistä, Iin kunnan sivu-
jen hakemistosta.

Syksy 2003 oli  Olhavajoen 
vesistön kunnostamis- ja 
kehittämissuunnitelman 
työstöaikaa. Suunnitelma 
toimitettiin edelleen Suo-
men ympäristökeskukseen 
Olhavajoen kalataloudelli-
sen  kunnostusanomuksen 
kera. Anomuksesta olikin 
hyötyä , kun ympäristökes-
kus tarttui toimeen ja aloitti 
Olhavajoen kalataloudel-
lisen kunnostussuunnitel-
man työstämisen kuluneen 
vuoden aikana. Tuleva talvi 
tuonee lisätietoa suunnitel-
man etenemisestä.

KULUNEEN VUODEN
SATOA

Moni kyliemme seniori-ikäi-
nen asukas sai kevään 2004 
aikana hankkeelta kirjeen, 
jossa pyydettiin osallistu-
maan kyselyyn jolla kartoi-
tettiin palvelujen tarvetta. 
Kyselyyn osallistui lähes 

60% Olhavan, Maunulan ja 
Yli-Olhavan kylien 65 vuot-
ta. täyttäneistä asukkaista. 
Päätuloksena voidaan pitää 
kyläläisten halukkuutta yk-
sityisten palveluntuottajien 
käyttämiseen kotipalvelujen 
osalta. Myös palvelulinja-
kuljetukseen näyttää olevan 
tarvetta alueella. Haastatte-
lun tulokset on koottu kir-
jalliseen muotoon ja sitä voi 
lainata kotiin luettavaksi Ol-
havan kylätuvalta.

Perinneteemaryhmä on saa-
nut suuren suosion Olha-
vassa. Viikoittain kokoontu-
neessa ryhmässä käytiin läpi 
muun muassa lähitienoiden 
talojen ja sukujen historiaa. 
Ryhmän tuotoksena syntyi 
myös suuren suosion saanut 
vanhojen valokuvien näytte-
ly ”Olhavasta ollaan ja olla 
kehataan”, jossa kahden ke-
säkuukauden aikana vieraili 
lähes 280 kävijää. Kuluvan 
syksyn aikana perinneryh-
mässä käsitellään uusia ai-
heita: vanhoja työtapoja, 
vuoden kiertoa ja  juhlapy-
hiä perinteineen. 

Lapsi- ja nuorisotyön saralla 

toteutettiin paikallisista läh-
tökohdista Vuornos Seikkai-
lu -leiri, jolle osallistui 30 ky-
län ala-aste ikäistä lasta. Ky-
län nuorista oli puolestaan 
koottu ryhmä leiriohjaajia 
isosiksi. Leirillä opeteltiin 
suunnistamisen ja metsässä 
liikkumisen taitoja, valmis-
tettiin pajupillejä ja kala-
onkia, käytiin kalassa  ja as-
karreltiin. Kolmen toimin-
nallisen leiripäivän jälkeen 
voitiin todeta leirin onnis-
tuneen erinomaisesti; sekä 
vetäjät, että leiriläiset olivat 
väsyneitä, mutta onnellisia. 

Kuluneen syksyn aikana 
nousivat elementeistä pys-
tyyn 9 linja-autopysäkkika-
tosta teiden varsiin. 

TULEVAA

Kuluvan vuoden loppu on 
hankkeessamme matkailuun 
paneutumisen aikaa. Hanke 
kartoittaa maaseutuyrittä-
jyyden  muotoja toiminta-
alueellaan kotitalouksiin 
lähetettävän kyselyn muo-
dossa. Samalla kartoitetaan 
halukkuutta yrittäjyyskou-
lutukseen, joka toteutetaan 

KYLÄYHDISTYS JA OSKE TOIMIVAT
vuoden 2005 keväällä. Oh-
jelmapalvelupaketin suun-
nittelutyö on parasta aikaa 
käynnissä. Vuoden vaihtues-
sa  ja kevään koittaessa tulee 
ajankohtaiseksi yrittäjyys-
koulutus, joka tähtää yrityk-
sen syntymiseen kyliemme 
alueelle. Ehkä jo tulevan ke-
sän aikana alueemme senio-
rit, mökkiläiset ja muutkin 
kyläläiset voivat tilata kysei-
sen yrityksen palveluja!

Ilman kyläläisten valtaisaa 
talkootyöpanosta hankkeen 
toteuttaminen ei olisi mah-
dollista. Kyläläiset ovat alus-
ta saakka olleet myötämie-
lisiä ja antaneet hankkeelle 
sekä materiaalista tukea että 
toimineet leirin vetäjinä ja 
nikkareina katostyömailla. 

Ilman lahjoitettuja tukkeja 
ei olisi syntynyt pysäkkika-
toksia, ilman lämpimäisiä 
lasten leirille tai ilman val-
taisaa työpanosta pysäkkika-
tosten pystytyksessä emme 
olisi voineet hanketta to-
teuttaa!

- Anne Leppälä -
- hankevetäjä -

Olhavajokivarren Kehittä-
misyhdistyksen näkyvin 
saavutus on syksyn aika-
na teiden varsille nousseet 
pysäkkikatokset. Katokset 
jakavat mielipiteitä, sillä 
jonkun mielestä väri on 
väärä, toisen mielestä taas 
ihan oikea. Mallikaan ei 
kaikille sovi. Itse olen kou-
lun kohdalla olevalla py-
säkillä vieraillut nyt syk-
syn aikana kolme kertaa ja 
todennut sen äärimmäisen 
noloksi paikaksi.

Ensimmäisellä kerralla oli 
pilkkopimeä sateinen ilta 
ja kuljettaja ei huomannut 
ajoissa minun seisovan py-
säkillä. Äkkijarrutuksesta 
kimpaantuneet matkusta-
jat katselivat minua äkäi-
senä ja nolona kuuntelin 
kuljettajan kysymystä eikö 
nuoriso osaa käyttää hei-
jastinta. Seuraavalla ker-
ralla jäisin kyydistä jos vie-
lä yrittäisin pyrkiä autoon 
ilman sitä. Sain kuljettajal-

ta heijastimen ja kiinnitin 
sen huolella takkiini.

Seuraavalla kerralla oli jos 
mahdollista niin vieläkin 
pimeämpää. Viime tingas-
sa pysäkille saapuessani 
huomasin että saamani 
heijastin roikkuu kotona 
toisen takin hihassa. Tällä 
kertaa uusi katos pelasti 
matkani, sillä rakentami-
sen aikana talkooväki oli 
joutunut irrottamaan py-
säkin merkin eikä sitä vie-
lä oltu kiinnitetty paikoil-
leen. Linja-auton jo lähes-
tyessä nostin lähes metrin 
pituisen metalliputken 
päähän kiinnitetyn sini-
valkoisen kyltin ja heilutin 
sitä laajassa kaaressa. Jo-
han stoppasi, mutta jälleen 
hävetti reippaanlaisesti.

Kolmannella kerralla olin 
pysäkillä jo hyvissä ajoin, 
mutta jälleen ilman hei-
jastinta. Hipsin kylätietä 
pitkin etsien tienkohtaa 
mihin kukaan ei näe, huo-
maamattomasti muina 
miehinä irrotin aurausvii-
tasta siihen kiinnitetyn vii-

sisenttisen heijastintarran 
ja palasin se nyrkissäni 
pysäkille.

Heijastin hoiti tehtävänsä 
ja noloon tilanteeseen jou-
duin vasta noustessani lin-
ja-autoon. Kämmenessäni 
oleva tarra ei irronnutkaan 
enää kädestäni, vaan lii-
masi kaikki oikean käden 
sormeni yhteen. Hädis-
säni yritin irrottaa tarraa, 
mutta kun se ei suostunut 
irtoamaan, työnsin lopulta 
koko käden piiloon takin 
taskuun.

Hankalasti yhdellä kädel-
lä taiteillen yritin kaivaa 
rahaa lompakosta ja isoon 
ääneen vielä kajautin että 
”Opiskelija Olhavaan!” 
– Voiko olla nolompaa?

Tarinan opetus lienee että 
kannattaa etsiä se heijastin 
sieltä romulaatikosta juuri 
nyt kun vielä muistaa ja 
syventyä Olhavan Seutu-
laiseen vasta sen jälkeen.

- Riitta Muhonen -
- päätoimittaja -
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Julkaisija Olhavajokivarren Kehittämisyhdistys Ry
Levikki 2500, Iin kunnan kotitaloudet ja yritykset
Päätoimittaja Riitta Muhonen
Mainosgrafiikat, ulkoasu Riitta Muhonen
Toimittaja Kirsi-Maria Pakonen
Valokuvat Riitta Muhonen, Anne Leppälä, Pentti Soini
Kiitokset yhteistyöstä Pirjo ja Aaro Juutinen, Kaisa 
ja Veikko Jyrkäs, Pirkko Lalli, Ilkka Pakonen, Satu 
Palovaara, Ritva Sassi, Maarit Tihinen, Arto Suomela
Paino Pyhäjokiseudun kirjapaino, Oulainen
Kannen kuva 
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Yli-Olhavan koulun oppi-
lasmäärä on vähentynyt 
alkaneen syyslukukauden 
alussa yllättäen 21:een op-
pilaaseen. Ensi syksyn op-
pilasmäärä näyttää vieläkin 
vähäisemmältä.

Ellei oppilasmäärä kasva on 
edessä kunnanhallituksen 
taannoinen päätös palata 
koulun lakkauttamisasiaan 
kun oppilasmäärä laskee 
alle kahdenkymmenen.

Sekä koulun johtajaopettaja 
Pentti Soini, että Olhavajo-

kivarren Kehittämisyhdistys 
ry:n hallitus ovat yhteisessä 
kokouksessa pohtineet kei-
noja kylän asukasmäärän li-
säämiseen. Tyhjillään olevia 
kiinteistöjä ja rakentamat-
tomia tontteja on kartoitet-
tu Olhavajokivarressa vast-
ikään.

– Tontteja olisi luvassa ja ta-
lojen kartoitus on vielä kes-
ken, kertoo opettaja Pentti 
Soini, itsekin Olhavajoki-
varrren asukas. Tavoitteena 
on saada kylälle asumaan ai-
nakin yksi tai mieluummin 

YLI-OLHAVAN KOULUN
KOHTALO PUHUTTAA

useampi lapsiperhe. Tontin 
lahjana saavalle on lupailtu 
myös talon perustustalkoita.

- Kylien säilyttäminen elin-
voimaisena on yksi konsti 
pitää tonttien ja talojenkin 
hintoja noususuuntaisena, 
toteaa Soini.

– Koululaisten kuljettami-
nen Olhavaan ja siellä op-
pilasmäärän lisääntymisestä 
aiheutuvat remonttikulut 
ovat niin suuria, ettei niistä 
ainakaan säästöjä kunnalle 
synny, Soini jatkaa.
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Olhavan, Maunulan ja Yli-
Olhavan kylille nousi ku-
luneen syksyn aikana 9 lin-
ja-autopysäkkikatosta. Idea 
katosten rakentamiseen 
syntyi kyläläisten keskuudes-
sa ja kirjattiin kyläsuunnitel-
maanjo vuonna 2002. Puolet 
katosten rahoituksesta tulee 
EU -rahana jälkikäteen ja 
toinen puoli kyliltä. Rahaa 
katosten rakentamiseen on 
koottu Olhavajokivarren Ke-
hittämisyhdistyksen järjestä-
mien talkoiden voimilla.

Suuren panoksen katosten 
rakentamiseen antoivat ky-
läläiset, jotka lahjoittivat 
tukkipuita yhdistykselle. 
Tukeista sahattiin talkoilla 
puutavaraa, josta osa kävi 
maksuna katoselementtien 
tekijälle, osa myytiin yksityi-
sille ja saaduilla varoilla os-
tettiin puolestaan maaleja ja 
pientarvikkeita. 

Katosten malliluonnokset 
olivat kyläläisten nähtävil-
lä useissa Olhavajokivarren 
Kehittämisyhdistyksen jär-
jestämissä tilaisuuksissa ja 
lopulliset valinnat katosten 
malleista teki yhdistyksen 
hallitus, jossa on edustajia 

jokaiselta Olhavan seudun 
kylältä. Katoselementtien 
rakennuttaminen kilpailu-
tettiin EU:n sääntöjen mu-
kaan.

Usean miehen ja naisen 
talkootyötuntien tuloksena 
katokset nousivat teiden var-
siin syyskuun aikana. Ilman 
kyläläisten tukkilahjoituksia 
ja ahkeria käsiä ei katos-
hankkeesta oli selvittykään!

Kärppäsuon katoksen katto nousi miesenergialla Oijärventien varressa.

MAITOL AITURILTA MAAILMALLE

Katosten hoitovastuut ovat 
nelostien katosten osalta 
tiehallinnolla, Oijärventien 
katosten osalta Iin kun-
nalla. Kuitenkin jokainen 
katoksen käyttäjä on myös 
katoksen hoitaja, pidetään 
yhdessä huoli kylämme ja 
katostemme siisteydestä!

Mielipiteet katosmalleista 
vaihtelevat; toinen tykkää 
pienemmästä, toinen isosta 

maitolaiturin tyyppisestä ka-
toksesta. Kokonaisajatukse-
na voidaan kuitenkin todeta 
kyläkuvan siistiytyneen ja pi-
ristyneen.

Ensi kesänä katosten vii-
meistelyä jatketaan maala-
uksella. Ja ehkäpä maitolai-
turitkin saavat ikkunansa ja 
koristeeksi maitotonkat. 

- Anne Leppälä -

Vuo den k yläksi
Olhavan seudun kylät 
osallistuvat tänä vuonna 
Pohjois-Pohjanmaan vuo-
den kylä -kilpailuun. Ha-
kemuskaavakkeissa koros-
tettiin kylien aktiivisuutta, 
viime vuosina virinnyttä 
kylien välistä tiimityötä ja 
sitä kaikkea mitä kylillä on 
yhdessä pakertamalla saa-
tu aikaan viimeisen viiden 
vuoden aikana. Vuoden 
kylä julkaistaan kunnallis-
päivillä Oulussa marras-
kuun alussa.

Talko olaisten 
k i itosi lta
Olhavan seudun ahkerat 
talkoolaiset kutsuttiin lo-
kakuun ensimmäisenä per-
jantaina viettämään iltaa 
Vaaraojalle Ilmari ja Maija-
Liisa Kuuren huvilalle. Pai-
kalle saapui parikymmen-
tä talkoisiin kuluneen vuo-
den aikana osallistunutta 
kyläläistä. He totesivat 
tunnelmallisessa kodassa 
makkaratulien ympärillä 
että mukavaa on ollut ja ki-
vasti on saatu hommia teh-
tyä. Samalla esitettiin toive 
uudesta vastaavanlaisesta 
tilaisuudesta. 
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Pirkko Hirvasniemi

Tilausajot
myös
linja-autoilla

II
YLI-OLHAVA (08)  8175517

0400 166 316
Leo 0400 671 255

TAKSI

Vuosituhannen vaihtuessa 
Suomessa arvioitiin olevan 
yli 300 000 omaishoitajaa. 
Heistä 90 % tekee työtään 
ilman kunnallista omaishoi-
dontukea. Omaishoitajan ja 
hoidettavan välillä on yleen-
sä läheinen suhde ja hoita-
jaksi asettuminen voi olla 
äkillinenkin valinta. 

Olhavan seudulla aloitti 
syyskesällä  Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun so-
siaaliosaston kolmen oppi-
laan Henna Visurin, Tanja 
Leskelän ja Anne Mäkipaa-
son toimesta omaishoitajien 
vertaisryhmä. Ryhmän tar-
koituksena on ollut käynnis-
tää  arjessa jaksamista tuke-
va ryhmä niille Olhavan seu-
dun kylien asukkaille, jotka 
jo hoitavat lähimmäistään 
tai haluavat tietoa omaishoi-
tamiseen liittyvistä asioista 
tulevaisuuden varalle.

Osa ryhmän jäsenistä on jo 
ennestään toisilleen tuttu-
ja, joten rupattelu luistaa ja 
ajatuksia vaihdetaan. Väillä 
opitaan itsehoito-ohjeita ja 
rentoudutaan.
- Jatkossa olisi hyvä saada tie-
toa kunnallisesta omaishoi-
don tuesta ja Kelan etuuksis-
ta, toteaa Maunulan kylältä 
ryhmään osallistuva Pirjo 
Juutinen.

Opiskelijoiden työsaran 

ollessa ohitse ryhmää jat-
ketaankin kerran kuussa 
kokoontumalla Vuosiojan 
koululle. Kokoontumisil-
moituksia voi seurata kylien 
ilmoitustauluilta

- Mukana ollaan mielen-

Itsehoito-ohjeita vastaisen varalle saamassa Kyllikki Suomela 
ja Alli Parkkila. Laina Erkkilä seuraa sivusta nuorempien tai-
vuttelua.

NAUR AEN, JAK AEN JA TUKIEN

kiinnosta asiaan, ei tässä 
omaishoitajia olla, mutta 
passataanhan me niitä uk-
koja siellä kotona, naurahta-
vat Kerttu Tolonen ja Taimi 
Paaso-Rantala.

- Anne Leppälä -

Kiitokset
OT-KUMI OY, OLHAVAN KOTIRANTA OY ja JOKITÖRMÄ MAURI SASSI OY

antamastanne tuesta Olhavan seudun omaishoitajien vertaistukiryhmän
käynnistämisessä.

OAMK:n opiskelijat Henna Visuri, Tanja Leskelä ja Anne Mäkipaaso
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VAKUUTUS JA METSÄPALVELU
Juhani Salmela

-kotivakuutukset
-säästö- ja henkivakuutukset
-yksilölliset eläkevakuutukset
-maatila- sekä yritysvakuutukset
 ym... Ota yhteyttä, niin rakennetaan juuri

SINUN tarpeitasi palveleva vakuutusratkaisu!
p. 08-8179464, 040-5888360, 0400-445104

Kirkkotie 1, 90100 Iivakuutus.metsapalvelu@co.inet.fi



Ajonaiset olivat pukeutuneet räiskyvään punaiseen kuten kunnon hirvimeihet ainakin.

Palstatie 9, 91100 II

Maalaus- ja tasoitetyöt

Eero:  0400-287230
myös: 040-5646063

anna.turtinen@iinmp.fi
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- Idea tästä syntyi edellisenä 
lauantaina saunan lauteilla 
ja soittelin siitä sitten muille 
naisille, kertoo Pirjo Juuti-
nen. Maunulan porukassa 
on aina ollut hieman pulaa 
ajomiehistä ja naiset päätti-
vät auttaa asiaa. 

Pirjo Juutinen, Minna Raja-
la, Maarit Tihinen ja Raija 
Tihinen ovat heränneet aa-
mulla aikaisin, jo noin puoli 
seitsemältä.
- Aamulla laitoin eväät rep-
puun: kahvia, makkaraa ja 

AJOMIES ÄLÄ KIIRUHDA SUOT TA,
KUN VOIT SAADA NAISET APUUN!

Kirpakka pakkanen ja 
täydeltä terältä loistava 
syysaurinko loivat upeat 
puitteet Maunulan 
kylän naisten uudelle 
metsästysharrastukselle. 
Kysessä ei ollut 
kuitenkaan perinteisiä 
’akkojen hommia’ 
tai klassista miesten 
metsästystä, vaan 
neljä naista osallistui 
hirvijahtiin ajomiehinä.

leipiä, kertoo Raija Tihi-
nen. 

Toisen ajon jälkeen seuru-
een tukikohdasta kodalta ta-
voitetut punaisiin vaatteisiin 
sonnustautuneet naiset ovat 
tyytyväisiä, että lähtivät mu-
kaan.  Tiedusteltaessa ensi-
kokemuksia naiset kertovat 
homman olevan mahtavaa 
ja haluavansa osallistua tois-
tekin.

- Reitit olikin lyhempiä kuin 
olin ajatellut, jotenkin oltiin 

koko ajan kuitenkin lähellä 
sitä pyssymiestä, pohtii Maa-
rit Tihinen. Naiset ovat py-
syneet ajolinjassa eksymättä 
käyttämällä aurinkoa merk-
kinä. Ehkä vanhoista suun-
nistustaidoistakin on ollut 
hyötyä.

Ajojen aikana seurue ei eh-
tinyt naisten asioita keskus-
tella, sillä huomio oli kiinni-
tettävä kartalla pysymiseen, 
eli siihen että reitti kulkee 
oikeassa suunnassa passi-
miehiin nähden.

- Aamulla meinasin vielä pe-
rua, etten lähdekään, kun 
niin jännitti, että osaako 
siellä mitään tehdä, muiste-
lee Raija aamutunnelmiaan. 
Nyt jännitys on tipotiessään 
ja naiset valmistautuvat kol-
manteen ajoon. 

Naisten hirvijahtiin osallis-
tuminen on otettu seurueen 
miesten keskuudessa hyvin 
vastaan. - Kolmeen vuoteen 
ei ole yhdelläkään ajolla 
nähty niin monta hirveä 
kuin nyt, toteaa Esko Kaarre 
tyytyväisenä.

- Vain se saalis puuttuu vielä! 
Pitäis sitä päästä näkemään 
kun se hirvi kellistetään ja 
nyletään, tuumii Pirjo toi-
veikkaana. Makkaran pais-
ton mittaisen tauon jälkeen 
valmistaudutaan kolman-
teen ajoon, joka tuottaa tu-
losta; komea uroshirvi kel-
listyy ja naiset ovat saaneet 
työlleen parhaan palkan.

- Maarit Tihinen -
- Anne Leppälä -

Minnan hirviherkku
Leikataan hirvenlihasta ohuita
siivuja ja asetellaan ne pellille. 

Lisätään siivuille jokin mehukas 
täyte ja kääritään rullalle.

Täytteitä voi vaihdella maun
mukaan; pekoni on ruokaisa

vaihtoehto kun taas joulun aikaan 
hirven seuraksi sopii luumu.

Hirvirullat paistetaan uunissa 
kypsäksi ja tarjoillaan
perunamuusin kera.
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puh.
08-8173777

LAKSONTIE 9   91100 II

OLHAVAN SEUDUN PARAS

MAASTOKARTTA

p. 050-400 8686 (Anne)
Olhavajokivarren keh.yhd. ry

4,-
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Autokorjaamo
Leo Erkkilä

Konttilantie 711, Olhava
Puh. 0400-291650

Ammattitaidolla:
- huollot ja korjaukset
- jarrutestaukset
- katsastukset
- ruosteviat
- vanhojen entisöinti ym.
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Olhavan seutulainen vuonna 2004 on:

Perustelut:

Nimi:

Äänestyslipukkeen voi palauttaa ST1:n pihalla olevan ilmoitustaulun postilaatikkoon

Isänpäivä ja joulu lähestyvät. Oiva lahjavikki on
Kyösti Jäppisen

Olhavan taistelu 29.9.1944 -kirja
25 €/ kpl

Myynti
ST1 Jokitörmä Olhava tai
p. 050-400 8686 (Anne) Olhavajokivarren keh.yhd. ry

Komea musta lintu istuu 
veneen partaalla, käänte-
lee päätään ja tarkkailee 
lähistön ääniä Olhavajoella 
Olhavan kylän keskustassa. 
Lintu on osoittautunut lin-
tukirjasta tarkistettuna kari-
metsoksi. 

- Viikko sitten niitä siihen 
ilmestyi puolen kymmentä 
lintua ensin uiskentelemaan 
ja tuo yksi on sitten jäänyt. 
Luulimme ensin merimet-
soksi, mutta velipoika tarkis-
ti lintukirjasta sen karimet-
soksi, kertoo veneen omista-
ja Eero Järvelä.

Kari Metso
VIERAILULLA OLHAVASSA

– Liekkö tuo ihastunut ve-
neen väriin, vai mikä siinä 
lie syynä, kun tuohon jäi, 
pohtii Järvelä huvittuneena. 
Pelkkää hauskuutta lintu ei 
ole Eerolle kuitenkaan ai-
heuttanut vaan teettää päi-
vittäin työtä veneen puhdis-
tuksen merkeissä.
- Kun kääntäisi edes pyrs-
tönsä veneen ulkopuolelle, 
niin ei tarvitsisi joka päivä 
sitä liisteriä olla siivoamassa! 
toteaa Eero hieman kyllästy-
neeseen sävyyn.

Linnun liikkeet ovat ihme-
tyttäneet lähitalojen asuk-

kaita siinä määrin, että jo 
aamusella on ikkunoista 
seurattu linnun tulemisia 
ja menemisiä. Naapurin 
jälkikasvua edustava 2-vuo-
tias miehenalku Juuso Mu-
honenkin on mummonsa 
kanssa käynyt rannassa met-
soa katselemassa.

Järvelä arvelee pitävänsä ve-
neen vesillä siihen saakka 
kunnes joki jäätyy.
– Saa se lintu siinä nyt asus-
tella ja mukavahan tuota on 
seurailla.

- Anne Leppälä- 

Karimetso
Phalacrocorax aristotelis

Ruotsiksi Toppskarv
Englanniksi European Shag

Asuu vesistöjen äärellä
Kuuluu merimetsojen heimoon
Suurin ruoan lähde sillikalat

Keraamiset
  Kiuaskivet

Iin Kenkä Ky
Puh. 8174 110

Paavo Jäppinen Ky

Puh. 8173 835

Iin Hautaustoimisto
Puh. 08- 8176 100

Kolmas O lhavan 
S eutulainen
On aika valita Olha-
van seutulainen vuon-
na 2004. Eniten ääniä  
kerännyt saa mainet-
ta, kunniaa ja kome-
an kiertopalkinnon  
koristamaan kirjahyl-
lyään. Jokaisella äänes-
täjällä on yksi ääni jol-
la osallistuu arvontaan. 
Lipukkeet on palautetta-
va 14.11. mennessä Olha-
van ST1:n  pihalla olevan 
ilmoitustalun punaiseen 
postilaatikkoon. Vuoden 
olhavalainen julkistetaan 
15.11.

Tien lakk autta-
misesta val itus
Olhavajokivarren Kehittä-
misyhdistys on tehnyt va-
lituksen korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen Olhavan
Asematien lakkauttami-
sesta yleisenä maantienä.

Valitus viivästyttänee lii-
kenneministeriön
lakkauttamispäätöksen  
täytäntöönpanoa usealla 
kuukaudella. Tiehallinto 
huolehtii ainakin tulevan 
talvikauden ajan Olhavan 
Asematien aurauksesta ja 
muusta talvikunnossapi-
dosta.
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Isänpäivä ja joulu lähestyvät. Oiva lahjavikki on
Kyösti Jäppisen

Olhavan taistelu 29.9.1944 -kirja
25 €/ kpl

Myynti
ST1 Jokitörmä Olhava tai
p. 050-400 8686 (Anne) Olhavajokivarren keh.yhd. ry

Koululaisten
sarjiskilpailun voittajat

Perustelut: Poikkeava aihevalinta. Selkeä piirtojälki.
Tarinassa hyvä juoni.

Olhavajokivarren Kehittämisyhdistys ry 
julkisti Olhavan ja Yli-Olhavan koulujen 

oppilaille sarjakuvakilpailun.
Syysloma-aiheisia töitä osallistui 

kovatasoiseen kilpailuun yhteensä lähes 
kolmekymmentä.

Kilpailun raatina toimivat 
toimittajaopiskelijat Soheila Mikkonen 

ja Eeva Mykkänen. He valitsivat parhaat 
työt sekä 1-2 luokkalaisten että 3-6 
luokkalaisten sarjoista. Lisäksi raati 

myönsi yhden kunniamaininnan.

Perustelut: Selkeä tarina, joka toimii mainiosti ilman
puhekuplia. Persoonalliset hahmot.

1. sija 1-2 luokkalaisten sarjassa. Samalla koko kilpailun paras työ.
Mikael Tuomela,   1. lk,   Yli-Olhava

Perustelut: Rohkeasti piirretty viiden ruudun tarina,
jolla selkeä alku ja loppu. 

1. sija 3-6 luokkalaisten sarjassa.
Jukka Kamula,   3. lk,  Olhava

Kunniamaininta selkeästä toteutuksesta.
Soile Lämsä,   6. lk,   Yli-Olhava

Keraamiset
  Kiuaskivet

Iin Kenkä Ky
Puh. 8174 110

Paavo Jäppinen Ky

Puh. 8173 835

Iin Hautaustoimisto
Puh. 08- 8176 100



Haminantie 8, 91100 Ii                         iinmhy@iinmhy.fi

JOS HALUAT TIETÄÄ METSÄASIOISTA, OTA YHTEYS MEIHIN

-Metsänhoitotyöt
-Puukauppa

-Metsäarviointi
-Metsäneuvonta ym.

Toiminnanjohtaja Eero Alaraasakka     Toimistonhoitaja Sisko Mukka
Puh. (08) 8174 222  -  Matkapuh. 0400 281 524  -  Fax. (08) 8176 127

Iin toimisto
(Kuivaniemi, Ii, Yli-Ii)
Haminantie 8, 91100 Ii
Puh. 8173218, 8174015

-Metsäsuunnitelmat
-Metsäojat ja metsätiet
-Metsänomistajien neuvonta ja koulutus
-Tila-arviot
-Metsätalouteen liittyvät todistukset
 ja lausunnot
-Veropalvelut

ASIANTUNTEMUKSELLA

Iin 
 Joulunavajaiset 2004

1.12.2004 klo 18.00
Joulunavajaiset Iin torilla

Ohjelmassa:
Jouluaatto Olhavassa Lastennäytelmä

Lämmintä mehua
Joulupukki ja Joulumuori Hevosineen ja Poroineen

Tontut jakavat karamelleja
Lisätietoja p. 050 3950 305

3.-5.12.2004 
Huovutus- ja olkitöiden näyttely 

Museokahvila Huilingissa klo 11.00-17.00

 Huilingin Joulumyyjäiset
Myyntipaikat: paikalliset 5€/ paikka ja 

ulkopaikkakuntalaiset 10€/ paikka 
varaukset ja lisätietoja p. 050 3950 356

Iin Haminan
Grilli & Kioski

puh. 81 76 025

Leilan
Tukka-Tupa

MA SULJ.
TI 8-17
KE -PE 10-20
LA 8-14

Repolantie 1  -  Martinniemi
Puh. 08 554 5882

Om. Leila Vantamo www.ot-kumi.com

E-mail: nordic.veneers@iiseutu.fi
http://www.nordicveneers.fi/

Puulaaksontie, 91100 Ii
Nordic Veneers Ltd.

Vedestä, puusta, tuulesta ja auringosta.
Kaikki sähkö ja lämpö tehdään Iissä

täältä saatavista raaka-aineista.
Käyttäkää energiaa viisaasti -

me teemme sitä samoin.www.iinenergia.fi


