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Iin kunta on todellinen kylien kun-
ta. Laskentatavasta riippuen ja 
väittelyä välttäen voidaan sanoa, 
että niitä on kaikkinensa kymmen-
kunta. Kylät perinteineen ja tapah-
tumineen tuovat värikkyyttä, säh-
köä ja särmää kunnan toimintaan. 
Kuivaniemen markkinat on hieno 
esimerkki todella pitkään jatku-
neesta perinteestä. 

Markkinoille on perinteisesti 
kokoonnuttu sekä tekemään kaup-
paa, ostamaan ja myymään, mutta 
myös kohtaamaan niin nykyisiä, 
entisiä kuin tuleviakin paikka-
kuntalaisia. Moni paikkakunnalta 
muuttanut ajoittaa perinteisen ke-
säreissunsa paikkakunnalle juuri 
markkina-aikaan edellä mainituis-
ta syistä ja mikäpä sen parempaa 
kuin tulla sekä tapaamaan tuttavia 
että verestämään muistojaan. 

Kuivaniemi ja koko Ii on aiko-
jen kuluessa muuttunut, mutta 
vireys on säilynyt ja elämme täl-
lä hetkellä kasvun aikaa hyvällä 
sykkeellä. Kannattaa siis tutustua 
sekä Kuivaniemen että koko Iin 
nähtävyyksiin ja nykymenoon. Jos 
ja kun kaikki kiinnostava ei mah-
du samaan markkinapäivään, kan-
nattaa tulla vastakin. Vakaavaan 
harkintaan on syytä myös nostaa 
kuntaan muuttaminen. Tarjolla on 
hyvinkin monenlaisia asumisen, 
viihtymisen ja yrittämisen mah-

Paikallisuus kunniaan
dollisuuksia. Saatavilla on raken-
nusvalmiita tontteja järkihinnoin 
jopa joki- ja merinäköaloin sellais-
ta haluaville niin Kuivaniemellä 
kuin muuallakin kunnassamme.

Vaikka tapaaminen ja viihtymi-
nen ovatkin iso osa markkinoita, 
muistetaan myös markkinoiden 
perimmäinen rooli kaupankäyn-
nissä. Markkinat ovat kautta aikain 
avanneet monen pienen, mahdolli-
sesti vasta aloittelevan yksinyrittä-
jän yrittäjäpolun. Antaneet mah-
dollisuuden testata tuotteitaan, 
saada palautetta, edelleen jalostaa 
sekä oppia muilta ja rohkaistua jat-
kamaan valitsemallaan polulla. 

Markkinat ovat myös mainio 
paikka tuoda paikalliset lähituot-
teet kuluttajien saataville ja tietoi-
suuteen. Käytetään siis tilaisuus 
hyödyksemme. Lähituotteiden 
ja rikkaan yrityskulttuurin mah-
dollisuuksia ei ole syytä unohtaa 
markkinoiden ulkopuolellakaan. 
Suosimalla paikallista, pistäm-
me vauhtia elinvoiman pyöriin, 
josta sitten saamme nauttia niin 
työpaikkojen kuin lisääntyvien 
ja monipuolistuvien palveluiden 
muodossa.

Vilkasta markkinapäivää!

Marjukka Manninen
kunnanjohtaja

Kuivaniemen markkinat on hieno esimerkki todella pitkään jatkuneesta perinteestä, 
toteaa kunnanjohtaja Marjukka Manninen.

Kotimaisten kielten keskuksen 
mukaan pitäjä nimitys kuvastaa 
toiseen kuntaan liitetyn entisen 
maaseutumaisen kunnan aluet-
ta. Kuivaniemihän yhdistyi vuon-
na 2007 Iin kunnan kanssa. Olisiko 
tuolla pitäjä termin käytön lisäämi-
sellä mahdollista tuoda Kuivanie-
men omaleimaisuutta helpommin 
esille, tämähän on juuri maaseu-
tumaista peruselinkeinoihin myös 
yritystasolla turvaavaa aluetta. 
Asuinpaikkana parasta aluetta! 

Vaikka välillä täällä Iin laidalla 
on tuntunut, että olemme jääneet 
lähinnä altavastaajiksi kunnan 
kehityksessä. Palveluiden vähen-
tyminen eikä suinkaan vähiten 
terveyskeskuspalveluiden hiipu-
minen ole tunteita nostattanut, ai-
nakaan positiivisesti.

Pitäjä termin käyttöähän tääl-
lä on kuultu jo 34 vuoden ajan 
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoi-
den nimessä. Alueen suurimmat 
markkinat on järjestetty vuosittain 
Yrittäjäyhdistyksen ja kunnan yh-
teistyönä, mutta koronasta johtu-
van epävarmuuden takia markki-
nat ovat olleet tauolla nyt kahden 
vuoden ajan. 

Mutta niinhän tässä kävi, että ko-
rona on lähes unohtunut kokonaan, 
kun tuli tärkeämpää uutisoitavaa! 
Itäisen naapurimme maailmanval-
loitus tuli sekoittamaan asioita vain 
entisestään. Sekin tarina taitaa olla 
vasta alkuvaiheessa ja nähtäväksi 
jää kuinka sekaisin maailman ruo-
ka-asiat ja varsinkin mille mallille 
energian riittävyys menee. 

Kuivaniemen pitäjä tarjoaa 
asumiseen omaleimaista ja 
parasta aluetta

Suomessakin tuli taas suuri tar-
ve turpeelle, kun hetki sitten sen 
käyttö Suomessa yritettiin koko-
naan lopettaa isoissa voimaloissa. 
Tällä hetkellä keskellä hellekesää 
niissä taas tahkotaan sähköä niin 
paljon, kun vain rahkeissa on va-
raa. Toivotaan kuitenkin, että tur-
vetta riittäisi vielä talvellakin läm-
mitykseen.

Kun me epäilimme talvella ko-
ronan vielä jylläävän tänäkin ke-
sänä, emme uskaltaneet aloittaa 
Pitäjänmarkkinoihin tarvittavia 
järjestelyitä. Onneksi Kuivaniemen 
Nuorisoseura otti asian rohkeasti 
hoitaakseen ja järjestää nyt tutulla 
paikalla heinäkuun kolmantena 
viikonloppuna Kesämarkkinat! 
Ohjelmaa on tarjolla lähes entiseen 
malliin ja torimyyjiä on tulossa 
reilusti. Kuivaniemen Yrittäjät on 
myös järjestelyissä aktiivisesti mu-
kana. Toivotaan kovasti, että väki 
löytää jälleen pitkästä aikaa järjes-
tettäville markkinoille! 

Kuntajohdon kierros  
Kuivaniemellä
Yrittäjillä oli mieluisa tehtävä tou-
kokuussa, kun kutsuimme uuden 
kunnanjohtaja Marjukka Manni-
sen sekä useita muita kunnanpäät-
täjiä tutustumaan Kuivaniemeen ja 
muutamiin paikallisiin yrityksiin. 
Ukkolan Hannun pikkubussilla 
matkailimme pitkin pitäjää. Aloi-
timme matkan Merihelmestä, jossa 
kuulimme ensin paikan yrittäjien 
Tiina ja Ari Ala-Oppaan ajatuksia. 

Matka jatkui Kaakkuriniemen 
merelliselle asuinalueelle, jossa 
kunnalla on tonttitarjontaa. Sieltä 
jatkoimme kohti pohjoista ja kä-
vimme Nelosparkissa kahvitte-
lemassa ja jututtamassa pyöreän 
pöydän ritareita. Tämän jälkeen 
suuntasimme kohti itää Kuiva-
niemen asemakylän ohi Hyryn 
kylälle, jossa saimme rautaisan-
noksen tietoa nykyaikaisesta mai-
dontuotannosta. Ranta-Hyryn ti-
lalla tutustuimme monipuoliseen 
toimintaan Kyösti Hyryn ja poi-
kiensa johdolla. Höyhtyän suku-
tilalla kuulimme Jaakko Höyhty-
än ajatuksia maidontuotannosta, 
eläinten pidosta ja vähän kaikesta 
muustakin Perttu Höyhtyän esitel-
lessä uudehkoa navettaa. 

Jatkoimme matkaa Kuiva-
niemen teollisuusalueen kautta 
Kuivaniemen asemakylän lähei-
syydessä Kuivajoen varressa si-
jaitsevalle Niittyrinteen kaava-
alueelle, jossa kunnallistekniikka 
on odottanut talonrakentajia pian 
parikymmentä vuotta. Kunnan-
johtaja ihmetteli, miten niin hieno 
alue on jäänyt niin vähäiselle ra-
kentamiselle. 

Matka jatkui jälleen merenran-
taan, kohti Vatungin kalasatamaa, 
jossa Timo Karjalainen esitteli ka-
lankasvatuksen uusia tuulia sekä 
norjalaisten rakentamia suuria ka-
lankasvatusaltaita. Saimme taivas-
tella vielä laiturissa olevan troolari 
Väiski II:n yöllä rantaan tuomaa lä-
hes 40 tonnin silakkalastia samalla, 
kun kalastaja Eero Väätäjä kertoi 
pitkästä kalastusyrittäjyydestään. 

Päivän päätteeksi nautittiin Va-
tungin Pookissa Mainingin maun 
yrittäjän Stina Bergmanin valmis-
tamaa savulohikeittoa. Kunnan 
ylin johto oli silminnähden tyyty-
väinen päivän antimiin.

Toivotamme oikein mielelläm-
me muutkin tutustumaan Kuiva-
niemen Pitäjään ja sen tarjoamiin 
yritys- ja asuinmahdollisuuksiin. 
Hyvää kesää!

Ari Kaakkuriniemi 
Puheenjohtaja, 
Kuivaniemen Yrittäjät 

Ari Kaakkuriniemi vieraili Olhavapäivillä 9.7.

www.ppy.fi
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Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

Kyläkauppa ja baari 
Veeran Puoti | Kuivajoentie 4380, 95160 Oijärvi | 040 152 7855

AVOINNA 
heinäkuussa 

ma, ti, to, pe, la klo 12.00-18.00, su 12.00-16.00
elokuusta lähtien 

to, pe, la klo 12.00-18.00, su 12.00-16.00.

Simon apteekki
ma-pe klo 9-17 
puh. 016 266 009

ma-pe klo 9-16.30
puh. 08 724 7590

Kuivaniemen sivuapteekki

Mikä on sinun paras ja rak-
kain kesämuistosi? Lapsuu-
den muistoissa kesät olivat 
aina onnellisia, aurinkoisia, 
lämpimiä ja pitkiä. Kasvoin 
lapsuuteni yrittäjäperhees-
sä, jossa isä teki aina töitä. 
Siltä se ainakin lapsen silmin 
näytti. Työntekoon olimme 
kaikki tottuneet ja se oli mei-
dän perheemme tapa elää.

Isän työ tosin oli pihapii-
rissä ja aina oli mahdollista 
kipaista katsomaan, mitä isä 
tekee. Isä oli yksinyrittäjä, 
hän oli seppä ja teki rau-
dasta tuotteita lähinnä maa-
talouskäyttöön. Eniten ky-
syntää oli oja-auroilla. Niitä 
hän valmisti koko kevään ja 
roudan sulamisen aikoihin 
oli pajan piha täynnä asiak-
kaille lähteviä auroja. Niitä 
haettiin Ruotsia ja Norjaa 
myöten.

Olen usein muistellut 
isän yrittäjyyttä ja toimin-
tamallia. Hänellä olisi ol-
lut mahdollisuus lähteä 
kasvattamaan yritystään, 
mutta hänen valintansa oli 
säilyttää itsenäisyys ja yksin 
tekeminen. Tosin harvoin 
hän yksin pajassaan koko 
päivää vietti. Usein siellä oli 
asiakkaita ja kylänmiehiä 
kuulumisia vaihtamassa. 
Jos isältä olisi kysytty kas-
vuhalukkuutta, luulenpa, 
että hän olisi vastannut, että 
liiketoiminta kasvaa niin 
paljon, kun näillä käsillä on 
mahdollista tehdä. 

Suomen Yrittäjät julkis-
ti juuri juhannuksen alla 
yksinyrittäjien kyselytut-

Yrittäjäperheen kesämuistoja
kimuksen. Pohjois-Pohjan-
maan tulos on yllättävä. 
Meidän alueellamme on 
keskimääräistä enemmän 
kasvuhakuisuutta ja vas-
taajista peräti 70 prosenttia 
ilmoittaa tavoittelevansa 
maltillista tai voimakasta 
kasvua. Koko maassa vas-
taava lukema on 56 prosent-
tia.

Kasvun keinoina näh-
dään erityisesti uusien 
tuotteiden tai palveluiden 
lanseeraaminen, jonka ni-
mesi kasvun keinoksi puolet 
vastanneista (koko maassa 
lukema 37 prosenttia). Tu-
los on rohkaiseva ja tule-
vaisuuteen luotaava. Usein 
yrittäjyyttä käynnistellään 
palkkatyön ohessa ja omaa 
osaamista kehitetään ja han-
kitaan ennen varsinaiseen 
yrittäjyyteen siirtymistä. 
Verkostoja rakennetaan ak-
tiivisesti ja osaamista han-
kitaan usein ostopalveluna 
työllistämisen sijaan.

Yrittäjän jaksaminen ja 
sen haasteet nousivat esille 
myös tässä tutkimuksessa. 
Muuta maata hieman suu-
rempi osa vastanneista on 
kokenut jaksamisen haastei-
ta jossakin yritystoiminnan 
vaiheessa (Pohjois-Pohjan-
maa 61 %, koko maa 54 %). 
Jaksaminen onkin haaste, 
jonka tueksi tarvitaan erilai-
sia toimenpiteitä ja tarjontaa. 
Tässä meillä on olemassa 
tarjontaa järjestön eri tasoil-
la. Paikallinen yrittäjäyhdis-
tys toimii lähellä yrittäjää ja 
sen kautta pääsee mukaan 

monipuoliseen toimintaan. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien kautta on maksutta 
tarjolla muun muassa Yrit-
täjien tukiverkko -palve-
lu, jonka asiantuntija-apua 
kannattaa käyttää jo ennen, 
kuin varsinaisia haasteita on 
päässyt syntymään.

Tällä hetkellä elämme 
keskikesää ja jälleen on mah-
dollisuus luoda uusia hy-
viä kesämuistoja. Yksin tai 

yhdessä omien läheisten ja 
ystävien kesken. Me kaikki 
tarvitsemme jaksamisakku-
jen lataamista ja senpä vuok-
si toivon onnellisia ja hyviä 
hetkiä meille kaikille. Kesä 
on vain kerran vuodessa.

Kirsi Anttila 
järjestöpäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Kirsi Anttila on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö.

Vastaava toimittaja: Ari Kaakkuriniemi
Toimittajat:  Heimo Turunen 0400 385 281, 
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Markkinoiden katoaminen 
Kuivaniemen kesästä oli to-
della lähellä. Koronavuosien 
kurimusten sekä Iin kunnan 
jättäytyessä pois järjestelyis-
tä, tilanne markkinoiden jat-
kumisen osalta näytti uh-
kaavalta.

Kylällä mietiskeltiin mah- 
dollisuutta jatkaa tätä upe-
aa perinnettä, joka kokoaa 
tuhansia ihmisiä Kuivanie-
melle.

Kuivaniemen Nuoriso-
seuran puheenjohtajana otin 
asian tosissaan, koska useat 

kyläläiset ottivat yhteyttä ja 
kyselivät voisinko järjestää 
markkinoita, koska minulla 
on kokemusta tapahtumien 
järjestämisestä. Pirjo Hon-
gisto Oulunseudun Leade-
rista kutsuttiin palaveriin ja 
siitä kaikki alkoi.

Markkinat ovat nyt nuo-
risoseuran järjestämät ja 
markkinahenki on kohon-
nut Kuivaniemellä korkeal-
le. Apua on tarjottu monelta 
eri taholta, monin eri kei-
noin. Talkoolaisia olemme 
saaneet runsaasti, tästä iso 

kiitos jo nyt kaikille, jotka 
antavat työpanoksen Kuiva-
niemen kesämarkkinoiden 
onnistumiseksi.

Nuorisoseura pystyi sin-
nittelemään viimeiset pari 
vuotta kinkku- sekä auto-
bingon avulla. Rajoitus-
ten ollessa pahimmillaan, 
toiminta keskeytettiin ja 
mahdollisuuksien mukaan 
jatkettiin heti tilanteen niin 
salliessa. Kustannukset ja 
velvoitteet saatiin hoidettua, 
mikä oli pääasia. Tulevana 
syksynä järjestämme seu-

Markkinahenki Kuivaniemellä korkealla

ralla perinteiset elo-ja kala-
markkinat sekä joulukuussa 
joulumarkkinat.
 
Raimo Ikonen 
puheenjohtaja 
Kuivaniemen nuorisoseura

Markkinat ovat nyt nuorisoseu-
ran järjestämät ja markkinahenki 
on kohonnut Kuivaniemellä kor-
kealle. Apua on tarjottu monelta 
eri taholta, monin eri keinoin, kiit-
telee Raimo ikonen.
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Kun kirjoitan tätä kirjoitusta, kesä on kuumimmillaan. Ta-
kana ovat monet kevään ja alkukesän juhlat. Suvivirsi on 
kaikunut niin iloisissa kuin surun täyttämissä juhlissa. Mi-
nua kiehtoo tämän virren ajattomuus ja monipuolisuus. 
Nuoretkin ovat ottaneet sen omakseen. Konfirmaatiojuh-
lassa yllätyimme kanttorin kanssa, kuinka voimallisesti 
väki veisasi suvivirttä ja muitakin virsiä. Nuorten kanssa 
harjoittelimme uudempia ja vanhempia virsiä jo leirikirk-
kojen muodossa. Niissä oli aina mukana nuorista koottu 
laulukuoro, joka johti musiikillista osaamista.

Entäpä suvivirren sanoma, joka huokuu Luojan an-
taman luonnon väreilyä. Se siivittää meitä nauttimaan 
kesäisestä luonnosta ja lintujen laulusta. Virsi antaa kii-
toksen Luojalle, kaiken hyvän antajalle. Kuivaniemen 
koulun kevätjuhlassa virsi kajahti niin voimallisesti, että 
läsnäolijat tunsivat kesämielen ja lomailmeen hiipivän 
kasvoille aivan kuin varkain. Tätä kesää sävyttääkin yh-
teisten kokoontumisten riemu, kun olosuhteet ovat nor-
malisoituneet.

Suvivirsi sopii myös kesäisiin surujuhliin, hautajaisiin. 
Erityisesti hautausmaalla se puhuttelee ihmisiä erityises-
ti, kun linnut laulavat ja sää on kesäinen. Saattaa se huo-
nommallakin ilmalla pysäyttää. Se muistuttaa, että sateet 
ja myrskytuulet ovat Luojan voimaa ja mahtia. Niillä on 
oma tehtävänsä. Ihminen on pieni täällä maailmassa. 
Kuitenkin Luoja osoitti elämän ja tehtävän meille ihmi-
sille. Surun ja kaipauksen keskelle suvivirsi avaa kiitolli-
suuden ikkunan.

Virsi kertoo, kuinka Jumalan erityinen hyvyys koh-
distuu ihmiseen. Elämä on lahja, joka on meille annettu. 
Lomalla saamme nauttia kaikesta siitä hyvyydestä, mitä 
Jumala on meille antanut. Suurimmasta lahjasta kertoo-
kin suvivirren neljäs säkeistö. Kaikukoon se kiitollisena 
sydämissämme.

” Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas paisteemme,
sä sydäntemme valo, ain asu luonamme.
Sun rakkautes liekki sytytä rintaamme,
luo meihin uusi mieli, pois poista murheemme.”

Kappalainen Matti Kinnunen
Iin seurakunta

Jo joutui armas aika

Kesäsaarna

Kesäkuun lopulla seurakunnan jokapaikanhöylä Kauko Juopperi oli rakentamassa Kuivaniemen kirkon pyörätuolirampin kaiteeseen korotusta, 
jotta myös huonompijalkaisten kävelijöiden on helpompi ottaa kaiteesta tukea.

Kuivaniemen kirkko, joka on rakennettu vuosina 1871–1874 oululai-
sen seppämestari P.C.Björnströmin johdolla.

Kirkon pyörätuolirampin kaiteeseen korotus

Matkailuhanke Iijoen Lumo 
kartoittaa parhaillaan iiläi-
siä matkailualan yrityksiä, 
kertoo Iin Micropoliksen yri-
tysneuvoja Johanna Jakku-
Hiivala. Hanke on saanut 
rahoituksen Euroopan maa-
seudun kehittämisen maa-
talousrahastolta ja hankkeen 
toteutusaika on 1.5.2022-
31.10.2024.

Tavoitteena on luoda 
matkailuyrittäjien verkosto, 
jossa edistetään matkailu-
palveluiden kehittämistä 
vastuullisesti ja ilmastoystä-
vällisesti. Hankkeen tavoit-
teet ovat lähteneet alueen 
matkailuyrittäjien toiveista 
kehittää palvelujaan.

- Yhteiskehittämisen ja 
-markkinoinnin avulla alu-
een matkailupalvelut ja 
-tuotteet ovat helpommin 
ja monipuolisemmin asi-
akkaan saavutettavissa ja 

Iijoen Lumo -matkailuhanke 
kartoittaa alan yrittäjiä

ostettavissa. Käytännössä 
tämä edellyttää matkai-
lualan pienyrittäjien, yh-
distystoimijoiden ja Iijoen 
kehittämisestä vastaavien 
toimijoiden verkostoitumis-
ta ja yhteistyötä, Jakku-Hii-
vala kertoo.

Hankkeen tuloksena Iis-
sä, Oulun Yli-Iissä, Pudas-
järvellä ja Taivalkoskella 
kehitetään aktiivinen mat-
kailutoimijoiden yritysver-
kosto, jonka toimintaa tukee 
hankkeen aikana laadittava 
Iijoen matkailuselvitys ja 
toimenpideohjelma. 

- Iissäkin on kysyntää 
venekuljetuksille, SUP-lau-
doille sekä muille ohjelma-
palveluille. Kartoitamme 
parhaillaan iiläisiä matkai-
lualan yrittäjiä ja muita toi-
mijoita.

Jos tunnistit itsesi, niin 
voit ilmoittautua suoraan 

Johanna Jakku-Hiivalalle, 
jotta kuulet ensimmäise-
nä uusimmat matkailualan 

kuulumiset ja pääset heti 
verkostoon mukaan!

Ota rohkeasti yhteyttä: johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi

Iissäkin on kysyntää venekuljetuksille, SUP-laudoille sekä muille ohjel-
mapalveluille.
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Merilapin Merilapin 
Munkkitupa KYMunkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut ja voileipäkakut ja 

gluteenittomat tuotteet gluteenittomat tuotteet 
suoraan Oklaholmankadun suoraan Oklaholmankadun 

leipomolta Kemistä. leipomolta Kemistä. 
Tai tule suoraan ostoksille!Tai tule suoraan ostoksille!

Oklaholmankatu 1, 94700 KemiOklaholmankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053p. 040 159 6053

munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com

Tule tutustumaan näyttelyyn ja 
tapaamaan koulukavereita.
Tapahtuman ajan toimii maksullinen 
lättypuffetti. 

Näyttelyyn voi tutustua myös 
museon aukioloaikoina
heinä-elokuussa la ja su klo 12.00-16.00 
sekä tiistaisin klo 17.00-19.00.

YHTEISLAULUA MUSEOLLA 
Iin Laulupelimannien johtamana
ti 26.7. klo 18.00.

MUSEON TALKOOT jatkuvat tiistai-
iltaisin elokuun loppuun saakka.

Yhdistys on mukana myös Kuivaniemen 
kesämarkkinoilla la 16.7. 

KUIVANIEMEN KOULUT 
–VALOKUVANÄYTTELYN 
avajaiset Kuivaniemen 
kotiseutumuseolla sunnuntaina 
17.7. klo 12.00-16.00.

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

MARKKINATANSSIT & PÄIVÄTANSSIT 

SEURALLA

Su 17.7. 
klo 14 - 17.30

Esiintyy Esiintyy 
Mika Mika 

JefremoffJefremoff
liput 15 € 
järj. NS

IHMINEN
KUNNON

Lippu 16 e, ryhmät 14e , lapset 5 e
Ryhmävaraukset ark. klo 9-12

p. 040 512 7301

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERI

Kirj.  Eero ja Ulla Schroderus 
Ohj.  Ulla Schroderus

SU 10.7.  klo 15
TI 12.7.  klo 18
TO 14.7.  klo 19
SU 17.7.  klo 15
TI 19.7.  klo 18
TO 21.7.  klo 19
SU SU 24.7.  klo 15
TI 26.7.  klo 18
TO 28.7.  klo 19
SU 31.7.  klo 15
TI 2.8.  klo 18
TO 4.8.  klo 19
L A 6.8.  klo 13
SU 7.8.  klo 15SU 7.8.  klo 15

Esitykset

  
 

 

                                    Kemin Liikenne 
Tilausajot Ryhmämatkat 
         Valmismatkat 

Puhelin 040 506 13 17          0400 691 728          040 544 70 71 
Kemin Liikenne Sähköposti khekkanen@luukku.com      jukka@khekkasenbussit.fi  
Eekintie 6  Internet www.khekkasenbussit.fi      www.keminliikenne.fi            
FIN-95200 SIMO  

 

MMaattkkoojjaa      ssyykkssyyllllää  22002222  
    

KKyyllppyylläämmaattkkaatt  PPäärrnnyyyynn  
17.-25.9.2022 

Tervise Paradiisi 
600 €/hlö 2hh  

1.-9.10.2022 
Estonia Medical SPA 

550 €/hlö 2hh  
Täyshoidolla 2hh (1hh lisämaksu) 

Matkaan sisältyy: mm. Kuljetukset, Meno matkalla lounas, Yöpyminen 
laivalla, Aamiainen Tallinnassa, Lääkärin vastaanotto sekä Hoidot 

    
KKoonnsseerrttttiimmaattkkaatt  OOuulluuuunn  
29.10.2022 

Jari 
Sillanpää 
70 €/hlö   

19.-20.11.2022 
Laura 

Voutilainen 
135 €/hlö 2hh   
190 €/hlö 1hh 

  
Matkaan sisältyy:  

Kuljetukset ja konserttilippu 
Matkaan sisältyy:  

Kuljetukset, konserttilippu, sekä 
Hotellimajoitus aamiaisella 

  
 
 

Noudatamme KKV:n yleisiä matkapaketti ehtoja, toimisto ja varausmaksu 25 €, 
Matka toteutuu jos vähintään 30 matkustajaa 

 
Sitovat ilmoittautumiset 040 544 707 71,      jukka@khekkasenbussit.fi 

 

Neste Nelosparkki
Avoinna ma-la 6:30-22, su 8:00-22
Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125
www.nelosparkki.fi

Tervetuloa!

Sievi Store avoinna
ma-la 10-18, su 12-18

www.merihelmiravintola.fi
Rynkyntie 9  95100 Kuivaniemi  040 689 8380

Uudistettu lounas ja A la Carte. 
Perjantaista sunnuntaihin myös aamiainen klo 8-10. 

Tervetuloa herkuttelemaan.

Simon
Parturi-Kampaamo

Tervetuloa!

Puh. 050 570 1380
Vanhatie 1, 95200 Simo

OLEN LOMALLA 
18.7 - 5.8.2022

Käsikirjoitus & ohjaus  Anne Angeria MUSIIKKITEATTERI

Tervetuloa iloiseen 
musiikkiteatteriin!

 KRANNITEATTERI myös Facebookissa ja Instassa!

Lippu 20€. Info: 040 718 5448. 
Maksu käteinen tai MobilePay.

To 21.7. klo 19 
Kuivaniemen 
Nuorisoseura

Le
ik

ka
a 

ta
lte

en
!

Le
ik

ka
a 

ta
lte

en
! ##PE 22.7. klo 19  Rovaniemi, Saarenkylä SaNu

LA  23.7.  klo 12  Aavasaksa, Kruununnäyttämö
PE 26.8.  klo 19  Kaakamo, Napakymppi
LA  27.8.  klo 15  Oulu, Hupisaarten Kesäteatteri
SU  28.8.  klo 15  Suukoski, Suukosken Keidas
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Kaakkuriniemen satamasta on ollut Kuivaniemellä pu-
hetta ja haaveita jo pitkään, ja suunnitelmat Sataman to-
teuttamiselle ovat jo valmiina. Ainoastaan hankkeen to-
teutus puuttuu. - Heinäkuun puolivälissä kunnanjohtaja 
on tulossa vierailulle ja oletettavasti satamahanke on yksi 
keskustelussa olevista asioista. Asian eteenpäin vieminen 
tarvitsee kunnan mukaan lähdön ja hankkeen vaatiman 
summan varaamista budjettiin. Ja sehän se meidän tahto-
tilamme onkin, kertoo Janne Kalliokoski, joka asuu itse-
kin Kaakkuriniemessä.

Satamahanketta vie eteenpäin tällä hetkellä Mylly-
kankaan kyläyhdistyksen aktiiveista ja eri viranomaisista 
koostuva ryhmä. Suunnitelman mukaan Kaakkurinie-
meen on tulossa noin 50 veneen pienvenesatama, johon 
tulee aallonmurtajat ja kaksi venelaituria. Vuonna 2020 
Kaakkuriniemen asemakaavan muutos hyväksyttiin sa-
taman ja viereisen Tyllipuiston virkistysalueen osalta. 
Kalliokoski arvioi, että Kaakkuriniemeen kaavoitetun 
asuinalueen tonteille riittäisi enemmän kiinnostuneita, 
jos satama- ja virkistysalueet saataisiin valmiiksi.

- Henkilökohtaisen näkemykseni mukaan esteitä sa-
taman rakentamiselle ei ole, hanke vaatii vain toteutus-
päätöksen. Eniten aikaa vievät vaiheet, kuten vesiluvan 
hakeminen, on saatu jo pakettiin. JK

Kaakkuriniemen satamahanke 
odottaa toteutuspäätöstä

Kaakkuriniemeen on suunnitelman mukaan tulossa noin 50 veneen 
pienvenesatama, johon rakennetaan aallonmurtaja, joka muodos-
taa satama-altaan.

Kuivaniemen nuorisoseural-
la on vilkas kesä, sillä seura 
otti tänä vuonna vastuulleen 
Kuivaniemen Kesämarkki-
noiden järjestämisen lauan-
taina 16.7. Järjestelyt aloitet-
tiin jo alkuvuodesta. 

Kylällä on kaivattu mark-
kinoita jo kahden vuoden 
ajan, joten uudesta järjestä-
jäkokoonpanosta on oltu hy-
vin kiitollisia. Vetovastuun 
otti Kuivaniemen Nuoriso-
seura, jonka apuna on useita 
paikallisia toimijoita ja mo-
nia käsipareja.

Markkinoilla on luvas-
sa monipuolista ohjelmaa: 
Peetu-Pellen esitys kello 13, 
pomppulinna, musiikki-
esityksiä ja monen kävijän 
mielestä markkinoiden ko-
hokohta: markkinabingo! 
Sunnuntaina 17.7. järjeste-
tään markkinatanssit, joissa 
tanssittamassa on Mika Jef-
remoff.

Aikaisemmin Kuiva-

niemen pitäjämarkkinoita 
järjestäneet Kuivaniemen 
yrittäjäyhdistys ja Iin kunta 
ovat edelleen mukana Ke-
sämarkkinoiden hengessä. 
Raimo Ikonen kertoo, että 
heiltä on saatu viisaita neu-
voja sekä tavaroita lainaksi, 
esimerkiksi telttoja, aitoja ja 
radiopuhelimia. Tapahtu-
man kuluja katetaan arpa-
myynnillä, myyntipaikkojen 
maksuilla ja Leader-rahoi-
tuksella.

Touhukasta ohjelmaa 
ympäri vuoden
Torstaina 21.7. nuorisoseu-
ran talolla nähdään jälleen 
Torniolaisen Kranniteatteri-
ryhmän kiertävä kesänäytel-
mä: Rauhaa & Rakkautta.

Nuorisoseuran kesäohjel-
massa on ollut monenlaista, 
kuten kesäkuussa supersun-
nuntai, lasten diskoa, juhan-
nusbingoa sekä virkistäy-

tymispäivä vanhainkodilla. 
Parin vuoden ajan tutuksi 
tullutta autobingoakin jär-
jestetään kesän aikana lähes 
joka sunnuntai, paitsi mark-
kinaviikonloppuna.

Kuivaniemen Nuoriso-
seura oli ensimmäinen vi-
rallinen taho Suomessa, joka 
alkoi järjestää autobingoa. 
Tavallinen bingo oli jo pit-
kään kuulunut nuorisoseu-
ran suosittujen aktiviteettien 
joukkoon, joten Raimo Iko-
nen otti Haaparannalta mal-
lia, jotta bingoa voitiin jär-
jestää myös korona-aikoina.

Juuri kun keväällä pääs-
tiin koronarajoituksista, nuo- 
risoseura järjesti pääsiäis-
myyjäiset. Raimo Ikonen 

lupaa, että syksyllä saadaan 
myös perinteiset Elo- ja ka-
lamarkkinat.

- Vielä makselemme 
edellistä seurojentalon re-
monttia, joten tänä kesänä 
ei päästä tekemään uutta re-
monttia, mutta seuraavana 
suunnittelussa ja haaveissa 
on talon maalaus.

- Meillä on aktiivisia tal-
koolaisia, jotka osallistuvat 
yhteiseen toimintaan, mut-
ta onhan tämä pieni kylä. 
Mukaan saa aina tulla uusia 
ja vanhojakin kyläläisiä tai 
mökkiläisiä. Ei tarvitse kuin 
nykäistä hihasta, niin pääsee 
tutustumaan nuorisoseuran 
leppoisaan porukkaan. JK

Kuivaniemen kesämarkkinat Kuivaniemen kesämarkkinat 
16. heinäkuuta16. heinäkuuta

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoita järjestettiin 34 vuotta yhtäjaksoisesti vuoteen 2019 saakka ja tänä vuonna kylälle saadaan jälleen markkinahumua 
uuden järjestäjäporukan ansiosta.

Kuivaniemen nuorisoseuran aktiiviporukkaa yhteistyökumppaneineen kesäkuun puolivälissä kesämarkkinoiden suunnittelupalaverissa.

Markkinoilla 
lapsia hauskuttaa 
Peetu-Pelle
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Kuivaniemen Yrittäjillä on 
takanaan koronan sävyttä-
mä 40. vuotistoimintavuo-
si. Toimintakertomus vuo-
delta 2021 hyväksyttiin 
keskiviikkona 25.5. pidetys-
sä kevätkokouksessa. Halli-
tuksen kokouksia pidettiin 
pääsääntöisesti kerran kuu-
kaudessa. Kulunut vuosi oli 
poikkeuksellinen koronaepi-
demian vuoksi, joka vaikutti 
suuresti toimintaan. 

Pitäjämarkkinoita ei 
voitu pitää toisena vuon-
na peräkkäin. Merihelmen 
markkinoiden järjestelyihin 
osallistuttiin heinäkuun kol-
mantena viikonloppuna. 

Kukkalaatikoilla lisättiin 
Kuivaniemen risteysaluei-
den viihtyvyyttä ja näky-

Kuivaniemen Yrittäjillä koronan sävyttämä 
40. toimintavuosi

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjänä 
2021 palkittiin Oijärven kyläkaup-
payrittäjä Veera Kuha. 

vyyttä yrittäjien voimin ja 
kustannuksin. Kuivaniemen 
asemakylän kohdalle uu-
siin tievalopylväisiin on nyt 
saatu pistokkeet jouluvaloja 
varten, tätä on edistetty yrit-
täjien voimin sähköpostein 
ja puheluin.

Kesälehti ilmestyi heinä-
kuussa perinteiseen tapaan 
Iin Lehti Oy:n tekemänä, 
vastuu-henkilönä Heimo 
Turunen. Lehti jaettiin ai-
kaisempien vuosien tapaan 
Simoon ja jakoa oli myös Ke-
missä. Molemmat Yrittäjien 
rakentamat mainostaulut 
ovat olleet käytössä nelos-
tien varressa. 

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien kanssa on tehty 
yhteistyötä ja Iin kunnan 

kanssa oli yhteistyön mer-
keissä yrittäjätapaamiset 
heinäkuussa Huilingissa ja 
joulukuussa Merihelmessä. 
Tapaamisiin osallistuivat 
myös Iin Yrittäjät. Iin ja Kui-
vaniemen Yrittäjät ry:n Pai-
kallista -kampanja on edel-
leen menossa. 

Stipendit lahjoitettiin 
Kuivaniemen kouluille, Iin 
ja Simon lukioon ja Ammat-
tiopisto Lappiaan. 

Valtakunnallisille Yrit-
täjäpäiville Jyväskylään 
osallistuttiin yhdeksän hen-
kilön voimin. Pikkujoulua 
juhlittiin marraskuussa 
syyskokouksen yhteydessä 
Kievarissa, jossa Vuoden 
Yrittäjänä palkittiin Veeran 
puoti. 

Kuivaniemen yrittäjät 
järjesti tämän vuoden tou-
kokuussa kuntapäättäjät 
kunnanjohtaja Marjukka 
Mannisen johdolla tutustu-
misretkelle Kuivaniemeen 
ja useaan yritykseen. Mat-
kakertomus on Ari Kaak-
kuriniemen puheenjohtajan 
kirjoituksessa.

Ranta-Hyryn tilalla tu-
tustuttiin monipuoliseen 
toimintaan Kyösti Hyryn ja 
poikiensa johdolla.

Tutustumismatka alkoi 
Merihelmestä, jossa kuultiin 
paikan yrittäjien Tiina ja Ari 
Ala-Oppaan ajatuksia. HT

Ranta-Hyryn navetalla.Silakkalasti.

Tervehdys Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajalta
Sote-asioiden siirtyessä maa-
kunnille, tulee kuntien har-
joittama elinkeinopolitiikka 
yhä tärkeämmäksi toimin-
noksi kunnissa. Nykyisten 
yritysten pitäminen kun-
nassa tai uusien saaminen 
kuntaan, edellyttää aktiivis-
ta toimintaa myös kunnan 
puolelta. Sanonta ”yritykset 
tulevat yritysten luokse” pi-

tää paikkansa. Kun on hyvä 
vauhti päällä, se houkuttelee 
myös uusia toimijoita mu-
kaan. 

Luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden tuleekin 
ymmärtää yritysvaikutusten 
arviointi päätöksenteossaan. 
Kunkin päätöksen kohdalla 
on hyvä pysähtyä ja miettiä, 
miten tämä päätös vaikuttaa 
paikalliseen yritystoimin-
taan. Heikentääkö se toi-
mintamahdollisuuksia vai 
parantaako? 

Viime vuosina monipaik-
kaisuus eli etätyö lisäänty-
nyt kovasti. Monipaikkai-
suus on suuri mahdollisuus 
maaseudun ja mökkikun-
tien elinvoiman virkistämi-
seksi. Maaseudulta voidaan 
tarjota työtä isoihin kaupun-
keihin ja myös päinvastoin. 

Näin työvoiman saatavuus 
paranee. Kesäaikaan työn-
tekijöiden ja yrittäjien vii-
pymä mökkipaikkakunnilla 
lisääntyy, kun osan töistä 
voi tehdä etänä. Paikkakun-
nalta ostetaan palveluita ja 
tavaroita. 

Tämä työntekomalli tu-
lisi huomioida myös kun-
nissa ja miettiä miten siitä 
saataisiin mahdollisimman 
suuri hyöty irti. Onko esi-
merkiksi mahdollista joku 
toimistohotellityyppinen 
ratkaisu, johon voisi tulla 
vaikka päiväksi tekemään 
töitä. Samalla yrittäjät ja 
työntekijät voisivat verkos-
toitua mökkipaikkakunnan 
viranhaltijoiden ja yrittäjien 
kanssa. Hyvät palvelut voi-
sivat myös rohkaista mökki-
läisiä miettimään mahdollis-

ta muuttoa paikkakunnalle. 
Kuivaniemen markkinat 

on Kuivaniemen Yrittäjien 
suuri vuosittainen ponnis-
tus. Lukuisten talkootuntien 
pohjalta nousee merkittävä 
kesäinen tapahtuma, joka 
kokoaa paikkakuntalaiset, 
lomalaiset ja ohikulkijat. Isot 
kiitokset aktiiviselle paikal-
lisyhdistykselle tapahtuman 
järjestämisestä!

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien puolesta toivotan mitä 
parhainta markkinatapahtu-
maa ja hyvää kesää kaikille! 

Jussi Riikonen
Puheenjohtaja, 
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

- Maaseudulta voidaan tarjo-
ta työtä isoihin kaupunkeihin 
ja myös päinvastoin. Näin työ-
voiman saatavuus paranee, us-
koo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en puheenjohtaja Jussi Riikonen, 
joka kuvassa on vierailemassa 
viime viikonloppuna Pudasjär-
ven Yrittäjien järjestämillä mark-
kinoilla.
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JOKIVARRENJOKIVARREN
PUUTARHA KY

Yli-OlhavaYli-Olhava
Puh. Auli 0400 192 142Puh. Auli 0400 192 142

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 
Korjaamo Peltolantie 14

tapio.hyry@hotmail.com

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA
Arto AlasaarelaArto Alasaarela  

0400 686 252

Timo  0400 893 865
Joni 044 589 9622
Tommi 044 043 9045

 jari.ylikarppa@gmail.com

KUMATRA OY

KULJETUS
MAANRAKENNUS

TRAKTORIURAKOINTI

0400 765 216

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

info@kaakkuriniemi.fi

Janne 040 744 9020  |  Matti 0400 287 729
mattibookoy@gmail.com

Matti Böök Oy
Maanrakennus- ja maansiirtotyöt
Teiden ja pihojen kunnossapito
Metsänparannustyöt
Vesakonleikkuu

Kuiva-Kalusteen taakse on 
tämän kesän aikana ilmes-
tynyt uutta toimintaa, kun 
Kultainen Puutalo Oy:n yrit-
täjä Juha Ravela sai vuokrat-
tua yritykselleen tonttitilaa. 
Hän on perinnetyöntekijä eli 
hän veistää käsin hirsiraken-
nuksia.

- Etsin tonttia yrityksel-
leni ja kysyin asiasta Iin 
Micropoliksen Noora Huo-
tarilta, joka selvitti vapaita 
paikkoja. Sitten Kehusmaan 
Vesalta sattui löytymään 

Ravela veistelee 
hirsirakennuksia käsityönä

tarpeisiini sopiva tontti, Ra-
vela kertoo.

Hänellä on ollut yritys 
vuodesta 2018 lähtien, jol-
loin hän oli erikoistunut 
restaurointirakentamiseen, 
mutta viime vuonna toimin-
ta on keskittynyt enemmän 
käsin veistämiseen. 

- Kouluttauduin res-
tauroijaksi, kun luulin että 
koulussa olisi enemmänkin 
käsin veistämistä, mutta 
sitä olikin yllättävän vähän. 
Koulutus antoi erittäin hy-

vän pohjan hirsirakentajak-
si, mutta halusin täydentää 
veisto-osaamista ja kävin 
Siilinjärvellä puolen vuoden 
hirsirakentajakoulutuksen.

Nuorempana Ravela sai 
yrittämisen mallia työsken-
nellessään isänsä putkiliik-
keessä. Kultainen Puutalo 
Oy on Kuivaniemen Yrittä-
jien jäsen, mutta Ravela itse 
asustelee Oulussa. Sodanky-
lästä syntyisin olevalle yrit-
täjälle välimatkat eivät ole 
ongelma, vaan töitä on tehty 

Juha Ravela veistää ja rakentaa hirsikehikot valmiiksi Kuivaniemellä, jotka sitten kuljetetaan asiakkaan pihaan koottaviksi.

koko Suomen alueella. Vii-
me kesänä hän kävi raken-
tamassa yhden saunamökin 
Etelä-Savoon.

- Nyt olisi tarkoitus, että 
teen Kuivaniemellä kehikot 
valmiiksi, jotka voi sitten 
vain kuljettaa paikalleen. 
Onhan se mukavampi näin, 
että pääsee kotiansa yöksi. 
Yrittäjyys on mukavaa, kun 
on vapaus tehdä itselleen 
sopivalla tavalla. JK

”Yrittäjyys on mukavaa, kun on vapaus 
tehdä itselleen sopivalla tavalla.”
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Mehtäset Oy
Metsäkoneurakointi

040 573 0005
Jani Ohtonen

T:MI J-P MIETTUNENT:MI J-P MIETTUNEN
Vanhatie 137, 95110 Kuivaniemi kk

- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Kalankasvatusaltaita 
uusitaan Vatungissa

Vesille laskettu uusi kalankasva-
tusallas odottaa kuljetusta merel-
le. Kuva Ari Kaakkuriniemi

Uudet kalankasvatusaltaat ovat rakenteeltaan vahvempia ja turvallisempia.

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

Puh. 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net

Terassin lasitukset
MUSTOSEN 
LASI KY
Asentajankatu 4, 94600 Kemi, p. 016 223 864
Päivystys 0400 695 880

Kuivaniemen toimisto:
Kuivajoentie 13 B 2 (ent. Osuuspankin talo)
95100 KUIVANIEMI
Juha Raappana puh. 0400 318 607
juha.raappana@mhy.fi

Metsänomistajien itsensä hallitsema - takuulla metsänomistajien asialla!

Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa!

Timo Karjalainen kertoo, 
että tänä vuonna Vatungis-
sa toimivan Laitakarin kala 
Oy:n laitteistoa uusitaan. 
Karjalaisen mukaan vanhat 
20–30-vuotiaat kalankasva-
tusaltaat ovat jo tulleet käyt-
töikänsä päähän, joten uusi-
miselle on tarvetta.

Uusissa altaissa kehikko 
on rakennettu paksummas-

ta putkesta ja muutoinkin ne 
ovat rakenteeltaan vahvem-
pia sekä pitkäikäisempiä. 
Lisäksi työntekijöiden tur-
vallisuuden vuoksi niissä on 
myös kävelysillat. 

- Satama-alueella on työs-
kennellyt päivästä riippuen 
parhaimmillaan kymmenen 
työmiestä, muun muassa 
Kaakkuriniemen Ari ollut 

pyörökuormaajalla nosta-
massa uusia altaita mereen, 
Karjalainen kertoo.

Kaikkiaan Vatungissa 
tehtiin tänä kesänä kuu-
si uutta kasvatusallasta ja 
samalla uusittiin ruokinta-
järjestelmää. Yrityksellä on 
käytössä ruokintalaitteita, 
joista kala-altaiden tilan-
netta voi tarkkailla ja ohjata 

etänä. Tekniikasta huolimat-
ta kasvatusaltailla on käytä-
vä päivittäin tarkastamassa 
tekniikkaa ja lintu- sekä hyl-
jeverkkoja. 

Laitakarin kala on Kuiva-
niemen mittakaavassa mer-
kittävä työllistäjä, varsinkin 
sesonkiaikoina. Syksyllä 
kun kalojen perkuut alka-
vat, vakioporukan lisäksi 
saadaan 12 kausityöntekijää.

- Vatungin satamaan ja 
kalatalouteen on investoitu 
kovasti, Iin kunnan elin-
keinostrategian mukaisesti. 
Suomalaisille tuotetaan suo-
malaista kalaa, ja onneksi 
vielä tuotetaan, sillä vain 30 
prosenttia Suomessa syö-
dystä kalasta on kotimaista, 
Karjalainen kertoo.

- Ruuan ja varsinkin ka-
lan hinta on noussut, silti 
kysyntää on ja usein tulee 
puhelua, että olisiko kalaa 
myynnissä. 

Jenny Kärki
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Kuivajoentie 19 B, 95100 Kuivaniemi

040 523 3316
Antti Kanniainen

Sadevesikourut ja 
rakennuspeltityöt

• LVI-urakoinnit, 
 -asennukset ja -tarvikkeet 
• Maalämpö- ja 
 energiaratkaisut
• Öljy- ja pellettipoltinten 
 huollot ja asennukset

Jani Pajari
040 524 9984

jani.pajari@jiipeetalotekniikka.fi

www.jiipeetalotekniikka.fi

Polar Works Monipalvelu 
Oy:n yrittäjä Kari Meriläi-
nen liittyi helmikuussa Kui-
vaniemen Yrittäjät ry:n uu-
deksi jäseneksi. Meriläisen 
repertuaarista löytyy taitoja 
sisä- ja ulkorakentamiseen 
ja maalaukseen sekä ikkuna- 
ja kattotöistä monenlaisiin 
kiinteistöhuollon tehtäviin.

- Kaikenlaista on tullut 
tehtyä, minulta löytyy laaja 
kirjo osaamista rakentamis-

Monipuolista osaamista 
rakennustöistä

töistä ja tarvittaessa voin 
saada pyörökoneen tai mi-
nikaivurin lainaan pieniä 
maarakennustöitä varten. 
Itseltäni löytyy myös kul-
jetuskalustoa ja työkoneita, 
joita voin tarvittaessa vuok-
rata, Meriläinen kertoo.

- Tänä kesänä aikatau-
lu on jo melko täynnä, kun 
sain kahden kuukauden 
kattourakan Wiitta Oy:ltä. 
Remontoimme vanhaa teh-

dashallia, josta vuokrataan 
talleja esimerkiksi autohar-
rastajille. Yksi vuokratalli 
taitaa olla vapaana ja lisää 
tehdään kysynnän mukaan, 
Meriläinen vihjaa.

Meriläinen haluaa muis-
tuttaa, että yksityishenkilöil-
le hänen palvelunsa ovat ko-
titalousvähennyskelpoisia. 
Remontti- tai lumitöiden 
työn osuudesta 40 prosent-
tia voi laittaa vähennyksiin, 

Yritys tarjoaa monenlaisia raken-
tamisen ja kiinteistöhuollon pal-
veluita, asiakkaan tarpeiden mu-
kaan.

joka on suoraa säästöä työn 
ostajalle. Omavastuu vuo-
dessa on vain sata euroa.

Meriläinen oli yksi niistä, 
joka jäi työttömäksi Veitsi-
luodon tehtaiden sulkeudut-
tua, mutta onnekseen hänel-
lä oli jo aiempaa osaamista 
ja tietoutta yrittäjyydestä. 
Lisäksi Stora Enso auttoi 
investoinneissa, kun perusti 
täysin uuden yrityksen.

- Silloin kun kävin teh-
taalla kolmevuorotöissä, 
niin jonkin verran ehdin 
tekemään muita hommia 
omalla ajalla. Vuodesta 1996 
lähtien pyöritimme ex-vai-
mon kanssa koirahoitolaa, 
jota vuodesta 2003 pyöritin 
yksin ja jonka sivutoimini-
mellä tein oman työni ohes-
sa monenlaisia rakennustöi-
tä.

Meriläinen on asunut 
Kuivaniemellä vuodesta 
1981 ja hän on kotoisin alun 
perin Maksniemestä.

Jenny Kärki

Polar Works Monipalvelu Oy:n yrittäjä Kari Meriläinen on tämän kesän kiireinen hallirakennuksen kattourakan parissa.

TEL. 0207 288 520
Autoilijantie 9 KEMI

info@hydro-kemi.fi | www.hydro-kemi.fi

Juha Ravela 044 987 1523
www.kultainenpuutalo.fi
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Lampaanlihaa ja -jalosteita 
mm. säilyke,grillimakkara ja kebab

http://facebook.com/kallio.lammas/
p. 044 513 4154

Meriläisentie 138, Ii
040 8381 648
www.jjliha.fi

Seuraa aukioloaikojamme ja  
liharekan sijaintia Facebook- ja 

verkkosivuiltamme.

Naudan luomulihaa
suoramyyntinä

tilalta

Yksi Kuivaniemen yrittäjät 
ry:n uusista jäsenistä on Te-
MaRock Oy:n Tero Ylitalo, 
joka on kaivos- ja louhinta-
laitteiden asiantuntija. Tällä 
hetkellä hän tekee kaivos- ja 
louhintalaitteiden kunnossa-
pitoa sekä koulutusta.

Toiminta-alueena hänellä 
on pääasiassa Pohjois-Suomi 
ja Pohjois-Ruotsi. Lisäksi hän 
myös huoltaa teollisuuden 
hydrauliikkalaitteita ja muita 
louhintalaitteiden osia.

Kaivosalan asiantuntemusta 
ja osaamista

Ylitalo on kerryttänyt 
kaivosalan asiantuntemusta 
15 vuoden ajan Sandvikilla 
eri kaivoksilla Suomessa, 
Pohjoismaissa sekä Balti-
assa. Asiakkaina on ollut 
erilaisia tuotantolaitoksia, 
muiden muassa Metsäfibre 
ja Outokumpu sekä Talvi-
vaaran, Kevitsan ja Kittilän 
kaivokset sekä useat louhin-
taurakoitsijat Suomessa

- Tämän yrityksen puit-
teissa teen nyt itsekseen al-

Yrittäjä Tero Ylitalo tekee kaivosalantöitä ja lisäksi hän huoltaa teollisuuden hydrauliikkalaitteita ja muita louhinta-
laitteiden osia.

kuun, ja aika näyttää onko 
jatkossa tarvetta työllistää. 
Jonkin verran kunnostan 
laitteita kotosalla Kuivanie-
mellä, mutta useiden töiden 
puitteissa tulee tehtyä reis-
sutyötä. Tavoite on saada 
jokin säännöllisempi sopi-
mus.

Ylitalo on tehnyt aikai-
semminkin yhteistyötä 
kaivosalan oppilaitoksien 
kanssa, ja tämä yhteistyö 
tulee jatkumaan. Käytännön 

opetusta tehdään kaivoksil-
la ja louhintamontuilla.

- Alalle kouluttaminen on 
melko pitkäjänteistä työtä, 
sillä työ vaatii turvallisuu-
den vuoksi hyvän pohja-
osaamisen, vaikka lopulta 
ammattitaito kehittyy sitten 
työelämässä. Kyllä siinä ai-
nakin viisi vuotta menee, 
että voi sanoa osaavansa jo-
takin. JK

Kuivaniemen kylällä Mainin-
gin Maku Oy:n puotia pyö-
rittävä Stina Bergman kertoo, 
että tänä kesänä kylälle saa-
daan eloa toripäivien muo-
dossa. Toripäivät järjestetään 
vielä kolmena sunnuntaina: 
31.7., 7.8. ja 14.8. kello 12–16, 
osoitteessa Ratatie 2.

Toripäivinä myymälässä 
keitellään kahvia, myydään 
irtojäätelöä sekä suolaisia ja 
makeita leivonnaisia. Kuka 
tahansa voi osallistua tori-
päivään myyjänä joko omilla 
edustustuotteilla tai kirppis-
pöydällä. Koko piha on käy-
tössä eikä paikkoja tarvitse 
etukäteen varata.

Syksyllä 2020 perustetul-
la Mainingin Maku Oy:llä 

Toripäiviä Mainingin Maun pihalla
on nyt myös yksi työntekijä, 
jonka ansiosta myymälä oli 
kesäkuussa auki kolmena 
päivänä viikossa.

Heinäkuun alusta myy-
mälän aukiolot kasvavat 
viiteen päivään viikossa. 
Avoinna ollaan tiistaista - 
lauantaihin ja lisäksi toripäi-
vinä sunnuntait. Kahvion 
lisäksi avoinna on monipuo-
linen lahjatavaramyymälä.

- Maailman muutoksen 
aallokko on sekoittanut Mai-
ningin Maun alkuperäistä 
liikeideaa. Raaka-aineiden 
hinnannousujen ja asiak-
kaiden ostokäyttäytymisen 
muutoksen vuoksi olemme 
laajentaneet palvelua cate-
ring- eli ateriapalveluihin, 

kertoo Bergman.
- Teemme ruokaa useasta 

eri raaka-aineesta vaikkakin 
edelleen lohi pyritään pi-
tämään pääraaka-aineena. 
Alkukesä onkin mennyt Va-
tungin kalasatamassa kok-
kaillessa työmiehille koko-
päiväsopimuksella.

Yrityksen myyntiautoa 
tullaan näkemään ympä-
ri Meri-Lappia sekä Oulun 
seudulla. Tällä hetkellä ele-
tään haastavia aikoja ja kat-
se kulkee koko ajan hieman 
edellä. Muutoksia tehdään 
aina tarpeen mukaan.

- Toivotaan kuitenkin mu-
kavaa ja lämmintä jäätelöke-
sää! JK

Jäätelö on Mainingin Maun kesän 
hittituote ja myymälän edustalta 
löytyykin aurinkoinen paikka ke-
säpäivästä sekä virvokkeista nau-
tiskeluun.
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ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua

 ME RAKENNAMME 
YRITYKSELLESI

SOPIVAT TILAT

Ota yhteyttä 
Antti Tuomaala |0406721389|  antti.tuomaala@iilaakso.fi

Iissä ja Kuivaniemellä

Simon apteekin ja Kuiva-
niemen sivuapteekin uute-
na apteekkarina aloitti viime 
vuoden marraskuussa 24. 
päivä Heikki Kilpeläinen, 
joka oli aikaisemmin toimi-
nut 18 vuotta proviisorina 
Raahen 1. kauppaporvarin 
apteekissa, toimien välillä 
myös muiden Raahen lähi-
alueen apteekkien hoitajana.

- Täällä on lähtenyt työt 
ihan hyvin käyntiin. Henki-
lökunta on asiantuntevaa ja 
asiakkaat ovat mukavia ja 
leppoisia; Kilpeläinen ker-
too.

Hän ei ole vielä ainakaan 
muuttanut Simoon, vaan 
kulkee päivittäin Limingas-
ta Simoon töihin. Tiet ovat 
kuitenkin hyvässä kunnos-
sa, joten vaikka työpäivät 
vähän venyvätkin, on matka 
aivan ajettavissa.

Simon ja Kuivaniemen 
apteekkien toimipisteissä on 
apteekkarin lisäksi yhteensä 
kolme työntekijää ja lisäksi 
vuokratyöntekijöitä käyte-
tään tarvittaessa.

Kuivaniemen sivuap-
teekki pyörii yhden farma-
seutin ja yhden teknisen 
työntekijän voimalla. Kil-
peläisen mukaan kysyntää 
Kuivaniemen sivuapteekille 
on ollut riittämiin, joten hän 
uskoo sen olevan vakaalla 
pohjalla, jos tilanne pysyy 
nykyisellään.

Nyt Simon apteekista voi 
saada myös tarvitseman-
sa tuotteet aukioloaikojen 
ulkopuolella, sillä Simon 
pääapteekissa on otettu 
käyttöön Remomedin Vi-

Tuoreen apteekkarin pesti 
on käynnistynyt mukavasti

TeMaRock Oy

www.temarock.com 
0451878228

kaivos-/louhintalaitteiden huolto

deoapteekki-palvelu ja nou-
toautomaatti.

- Älypuhelimella voi tila-
ta Videoapteekki-palvelun 
kautta resepti-, itsehoito-
lääkkeitä ja muita apteekki 
tuotteita Simon Salessa ole-
vaan noutolokerikkoon ja 

Apteekkari Heikki Kilpeläinen kertoo, että Simon apteekin tuotteita voi nyt myös tilata noutoautomaattiin 
Videoapteekki-palvelun avulla.

hakea ne sieltä, silloin kun 
itselle paremmin sopii.

Simon apteekki kuuluu 
nykyisin Laatuapteekit -ket-
juun, jossa toimii yli sata 
apteekkia ympäri Suomen. 
Simon apteekki julkaisee 
myös omaa asiakaslehteään, 

joka ilmestyy kuusi kertaa 
vuodessa ja siinä käsitellään 
ajankohtaisia asioita asian-
tuntija-artikkeleissa.

- Hyvää kesää kaikille, 
apteekkari toivottaa! 

Jenny Kärki

Merihelmen yrittäjäpari Tiina 
ja Ari Ala-Opas ovat vuoden 
vaihteessa laajentaneet toi-
mintaansa ja ottaneet haltuun 
omistamansa maisemaravin-
tolan lisäksi myös Merihelmi 
Campingin. 

Lokakuun 2021 alussa yrit-
täjät päätyivät vuokraamaan 
leirintäaluetta ja kevään puo-
lella leirintäalueesta tehtiin 
kauppasopimus. Samalla 
ravintolan ja leirintäalueen 
toimintaa virtaviivaistettiin, 
ja nykyisin leirintäalueen 
vastaanotto toimii ravintolan 
yhteydessä.

- Näin leirintäalueelle saa-
puvat matkailijat pääsevät sa-
malla käynnillä tutustumaan 
ravintolan kauniiseen meri-
näköalaan, Tiina Ala-Opas 
kertoo.

Kesän aikana myös ra-
vintolan puoli kokee pieniä 
uudistuksia, kun sisustusta ja 
ruokalistaa uudistettiin.

- Ruokalistan ja ravinto-

Ravintola Merihelmi ja Camping yhdistivät toimintoja
lapalvelun uudistamisella 
pyrimme vastaamaan jouhe-
vuutta kaipaavien asiakkai-
den tarpeisiin siten, että ruu-
an tilaamisesta ja saamisesta 
tulee nopeampaa. Asiakas-
tyytyväisyys on meille tärke-
ää, ja tämä toive oli näkynyt 
palautteissa.

- Lisäksi uudella ruokalis-
talla sesonkituotteet näkyvät 
korostetummin ja erikoisruo-
kavaliot on otettu huomioon: 
kaikki on laktoositonta ja 
lähes kaiken voi halutessaan 
tilata gluteenittomana. Myös 
vegeannoksia löytyy.

Maisemaravintola Meri-
helmen  tapahtumatarjontaa 
ollaan kehittämässä myös. 
Ajatuksia on siirtymisestä 
musiikkiklubimaiseen toi-
mintaan, ja siitä on saatukin jo 
esimakua. Esimerkiksi heinä-
kuun ensimmäisenä päivänä 
rock’n rollin ystäviä hemmo-
teltiin The Heat Boysin esityk-
sellä. JK Ravintola Merihelmen pihalla jäätelökioski houkuttelee matkustajia pysähtymään.



2022 13
Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2022Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2022

Kesäkuulumisia Kuivaniemen Kievarista

Raili Suomela ja Reetta sekä Santtu Sanaksenaho toivottavat Kievariin tervetulleeksi uudet ja vanhat asiakkaat.

Hanko-koira toimii toisinaan Kievarin karvaisena talonmiehenä. Suu-
resta koosta huolimatta hän on oikein lempeä, vaikkakin innokas tu-
tustumaan ihmisiin.

Paikallisesti tuotettua lihaa arvostetaan

Marjo Takalo pöydän takana myy-
mässä OSK Kuivaniemen Tilalihan 
lihajalosteita Kemin REKO-lähi-
ruokaryhmän asiakkaille. Kuva: 
Tiia Takalo

Kesäinen meininki ja Kuiva-
niemen mökkiläiset näky-
vät jo Kuivaniemen Kieva-
rin asiakaskunnassa, kertoo 
Kievarin Santtu eli Sanna-
Mari Sanaksenaho. Tänä ke-
sänä Kievari sai myös etupi-
halleen uuden 15-paikkaisen 
avoterassin, jossa anniskelu-
luvat ovat kello 22 saakka. 

Myös Kuivaniemen ke-
sämarkkinat näkyvät Kie-
varissa, silloin asiakkaita 
hemmotellaan kantri- ja 
rockabilly-musiikilla. Tuol-
loin Helsinners -yhtye lait-
taa markkinaväen lahkeet 
lepattamaan. Muina päivi-
nä Kievarissa pääsee laula-
maan karaokea – aina kun 
asiakkaita sattuu laulatta-
maan!

Kuivaniemen Kievari sai 
vuosi sitten uuden yrittäjän, 
kun 36 vuotta Kievaria pyö-
rittänyt Raili Suomela päätti 
vuokrata Kievarin tuoreelle 
työntekijälleen Santulle.

Tällä hetkellä Kievari 
työllistää Santun täysipäi-
väisesti ja tyttäret auttelevat, 
jos ehtivät. Tyttäristä nuo-
rempi Reetta opiskelee itse-
kin alaa, joten Kievari toimii 
myös erinomaisena harjoit-
telupaikkana palveluhenki-
selle nuorelle.

- Ensimmäinen vuosi 
yrittäjänä on mennyt hyvin, 
vaikka Korona on näkynyt 
vuoden tuloksessa. Silti 
teimme jo vähän voittoa en-
simmäisellä puolikkaalla. 
Railia pitää nostaa jalustalle, 

kun hän on pystynyt tar-
vittaessa joustamaan mak-
suissa ja olemme päässeet 
yhteisymmärrykseen, kun 
tilanne on ollut mikä on, 
Santtu kiittelee.

Raili Suomela kertoo, että 
hänellä on ollut kova työ 
totutella jouten oloon elä-

keläisen roolissa. 36 vuotta 
Kievarilla totutti hänet puu-
hailevaan elämäntyyliin ja 
uusi elämänvaihe on ollut 
kuulemma yllättävän haas-
tava.

- Aluksi joka päivä piti 
käydä ajelulla Tapsan kans-
sa, että saa vähän muuta 

ajateltavaa ja nähtävää kuin 
oman asuntonsa seinät. Ei-
hän sitä ihan loputtomasti 
pysty kahden ihmisen pyyk-
kejä pesemään ja nurkkia 
putsailemaan, Raili naurah-
taa.

Raili on kuitenkin tyy-
tyväinen, että Kievari sai 

uuden pitäjän, joka jaksaa 
kehittää toimintaa. Santtu 
puolestaan on kiitollinen, 
että Raili on edelleen hen-
gessä mukana ja valmis 
auttamaan, jos hän kaipaa 
neuvoja toiminnan pyörit-
tämiseen. JK

Lähiruokaa osataan arvos-
taa edelleen ja varsinkin 
nykyisessä maailmantilan-
teessa paikallisesti tuotetun 
ruoan merkitys on kasva-
nut. Osuuskunta Kuivanie-
men Tilalihan vetäjä Ismo 
Takalo on huomannut tä-
män saamansa suoran pa-
lautteen ansiosta.

Kuivaniemen Tilalihalla 
kuluttajille myydään poron 
ja karitsan- ja lampaanlihaa 
sekä niistä tehtyjä jalosteita. 
Lisäksi Tilalihalla käsitel-
lään hirveä ja villisikaa. Li-
säksi Tilahalla teurastetaan 
ja paloitellaan rahtityönä 
karitsaa ja lammasta lampu-
reille

- Meillä lihan jäljitettä-
vyys on helppoa systee-
mimme ansiosta, eli jos 
asiakas haluaa tietää mistä 
poronliha on peräisin, niin 
voimme kertoa miltä aidalta 
se on napattu, Ismo kertoo.

OSK Kuivaniemen Tila-
liha perustettiin 1998 ja sillä 
on nykyisin 11 yksityisosa-
kasta ja kolme yhteisöosa-
kasta: Iin kunta, Kuivaturve 
Oy ja Oijärven paliskunta.

Yksityisosakkaat ovat 

poromiehiä, joilta osuus-
kunta ostaa porot. Tilali-
halla porot teurastetaan ja 
lihat purkitetaan tai jalos-
tetaan erilaisiksi tuotteiksi. 
Uusimmista tuotekehityk-
sen tuotteista mainittakoon 
poronliha grillimakkarat ja 
-hampurilaispihvit.

- Asiakkaat mieltyivät 
niihin niin paljon, että ne 
myytiin äkkiä loppuun, 
Ismo kertoo.

Poro- ja nautamiehet 
perustivat osakaskunnan 
aikoinaan yhdessä, mut-
ta EU-sääntelyiden vuoksi 
naudanlihan tuottajat jäivät 
osakaskunnasta pois. Ismo 
on ollut perustamisesta 
saakka osakkaana tilalihalla 
ja kaikkiaan poromiehenä 36 
vuotta. 

- Me emme välttämättä 
pysty kilpailemaan hinnas-
sa, mutta sen korvaamme 

laadussa. Kaikki lihat leika-
taan käsityönä, joten laatua 
tarkkaillaan jo lihaa leika-
tessa, Ismo kertoo.

Mikä on REKO?
- Tilalihan tuotteita myy-
dään heidän omassa myy-
mälässään sovitusti kesäai-

ka. Syyskuusta joulukuun 
puoleen väliin olemme pai-
kalla joka päivä. Tilaliha on 
mukana eri tapahtumissa 
sekä säännöllisesti lähialuei-
den REKO-ryhmissä.

- Käymme kahdesti kuu-
kaudessa Oulun ja samalla 
reissulla Iin tai Haukiputaan 

REKO-kokoontumisissa ja 
kerran kuukaudessa Kemis-
sä sekä Torniossa.

REKO on Lähiruoan 
myynti- ja jakelumalli (Re-
jäl konsumtion – Reilua ku-
luttamista), jossa kuluttajat 
tilaavat lähiruokatuottajilta 
ruokaa suoraan ilman vä-

likäsiä. Esimerkiksi Iissä 
REKO-ryhmä kokoontuu 
neljän viikon välein sovit-
tuun paikkaan. Tuolloin 
kuluttajat saavat noutaa etu-
käteen Facebookissa tehdyt 
tilaukset suoraan lähiruuan 
tuottajilta. JK
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MA-Traktoripalvelu täytti 5 vuotta

Vasemmalla: MA-Traktoripalvelun talvet kuluvat aurauksia tehden.

Yllä: Mikko Aaltonen kertoo, että kesäisin yritys työllistyy muun muassa turvesoille. 

Pipelifen kotimaiset 
jätevesijärjestelmät valmistetaan 
Iin tehtaalla vuosikymmenten 
kokemuksella. 

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

Sivustolla voit myös 
• Ladata jätevesioppaan
• Tilata jätevesikartoituksen 

kiinteistöllesi
• Etsiä lähimmät suunnittelijat, 

jälleenmyyjät, asentajat ja huoltajat
• Tehdä ostoksia verkkokaupassa

pipelife.fi

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 
AINA LÄHELTÄ!

Kuivaniemeläinen yritys 
MA-Traktoripalvelu täytti 
kesäkuun alussa viisi vuot-
ta. Nuori yrittäjä Mikko Aal-
tonen kertoo, että suurempia 
juhlallisuuksia ei ole pidetty 
vaan arki rullaa normaalisti. 
Hän aloitti yritystoiminnan 
jo 17-vuotiaana ja sittemmin 
yritys on jo ehtinyt laajentaa 
toimintaansa sekä kalustoa 
päivitetään jatkuvasti.

- Koneet on vaihtuneet 
kovastikin siitä mitä alussa 
oli. Talvisin teen enimmäk-
seen aurauksia, kesällä sit-
ten lanataan teitä, niitetään 
tien laitoja ja on tuolla yksi 
kone turvesuollakin, Aalto-
nen kertoo.

Suomalaista turvetuo-
tantoa alettiin ajaa alas voi-
makkaasti jo viime vuonna, 
mutta nykyisessä maailman-
tilanteessa huoltovarmuus-

keskuksen turvevarastot 
ovat päässeet hupenemaan. 
Aaltonen kertoo, että jos 
Kuivaniemellä turvetuo-
tantoa aletaan taas elvyttä-
mään, hänellä olisi mahdol-
lisuus hankkia turvetöihin 
useampikin kone.

Tällä hetkellä MA-Trak-
toripalvelu työllistää vain 
Aaltosen itsensä, mutta yri-
tyksen koko ajan laajentues-
sa ja koneiden lisääntyessä, 
kohta on mietittävä työnte-
kijöiden palkkaamista.

- Tällä hetkellä yritys on 
toiminimimuotoinen, mut-
ta aikeissa on vaihtaa yri-
tyksen muotoa koko ajan 
lisääntyvien töiden ja ka-
luston vuoksi. Toiminimi 
on aluksi hyvä yritysmuoto, 
kun se on vähän kevyempi 
ja siinä näkee, miten yritys 
lähtee pärjäämään. JK
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PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550

Ratatie 1, Liikekeskus, 95200 Simo
Olen lomalla 18.-29.7.2022.

040 756 6468

Tehokasta,
joustavaa ja

ammattitaitoista
palvelua yrityksille

ja koteihin!

Ota yhteyttä niin räätälöimme sinulle sopivan palvelun!

KiiSA Palvelut Oy | kiisa-palvelut@outlook.com
Merja Hannila 040 763 1442

KIINTEISTÖ • SIIVOUS • AVUSTUS

RoppaRantaRock 2.7. hou-
kutteli Vatunkiin yli 200 kä-
vijää nauttimaan merellisen 
festarin tunnelmasta ja ke-
vyen musiikin elämyksistä.

- Meillä meni ihan sika-
hyvin! Vähän oli vastoin-
käymisiä, kun ukkosmyrsky 
pääsi yllättämään ja kaiken-
näköistä kaatui, keikkakin 
keskeytettiin hetkeksi. Mut-
ta sehän kuuluu festarei-
hin, ettei kaikki mene aivan 
suunnitelman mukaan, ker-
too Satu Hakoköngäs.

- Mieleenpainuvin hetki 
oli, kun myrsky oli vihdoin 
ohi ja Keidas -yhtye alkoi 
soittaa leppoisaa rokkia ja 
aurinko kurkisti pilven ta-
kaa, niin silloin tuli fiilis, 

RoppaRantaRock houkutteli 
yli 200 kävijää Vatunkiin

että tästä tulee hyvä ilta! 
Viimeisenä esiintynyt räp-
päri Stepa oli myös ihan tosi 
hyvä!

Järjestäjät olivat positii-
visesti yllättyneitä lippujen 
menekistä. Sadan lipun raja 
meni rikki vasta pari päivää 
ennen tapahtumaa, joten 
jännitystä riitti.

Ensi vuonna uudestaan!
Festareiden järjestämisen 
ytimen muodosti kolmik-
ko Emilia Vorne ja siskokset 
Niina ja Satu Hakoköngäs. 
Kaikki kolme ovat käyneet 
Madetojan musiikkilukion, 
ja heillä on kokemusta keik-
kailusta eri tapahtumissa. 
Lisäksi Emilia opiskelee tällä 

hetkellä tapahtumatuotan-
toa Helsingin Metropoliassa 
ja myös Sadulla on kiikarissa 
kulttuurituottajan opinnot.

- RoppaRantaRock jär-
jestettiin nyt ensimmäistä 
kertaa julkisesti, ja aiemmin 
on järjestetty kaksi kertaa 
kotona harjoitusporukalla 
noin sadalle hengelle, lähin-
nä kavereita ja kaverinkave-
reita. Ensimmäisellä kerralla 
pidettiin minun mökkini ta-
kapihalla ja toisella kerralla 
jo tuotiin rekkalava kodin 
piha-alueelle.

- Kuivaniemelle oli help-
poa järjestää tapahtumaa, 
kun täällä on niin avoimia ja 
hyvin suhtautuvia ihmisiä, 
Satu kiittää.

Esimerkiksi Kaakkurinie-
mi Oy:ltä saatiin rekkalava, 
Kuivaniemen yrittäjiltä saa-
tiin lainaksi konttilisäosat 
lavan yhteyteen sekä teltat ja 
baaritiskit. Kievarilta saatiin 
anniskelulupa ja juomapis-
teelle hana lainaksi. Lisäksi 
yhteistyössä oli muiden mu-
assa AEO Hako Oy, Leppä-
kosken sähkö ja Kuivajoen 
pohjoisrannan kyläyhdistys.

- Me jo luvattiin lavalla, 
että ensi vuonna järjestetään 
taas, joten eiköhän tästä tule 
perinne Kuivaniemelle, Satu 
vihjaa.

Jenny Kärki

Fiilistelyä RoppaRantaRockin lavalla tarjoi-
li Taskujauheliha -yhtye, jonka biisin sanoi-
tuksissa kuultiin myös viittaus Kuivanie-
meen ja Roppikseen. Kuva Jere Vorne

www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimallaBINGOT & AUTOBINGOT

BINGOT & AUTOBINGOT

2323
151522 88

44

Tervetuloa!  

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

2323
151522 88

44
500 € /MP |  500 € pr50 | 2 x 100 € | 5 x 50 €

su 24.7. klo 18.00
su 31.7. klo 18.00
ma 8.8. klo 18.00

KUIVANIEMEN SEURALLA. LOPPUKESÄ 2022
KUIVANIEMEN SEURALLA. LOPPUKESÄ 2022

su 14.8. klo 18,00
su 21.8. klo 18.00
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Oijärven asukkaita, mökki-
läisiä ja vierailijoita hemmo-
tellaan tänä kesänä, sillä lu-
vassa on jälleen monenlaista 
tapahtumaa. Heinäkuun 
alussa järjestettiin muun 
muassa perinteikkäät Veto-
uistelukisat.

Tänä kesänä Oijärvellä 
saadaan myös nauttia pe-
rinteisistä Sikajuhlista. Lau-
antaina 16.7. pidettävässä 
tapahtumassa esiintyy is-
kelmän ystävien kestosuo-
sikki Kake Randelin yhtyei-
neen. Lisäksi tapahtumassa 
esiintyy ja ruokaa tarjoilee 
laulava kokki Mikko Tapio. 
Pihalle pystytetään karaoke-
teltta esiintymisestä nautti-
vien iloksi.

Sikajuhlille järjestetään 
meno-paluu kuljetus Simos-
ta, Kuivaniemeltä, Hauki-
putaalta, Iistä ja Yli-Iistä. 
Näistä lisätietoa löytyy Oi-
järven Sampolan Facebook-
ryhmästä.

Loppukesästä tanssikan-
sa pääsee laittamaan jalalla 
koreasti, kun 27.8. järjeste-

Oijärven kuulumisia ja tapahtumia

tään Venetsialaiset, joita juh-
listetaan Oijärven rannassa 
tunnelmoiden myöhäiske-
sän iltaa ilotulituksen, mak-
karanpaiston ja yhteisen 
ajan merkeissä. Illan päät-
teeksi Sampolassa tanssah-
dellaan Rainer Bollströmin 
musiikin tahtiin.

Venetsialaisten yhtey-
dessä olisi tarkoitus vih-
kiä käyttöön uimarannan 
viereen tuleva uusi kota, 
kunhan kunnalta saadaan 
suostumus kodan pystyt-
tämiseen. Aktiivinen kylä-
läinen Kalervo Södö uskoo, 
että luvan pitäisi tulla kesän 
aikana, jotta kota päästään 
pystyttämään ennen Venet-
sialaisia.

Syksyn viimeiset tanssit 
Sampolassa järjestetään per-
jantaina 23.9., jolloin tans-
sittajana on tanssiorkesteri 
Ässät.

30. vetouistelukisat
Heinäkuussa Oijärvellä jär-
jestettiin myös perinteiset 
vetouistelukilpailut 2.7. Täl-

lä kertaa vuorossa oli histori-
an 30. kerta kun kilpailut jär-
jestettiin ja jälleen mukana 
oli yhteensä 68 venekuntaa.

Uistelukisaan osallistu-
villa oli hyvä onni muka-
naan: Hannu Hyry kertoo, 
että kisailijat ehtivät hyvin 
iltapäivällä alkaneen uk-

Sikajuhlien järjestäjäporukkaa kesällä 2021 Oijärven Sampolassa. Kuva Sampolan Facebook-ryhmästä.

kosmyrskyn alta pois. Myös 
kalaonni oli myötäinen, sillä 
kisaajat nostivat Oijärvestä 
yhteensä 530 kiloa kisakel-
poista kalaa.

Vetouistelukisassa par-
haiten pärjäsi Vesa Rahik-
kalan ja Elisa Juurikan ve-
nekunta, tuloksenaan 19 530 

grammaa. Veli-Matti Paso 
ja Eero Paso jäivät toiselle 
sijalle vain 390 gramman 
marginaalilla. Kolmannelle 
sijalle pääsi Sami Höyhtyän 
ja Karri Utriaisen venekunta 
17 130 gramman tuloksella. 

Vetouistelukisa on pidet-
ty nykyisessä paikassaan jo 

vuodesta 2005. Puitteet on 
pidetty kunnossa ja viime 
vuosien aikana sinne onkin 
tehty uusi onkilaituri, penk-
kejä ja pöytiä, jotka ovat 
myös muiden kyläläisten ja 
kävijöiden käytettävissä vir-
kistäytymistarkoitukseen. 
JK

Oijärven 30. vetouistelukisan voittajajoukkueet. Kuva Veli-Pekka Pyörälä

Lasten kalastuskisassa pärjänneet. Kuva Veli-Pekka Pyörälä

Iin kunta toteuttaa kesän 
2022 aikana Olhavanjoel-
la kalataloudellisia kunnos-
tuksia. Hankkeelle on saa-
tu Lapin ELY-keskukselta 
avustusta. Hankkeella py-
ritään parantamaan joen ti-
laa ja arvoa, sillä uomien 
kalataloudellinen tuotto on 
osittain heikentynyt. Olha-
vanjoella kunnostusten to-
teuttajana toimii Iin kun-
ta Olhavan Osakaskunnan 
ja Olhavan seudun kehittä-
misyhdistyksen ollessa ak-
tiivisina paikallistoimijoina. 
Vuosina 2018–2019 Olha-
vanjoella kunnostettiin ku-

Olhavanjoen kalataloudelliset kunnostukset etenevät ja 
Kuivajoelle laaditaan toimenpidesuunnitelma

tualueita viidellä eri kos-
kialueella, ja vuonna 2020 
kunnostuksia jatkettiin kah-
dellatoista koskella.

Kuivajoella puolestaan 
laaditaan tänä vuonna toi-
menpidesuunnitelma joen 
kunnostamattomille ja kar-
toituksissa esiin nostetuil-
le potentiaalisille koskille. 
Kuivajoen osalta kyseessä 
on myös Iin kunnan han-
ke, johon on saatu Lapin 
ELY-keskukselta avustus. 
Kuivajoen Osakaskunta oli 
toteuttajana Kuivajoen ku-
tualueiden kunnostaminen, 
vaihe 1 -hankkeessa vuon-

na 2019, jolloin saatiin pa-
rannettua viisi koskialuetta 
Suukoskelta Pirttikoskelle. 
Iin kunta sai vuonna 2020 
avustuksen Lapin ELY-kes-
kukselta, jonka avulla kun-
nostettiin kahdeksan koskea 
lisää välillä Soininkoski-
Ervasti.

Molemmat hankkeet to-
teuttavat Oulujoen-Iijoen 
vesienhoitoalueiden toimen-
pideohjelmaa 2016–2021. 
Lisäksi Kuivajoen kunnos-
tamista varten on laadittu 
vuonna 2018 Kuivajoen ve-
siensuojelun yleissuunnitel-
ma sekä raportti lohikalojen 

ja nahkiaisen kutualueiden 
riittävyyden ja kunnon sel-
vittämiseen Kuivajoen kos-
kialueilla.

Kalataloudellisten kun-
nostushankkeiden tavoittee-
na on parantaa vaelluska-
lojen, rapujen ja nahkiaisen 
elinympäristöä, erityisesti 
lisääntymisolosuhteita, pa-
lauttamalla koskialueita lä-
hemmäksi luonnontilaa. 

Pääasialliset kunnostus-
menetelmät ovat koskialu-
eiden kiveäminen poikas-
alueiksi ja asentopaikkojen 
luomiseksi, virran ohjailu 
kuiville jääneiden uoman-

osien vesittämiseksi sekä 
runsas kutualueiden ra-
kentaminen. Hankkeiden 
positiiviset vaikutukset 
kohdistuvat erityisesti lohi-
kalastoon, mutta myös nah-
kiaiseen ja rapuun.

- Suunnitelmassa kun-
nostettavia koskia Ol-
havanjoella on tänä 
vuonna seitsemän. Kuivajo-
elle myönnetyn avustuksen 
puitteissa ei tänä kesänä ole 
mahdollista tehdä varsinai-
sia kunnostustöitä, mutta 
kunnostussuunnitelman 
laatiminen on tärkeä askel 
joen loppujenkin osuuksi-

en kuntoon saamiseksi tu-
levaisuudessa. Kuivajoelle 
tullaan hakemaan lisää ra-
hoitusta seuraavilla ohjel-
makausilla kunnostustöiden 
loppuun saattamiseksi, vt. 
maankäytön asiantuntija 
Elina Nissinen kertoo.

IiSanomat 
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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

www.arvokovaoy.fi

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
upeina hehkuvat kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja 

viherkasvit kotiisi. 

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 569 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10 
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT

AVOIMET LASTEN 
YLEISURHEILU-

KILPAILUT

Sarjat 5 v. alkaen

Iin Keskuskentällä 
to 14.7. klo 18.00.

Iin Yritys

IiSanomat jää kesätauolle. Seuraava IiSanomat ilmestyy 24.8.2022.

Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

Siljonkatu 73, 90120 Oulu
henri.kylen@tilintakojat.fi
050 598 0081
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 17  13.7.2022
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 18 ILMESTYY KE 24.8.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

pe 19.8.2022 klo 11 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivo-
taan olevan  toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Iin seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 
momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 
2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirk-
kovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan 
edellä mainittuun on ehdokas,
 1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän 
  seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
	 2)	 joka	on	konfirmoitu	viimeistään	15.9.2022,	ja	joka	
  täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
 3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
 4) joka ei ole vajaavaltainen
 5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa 
  ehdokkaaksi asettamiseen, 
 6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai 
  työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia 
varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Iin kirk-
koherranvirastoon, joka on avoinna 09.00 – 14.00 sekä 15.9.2022 
kello 09.00 – 16.00.
Käyntiosoite on: Puistotie 3, 91100 Ii.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana 
Iin	kirkkoherranvirastossa	ja	verkkosivuilta	info.seurakuntavaalit.fi.

Ii 21.6.2022
Iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Tapani Ruotsalainen

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Nyt kun luonto kukoistaa, 
aurinko paistaa ja koronara-
joitusten poistuminen sallii 
kohtaamiset ja halaukset-
kin, tuntuu meistä monesta 
olo kepeämmältä. Lämmin-
tä riittää ja on upeaa nauttia 
vilvoittavista vesistä, joko 
viileänä suihkuna tai pulah-
duksina luonnon vesiin. 

Kesän lämpö houkutte-
lee suomalaisia hymyile-
mään, myös ulkomaalaisten 
kanssakulkijoidemme mie-
lestä. Suomalaiset ja lähes-
tyvän hilla-ajan kunniaksi 
myös suomaalaiset ovat ke-
sällä helpommin lähestyttä-
viä. Hymyllä ja jutustelulla 
todistamme olevamme maa-
ilman onnellisin kansa, 
vaikka huolia on varmasti 
jokaisen arjessa. 

Professori Juho Saaren 
mukaan onnellisuutta ei voi 
nähdä vain yksilön asiana, 
vaan myös yhteiskunnalli-
sena asiana, johon voidaan 
vaikuttaa. Tärkeintä lienee 
se, että ketään ei jätetä huo-

Voidaan hyvinVoidaan hyvin

Kesä on ihmisen parasta aikaa,Kesä on ihmisen parasta aikaa, 

lineen yksin, eikä yhteiskun-
nallisilla päätöksillä ruokita 
kahtia jakautumista. Hyvin 
toimeen tuleviin ja köyhiin, 
onnellisiin ja onnettomiin 
sekä uusimpana huolen ai-
heena digiosaajiin ja -osaa-
mattomiin.

Suomi on jo viidettä ker-
taa arvioitu maailman on-
nellisimmaksi maaksi. Me 
luotamme pääosin toisiim-
me ja yhteiskuntaan, sen 
turvallisuuteen ja palvelui-
hin. 

Kun haluaa edistää omaa 
onnellisuutta, kannattaa pi-
tää huolta ensin omasta 
itsestä. Lentokoneiden tur-
vaohjeissakin neuvotaan 
laittamaan hätätilanteessa 
happinaamari ensin omil-
le kasvoille. Toki kannat-
taa käyttää sopivasti aikaa 
myös toisten auttamiseen, 
mikä tutkitusti lisää omaa 
onnellisuutta. 

Jokainen meistä ansait-
see saada olla onnellinen. 
Onnea ei kannata etsiä vaan 

keskittyä löytämään se. Lap-
sista, läheisistä, auringon 
säteistä, sateen ropinasta 
ja vaikkapa mukavasta on-
kireissusta tai eväsretkestä 
lähiluontoon. Pidetään mie-
li avoimena erityisesti sille, 
mikä omassa elämässä on 
tärkeätä ja arvokasta.

Huolihetken voi pi-
tää tarvittaessa, mutta niin, 
että huolehtiminen ei valtaa 
kaikkea ajattelua. Pyritään 
muuttamaan niitä asioi-
ta, jotka tuntuvat tärkeiltä 
ja joihin voimme vaikuttaa. 
Näin jaksamme paremmin 
vaikeuksienkin keskellä.

Onkohan hyvinvoin-
tia helpompi hoitaa kesäl-
lä kuin talven pimeydessä? 
Kesällä voi nauttia luonnos-
ta ja harrastaa luonnon aar-
teiden keräilyä, yksin tai 
yhdessä. Pian hillasuot ja 
marjastaminen tuntuvat mi-
nusta suomaalaisesta paljon, 
paljon houkuttelevammilta 
kuin omista vähäisistä vai-
voista puhuminen. 

Nautitaan kesästä, toisis-
tamme ja kerätään tärkei-
tä, arjestakin löytyviä onnen 
murusia!

PS. Mietityttämään jäi 
kylläkin, että onkohan tuo 
maailman onnellisuuskyse-
ly toteutettu sopivasti silloin 
kun Suomessa on kesä? 

Ulla-Maija Paukkeri
Kehittämisasiantuntija /
viestintä ja digipalvelut

Ulla-Maija Paukkeri

vai onko?vai onko?

Heinäkuun alkupäivinä mo-
nen iiläisen harras toive to-
teutui. Kahvila Majakka avasi 
kuin avasikin ovensa. Menneil-
tä kesiltä tutut kuplavohvelit ja 
muut herkut ovat jälleen muu-
taman viikon iiläisten ja ohi-
kulkevien saatavilla.

- Olimme alkukesän inter-
reilaamassa Keski-Euroopas-
sa, eikä tarkoituksemme ollut 
kahvilaa tänä kesänä avata, Lii-
nu Lehtola ja Oona Mäkelä ker-
tovat.

Iiläisten runsaat yhteyden-
otot ja pyynnöt kahvilan avaa-
misesta saivat kuitenkin nuoret 
palaamaan tuttuun kesätyö-
hönsä ja avaamaan kahvila Ma-
jakan.

- Toimimme samalla kon-
septilla kuin aiempina kesinä 
ja sääoloista riippuen pyrim-
me toimimaan ainakin heinä-
kuun ajan.

Heti avajaispäivinä voh-
velit ja etenkin kuplavohvelit 
tekivät kauppansa ja saivat an-
saitsemaansa suitsutusta asiak-
kaiden kommenteissa. MTR

Kahvila Majakan odotettu paluu

Kesä ilman kahvila Majakan suus-
sa sulavia kuplavohveleita ei tun-
tuisi kesältä. 

Oona Mäkelä ja Liinu Lehtola ovat 
jälleen avanneet kahvila Majakan.

IiSanomissa saatte yrityksenne 
palvelut näkyville. 

IiSanomat on saamamme 
palautteen mukaan pidetty

 ja luettu lehti, jota odotetaan.
Iiläisten omana lehtenä 

lehtijuttujen  aiheet ovat 
läheltä  ja myös ilmoitukset 

luetaan tarkkaan.

IIN ALUE 
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Messu Su 17.7. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Herran palveluk-
sessa. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: 
Medialähetys Sanansaattajien mediatyön tukemiseen Intiassa. Media-
lähetys Sanansaattajat ry.
Sanajumalanpalvelus Su 24.7. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Rakkauden laki. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. 
Kolehti: Suomen Lähetyslentäjät ry:n hengen pelastavien lentojen tu-
kemiseen turvattomilla ja vaikeakulkuisilla alueilla kehittyvissä maissa. 
Suomen Lähetyslentäjät ry.
Lauluhetki To 21.7. klo 12:00 Iin Pappilassa. Laulamme yhdessä kesä-
lauluja ja- virsiä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Iin kirkko on tiekirkko arkipäivisin ma-pe klo 11-18, jolloin opas on 
paikalla.
Diakoniatoimisto suljettu 11.7. - 14.8.2022. Ajanvaraus taloudellisia 
asioita varten seuraavan kerran maanantaina 15.8.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Su 17.7. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäi-
vän aihe: Herran palveluksessa. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: 
Eija Savolainen. Kolehti: Medialähetys Sanansaattajien mediatyön tu-
kemiseen Intiassa. Medialähetys Sanansaattajat ry.
Messu Su 24.7. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Rak-
kauden laki. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. 
Kolehti: Suomen Lähetyslentäjät Ry:n hengen pelastavien lentojen tu-
kemiseen turvattomilla ja vaikeakulkuisilla alueilla kehittyvissä maissa. 
Suomen Lähetyslentäjät ry.
Diakoniatoimisto suljettu 11.7. - 14.8.2022. Ajanvaraus taloudellisia 
asioita varten seuraavan kerran maanantaina 15.8.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
Kuulutus Kuivaniemen hautausmaan hautojen hallinta-aikojen 
päättymisestä. Kuivaniemen hautausmaalla suoritetaan kuulutus sel-
laisille hautapaikoille, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä 
31.12.2022 mennessä. Lisäksi kuulutetaan myös sellaiset varatut hau-
tapaikat, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä 31.12.2022 
mennessä. Kuulutus koskee niitä hautapaikkoja, joiden haltija ei ole 
seurakunnan tiedossa. Iin seurakunnan kirkkoneuvoston päätös 
4/2022 18.5.2022 37§. Lisätietoja löytyy Iin seurakunnan kotisivuilta 
www.iinseurakunta.fi.

Seuraava IiSanomat ilmestyy 
viikolla 34, 24.8.2022.

Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa  pe 19.8. klo 11 mennessä 

 
Hyvää kesää kaikille! 

toivottaa IiSanomien toimituksen porukka

IISANOMAT JÄÄ KESÄTAUOLLE

!
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parillisina viikkoina. 
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Kevytmielinen 
ku Piimälän 
hevonen.

Pertti Huovinen suoritti 20 
vuotta sitten matkailuop-
paan tutkinnon ja aloitti sa-
mana vuonna Iin Haminan 
opastuskierrokset. 

Tänä kesänä Haminan 
kierroksia on ollut jo 10 
kertaa.  Viimeisin retki oli 
sunnuntaina 3.7. Iin kotiseu-
tuviikon päätteeksi.  Muka-
na tällä viime kierroksella 
oli 15 henkilöä.  Parhaim-
millaan retkillä on ollut jopa 

Pertti Huovisen Iin Haminan opastuskierrokset

Oikealla: Opastusryhmä kotiseutuviikolla iin Haminassa.

yli 40 osallistujaa.
Pertillä on opastusret-

kiä myös Iin kruununsaaren 
hautausmaalla, nämä ret-
ket tehdään yhteistyössä Iin 
seurakunnan kanssa. Tänä 
kesänä näitä retkiä on ollut 
kahtena maanantaina. Mu-
kana on ollut yhteensä yli 50 
henkilöä.  Mahdollisesti tä-
män kesän aikana tehdään 
vielä muutama opastettu 
kierros. MH

Yllä: Pertti Huovinen opastustyössään.

Iin Yrityksen kaksissa lasten 
yleisurheilukilpailussa on 
nähty Suomen kesäsään ää-
ripäät. Ensimmäinen tapah-
tuma vietiin sisälle kylmän 
sadepäivän takia. Kesän toi-
set kisat käytiin puolestaan 
paahtavan kuumassa hel-
teessä. Mukavassa tapah-
tumassa saivat osallistujat 
iloita koko ajan paranevista 
tuloksista. Suut olivat mes-
singillä huoltojoukoillakin, 
eivätkä järjestäjätkään mur-
jottaneet, pyyhkivät vain hi-
keä. 

Tulokset  
(toinen tulos pituus)
T5 40 m 1. Mette Schultz 
12,46 + 125, 2. Kira Leppä-
nen 10,25 + 168, 3. Viola 
Leppänen 12,52 + 111, Venja 
Moilanen 10.60 + 129. 

P5 40 m 1. Luka Klaavun-
iemi 8,59, + 253, 2. Sante-
ri Kehusmaa 10,81 + 143, 3. 
Kimi Kiuttu pituus 158. 

T6 40 m 1. Onna Murto-
niemi 9,14 + 162.

P6 40 m 1. Eppu Antti-
la 7,98 + 266, 2. Lenni Kreus 

Lasten yleisurheilukisat 
paahtavassa helteessä

10,04 + 190.
T7 40 m 1. Ella Harjula 

8,80 + 207, 2. Enni Ojanen 
8,21 + 231, 3. Saaga Moila-
nen 8,59 + 242, 4. Lumi-So-
fia Lassila 8,85 + 231. 

T8 40 m 1. Iisa Klaavun-
iemi 7,58 + 319, 2. Petra Sc-
hultz 7,89 + 263, 3. Aada 
Kautto 7,59 + 276.

P8 40 m 1. Justus Ojala 
7,78 + 277, 2. Liinus Leppä-
nen 7,57 + 286.

T9 40 m 1. Jenna Ojala 
7,89 + 291, 2. Aada Nikkinen 
8,44 + 248, 3. Oona Tolonen 
9.04 + 215, 4. Aamu Anttila 
7,69 + 266.

P9 40 m 1. Asseri Kanto-
la 7,30 + 313, 2. Kaarlo Moi-
lanen 6,93 + 315. 

T10-11 60 m 1. Elma Klaa-
vuniemi 10,79 + 311, 2. Anna 
Harjula 10,84 + 301, 3. Emma 
Harjula 12,40 + 242, 4. Netta 
Murtoniemi 11,80 + 283, 5. 
Alina Kautto 10.63 + 300. 

P10-11 60 m 1. Aatu Oja-
nen 10,42 + 311. 

P14 100 m 1. Luukas Lep-
pänen 14,60. 

www.iisanomat.fi

Iin Laulupelimannien yh-
teislaulutilaisuudet tämän 
kesän osalta päättyivät juh-
lavasti Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanmusiikkiyhdistyk-
sen 50-vuotisjuhlakon-
serttiin. Laulupelimannit 

Huilingissa rälläiltiin juhlakonsertissa

Oikealla: Pohjois-Pohjanmaan Kansanmusiikkiyhdistyksen 
50-vuotisjuhlakonsertin vierailevan yhtyeenä esiintyi oululainen 
Rällä.

Alla: Iin Laulupelimannit lauloivat ja laulattivat Huilingin lavalla.

lauloivat ja laulattivat juh-
layleisöä yhdessä oululaisen 
kansanmusiikkiyhtye Räl-
län kanssa. Rällä esitti myös 
potpurin omaa ohjelmistoon 
ja rälläili yleisön iloksi. MTR
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Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT! • Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset 

• Sähkösennukset • Pienkonekorjaukset ja muut palvelut 
• Musiikkitarvikemyynti

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194 
laitejasoitinhuolto@gmail.com

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

www.puustaoy.fi

HIUSSTUDIO FREESI

Valtarintie 2 T 1 91100 Ii

044 4914 808
www.iinhiusjakauneus.fi

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, 
Lymfaterapeutti 

Pakanen Liisa

puh. 045 877 6474  | Valtarintie 2 Ii
www.studiovoihyvin.fi

LAHJAKORTTI 
HIERONTAAN.

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Ajanvaraus: 
vello.fi/hierojarailileinonentmi

Akuutti-aika kyselyt: 
0440 968 594 (tekstiviestillä) 

Koulutettu hieroja, 
Raili Leinonen tmi

Rahkolantie 3, 91100 Ii

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 045 110 9012!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Iin Urheilukentän viheriöl-
lä käy vilske, kun nuoret po-
jat ja tytöt kirmaavat pallon 
perässä. Käynnissä on Ver-
neri Palolan ja Ukko Puha-
kan vetämä jalkapallokoulu, 
jossa opitaan pallonkäsitte-
lytaitojen lisäksi ryhmässä 
toimimista ja toisten huomi-
oimista.

 - Joukkuelajeissa toiset on 
pakko ottaa huomioon ja se 
on tärkeä taito myös elämäs-
sä, Verneri toteaa.

Verneri ja Ukko pyrkivät-
kin kesätyössään leikin ja pe-
laamisen ohella tuomaan 

Jalkapallossa opitaan yhteispeliä

Vasemmalla: Kulman jälkitilanteessa on vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

esille hienon lajin mahdolli-
suudet olla nuorten ja lasten 
tukena elämäntaitoja opitta-
essa. Kulmapotkutilanteissa 
sijoittumisella on tärkeä mer-
kitys ja kulman antajan on 
yritettävä ennakoida jouk-
kuekavereiden liikkumista. 

- Tämä on hauskaa, kuu-
luu kerholaisten suusta, kun 
tilanteita opetellaan uudel-
leen ja uudelleen.

Urheilulliset nuoret, Ver-
neri ja Ukko, ovat saaneet 
tukea kerhotoimintaan kun-
nan kesätyösetelin muodos-
sa. MTR

Yllä: Jalkapallo kiinnostaa sekä tyttöjä että poikia. Ukko Puhakan ja Verneri Palolan jalkapallokoulussa on kahdessa ryhmässä yhteen-
sä 30 lajista kiinnostunutta nuorta.
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Iin kotiseutuviikon pääjuhlaa vie-
tettiin sunnuntaina 3.7.2022 Hui-
lingin näyttämöllä ja alueella. 
Tilaisuutta seuraamaan oli saa-
punut sekä paikallisia että ul-
kopaikkakuntalaista väkeä. 
Tilaisuuden avaajana ja juonta-
jana toimi Jari-Jukka Jokela. Tilai-

Iin kotiseutuviikon pääjuhlaa vietettiin 
kesäisissä merkeissä

suuden järjestäjänä oli Iin kunnan 
vapaa-aikapalvelut, vastaavana 
henkilönä vapaa-aikasihteeri Hei-
ni Perttula. Pääjuhla liittyi Iin ko-
tiseutuviikon tapahtumiin, joissa 
sunnuntaina 3.7. oli esillä mm. 
vuoden iiläisen julkistus, koko 
perheen museopäivä, uittonäytte-

lyn esittelyä sekä Pertti Huovisen 
opastama kierros Iin Vanhassa Ha-
minassa.

Tilaisuuden avauksen jälkeen 
esiintyi kansantanssiryhmä Hipa-
su, joka esitti tanssisikermän ”Ta-
nelikartsu”. Hipasu on aikuisten 
kansantanssiryhmä, joka esiintyy 
ja osallistuu tapahtumiin. Hipasu 
toimii oululaisen Nuorisoseura Vi-
likas  ry:n yhteydessä. 

Tanssiryhmän esityksen jäl-
keen Iin uusi kunnanjohtaja Mar-
jukka Manninen esitti Iin kunnan 
tervehdyksen juhlaväelle.  Mar-
jukka Manninen toi esille Iin näky-
vimmät piirteet, joita ovat vesistöt, 
kylät ja sillat.  Vesistöt ovat kaut-
ta historian tuoneet alueen väes-
tölle ruuan pöytään. Toinen Iin 
silmiinpistävin piirre ovat kylät, 
Iin voidaan sanoa olevan kylien 
kunta. Kolmantena Iin ominais-
piirteenä kunnanjohtaja mainitsi 
sillat ja siltojen rakentajat. ”Yhtei-
sellä tekemisellä luomme parhaan 
tulevaisuuden” totesi Marjukka 
Manninen puheensa lopuksi.

Seuraavana Marja-Leena Pernu 
julkisti Iin esittelyrunon, johon hän 
kertoi saaneensa idean ja virikkeen 
Lauri Kurttilan kotiseututeokses-
ta ”Haminan pojat”. Esittelyruno 
kertoi tarinaa Nätteporin kaupun-
gista ja muistoja Haminassa toimi-
neesta Kalja- ja limonaaditehtaasta 
ja sen myymän limonadin maiste-
lusta.

Kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen ja kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Ilkka Pakonen jul-
kistivat kuka on ”vuoden iiläi-
nen”. Vuoden 2022 iiläinen on 
Hannu Kaisto.  Jakkukylän ky-
läyhdistyksen jäsenenä ja entisenä 
puheenjohtaja (2016-2020) Hannu 
on toiminut avainhenkilönä mm. 
edistämässä Jakkukylän osakun-
taliitosta v. 2018 sekä Jakkukylän 
riippusillan toteutumista.  Jakku-

kylän kasvattia ja kyläaktiivia Han-
nu Kaistoa kiitellään ja kuvaillaan 
mm. aikaansaavaksi supermiehek-
si, joka ajattelee sydämestään Iin 
parasta ja tekee työtä kaikkien ii-
läisten hyväksi.  Hänet tunnetaan 
erittäin hyvänä joukkuepelaajana.  
Hannu ei yhteensattumien vuoksi 
päässyt itse paikalle mutta lähetti 
sähköisen ääniviestin juhlaväelle.

Juhlapuheen piti metsäasian-
tuntija Pertti Tervonen. Pertti ker-
toi menneensä jo 14-vuotiaana 
ensimmäisen kerran uittotöihin. 
Tervosen mukaan ”Iijoki on ollut 
erinomainen kuljetusväylä, siinä 
on yli 3000 kilometriä uuttoreitte-
jä. Uitto käynnistyi purojen törmil-
lä, latvavesillä, purouittoina.  Kun 
tulvahuippu oli ohi, alettiin Iijo-
keen laittaa puomeja, junttaamaan 
poolia ja nostamaan ikipoolia joen 
pohjasta. Kun erottelulaiteet oli 
asennettu, erottelutyöt alkoivat ju-
hannuksen tienoilla. Töitä tehtiin 
vauhdilla, puut niputettiin ja ni-
put koottiin tarakoiksi. Pyöreää 
puuta nostettiin Iin Röytässä lai-
voihin, tarakoita hinattiin Ouluun 
ja Kemiin sellutehtaille ja sahoille.  
Ruokatuntien aikana erottelutyö-
maalla pelattiin korteilla ”tuppea”. 
Tuppeen joutuneet pelimiehet sai-
vat kuulla ilkkumista tuppeen jou-
tumisestaan koko kesän.  Uitto 
loppui vuonna 1988, koska se oli 
liian hidas kuljetusmuotona, liian 
kallis ja uitto aiheutti suurta hä-
vikkiä ja laatuvikoja.” Tervosen 
puheessa oli tärkeä ja oleellinen 
loppukaneetti – On muistettava, 
että jokaisen uittomiehen tili tuli 
maailmanmarkkinoilta.

Juhlapuheen jälkeen Kansan-
tanssiryhmä Hipasu esitti toisena 
tanssinaan ”Hipasu goes Tanhu-
vakka”. Tilaisuus päättyi yhtei-
sesti laulettuun maakuntalauluun 
”Kymmenen virran maa”, säestä-
jänä Unto Kukka. MH

Vuoden iiläinen Hannu Kaisto.

Juhlapuheen pitäjä, metsäasiantunti-
ja Pertti Tervonen.

Jari-Jukka Jokela,  Haminan koulun 
rehtori, juhlan juontaja.

Vapaa-aikasihteeri Heini Perttula.

Mauno Hautala, toimi Iin kunnan 
päättävissä elimissä 1970- ja 1980-lu-
vuilla. mm. valtuuston puheenjohta-
jana. Tuli juhlapaikalle tutustumaan 
kunnan nykyiseen toimintaan.  Mau-
no Hautala on nyt 92-vuotias.

Kunnanjohtaja Marjukka Manninen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka 
Pakonen julkistamassa vuoden iiläisen.

Hipasu tanssiryhmä.

Juhlayleisöä.
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Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 
11 tontilla 3, valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 § 205 aset-
taa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti 
nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa
jatkossa tontille rakentaminen selkeyttämällä tontin hallinta, 
esimerkiksi rakennusoikeuden jakautuminen kiinteistöjen kes-
ken.

Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksis-
sa 15.7.–13.8.2022 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaa-
van valmisteluaineisto on sähköisesti luettavissa kaavoituksen 
internetsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-
kaavat. Aineistoa on mahdollista käydä lukemassa asiakas-
tietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa 
Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii. Asiointipiste on suljettu 4.7.–1.8., 
jolloin aineistoa voi käydä lukemassa kirjaston asiakastietoko-
neelta osoitteessa Puistotie 2, Ii.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaa-
van valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet 
pyydetään toimittamaan 13.8.2022 mennessä sähköises-
ti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Iin 
kunta, PL 24, 91101 Ii.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin 
ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Lisätiedot:
vt. maankäytön asiantuntija
Elina Nissinen, p. 050 408 3811
elina.nissinen@ii.fi

Iissä 27.6.2022
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Mille me nauroimme 
20 vuotta sitten?

Minkälaista oli Suomi-huumori 20 vuotta sitten? Jos 
nimi on enne, luotettavimman todistuksen kysymyk-
seen antaa Suomen parhaat vitsit 2002 (Gummerus Kus-
tannus Oy). 
 Henrik Musteen ja Kari Kalliksen toimittama kirja to-
teaa, että ”huumori on nautintoa vatsalihaksille ja lepoa 
hermoille. Nauru voi pelastaa useimmat avioliitot. Se on 
myös helpoin tapa laukaista lasten ja vanhempien välisiä 
riitoja tai pattitilanteita”. 
 Osaa vitseistä on hieman muunneltu julkisuuden hen-
kilöiden suojelemiseksi. 

    * * *
Tuomari: – Miksi te varastitte henkilöauton?
Syytetty: – No kun minun piti päästä kotiin.
Tuomari: – Miksi te ette mennyt linja-autolla? 
Syytetty: – No kun minulla ei ole linja-auton ajokorttia! 
     
    * * *
Antikvariaatissa: – Päivää. Ostin teiltä eilen Kalle Päätalon 
kirjan, ja sen välissä oli kirjanmerkkinä sadan euron seteli. 
Olisikohan teillä lisää Päätalon kirjoja? 

    * * *
Kake Makelle: – Kyllä nykyinen verotus ajaa keskituloiset 
avioeroon. Eihän kukaan enää pysty pitämään yllä sekä vai-
moa että valtiota!  

    * * *
Toimittaja: – Olette eronnut jo neljästi. Kenen vika se on ol-
lut?
Julkkis: – Ei ainakaan minun, koska eroa ovat aina hakeneet 
naiset! 

    * * *
Viikkopähkinä I: Mitä yhteistä on savolaisilla ja pohjalaisil-
la? 
Vastaus: Kummatkin kehuvat itseään. 
Pähkinä II: Entäs ero? Vastaus: Pohjalaiset ovat tosissaan.

    * * *
Liisa Maijalle häissä: – Aikaisemmin inhosin häitä, kun van-
hat sukulaistädit tulivat aina tökkimään ja sanomaan, että 
”taitaa olla seuraavaksi sinun vuorosi!” 
– Niinkö? Mutta mikä sai heidät lopettamaan sen? Maija ky-
syi. 
– Minä aloin tehdä heille samoin seuraavissa sukuhautajai-
sissa! 

    * * * 
Ari Karille: – Ei onnelliseen elämään tarvita mitään ihmeel-
listä. Riittää kun on hyvä terveys ja hyvä työ. 
Kari: – Oletko sinä sitten onnellinen? 
Ari: – Kyllä. Minulla on hyvä terveys ja vaimolla on hyvä työ!

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, 
ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 § 206 
asettaa Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava-
ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 
77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan ra-
kennusluvan myöntämisen perusteena.

Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin Kovasinkan-
kaan alueelle kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa 
tuulivoimapuistoa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 600 heh-
taaria. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä 
ja yksikköteho on noin 5–7,5 MW. Kovasinkankaan tuulivoi-
mapuistohankkeen sähkönsiirto on ensisijaisesti suunnitel-
tu toteutettavaksi kaava-alueen etelärajalla kulkevaan Fingrid 
Oyj:n 110 kV:n voimajohtolinjaan. Sähkönsiirtoa varten kaa-
va-alueelle rakennetaan uusi sähköasema 110 kV voimalinjan 
varteen. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan 
maakaapelein. Sähkönsiirto Fingridin voimajohdon luo toteu-
tetaan lähtökohtaisesti maakaapelein, jolloin hanke ei edellyt-
täisi lainkaan uusia maanpäällisiä voimajohtoja.

Kaavaehdotusvaiheen ratkaisuun hankealueen tielinjauk-
sia on muutettu niin, että alueelle saavutaan eteläpuolelta. 
Muutoksella minimoidaan liikennöinnin aiheuttama kuormi-
tus voimaloiden 4 ja 6 läheisille pohjavesialueille. Lisäksi tuu-
livoimaloiden aluerajauksia (tv-1 -merkintä) voimaloiden 4 ja 6 
kohdalla on pienennetty, jotta rakennuslupavaiheessa määri-
teltävästä voimaloiden lopullisesta sijainnista jää yhä riittävä 
suojaetäisyys pohjavesialueisiin. Kaava-aineistoon on tehty 
myös muita teknisiä tarkistuksia valmisteluvaiheen aineistosta 
saadun palautteen perusteella.

Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksis-
sa 15.7.–12.9.2022 välisen ajan. Kuulutusaikana osayleiskaa-
van ehdotusaineisto on sähköisesti luettavissa kaavoituksen
internetsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-
kaavat. Aineistoa on mahdollista käydä lukemassa asiakas-
tietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa 
Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii. Asiointipiste on suljettu 4.7.–1.8., 
jolloin aineistoa voi käydä lukemassa Nätteporin asiakastieto-
koneelta osoitteessa Puistotie 2, Ii.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaa-
vaehdotusaineistosta muistutus. Mahdolliset muistutukset 
pyydetään toimittamaan 12.9.2022 mennessä sähköises-
ti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Iin 
kunta, PL 24, 91101 II. Kaavahankkeen etenemistä voi seu-
rata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vi-
reilla-olevat-kaavat.

Lisätiedot:
Iin kunta, vt. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen, 
puh. 050 408 3811, elina.nissinen@ii.fi
Kaavakonsultti FCG Finnish Consulting Group Oy, 
kaavan laatija, projektipäällikkö Eric Roselius,
puh. 044 431 4875, eric.roselius@fcg.fi
Hankkeesta vastaava Kovasin Tuulivoima Oy, 
hallituksen puheenjohtaja Jaakko Leppinen, 
puh.040 188 1297, jaakko.leppinen@windelligence.com

Iissä 27.6.2022
Iin kunnanhallitus

KUULUTUS

40 
VUOTTA.

FURKA

www.furka.fi

Hammaslääkäri
Elias Sundqvist

Hammaslääkäri
Olli Iivanainen

Sitoutumattomien 
ryhmä kunnan-
valtuustoon

Lue IiSanomat netistä: Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fiwww.iisanomat.fi

Kevätkauden viimeisessä 
Iin kunnanvaltuuston ko-
kouksessa 20.6. kunnanval-
tuutetut Oili Kaleva, Noora 
Huotari ja varavaltuutettu 
Harri Sanaksenaho ilmoitti-
vat eroavansa Iin Keskustan 
valtuustoryhmästä. 

Kaleva ja Sanaksenaho 
kertoivat eroamisen syynä 
olevan mm. ryhmäkuriasiat 
ja luottamushenkilöpaikko-
jen jakamiset. He ilmoittivat 
perustaneensa Iin sitoutu-
mattomat valtuustoryhmän. 
Ryhmän puheenjohtajana 
toimii Sanaksenaho ja vara-
puheenjohtajana Kaleva. 

Seuraaviin kuntavaa- 
leihin ryhmällä on suunni-
telmissa lähteä puoluepo-
liittisesti sitoutumattomat 
ryhmänä ja ehdokaskartoi-
tus on menossa. 

Noora Huotari on il-
moittanut kokevansa 
helpompana toimia sitoutu-
mattomana työssä Iin kehit-
tämisyhtiössä, jossa täytyy 
toimia laajasti yhteistyös-
sä eri puolueiden edustajien 
sekä yhteistyökumppanei-
den kanssa. 

Kesätauon jälkeen Iin 
valtuusto aloittaa muut-
tunein voimasuhtein. Iin 
keskusta 12 valtuutettua, 
Vasemmistoliitto kuusi, Ko-
koomus neljä, Perussuoma-
laiset kolme, Vihreät kaksi, 
Sosiaalidemokraatit kaksi 
ja Sitoutumattomat uutena 
ryhmänä kaksi. 

Ii Sanomat

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivun-
valmistus- ja painopalvelut 

kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Trike-pyörät keräävät katseita ja jatkavat motoristin harrastusta

Heinäkuun ensimmäi-
senä viikonloppuna Me-
rihelmi Campingissa 
vuosikokoukseensa ko-
koontunut Trikers Club of 
Finland toi paikkakunnalle 
näyttävän kokoelman kol-
mipyöräisiä moottoripyöriä 
– trikeja. Koskaan aiemmin 
clubin vuosikokousta ei ol-
lut pidetty näin pohjoisessa.

Suurin osa jäsenistöstä 
ajaa pyörillä, joissa on edes-
sä yksi pyörä ja takana kak-

si. Myös sellaisia malleja on, 
joissa kaksi pyörää on edel-
lä ja yksi takana. Suomessa 
triket voi rekisteröidä enin-
tään kolmelle henkilölle, jol-
loin kuskin takana on kaksi 
paikkaa matkustajille. Tri-
kella voi myös vetää kärryä.

Paikalla olikin useita yh-
distelmiä, joissa pyörän pe-
rässä oli makuuvaunu, 
ikään kuin pienikokoinen 
asuntovaunu.

- Iso koneisella pyörällä 
on helppo vaunua vetää ja 
meidän Rewaco-pyörässäm-
me on Mitsubishin 1,5l tur-
bo automaatti, josta löytyy 
tehoja 1400hv, hyvinkääläi-
nen Katja Mettinen toteaa.

Hän on miehensä kanssa 
käynyt muun muassa yhden 
kesän aikana trikella kaikil-
la Suomen rajoilla, yleensä 

vaunu pyörän perässä.
Vuosikokoukseen Me-

rihelmeen oli saapunut 18 
pyöräkuntaa, joten yhteinen 
ajolenkki Kemiin oli näyttä-
vä letka, joka keräsi ihailevia 
katseita.

- Jäseniä meillä on vajaa 
100. Kaikkiaan trike-pyö-
riä on Suomessa rekisterissä 
noin 450, joista aktiiviliiken-
teessä parisataa, puheenjoh-
taja Timo Sanden kertoo.

Kerhon tarkoitus on 
olla jäsentensä tukena niin 
pyörien rakentelussa kuin 
yhteydenpidossa ja tapaa-
misten organisoinnissa.

- Trikeharrastajien kes-
ki-ikä on noin 45 vuot-
ta. Joukossamme on 
useita ikääntyneitä ja hy-
vinkin kokeneita kuljettajia. 
Pyörät ovat vakaita ajettavia 

ja mahdollistavat harrastuk-
sen jatkamisen, vaikka olisi 
kokenut jonkin vammautu-
misen, joka estäisi normi-
pyörällä ajamisen. Kolme 
pyörää ja automaattivaih-
teisto takaavat nautinnolli-
sen ajonautinnon kaikille. 
Leikkisästi olemme toden-
neet triken olevan nykyajan 
rollaattorin, Timo Sanden 
toteaa.

Vihantilaisella Esko Jun-
tusella oli allaan ainoana 
omatekoinen trike. Hän ker-
toi hankkineensa Lieksasta 
740i BMW auton, josta pyö-
rään otettiin moottori, vaih-
delaatikko ja perä. Runko 
rakennettiin niiden ympä-
rille.

- Talven 2018-2019 pyö-
rää rakentelin ja ilo on ajel-
la. MTR

Katja Mettinen liikkuu miehensä kanssa Rewaco trikella. Timo Sanden johtaa Trikers Club of Finlandia.

 Vihantilaisella Esko Juntusella 
oli ainoana omatekoinen trike-
pyörä.

Merihelmi Campingiin kokoontui vuosikokoukseen 18 pyöräkuntaa.



8
nomatnomat

--
nro 17

13.7.2022

Kolmen vuoden tau-
on jälkeen järjestetty Ol-
havapäivä oli todellinen 
yleisömenestys. Jo ennen porttien 
avautumista ensimmäiset ulko- 
maiset turistit pysähtyivät 
paikalle kyselemään ”mitä 
täällä on alkamassa”. Port-
tien avauduttua yhtenäinen 
autojen virta täytti Olha-
va Areenan parkkipaikat ja 
kauppa kävi eri myyntipis-
teissä.

- Hieman meitä jännit-
ti, kuinka saamme vanhoja 
koneita paikalle, kun sa-
maan aikaan osuivat Wete-
raanikonepäivät Oulaisissa. 
Hyvin kuitenkin saimme 
koneita näytteille ja sää-
kin suosii, Olhavan seu-
dun kehittämisyhdistyksen 
puheenjohtaja Kirsimaria 
Pakonen iloitsi runsaan ylei-
söjoukon keskellä.

Päivän aluksi Kyösti Jäp-

Olhavapäivä keräsi tutut ja turistit yhteen

Päivän rempseät juontajat Kirsimaria Pakonen ja Maarit Tihinen.

pinen lahjoitti yhdistykselle 
kuvateoksen Olhavan histo-
riasta, säilytettäväksi tule-
ville sukupolville.

Päivän aikana yleisö sai 
ihailla vanhojen koneiden 
näyttelyä ja paraatia, osallis-
tua bingoon, tutustua peh-
moeläinnäyttelyyn, nauttia 
hyvästä musiikista, myös 
herkullista ruokaa oli tar-
jolla monessa eri muodos-
sa. Näyttelykentän reunoilla 
kauppa kävi rompetorilla ja 
kaikesta näki, kuinka odo-
tettu tapahtuma oli jälleen 
kerran saatu kyläläisten ak-
tiivisuudella aikaan.

- Tämä on neljäs kerta, 
kun tapahtuma järjestetään 
täällä. Aluksi tapahtuma oli 
pari kertaa ST1 pihalla, pit-
kään järjestelyissä mukana 
ollut Maarit Tihinen kertoo. 
MTR

Autoparaatia johti Pekka Parviaisen omistama Karhu-Sisu vuosimallia 1972. Tuttuja on mukava tavata ja juttu luistaa.

Päivän aikana yleisöä viihdyttivät laululla ja soitolla Kalevi Ilkka, Eetu Leinonen ja Arvo Viinamäki. Vanhoista autoista eniten yleisöä kiinnosti kemiläisen Tenho Lakson Volga vuosimallia 1966. Auton 
hän on hankkinut 1970-luvulla Rovaniemeltä.

Herkullisia maivoja paistuu Helka Tapio toimesta.

Lasten suorikkipaikka oli pomppulinna.
Ilkka Pakonen, Raimo Ikonen ja Sanna Valaja muistelivat nuoruu-
tensa autoja autoparaatia seuratessaan. Näytteillä oli myös leikkuupuimuri menneiltä vuosikymmeniltä.
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Canomaran Zip on uudenlainen, kevyesti melottava ka-
tamaraanikanootti, johon on pakattu kanootin, veneen ja 
suppilaudan parhaat ominaisuudet. Tämä uutuus on pai-
kallinen tuote: se on kehitetty ja sitä valmistetaan Kuiva-
niemellä – kertoo yrityksen toiminnassa mukana oleva 
Reijo Korkala.

- Pohjoisen Luonto Oy järjestää Simossa korkeatasoi-
sia tyhy- ja kokoustilaisuuksia. Niihin liittyy usein myös 
erilaisia luontoon liittyviä aktiviteettejä. Kun olemme eh-
dottaneet asiakkaille kanootti-tai kajakkimelontaa joella, 
olemme kohdanneet ensimmäiseksi pelkoa niiden kiikke-
ryyteen ja kaatumisherkkyyteen liittyen, kertoo Korkala.

Turvallista vesillä 
liikkumista 
Canomaran Zipillä

Canomaran Zip on Kuivaniemellä kehitetty kevyt uudenlainen ke-
vyesti melottava katamaraanikanootti.

”Kuivaniemellä on kautta aikain 
liikuttu vesillä ja täällä on pitkät 

veneen tekemisen perinteet, joten 
paikallinen veneenrakentamisen 
osaaminen on huippuluokkaa.”

- Aloimme pohtia, miten pystyisimme ratkaisemaan 
ongelman. Testasimme useita erilaisia olemassa olevia 
vaihtoehtoja, mutta mikään niistä ei vakuuttanut eikä 
poistanut mielikuvaa ”kaiken maailman pelottavista es-
kimokäännöksistä”.

- Ratkaisuksi aloimme kehittämään pienikokoista kul-
kupeliä vesille katamaraani- eli 2-runkoratkaisulla, ja ke-
hitystyön ansiosta syntyi Canomaran Zip. Siinä on pieni 
syväys ja kokoluokkansa suurin kantavuus, joten se on 
todella vakaa ja liikkuu kevyesti vedessä. Sen kaatami-
nen on äärimmäisen vaikeaa.

Kuivaniemellä on kautta aikain liikuttu vesillä ja täällä 
on pitkät veneen tekemisen perinteet, joten paikallinen 
veneenrakentamisen osaaminen on huippuluokkaa. Kui-
vaniemeläinen veneenrakentaja Hannu Hietala, vastaa 
Canomaranin tuotannosta ja tuotekehittämisestä.

Hietala on rakentanut veneitä jo vuosikymmeniä. Hä-
nen johdollaan on kehitetty useampia mallikappaleita, 
joita on testailtu erilaisten testiryhmien, kuten melonta-
harrastajien sekä liikuntarajoitteisten ja lasten kanssa. 

Laitetta voi käyttää suppailemalla, melomalla, souta-
malla tai siihen voi asentaa sähköperämoottorin. Korkala 
kertoo, että myös purjeen mahdollisuus on kehitteillä. 
Myös metsästykseen ja kalastukseen Zip sopii erinomai-
sesti. Laitteen mitoitus on suunniteltu siten, että se mah-
tuu vaikkapa pakettiauton tavaratilaan ja on kevyt liiku-
tella.

Tänä kesänä Canomaran Zip katamaraanikanoottia 
esitellään myös Naantalissa kuukauden kestävillä suu-
rilla asunto- ja venemessuilla, missä pyritään löytämään 
lisää kaupallista yhteistyötä.

- Kotimaan markkinoilla on hyvä harjoitella, mut-
ta tähtäämme ulkomaille. Kun lähdimme kehittämään 
brändiä, kärkenä suunnittelussa olikin kansainväliset 
markkinat. Olemmekin suojanneet nimen, logon ja mal-
lin maailmanlaajuisesti. Tietääksemme Canomaran Zip 
on kokoluokkansa ainoa CE-hyväksytty tuote.

- Kaupallistakin kiinnostusta on jo ollut, Korkala ker-
too. JK

p. 040 840 5891
 www.keminajotilaus.fi

Kranniteatteri esittää tänä 
kesänä iloisen musiikkiteat-
terin Rauhaa & Rakkautta. 

- Nyt me lähetään eka 
kertaa oikealle kiertueelle 
ja meillä on vain yks esitys 
joka paikassa. Kuivaniemen 
esitys on torstaina 21.7. kello 
19 Nuorisoseuralla, kertoo 
Kranniteatterin manageri 
Johanna Mattila. Lisäksi on 
esityksiä heinäkuussa seit-
semällä paikkakunnalla. 

-Meillä on esityksissä 
aina teatteria, livemusiikkia 
ja -laulua, tanssia sekä ilois-
ta mieltä. Olen aina luotta-
nut paikalliseen kulttuuriin 
ja siksi teen teatteria täysin 
paikallisin voimin ensim-
mäisestä vuorosanasta val-
miiseen esitykseen, sanoo 
ohjaaja/käsikirjoittaja Anne 
Angeria. 

- Met haluamma, että 
ihmisillä on hyvä mieli, ko 
net kattoo tätä esitystä. Nyt 

Musiikkiteatteri Rauhaa & Rakkautta
meillä on esityksen nimenä 
ajankohtanen ”Rauhaa & 
Rakkautta”, mutta mikhään 
synkkä esitys ei todellak-
haan ole kysseessä, vaan 
taas on huumoria ja iloa lu-
vassa, jatkaa Angeria.

- Rauhaa & Rakkautta kä-
sikirjoituksen Angeria teki 
valmiiksi kevään aikana. 
Käsikirjoituksessa hän ottaa 
huomioon esittäjät ja muok-
kaa roolihahmoa myös sen 
mukaan, että millaista ins-
piraatiota hän jokaisesta 
persoonasta itse ammentaa. 
Tämä on harvinainen kon-
septi ja tämmöiseen en itse 
kyllä ole muualla törmän-
nyt. Täysin paikallisin voi-
min tämäkin produktio to-
teutetaan ja kyllähän met jo 
joulushowtaki tänne suun-
nittelemma, toteaa teatterin 
manageri Johanna Mattila.

Tänä vuonna Krannite-
atterin esityksessä nähdään 

tangolaulaja Tuomas Heini-
koski, laulaja/laulunopetta-
ja Eveliina Halme, musiikin 
monitoiminainen Anni Me-
silaakso, virtuoosimainen 
pianisti Harry Wuite, ma-
nageri Johanna Mattila sekä 

ohjaaja/käsikirjoittaja Anne 
Angeria.

Lipun hinta on 20 euroa. 
Ennakkolippujen varaukset 
040 718 5448.

Tuomas ja Eveliina.

Krannilaiset.
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Aaro Tiilikaisen kirjoitta-
ma historiikkikirja Luola-
aavan asuttamisesta val-
mistuu ensi syksynä. Kirjan 
nimi on ”Työtä työttömille, 
maata maattomille: elämää 
Luola-aavan asutusalueel-
la kuuden vuosikymmenen 
aikana” ja sen kustantaa 
Atrain&Nord.

150-sivuisesta kovakan-
tisesta kirjasta löytyy Luo-
la-aavan asutushistoriaa 
1950-luvulta lähtien mikä 
osaltaan heijastelee aikansa 

Kirja Luola-aavan asutushistoriasta:

Työtä työttömille, maata 
maattomille

Sanomalehdessä ollut kuulutus alkukokouksesta, jossa käynnistettiin 
Luola-aavan asutustilojen jakaminen maan tarvitsijoille. 

yhteiskuntapolitiikkaa. Ajan 
henki ja puolueiden tunnus-
lauseet toimivat myös inspi-
raationa kirjan nimelle.

- Etenkin maatalouspoli-
tiikan ja työvoimapolitiikan 
suunnanmuutokset näkyi-
vät ihmisten arjessa koko 
ajan. Ne asiat ratkaisivat 
myös sen, että asutusalue 
yleensä syntyi Kuivaniemen 
koillisille suoalueille, kus-
tantaja kertoo teoksesta.

Kirjan aihe sai alkunsa 
Tiilikaisen keskusteluista 

kotiseutuneuvos Erkki Paa-
son kanssa. He päättivät 
yhdessä haastatella Luola-
aavan vanhimpia asukkai-
ta, mutta Paaso sairastui ja 
menehtyi ennen kuin hanke 
saatiin loppuun. Kuitenkin 
Paason kiinnostus aihee-
seen inspiroi Tiilikaista jat-
kamaan haastatteluiden ja 
kirjan parissa. Lisäksi lopul-
liseen teokseen saatiin myös 
Paason tekemä teksti Luola-
aavan kylätuvan perustami-
sesta.

- Kirja on nyt oikoluku-
vaiheessa ja sen työstämi-
seen on mennyt pari vuot-
ta, oikeastaan tämän koko 
korona-ajan olen käyttänyt 
sen tekemiseen, kertoo Tii-
likainen.

Koronan vuoksi useat 
haastattelut tehtiin puheli-
mitse, ja lisäksi Tiilikainen 
käytti lähdetietona muun 
muassa saatavilla olevia 
sanomalehtiä sekä hallin-
nollisia päätöksiä. Lisäksi 
Tiilikainen käytti lähteenä 

omia muistojaan 60-luvulta, 
jolloin hän itsekin asui Luo-
la-aavalla.

- Tästä piti tulla enem-
mänkin dokumentteihin 
perustuva teos, mutta haas-
tatteluista ja ihmisten muis-
teloista syntyikin merkittä-
vää lähdemateriaalia. Tosin 
ihmisten muistot usein haa-
listuvat ja sekoittuvat ajan 
myötä. Jos löysin ristiriitai-
sia tietoja tai sellaisia, mitä 
en voinut asiakirjalähteistä 
varmistaa, jätin ne kirjan ul-

kopuolelle.
Kyläläisille avoin julkai-

sutilaisuus järjestetään näil-
lä näkymin 17. syyskuuta. 
Tiilikainen haluaa kiittää 
kaikkia kirjan tekemises-
sä mukana olleita, joilta on 
saatu muistotietoja sekä va-
lokuvia!

Jenny Kärki

Keväällä 1955 oltiin rakentamassa Luola-aavan tietä ja Aslak Väätäjän GMC-merkkinen kuorma-auto suistui tien penkalta. Kuva kertoo jotakin olo-
suhteista, joissa asutusaluetta alettiin perustaa. Kuva Timo Väätäjän kuva-arkistosta.

RIVITALOASUNTOJA

Maalämpö, oma autokatos, hyvät parkkitilat.

valmistuu Asemankylälle Kuivaniemen keskustaan

Ennakkomarkkinointi
Veikko Södö Tällari Oy
0400 390 504
veikko.sodo@tallari.fi

Yksiö 7 kpl, kaksio 5 kpl, kolmio 2 kpl.

UUSIA
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86€/9L

ARVONTA ARVONTA 
vähintään vähintään 

9 litran 9 litran 
ulkomaalin ulkomaalin 

ostajalle. ostajalle. 

OOKKO NÄÄ VERTAILLU HINTOJA? 
Tuuppa käymään niin katotaan yhessä!

WOODEX 
WOOD OIL

PANU NÄYTEPURKKI

6,45€/0,45L 
max. 2 kpl/ asiakas

TERASSI-
TANSSIT! 

Voita 
Arttu 

Wiskari 

Lue lisää: www.varisilma.fi/terassitanssit

VOITA PIZZAUUNIVOITA PIZZAUUNI

keikalle 
omalle 

pihallesi

Tikkurilan 
ÖLJYPOHJAINEN 
PUNAMAALI 

37,50€/10L 

Kokko roihusi jälleen juhan-
nuksena Vatungissa, kun 
Kuivajoen Pohjoisrannan 
kyläyhdistys järjesti perin-
teisen juhannustapahtuman. 
Jälleen kokolla oli nautti-
massa mukavasti paikallisia 
ja mökkiläisiä.

- Makkaramyynnin pe-
rusteella täällä kävi ainakin 
sata henkeä, eli mukavan 
vilkasta oli. Lomalaiset ja 
mökkiläiset tapasivat toisi-
aan ja porinapiirejä oli eri 
puolella Vatungin satamaa, 
Anne Hakoköngäs kertoo.

Tällä kertaa kokko oli 
pystytetty aallonmurtajan 
nokalle. Oli myös onni, että 
kokkoa päästiin ylipäätään 
polttamaan, sillä vasta seu-
raavana päivänä maastopa-
lovaroitus astui voimaan.

- Kuivaniemen Palomie-
syhdistys oli myös paikalla 
turvaamassa kokon polttoa 
ja samalla he esittelivät ka-
lustoaan, ja järjestivätpä he 
myös lapsille pientä keilai-
luohjelmaa, Anne kertoo.

Tänäkin keväänä Kui-
vajoen Pohjoisrannan ky-
läyhdistys ja Kuivaniemen 
Osakaskunta toteuttivat päi-
vitetyn version Mökkiläisen 
oppaasta. Siihen koottiin en-
tisen Kuivaniemen kunnan 
alueen palvelut, yritykset, 
yhdistykset ja muuta tärke-
ää tietoa. Viime vuonna en-
simmäistä kertaa ilmestynyt 
opas oli tykätty, ja siksi sitä 
on nytkin jaossa paikallisis-
sa liikkeissä.

Jenny Kärki

Vatungin juhannuskokolla yli sata henkeä

Yhteisöllinen juhannuskokkotapahtuma kokosi Vatunkiin arviolta yli 
sata ihmistä, jotka muodostivat porinapiirejä eri puolelle satamaa.

Vatungin juhannuskokko roihusi tällä kertaa aallonmurtajan päädyssä. 
Kuvat: Kuivajoen Pohjoisrannan kyläyhdistys.

Kuivaniemen Palomiesyhdistys oli paikalla turvaamassa kokon polttoa.

Kuivaniemen yrittäjät jakoi perinteiseen 
tapaan stipendejä Iin lukion, Simon luki-
on, Ammattiopisto Lappian ja Kuivanie-
men koulun oppilaille. Stipendejä jaettiin 
600 eurolla.

Iin lukio Alisa Tiiro.
Simon lukio Olivia Heinikoski ja Jon-

na Viinamäki.

Ammattiopisto Lappia ammattiin val-
mistuminen Toni Haapaniemi.

Kuivaniemen koulu 9 lk Hanna Klasi-
la, 8 lk Eerik Ontero, 7 lk Vladislav Usti-
nov, 5 lk Helmi Klasila, 4 lk Julia Ylitalo, 
3 lk Kiira Juopperi, 1 lk Jasu Juopperi, 
Asseri Toppinen ja Jesse Nieminen, 0 lk 
Minttu Hirvasniemi. 

Yrittäjiltä stipendejä koululaisille
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Kotiseutuyhdistyksen retken osallistujia Vaalan Lamminahossa. Kuva Kauko Vakkala.

Kouluaiheisen näyttelyn kuvien koostaminen oli vaativa urakka. Kuva 
Anu Marjanen

Kouluaiheinen näyttely museolla. Kuva Anu Marjanen

Katsomopenkkien pystytys: Vas. Kauko Vakkala, Martti Kaarre (selin), 
Tuomas Miettunen, Raimo Suomela, Paavo Kestilä ja Pekka Ellilä. Kuva 
Anne Riepula.

Kuivaniemen kotiseutumu-
seon pihapiirissä alkoi tiis-
tai-iltojen talkoot entiseen ta-
paan toukokuun viimeiseltä 
viikolta. Talkooillat jatkuvat 
elokuun loppuun saakka. 
Erilaiset pihatyöt, kukkien 
hoito, nurmikon leikkuu ja 
rakennusten sekä näyttelyti-
lojen kunnostustoimet suju-
vat kuin vanhalla rutiinilla.

Puistokonsertteja ja lau-
luiltoja pidetään tänä kesänä 
yhteensä kolme, laulattajina 
toimii Iin Laulupelimannit 
entiseen tapaan. Konserttien 
kauden avaus vietettiin jo 
2. kesäkuuta seurojentalolla 
sadepäivän satuttua kohdal-
le. Kesän viimeinen lauluilta 
on tiistaina 26. heinäkuuta 
klo 18:00 alkaen.

70-vuotisjuhla 2 vuoden 
viiveellä
Kotiseutuyhdistys juhlis-
ti heinäkuun alussa kahden 
vuoden viiveellä 70 vuotis-
ta toimintaansa. Kotiseutu-
juhla alkoi jumalanpalveluk-
sella Kuivaniemen kirkossa, 
jonka jälkeen laskettiin yh-
distyksen seppeleet mo-
lemmille sankarihaudoille. 
Pääjuhla Kuivaniemen nuo-
risoseuran talolla kokosi hy-
vän joukon entisiä ja nykyi-
siä kuivalaisia.

Juhlassa muistettiin edes-
mennyttä puheenjohtajaa 
Antti Ellilää hiljaisella het-
kellä. Kaikkia edesmenneitä 
puheenjohtajia sekä yhdis-
tyksen sihteerinä 37 vuotta 
toiminutta Valde Miettusta 
muistettiin viemällä kukat 
haudoille.

Juhlassa luovutettiin Ko-
tiseutuliiton kultaiset ansio-
merkit yhdistyksen pitkä-
aikaiselle sihteerille Anne 
Riepulalle ja johtokunnan 

varapuheenjohtajalle Tuo-
mas Miettuselle. Hopeinen 
ansiomerkki luovutettiin 
Sirkka Junekselle pitkästä 
ja ansiokkaasta toiminnas-
ta yhdistyksessä. Hopeinen 
kaulariipus luovutettiin 
Aino Pakaselle tunnustuk-
sena esimerkillisestä ahke-
ruudesta.

Kotiseutuyhdistyksen 
kesäretki 18.6. suuntautui 
Utajärven kivipuistoon ja 
Vaalaan Lamminahon talol-
le. Museovirastolta Vaalan 
kunnalle siirtynyt museotila 
on ollut saman suvun hallus-
sa jakamattomana 1750-lu-
vulta lähtien. Kohde antaa 
mainion kuvan 1800-luvun 
asuinympäristöstä ja piha-
piiristä vanhoine rakennuk-
sineen ja tarvekaluineen. 
Linja-autolla tehty retki 
saatiin viettää kauniina ke-
säpäivänä ja siihen osallistui 
reilu parikymmentä jäsentä.

Valokuvanäyttelyn  
avajaiset 17.7.
Viime syksystä alkaen ja ku-
luvan vuoden aikana on Ko-
tiseutuyhdistys koonnut 
valokuva-aineistoa Kuiva-
niemellä toimineista kou-
luista. Kuva-aineistoa onkin 
saatu vastaanottaa runsaasti, 
josta suuret kiitokset lahjoit-
tajille. 

Vaikka valokuvanäytte-
lyn koostaminen osoittautui 
ennakoitua vaativammaksi 
ja muut valmistelut teetti-
vät työtä, saatiin kaikki val-
miiksi aikataulun mukaan. 
Teknisesti haasteellisinta oli 
näyttelyseinien valaistuksen 
ratkaiseminen vanhaan, hä-
märään kyläkaupan pirttiin.

Valokuvanäyttelyn ava-
jaiset pidetään sunnuntaina 
17. heinäkuuta. Tapahtu-

massa on mainio tilaisuus 
tutustua vaikkapa omien 
isovanhempien kouluku-
viin, tavata luokkakavereita 
ja muistella yhdessä koulu-
aikoja. Museon pihalla on 
tapahtuman ajan puffetti-
teltalla tarjolla makkaraa, 
muurinpohjalettuja ja kah-
via ym. virvokkeita.

Museon näyttelyt ovat 
avoinna elokuun loppuun 
saakka lauantaisin ja sun-
nuntaisin kello 12–16 sekä 
talkooiltoina tiistaisin kello 
17–19. Museoon ei ole pää-
symaksua, mutta halutes-
saan kävijät voivat tukea 
toimintaamme vapaaehtoi-
sella lahjoituksella päära-
kennuksen eteisen säästö-
lippaaseen.

Tänäkin kesänä museol-
la kävijöitä opastaa kunnan 
nuorisoseteliavustuksella 
työllistetty kuivaniemeläi-
nen nuori. Valokuvanäyt-
telyn lisäksi museolla on 
nähtävillä vanhojen työ- ja 
tarvekalujen ja esineiden 
näyttely kolmessa eri ra-
kennuksessa. Vanhaan 
suola-aittaan viime vuonna 
valmistunut piian kammari 
on niin ikään edelleen näh-
tävillä.

Museolle tarjotaan tuon 
tuostakin vanhoja esinei-
tä. Niiden vastaanottoa ra-
joittaa sijoituspaikkojen ja 
näyttelytilojen puute. Pientä 
helpotusta tilanpuutteeseen 
saimme viime kesän aikana 
valmistuneesta uuden näyt-
telytilan hyllystöstä. Tarjot-
tujen esineiden vastaanottoa 
olemme joutuneet punnitse-
maan mm. perustellen onko 
esinettä kokoelmissa jo en-
tuudestaan tai olisiko uusi 
esimerkiksi paremmassa 
kunnossa.

Tarjouksia lahjoituksista 
toivotaan siitä huolimatta 
edelleen saapuvan, varsin-
kin jos esineen omistajalla 
on tarve luopua sen hallus-

sapidosta vaikkapa tilan 
puutteesta johtuen. Tois-
taiseksi kaikille museolla 
jo oleville ja lahjoituksena 
saaduille uusille esineille on 
löydetty kulloinenkin käyt-
tötarkoitus ja nimi. Nämä 
ovat välttämättömiä tietoja 
museon kokoelmaa ylläpi-
dettäessä.

Muutaman vuoden työn 
alla ollut jääkäripolku Ves-
kasta Maaninkajärven käm-
pän kautta Ylikärppään on 
saatu kevään aikana myös 
maakuntarajan eteläpuolel-
ta maastomerkintöjen osal-
ta valmiiksi. Reitti Veskan 
laavun kohdalta Kuivajoen 
pohjoisrannasta lääninrajal-
le on merkitty puiden run-
koihin tehdyllä keltaisilla 
maalimerkeillä. Reitin pi-
tuus Veskasta Maaninkajär-
velle on noin 11 kilometriä. 
Veskan ja Maaninkajärven 
välillä on metsätieden var-
rella kaksi opastekarttaa, Sa-
tasaarisenpalossa ja toinen 
Ristipalossa.

Kiinnostaako kotiseudun 
historia? Haluatko tietoa 
vanhojen esineistä ja työ-
menetelmistä? Kotiseutu-
toiminta voisi olla jopa uusi 
harrastus, ennen kaikkea 
keino saada lisää tietoa paik-
kakunnan elämästä ennen 
vanhaan. Kotiseutuyhdis-
tyksen toimintaan toivotaan 
uusia toimijoita ja ennen 
kaikkea kehitysideoita. Ter-
vetuloa tutustumaan ja kes-
kustelemaan talkooiltoina 
museolle.

Kauko Vakkala
Puheenjohtaja
Kuivaniemen 
Kotiseutuyhdistys ry

Museon kulmilta
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p. 040 585 9809

Koneurakointi
HirvasniemiHirvasniemi
Lallintie 42 
95160 Oijärvi

Kone Niskala OyKone Niskala Oy

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

• Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt • Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt 
• Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset • Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset 

• Lavettikuljetukset• Lavettikuljetukset
• Murskeet ja hiekan toimitukset • Murskeet ja hiekan toimitukset 

• Jätevesijärjestelmät• Jätevesijärjestelmät Liity jäseneksi!

Kuivaniemen kotiseutupäi-
vää ja Kotiseutuyhdistyk-
sen 70- vuotisjuhlaa vietet-
tiin kesäisellä Kuivaniemellä 
sunnuntaina 10.7. Jumalan-
palveluksen ja seppeleen 
laskun jälkeen juhlakansa 
siirtyi Kuivaniemen Nuo-
risoseuran talolle, jossa hei-
tä odotti makoisa lohikeitto 
kahveineen. Avauspuheen-
vuoron piti kotiseutuyhdis-
tyksen puheenjohtaja Kau-
ko Vakkala. Puheessaan hän 
kertoi yhdistyksen perusta-
misajoista, joka ajoittui syk-
syyn 1950. Hilma Miettunen 
on tällöin ollut yhdistyksen 
perustamisen aktiivisin alul-
lepanija. Kotiseutuyhdistys 
on perustettu vaalimaan ja 
tallentamaan kotiseudun pe-
rinnettä esineistöin, kuvin, 
kirjoituksin ja muistitiedon 
avulla. Myös museo on tär-
keä osa toimintaa.

Seurakunnan tervehdyk-

Kuivaniemen Kotiseutuyhdistyksen 70-vuotisjuhlaa 
vietettiin kotiseutupäivänä

sen toi kappalainen Pekka 
Kinnunen. Cantando -kuo-
ro, johtajanaan Veli Tikkala, 
heläytti ilmoille monta kau-
nista laulua. Juhlapuheen 
puhujana toimi kunnanjoh-
taja Marjukka Manninen, 
joka kertoi jokien ja meren 
olevan mainiona vetovoi-
mana seudullamme. Sillat 
yhdistävät asioita ja näiden 
avulla voimme luoda yh-
dessä yhteistä tulevaisuutta, 
hän pohdiskeli puheessaan. 

Suomen Kotiseutuliiton 
valtuuston jäsen Jouni Kau-
hanen puolestaan toi terveh-
dyksensä Kotiseutuliitosta.

Huomionosoituksia sai-
vat Jaakko Ellilä, Reijo Olli-
kainen, Eeva Miettunen, Sei-
ja Tikkanen, Anne Riepula, 
Tuomas Miettunen, Sirkka 
Junes sekä Aino Pakanen.

Maarit Halttu

Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Vakkala kertoi puhees-
saan Kotiseutumuseon olevan auki kesällä ja työllistävän nuoria kesä-
seteleillä.

Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen toimi tilaisuudessa juhlapuhu-
jana. Raimo Ikonen ja Kuivaniemen Nuorisoseura on toiminut hyvänä 
yhteistyökumppanina. 

Kuivaniemen Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Vakkala jakamassa huomionosoituksia. Aino Pa-
kanen sai kaulariipuksen, Sirkka Junes hopeisen ansiomerkin, kultaisen ansiomerkin sai Tuomas Miettunen 
sekä Anne Riepula. Viireillä muistettiin Jaakko Ellilää, Reijo Ollikaista, Eeva Miettusta sekä Seija Tikkasta, joka 
puuttuu kuvasta.

Kotiseutuliiton tervehdyksen toi Suomen Kotiseutuliiton valtuuston jä-
sen Jouni Kauhanen. 

Kappalainen Pekka Kinnunen toi seurakunnan tervehdyksen.

Cantando-kuoro esiintyi juhlatapahtumassa, johtajanaan Veli Tikkala.
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Uudistettu matkaparkki avattu Vatunkiin

Tänä kesänä Kuivaniemen Osakaskunta kunnosti Vatungin sataman vie-
ressä olevan Oolannin luontopolun yhdessä Kuivajoen pohjoispuolen 
metsästysseuran kanssa. Kuva Olli Dahl.

Kuivaniemen Osakaskunta 
avasi ennen juhannusta Va-
tunkiin matkaparkin, johon 
alkukesästä otettiin käyt-
töön kymmenen sähköllistä 
ja tehtiin kymmenen uutta 
sähkötöntä paikkaa matkai-
luautoille. 

Nyt matkailijat voivat 
matkaparkki.com -osoitteen 
kautta varata leiriytymiseen 
paikan. Osakaskunta vuok-
rasi Iin Kunnalta veneili-
jöiden huoltorakennuksen, 
joka on niin ikään matkaili-
joiden käytettävissä.

Matkailijoiden ja paikal-
listen ulkoilijoiden iloksi 
Kuivaniemen Osakaskunta 
kunnosti myös Vatungin 
sataman vieressä olevan Oo-
lannin luontopolun yhdessä 
Kuivajoen pohjoispuolen 
metsästysseuran kanssa. 
Luontopolun päästä löytyy 
laavu, tulipaikka, puucee 
sekä Oolannin sodasta ker-
tova muistomerkki.

- Aiemmin melko han-
kalakulkuisen luontopolun 
kohdalta poistettiin maa-
ainesta ja sinne ajettiin so-
raa, joten nyt nuotiopaikalle 
johtava polku on esteetön, 
kertoo Olli Dahl.

Oolannin luontopolun 

kunnostaminen oli mahdol-
lista Iin kunnan osallistavan 
budjetoinnin ansioista, jon-
ka kautta hankkeelle saatiin 
5000 euron rahoitus. Ke-
väällä 2022 Iin kunta jakoi 
kaikkiaan 20 000 euroa yh-
distysvetoisten hankkeiden 
hyväksi.

Kotalahti kuntoon  
-selvitysprojekti
Osakaskunta on tehnyt yh-
teistyötä myös Kotalah-
ti -kuntoon selvitysprojek-
tin tiimoilta Iin kunnan sekä 
konsulttitoimisto Afryn 
kanssa. Kotalahti sijaitsee 
Vatungista hieman Simoon 
päin, ja siellä sijaitsee kalan-
kasvattajien kalojen talvisäi-
lytyspaikka.

- Haluamme hankkeella 
edistää kalankasvattajien 
tarpeita, huomioiden sa-
malla mökkiläisten viihty-
vyyden. Esiselvitysprojektia 
tehdään vesiluvan hankki-
mista varten ja se on valmis 
arviolta syyskuun loppuun 
mennessä, Olli Dahl kertoo.

- Projektissa arvioidaan 
Kotalahden tila, selvitetään 
minkä verran sen pohjasta 
löytyy esimerkiksi uittopui-
den jämiä tai muuta romua, 
ja voitaisiinko ne poistaa, 
jotta kalojen talvisäilytys 
onnistuisi paremmin ilman 
että kalankasvattajien ver-
kot rikkoutuisivat. Lisäksi 
esiselvityksessä selvitetään, 
voidaanko Kotalahden vir-
tausta parantaa ruoppaa-
malla väylä Iso Paskaletto-
saaren ympäri.

Jenny Kärki

Oolannin sodan muistomerkki luontopolun päässä, merenrannassa.

Oolannin luontopolku Vatungin 
sataman läheisyydessä on nyt es-
teetön laavulle ja nuotiopaikal-
le saakka.

Liikenneasema Neste Nelospar-
kin kesä on mennyt kiireisesti ja 
matkailijoita sekä ohikulkijoita 
on riittänyt. Suosittu kotimaan 
matkailu on näkynyt aseman 
vilkkautena, eikä matkustajabus-
sit ole harvinainen näky.

- Kyllähän ihmiset matkus-
tavat ja liikkuvat, varsinkin nyt 
lomakauden aikana vipinää on 

riittänyt, Kauppias Niina Haara-
la kertoo.

Yrittäjät pyrkivät edelleen 
kehittämään liikenneaseman toi-
mintaa ja pihaan saadaan syksyn 
aikana uusi tehokkaampi sähkö-
autojen latauspiste. Suurteho-
latausasemaa varten maan alle 
rakennetaan uutta infraa.

Suurteholatausasemalla säh-

köautojen lataus käy todella 
nopeasti. Lataus on monta ker-
taa nopeampi kuin peruslataus-
pisteellä, joten akun latausti-
lanteesta riippuen asiakas ehtii 
samalla ruokailemaan tai kahvit-
telemaan.

- Sopimus latauspisteiden ra-
kentamisesta tehtiin jo vuodelle 
2021, mutta komponenttipulan 

vuoksi toimitukset lykkääntyi-
vät, Haarala kertoo.

Nelosparkki on ollut vuodes-
ta 2007 Södöjen omistuksessa ja 
perheyrityksen kauppiaana toi-
mii perheen tytär Niina Haarala. 
Perheyritys on etenkin sesonki-
aikoina huomattava paikallinen 
työllistäjä: ympäri vuoden työn-
tekijöitä on 10–12 ja kesätyöläi-

siäkin on useampia.
Kauppiaan isä ja yrityksen 

hallituksen puheenjohtaja Veik-
ko Södö vihjaa, että hän aikoo 
hyödyntää aseman rakennusvai-
heessa ylijäänyttä sähkökaapelia 
ja tehdä lämmityspisteitä asun-
toautoille. Karavaanarikansa on-
kin jo ehtinyt kysyäkin palvelun 
perään. JK

Sähköautojen suurteholatausasemia Nelosparkkiin
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Hannes Paason ansiosta tie-
dämme, että Kuivajoessa on 
vuosisatojen ajan ollut oma, 
luontaisesti lisääntyvä lohi-
kanta, aina 1900-luvun al-
kukymmenille asti. Liian 
tehokas kalastus jokisuun lo-
hipadoista sekä kullepyynti 
joessa, puutavaran uiton al-
kaminen sekä viime kädes-
sä jokisuun 1918 sulkenut 
myllypato, lienevät pääsyitä 
lohikannan romahdukseen 
niin, että lohipadon pitämi-
nen Kuivajokisuussa kävi 
kannattamattomaksi.

Kun SAP-ohjelman istu-
tukset 1990-luvun lopulla 
lohikannan palauttamiseksi 
Kuivajokeen alkoivat, koko 
vesistö oli laajamittaisen 
turvetuotannon ankarasti 
rasittamaa, Oijärvi sisäisen 
kuormituksen vallassa ja 
Kuivajoen erinomaisen har-
juskannan lisääntymiskyky 
romahtanut.

Lohen jälkikasvulle kävi 
aluksi samoin ja muutaman 
turhauttavan vuoden jäl-
keen RKTL (nykyisin LUKE) 
lopetti kokonaan sähkö-
kalastukset, sillä siihen 
mennessä oli löydetty vain 
muutamia yksilöitä joessa 
syntyneitä poikasia.

SAP-ohjelman istutuksia 
kuitenkin jatkettiin kesään 

Kuivajoen lohi; nykypäivä ja tulevaisuus
2009 saakka samaan aikaan, 
kun turvesoiden kuivatuk-
set vähenivät ja Oijärvellä 
aloitettiin pitkäjänteinen 
järven tilan ja vedenlaa-
dun parantamistyö. Niiden 
seurauksena vesien laatu 
parani niin paljon, että is-
tutusten loputtuakin joen 
velvoitetarkkailun alimmal-
ta sähkökalastuspaikalta 
Soininkoskelta, on säännöl-
lisesti tavattu luonnonku-
dusta peräisin olevia lohen 
poikasia.

Viimevuosina lisäänty-
mistä on tuettu Simojoen 
kantaa olevilla vastakuoriu-
tuneilla poikasilla ja Luken 
edellisen syksyn (2021) säh-
kökalastuksissa eri ikäisiä 
poikasia löytyikin neljältä 
koskelta viidestä.

Näyttääkin siltä, että ny-
kyinen vedenlaatu ei enää 
aseta esteitä lohen paluulle 
Kuivajokeen ja vedenlaa-
tu voi parantua edelleen, 
kunhan Oijärven tilasta 
huolehditaan jatkossakin ja 
eri toimijat valuma-alueella 
muistavat vesiensuojelulli-
set velvollisuutensa.

Iin kunnan, POPELY ja 
LAPELY-keskusten ja Kui-
vajoen osakasomistajien 
(Kuivajoki ry ja Kuivanie-
men osakaskunta) toimesta 

jo 15 koskea on kunnostet-
tu lohelle kutukelpoiseksi 
Suukoskesta aina Ervastin 
koskelle asti 2019 ja 2020. 
Muutamia koskia kunnoste-
taan vielä vuoden 2023 syys-
kesän aikana aina Oijärvelle 
asti, kunhan suunnitelmat ja 
luvat saadaan kuntoon.

Suomi on 1900-luvun 
alun jälkeen menettänyt yli 
90 prosenttia luontaisista lo-
hikannoistaan jokien patoa-
misen, elinalueiden tuhou-
tumisen ja liikakalastuksen 
seurauksena. Itämeren lohi 
lisääntyy enää Tornio- ja Si-
mojoessa ja merikalastuksen 
ylläpitämiseksi on turvau-
duttu laajoihin istutuksiin.

Kokemukset ovat olleet 
huonoja, sillä yhtä luonnos-
sa syntynyttä smolttia kor-
vaamaan tarvitaan kolme 
laitoskasvattia ja laajamittai-
nen kasvatus lisää ja levittää 
myös kalatautien riskiä. Ka-
lakantojen hoidossa ollaan-
kin vahvasti palaamassa 
luonnonmukaisuuteen.

Tornionjoki on nykyisin 
komea esimerkki siitä, min-
kälaiseen smolttituotantoon 
luonto pystyy, kun sen an-
netaan itsenäisesti toimia. 
Siinä ohessa lohensa saavat 
niin väylänvartiset kuin tu-
ristitkin ja taitaapa suuri osa 

Perämeren kalastajien saa-
liistakin olla Tornionjoessa 
syntyneitä. Simojoella vas-
taavaan kehitykseen ei olla 
vielä päästy, mutta kanta on 
lisääntymisen suhteen oma-
varainen ja kestää jonkin 
verran kalastustakin.

Kalastusalan lainsää-
däntö ja viranomaisohjeis-
tus tukevat voimakkaasti 
vaelluskalojen paluuta en-
tisiin lohijokiin. Kansallisen 
lohi- ja meritaimenstrate-

gian tavoitteena on, että 
elinvoimaiset lohi- ja me-
ritaimenkannat lisäänty-
vät Suomen joissa, ja niitä 
palautetaan potentiaalisiin 
ja rakennettuihin jokiin ja 
puroihin siten, että kanto-
jen geneettinen monimuo-
toisuus pitkällä aikavälillä 
vahvistuu.

Lohi- ja meritaimenstra-
tegia kuuluu valtakunnalli-
siin kalavarojen hoitosuun-
nitelmiin, jotka kalastuslain 

Koskien kunnostamista Näsiönkoskella. Kuva: Eero Dahl.

34 §:n mukaan on otettava 
huomioon mm. Simojoen ja 
Kuivaniemen kalatalousalu-
een käyttö- ja hoitosuunni-
telmaa laadittaessa. Vielä 
sellaisia suunnitelmia ei ole 
nähty, mutta hyvää kannat-
taa odottaa.

Kuivajokiaktiivit
Mauri Huhtala ja 
Olli Dahl

Tutustumismatkalla perinteikkäisiin maatiloihin

Kunnan päättäjiä ja paikallisia yrittäjiä tutustumassa Höyhtyän Jaakon ja Pertun maatilalle. Vasemmalta Perttu Höyhtyä, Hannu Kaisto, Matti Kum-
pulainen, Tarja Höyhtyä, Reijo Kehus, Hannu Kehus, Jaakko Höyhtyä ja Marjukka Manninen. Kuva: Arja Honkamaa

RantaHyry Oy:n toimitusjohtaja Juho Hyry kertoo tilan toiminnasta Iin 
kunnanjohtaja Marjukka Manniselle. Kuva Ari Kaakkuriniemi

Tuore kunnanjohtaja Mar-
jukka Manninen yhdessä 
kunnan päättäjien sekä Kui-
vaniemen Yrittäjien hallitus-
laisten kanssa vieraili 20.5. 
Kuivaniemellä. Tällä kertaa 
vierailun kohteena oli kaksi 
maatilaa: RantaHyryn tila ja 
Höyhtyän Jaakon ja Pertun 
omistama tila.

Kumpikin tila on ollut 
sukujensa omistuksessa 
samasta vuodesta eli 1779 
lähtien. Maanviljely ja kar-
jatilallisen työ on periytynyt 
sukupolvelta toiselle jo lä-
hes 250 vuoden ajan. Maa-
talouden muutos on ollut 

mullistuksessa jopa viimei-
simpien sukupolvien aika-
na, mikä on vaatinut maati-
lallisilta mukautumista.

RantaHyryn tilaa pyörit-
tää nykyisin Kyösti Hyryn 
lisäksi hänen kolme poi-
kaansa ja Höyhtyän Jaakko 
on jakanut tilan vastuita 
poikansa Pertun kanssa. 
Molemmilla tiloilla jälkipol-
vi on oppinut tilan töihin jo 
nuoresta pitäen.

RantaHyryn tilalla pu-
heenjohtajisto ja yrittäjät 
pääsivät tutustumaan viime 
kesänä valmistuneeseen hie-
ho- ja umpilehmäpihattoon. 

Uusi navetta on 1800 neliö-
tä kattava rakennus, josta 
löytyy tilat lehmien poiki-
miselle sekä vasikoiden en-
sihoidolle. Kaikkiaan tilalta 
löytyy paikat 165 lehmälle.

- Se oli oikein mukava 
vierailu ja keskustelimme 
monista kotimaisista ja kan-
sainvälisistä teemoista, sekä 
tilamme historiasta, kertoo 
Kyösti Hyry.

Myös Jaakko Höyhtyä 
kertoi kunnanjohtajan ja pu-
heenjohtajiston vierailulla 
käydyistä antoisista keskus-
teluista, yrittäjyydestä sekä 
karjatilallisen elämästä.

- Meille maatilallisuus 
tarkoittaa elämäntapaa, eikä 
pikavoittojen etsimistä. Pa-
nostamme eläinten hyvin-
vointiin, ja kun karja pysyy 
suhteellisen pienenä, ku-
kaan ihmisistäkään ei läkäh-
dy kuorman alle, Höyhtyä 
kertoo.

Höyhtyän mukaan tuo-
tantopanokset ovat nous-
seet, eikä maidon hinta oi-
kein pysy mukana. Maidon 
hintaan tuli tervetullut sen-
tin korotus, kun maatilalla 
sitouduttiin siihen, että leh-
mät saavat laiduntaa ulko-
na, kun mahdollista.

- Meillä lehmät laidunne-
taan kesällä ulkona ja talvel-
lakin ne saavat ulkoilla aina 
kun sää sallii. Keskikesän 
kovilla helteilläkin lehmil-
le annetaan mahdollisuus 
ulkoiluun, mutta usein ne 
haluavat mieluummin oles-

kella sisällä uudessa pihat-
tonavetassa, joka pysyy mel-
ko viileänä.

Jenny Kärki
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Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

Pohjoiset taimet Simosta

Olemme avoinna joka päivä klo 10-18 
elokuun loppuun saakka.

Tervetuloa!

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

Kahvila-Ravintola Arkadia on avoinna samaan aikaan, mutta 
palvelee myös muitakin kuin eläinpuiston asiakkaita

ARKADIA
Kotieläinpuisto
Saarenrannantie 12
95230 Maksniemi
puh. 040 552 6146

UUTUUTENA
SUURKILPIKONNIA, 

KENGURUITA...

MA - PE   10 - 17
Karhunkedontie 1   
90410 OULU

Tervetuloa palvelevaan tietokonekauppaan Oulussa 
tai tilaa koneet Taitonetti.fi -verkkokaupasta 

ilman toimituskuluja!

hinta & laatu!    •  Vuoden takuulla   •   ilmainen ja nopea toimitus!

EDULLISET KÄYTETYT            
    TIETOKONEET

kannettavat tietokoneet  •  greenix-pelikoneet   •   pöytäkoneet ja näytöt

Tule juhlimaan  yhtiömme 
70-vuotista taivalta

toimitaloomme Simoon, 
tapaamaan henkilökuntaamme ja 

kuulemaan yhtiömme ajankohtaisia asioita.
 

PERJANTAINA 19.8.2022 KELLO 12 – 14.
 

Tarjolla lohisoppaa ja täytekakkukahvit.
   

Tervetuloa!
    

Yhtiön hallitus

Simon Autopalvelu Liiten Oy
Etappitie 2, 95200 Simo 
016 266 037

Huolto- ja rengastyöt
Polttoainepalvelu!

Turve on tulevaisuuden turva

RANTAKAIRAN SÄHKÖ 

Lanssitie 1 95200 Simo

70 v.


