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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ, KUIVANIEMELLÄ,
SIMOSSA JA JAKELUA MYÖS KEMIIN

2019

IiSanomat nro 14 liitteenä
tämän lehden sisäsivuilla

Taitavat markkinaesiintyjät saavat yleisön mukaan. Kuva viime vuoden markkinoilta, joissa pääesiintyjä oli Danny.

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat
alkavat jo perjantaina 19.7.,
jatkuen sunnuntai-iltaan asti.
Varsinaisella markkinapaikalla portit avautuvat lauantaina 20.7. klo 10 ja sulkeutuvat klo 18. Yrittäjien teltalla
jatkuu kuitenkin karaoke klo
20 saakka. Markkinoiden juhlapuhuja on kansanedustaja
Hanna Sarkkinen. Lauantaina

niin ikään esiintyy Eini orkestereineen, koomikko Matti
Patronen ja lastenesiintyjä taikuri Roope Ylitalo. Sunnuntain markkinaportit avautuvat klo 10 ja sulkeutuvat klo
17.
Sunnuntain esiintyjä on
Janne Raappana bändeineen.
Yhteislaulua vetää Kuivaniemen Pelimannit. Ohjelmassa

on myös Vuoden Markkinamyyjän palkitseminen. Markkinabingo on klo 15.
Molempina markkinapäivinä on yli 100 myyjää paikalla
palvelemassa, karaokea lauletaan, ruokaa tarjolla unohtamatta ikiihania Sotkun munkkeja.
Tervetuloa Pitäjämarkkinoille 2019.

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat 20.-21.7. 2019
Markkinaohjelma on sivulla 2. Tervetuloa markkinoille!
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34.
PERJANTAI 19.7.2019

20.-21.7.2019

18.00 Markkinahölkänstartti
Kuivaniemen koululta
Ilmoittautuminen klo 17. Jokivarren lenkki n. 10,5 km
Järjestäjä: Kuivaniemen yritys ry
23-03 Normipäivä Kuivaniemen
Kievarissa
www.kuivaniemi.fi

LAUANTAI 20.7.2019
10:00 Markkinaportit avautuvat
11:00 Avajaiset
12:00 Koomikko Matti Patronen
13:00 Eini + bändi
14:30 Lastenesiintyjä Taikuri Roope Ylitalo
15:30 Markkinabingo
18:00 Markkinaportit sulkeutuvat
Karaoke Kuivaniemen Yrittäjien teltalla
klo 20 saakka

MARKKINOILLE
VAPAA PÄÄSY!
TERVETULOA!

SUNNUNTAI 21.7.2019
10:00 Markkinaportit avautuvat
11:00 Yhteislaulua
Kuivaniemen Pelimannit
12:00 Markkinajumalanpalvelus
13:00 Janne Raappana+bändi
14:00 Yhteislaulua
Kuivaniemen Pelimannit
15:00 Markkinabingo
16:00 Vuoden markkinamyyjän
palkitseminen
17:00 Markkinaportit sulkeutuvat

- Yli 100 markkinamyyjää
- Sotkun munkit!
- Kuivaniemen Yrittäjien
teltalla Karaoke
- Ohjelman ja muut aikataulut löydät
www.visitii.fi/kuivaniemenpitäjämarkkinat
- Pidätämme oikeudet muutoksiin
Tervetuloa!
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klo 21-02 Oijärven Sikajuhlat
Kake Randelin. Lippu 18€
klo 21-02 PookiTanssit Merihelmessä
Mikko Tapio. Lippu 15€
Kuivaniemen Kievari on avoinna.

Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos
Markkinapaikat: Heini p. 050 3950 498
Lisätietoja: Pekka p. 050 3950 392
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Markkinaviikonloppuna runsaasti ohjelmaa Kuivaniemellä
Heinäkuun kolmas viikonloppu on
perinteisesti Kuivaniemellä vuoden
kierron kohokohta, silloinhan on Kuivaniemen Pitäjämarkkinat. Nyt jo 34.
kerran järjestettävä tapahtuma kerää
taatusti väkeä Kuivaniemelle, eletäänhän muutenkin parasta loma-aikaa!
Ohjelmaa on tarjolla molempina
päivinä kaikelle kansalle; lauantaina
pääesiintyjänä iki-ihana Eini ja sunnuntaina Taikakuun solististina tutuksi tullut Janne Raappana. Paljon muutakin mukavaa päälavalla tapahtuu,
lauantaina mm. Taikuri Roope Ylitalo
viihdyttää niin lapsia kuin aikuisiakin.
Ostettavaa ja nähtävää alueelta varmasti löytyy, onhan meillä taas toista
sataa markkinamyyjää.
Muutoinkin Kuivaniemellä on tapahtumia samaiselle viikonlopulle
ihan valita asti. Perjantaina kylällä
juostaan perinteinen Markkinahölkkä
ja lauantai-iltana laitetaan taas jalalla koreasti kun Oijärven Sikajuhlilla
esiintyy Kake Randelin ja Merihelmen
Pookitansseissa Mikko Tapio, Kievarissa totuttuun tapaan reipasta markkinahumua.
Haluatko tuntea vanhan ajan fiilistä tai puuttuuko kyyditys tapahtuma-alueelle? Lauantaina Oulusta
ja Kemistä pääsee matkustamaan
tapahtumapaikalle vanhalla kunnon
Lättähatulla. Pohjois-Suomen Rauta-

tieharrastajat ry on järjestänyt jo useana vuonna Pitäjämarkkinoiden aikaan
ajelua Oulun ja Kemin välillä, saamme
jälleen nähdä ja kokea tämän vanhan
museojunan .
Mutta vuosi on pitkä eikä elämä ole
täällä aina yhtä humua, vaikka mukavaa onkin. Nelostien remontti Ouluun
päin on hyvällä mallilla ja syksyllä
varmaan alkaa samanlainen remontti
Kemiin päin. Jospa sitten liikkuminen
tukkoisella nelostiellä alkaisi helpottumaan!
Kuivaniemen kylän ilmeessä on tapahtunut pientä piristystä, kylällä on
nykyään Ikosen Grilli ja Pitopalvelu
Auroran yhteydestä löytyy pieni kahvila. Niihinkin kannattaa käydä tutustumassa. Kylältä löytyy vielä Sale, jonka yhteydessä on viime kesänä tullut
Nosto-automaatti. Tämä on helpotus
monelle, koska markkina-alueella on
hyvä olla myös käteistä.
On meille tulossa jotain suurtakin,
kun TuuliWatti rakentaa Viinamäkeen
viisi tuulivoimalaa. Voimalan napakorkeus on 175 metriä ja siivet käyvät
250 metrin korkeudessa, taitavat olla
tällä hetkellä korkeimmat mitä maa
päällään kantaa. Jonkin verran työmaa
on työllistänyt paikallisiakin yrityksiä.
Täytyy muistaa että Iin kuntakin saa
nykyään aika hulppeat kiinteistöverot
tuulivoimaloista.

Kesä on hyvällä mallilla ja vapaaaikaakin on sen verran, että on päässyt
nauttimaan lämpimistä kesäkeleistä.
Alkukesästä koetun terveysmuistutuksen jälkeen otetaan elämää vähän
loivemmin. Näin pystynee vielä jatkamaan mielenkiintoisia Yrittäjän hommia rennommalla otteella.
Muillekin leppoisaa kesää ja antoisaa Pitäjämarkkina-aikaa toivottaen

Ari Kaakkuriniemi
puheenjohtaja
Kuivaniemen Yrittäjät ry

”On meille tulossa jotain
suurtakin, kun TuuliWatti
rakentaa Viinamäkeen
viisi tuulivoimalaa.
Täytyy muistaa että Iin
kuntakin saa nykyään aika
hulppeat kiinteistöverot
tuulivoimaloista.”

Ari Kaakkuriniemi viime vuoden Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla.

Puusta on moneksi
Kuivaniemen teollisuusalueella käynnistyy piakkoin uuden bioterminaalin
toiminta. Bioterminaali on paikka, jossa metsästä hakattu ja kuljetettu puuaines kerätään kasaan, varastoidaan,
mahdollisesti haketetaan ja kuljetetaan
joko lämpölaitokselle polttoaineeksi, sellutehtaaseen tai sahalle raakaaineeksi. Tuotantoketjun eri vaiheisiin syntyy uusia työpaikkoja, mitä voi
pitää tervetulleena piristysruiskeena
Kuivaniemelle.
Viime talven aikana on puhuttu
paljon puusta. Puussa on ominaisuuksia, joista monet ovat kiinnostuneet.
Suurimmalle osalle meistä puun käyttö rakentamisessa ja puun polttaminen
takassa tai uunissa on jokapäiväistä ja
normaalia toimintaa. Elämme metsästä ja metsässä, varsinkin jos vertailukohtana käytetään lähes mitä tahansa
muuta maata maailmassa.
Asia on noussut ajankohtaiseksi kahdesta syystä. Ensiksikin Metsä Fibre ilmoitti huhtikuussa, että se
käynnistää uuden biotuote- eli sellutehtaan suunnittelun. Tehdas korvaisi
nykyisen Kemissä olevan tehtaan. On
puhuttu, että tehdas on toteutuessaan
maailman suurin sellutehdas. Sellu on
siitä hyvä ja kysytty tuote, että se mahdollistaa monenlaisten biotuotteiden
valmistamisen. Bioperäisiä tuotteita
kehitellään korvaamaan vastaavia
öljypohjaisia tuotteita. Tästä johtuen
sellutehtaita on alettu kutsua biotuotetehtaiksi.

Toimiessaan täydellä teholla tehdas
tarvitsee kuitupuuta noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tuplasti
sen, mitä nykyinen tehdas. Raaka-aineketjuun syntyy merkittävästi uusia
työpaikkoja. Äkkiseltään ajatellen kaikin puolin hyvältä kuulostaa.
Toiseksi puusta on puhuttu siksi,
että metsä muodostaa merkittävän hiilinielun; tarkoitetaan sitä, että metsä
sitoo itseensä ilmakehästä hiilidioksidia ja siten hillitsee ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua ja estää ilmaston lämpenemistä. Mitä enemmän
metsä kasvaa, sitä enemmän hiiltä
poistuu ilmakehästä. Tämän pohjasta on esitetty, että nykyistä enempää
puuta ei voitaisi käyttää ilman, että
hiilinielu pienenee.
Näyttääkin siltä, että nämä kaksi
hyvää asiaa, puuperäisten tuotteiden
valmistus ja metsän kasvun tuoma
hiilidioksidin vähenemä ilmakehässä,
on asetettu vastakkain. Hämminkiä
on lisännyt se, että tutkijoilla ei tunnu
olevan varmuutta siitä, paljonko puun
kasvu vuodessa on ja miten paljon
puun kasvu hiiltä sitoo. Epävarmoilla jaloilla seistään ottaen huomioon,
miten merkittävästä investoinnista ja
asiasta ylipäätään kansallisesti ja kansainvälisesti on kyse.
Tällä tiedolla tulee olemaan merkittävä vaikutus Kemin tehtaan vaikutuspiirissä oleville yrityksille ja ihmisille, myös Iihin ja Kuivaniemelle.
Toivotaan, että tietoa saadaan lisää,

päätöksiä tehdään ja ne ovat sellaisia,
että tuovat aikanaan lisää työtä ja toimeentuloa koko seudulle.
Kaikille Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden vieraille, järjestäjille, esiintyjille sekä tämän lehden lukijoille
hyvää ja aurinkoista kesää toivottaen,

Ari Alatossava
kunnanjohtaja, Ii

”Sillä, että metsä
muodostaa merkittävän
hiilinielun; tarkoitetaan
sitä, että metsä sitoo
itseensä ilmakehästä
hiilidioksidia ja siten
hillitsee ilmakehän
hiilidioksidipitoisuuden
nousua ja estää ilmaston
lämpenemistä. Mitä
enemmän metsä kasvaa,
sitä enemmän hiiltä
poistuu ilmakehästä.”

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava
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Kesäinen yrittäjätervehdys!

Antti Rantalainen on Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja.

Elämä, työelämä on
ihmisen parasta aikaa
Kuluva vuosi on tuonut
uudet vallanpitäjät maahamme, hekin vakuuttavat
yritteliäisyyden, toimeliaisuuden merkityksellisyyttä!
Hyvinvointi ei lisäänny, sitä
uudelleen jakamalla, vaan
toimeen tarttumalla.
Yritteliäisyys saa kesänkin sujumaan, niin meille
lomanviettäjille, kuin palveluiden tarjoajille. Perinteiset markkinat ovat monen
toimeliaan yrittäjän aikaansaannos, jossa jaetaan hyvää
mieltä kaikille ja on lupa
laittaa eurot kiertämään.
Kansakunnan vaurastuminen on lisännyt ja lisää
edelleen itsensä työllistämistä, yksin tai yhdessä
toisten kanssa. Yritteliäisyys
ei lähde vain toimeentulon
hankkimisesta, se on paljon
enemmän, se on vapautta
tehdä asioita omalla tavallaan. Luoda ja palvella asiakkaiden tarpeita.
Korporatiivinen
valta
vahvisti asemaansa kansanrintamahallituksen takuumiehenä. Paluuta ei
kuitenkaan ole menneeseen.
Kehitystä voi ehkä hiukan
jarruttaa, mutta nuorten arvot eivät tue vastakkainasettelua.
Toimeentulon vastikkeellisuus on edelleen vallitseva
käsityksemme, siis jonkun
on työskenneltävä, jotta toi-

meentuloa riittää kaikille.
Puheemme pohjoismaisesta
hyvinvointivaltiosta perustuu lähtökohtaisesti siihen,
että kaikilla työikäisillä jakykyisillä on velvoite olla
työmarkkinoiden käytettävissä. Vastikkeettomat edut
syövät sopimusyhteiskunnan uskottavuutta, eivätkä
siten kasvata yhteistä hyvinvointiamme. Työllisyysasteen nostaminen jopa 80
%:iin on vähintä mihin meidän on pyrittävä, reiluutena
toisiamme kohtaan ja pitääksemme veroasteen hallinnassa. Toimeliaisuuden
yletön verottaminen on merkittävä este työllisyysasteen
nousulle. Reilu työelämä on
reiluutta myös pienille työnantajille.
Suomi on monella mittarilla maailman paras maa!
Jopa onnellisuus on pesiytynyt luoksemme. Nautitaan
kaikista vuodenajoistamme,
nyt kesästä, ollaan sopivasti toimeliaita ja muistetaan
myös ladata akkujamme.
Elämä, työelämä on ihmisen
parasta aikaa. Merkityksellinen työ ja positiivinen asenne auttaa aina.
Hyvää ja toimeliasta kesää kaikille!

Antti Rantalainen,
Suomen Yrittäjiär ry
varapuheenjohtaja

”Yritteliäisyys saa kesänkin sujumaan...”

Stipendejä koululaisilleja opiskelijoille
Kuivaniemen Yrittäjät ry on
luovuttanut perinteiseen tapaan koulujen tämän vuoden
kevätjuhlissa stipendejä.
Kuivaniemen
koulu:
Salla-Mari Karen 1 lk, Venla
Ruonala 1 lk, Jonne Iskulehto 4 lk, Josefina Närhilä 5
lk, Arttu Kallio 5 lk, Linnea
Hyry 8 lk, Miika Pietarila 8

lk, Joona Miettunen 9 lk, Titta
Viinamäki 9 lk, Sakari Vanhala 9 lk, Miika Ahola 9 lk.
Iin lukio: Emilia Jokela ja
Ville-Valtteri Satokangas.
Simon lukio: Jussipekka
Pyörälä ja Severi Ylisuvanto.
Ammattiopisto Lappia:
Sanna Nikkinen ja SannaMari Sanaksenaho.

Kesäterveiset Arkadianmäeltä
Kevään kaksien vaalien ja
hallitusohjelmaneuvotteluiden jälkeen olo on kuin kolmesti jyrän alle jäänyt. Kaikki kierto, vääntö ja rutistus
oli kuitenkin vaivansa arvoista, sillä lopputuloksena maahan saatiin moderni
punamultahallitus ja hyvä
hallitusohjelma. Hallitusohjelma on hyvä, vaikka ei tietenkään täydellinen. Mutta
täydellistä tässä maailmassa
ei taida olla muu kuin vastasyntynyt lapsi ja lauantaisaunan jälkeinen olotila.
Vasemmistoliiton kansanedustajana iloitsen erityisesti siitä, että hallitusohjelman myötä köyhiltä
ja lapsilta leikkaaminen

korvataan
pienituloisille
muilla veronkevennyksillä
ja etuisuuksien korotuksilla
niin, että tuloerot eivät kasva ja köyhyys vähenee.
Pohjoissuomalaisena kansanedustaja olen iloinen siitä,
että koko maata kehitetään
tasapainoisesti.
Liikenneinfrastruktuuriin
ja perusväylänpitoon satsataan koko maassa, Itä- ja
Pohjois-Suomen aluekehitysrahat turvataan ja korkeakoulutus taataan joka maakuntaan. Olen iloinen, että
ministerisalkkuja irtosi myös
pohjoisen edustajille.
Hallitusohjelma on kuitenkin vasta käsikirjoitus,
jonka toteutuminen ratke-

”Kansanedustajan kesään kuuluu toki
myös kiertäminen erilaisissa
kesätapahtumissa ja olen iloinen siitä,
että sain kutsun tulla puhumaan
Kuivaniemen pitäjämarkkinoiden
avajaisiin 20.7.”
loppuu. Pieniä eläkkeitä ja
sosiaaliturvaa korotetaan ja
koulutukseen panostetaan.
Työmarkkinapolitiikassa valitaan sopiminen riitelyn
sijaan. Suomi ottaa tavoitteekseen olla maailman ensimmäinen ilmastokestävä
hyvinvointivaltio. Soteuudistus tehdään julkiset palvelut edellä ja terveyskeskukset laitetaan kuntoon.
Kulutusverojen korotukset

aa jokapäiväisessä työssä.
Yllätyksiä tulee varmasti
vastaan, eikä meno ole aina
myötätuulessa seilaamista.
Uskon kuitenkin, että hallitusta kantaa yhteinen tahtotila rakentaa tulevaisuuskestävää Suomea, jossa ketään
ei jätetä ja joka ratkaisee aikamme isoja ongelmia, jotka
liittyvät eriarvoisuuteen ja
ympäristön tilaan.

Hanna Sarkkinen puhuu Kuivaniemen markkinoilla avajaisissa lauantaina. (Kuva Markus Sommers)
Eduskunta jäi kesäkuun
lopussa kesätauolle ja nyt
on aika hengähtää. On muutama viikko aikaa keskittyä perheeseen ja ystäviin,
omaan hyvinvointiin ja elämästä nautiskeluun, Suomen kesään ja sääskiin. Kansanedustajan kesään kuuluu
toki myös kiertäminen erilaisissa kesätapahtumissa ja
olen iloinen siitä, että sain

kutsun tulla puhumaan Kuivaniemen pitäjämarkkinoiden avajaisiin 20.7. Suomi
on kesätapahtumien luvattu
maa, ja on upeaa että, myös
Iissä annetaan oma panos
Suomen tapahtumakesään
ja
kotiseututapahtumien
kirjoon.

Hanna Sarkkinen
kansanedustaja, Oulu

Oletko tehnyt oman EXIT -suunnitelman?
Jokainen yrittäjä joutuu jossain kohti, jollain muotoa
luopumaan yrityksestään.
Mitä aikaisemmin ja paremmin se on suunniteltu, sitä
varminten se toteutuu halutulla tavalla. Niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin
kysyn jo aloittavilta yrittäjiltä, onko heidän EXIT -suunnitelmat valmiita?
Jenkeissä toimitaan hieman eri tavalla kuin Suomessa, siellä yrittäjät sitoutuu yhteen yritykseen
seitsemän vuoden ajaksi
ja sen jälkeen se myydään
eteenpäin. En sano, että
näin pitäisi toimia meilläkin, mutta aina kannattaa
miettiä, mitä yritykselle silloin käy, jos yrittäjälle käy
jotain? Kuka siitä huolehtii?
Tämä on vain yksi syy, miksi yrityksen on oltava aina
myyntikunnossa.
Ole ajoissa liikkeellä, kun
lähdet miettimään omistajanvaihdosta, tee viiden
vuoden suunnitelma. Näin
yritystä voi tarvittaessa vielä
kehittää myyntikuntoa varten. Kirjanpidolliset proses-

sit voi olla pitkiäkin ja kun
lähdet näitä ajoissa suunnittelemaan ja tekemään
niin priimaa tulee. Tärkeintä on kuitenkin antaa aikaa
itselle valmistautumiseen,
omistajanvaihdoksessa on
tunteet mukana. On tärkeää
myös miettiä mitä tapahtuu
yrityskaupan jälkeen, kun
puhelin ei enää soi niin ahkerasti kuin aikaisemmin.
Tilalle tulee tyhjiö, joka on
täytettävä jollain muulla.
Ensimmäinen askel on
päätös, että nyt yritys myydään. Hyvin pian tulee
eteen arvonmääritys, johon
kannattaa ottaa mukaan
asiantuntija. Tässä kohtaa
voi alkaa ahistamaan, sillä
valtaosa yrittäjistä arvioi
oman yrityksen arvokkaammaksi kuin se onkaan. Jos
näin tapahtuu, niin kannat-

Paula Pihlajamaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä toimii omistajanvaihdosasioissa yrittäjien
apuna.

taa kääntää asia niin päin,
että kuinka paljon olisit itse
valmis maksamaan omasta yrityksestäsi? Ostaja ei
maksa tunteista eikä edes
elämäntyöstä, vaan liiketoiminnasta.
Omistajanvaihdosprosessia ei kannata miettiä yksin,
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjillä on omistajanvaihdos-

palvelu, josta saa ensikäden
tietoa mistä lähteä liikkeelle.
Tämä palvelu on yrittäjille
maksuton ja vaikka asia ei
vielä lähtisikään etenemään,
niin olkaa yhteydessä tulevaisuutta varten.

Paula Pihlajamaa

050 439 9808,
paula.pihlajamaa@yrittajat.fi
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Kuivaniemen Yrittäjillä vilkasta toimintaa

Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa Veikko Södölle luovutettiin Suomen Yrittäjien myöntämä hopeinen ansiomerkki.

Kuivaniemen Yrittäjien kevätkokous pidettiin toukokuussa Mattilantie 1:n tiloissa.

Kuivaniemen Yrittäjillä on
takanaan vilkas 38-vuotis toimintavuosi. Toimintakertomus vuodelta 2018
hyväksyttiin kevätkokouksessa. Hallituksen kokouksia pidettiin pääsääntöisesti
kerran kuukaudessa. Kesäaikana kokoontumisia oli
useammin markkinajärjestelyiden merkeissä.
33. Pitäjämarkkinat pidettiin 14-15.7. Urheilukentällä ja Kesälehti ilmestyi
sitä ennen perinteiseen
tapaan Iin Lehti Oy:n tekemänä, vastuuhenkilöinä
Heimo Turunen, Eila Lahtinen ja Matti-Tapio Rissanen.
Markkinoiden
päävastuu
oli Iin kunnalla. Kuivanie-

Perinteiset lasten hiihdot
järjestettiin 16.3., mukana oli
39 reipasta hiihtäjää.
Lahjoitettiin
stipendit
Kuivaniemen kouluille, Iin
ja Simon lukioon ja Ammattiopisto Lappiaan.
Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville Turkuun osallistui
kuusi henkilöä. PPY:n vuosikokoukseen
Utajärvelle
osallistuttiin.
Kokouksen
yhteydessä oli Utajärven
Yrittäjien
40-vuotisjuhla,
jota muistettiin onnittelulla. Maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa Veikko Södölle
luovutettiin hopeinen ansiomerkki.
Merkkipäiviä viettäneitä
yrittäjiä sekä yrityksiä on

men Yrittäjät osallistuivat
markkinajärjestelyihin talkootöillä mahdollisuuksien
mukaan.
Yrittäjien omaksi toiminnaksi jäi perinteiseen tapaan
virvokkeiden myynti ja karaoken järjestäminen. Markkinapuhujana oli pääministeri Juha Sipilä. Musiikkia
esittivät Danny ja Expresstanssiorkesteri. Sää oli mitä
erinomaisin. Yhdistys tarjosi
tapahtuman jälkeen kyydin
talkooväelle Toppilan Möljälle katsomaan teatteriesityksen Reinikainen.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa on tehty yhteistyötä ja Iin kunnan kanssa
yhteistyö on ollut tiivistä.

muistettu; muun muassa
Ari Kaakkuriniemi ja Veikko Södö 60 v.
Kuivaniemen
Yrittäjät
pystyttivät perinteisen jou-

lukuusen
Kuiva-Turpeen
tontille. Joulunavaus järjestettiin Neste Nelosparkissa
joulukuussa.
Pikkujoulua juhlittiin jou-

lukuussa syyskokouksen yhteydessä Merihelmessä, jossa
Vuoden Yrittäjänä palkittiin
Kuiva-Turve Oy. HT

Marraskuussa osallistuttiin Maakunnalliseen yrittäjäjuhlaan Rokualla.

Kuivaniemen Yrittäjät ovat järjestäneet joka vuosi lasten hiihdot. Kuva vuoden 2019 huhtikuun hiihtokisasta.

Yrittäjät hoitavat markkinoilla virvoketeltan, jossa on myös koko
ajan karaokelauluohjelmaa. Teltta ja sen edessä oleva patio saivat
hyvällä ilmalla myös suuren suosion.

Kuivaniemen yrittäjien syyskokoukseen ja pikkujouluun joulukuussa Merihelmessä osallistui runsaasti jäsenyrittäjiä puolisoineen.

Iin kunta on kutsunut Kuivaniemen ja Iin Yrittäjien hallitukset informaatio- ja keskustelutilaisuuteen kaksi kertaa vuodessa. Kesäinen kokoontuminen pidettiin viime vuoden kesäkuussa Kuivaniemen Merihelmen kodalla. Vastaava kokoontuminen on myös
kuluvan vuoden heinäkuussa.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien vuosikokouksessa Utajärven Rokualla olivat mukana Juhani ja Arja Honkamaa, Ari Kaakkuriniemi,
Veikko Södö ja Sirpa Kaakkuriniemi.
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Pitäjämarkkinat jälleen Iin suurin kesätapahtuma
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoita vietetään 20.-21.7. 34.kerran.

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat kokoavat paikalle ihmisä tuhatmäärin. Ohjelmanumerot vetävät yleisöä seuraamaan. Kuva viime vuoden pääesiintyjä, Danny, kokosi porukkaa kentän täydeltä.

Juhlapuhujaksi tämän vuotisille markkinoille tulee oululainen
kansanedustaja Hanna Sarkkinen.
Tapahtumaviikonloppu alkaa jo perjantaina Kuivaniemen Yrityksen järjestämällä
Markkinahölkällä. Juostava
Jokivarren lenkki on pituudeltaan 10,5km kauniissa jokimaisemissa. Kuivaniemen
Kievarissa on niin ikään livemusiikkia jo perjantai-il-

tana, sitä esittää Radio Luxemburg.
Lauantaina markkinaportit avautuvat klo 10 ja
markkinoiden
virallinen
avaus tapahtuu klo 11.
Lauantaipäivän aikana
markkinayleisölle esiintyvät
koomikko Matti Patronen,

Kuivaniemen Yrittäjien teltalla lauletaan tänäkin vuonna karaokea.
Kuva viime vuoden markkinoilta.

Eini orkestereineen, sekä
taikuri Roope Ylitalo.
Iltapäivän
ohjelmassa
on Kuivaniemen Nuorisoseuran markkinabingo ja
karaoke jatkuu Kuivaniemen Yrittäjien teltalla klo 20
saakka.
Illalla tanssijoilla on runsauden pulaa ja valinnan
vaikeutta. Oijärven Sikajuhlilla yleisöä viihdyttää
Kake Randelin ja Merihelmen PookiTansseissa Mikko Tapio. Kuivaniemen
Kievarissa tahdit takaa
Pentti Karjalainen.
Lauantain
markkinaesiintyjä Eini tuli tunnetuksi
vuonna 1978 laululla ”Yes
Sir, alkaa polttaa”. Vuonna
2002 Eini sai ensimmäisen
kultalevynsä
kokoelmastaan Hitit, ja vuonna 2012
sama kokoelma oli myynyt
jo platinaa. Platinaa tuli niin
ikään Finnhits-kiertue 2012
-kokoelmasta. Vuonna 2005
hän oli Iskelmä-Finlandiaehdokkaana.
Eini esiintyi omana itsenään elokuvassa Uuno
Turhapuro armeijan leivissä (1984), jossa hän esitti kappaleensa ”Kesä ja
yö”. Hän osallistui myös
Finnhits-kiertueelle vuosina 2004–2005, kuten myös
vuonna 2012 järjestetylle
uudelle Finnhits-kiertueelle.

Eini keikkailee yhtyeensä,
Kuumaa kamaa, kanssa.
Sunnuntaina
yleisöä
viihdyttää Janne Raappana.
Kemistä kotoisin oleva Janne tuli tunnetuksi Taikakuu
orkesterin laulajana ja basistina. Sittemmin hän siirtyi
pyörittämään
Palojärven
lomakeskusta ja tekee nyt
paluuta keikkalavoillekin.
Hänen tunnettuja kappaleitaan on muun muassa monien häävalssina soinut ”Kaksi onnellista” ja tunteellinen
”Turhaa ja tärkeää”
Juhlapuhujaksi tämän
vuotisille markkinoille on
saatu oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen,
josta parin vuoden kuluttua
tulee sosiaali- ja terveysministeri.
Lättähattu
liikennöi
markkinoille lauantaina Oulusta ja Kemistä, joten omaa
autoa ei välttämättä tarvitse päästäkseen nauttimaan
markkinahumusta. Vuosittain Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla on vieraillut
reilut 7000 henkilöä.
Markkinamyyjiä on tänäkin vuonna tulossa reilut
100. Markkinapaikka on
nyt yhdeksättä kertaa Kuivaniemen urheilukentällä,
jonka läheisyydestä löytyy
runsaasti parkkitilaa. MTR

Sunnuntaina yleisöä
viihdyttää Janne Raap
pana. (Kuva Teppo
Mikkonen)

Eini orkestereineen esi
intyy
markkinayleisölle lau
antaina 20.7.

Lauanta
in
söä hu a markkinayle
v
Matti Pa ittaa koomik iko
tronen.

Taikur

tekee markk
i Roope Ylitalo

inoilla taikoja

lauantaina.
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Markkinahölkkä
19.7.2019 klo 18:00
Reittinä Jokivarrenlenkki, matka 10,5 km.
Vaihtelevat maastot; asfalttia ja metsäpolkua
Lähtö klo 18:00 Kuivaniemen koululta (Opintie 30)

SARJAT:
alle 18 v tytöt/ alle 18 v pojat,
Yleinen miehet /Yleinen naiset
Yli 60 v miehet /Yli 60 v naiset
Osallistumismaksu 20 euroa

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet: kuivaniemenyritys.sporttisaitti.com

Kuivaniemen
Kievari
Lohitie 2,
Kuivaniemi

Tervetuloa aurinkoiseen
Merihelmeen

Puh. 08 724 7278
Avoinna ti-to 15-22, pe-la 15-03, su 15-21
5.7. Leilan karaoke
6.7. Kievarin juhlatansseissa
Juha Alvari orkestereineen
10.7. Tervetuloa Kievarin
34-vuotisjuhlaan
		 -Pöytä koreana klo 14 - 17
		 -Syssin karaoke klo 20 - 24
		 (ei pääsymaksua)
12.7. Syssin karaoke klo 22 - 03
13.7. Ohjelma avoin!
19.7. Radio Luxenburg klo 22 - 04
20.7. Markkinatanssit
Pentti Karjalainen klo 22 - 04
26.7. Syssin karaoke klo 22 - 03
27.7. Ohjelma avoin!

Tervetuloa!

Museokiskoauton aikataulu

Pohjois-Suomen
Rautatieharrastajat ry

Taulukon hinnat ovat euroina.
Alle 7-vuotiaat matkustavat
maksutta (kuitenkin enintään
4 alle 7-vuotiasta lasta yhden
maksavan aikuisen matkustajan kanssa).
HUOM! Maksu vain käteisellä!

AVOINNA joka päivä klo 8 alkaen

Kuivaniemen kotiseutupäivä

www.merihelmi.fi
AAMUPALA KLO 8-10 6 €
LOUNAS JOKA PÄIVÄ

Pallojäätelöt

20.7. Pitäjänmarkkinatanssit
Mikko Tapio & Mysteeri
3.8. Tanssit
Juha Alvari & ork. klo 20:30-00:30
		
- Ilmaiset tanssit!
		 - 100:lle ensimmäiselle kakkukahvit!
17.8. Tanssit
Tapio Kyngäs & Lemppari

Alkoholin
ulosmyynti

Lisää tapahtumia
facebook-sivuilla!

Tervetuloa!

sunnuntaina 14.7.2019

Klo 12.00
Jumalanpalvelus ja seppeleenlasku
Kuivaniemen kirkossa
Klo 13.00
ruokailu (maksullinen) ja juhla
Kuivaniemen Nuorisoseuralla.
Lauluillat Kuivaniemen museolla
to 18.7. ja to 1.8. klo 18.00.
Kuivaniemen Kotiseutuyhdistyksen osasto
on pitäjämarkkinoilla entisessä paikassa.
Tervetuloa!

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden
yleisöaikataulut la 20.7.2019
Saapuu
Lähtee
OULU 		
09:24
HAUKIPUDAS 09:45
09:48 Matkustajat raide 2
II
10:01
10:04
KUIVANIEMI 10:41
10:45
SIMO
10:56
11:01 Matkustajat raide 2
KEMI
11:24
*******************************************************
Saapuu
Lähtee
KEMI
12:46
SIMO
13:09
13:12 Matkustajat raide 2
KUIVANIEMI 13:24
13:28
MYLLYKANGAS 13:39
*******************************************************
Saapuu
Lähtee
MYLLYKANGAS		
14:05
KUIVANIEMI 14:16
14:20
SIMO
14:32
14:35 Matkustajat raide 2
KEMI
14:58
*******************************************************
Saapuu
Lähtee
KEMI 		
15:22
SIMO
15:45
15:48 Matkustajat raide 2
KUIVANIEMI 15:59
16:03
MYLLYKANGAS 16:15
16:15
II
16:40
16:43
HAUKIPUDAS 16:56
16:59 Matkustajat raide 2
OULU
17:20
*******************************************************

Kukat kesän juhliin
Kuivaniemen Kukka Pirtti
Ratatie 2 (apteekin kiinteistö), Kuivaniemi
p. 08 724 7230, 040 771 3792

Lippujen hinnat
Dm7 MAKSUTAULUKKO
OULU - KEMI			
Menolippu			
Oulu				
5 Ii				
10 5 Kuivaniemi
15 10 5
Simo
15 15 10 5
Kemi

OULU - KEMI - OULU
Meno-paluulippu
Oulu
10 Ii
20 10 Kuivaniemi
25 20 10 Simo
30 25 20 10 Kemi

					
OULU - KEMI			
Menolippu			
Lapset 7-16 			
Oulu				
3 Ii				
5 3 Kuivaniemi
5 5 3
Simo
5 5 5
3
Kemi

OULU - KEMI
Meno-paluulippu
Lapset 7-16
Oulu
5 Ii
10 5
Kuivaniemi
10 10 5
Simo
10 10 10 5
Kemi

JOKIVARREN
PUUTARHA KY

Lättähattu liikennöi
lauantaina 20.7.2019
Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoille pääsee myös Dm7-kiskoauton kyydillä, joka tuttavien
kesken tunnetaan Lättähattuna. Museojuna kulkee lauantaina 20.7. Kemin ja Oulun väliä ja pysähtyy vieressä olevan
aikataulun mukaisesti.

Menopelinä on siis museojuna, joka on PoRha ry:n
talkoovoimin Dm7-kiskoauto. Vuosina 1954-1963 valmistetut dieselmoottoriset
kiskoautot olivat Valtionrautateiden käytössä ja viimeiset
lättähatut poistuivat säännöllisestä liikenteestä vuonna
1988.
PoRHa ry eli Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat ry:n
riveistä löytyy innokkaita
pienoisrautateiden sekä museokaluston kunnostamiseen
omistautuneita harrastajia.
Yhdistys tarjoaa suurelle
yleisölle tunnelmallista ja
historiallista henkeä huokuvaa perinnekyytiä eri tapahtumien yhteydessä. Lättähattukyydin hinta vaihtelee
matkan pituuden mukaan.
Lapset matkustavat edullisimmin, alkaen kolme euroa
ja aikuiset alkaen viisi euroa.
Menopaluulippu
Oulusta
Kemiin on 30 euroa. Alle
seitsemänvuotiaat pääsevät
kyytiin maksutta. Tarkka
hinnasto löytyy PoRHa ry:n
nettisivuilta.

KUIVANIEMEN NUORISOSEURAN
BINGOKALENTERI

- Ruukku- ja kesäkukat
- Amppelit
- Vihannesten taimet
Yli-Olhava
Puh. Auli 0400 192 142

Kuivaniemen Nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Bingot Seuralla
Ma 8.7. klo 18.00
ma 15.7. klo 18.00
Ma 29.7. klo 18.00.
Ma 12.8. klo 18.00.
Ma 26.8. klo 18.oo
Ma 9.9. klo 18.00.
Ma 23.9. klo18.00
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Kuivaniemen Fysioterapia
hyvinvointia ihmiseltä ihmiselle
Kuivaniemen Fysioterapia ja
kauneus tarjoaa monipuolisia palveluja Kuivaniemen
keskustassa. Heli Suomela valmistui kuntohoitajaksi
vuonna 1993, jonka jälkeen
hän perusti hieronta-alan
yrityksen
Kuivaniemelle.
Opiskelukaveri Jorma Vittaniemi puolestaan perusti oman yrityksensä Keminmaahan 1994, käyden välillä
auttelemassa Heliä Kuivaniemellä.
-Viisi vuotta toimin yrittäjänä, jonka jälkeen totesimme Jorman kanssa, että
Kuivaniemellä olisi tilaa fysikaaliselle hoitolaitokselle.

Näin syntyi Kuivaniemen
Fysioterapia ja siirryin fysioterapeutiksi kouluttautuneelle Jormalle työntekijäksi, Heli Suomela kertoo.
Yhteistyö on toiminut
hyvin jo kaksikymmentä
vuotta ja yrityksen toimiala
on vuosien saatossa laajentunut.
-Sotainvalidit ja -veteraanit olivat pitkään suurin
asiakasryhmä. Parhaimmillaan meillä oli töissä kaksi
fysioterapeuttia ja kuntohoitaja. Väestön ikääntyminen
ja väheneminen on vaatinut
yritykseltä sopeutumista ja
uusien toimintojen aloitta-

mista, Jorma Vittaniemi kertoo yrityksen vaiheista.
Heli kouluttautui oppisopimuksella kosmetologiksi
ja kaudenhoito tuli mukaan
yrityksen toimialaan reilut
kymmenen vuotta sitten.
Pari vuotta sitten toimintaa
laajennettiin kotipalveluun.
Tämä käsittää muun muassa siivousta, ulkoiluttamista
ja hygienian hoitoa, lähinnä
veteraaneille.
-Suurin työllistäjä meillä ovat erilaiset fysikaaliset
hoidot ja hieronnat ja kosmetologian palveluille on
kysyntä mukavasti lisääntynyt, Heli ja Jorma toteavat.

-Kanta-asiakkaat
ovat
yritykselle tärkeitä ja monia
tarinoita ja muistoja liittyy
asiakaskohtaamisiin, joita
on kiva muistella vuosien
jälkeenkin. Yhteistyö Jorman kanssa pelaa ja saan
vapaasti suunnitella omat
työni, Heli kertoo.
Jorma puolestaan iloitsee pitkäaikaisesta hyvästä
työntekijästä. Osoituksena
hyvästä ja menestyksekkäästä toiminnasta yritys
valittiin Kuivaniemen vuoden yrittäjäksi vuonna 2016.
MTR

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

SANEERAUSNAUSKA OY
• Julkisivuremontit
• Asbestityöt
• Vahinkosaneeraukset
• Maalaustyöt

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy
Heli Suomela tarjoaa asiakkaille
myös monipuolisia kosmetologin palveluita.

Jorma Vittaniemen Kuivaniemen Fysioterapia ja kauneus valittiin vuoden yrittäjäksi vuonna 2016.

MONIPUOLISTA PALVELUA:

Kuiva-Kaluste Oy Vuoden Yrittäjä 2018
Kuivaniemen
Yrittäjien
syyskokouksen yhteydessä
palkittiin yhdessä Iin kunnan kanssa
Kuivaniemen
Vuoden
Yrittäjänä 2018 Kuiva-Kaluste Oy, joka valmistaa
Laura-kalusteita.
Yrityksen perustivat vel-

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

jekset Veikko, Leo ja Eero
Viinamäki yli 30 vuotta sitten. Nykyiset yrittäjät ovat
olleet kymmenen vuoden
ajan Vesa Kehusmaa ja Jukka-Pekka Sanaksenaho.
Toiminta-ajatuksena on
ollut koko ajan tehdä laadukkaita
kiintokalusteita

asiakkaita hyvin palvellen.
Kalusteet tehdään mahdollisimman valmiiksi tehtaalla ja kuljetetaan omalla
kalusteolla kohteisiin sekä
asennetaan pääsääntöisesti
yrityksen toimesta paikoilleen. Asennustoimintaa on
viime aikoina viime aikoina

ulkoistettu myös yritysvetoiseksi.
Yritys työllistää yrittäjien
lisäksi kaksi-kolme työntekijää. Kuiva-Kalusteella on
myyntikonttori myös Kemissä. HT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/tyhjennys
Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden avaus/kuvaus
Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

www.iinjh.fi

LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO 30 VUODEN AJAN
NYT VIIMEISTÄÄN ON AIKA:
MEILTÄ JÄTEVESIEN KÄSITTELYSUUNNITELMAT
POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
os. Leipojantie 4, 91100 Ii
p. 0400 380688, 0400 287483

www.pmpoy.com

Terassin lasitukset

MUSTOSEN
LASI KY
Kuivaniemen Vuoden Yrittäjän 2018 palkinnon ottivat vastaan Vesa Kehusmaa ja Jukka-Pekka Sanaksenaho puolisoidensa Teija Kehusmaan ja Tuula Piiponniemen kanssa.

Asentajankatu 4, 94600 Kemi, p. 016 223 864
Päivystys 0400 695 880
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Sarin Hius- ja
Kauneushuone
täyttää vuoden
Vuodesta 1990 alkaen Kuivaniemellä asiakkaita palvelut parturi-kampaaja Sari
Hirvaskoski halusi monipuolistaa toimialaansa ja
kouluttautui kosmetologiksi. Samalla kun toimiala laajentui hiusten leikkaamisesta
ja laittamisesta kosmetologipalveluin, vaihtui yrityksen
nimi Sarin Hius ja Kauneushuoneeksi.
-Hyvin ovat kyläläiset ottaneet uuden yritykseni vastaan ja pikkuhiljaa kysyntää
on lisääntynyt muun muassa jalkahoidolle, Sari kertoo.
Saria harmittaa väen väheneminen Kuivaniemellä,
mutta monipuolisella toimintamallillaan hän uskoo

jatkossakin löytävänsä asiakkaita
omakotitaloonsa
rakennettuihin viihtyisiin
toimitiloihin Ratatielle.
-Kun lapset muuttivat
omilleen, jäi tyhjää tilaa, josta saatiin yritykselle toimitilat omalla sisäänkäynnillä
lähes kylän keskustaan.
Tietenkin teen myös kotikäyntejä tarvittaessa, mutta
pääsääntöisesti palvelen asiakkaita täällä, Sari Hirvaskoski toteaa.
Lopuksi hän haluaa kiittää asiakkaita uuden yrityksen ensimmäisestä toimintavuodesta ja toivottaa niin
uudet kuin entisetkin asiakkaat tervetulleiksi aurinkoista kesää toivoen. MTR

Kuivaniemen Kievari palvellut jo 34 vuotta
Asiakkaiden innostamana
Raili Suomela sai kipinän
perustaa oman baarin Kuivaniemelle. Elettiin vuotta
1985 ja Kuivaniemi oli vilkas
kuntakeskus. Nyt 34 vuotta
myöhemmin Kuivaniemen
kylänraitti on paljon hiljaisempi, mutta Kuivaniemen
Kievari on edelleen voimissaan.
-Monta mutkaa oli matkassa perustaessani Kievaria. Suurin oli rahoituksen
järjestyminen, aloittaessani
tyhjästä, Raili kertoo.
Alkuun kuitenkin päästiin ja yritys toimi perheyrityksenä, Railin pyörittäessä
Kievaria omien tyttäriensä
kanssa. Ravintola-alan raskaus ja yötyö saivat kuitenkin tytöt opiskelemaan itselleen toiset ammatit.
-Sain tuossa vaiheessa
ammattitaitoiset tarjoilijat
Johannan ja Seijan töihin,
jotka opettivat minulle alan
säännöt, jotka tuolloin olivat
todella tiukat. Saan olla heille syvästi kiitollinen, Raili
Suomela toteaa.
Kylä oli tuohon aikaan
vilkas ja työpaikoilta riitti
lounasruokailijoita Kievariin. Muutenkin asiakkaita
riitti ja viikonloppuisin Kievarissa oli elävää musiikkia
ja karaokea. Tänä päivänä
viikot ovat hiljaisempia ja
viikonloput ovat enemmän

nuorisopainotteisia.
-Ohjelma on muuttunut
enemmän
disko-karaokepainotteiseksi, kertoo itse
päivävuoroja tekevä Raili,
antaen kiitosta yövuorot
hoitaville tarjoilijoilleen.
Kuivaniemen
Kievari
on yhtä vanha kuin Kuivaniemen Pitäjämarkkinat ja
oleellinen osa markkinaohjelmaa. Tänä vuonna Kievarissa esiintyvät markkinaviikonloppuna Luxemburg
perjantaina ja lauantain
markkinatasseissa tahdit takaa Pentti Karjalainen.
Raili Suomela vakuuttaa edelleen intoa kehittää
Kievaria, jos vain terveyttä
riittää. Uskollisia asiakkaita
hän haluaa muistaa kuluneista vuosista kakkukahveilla lauantaina 6.7.
-Kuivaniemen Kievari on
toiminut 34 vuotta 10.7. ja
olemme vieläkin olemassa,
Raili naurahtaa lopuksi, toivottaen kaikki tervetulleiksi
asioimaan perinteiseen Kuivaniemen Kievariin. MTR

Raili Suomela on palvellut asiakkaita Kuivaniemen Kievarissa
34 vuotta. Merkkivuotta juhlistetaan kakkukahveilla lauantaina 6.7.

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa
Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi
Puh. 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net
Sari Hirvaskosken Sarin Hius- ja Kauneushuoneella on viihtyisät
toimitilat Kuivaniemen Ratatiellä.

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 040 511 6581

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

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

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Liity jäseneksi!
www.yrittajat.fi
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Oijärvellä virkeä VPK

Raimo Ikonen ja kesään kuuluva jäätelötötterö. Ikosen KesäGrilli
onkin mainio jäätelöpaikka.

Ikosen KesäGrilliltä myös
kesän jäätelöt
Ikosen KesäGrilli on myös
mainio jäätelöpaikka. Grilliherkkujen lisäksi se on ainoa
paikka Kuivaniemen keskustaajamassa, josta saa tötteröjäätelöitä.
Yrittäjä Raimo Ikonen
kertoo pitävänsä yhden välivuoden jälkeen taas KesäGrilliä. Raimo on toiminnan miehenä ehtinyt useana
vuonna touhuta Vatungin
Pookissa, mutta tänä vuonna hän keskittyy KesäGrillin
pyörittämiseen.

-Positiivisin mielin on
Grilli otettu Kuivaniemellä
vastaan. Kiva olisi tietenkin,
jos toiminta voisi olla ympärivuotista. Siihen ei väestöpohja kuitenkaan riitä,
kertoo Raimo Ikonen, joka
kesäajan työllistää itsensä
lisäksi yhden työntekijän ja
kesäharjoittelijan.
-Ja pihalta saa kesäkukkia, kuten jo 28 vuoden ajan,
monialayrittäjä huikkaa vielä toimittajalle erotessamme. MTR

Maansiirto
Hiekat ja soramurskeet
Taloperustukset

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

T:MI J-P MIETTUNEN
Vanhatie 137, 95110 Kuivaniemi kk
- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547

Oijärvelle vuonna 2016 perustettu vapaaehtoinen palokunta (VPK) toimii aktiivisesti ja on hyvä turva kylän
asukkaille.
Palopäällikkö
Seppo
Tuohino kertoo palokuntaa
kuuluvan kahdeksan miestä
ja nuoriso-osastoon kymmenen nuorta.
-Mukaan mahtuu ja pääsevät kaikki halukkaat, paloaseman säilymiseen kylällä aktiivisesti vaikuttanut
Tuohino kertoo.
Kylän VPK:lla ei ole päivystysvelvollisuutta. Seppo
Tuohino kuitenkin vakuuttaa, että tilanteen äityessä
pahaksi paloauto pärähtää
käyntiin, mikäli kuski vain
on saapuvilla.

Kuukausitarkastusta kalustolle tehneet Seppo Tuohino ja palomies Timo Kaijala toteavat käyneen niinkin,
että kesken tarkastuksen on
välillä jouduttu metsäpaloa

sammuttamaan.
Paloauton
säilymisen
kylällä varmisti kyläläisten
talkoilla rakentama paloasema. Tuohino on kiitollinen
sekä paloaseman säilymi-

sestä että kyläläisten aktiivisuudesta säästöjen uhattua
viedä paloaseman ja -auton
Oijärveltä. MTR

Palomies Timo Kaijala ja palopäällikkö Seppo Tuohino tarkastavat kaluston kuukausitarkastuksessa muun muassa
leikkurin ja levittimen toiminnan, joita voidaan joutua käyttämään
loukkaantuneiden
pelastamiseksi kolariin joutuneesta autosta.

Merihelmi Campingilla paljon kanta-asiakkaita
Juhannusaattoiltana Merihelmi Camping kuhisee elämää.
Mökit ovat varattuja viimeistä vuodepaikkaa myöten. Karavaanareita soljuu sisään
tasaista tahtia ja alue alkaa
täyttyä.
-Kesä on alkanut vilkkaana
ja juhannukselta sesonki on
kiivaimmillaan, Tuomo Ryynänen Merihelmi Campingista toteaa.
Kesän aikana hän kertoo
alueelle olevan tulossa useita
moottoripyöräporukoita, sekä
rättisitikat kuten jo useana
vuonna aiemminkin.
Karavanalueella Samuel ja
Birgitta Troberg Tammisaaresta nauttivat illallista matkailuautonsa luona. Pariskunta on tulossa Narvikista.
-Olemme pysähtyneet tässä jo viiden vuoden ajan, joko
pohjoiseen mennessä tai tullessa, Birgitta kertoo.
Trobergit ovat mieltyneet
Merihelmi Campingin maisemiin ja alueen rauhallisuuteen. Birgitta muistaa edellisenä vuonna ottaneensa mieleen
jääneen maisemakuvan, jossa

Mukavan vilkkaana on kesä alkanut, Tuomo Ryynänen iloitsi juhannusaattona.
auringonlasku maalasi koko
meren punaiseksi.
-Täällä on elämää, mutta
kuitenkin rauhalliset yöunet
ovat taatut, Samuel toteaa,
jatkaen Jäämeren olevan syyn
matkailla pohjoisessa. MTR

info@kaakkuriniemi.fi

Upealla paikalla Perämeren rannalla sijaitseva Merihelmi Camping
on saanut monia kanta-asiakkaita, jotka palaavat alueelle vuodesta toiseen.

Samuel ja Birgitta Troberg pysähtyivät Merihelmi Campingissa paluumatkallaan Narvikista.
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Kehityshanke virittää Raasakan vanhan uoman kesää
Iijoen Raasakan maisemat ja
virkistysmahdollisuudet uudistuvat tänä kesänä. Raasakan vanhan uoman vesistöä
ja rantoja kunnostetaan osana Iijoen kunnan, Etelä- ja
Pohjois-Iin jakokuntien ja
PVO-Vesivoiman yhteishanketta.
- Viisivuotinen kehityshanke pitää huolta, että Iijoen
Raasakan alueella luonto voi
hyvin. Alueellisella yhteistyöhankkeella tavoittelemme ympäristöhyötyjä, jonka
parantavat rantojen ja vesistön sekä kalaston olosuhteita, kertoo PVO-Vesivoima
Oy:n ympäristönhoitomestari Juha Kerkelä.
Iin kunnan, PVO-Vesi-

voiman ja Etelä- ja PohjoisIin jakokuntien yhteisen
hankkeen tämän kesän töihin kuuluu muun muassa vesikasvustojen niittoa
sekä rantojen kunnostusta
ja maisemointia. Kesän aikana tehdään myös vesikasvillisuusselvitys, joka antaa
suuntaviivat vesimaiseman
hoidolle ja tulevien kesien
niitoille.
Samalla kehitetään myös
uoman
virkistyskäyttöä.
Suosittu Vihkosaaren uimaranta ja sen uusi veneenlaskuluiska houkuttelevat
Iijoen rannoille uusia kävijöitä. Raasakkasaareen viime
vuonna rakennetun laavun
käyttömahdollisuuksia
ja

IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 4.7. klo 14:30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Nuorten ilta ja vastaava to 4.7. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Konfirmaatiomessu su 7.7. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kadonnut ja jälleen löytynyt, Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija
Savolainen, avustaa Nina Peltola. Kolehti: Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 11.7. klo 13.
Nuortenilta to 11.7. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Sanajumalanpalvelus su 14.7. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä: 5. sunnuntai helluntaista. Pyhäpäivän aihe: Armahtakaa! Toimittaa Matti
Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaamiseksi ja tehostamiseksi Kirkkopalveluiden kautta.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 18.7. klo 14:30.
Nuortenilta to 18.7. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Diakoniatoimisto on suljettu 24.6. - 30.6.2019 ja 15.7. 28.7.2019
Seurakuntaretki Vienan-Karjalaan Kalevalaan. Lähtö perjantaina 6.9. Iin seurakuntatalolta noin kello 6 aamulla ja saapuminen takaisin Iihin sunnuntaina 8.9. illalla. Matkareitti Ii, Vartius, Kostamus,
Jyskyjärvi, Kalevala (meno 6.9.) ja Kalevala, Vuoninen, Vuokkiniemi,
Kostamus, Vartius ja Ii (paluu 8.9.) Retken hinta on 230 euroa, joka
sisältää matkat ja viisumin sekä ruokailut perillä ja yhteismajoituksen kirkossa. Ilmoittautuminen on 16.7. mennessä www.iinseurakunta.fi tai 040 5562 025 (lähetyssihteeri) tai 040 848 0078 (kirkkoherranvirasto).
Pyydä viisumihakemuslomake kirkkoherranvirastosta sähköisesti
tai paperisena. Ilmoittautujan tulee toimittaa kirkkoherranvirastoon viisumihakemuksen mukana: värillinen passikuva, kopio passista, joka on voimassa kuusi kk matkan jälkeen (kopio voidaan ottaa kirkkoherranvirastossa), todistus matkavakuutuksesta.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Messu su 7.7. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 4. sunnuntai helluntaista,
pyhäpäivän aihe: Kadonnut ja jälleen löytynyt. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Tiina Tuomikoski. Kolehti: Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta.
Kotiseutupäivän sanajumalanpalvelus su 14.7. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 5. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Armahtakaa. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti:
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaamiseksi ja tehostamiseksi Kirkkopalveluiden kautta. Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku
sankarihaudoille, maksullinen ruokailu ja juhla Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla.
Kesäkerho ke 17.7. klo 11 vanhustentalon piha-alue. Sateen sattuessa sisällä. Kahvittelua ja rupattelua.
Diakoniatoimisto suljettu 15.7. – 28.7.
Nuortenilta to 4.7. ja to 11.7. klo 18 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta, jonka päätteeksi hartaus ja
kahvit. Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta merkin.
Katso lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia: Iin alue tai www.
iinseurakunta.fi

ympäristöä parannetaan.
Hankkeessa on yhtenä tavoitekokonaisuutena myös
vanhan uoman veden laadun parantaminen, jossa
vetovastuu on Iin kunnalla. Tämä parantaa osaltaan
myös virkistyskäyttömahdollisuuksia ja asukasviihtyvyyttä alueella.
Hyvinvoiva
ympäristö
luo etuja alueen virkistyskäytölle. Jatkossa Raasakan
alueella viihdytään niin uiden, veneillen kuin kalastaenkin, Kerkelä jatkaa.

Veden voimaa
Lähellä Iijoen suuta sijaitseva Raasakan voimalaitos on
PVO-Vesivoiman voimalai-

toksista nuorin ja teholtaan
suurin. Laitoksen yhteydessä sijaitsee myös Pohjolan
Voiman kalanviljelylaitos.
Vuosina 2017–2021 toteutettavalla säännöstelypadon
alapuolisen uoman kehityshankkeella parannetaan nahkiaiselle, lohelle, kesäsiialle
ja taimenelle nousumahdollisuuksia vanhaan luonnonuomaan.
- Toimenpiteitä ovat mm.
Uiskarin pohjapadon kalatien kunnostus, kalannousun
seuranta siinä sekä kesäsiikojen kasvatuskokeilut Korttilammella. Kesän aikana
uomaan juoksutetaan sovituin käytännöin lisää vettä
kalojen nousun edistämisek-

si.

Hankekokonaisuus liittyy syksyllä 2018 päättyneessä
Iijoen
otva
-yhteistyöhankkeessa asetettuihin tavoitteisiin Iijoen yhteisestä kehittämisestä.

Paikallista yhteistyötä
Hyvinvoivasta
vesistöstä
hyötyvät myös alueen asukkaat. Hanketta toteutetaankin tiiviissä yhteistyössä
paikallisten kanssa. Hankkeen puitteissa on muun
muassa tarjottu mahdollisuutta rantojen maisemaraivauksiin, joita tehdään
kesän aikana vapaaehtoisten
maanomistajien tiloilta.
- Paikallisella yhteistyöl-

lä pystymme parhaiten ottamaan huomioon eri tarpeet
ja kattavimmin parantamaan
Raasakan vanhan uoman tilaa kalaston ja virkistyskäytön edistämiseksi. Alueen
asukkaat ovat ottaneet kehityshankkeen ilolla vastaan ja
odottavat tietenkin lopputulosta.
Kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa huomioidaan myös se, että
PVO-Vesivoimalle määrätyt
velvoitteet jäävät hankkeen
toimenpiteiden ulkopuolelle,
kuten esimerkiksi pohjapatojen kunnossapito ja rantavahingot.

Eveliina Miettunen

OLHAVAPÄIVÄN OHJELMA:
klo 10 Areenan portit aukeaa yleisölle.
Balladeja harmonikkojen säestyksellä.
klo 11 Keppihevoskilpailu (ilm. 1/2h ennen)
klo 12 Paraatiajo.
Balladeja, musiikkia; estradi on vapaa!
klo 13 Bingo
klo 14 Kilpailuja
klo 15 Arvonta ja tulokset
klo 16 Areenan portit sulkeutuu
ALUEEN TARJONTAA:
• Tapahtumapäivän aikana rompetori /
peräkärrykirppis; paikat jaetaan
saapumisjärjestyksessä.
• Esillä vanhoja työkoneita ja ajoneuvoja
sekä monenlaisia vanhoja laitteita.
• Lisäksi nähtävillä erilaisia työnäytöksiä.
• Lapsille pieneläinpiha, ongintaa,
onnenpyörä ym.
• Ravintolateltassa mm. paistettuja maivoja,
jäätelöä, limsaa, kahvia, vohveleita.
• Alueen myyntipöydistä Putaan Pullan,
Marttojen ja muiden leipomia tuotteita
mm. uunituoreita karjalanpiirakoita
sekä leipiä ja leivonnaisia

OLHAVAPÄIVÄ:
Perinteet kunniaan!
LA 13.7.2019 klo 10 – 16
OLHAVAN AREENALLA

Veteraanikoneet,
vanhat työkalut,
koneet ja laitteet
peräkärrykirppis
ja rompetori,
kilpailuja

(Osoite: Kemintie 1476, 91140 Olhava. E4-tien varressa!)

N!
A OLHAVAA
TERVETULO

Tervetuloa viihtymään koko päiväksi
ja koko perheen voimin!
Järjestäjä pidättää itsellään yksinoikeuden
grilli- ja kahvilatuotteiden myyntiin.

Lisätietoja: Helena Kanervo p. 040 5701417
Koneiden ja ajoneuvojen ilmoittamiset / tiedustelut: Valtteri Pakonen p. 044 207 2272
Järj. Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry

Iiläisen Kalle Pernu-Sorosen tarinaa Viron vapaussodassa 1919
Viron vapaussodassa oli mukana 1918-20 lähes 4000 suomalaista. Virolaiset tutkijat
Ain Krillo ja Mati Srauss ovat
julkaisseet matrikkelin Suomalaisten sotasurmat Viron
vapaussodassa. He ovat löytäneet 172 sotaan liittyvää

nomat
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kuolemaa. Jos sodassa saatu
vamma, vaiva on aiheuttanut
kuoleman kotona viimeistään
vuonna 1920 niin vainaja on
tässä joukossa mukana.
Luettelon
ulkopuolelle
oli jäänyt Iissä syntynyt mies
Pernu-Soronen Kalle, syn-

tynyt Iissä 6.3.1887. Taisteli Etelä-Virossa ja Latviassa.
Sairastui keuhkokuumeeseen
ja kuoli tuberkuloosiin Suomessa 27.6.1921. Haudattiin
Iin Kruununsaaren hautausmaalle. Hänen nimensä on
kaatuneiden luettelossa Val-

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

gan luterilaisen kirkon ulkoseinällä sekä Tarton EÜS
talossa. Sai virolaisen kunniamerkin.

Pentti Kangasluoma,

Lapua, Kriisinhalliintaveteraani

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
Toimittaja Ii
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
ilmo
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

SEURAAVA IISANOMAT NRO 15
ILMESTYY TO 18.7.2019.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to11.7.2019 mennessä.

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.

Kaihuanjärven ja Paskajoen kunnostamiseen vauhtia
nro 14
4.7.2019
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Petteri Kontila Lapin ELY-keskuksesta kertomassa kalatalousmaksuvarojen käytöstä

Yleisö kuunteli tarkkaavaisesti sekä esitti kysymyksiä asiantuntijoille.

Yli-Olhavan Maamiesseuran
talolla järjestettiin tiedotus- ja
esittelytilaisuus Olhavanjoen
vesistöalueen kunnostustoimenpiteistä.
Paikalle oli tullut runsaasti yleisöä. Tiedotustilaisuudessa oli asiantuntijoita
Iin kunnasta, ELY-keskuksesta ja ProAgrialta: Hilla
Karppinen (Iin kunta), Jaana Rääpysjärvi (ELY), Jermi Tertsunen (ELY), Petteri
Kontila (Lapin ELY), Riina
Rahkila (ProAgria) ja Tomi
Puustinen
(Sitowise).
Yleisö käytti aktiivisesti puheenvuoroja ja kyseli
asiantuntijoiden näkemyksiä
kunnostustoimenpiteistä.
Kaihuanjärvi on ns. lyhytviipymäinen järvi. Kokonai-

suutena järven ekologinen
tila on välttävä. Paskajoki
on pieni turvemaiden joki,
joka laskee Kaihuanjärveen.
Kokonaisuutena
Paskajoen ekologinen tila on tällä
hetkellä tyydyttävä (skaala:
erinomainen - hyvä - tyydyttävä - välttävä - huono).
Tulokset osoittavat, että vesistöalueiden kunnostamiselle on tarvetta. Yleisenä
tavoitteena on Kaihuanjärven sekä Paskajoen tämän
hetkisen tilan oleellinen parantamminen.
ELY-keskuksen toimesta on käynnistetty sekä Kaihuanjärven että Paskajoen
kunnostamisen suunnitelmien laadinta. Suunnitelma
tulee sisältämään vesistöalu-

eiden kuormitusselvityksen
sekä yleisellä tasolla kunnostussuunnittelun soveltuvine menetelmineen esim.
laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, putkipadot ja vesiensuojelukosteikot. Lisäksi
valuma-alueen kahdelle esimerkkikohteelle laaditaan
toteutussuunnitelmat. Toimenpiteinä
tarkastellaan
mm. hoitokalastusta, hapetusta, vedenvaihtuvuutta ja
virkistyskäyttöä parantavat
kunnostusruoppauksia sekä
vesikasvillisuuden
niitot.
Suunnitelma valmistuu aikaisintaan vuoden kuluttua.
Suunnitelmien laadinnan aikana järjestetään yleisötilaisuuksia; seuraava pidetään
tämän vuoden lopulla.
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Paikallisia halutaan mukaan ja heidän tietämystään
ja taitoja käytetään hyväksi tässä hankkeessa. Erityisesti toivotaan havaintoja
Kaihuanjärveen ja Paskajokeen kohdistuvista nykyisistä kuormituspisteistä, mutta
myöskin vesistöjen alkuperäisestä tilasta vuosikymmeniä sitten. Yhteydenotot
suoraan
suunnittelijaan:
Tomi Puustinen, tomi.puustinen@sitowise.com p. 040
531 6970.

Kalatalousmaksuja jäänyt
käyttämättä
Olhavanjoen vesistöaluetta
on rasittanut vuosikymmenten ajan mm. laajat turvetuotantoalueet, joille on

aikanaan saatu ympäristöluvat velvoitteineen. Voimassa
oleviin ympäristölupiin on
aikanaan sisällytetty kalataloudelliset maksuvelvoitteet,
jotka ovat kompensaatioita
aiheutuneesta haitasta. Tällaisia maksuja on jäänyt
vuosien aikana käyttämättä
miltei 17 000 euron verran.
Maksuvelvoitteiden
käyttö tulee kohdistua luvanmukaisesti haitta-alueelle ja sen
vaikutuspiiriin.
Yleisötilaisuudessa keskusteltiin kyseisten
käyttämättömien kalatalousmaksujen kohdentamisesta. ELY-keskusta evästettiin
yksimielisesti, että rahat tulisi käyttää Kaihuanjärven ja
Paskajoen valuma-alueiden
kunnostusselvityksen valmistuttua sopivimpiin kohteisiin (kohteita ei ennen
kunnostussuunnitelman valmistumista voida yksilöidä).
ELY-keskus tekee aikanaan

Alustava suunnitteluaikataulu

Ii Open Triathlon 13.7. klo 11 Vihkosaaren uimarannalla
Avoin kunnanmestaruuskilpailu

Ilmoittautuminen: hiihto.iiu@hotmail.com
Supersprintti uinti 300 m/pyöräily 10 km/ juoksu 2,5 km
Osallistumismaksu 10€
Lapsille ilmainen kisa ennen supersprintin starttia!
Kyselyt tammela.simo@gmail.com
Järjestäjä Iin Urheilijat

Sanan ja rukouksen ilta
keskiviikkoisin klo 18.
Ilosanoman sunnuntai
sunnuntaisin klo 12.
Pyhäkoulu tauolla
Ruokajako tiistaisin klo 10.30
(aamukahvit ja numerolaput 10)
Iin helluntaiseurakunta | Uskontie 1, 91100 Ii
www.iinhelluntaiseurakunta.me

Suunnittelija Tomi Puustinen
kertoo kunnostusten alustavasta
työsuunnitelmasta.
Taustalla ylitarkastaja Jermi
Tertsunen ELY-keskuksesta.

rahojen tarkemmat käyttösuunnitelmat sekä päätökset.
Kalatalousmaksun
käyttö
edellyttää aina hyväksyttyä
käyttösuunnitelmaa.

Anne Ojala ja
Maarit Tihinen

Purusaaren laavu alkaa olla valmiina
Jakkukylässä
Purusaaren laavulle pääsee lossilla ja laavu on päällyhuopaa
vaille valmis. Käykäähän
tutustumassa ja ihastumassa kauniiseen saareemme.
Lossille pääsee osoitteesta Räihänniementie 93-113.
Parkkipaikat on merkattu
karttaan. Laavulla on väliaikainen tulisija. Saaressa
on vajaan kahden kilometrin mittainen reitti kävellä,
juosta tai pyöräillä. Ja maisemat ovat mitä parhaimmat!
Pidetään paikka siistinä. HK
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Ii Volleyllä oli kolme joukkuetta Power Cupissa kesäkuun alussa Rovaniemellä.
Seuran ensimmäisellä osallistumiskerralla kaksi joukkueista pelasi E-tyttöjen
tsemppisarjaa ja yksi E-poikien tsemppisarjaa. Mukana
oli niin vasta-aloittaneita pelaajia, kuin jo viime talvena
sarjaa pelanneita junioreita.
Lisäksi kolme pelaajaa ovat
vasta F-ikäisiä (eli nuorempia), mutta hyvin mahtuivat
joukkueiden mukaan. Varsinaista menestystä ei tullut, mutta junnut kehittyivät
valtavasti viikonlopun aikana. E-pojat olivat 35. E-tytöt
59. ja 64.
Yhteensä viikonlopun aikana jokainen joukkue pelasi kahdeksan peliä ja myös
tuomarointi ja kirjaaminen

nomat

kuuluivat joukkueen tehtäviin, järjestäjien tekemän listauksen mukaan. Touhua ja
tohinaa riitti jokaiselle päivälle aamusta iltaan tässä
maailman suurimmassa junnulentisturnauksessa.
Iiläiset yöpyivät Korkalovaaran koululla, jossa
oli myös aamu- ja iltapalat,
muutoin ruokailut olivat
Lappi Areenalla.
Säät suosivat koko turnauksen ajan ja pelien jälkeen
oli mukava käydä Kemijoessa uimassa. Muina pelien ulkopuolisina aktiviteetteina
joukkueilla olvati avajaistapahtuma, yöttömän yön festarit, sekä kiipeilypuistossa
ja kylpylässä käynnit touhun täyteisen kolmen päivän aikana Rovaniemellä.
MTR

Ii Volleyn valmentajat Veli-Hannu Pesämaa, Anne Riekki, Saana
Piltonen ja Mervi Isola turnauksen avajaisissa.
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Ii Volley Power Cupissa

Iistä Power Cupiin osallistuneet pelaajat yhteiskuvassa turnausalueella.

Harmonikkaviikolla kaiken ikäisiä osallistujia
Järjestyksessään
toiselle Iin Harmonikkaviikolle
osallistui 26 harmonikansoiton harrastajaa. Nuorimmat ovat päässeet keväällä
ensimmäiseltä luokalta ja
vanhin oli yli 80 vuotias.
Oppilaita tuli Iin lisäksi Rovaniemeltä, Oulusta ja sen
naapurinkunnista,
Jyväskylästä ja Hämeenlinnasta.
Opettajina
toimivat
iiläiset Seija Ylikärppä ja
Jouko Pääkkönen sekä Kai-

sa Ristiluoma Rovaniemeltä
ja Reijo Ahonen Turengista.
Leirille osallistui sekä viisirivisen että kaksirivisen taitajia.
Viimevuotiseen tapaan
Harmonikkaviikon
yksi
kantavista teemoista oli jokapäiväiset konsertit. Leirin
oppilaat ja opettajat järjestivät yhteensä 17 eri konserttia: Museokahvila Huilingin
lounaskonsertit viihdyttivät
ruokailevia ihmisiä päivit-

täin; hoivakodit ja -osastot,
päivätoiminta ja työhönvalmennuskeskus
saivat
nauttia perinteisistä ikivihreistä harmonikkakappaleista, ja välillä myös tanssittiin
ja laulettiin; kylän kaupat; ja
sokerina pohjalla viiden eri
päiväkodin lapset saivat leirin nuorimmilta noin puoli
tuntia kestäneen musiikkitervehdyksen. Päiväkodeilla
kulki mukana erittäin pieni
lasten harmonikkauutuus,

Bugari Nano, jota halukkaat - joita oli useita kymmeniä - pääsivät konsertin
yhteydessä
kokeilemaan.
Lisäksi esiinnyimme Haukiputaan kirkossa pidetyssä iltahartaudessa, jonne
saapui paikalle noin satakunta kuulijaa. Puolitoistatuntinen, tunnelmaltaan
intensiivinen päätöskonsertti pidettiin Huilingin näyttämöllä koleassa tuulessa.
Paikalle saapui vajaa sata

Petra Toivola Hämeenlinnasta
kosketti Himlens polskallaan
Haukiputaan kirkossa.

Iiläinen Aukusti Lepistö osallistui ensimmäiselle harmonikkaleirilleen

Poikien yhteissoittoryhmässä oli menoa ja meininkiä!

tuulenkestävää kuulijaa, ja
heille tarjottiin musiikkia
laidasta laitaan sekä ryhmäettä sooloesityksinä.
Esiin haluaisin nostaa iiläisen, toiselle luokalle menevän Aukusti Lepistön.
Hän oli kuuntelemassa päätöskonserttiamme vuosi sitten ja alkoi sen perusteella
soittaa harmonikkaa. Nyt
hän oli itse ensimmäistä kertaa Harmonikkaviikon leirikokoonpanossa ja

esiintyikin viikon aikana
yhteensä viidesti. Aukustin
soittohistoria on nimittäin
juurikin sitä, mitä leirin konserteilla pyrimme saamaan
aikaan kuulijoiden ilahduttamisen lisäksi: innostusta
musiikkiin ja uusia harrastajia mukavan ja monipuolisen soittimen pariin.

Seija Ylikärppä
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Palveluhakemisto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Elias
Oikarinen Sundquist

Larissa
Tursas

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE:Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo
• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi

Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO
Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VALMENNUKSET
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Valtarintie 2
Haukipudas Nikintie 1

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

MYÖS LAHJAKORTIT

Cambrigde valmentaja
Sanna Tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

KUNTO
KLUBI

PARTUREITA, KAMPAAMOJA

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

PARTURIPAINOTTEINEN

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Jonna Perätalo
p. 040 166 4419
Huhtikuja 17, 91100 Ii

Parturi-Kampaamo

Laguuni

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

Sari Hirvaskoski

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

Parturi-kampaaja, kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone
Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

PITOPALVELUA

Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

www.kunnostamo.com

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Juojärven Helmi taukopaikka huikeissa maisemissa
Tuusniemi on pieni savolainen kunta Kuopion ja
Joensuun puolivälissä. Kesäkuun alussa tämä Pohjois-Savon kansallisjärven,
Juojärven rannalla sijaitseva
kunta sai uuden vetonaulan
matkailijoita palvelemaan.
Satamapuistossa aivan
Juojärven rannalla sijaitsevaan
Satamapaviljonkiin
avautui Juojärven Helmi Satamakahvila. Tämä anniskeluoikeuksilla varustettu
kahvila tarjoaa matkailijoille kahvittelun lisäksi pikkusuolaista ja loistavaa
palvelua huikeissa järvi-

maisemissa. Kahvilassa palvelee kunnan matkailuinfo
ja vieressä sijaitsevan karavanalueen vastaanotto. Paikallisen
keramiikkapajan
tuotteita löytyy myös valikoimista ja viikonloppuisin
tansseista huolehtii viereinen viihdekeskus HojoHojo.
Jos liikut Pohjois-Savon
tai Pohjois-Karjalan alueella,
poikkeapa Tuusniemellä ja
pysähdy Satamapuistossa.
Yllätyt alueen kauneudesta ja monipuolisesta palvelutarjonnasta. Halutessasi
voit viipyä pidempäänkin ja
nauttia järvimaisemista Juo-

järven Helmessä tai vaikkapa matkailuautossasi tai
-vaunussasi viihtyisällä karavanalueella. Tilauksesta
pääset risteilemäänkin yli
700 saaren Juojärvelle Tuusniemen satamasta. MTR

Juojärven Helmi Satamakahvila tarjoaa hyvää palvelua huikeissa maisemissa.
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Talouden kehittyminen huolestuttaa Iissä

UUSIA ASUNTOJA
IIN KESKUSTAAN
Iin Valtarinkulma rakennetaan huippu
paikalle Mujuntielle, Iin keskustaan.
Salera Oy:n
ja luotettavaa
uudis- uudisSalera
Oy:nlaadukasta
laadukasta
ja luotettavaa
tuotantoa.
tuotantoa.
Kokonaisuuteen sisältyy
10 asuntoa,
omakoti-erillisKokonaisuuteen
sisältyy
10 asuntoa,
sekä
paritaloja.
sekä paritaloasuntoja.
Suunnittelussa on
asuntojen
viihtyvyys
Suunnittelussa
onhuomioitu
huomioitu
asuntojen
viihtyja toimivuus,
loistavaloistava
ilmansuunta-suojaisa
vyys
ja toimivuus,
ilmansuunta- suojaipiha.
saoma
oma
piha.
Laadukkailla
toteutetut
asunnot.
Laadukkaillamateriaaleilla
materiaaleilla
toteutetut
asunnot.

2 kpl erillisasuntoja 45h+k+sa
104 m2 ................................................ 210 600 E
8 kpl paritaloasuntoja 4 h+k+sa
89 m2.................................................. 191 350 E
Asuntoihin sisältyy autokatos ja varasto.
Sauli Hämälä 0400 680 163

www.salera.fi

Watercross jälleen
Vihkosaaressa
Kesä on tullut Iihin ja valmistelut etenevät kovaa
vauhtia heinäkuun ensimmäisen viikonlopun watercrossikisoihin.
Viime vuonna ensimmäinen Iissä ajettu kisa oli
suosittu tapahtuma. Lippuja myytiin 2000 kappaletta,
kuljettajia kisoissa oli noin
40.
Iiseudun kelkkailijat ovat
ottaneet palautteita vastaan viime vuoden tapahtumasta ja tänä vuonna on
odotettavissa alueeseen parannuksia.
Ruoka-, sekä

virvoituspisteitä on lisätty,
samoin wc -pisteitä. Anniskelualue saa uuden paikan.
-Uskomme tämän vuoden kisoista tulevan entistä
parempi koko perheen tapahtuma. Luvassa on tiukkaa kilvanajoa veden päällä,
vauhdikkaita
tapahtumia
ja mahdollistahan on nähdä myös kelkkojen upotuksia, Marko Kaveri Iiseudun
kelkkailijoista toteaa, toivottaen kakki tervetulleiksi kannustamaan kisailijoita
sekä nauttimaan kesäpäivästä. MTR

Iin kunnanvaltuuston kokouksessa 17.6. saatiin tietoa
hallitusohjelman vaikutuksesta kuntatalouteen ja Iihin.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoi valtuutetuille hallitusohjelman
sisältävän
sekä positiivisia että epävarmuutta tuovia kirjauksia.
-Määräaikaisten valtionosuuksien leikkausten päättyminen vuonna 2020 tuo
kunnille miljardin lisää valtionosuuksia. Iin osuus tästä
on 3miljoonan euron luokkaa, Alatossava kertoi.
Vanhustenhoidon hoitajamitoituksen nostamisen
0,7 hoitajaan hoidettavaa
kohden on arveltu tuovan
Iille lisäkuluja 750 000 euroja
ja oppivelvollisuuden jatkamisen 0,5 miljoonaa euroa.
-Yhteensä hallitusohjelma näyttää aiheuttavan Iille uusia kuluja 1,2miljoonaa
euroa vuodessa. Kaikkien
plussien ja miinuksien, sekä
aiemmin päätettyjen sopeuttamistoimien lisäksi meillä
näyttäisi olevan vielä miljoonan euron säästöurakka
edessä, Ari Alatossava summasi hallitusohjelman vaikutuksia Iille.
Harkinnanvaraisiin valtionosuuksiin on varattu 10
miljoonaa euroa. Kunnanjohtaja arveli Iillä olevan
hyvät mahdollisuudet saada potista oma osansa Jakkukylän osakuntaliitoksen
aiheuttaminen lisäkulujen
vuoksi.
Liikuntahallin valmistumiseen liittyen valtuutettu
Risto Säkkinen (sdp) edellytti hankittavaksi opetus- ja
kulttuuriministeriön ennakkopäätöstä, voidaanko valtionavustusta saanut kohde
antaa voittoa tavoittelevan
yrittäjän pyöritettäväksi il-

man vaaraa joutua maksamaan saatu 750 000 euron
valtionosuus takaisin. Kunnanjohtaja lupasi ennakkopäätös hankittavan ennen
asian päättämistä.
Valtuusto hyväksyi Illinsaaren asemakaavan laajennuksen ja muutoksen.
Saareen tulee 11 uutta tonttia, keskikooltaan 1300 neliötä. Asiaa valtuutetuille
esitellyt tekninen johtaja Janne Jokelainen kertoi
tonttien
tehomarkkinoinnin alkavan heti juhannuksen jälkeen. Alueen kadut,
valaistus ja viemäröinti valmistuvat syksyllä, jonka jälkeen tonteille rakentaminen
voi alkaa. Kaikilla tonteilla
rakennus on pyritty sijoittamaan tontin korkeimmalle
kohdalle ja piha-alue viettää
etelään. Hulevesien johtamiselle on varattu allastila ja
katujen aurauslumille oma
tilansa.
-Tuloverokertymät
eivät ole nousseet koko valtakunnan tasolla odotetusti
kuluvana vuonna. Henkilöiden tuloverokertymä on
jopa pienentynyt edellisestä
vuodesta, vaikka työllisyys
on kasvanut. Yhtenä selityksenä on tuloverorekisteriin siirtymisestä aiheutunut
verotietojen viivästyminen.
Tämä koko valtakunnan kehitys näkyy myös Iin kunnan
verotulokertymässä.
Jos syksyllä arvio verotulokertymästä ei nouse budjetoidulle tasolle, tehdään
talousarviomuutos seuraavassa talouden tarkemmassa tarkastelussa elokuun
tilanteesta,
taloussihteeri/controller Helena Sipola
kertoi valtuutetuille kunnan
talouden kehittymisestä alkuvuonna. MTR

Iistä sotaan lähteneiden muistomerkin ympärille on laitettu murske, joka on rajattu pienellä kiviaidalla. (Kuva Heikki Helekoski)

Lionsklubilaiset
Iin viihtyisyyttä
parantamassa
Lions Club Ii on saanut valmiiksi Iin Urheilijain talon
muistomerkin ympäristön
parantamistoimet. Iistä sotaan lähteneiden muistomerkin ympärille on laitettu
murske, joka on rajattu pienellä kiviaidalla.

Murskeen ja suodatinkankaan lahjoitti Jussila
Group Oy, josta leijonat esittävät suuret kiitokset heille. Perinteisesti Lions Club
on hoitanut myös Iin Kirkkopuistoa, joka saatiin siistityksi juhannukseksi. MTR

Muistomerkin ympäristön talkoissa oli mukana Väinö Klasila,
Vesa Hanhisalo, Hannu Pakonen ja Matti Paakkola. (Kuva Heikki
Helekoski)

Watercross on vauhdikas yleisöön menevä laji.

SIKAJUHLAT
20.7. klo 21-04.00
OIJÄRVEN SAMPOLASSA
Ojalantie 12, 95160 Oijärvi

Kake Randelin
Maukkaita
liha-annoksia

Piletti 18 €
Järj. Oijärven NS

Väinö Klasila, Hannu Pakonen ja Jukka Pietikäinen siistimässä Iin
Kirkkopuistoa. (Kuva Heikki Helekoski)

nro 14
4.7.2019

nomat

Iin
Eläkeläisille
juhlakirja
Pertti Huovinen on saanut
valmiiksi noin vuoden urakkana käsikirjoituksen Iin
Eläkeläiset ry:n 50-vuotishistoria -kirjaan. Kesälomien takia kirja tulee painosta
syksyllä. Teosta elävöittää
runsas kuvitus. Iin Eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhla on
9.10. 2019 Järjestötalolla. Lisää juhlakirjasta ja juhlasta
syksyllä ilmestyvässä juhlalehdessä. MTR

KUULUTUS
Kirkonseudun asemakaavan muutos,
korttelin 39 tontti 1, ehdotusvaiheen nähtävilläolo
Iin kunnanhallitus on päättänyt 24.6.2019 kokouksessaan
asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville.
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien
vuokra-asuntojen toteuttaminen tontille.
Ehdotusvaiheen kaava-aineisto on julkisesti nähtävillä Iin
kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2,
91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://ii.fi/
asemakaavoitus) 3.7. – 9.8.2019 välisen ajan.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta muistutus.
Muistutukset pyydetään toimittamaan 9.8.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii
tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueet (maantie 18755), ehdotusvaiheen nähtävilläolo
Iin kunnanhallitus on päättänyt 24.6.2019 kokouksessaan
asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville.
Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Rytikujan ja Jokisuuntien maantiealueista katualuetta.

Iin Eläkeläiset ry täyttää 50
vuotta. Pertti Huovisen käsikirjoittama juhlakirja ilmestyy
syksyllä.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto on julkisesti nähtävillä Iin
kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2,
91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://ii.fi/
asemakaavoitus) 3.7. – 9.8.2019 välisen ajan.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta muistutus.
Muistutukset pyydetään toimittamaan 9.8.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii
tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätietoja kaavahankkeista antaa maankäytön suunnittelija /
kaavoittaja Jaakko Raunio p. 050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi
Ii 24.6.2019
Kunnanhallitus

BINGO
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Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

MA 8.7.2019 klo 18.00

23

2

Palkinnot: 630 € mp | 500 € pr 50
2 x 100 € | 5 x 50 €
Tervetuloa!

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

MA 15.7.2019 klo 18.00
Palkinnot: 650 € mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €
Tervetuloa!

TANSSIKESÄ 2019
La 6.7.
La 13.7.
La 20.7.
La 27.7.
La 3.8.
La 10.8.
La 17.8.
La 24.8.
La 31.8.
La 7.9.

Leif Lindeman & Amore, Sauli & Ekstaasi
lavan 60-v. juhla, radio Pooki
Sari Koivikko & Kuunhopea
Matti ja Teppo & Horizone
Teemu Roivainen & Energia
Lasse Hoikka & Souvarit, Matti Ojala
Kake Randelin & Company
Juha Matti & Rosalie
Heikki Koskelo & Taivankaari
Ässät, venetsialaiset
Anne Mattila, Jussi Huru & Luksus,
Sikajuhlat

KARAOKE ja DISCO.
Bussi Oulusta, katso aikataulu netistä tai ilmoituksista

www.nuijamiehet.net

SATAMAKAHVILA
JuoJärVen HeLMI
KAHVILA JA cArAVAn pALVeLuT
Mustolantie 5,
71200 Tuusniemi
044 7209014
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Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä
ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtäville
Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 25.2.2019 § 62 käynnistää oikeusvaikutteisen
osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan
vireille. Osayleiskaava on kuulu-tettu vireille 23.5.2019. Osayleiskaava laaditaan 77 a §:n
tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden
alueella (tv-alueilla).
Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 10.6.2019 § 174 asettaa osayleiskaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman nähtäville kuulemista varten 20.6. – 20.8.2019 väliseksi ajaksi.
Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään PohjoisIin koululla (Virkkulantie 27, Pohjois-Ii) tiistaina 13.8.2019 klo 18 – 20. Kahvitarjoilu kello
17:30 lähtien. Tervetuloa!
Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen
rakentamista Iin keskustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Suunnittelu-alueen pinta-ala on noin 144 km2. Voimaloiden kokonaiskorkeus on
enintään 300 metriä ja yksikköteho 5-9 MW. Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja ns. nollavaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon
tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan Tuomelan sähköaseman ympäristössä (11 km) tai Simojoen sähköasemalla (n. 40 km). Simojoen sähköasemalle liittyvä sähkönsiirtovaihtoehto sijoittuu osin Simon kunnan alueelle. Uusi 110 kV:n voimajohto sijoittuisi
nykyisten voimajohtojen viereen.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä
pyritään helpottamaan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).
Kuulutus ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on asetettu kuulutusajaksi 20.6. – 20.8.2019 nähtäville Iin
kunnan, Simon kunnan ja Oulun kaupungin virallisille ilmoitustauluille sekä ELY-keskuksen
internet-sivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/ollinkorventuulivoimayva. Lisäksi osallistumisja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma löytyvät
sähköisesti osoitteesta www.ii.fi/yleiskaavoitus ja on luettavissa paperiversioina Iin kunnanvirastossa (osoitteessa Jokisuuntie 2), Iin pääkirjastossa (osoitteessa Puistotie 1) ja Kuivaniemen kirjastossa (osoitteessa Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi) niiden aukiolojen puitteissa.
Asiakirjaan voi nähtävillä olon aikana jättää mielipiteitä ja lausuntoja. Asiakirjaa koskevat
mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai
sähköpostitse kirjaamo@ii.fi viimeistään 20.08.2019 mennessä.
Tuulivoimahankkeen asukaskysely on käynnissä. Asukaskyselyyn voitte vastata 20.08.2019
mennessä internetsivuilla osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/6602/ tai paperiseen
kyselyyn Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa niiden aukiolojen puitteissa.
YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden
kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja
siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma.
Iissä 10.6.2019
Iin kunnanhallitus

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

KIRJOLOHI-ISTUTUKSET
Illi ja Yläallas 4. ja 12.7.
Pääosa vanhaan
uomaan viikko 30
Huom. rauhoitusaika
Lisätietoa:
kalaaiista.fi/kalastusluvat/
E- ja P-Ii kalastuskunnat

Pudasjärven
markkinat
pe-la 5.-6.7.2019

Markkina-arvat
myynnissä
pudasjärveläisissä
yrityksissä.
Arvan hinta 5 €.
Voittajien nimet julkaistaan 6.7.2019 klo 15
markkinapaikalla julkisesti,
voitosta ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti
sekä paikallislehdessä.
Voitot saa lunastaa 6.7.2019 jälkeen
Perhemarketista.

Pääpalkinto:
Grillikota
+ lisäetupaketti
2. palkinto:
PE-muovikylpytynnyri
3. palkinto:
Maastopyörä

Toripaikkoja voi tiedustella
Aune Ekdahl
040 571 9237
pudasjarven@yrittajat.fi

!
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Raasakkaperä loisti kilpaa auringon kanssa
nomat

-

Raasakkakosken törmällä seurasi lähes tuhatpäinen
yleisö kilpailun etenemistä.

Iskuryhmä Johanna Mäkipaaso, Anne Lappalainen, Marko Jussila, Anri Stenius-Veijola ja Johanna Jakku-Hiivala valmiina palvelemaan asiakkaita.

Ensiapuryhmä on välttämätön yleisötapahtumissa. Iissä asiakkaista huolehtivat Tauno Kivelä, Inka Poikela Oulun osastosta,
Annika Välikangas, Terttu Rousu, Tarja Petäjäjärvi ja Pekka Parviainen.

INFO-pisteessä Oili Kaleva, Heini Perttula ja Jenni Tolonen jakoivat työkaluja ja ohjeita talkoolaisille. Hilkka Kaikkonen seuraa
liikenteenohjaukseen menossa olevan puolisonsa Taavin henkilökunta -liivin sovitusta.

Kesäkuun viimeisenä lauantaina
miteltiin
Iijoen
alajuoksulla
sijaitsevalla
Raasakkakoskella uittomiesten kuninkuudesta Kuningasjätkä -kisassa.
Tukkilaistaidot, joita esitellään tukkilaiskisoissa ja
-näytöksissä, ovat säilyttäneet vanhan perimän ja niitä esittelevät nykyään enää
alan harrastajat. Tukkilaiskisoja käydään ympäri Suomea.
Raasakkakosken kilpailu
käytiin tällä kertaa hieman
pienemmällä porukalla kuin
aikaisempina vuosina. Ikämiessarjassa oli kuusi kilpailijaa ja yleisessä sarjassa viisi.
Naisia ja nuoria ei tänä vuonna nähty vesiuomassa.
-Yleensä
Raasakkakoskella kilpaillaan heinäkuun
ensimmäisenä lauantaina,
mutta tänä vuonna SM-kisat
ovat samaan aikaan, jonka
vuoksi meidän tapahtumaa
jouduttiin aikaistamaan viikolla, kertoi Iin kunnan puuhanainen Heini Perttula.
Pohjolan Voima aloitti tapahtuman
ohijuoksutuksella. Jokiuomaan laskettiin
vettä 100m³ sekuntivauhdilla, jolloin yleisö pääsi ihastelemaan Raasakkakoskea
”kuin silloin ennen”.
Vesitapahtumien välissä oli erilaista oheisohjelmaa kentällä. Etenkin lapsia
viihdytti taikuri Elias Kvist.
Lady Akat ja sambatanssija
sekä Hausmylly esiintyivät
myös päivän aikana.
Avajaispuheessaan
Iin
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes muistutti isiemme töistä jokiuitoissa.
-Työ oli ankaraa, kuluttavaa ja jopa vaarallista, kun
työskenneltiin vetten päällä luonnonvoimia vastaan.
Tämän päivän tukkilaisperinteellä halutaan tietenkin

ylläpitää fyysistä kuntoa,
mutta myös osoittaa kiitollisuutta sille työlle mitä on
muutamia vuosikymmeniä
sitten tehty. Omasta työstä ja
taidoista on hyvä syy olla ylpeä ja on hienoa että vanhoja perinteitä ylläpidetään ja
jaetaan tällä tavalla nuoremmille sukupolville. Kunta
on mukana Iijoki-hankkeessa ja haaveenamme on saada
vanha jokiuoma niin paljon
entiselleen kuin se energiantuotanto huomioon ottaen
on mahdollista, päätti Liedes
avauspuheensa.
Ratamestarina toimi jälleen kosken kaikki kivet tunteva Eero Alaraasakka, joka
on ikänsä asunut kyseisen
kosken törmällä. Ratamestarin tehtäviin kuuluu järjestää
puitteet ja työkalut kilpailijoille.
-Poikasena seurattiin silmä kovana, kun uiton miehet puliveivasivat häntien
kanssa joella. Yhtä aikaa oli
jopa 100 miestä ja 40 venettä
ohjaamassa uittoa ja purkamassa ruuhkia, muisteli Alaraasakka Iijoen uittoa.
Useat eri yhteistyökumppanit ja paikalliset yrittäjät
olivat tälläkin kertaa järjestäviä voimia, kukin omalla
osaamisalueellaan. Raasakan
Tukkilaiskisoja on pidetty
16 kertaa ja Iin Urheilijat r.y.
on ollut kantavana voimana
kaikki nämä vuodet.
- Meidän talkooväkeä on
päivän aikana täällä kentällä
noin 50 henkeä ja illalla Tukkilaistansseissa 15. Torstain
pystytyksessä oli 20:n henkilön ryhmä ja toiset 20 purkaa
tapahtumapaikan sunnuntaina, joten talkoohenkeä
löytyy Iin Urheilijoitten porukasta, myhäili tyytyväinen
puheenjohtaja Marko Jussila
ohjeistaessaan porukkaa päivän kulkuun.

Seremoniamestarina toimi jo
neljättä kertaa Radio Pookista
tuttu ääni Ari Kettukangas.

Kuningasjätkä Juha Julkunen taituroi tukilla mestarilliseen tapaan. (Kuva Ville Savilampi)

Veteraani Risto Alaraasakka sanoo joka vuosi rämpivänsä viimeistä kertaa, mutta kun kisa lähenee ei miestä pidättele enää
mikään.

Iin Energiassa työskentelevä Joni Jääskeläinen oli puolestaan ensimmäistä kertaa näissä karkeloissa.

Tukkilaiskisat on koko
perheen tapahtuma joka näkyi vahvasti niin lasten, nälkäisten kuin janoistenkin
huomioimisella.
Kaikissa
pisteissä Iin Urheilijat olivat
työn touhussa, liikenteen ohjauksessa, lipunmyynnissä,
puffetissa, lasten paikassa
sekä anniskelualueella.
Myös SPR:n ensiapuryhmän on oltava paikalla tällaisissa yleisötapahtumissa.
-SPR Iin osasto on pieni, mutta aktiivinen ryhmä.
Olemme nyt täällä ja viikon päästä annamme lisäapua Ouluun. EA-ryhmän
on helppo soluttautua toisen
ryhmän sekaan, koska koulutus on kaikkialla samanlaista, opasti ryhmänjohtaja
Annika Välikangas.
Iin osasto on tehnyt yhteistyötä lukiolaisten kanssa
ja toiminta tulee jatkumaan
jälleen syksyllä. Toimintaan ja vapaaehtoistyöhön
tutustuvat nuoret saavat
opintoihinsa lisäpisteitä. Välikangas toivookin, että ryhmään saataisiin aktiivisia
nuoria. Harjoitukset ovat parillisten viikkojen tiistaina

Iin Urheilijoitten sulkapallojaoston Jorma Anttila ja Mika
Mustonen työvuorossa lipunmyynnissä. Rannassa väkeä oli
lähes tuhat henkeä ja illan Tukkilaistansseissa noin 250 henkeä.

klo 18. Lisätietoja saa soittamalla ryhmänjohtajalle 040
487 3736.
Ennen iltaa saatiin jälleen kruunattua Kuningasjätkä. Tällä kertaa voiton vei
Juha Julkunen Savukoskelta. Kolme parasta palkittiin
tavarapalkinnoilla ja kaikki
osallistujat saivat Koskenlaskijamitalin kaulaansa.
Päivä jatkui Tukkilaistansseilla
Rantakestilässä,
jossa suosittu T.T. Purontaka esiintyi.

Terttu Salmi

Keruukoneen viemässä tukkeja lähtölavalle.

30-vuotis juhlakiertueella oleva Hausmylly esiintyi ennen koskenlaskuosuutta.
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Veeran Puoti palvelee
Oijärvi oli useita vuosia ilman omaa kauppaa. Aiemmin viisikin kauppaa elättänyt kylä oli kuihtunut

kaupattomaksi ja se aiheutti
kyläläisille jopa 100 kilometrin kauppareissut Iihin tai
Kuivaniemelle.

-Melkomoista
hullun
rohkeuttahan se vaati perustaa kylälle monen hiljaisen
vuoden jälkeen kyläkauppa

Veeran Puoti täyttää syksyllä 2 vuotta ja on kyläläisten tärkeä kokoontumis- ja kauppapaikka.

ja baari. Halusin kuitenkin
työskennellä omalla paikkakunnalla ja rohkaistuin
alkamaan yrittäjäksi, Veera
Kuha kertoo.
Perusteellisen remontin
vaatinut kiinteistö laitettiin
kuntoon ja muun muassa
kaupan ja baarin erottanut
väliseinä poistettiin. Näin
saatiin yhtenäinen kokonaisuus palvelemaan kyläläisiä
ja matkailijoita.
Syyskuussa Veeran Puoti
täyttää 2 vuotta ja on tänä
päivänä tärkeä lähikauppa
Oijärvelle ja lähikylille. Kaupasta löytyvät peruselintarvikkeet ja baarista kahvin ja
pullan lisäksi myös suolaisia nälän tyydyttäjiä. Myös
anniskeluoikeudet Veeran
Puodin baarilla ovat. Postin
pakettiautomaatti helpottaa
kyläläisten postipakettien
lähettämistä ja vastaanottamista.
-Kesäaika on mökkiläisten myötä vilkkainta aikaa
ja syksyllä elämää tuovat
metsästäjät. Talvisydän tammikuulta maaliskuulle on
hiljaisinta aikaa. Kyllä tämä
Veera Puoti muodostaa viihtyisän kokonaisuuden, jossa palvelevat sekä kauppa että baari.

Veera Kuha ja elämänkumppaninsa Mikko Ahola valmistelevat
kaupan ovien avaamista alkukesän lauantaina.
yhden ihmisen elättää, kun
jaksaa pitkää päivää tehdä.
Kahdelle kokopäiväiselle ei
elanto riitä, joten apuna on
käytettävä tuntityöntekijää,
joka onneksi löytyy samasta
taloudesta, Veera toteaa.
Kaupassa asioinut Eino
Nyman kertoo kaupan paluun monen vuoden jälkeen
elävöittäneen kylää ja ole-

van kyläläisille tärkeän paikan.
-Ikäni olen Oijärvellä
asunut ja kyllä oli outoa,
kun ei kylällä ollut omaa
kauppaa. Nyt etenkin kesäaika ja juhannuksen seutu
tuovat paljon uusia kasvoja
kyläkaupalle, meidän vakiasukkaiden elämää piristämään, Eino toteaa. MTR

Monipuolista palvelua Maisemaravintola Merihelmessä
Juhannuksena Merihelmen
Maisemaravintolassa oli varauduttu palvelemaan myös
mökkiläisten grillausasioissa.
Kylmätiskissä oli tarjolla erilaisia lihoja, täytettyjä paprikoita ja muita raaka-aineita
keskikesän juhlan grillauksiin.
-Asiakkaiden
toiveista
lihatiski syntyi ja aiomme
kesän aikana muinakin viikonloppuna tarjota grilleihin
raaka-aineita, Petri Alakiuttu
kertoo juhannusaattona.
Toimittajan mukaan läh-

teneet paprikat ja broilerit
löysivät illemmalla tiensä
grilliin ja herkulliselta maistuivat, joten testatun hyviä ja
maukkaita ovat Petrin tarjolle asettamat tuotteet.
Juhannusaattona
väki
nautti kahvista ja muista
tuotteista ravintolan terassilla upeiden maisemien
keskellä. Ravintolan merinäkymät eivät ole jääneet
matkailijoilla huomaamatta
ja asiakasmäärä on ollut tasaisessa nousussa.
-Saksalaisten määrä on

Petri Alakiutun herkulliset lihat ja täytetyt paprikat löysivät tiensä
moniin juhannusgrilleihin.

tänä kesänä lisääntynyt räjähdysmäisesti. Meillä on
sopimus viiden saksalaisen
bussiyhtiön kanssa ja parhaimmillaan pihalla on ollut
yhtä aikaa seitsemän saksalaista bussiryhmää, Petri
iloitsee onnistuneesta aluevaltauksesta Keski-Euroopan osalta.

Kesän aikana Maisemaravintola Merihelmessä on Pop
Up Kakkukahvila heinäkuun
puolivälissä. Pitäjämarkkinoiden aikaan tanssitaan
20.7. Mikko Tapion tahtiin
ja elokuun alussa vuorossa
ovat ilmaistanssit, joissa sadalle ensimmäiselle on luvassa kakkukahvitkin.

Juhannusaaton tunnelmaa Maisemaravintola Merihelmen terassilla.

Syyskuun
ensimmäisenä viikonloppuna vietetään
Pohjois-Pohjanmaan
maakunnallista kyläjuhlaa,
lauantaina ja sunnuntaina
harrasteautotapahtumaa.
Lauantain kyläjuhla on samalla Pohjois-Pohjanmaan
kylät ry:n 20vuotisjuhla.
-Monissa tapahtumissa

olemme kesän aikana mukana muuallakin ja meidät löytää esimerkiksi Vihkosaaresta Wtercross tapahtumasta
heinäkuun alussa. Sorsajahdin alkaessa elokuun loppupuolella, olemme puolestaan
paljon maastossa Erä-Padan
osalta, Petri kertoo kesän toiminnoista. MTR
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Kuiva-Turve Oy:n kiinteistössä toimivat Apteekki, Juhla- ja pitopalvelu Aurora, sekä
Kuivaniemen KukkaPirtti tukevat toistensa toimintaa ja huolehtivat yhdessä alueen viihtyvyydestä.

Apteekki on tärkeä
peruspalvelu kylällä
Simon apteekin sivuapteekkina toimiva Kuivaniemen
apteekki on kyläläisille tärkeä peruspalvelu. Vuodesta
2004 apteekissa työskennellyt Tiina Juntunen suree palveluiden vähenemistä Kuivaniemellä, mutta kiittelee
samalla kyläläisten uskollisuutta omaa apteekkia kohtaan.
-Usein käy niin, että kyläläiset ovat asioineet vaikkapa Kemissä tai Iissä ja
tulevat sitten hoitamaan apteekkiasiat tuttuun omaan
apteekkiin, Tiina toteaa.
Apteekkitoiminnan hän
kertoo muuttuneen viime aikoina monessakin mielessä.
-Ensin tuli lääkkeiden
vaihto, joka oli iso muutos. Sitten tulivat sähköiset
reseptit helpottamaan asiointia. Korvausluokat ovat
myös muuttuneet ja pari
vuotta sitten esimerkiksi aiemmin kokonaan korvatut

diapetestabletit siirrettiin 60
prosenttisesti korvattaviksi,

Kesä Kuivaniemen KukkaPirtin
vilkkainta aikaa
Tiina Juntunen kertoo alan
muutoksista. MTR

Tiina Juntunen on palvelut Kuivaniemen apteekissa vuodesta
2004.

Juhla- ja pitopalvelu Aurora
Tarvitsetpa kakkuja juhliisi
tai kokonaisvaltaista palvelua, löytyy apu Juhla- ja pitopalvelu Aurorasta. Aiemmin
lounastarjoilua Kievarissa
hoitanut Maarit Haapakoski osti vajaa vuosi sitten pitopalvelu Tuulian kaluston
ja perusti Auroran.
-Nykyisissä tiloissa olen
toiminut vuoden alusta ja
paikka katutasossa kylän
keskellä on osoittautunut
hyväksi. Toiminta on lähtenyt tasaiseen kasvuun ja kesällä en ehdi kaikkia tarjottuja töitä ottamaan vastaan,
Maarit kertoo.
Juhla- ja pitopalvelu Aurora toimii lähinnä Kuiva-

niemen ja Simon alueella,
hoitaen juhlat alusta loppuun. Tilauksesta leivotaan
sekä makeat että suolaiset.
Parhaimpana viikonloppuna Maarit kertoo leiponeensa 30 kakkua.
-Pyrin leipomaan sen verran ylimääräistäkin, että kyläläiset voivat hakea kahvitteluunsa vaikkapa lämpimät
korvapuustit toimitiloistamme. Aina aikaa ei tosin tähän
ole, Maarit naurahtaa.
Kaupan alalla pitkään
työskennellyt Maarit Haapakoski kertoo leipomisen
olleen aina rakkaan harrastuksen, josta juhla- ja pitopalvelun myötä tuli hänelle

mieluisa työ. Apua hän kertoo tarvittaessa saavansa leipuri/kondiittoriksi valmistuneelta tyttäreltään.
-Jokainen juhla on erilainen ja pidän uuden luomisesta. Juuri tein muun muassa täysin vegaanisen kakun.
Vaikka työ on sitovaa, on se
myös vapauttavaa. Kuivaniemen Yrittäjien jäsenenä
olen saanut toisilta yrittäjiltä
apua ja tukea. Yhdessä muiden samassa kiinteistössä
toimivien yritysten kanssa
olemme pyrkineet huolehtimaan myös ympäristöstä,
tuoden kukkia ja muuta
kaunista ihmisten ilahduttamiseksi, Maarit kertoo. MTR

Kuiva-Turpeen kiinteistössä
kaksi vuotta toiminut Kuivaniemen KukkaPirtti on
monipuolinen kukkakauppa, josta löytyvät myös lahjatavarat niin juhlaan kuin
arkeen.
-Myös jonkin verran vaatteita on valikoimassa, sekä
tietenkin
monipuolisesti
kortteja ja adresseja, vuonna 2013 yrittäjänä aloittanut
Päivi Sanaksenaho kertoo.
Yrittäjäksi hän kertoo
rohjenneensa alkaa aina
puutarha-alasta kiinnostuneena. Kesällä ulkokukat
ovat suurin myyntiartikkeli,
joita etenkin kesäasukkaat
vievät mökkiensä puutarhoihin.
-Kesäasukkaat ovat meille Kuivaniemen yrityksille
todella tärkeitä ja haluamme
jatkossakin palvella heitä,
kuten kuivalaisiakin mahdollisimman hyvin. Kiinteistön yritysten kesken valitsee

hyvä yhteishenki, joka toivottavasti näkyy asiakkaille

esimerkiksi viihtyisällä pihaalueella, Päivi toteaa. MTR

Ulkokukat ovat kesällä Kuivaniemen KukkaPirtin suurin myyntiartikkeli, kertoo yrittäjä Päivi Sanaksenaho.

Maarit Haapakosken Juhla- ja pitopalvelu Aurora huolehtii juhliesi onnistumisesta. Aamukahvit
Maarit nautti tällä kertaa naapuriyrittäjän kukkaloiston keskellä.
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Kuiva-Turve etsii
uusia toimintamuotoja
Turpeen käyttö on vähentynyt ja vähenee edelleen.
Tämä vaikuttaa myös Iin
kunnan ja Rantakairan Sähkön puoliksi omistaman
Kuiva-Turpeen toimintaan.
-Tuotannossa meillä on
reilut tuhat hehtaaria soita.
Määrä vähenee pikkuhiljaa
soiden jäädessä pois tuotannosta, eikä uusia tule tilalle,
toimitusjohtaja Pasi Syrjälä
Kuiva-Turve Oy:stä kertoo.
Kuiva-Turve Oy on vahva paikallinen toimija Iin
kunnan polttoainetuotannossa.
Yritys hallinnoi alueita, joilta tuotetaan turvetta
energiantuotantoon ja kuivikekäyttöön.
Kaikilla
Kuiva-Turve
Oy:n hallinnoimilla soilla
turvetta tuottaa Vapo Oy, lähinnä Oulun Energialle, Stora Ensolle ja Metsä Botnialle.
-Turvetuotannon asema
on huonontunut ja tällä het-

kellä Kuiva-Turpeen työllistävä vaikutus on 20-25 henkilötyövuotta
kuljetukset
mukaan lukien, Pasi Syrjälä
toteaa.
Hän kertoo yrityksessä
mietityn uusia toimintamuotoja, jotka kuitenkin
ovat vielä kehittelyvaiheessa. Pääasiassa yritys keskittyy polttoturpeen tuotantoon. Kuiva-Turve Oy hoitaa
lisäksi turvetuotannon ympäristölupavelvoitteisiin,
turvemaiden hallintaan ja
maankäyttöön liittyviä tehtäviä. Lisäksi Kuiva-Turve
vuokraa liiketiloja liikerakennuksessaan Kuivaniemellä, tukee paikallisten
yhdistysten toimintaa, on
mukana elinkeinotoiminnan
kehittämishankkeissa, mm.
Iin Micropoliksen projekteissa, sekä omistaa leirintäalue Camping Merihelmen
loma- ja huoltokiinteistöt.
MTR

Metsä Hyvönen Oy
vahvalla kasvu-uralla

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjän 2017 palkinnon ottivat vastaan
Tanja ja Pasi Hyvönen, yritys Metsä Hyvönen Oy.
Kuivaniemen vuoden yrittäjänä vuonna 2017 palkittu
Metsä Hyvönen Oy jatkaa
vahvaa kasvuaan. Yrityksen Pasi Hyvönen on aloittanut vuonna 2007 hankkimalla ajokoneen puiden
ajamiseen, sekä vuokramaalla isältään Markku Hyvöseltä moto tekokoneen.
Työt lähtivät lisääntymään siinä määrin vilkkaasti, että jo muutaman kuukauden kuluttua Hyvönen
hankki oman moton, työllistäen samalla ensimmäisen työntekijän. Kaluston
lisääntyessä tuli myös toinen koneenkuljettaja töihin.
Työt laajenivat vuonna 2012
Metsähallitukselle Kolariin.
Toisen hakkuuketjun Hyvönen hankki kesällä 2015,
kun solmi lisäsopimuksen
Metsähallitukselle Ranualle.
Tällä hetkellä yrityksellä
on neljä metsäkonetta, tuk-

kirekka ja lavetti. Työntekijöitä Metsä Hyvösellä on
yrittäjän lisäksi kymmenen.
Pasi Hvvönen kertoo arvostavansa työntekijöitään
ammattitaitoisina ja kalustosta huolehtivina kavereina. Metsä Hyvönen hankkii
myös itse leimikoita ja myy
puut Ruotsiin. Hyvösen mukaan yrittäjän täytyy pysyä
ajan kehityksessä mukana.
Pasi Hyvönen suoritti metsäalan
ammattitutkinnon
vuonna 2014 ja liikennelupakurssin vuonna 2016.
-Tulevaisuus näyttää valoisalta ja metsäteollisuuden
suurinvestoinnit luovat uskoa tulevaisuuteen. Vaikka
sopimus Metsähallituksen
kanssa loppui, saimme
Ruotsiin uuden. Lisäksi tukkien osto ja vienti Ruotsiin
on lisääntynyt, Pasi Hyvönen kertoo. MTR

Kuivaniemen pelimannit ilahduttivat kesäjuhlilla.

Seniorituvasta Kunto-Tupaan
Senioritupa on toiminut Kuivaniemellä kaksitoista vuotta, tuottaen ennaltaehkäiseviä palveluja kuntalaisille.
Kuntouttavan päivätoiminnan malli lähti pilottihankkeena Kuivaniemen kunnassa vuonna 2003 Ikäihmisten
pärjääminen haja-asutusalueilla projektin myötä. Kuntouttavan päivätoiminnan
malli todettiin hyväksi. Kuivaniemen ja Iin kuntien yhdistyessä vuonna 2007, toimintaa laajennettiin myös
Iihin. Tällöin syntyi Nikkarin kuntouttava päivätoiminta. Oulunkaaren kuntayhtymän
toiminnassa
kuntouttavan päivätoiminnan mallia on sittemmin laajennettu Oulunkaaren joka
kuntaan.
-Nimimuutos nähtiin tarpeelliseksi, jotta nimi kuvaisi paremmin nykyaikaista
kuntouttavaa päivätoimintaa. Yhdessä asukkaiden
kanssa pohdimme uutta nimeä ja päädyimme KuntoTupa nimeen, ohjaaja Sari
Kumpulainen kertoo.
Asiakkaat muistuttavat
kiitoskirjassa ”Hyvästit Seniorituvalle ja Tervetulotoivotukset
Kunto-Tuvalle”
tuleville asiakkaille ja ohjaajille, etteivät julkisuudessa
olleet puheet vanhustenhoidon heikosta tasosta ole
totta ainakaan Kuivaniemellä. ”Tuntuu, että tällaiset
puheet on haettu jostakin
kehitysmaista, ei ainakaan
Kuivaniemeltä”, eräs asia-

kas kirjoittaa.
-Meillä käy kuntouttavassa päivätoiminnassa nelisenkymmentä asiakasta,
jotka kaikki asuvat kotona.
Pyrimme ylläpitämään ja
parantamaan asiakkaiden
fyysistä kuntoa erilaisilla
harjoituksilla. Myös sosiaalinen kanssakäyminen on
tärkeää, joten seurustelulla
ja erilaisilla askarteluilla,
sekä bingolla on tärkeä osa
toiminnassamme,
kertoo
Sari Kumpulainen.
Nimenmuutoksen myötä
toiminta muuttui ikärajattomaksi toiminnaksi kaikille, jotka haluavat huolehtia
kunnostaan iloisessa rempseässä porukassa.
-Toimintamme on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa, sekä hyvinvointia
tukevaa toimintaa. Sen tarkoituksena on ylläpitää ja
edistää asiakkaan fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Toiminta edesauttaa ikääntyneen kotona
asumista ja osallisuutta,
sekä mahdollistaa sosiaalisiin suhteisiin ja kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
Kuntouttavalla
päivätoiminnalla edistetään sosiaalista turvallisuutta ja arjessa
selviytymistä, ohjaaja Terttu
Vartiainen toteaa.
-Teemme kiinteää yhteistyötä kotihoidon kanssa
asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi.
Tällöin suunnitelmallisuus
ja tavoitteellisuus lisääntyy

Sari Kumpulainen, Minna Tolonen, vuoden Kunto-tupalainen Vappu Takalo, Pirjo Kauppila ja Terttu Vartiainen kesäjuhlilla.

vanhusten kotihoitoa kehitettäessä, Sari Kumpulainen
toteaa. Kuntouttavasta päivätoiminnasta onkin vuosien myötä tullut toimintamalli, joka myönteisellä
tavalla edistää ikäihmisten
hyvinvointia.
Juhannuksen alla Kun-

to-Tuvalla järjestettiin kesäjuhlat, joissa esiintyivät
Kuivaniemen Pelimannit ja
tanhuryhmä Oulusta. Kuntouttava päivätoiminta onkin tuottanut hyviä tuloksia
muun muassa vähentyneenä laitoshoidon tarpeena.
MTR

Vuoden ensimmäinen kuivaniemeläinen poika ja Kunto-Tuvalla
tehdyn peitto.

Kesäjuhlilla esiintyi tanhuryhmä Oulusta.
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Pohjoisrannan kyläyhdistyksellä vilkasta toimintaa
Kuivajoen
Pohjoisrannan
kyläyhdistys on perustettu
vuonna 2016. Yhdistyksen
tarkoitus on pitää Pohjoisrantaa elinvoimaisena, sekä
edistää kyläläisten ja mökkiläisten viihtyisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
-Yhdistys järjestää eri vuodenaikoihin liittyviä tapahtumia kuten pikkujoulun,
pääsiäisriehan ja tietenkin tämän juhannuskokon polton,
yhdistyksen puheenjohtaja
Hannu Peurasaari kertoo sytyttäessään juhannuskokkoa
Vatungin kalasatamassa.
Komea kokko merenrannassa ei olekaan mikään
risukasa, vaan siinä ovat
mukana myös Oolannin
laavun vanhat pitkospuut.
On helppo uskoa Hannun
vakuutteluun kokon palamisesta ainakin seuraavat kolme tuntia. Kyläyhdistys on
polttanut juhannusaattona
kokon Vatungissa vuodesta

2017 alkaen ja kokolle yleisöä
saapuu Kemiä myöten.
Omien tapahtumien lisäksi kyläyhdistys on mukana
Vatunkipäivien järjestämisessä, sekä tekee monenlaista
yhteistyötä Iin kunnan kanssa.
-Vuonna 2018 teimme
hedelmällistä
yhteistyötä
kunnan kanssa muun muassa Oolannin laavun viihtyisyyden lisäämiseksi ja
siisteydestä huolehdimme
myös. Aloitteestamme kunta teetätti Vatunkiin hienon
uimarannan
pukukoppeineen ja makkaranpaistopaikkoineen, Hannu Peurasaari
kertoo yhteistyöstä kunnan
kanssa.
Kuluvan kesän osalta hän
on harmissaan huoltorakennuksen suljettuna olemisesta. Kesäkahvila Pookiin ei
ole löydetty yrittäjää, joka
olisi huolehtinut myös huoltorakennuksesta.

-Huoltorakennus
tulisi
saada leiriytyjien käyttöön ja
alueen infotaulu ajan tasalle,
Peurasaari heittää haasteena
kuntaan.
Lisäksi hän toivoo Vatungin kehittämissuunnitelman
toteutuvan myös vuodelle
2019 merkittyjen parannusten osalta. Suunnitelmassa
on tälle vuodelle 9-korinen
frisbeegolfrata ja mökkiläisten talvivesiposti.
-Vatungin alue on kehittämisen arvoinen ja olemme
kyläyhdistyksenä valmiit yhteistyöhön kehittämissuunnitelmien toteuttamisessa,
Hannu toteaa juhannuskokon roihutessa taustalla satapäisen yleisön viettäessä
juhannusaattoa Vatungissa.
MTR
Pohjoisrannan kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Hannu Peurasaari sytyttää Vatungin juhannuskokon 2019.

Yleisöä oli juhannusaaton alkuillasta runsaasti seuraamassa kokon polttamista. Taustalla näkyvä huoltorakennus on kyläyhdistyksen ja
alueella leiriytyvien harmiksi suljettuna.

Kesätuulen avustaessa kokko roihusi komeasti Vatungin kalasatamassa.

Kesäinen lämpö helli Kuivaniemen Nuorisoseuralla Kesäfestareilla
Kuivaniemen Nuorisoseura on paikkakunnalla monipuolinen toimija, joka järjestää laadukasta toimintaa
ympäri vuoden.
-Bingon pyörittäminen
on toimintamme taloudellinen tukijalka, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan, puheenjohtaja Raimo
Ikonen toteaa.
Kesän aluksi Nuorisoseuran talolla pidettiin
Kesäfestarit, jotka olivat
kaikille avoimet ja koko
Pohjois-Suomen, erityisesti
laitoksissa asuville suunnattu virkistystapahtuma.
Esiintyjäkaarti oli huippuluokkaa Jarkko Honkasesta
Mari Ylikärppään ja Ville
Kortesalmen
karaokeen.
Rockista huolehti Fortissimo
Plays Hurricanes kokoonpano. Kesäinen lämpö helli
tapahtumaa, joka onnistui
kaikin puolin hienosti.
-Yleisöä ei saapunut aivan niin paljon kuin rohke-

nimme odottaa. Tapahtumat vaativat lukemattomia
talkootunteja ja laitoksissa
asuville ei ole paljon tapahtumia. Voimavaramme eivät
kuitenkaan riittäneet kuljetusten organisointiin, mikä
oli osasyynä ennakoitua
pienempään yleisömäärään,
Raimo arvelee.
Kunnan hän toivoisi jatkossa arvostavan sivukylien
tapahtumia enemmän ja tukevan järjestäjiä isommalla
avustuksella.
-Taloudellinen riski on
pienelle yhdistykselle kova,
jos mahdollisen tappion
joutuu yhdistys kattamaan,
Raimo Ikonen toteaa, luvaten samalla Kuivaniemen
Nuorisoseuran jatkossakin
olevan aktiivinen toimija
paikkakunnalla.
Pitäjämarkkinoilla Nuorisoseura on mukana muun
muassa järjestämällä markkinabingon molempia markkinapäivinä. MTR

Mari Ylikärppä vauhdissa Kesäfestarien esiintymislavalla.

Kesäfestarien yleisö nautti hyvästä musiikista ja kesäisestä
säästä.

2019

Pankinnokan uimaranta kunnostettiin
osana Kuivajoen alaosan kehittämistä
Pankinnokan uimaranta-alue sai
juhannuksen alla
leikkivälineet ja
ranta välineineen
on valmis uimareiden käytettäväksi.
Alueelta löytyvät myös viihtyisä grillihuvimaja ja uimakopit, sekä komea hiekkaranta.

Kalankasvatus
jatkuu
Vatungissa
IHN-viruksen löytyminen merialueen kalanviljelylaitokselta aiheutti
pari vuotta kestäneen kalankasvatuksen keskeytymisen. Nyt kasvatusta on
pikkuhiljaa aloitettu uudelleen.
-Toistaiseksi toiminta
on pienimuotoista, mutta
tarkoitus on saada kalankasvatus lupien edellyttämälle tasolle, Timo Karjalainen kertoo.
Tulevaisuuteen
hän
suhtautuu luottavaisesti,
laitokselta otettujen ensimmäisten
näytteiden
osoittauduttua puhtaiksi.
-Viime viikolla otettujen toisten näytteiden
tuloksia odottelemme ja
jos nekin ovat puhtaat,
toivomme voivamme lisätä kalantuotantoa. Toimitilat
perkaamoineen
antavat toiminnalle Vatungissa hyvät puitteet,
Karjalainen toteaa. MTR
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Pankinnokan uimaranta on saatu
kunnostettua huippukuntoon, kun
leikkivälineet asennettiin paikalleen
juhannuksen alla.
Pankinnokan virkistysalue on
muodostettu 1970 - luvun alussa
ruoppaushiekasta ja maasta. Alue
oli kuitenkin vuosien saatossa pajuttunut ja hiekan alta oli paljastunut kiviä ja soraa, jotka olennaisesti
heikensivät alueen virkistyskäyttöä.
Lisäksi merenranta-alueen oli vallannut paikalliset ruokokasvit, jotka
terävine lehtineen ja vuosikasvustoineen heikensivät alueen käyttöä.
Kuivaniemen
Osakaskunnan
toimesta alue saatettiin huippukuntoon, Oulun Seudun Leaderin
tukiessa hanketta osarahoituksella.
Pankinnokan kunnostus oli yksi osa
Kuivajoen alaosan kehittämishanketta, jossa muun muassa alaosan
veneväylä kunnostettiin poistamalla kiviä ja lietettä. Myös väylämerkit
hankittiin ja väylä merkattiin.
Pankinnokalle hankittiin grillihuvimaja, uimakopit ja wc, sekä
leikkivälineet.
-Hanke onnistui erinomaisesti.
Kuivajoen väylä saatiin kunnostettua ja Pankinnokan alueen viihty-

vyys sekä käyttöaste ovat nousseet
huomattavasti. Samalla alueen ihmisten yhteisöllisyys on lisääntynyt
talkoiden myötä. Alue on siisti ja
järjestyshäiriöitä ei ole esiintynyt.
Hanke on täyttänyt sille asetetut tavoitteet ja jopa osin ylittänyt ne, Olli
Dahl Kuivaniemen Osakaskunnasta
kertoo.
Hankkeen budjetti oli alun perin
55 000 euroa, josta 10 500 euroa oli
Kuivaniemen Osakaskunnan omarahoitusta, Oulun Seudun Leaderin tuki 33 000 euroa ja talkootyön
osuus 11 500 euroa. Ylimääräiset
kustannukset, joita koitui väylän
kunnostuksesta ja läjitysmaiden
sijoituksesta, joita ei osattu huomioida etukäteen, nostivat osakaskunnan omarahaosuuden noin 17 000
euroon aiemmin suunnitellusta 10
500 euron osuudesta.
-Pienimmät työt suoritettiin
pääasiassa talkootyövoimin. Talkootunteja kertyi kaiken kaikkiaan
reilut 1051, joista konetyötunteja oli
167. Yhdistyksessä on jäseniä, joilla
on erikoisosaamista ja työkoneita,
joten kaikki sujui jouhevasti, Olli
Dahl iloitsee. MTR

Oijärven Mökkihöperöt

monessa toiminnassa mukana
Kolme vuotta sitten kyläläisten ja mökkiläisten yhteenkuuluvuutta
edistämään
perustettu Oijärven Mökkihöperöt toimii kiinteässä
yhteistyössä Oijärven Nuorisoseuran ja Oijärven Kyläyhdistyksen kanssa.
-Olemme olleet mukana
järjestämässä pilkkikilpailuja, toripäiviä, venetsialaisia

ja monia muita kylän tapahtumista, Mökkihöperöiden
hallituksen jäsen Kalervo
Södö kertoo.
Toiminnan pääpaino on
keskittynyt Sampolaan, josta onkin muodostunut todellinen monitoimitalo eri
toimintoineen ja toimijoineen.
-Pienellä kylällä on vä-

040 533 4814

hän toimijoita, joten monet
meistä toimivat useassa eri
yhdistyksessä. Ehkäpä sekin
osaltaan auttaa yhteenkuuluvaisuuden tunteen saavuttamisessa, kun näemme
eri rooleissa, Kalervo arvelee. MTR

KONEVARONEN
KONEVARONEN
KONEVARONEN
Construction machinery

Oijärven kauneus on saanut monet valitsemaan
kylän kesämökkinsä paikaksi. Yhteistyössä mökkiläiset ja kyläläiset huolehtivat myös virkistyspaikkojen kunnossa pysymisestä.

Kuivaniemi

toivottaa
Hyvää kesää!

Construction machinery

KONEVARONEN
Construction machinery
Construction machinery

MEDIA

Kustannus
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Museon kulmilta
Kuivaniemellä

Museolla on monipuolisesti esineitä. Pannuja on hyvä valikoima. Kannut tuovat mieleen menneet vuosikymmenet.
Kuivaniemen Kotiseutuyhdistyksen toiminta on
edennyt kuluneena vuotena edellisvuosienen tavoin: syksyllä lopetettu toiminta on saatu päätökseen, kun museon ikkunaluukut on suljettu ja kesän
työt saatu loppuun. Talvisin museo tulee mieleen,
kun ajaa Kirkonkyläntietä museon ohi ja toteaa talvirauhan vallitsevat museolla ja toisena museoon
liittyvänä ovat johtokunnan kokoukset, joissa puidaan tulevan kesän tapahtumia.
Menneen talven aikana sattui ikävä tapaturma,
jossa Kotiseutuyhdistyksen jäsen Anni Kehus menehtyi kolarissa. Anni oli pidetty ihminen koko
Kuivaniemen alueella ja Kotiseutuyhdistyksen jäsenenä. Hän oli hillitty ja toimeen saava monitaitava nainen, jonka taiteellinen kyky näkyi museon
näyttelyiden luojana ja toteuttajana. Kiitollisina
muistamme Annia!
Kuluvan kesän toiminta museolla on ollut tiistaitalkoita ja käytännössä nurmikoiden ruohonleikkausta, päärakennuksen siivousta, kukkien istutusta ja aitan viimeistelytöitä. Aittamme on nyt
ulkopuolelta valmiina, kun aitan yläkerran oviluukun eteen on saatu valmiiksi pieni parveke ja koko
rakennus tuntuu komeudessaan varastavan pihan
päähuomion.
Onneksi koko kesä ei ole vain työtä ja työtä tiistaisin iltapäivällä. Kesän kohokohta on sunnuntaina 14.7., jolloin on kotiseutupäivä, joka alkaa
jumalanpalveluksella kello 12 ja välittömästä seppeleenlaskulla sankariristille ja juhla jatkuu Seurantalolla.
Museo on avoinna heinäkuussa viikonvaihteissa
kello 12-16 sekä lauluiltoina että talkooiltaisin.
Pitäjämarkkinoilla ollaan mukana edellisten
vuosien tavoin ja siellä on ostettavissa Kotiseutuyhdistyksen tuotteita.

Leppäkosken Sähkö
tuulivoiman tuottaja
Vatungissa
1995 ja kunnassa on tehty
pitkäjänteistä työtä alan tuotannon
voimistamiseksi.
Kuntaan onkin tällä hetkellä rakenteilla useita tuulipuistoja, joista Viinamäkeen
nousevat voimalat ovat Suomen korkeimpia.
-Omista investointisuunnitelmistamme
Vatungin
suhteen tiedotamme aikanaan, kertoo hivenen arvoituksellisesti Juha Koskinen,
Leppäkosken
Sähköstä.
MTR

Leppäkoski tuottaa ympäristöystävällistä,
tukivapaata tuulivoimaa omassa
Kuivaniemellä sijaitsevassa
tuulivoimapuistossa. Tuulivoimapuisto koostuu kahdeksasta
tuulivoimalasta,
joiden vuosituotanto on yhteensä noin 12-15 GWh, joka
vastaa noin 500-700 sähkölämmitteisen omakotitalon
vuosikulutusta.
Ensimmäiset tuulivoimalat ilmestyivät Iin ja Kuivaniemen maisemiin vuonna

Museoalueen aitta alkaa olla valmiina.
Kesäkuun 13. iltapäivänä oli Kuivaniemi-talolla
mielenkiintoinen kotiseututapahtuma, jossa iiläinen Ilkka Teppo esitteli metallinpaljastimen avulla Kuivaniemeltä löytämiään maahan pudonneita
rahoja, koruja ja muita metalliesineitä sekä vanhoja karttoja, joista näkyi esineiden löytöpaikkoja.
Kaunis kesäilta houkutteli kuivalaisia kylvämään
porkkanan siemeniä ja katiskalla käymään enemmän kuin tulla kuulemaan mielenkiintoisia juttuja
Kuivaniemeltä löydetyistä esineistä.
Valoisaa kesää kaikille!

Antti Ellilä,
kuvat Anne Riepula

Juhannusaattona Vatungin tuulivoimalat pyörivät sumuisessa
säässä.

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS
SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY
95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

Kyläkauppa ja baari

Lauluiltoja on pidetty ja ne
ovat olleet suosittuja.

Veeran Puoti | Kuivajoentie 4380, 95160 Oijärvi | 040 152 7855
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Iisiverkko valmis Kuivaniemellä ja Oijärvellä
Iin kunnan alueelle rakentuva kiinteä valokuituverkko
Iisiverkko alkaa olla valmis.
Kuivaniemen osalta rakennustyöt valmistuivat vuoden 2018 aikana ja Oijärvellä
tänä keväänä.
-4-tien rakennustyöt ovat
aiheuttaneet harmia juuri
Kuivaniemen alueelle, mutta nyt nekin pitäisi olla voitettuja. Runkokaapeleiden
katkeamisia on valitettavasti
tapahtunut, mutta nyt olemme saaneet varmistavan
yhteyden pohjoisesta, eikä
ongelmia enää pitäisi ilmetä,
Samuli Mäenpää Iisiverkosta kertoo.
Iisiverkon valmistumisen
myötä Ii on noussut valtakunnan 11 parhaimman
kunnan joukkoon nopeiden
kiinteiden
laajakaistayhteyksien käytössä ja saatavuudessa. Kunnista viisi
on Ahvenanmaalla ja kuusi
Manner-Suomessa. Nämä
kunnat saivat neljä tähteä
viidestä mahdollisesta.

-Harppaus on huima, jos
sitä vertaa perin vuoden takaiseen tilastoon, jossa Ii on
huonoimpien joukossa mobiiliverkkojen nopeudessa.
Niissä nopeus tahtoo keskittyä suuriin asutuskeskuksiin, Mäenpää toteaa.
Käyttäjillä monenlaisia
kokemuksia
-Kesällä 2018 Iiverkko
saatiin meille ja odotukset
olivat korkealla. Aivan ne
eivät ole toteutuneet. Mittausten mukaan verkon
nopeuden pitäisi olla kunnossa, mutta käytössä se
tuntuu joskus hitaalta, Sirpa
Kaakkuriniemi kertoo kokemuksiaan. Samalla hän
korostaa, ettei välttämättä
tiedä onko syynä laitteet, vai
verkko, vai jopa oma tietämättömyys.
Tietöiden hän kertoo
muutaman kerran katkaisseen yhteydet kokonaan ja
pitää varmistavan yhteyden
saamista hyvänä asiana.
Pentti Soini Yli-Olhavasta

kertoo olevansa tyytyväinen
Iisiverkon toimintaan.
-En ole ongelmia todennut ja nopeus on luvatun
mukainen. Televisio minulla ei vielä ole Iisiverkon

kautta, mutta senkin olen
ajatellut hoitaa ensi tilassa, koska antennin kautta
tv-ohjelmien näkymisessä
on suuria ongelmia, Pentti
Soini toteaa. MTR

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256
www.kulta-aalto.com

Merihelmi Camping
Tuomo Ryynänen
+358 400 695 876
info@camping-merihelmi.fi
Iisiverkon asennustyöt on saatu valmiiksi Kuivaniemellä ja
Oijärvellä.

Rynkyntie 35
95100 Kuivaniemi
www.camping-merihelmi.fi

Puh. 040 708 8146

Liikkuva huolto - siellä missä tarvitset

konehuoltopaakkola@gmail.com

www.konehuoltopaakkola.fi

HUOLLAMME JA KORJAAMME KAIKENLAISEN
RASKASKALUSTON MERKISTÄ RIIPPUMATTA,
PAIKANPÄÄLLÄ, SIELLÄ MISSÄ TARVITSET, SEKÄ
HALLITILOISSAMME PORKANTIE 4, 91100 II
• Komatsu Forest Oy:n merkkihuolto
• Liebherr maansiirtokoneiden merkkihuolto

Parhaimmissa tapauksissa valokuitu voitiin aurata maahan, eikä
jälkiä juurikaan jäänyt.

Suurin osa kaapeleita kaivettiin maastoon ja jäljet siistiin.

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Kuivaniemen Yritys mukana markkinoillakin
Kuivaniemen Yritys tarjoaa monipuolista liikuntatoimintaa koko perheelle.
Ohjelmassa on kesäaikana
muun muassa lasten yleisurheilukoulu, kesäjumppaa
ja monenlaista mukavaa yhdessä harrastamista.
Pitäjämarkkinat avaa tänäkin vuonna perjantaina
19.7. juostava Markkinahölkkä. Matkana on 10,5
kilometrin Jokivarren reitti,
jossa juostava alusta on osin
asfalttia, osin metsäpolkuja
kauniissa jokimaisemissa.
Sarjat ovat alle 18 vuotiaille
tytöille ja pojille, miehille ja
naisille, sekä yli 60 vuotiaille
naisille ja miehille.
- Meidät löytää mark-

kinoilta arpoja myymästä.
Molempina päivinä arvotaan urheilukello. Lisäksi
meillä on myynnissä Kuivaniemen Yrityksen logolla
painettuja tuotteita, tuubihuiveja, pipoja ja t-paitoja.
Syksyn osalta toiminta
jatkuu samanlaisena kuin
edellisenä vuonnakin, seuran puheenjohtaja Sirpa Varanka kertoo. MTR

Kuivaniemen Yrityksen iloista
porukkaa vuoden 2018 Pitäjämarkkinoilla. Tänä vuonna heidän teltaltaan löytyvät arpojen
lisäksi seuran logolla varustetut
tuotteet.

Lisätiedot Kuivaniemen Yrityksen toiminnasta löytyvät https://kuivaniemenyritys.sporttisaitti.com/yhteystiedot/

www.kuiva-turve.fi

Metsänomistajien itsensä hallitsema - takuulla metsänomistajien asialla!
Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa!
Kuivaniemen toimisto:
Kuivajoentie 13 B 2 (ent. Osuuspankin talo)
95100 KUIVANIEMI
Juha Raappana puh. 0400 318 607
juha.raappana@mhy.fi
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SIMON
APTEEKKI

KUIVANIEMEN
SIVUAPTEEKKI

Avoinna ma-pe klo 9-17

Avoinna ma-pe klo 9-16.30

Ratatie 8 Simo
Puh. (016) 266 009

Ratatie 1 Kuivaniemi
Puh. (08) 724 7590

Savotta ja Pitopalvelu
Catjanne kuulumiset
30

VUOTTA

Matti Böök Oy
Maanrakennus- ja maansiirtotyöt
Teiden ja pihojen kunnossapito
Metsänparannustyöt
Vesakonleikkuu
Janne 040 744 9020 | Matti 0400 287 729
mattibookoy@gmail.com

Kemin LVI-Palvelu Oy
• myynti • asennus • huolto
Asentajankatu 14 94600 Kemi
p. (016) 256 922, 0500 695 851
Avoinna ark. 8-17

Iin alueen taksit
yhdestä numerosta

0200 81 000

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm

Kelan suorakorvausmatkat
numerosta 0800 93150

Olemme nyt kaksi vuotta
pyörittäneet
yritystämme:
mökkikylää, pitopalvelua ja
tilausravintolaa ja selvästi on
ollut tilausta tällaiselle palvelulle. Tässä toimii kaksi omaa
yritystä; Savotta ja Pitopalvelu Catjanne. Kun pyöritämme yrityksiä pariskuntana,
niin vastuualueet ovat jaettu
selkeästi: Pasi hoitaa keittiön
ja Katja salin.
Olemme
kunnostaneet
paikkaa laajasti, muun muassa rakentamalla pienen
caravan-alueen, kunnostaneet pihatiet ja parkkipaikat.
Terassit on uusittu ja rakennukset myös maalattu.
Savotan tilaisuuksien ja
majoituspalveluiden lisäksi
teemme paljon pitopalvelua
Merilapin alueella, painottuen muistotilaisuuksiin ja häihin. Olemme saaneet hoitaa
myös vaativia tilaisuuksia,
kuten esimerkiksi Lapin Urheilugaalan tammikuussa ja
Kemin kaupungin iltajuhlat
maaliskuussa.
Tilaussauna ja palju ovat

erittäin kovassa suosiossa
viikonloppuisin. Yrityksestämme on mahdollisuus
saada myös räätälöityjä kalastus- ja metsästyspaketteja,
jotka voidaan yhdistää myös
avotulen kokkikurssiin.
Venootteja ja läskipyöriä
vuokrataan. Täällähän on
upeat puitteet lähteä niin
vesille kuin metsään patikoimaan.
Tulevaisuuden
näkymät ovat hyvät majoituksen suhteen, sekä muihin
tilaisuuksiin. Suunnitelmissa
on kolmen lisämökin rakentaminen alueelle. Samoin
keittiön laajennut alkaa olla
ajankohtainen.
Savotasta ei ole kuin kahdeksan kilometriä Kemin
keskustaan, mutta täällä
on ihan toisenlainen maailmansa. Metsäistä rauhaa
Kemijoen varrella ja täällä
voi oikeasti rentoutua, istua vaikka ongella ja nauttia
luonnosta.

Pasi Alakiuttu ja
Katja Limingoja

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmiskodit laatua ja palvelua arvostaville
yli 30 vuoden
kokemuksella.

30
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VUOTT

ÄLÄ TINGI
LAADUSTA,
VALITSE
KODIKSESI
JT-TALO

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja
Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella
Metsäojitukset
Mätästykset

Myös Valopilkku-sovellus!

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com

Lounas
on tarjolla klo 10:30-16
jokapäivä
Hinta arkena
9,90€
Viikonloppuisin 11,70€
4-12 vuotiaat
5€
Alle 3v syö ilmaiseksi
vanhempien
ruokaillessa.

IIn KuKKaKauppa
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13

www.arvokovaoy.fi

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

Tervetuloa!

Neste Nelosparkki
Avoinna joka päivä 6-23
Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125
www.nelosparkki.fi

Autoilijantie 9 Kemi
p. 0207 288 520
Jääsalontie 17 Oulu
p. 0207 288 521

www.pohjoistavoimaa.fi
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TuuliWatti nostaa tuulisähkön
tuotannon uudelle tasolle
TuuliWatti Oy toteuttaa Suomen toistaiseksi suurimman
tuulipuiston Simon Sarvisuon alueelle Lounais-Lappiin. Yhtiö rakentaa alueelle
27 alan uusinta ja tehokkainta teknologiaa hyödyntävää 5,6 megawatin tuulivoimalaa. Valmistuessaan
151 megawatin tuulipuiston vuosituotanto ylittää 0,5
terawattituntia – mikä vastaa yli kahdeksan prosenttia kaikesta viime vuonna
maassamme tuotetusta tuulisähköstä.
Simon Sarvisuon tuulipuisto on samalla suurin
Suomen ensimmäisen uusiutuvan sähkön tuotantokilpailutuksen
keväällä
voittaneista
hankkeista.
Tuulipuiston rakennustyöt
alkavat loppuvuodesta 2019
ja sen arvioidaan valmistuvan tuotantoon vuoden 2021
loppuun mennessä.
Tuuliturbiinivalmistaja
Vestas toimittaa Sarvisuolle
markkinoiden
nykyaikaisimmat
maatuulivoimaturbiinit. Uuden EnVentus
V162-5.6 MW -turbiinin

roottorin halkaisija on 162
metriä ja Vestaksen uusi torniratkaisu mahdollistaa 166
metrin tornikorkeuden.
-Tuulivoimateknologia
on kehittynyt vauhdilla.
Korkeampi torni, pidemmät
siivet ja tehokkaampi turbiini mahdollistavat tuulen
hyödyntämisen laajemmalta
alueelta. Tämä yhtälö parantaa tuulivoiman kilpailukykyä, kun voimalat tuottavat
enemmän uusiutuvaa energiaa ja mikä parasta – entistä
edullisemmin, toteaa Tuomas
Candelin-Palmqvist,
Director, Wind Power, St1
Oy:stä.
-Uusi investointimme on
osoitus siitä, että uskomme
tuulivoiman sopivan erinomaisesti Suomeen. Meillä
on erittäin suotuisat tuuliolosuhteet ja tuulivoimalla
tulee olemaan kasvava rooli
osana CO2-vapaata energiajärjestelmää, sanoo S-Voiman toimitusjohtaja Mikko
Halonen.

Tiedotus TuuliWatti Oy

www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

Pohjoiset taimet Simosta
Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

Simon
Parturi-Kampaamo

Huolto- ja rengastyöt
Polttoainepalvelu!

Tervetuloa!
OLEN LOMALLA
8. - 31.7.2019!

Simon Autopalvelu Liiten Oy
Etappitie 2, 95200 Simo

Puh. 016 276 611
Vanhatie 1, 95200 Simo

016 266 037

ARKADIA
Kotieläinpuisto
Saarenrannantie 12
95230 Maksniemi
puh. 040 552 6146

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
Puh. 016 267 550
Ratatie 6, 95200 Simo

Olemme avoinna 15.5-31.8. joka päivä klo 10-18.
Syyskuussa avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-18.
Kahvila-Ravintola Arkadia on avoinna samaan aikaan, mutta
palvelee myös muitakin kuin eläinpuiston asiakkaita

Tervetuloa!

Kahvit, leivonnaiset, virvokkeet, jäätelöt ja maittavat grilliateriat kohtuuhinnoilla.

Kasvattajaseura Kirillä iloinen ilme Simossa
Vahvaa
kasvattajaseuran
mandaattia edustavalla Simon Kirillä on aihetta iloon,
sillä peräti 12 joukkuetta pelaa pesäpalloa eri sarjatasoilla ja ikäluokissa. Iloista seuran aktiivisuutta lisää lisäksi
se, että Kuivaniemen nuoret
ja vetäjät ovat myös löytäneen harrastuksensa seurasta, ja lisää toivotaan.
Miesten
ykkössarjaan
nousu viime syksynä toi
huomattavaa
lisämielenkiintoa
kansallispeliämme kohtaan. Viimeaikaiset
miesten parantuneet otteet
ykkössarjassa on huomattu,
lisäten positiivisuutta sitäkin kautta lajia kohtaan.
Miesten nousun myötä
myös kenttäolosuhteisiin on
panostettu Simossa kunnan
toimesta katetulla katsomolla ja seuran uusilla kuulutuslaitteilla. Kun uudet
pesisfanitkin ovat löytäneet
entisten lisäksi kentälle, voidaan tulevaisuuteen katsoa
pienestä kunnasta huolimatta valoisin mielin.
Naistenja
miesten
maakuntasarjat
täyttävät
ensimmäisinä seuran tulevaisuuden nousevat pelaajat, mutta tuota rintamaa
haastaa kovaa vauhtia niin
C- tyttö- ja -poikaikäiset lahjakkaat nuoret.

Lastenleirit hauskaa
mukanaoloa
Lasten ja nuorten parasta antia on olla mukana iloisis-

sa ja välillä jännittävissäkin
tapahtumissa.
Sarjapelien
jännitys ja alue- ja Suomen
Pesäpalloliiton
valtakunnalliset pesisleirit ovat jokakesäistä junnujen parasta
odotusten aikaan, jossa uusia kavereita löytyy ympäri
Suomen niemen.
Junnujen alueleirit pidettiin kesäkuulla, jossa
pienimmät, alle kahdeksan

vuotiaat kohtasivat Kärsämäellä, alle kymmenvuotiaat Ylivieskassa ja alle 14
vuotiaat Kempeleessä. Tuomisina sijat yhdestä viiteen.
E-juniorit ovat leireilemässä valtakunnan tasolla
heinäkuun alussa 1.-6.7. Espoossa, D-nuoret 15.-20.7.
Oulussa, F- ja G-nuoret
31.7-4.8.
Kankaanpäässä
ja vanhimmat eli C-nuoret

22.-27.7. Hyvinkäällä, joten
pesisosaamisen aakkosista
ja oppimisen annista ei ainakaan tule pulaa.
Hyvän mielen mittarina
Kirin pesäpallojaosto järjestää joka syksy sarjojen päätyttyä kauden huipentuman
eli päättäjäiset, jossa kaikki
mukana olleet pelaajat ja
joukkueiden tsemppipelaajat palkitaan. Lisäksi vali-

taan kauden paras tuomari
ja nuorisotuomari sekä talkoolainen ja pelinjohtaja.
Aina ei tarvitse pelata.
Seurassa on paljon muutakin mukavaa. Muun muassa
tuomarit ovat yksi iso osa
pesistoimintaa, Heille järjestetään koulutusta aina aloittelijoista lähtien.
Junnutuomaroinnista saa
myös aina hyviä kavereita ja

muutaman euron plakkariin
omaksi taskurahaksi. Joten
kutsuppa joukolla kavereitasi yhdessä mukaan sillä
ennen sarjatasoja pesiskoulutkin pyörivät kaiken ikäisille lapsille.

Paavo Veittikoski

Simon Kirin joukkuekuvista löytyy paljon Kuivaniemeltä olevia pelaajia, pelinjohtajia ja joukkueen huolto- sekä johtohenkilöitä. Kuvassa F-tytöt alle 8-vuotiaat, jotka lähtivät kokeneiden valmentajien Lotta Nurmelan ja Kaisa Kehuksen sekä oikealla olevien Jemina Nousiaisen ja Pinja Haapaniemen opein opettelemaan pesiksen kiemuroita. Tytöt takaa vasemmalta Heili Timonen, Saara Kehus, Siiri Patokoski, ja Tiia Myllylä. Keskellä Aada Kuosmanen, Amalia Kotila, Enni Sipola ja Ebba Räisänen. Edessä Tosha
Jehnne, Vilma Posti, Veera Kyllönen, Piiku Mustonen ja Ilona Heinikoski.
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F E S T A R I T by

Energiapuukaupan
luotettava
kumppani.

Attendon pohjoisen palvelukotien järjestämät
kesäfestarit saapuvat taas Simon kesätorille 16.
elokuuta. Tänä vuonna Simossa lavan täyttävät
vuorollaan musiikkimaailman kaksi kirkasta tähteä
Jukkapoika ja Jannika B.

Ota yhteyttä:
www.vapo.com/energiapuu

Simon musiikkifestarit ovat kaikille musiikin ystäville
avoin päihteetön tilaisuus. Kulujen kattamiseksi
veloitamme 20 euron pääsymaksun, joka sisältää
keittoruoan. Tapahtumassa on ohjelmassa onnenpyörä ja arvontoja.

12:00 JUKKAPOIKA

Yli 10 hengen ryhmiä pyydetään ilmoittautumaan
etukäteen saana.hemming@attendo.fi tai 044 494
4996.

puhtaasti
tuulivoimalla

PERJANTAINA

16.

ELOKUUTA

Portit auki klo11.30-17.00

LIPUT

20

EUROA

Osta lippusi käteisellä porteilta.

14:30 JANNIKA B

YHTEISÖTYÖSSÄ:
• Simon kunta • K-Market Simo • Sale Simo • Sale Kuivaniemi
• Simon 4H-kerho • Kuivaniemen nuorisoseura • Simon Yrittäjät
• A. Kaakkuriniemi Oy • Ukkometot • Simon kiri •Kuivaniemen Eläkkeensaajat

Kone Niskala Oy
• Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt
• Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset
• Lavettikuljetukset
• Murskeet ja hiekan toimitukset
• Jätevesijärjestelmät

www.megatuuli.fi

Liity jäseneksi

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi

Kuivaniemen Koirahoitola
Löytöeläinten
talteenotto
Kuusistontie 15, 95110 Kuivaniemi

040 720 0506

Yli-iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien

Asematie 266, 91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi
Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032

maanrakennus

Herva Ky
Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

Jouko 0400 290 848

illille!
Tervetuloa gr

Ikosen

kesäGrilli

Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Aukioloajat:
ti - to 14-21 pe - la 14 -04 • su 12 - 21• ma suljettu
•Maa-ainestoimitus
-murskeet
-valumurskeet 0-16 mm
-valusorat seulottu 0-8 mm
-hiekat
-sorat
•Kaivinkonetyöt
-pyöräalustainen
-tela-alustainen
•Lavettikuljetukset

KUIVANIEMEN
PITÄJÄMARKKINAT
20.-21.7. 2019
Markkinaohjelma on sivulla 2.
Tervetuloa markkinoille!

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

