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Leewingsin tahtiin 
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Merihelmipäivä lauantaina 
17.7.2021 alk. klo 10

Tervetuloa!

KUIVANIEMI

Tapahtuman järjestävät Maisemaravintola Merihelmi ja Kuivaniemen Yrittäjät.

Merihelmessä lauantaina 17.7. esiintyy 
Leevi and the Leavings -covermusiikkia 
20 vuotta soittanut LeeWings-yhtye.
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Koronaepidemia on kohdel-
lut kovasti mm. tapahtuma- 
ja ravintola-alaa. Tapahtu-
mia on jouduttu perumaan 
ja ravintoloita sulkemaa tai 
rajoittamaan niiden toimin-
taa. Toimintoja on sopeutet-
tu ja maksuja järjestelty. Nyt 
ihmiset pääsevät jälleen ra-
vintoloihin ja kesätapahtu-
miakin jo järjestetään. Syk-
syllä ollaan jo toivottavasti 
lähempänä normaalia. 

Kysyin eräältä tapahtu-
majärjestäjältä, että miltä 
loppuvuosi näyttää. Hän 
sanoi, että hyvältä. Ei puutu 
kuin artistit, tilat ja työnteki-
jät. Olemme siis uuden on-
gelman edessä. Tapahtumia 
voitaisiin järjestää, mutta ei 
ole työntekijöitä. Monet ta-
pahtuma- ja ravintola-alan 
tekijät ovat koronaepidemi-
an aikana vaihtaneet alaa 
ja uusia tekijöitä ei vaan 
tunnu löytyvän. Pienen lou-
nasravintolan yrittäjä kertoi 
pyörittävänsä ravintolaa nyt 
yksin. Hän aloittaa aamun 
kuuden aikoihin valmiste-
luilla ja lopettelee iltapäivän 
lopulla, kun paikat on sii-
vottu. Lomalle ei pysty läh-
temään.

Loma olisi tarpeen var-
masti kaikille yrittäjille. 
Kun vaikeat ajat alkavat olla 
takana päin, niiden paik-
kaaminen kestää kuitenkin 
pitkään. Moni yrittäjä on-
kin tyytyväinen, että nyt 

Lomalla töissä
töitä saa tehdä ja pystyy te-
kemään. Lomailu jää ehkä 
myöhäisempään aikaan. 

Viime aikoina etätyöt 
ovat tulleet tutuksi. Tästä on 
jatkossakin paljon hyötyä. 
Jos tuntuu siltä, että lomaa 
ei pysty pitämään yhtäjak-
soisesti, niin asioita voi hoi-
taa entistä paremmin myös 
mökiltä tai matkalta. Kai-
kille etätyö ei toki ole mah-
dollista, mutta niille, joille se 
on, kannattaa muistaa, että 
loma ei lipsahtaisi täysin 
työntekoon.

Toivotan kaikille oikein 

Kuivaniemen kesä on ollut 
ilmojen puolesta lähes perin-
teinen, huonoja ilmojahan ei 
kyllä ole olemassakaan. Hy-
vässä hoidossa oleva Pan-
kinnokan uimaranta-alue on 
ollut tänä kesänä ahkerassa 
käytössä, aluehan vain para-
nee aktiviteettien osalta vuo-
si vuodelta, lentisverkkokin 
sinne oli vasta laitettu.

Myös venesatama-uima-
ranta-alue Oijärvellä vetää 
käyttäjiä, siellähän kylän 
asukasmäärä varmaan ke-
säisin moninkertaistuu.

Jotain varsinkin Kuivalai-
sille tärkeää kuitenkin puut-
tuu tältäkin kesältä, kaikki 
surkeus ei kuitenkaan johdu 
tästä maailmaa riepotellees-
ta koronaviruksesta. 

Taustalla on Iin kunnan 
heikko taloustilanne, jonka 
johdosta Ii-instituutti- lauta-
kunnan kulttuuripersoonien 
oli 24.3.2021 säästösyistä 
tehtävä päätös, etteivät enää 
anna osaavan henkilökun-
tansa työpanosta Kuivanie-
men Pitäjämarkkinoiden 
järjestämiseen, yhteistyös-

Merihelmipäivä 
markkinatapahtuma heinäkuussa

sä Kuivaniemen Yrittäjien 
kanssa.

Samalla päätöksellä kyllä 
vedettiin telakalle Iin Tukki-
laiskisat, joka kuuluu peräti 
Unescon aineettoman kult-
tuuriperinnön suojelulistal-
le. 

Tällaisten suurten ta-
pahtumien järjestämiset 
jätettiin yleishyödyllisten 
yhdistysten hoidettaviksi, 
joiden jäsenet toimivat täy-
sin talkooperiaatteella omi-
en töittensä ohella. Sehän oli 
selvä, ettei yhdistykset pys-
ty tapahtumia järjestämään, 
mutta säästöillähän saatiin 
kuitenkin Iissä pysymään 
kiinteää kulttuuritoimintaa, 
jonka toiminta ei tällaista 
tasamaan tallaajaa paljon 
hetkauta, verrattuna Kuiva-
niemen Pitäjämarkkinoihin 
tai Iin Tukkilaiskisoihin.

Kaikesta huolimatta, nyt 
heinäkuun alussa, Kuiva-
niemen Yrittäjät päätti alkaa 
järjestämään pienimuotoista 
markkinatapahtumaa Me-
rihelmeen 17.7, Merihelmi-
päivän nimellä, josta pää-

vastuussa on Merihelmen 
uudet yrittäjät. Muutama 
kymmenen markkinamyy-
jää on ilmoittautunut ja ilta-
ohjelmaakin taitaa tanssisa-
lissa tuolloin olla. Onpahan 
kuitenkin jotain tapahtu-
maa, kun sellaisille on pa-
toutunutta tarvetta.

Kuivaniemellä on huolia 
aiheuttanut kaukolämpölai-
toksen vaihteleva toiminta, 
lämmöntoimituksessa on 
ollut monenlaisia ongelmia, 
viimeksi lämmöt katkesivat 
laitoksen tulipalossa. Uusi 
laitos on kuitenkin luvattu 
saada talveksi toimintaan, 
jospa sitten olisi kylällä yksi 
huoli vähemmän.

Vatunki on otettu kun-
nan elinkeino-ohjelmaan 
yhtenä kohteena mukaan. 
Alueella on kahdeksan tuu-
limyllyä, mutta pääelinkei-
no on kalastus ja kalankas-
vatus. Näillä toiminnoilla 
on työllistävä ja taloudelli-
nen merkitys. Satama-altaan 
suuaukkoa laajennetaan 
parhaillaan, jotta kalankas-
vatushäkkejä saadaan al-

taaseen paremmin tuotua. 
Alueen matkailumerkitys 
on lähes olematon, kun juuri 
mitään palveluita ei ole tar-
jolla, vain muutama sähkö-
tolppa karavaanareille. Tien 
huono kunto rajoittaa lähes 
kaikkea liikkumista, niin 
elinkeino- kuin matkailulii-
kennettä.

Terveyskeskus on Kuiva-
niemellä puhuttanut ja huo-
lettanut jo toista vuotta, sitä 
on koronan varjolla pidetty 
kiinni jo pian puolitoista 
vuotta ja vielä se on pitkäl-
le syksyyn kiinni. Syyksi 
nyt kerrottiin kesälomat. 
Viimeisimmät uutiset kun-
nasta olivat, ettei keskusta 
avattaisi ollenkaan, vaan 
toimintoja siirretään Kuiva-
niemitalolle.

Niittyrinteen tontteja 
kunta on alkukesästä rai-
vannut, rajapaalut löytyvät 
nyt paremmin ja kyltit ker-
tovat tonttien koon ja myyn-
tihinnan. Siellä on vara 
valita mieluinen, kunnallis-
tekniikan sisältävä tontti, jos 
vain löytyy intoa rakentaa 

Kuivaniemelle. Tänne kyllä 
mahtuisi uusia asukkaita ja 
yrityksiäkin. Toivotaan, että 
Metsä-Fibren uusi tehdas 
toisi jotain myönteistä meil-
lekin Kuivaniemelle. 

Jostain kuulin, että tyyty-
väisyys on kehityksen jarru, 

joten olemme vahvasti kehi-
tyksessä mukana.

Ari Kaakkuriniemi
Puheenjohtaja, 
Kuivaniemen Yrittäjät ry

”Jostain kuulin, että tyytyväisyys on kehityksen jarru, joten olemme 
vahvasti kehityksessä mukana”, toteaa Ari Kaakkuriniemi, Kuivaniemen 
Yrittäjien puheenjohtaja..

Yrittäjyys tuo hyvinvoinnin
Kulunut runsas vuosi on ol-
lut monelle yrittäjälle raskas, 
kun koronapandemian vuok-
si asetetut rajoitukset ovat 
vaikeuttaneet liiketoimintaa. 
Kriisin vuoksi monen liike-
vaihto on laskenut ja moni 
työpaikka on ollut vaaka-
laudalla. Monelle yritykselle 
kriisi on myös avannut uusia 
mahdollisuuksia.

Nyt koronatilanne on hel- 
pottamassa. Vaikka saamme 
opetella elämään korona- 
riskin kanssa vastakin, roko-
tusten eteneminen mahdol-
listaa rajoitusten purkami-
sen.

Yrittäjille ja heidän yri-
tystensä työntekijöille tämä 
lupaa hyvää. Nousua siivit-
tää talouden elpyminen eri 
puolilla maailmaa.

Kriisi on opettanut meil-
le kouriintuntuvalla tavalla, 
miten tärkeää yrittäjyydelle 
on ennustettavuus, vaka-
us ja elinkeinovapaus. Kun 
yrityksillä on ollut vaikeaa, 
julkinen valta on joutunut 
moniin tukitoimiin. Kriisin 
vuoksi julkinen velkamme 
on merkittävästi kasvanut. 

Liika velka ei ole vailla 
vaaroja, sillä kriisejä tulee 
vastakin ja Suomella on mo-
nia rakenteellisia haasteita. 
Emme selviä haasteistamme, 
jos Suomi ei ole hyvä paikka 
yrittää. Siksi on tärkeä mää-
rätietoisesti vahvistaa yrittä-
jyyden edellytyksiä.

”Suomi elää yrittäjyydestä. Ilman yrittäjiä ei ole työpaikkoja eikä vero-
tuloja. Alkukesästä valitut kuntapäättäjät ovat paljon vartijoita. Kunti-
en rooli on keskeinen yrittäjyyden edistämisessä. Tämä on tärkeä jokai-
sen päättäjän muistaa.”

Suomi elää yrittäjyydestä. 
Ilman yrittäjiä ei ole työpaik-
koja eikä verotuloja. Siksi on 
olennaisen tärkeää, että niin 
valtakunnallisesti kuin pai-
kallisestikin tehdään sellai-
sia päätöksiä, jotka edistävät 
yrittämistä eivätkä vaikeuta 
sitä.

Alkukesästä valitut 
kuntapäättäjät ovat paljon 

vartijoita. Kuntien rooli on 
keskeinen yrittäjyyden edis-
tämisessä. Tämä on tärkeä 
jokaisen päättäjän muistaa.

Toivotan hyvää kesää jo-
kaiselle lukijalle!

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen  
Yrittäjien toimitusjohtaja

mukavaa ja rentouttavaa 
kesää ja lomaa niille, jotka 
sen pystyvät pitämään! Käy-
tetään lähialueen palveluita 
ja näin varmistetaan niiden 
saatavuus myös jatkossa!

Toivottavasti ensi kesänä 
pääsemme viettämään myös 
Kuivaniemen markkinoita.

Jussi Riikonen
puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

”Toivotan kaikille oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää ja lomaa niil-
le, jotka sen pystyvät pitämään! Käytetään lähialueen palveluita ja näin 
varmistetaan niiden saatavuus myös jatkossa!”
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JOKIVARRENJOKIVARREN
PUUTARHA KY

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

Lampaanlihaa ja -jalosteita 
mm. säilyke,grillimakkara ja kebab

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

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!

Kuivaniemen Kuivaniemen Kukka PirttiKukka Pirtti
Ratatie 2 (apteekin kiinteistö), Kuivaniemi Ratatie 2 (apteekin kiinteistö), Kuivaniemi 

p. 040 771 3792p. 040 771 3792

Kukat kesän juhliinKukat kesän juhliin

Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu 
3D-koneohjausmallit

www.pmpoy.comwww.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ LUOTETTAVAA TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

Paulaharjuntie 22, 90530 OULU Paulaharjuntie 22, 90530 OULU 
0400 884 1380400 884 138
Gneissitie 16, 90620 OULU Gneissitie 16, 90620 OULU 
0400 287 4830400 287 483

Puheenjohtaja 
Ari Kaakkuriniemi 
Kuljetusliike Kaakkuriniemi Oy
050 4413121, info@kaakkuriniemi.fi
Varapuheenjohtaja 
Matti Kumpulainen, 
400 393 586, matti.kumpulainen@ii.fi
Sihteeri/rahastonhoitaja 
Arja Honkamaa
Toimistopalvelu Arja Honkamaa
040 561 8422, 
arja.honkamaa@mail.suomi.net

Kuivaniemen yrittäjien hallitus kokousti toukokuussa valmistellen kevätkokouksen asioita. Matti Kumpulainen, Veikko Södö, Hannu Kehus, Sari 
Hirvaskoski, Arja Honkamaa, Ari Kaakkuriniemi ja Jukka-Pekka Miettunen.

Kuivaniemen Yrittäjät hallitus 2021
Pasi Alakiuttu
Ravintola Sataman Valakia 
040 508 8667, info@eravalakia.fi
Jouko Herva
Maanrakennus Herva Ky
0400 290 848, jouko.herva@gmail.com
Sari Hirvaskoski
Sarin Hius- ja Kauneushuone
040 757 9128, sari.hirvaskoski@gmail.com
Hannu Kehus 
Kodinkonehuolto H. Kehus Ky
0400 394 259, hannu.kehus@suomi24.fi

Jukka-Pekka Miettunen 
Miettunen Jukka-Pekka Tmi
0400 290 547, jukka.miettunen@pp.inet.fi
Veikko Södö
Tällari Oy, 
0400 390 504, veikko.sodo@tallari.fi

IiSanomien päätoimittaja, Iin 
lehti Oy:n yrittäjä Heimo Tu-
rusella täyttyi 25.5. 70-vuo-
den ikä. Hän toimii myös 
päätoimittajana Pudasjärvi-
lehdessä, jonka toimittamis-
ta Pudasjärvellä hän tekee 
KalevaMedialle VKK-Media 
Oy yrityksenä. 

Merkkipäivää hän vietti 
työn merkeissä. Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien pu-
heenjohtaja Jussi Riikonen 
kävi ja toi Suomen Yrittäjien 
myöntämän kultaisen an-
siomerkin tunnustuksena 
Heimo Turusen yksityisen 
yrittäjyyden hyväksi suorit-
tamasta työstä. Turunen on 
toiminut yrittäjänä 20-vuo-
tiaasta lähtien eli 50 vuotta. 
Riikonen totesi Turusen toi-
mineen yrittäjäjärjestön teh-
tävissä aktiivisesti ja pitkän 
aikaa niin paikallisesti kuin 
maakunnallisella tasolla. 

Hyvästä yhteistyöstä kiit-
täen onnitteluja ovat esittäneet 
myös useat yhdistykset ja jär-
jestöt sukulaiset sekä ystävät. 
Onnitteluihin yhtyy myös 
Kuivaniemen Yrittäjät ry. 

Suomen Yrittäjien kultainen ansiomerkki 
Heimo Turuselle

Kuivaniemen Yrittäjien toukokuun hallituksen kokoukseen oli kutsuttu mukaan myös pitkäaikainen yhteis-
työkumppani Iin Lehti Oy:n yrittäjä sekä Kuivaniemen Yrittäjien kannattajajäsen Heimo Turunen. Täytekak-
kukahvien lisäksi hänelle Ari Kaakkuriniemi luovutti 70-vuotismerkkipäivän onnitteluna Kuivaniemen Yrittä-
jien standardin. 

Vastaava toimittaja: Ari Kaakkuriniemi
Toimittajat:  Heimo Turunen 
	 0400	385	281,	vkkmedia@vkkmedia.fi	
 Jenny Kärki
Ilmoitusmyynti:  VKK-Media Oy, Pauli Tiiro, Heimo Turunen
Sivunvalmistus:  VKK-Media Oy /Eila Lahtinen 
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Kajaani

Hyvän                 Tuulen
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info@kaakkuriniemi.fi

 jari.ylikarppa@gmail.com

KUMATRA OY

KULJETUS
MAANRAKENNUS

TRAKTORIURAKOINTI

0400 765 216

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA
Arto AlasaarelaArto Alasaarela  

0400 686 252

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

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

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

Oletko koskaan kuullut yrit-
täjän esittävän kysymystä 
”loma, mikä se on?”

Se on erikoinen sana, 
jonka yrittäjä kadottaa pääs-
tänsä heti sillä hetkellä, kun 
julistaa olevansa yrittäjä. Vai 
onko niin, ettei aivokapasi-
teettimme pysty yksinker-
taisesti pitämään näitä kahta 
asiaa samaan aikaan aivore-
kisterissä, jommankumman 
on pullahdettava pois. 

Myönnän, olen itsekin 
esittänyt saman kysymyk-
sen monet kerrat, toki oras-
tavan hymyn kera, tietäen 
samalla, että itsestähän sekin 
asia on täysin kiinni. Se on 
niin paljon helpompaa vain 
painaa töitä vuodesta toi-
seen joka päivä. Sitä paitsi, 
jos pitäisin viikonkin lomaa 
niin yrityksenihän kaatuisi 
välittömästi, ainakin kaikki 
asiakkaat kaikkoaisivat kuin 
maan nielemänä heti ensim-
mäisen lomapäiväni aikana. 

Toisin sanoen sana 
”loma” saattaa olla yrittäjäl-
le yhtä kuin ”lomastressi”, 
ainakin omasta puolesta 
voin näin todeta. Heti en-
simmäisestä lomapäiväs-
tä alkaen vaan murehdin, 
että onhan siellä töissä nyt 
kaikki kunnossa, varmaan 
joku laite hajoaa ihan kohta. 
Lomasta nauttiminen tällä 
mielellä on hetkittäin vähän 
haastavaa. 

Kuulostaako tutulta?
On olemassa lukematon 

määrä erilaisia yrityksiä 
sekä yrittäjiä, ja suurin osa 
heistä on yksinyrittäjiä. Me, 
joilla on henkilökuntaa pal-
kattuna, voimme toki jakaa 
omia tehtäviämme työnte-
kijöille lomamme ajaksi. Se 
ei ole henkisesti helppoa, 
mutta se kyllä toimii. Täy-
tyy vain uskaltaa luottaa 
henkilökuntaan, ja miksi et 
luottaisi, olethan itse heidät 
palkannut? Tietysti yrittä-

Mitä sanaa yrittäjät eivät tiedä 
- loma, mikä se on?”

jälle jää loman ajalle omat 
tehtävänsä, mutta niiden te-
keminen saattaa jäädä jopa 
vain yhteen tuntiin viikossa, 
ja se on jo lomaa, sanoisin. 

Yksinyrittäjille lomailu 
on varmasti haastavampaa, 
ja jopa täysin mahdotonta. 
Yksinyrittäjän lomaa onkin 
monesti vähän pidempi vii-
konloppu, tai vain puolikas 
työpäivä. Usein yksinyrittä-
jä lomailee silloin kun muut 
ovat töissä, eli perinteisen 
loma-ajan ulkopuolella. 
Tämä on erityisen tärkeää 
yrittäjän jaksamisen kannal-
ta, ja varsinkin hänen yrityk-
sensä tulevaisuutta ajatellen. 
Muun perheen lomaillessa 
eri aikaan joka vuosi, alkaa 
tästä toki kertyä taakkaa 
henkiselle jaksamiselle. 

Yrittäjän lomaongelmaan 
ei varmasti ole olemassa mi-
tään yksittäistä täsmälääket-
tä, koska yrittäjät toimivat 
niin erilaisilla toimialoilla, 
vai onko? 

Vertailtiin tässä eräänä 
päivänä kolmen yrittäjän 
kesken lomista. minä olin 
jäänyt lomalle jo torstaina, 
ja aioin olla koko seuraavan 
viikon lomalla. Toinen (yk-
sinyrittäjä) oli ollut juuri 4 
päivää lomalla, ja aikoikin 
heti huomenna palata töi-
hin. Kolmas, (yksinyrittäjä 
hänkin) kertoi laittaneensa 
jo kuukausia sitten jääkaapi-
noveen ilmoituksen omasta 
lomasta, joka tulisi olemaan 
koko heinäkuun mittainen.

Melko rohkeaa, miten se 
voi olla mahdollista, oletko 
aivan sekaisin - vain muu-
taman ajatukseni tuolta het-
kellä mainitakseni.  

Hän oli koko alkuvuoden 
valmistautunut lomaansa, ja 
nyt aikoi pysyä suunnitel-
massa. En ole varma, mutta 
tuon tyyppisen ratkaisun 
täytyy olla paras keino yrit-
täjän pitää lomaansa, tai en 

ainakaan keksi mitään pa-
rempaa tapaa. Enkä tarkoi-
ta koko kuukauden lomaa, 
vaan todellakin ajoissa tehty 
päätös loman ajankohdasta, 
vaikka vain viikosta, tai jopa 
vain pidennetystä viikonlo-
pusta. 

Itse olen varmaan tyypil-
linen esimerkki lomailevas-
ta yrittäjästä, pidän lomani 
sitten kun kerkeän tai kun 
on mahdollista, eli en kos-
kaan tiedä milloin.

Mitä alkaa tapahtua, 
kun naulaat kalenteriisi lo-
man ja päätät pitää kiinni 
siitä. Tämä johtaa siihen, 
että joudut väkisin valmis-
tautumaan lomaasi monilla 
eri tasoilla, ja mitä aiemmin 
lomasi päätät sitä parem-
min sinä ja yrityksesi siitä 

selviävät. Taitaapa käydä 
jopa niin, että lomavalmis-
teluiden johdosta yrityksesi 
alkaa ottamaan suuria ke-
hityksen askeleita kohti pa-
rempaa tulevaisuutta. 

Olen toki tavannut useita 
yrittäjiä, jotka pitävät aina 
lomansa, ja arvostan heitä 
suuresti. Sehän tarkoittaa 
sitä, että he ovat hoitaneet 
yrityksensä asiat niin hy-
vin, että heillä on lomailuun 
mahdollisuus. Joten pitäkää 
yrittäjät lomaa edes joskus, 
siitä ei voi seurata mitään 
muuta kuin hyvää. 

Hyvää kesää (lomaa) kai-
kille!

Juha Kallio, puheenjohtaja, 
Iin Yrittäjät ry

Juha Kallio on Iin Yrttijät ry:n puheenjohtaja.

Lämpöä jätteestä Kuivaniemelle
Viime vuonna alkanut uu-
den lämmöntuotantolaitok-
sen rakentaminen on nyt 
loppusuoralla. Jonkin verran 
uusia laitteistoja on asen-
tamatta kuljetushaasteiden 
vuoksi. Biotermo Oy:n toi-
mitusjohtaja Petri Hietalan 
mukaan työt valmistuvat 
nopeasti, heti kun laitteet 
saadaan paikan päälle.

- Uudesta lämpölaitok-
sesta on tavoitteena saada 
sellainen, että siinä voidaan 
polttaa myös jätettä. Tämä 
selviää koepolttotoiminnan 
aikana. Jatkossa lämpöä on 
ehkä mahdollisuus saada 

Pohjois-Suomen alueelta tu-
levia roskia hyödyntämällä, 
Hietala kertoo.

Tänä kesänä tarkoituk-
sena on rakentaa noin kilo-
metrin mittainen siirtolinja. 
Lisäksi yritystä työllistää 
uusi Kemiin rakennettu Bio-
tuotetehdas, jossa Hietala 
on ollut työskentelemässä 
useamman vuoden.

Hietala perusti Biotermo 
Oy:n vuonna 2010 ja se työl-
listää nyt noin 10 henkilöä 
eri paikkakunnilla. Yritys 
on erikoistunut lämmönja-
keluun ja -tuotantoon, ja li-
säksi he tarjoavat palveluita 

sekä valmistavat laitteita 
erilaisten tehtaiden ja tuo-
tantolaitosten tarpeisiin. 

Tulipalo lämpövoimalalla
Perjantaina 4.6. Kuivanie- 
men lämpövoimalla oli tu-
lipalo, jossa aiheutui va-
hinkoja voimalan vara-
lämpökeskuksen puolelle. 
Pelastuslaitos sai ilmoituk-
sen tulipalosta aamulla kah-
deksan aikaan, ja pelastuslai-
toksen yksiköiden saapuessa 
paikalle, lämpövoimala oli 
ilmiliekeissä ja samoin vie-
ressä ollut hakeauto.

- Suurimmat vahingot 

tulipalossa aiheutui toisen 
yrittäjän kuorma-autolle, 
joka tuhoutui kokonaan. 
Lämpövoimala saatiin uu-
destaan toimintaan jo seu-
raavana aamuna, Hietala 
kertoo.

Lämmönjakeluun ei ai-
heutunut katkoksia, sillä 
lämpövoimalan vanha puoli 
saatiin suojattua tulipalol-
ta ja lämmönjakelu pystyi 
jatkumaan keskeytyksettä. 
Palossa ei tullut henkilöva-
hinkoja. JK
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Kuivaniemen Nuorisoseu-
ralla perjantaina 9.7. tanssi-
musiikkia soittaa simolainen 
Tanssiorkesteri Rojal. Vuo-
desta 2013 lähtien toiminut 
viisihenkinen orkesteri soit-
taa mottonsa mukaan perin-
teistä tanssimusiikkia mo-
dernilla otteella.

Yhtyeen tarina alkoi jo 
2009 kun veljekset Tero ja 
Petri Mikkola sekä heidän 
sukulaispoikansa Tuomas 
Mikkola perustivat yhtyeen, 
johon neljä vuotta myöhem-
min saatiin uusi solisti Ville 
Vakkala sekä uusi rumpali 
Lari Heikka.

Tällä kokoonpanolla on 
keikkailtu ympäri Pohjois-
Suomea sekä isoissa että 
pienissä tanssipaikoissa 
sekä yksityistilaisuuksissa. 
Kuivaniemen Nuorisoseura 

Rojal soittaa tanssimusiikkia modernilla otteella
on orkesterille entuudestaan 
tuttu ja mieluisa soittopaik-
ka.

- Keikkailu ja yhdessä 
soittaminen on meille sel-
lainen harrastus muiden 
töiden ohella. Tavallaan 
tämä on meille sellainen 
henkireikä, mikäs siinä, kun 
hyvällä porukalla on kiva 
kulkea, Vakkala kertoo ja 
jatkaa:

- Me panostetaan keikois-
sa laatuun eikä määrään. 
Tanssiyleisölle keikat ovat 
vapaa-aikaa ja nautinnon 
aikaa, ja me haluamme taata 
laadukas tanssielämys kai-
kille.

Soitannallisesti kitara-
pohjainen tanssimusiikki 
pääsee loistoonsa hyvien 
sovitusten ansiosta. Itse teh-
dyissä sovituksissa kuuluu 

rautalankavivahteet ja jois-
sakin kappaleissa kuullaan 
haitariakin.

Korona-aika merkit-
si Rojalillekin pakollista 
keikkataukoa. Tanssit Kui-
vaniemessä on orkesterin 
keikkatauon jälkeen kolmas 
esiintyminen.

- Korona-aikana olemme 
keskittyneet perhe-elämään 
ja työntekoon, mikä on ollut 
myös mukavaa aikaa, Vak-
kala toteaa. JK

Kuivaniemen Nuorisoseura on 
Tanssiorkesteri Rojalille entuu-
destaan tuttu ja mieluisa soitto-
paikka. Kuva: Janita

LeeWings-yhtye Merihelmessä
Markkinatapahtuma Me-
rihelmipäivä järjestetään 
lauantaina 17.7. ja tapah-
tumassa järjestäjinä ovat 
Maisemaravintola Merihel-
men yrittäjät yhteistyössä 
Kuivaniemen Yrittäjät ry:n 
kanssa.

Päivällä Merihelmen 

piha-alueelle tulee markki-
namyyjiä, jotka ovat monille 
tuttuja myös Kuivaniemen 
Pitäjämarkkinoilta. Mark-
kinamyyjiä tilaisuuteen 
tiedustellut Paula Juopperi 
kertoo, että myynnissä on 
ainakin leivonnaisia, ruo-
kaa, vaappuja, koruja ja pal-

jon muuta. 
Illalla tapahtuma hui-

pentuu LeeWings-yhtyeen 
esiintymiseen. Gösta Sund-
qvistin perintöä kunnioitta-
va yhtye on vuodesta 1998 
lähtien omistautunut täysin 
Leevi and the Leavingsin 
musiikille.

Keikoilla kuullaan tie-
tysti ne kaikista tutuimmat 
ja rakkaimmat Leavings-
kappaleet, mutta yhtye esit-
telee mielellään muitakin 
kuin 40 ensimmäistä hittiä. 
Yhtye esittää tanssittavaan 
muotoon sovitettuja kap-
paleita vakaalla ammatti-
taidolla neliäänisten stem-
mojen säestämänä. Pitkästi 
yli 1200 keikkaa soittaneen 
yhtyeen toive on, että yleisö 
saa nauttia Leevi-musiikista 
yhtä paljon kuin he itsekin.

- Paljon odotetut bileet 
lähtee tästä käyntiin, nyt 
kun rajoitteiden puolesta 
on alkanut helpottaa. Meillä 
toiveena olisi, että tapahtu-
masta tulisi jokavuotinen, 
kertoo Merihelmen yrittäjä 
Ari Ala-Opas.

Merihelmessä lauantaina 17.7. 
esiintyy Leevi and the Leavings 
-covermusiikkia 20 vuotta soitta-
nut LeeWings-yhtye.

Kuivaniemen Nuorisoseura 
on ensimmäisenä virallisena 
tahona Suomessa alkanut jär-
jestää autobingoa. Tavallinen 
bingo on jo pitkään kuulunut 
nuorisoseuran suosittujen 
aktiviteettien joukkoon, joten 
lajia haluttiin kehittää koro-
naystävälliseen suuntaan.

Autobingossa osa pelaa-
jista istuu ulkona autoissaan, 
ja he kuulevat numerot ko-
vaäänisten kautta. Tarkas-
tusnumerot käydään läpi 
radiopuhelimien avulla.

- Ruotsissa tätä on pelattu 
jo kymmeniä vuosia, ja Suo-
messa Kuivaniemen auto-
bingopioneerit ovat saaneet 
neuvoa muitakin bingonjär-
jestäjiä, kertoo Raimo Ikonen 
ja jatkaa:

- Asiakkaat ovat olleet 
tyytyväisiä, kun saavat osal-
listua peliin ja istua rauhassa 
omassa autossaan, eikä tar-
vitse huolehtia turvaväleistä.

Suomen ensimmäinen autobingo
Tänä kesänä Kuivanie-

men nuorisoseura jatkaa 
autobingoa sunnuntaisin. 
Lisäksi perjantaina 9.7. on tu-
lossa tanssit, joissa Tanssior-
kesteri Rojal. Lisäksi suunni-
telmissa on sirkusleirikoulua 
ja syyskuun viides päivä 
järjestetään perinteiset Elo- ja 
kalamarkkinat.

Viime vuoden aikana 
Nuorisoseuralla on ollut hy-
vin vähän toimintaa korona-
pandemian vuoksi. Ikonen 
oli hyvillään, että loppusyk-
systä ehdittiin onneksi pitää 
kinkkubingo, ennen uusien 
rajoituksien alkamista.

Vuoden vaihteessa Nuo-
risoseuran 14-vuotias pel-
lettilämmitin hajosi, joten 
sen tilalle jouduttiin hankki-
maan uusi. Ikonen oli hyvil-
lään, että koronasta huoli-
matta seuralla oli sen verran 
säästöjä, että uusi pystyttiin 
hankkimaan.

Autobingossa osa pelaajista istuu ulkona autoissaan, ja he kuulevat numerot kovaäänisten kautta. Tarkastus-
numerot käydään läpi radiopuhelimien avulla.

Nuorisoseuran ollessa 
kiinni tehtiin myös paljon 
pientä pintaremonttia: lattiat 
maalattiin, salin seinät laitet-
tiin uusiksi ja ovien sähköt 
uusittiin.

- Seuraavaksi odotellaan 
parempia aikoja, jotta Nuo-
risoseuran talon ulkokuori 
saataisiin uuteen loistoon. 
Lattioillekin pitäisi tehdä jo-
tain, Ikonen luettelee.

Kesä on tuonut piristystä 
Nuorisoseuran ohjelmaan. 
Tänä kesänä on bingon lisäk-
si ehditty muun muassa osal-
listua Iin Huilingissa Yhdes-
sä ja etänä -tapahtumaan. JK

Yrittäjiltä stipendejä koululaisille
Kuivaniemen yrittäjät jakoi 
perinteiseen tapaan stipen-
dejä Iin lukion, Simon luki-
on, Ammattiopisto Lappi-
an ja Kuivaniemen koulun 
oppilaille. Stipendejä jaettiin 
590 eurolla.
STIPENDIEN SAAJAT:

Iin lukio: 
Jenni Klaavuniemi.

Simon lukio: Jere Uusimäki 
ja Vertti Ylisuvanto.

Ammattiopisto Lappia 
ammattiin valmistuminen:
Niko Jyrkäs.

Kuivaniemen koulu: 
3 lk Ronja Sanaksenaho, 
4 lk Kreetta Vääräkangas, 
5 lk Jessica Ylitalo, 
7 lk Arttu Kallio ja Sauli Ky-

röläinen, 
8 lk Elias Kyröläinen ja Mil-
ka Kauppila, 
9 lk Salla Sanaksenaho ja 
Perttu Leinonen. 
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Kuivaniemen perinteisiä 
Pitäjämarkkinoita ei tänä 
vuonna järjestetä, kuten ei 
viime kesänäkään. Pääsyynä 
on koronarajoitukset. Mark-
kinat on järjestetty yhtäjak-
soisesti jo 34 kertaa vuoteen 
2019 saakka, jolloin olivat 

Iin kunnan suurin yleisötapahtumaIin kunnan suurin yleisötapahtuma
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla pitkä ja ansiokas historiaKuivaniemen Pitäjämarkkinoilla pitkä ja ansiokas historia

tähän saakka viime mark-
kinat. Paikkana on ollut vii-
meisten reilun 10 vuoden 
ajan Kuivaniemen Aseman 
urheilukenttä nelostien lä-
heisyydessä. Markkinat ovat 
muodostuneet Iin kunnan 
suurimmaksi vuosittaiseksi 

yleisötilaisuudeksi.
Vuonna 2017 pääesiin-

tyjänä oli maailman paras 
mäkihyppääjä Matti Nykä-
nen, joka kokosi valtavan 
yleisöjoukon esiintyessään. 
Vuonna 2018 Dannyn esiin-
tymistä seurasi lähes yhtä 
suuri joukko ja samalle 
yleisölle puhui silloinen 
pääministeri Juha Sipilä. 
Vuonna 2019 viihdepuoles-
ta vastasivat Eini orkeste-
reineen ja koomikko Matti 
Patronen. Sitten tuli korona 
ja viime vuonna markkinat 
peruuntuivat. Tänä kesänä 
markkinoiden peruuntumi-
nen johtui koronan lisäksi 
Ii-Instituutin vetäytyminen 
järjestelyistä. 

Alkuvuosina markkinoi-
den järjestäjänä toimivat 
Kuivaniemen Yrittäjät ja 
Kuivaniemen kunta. Vii-
meisten reilun 10 vuoden 
aikana Iin kunta on toiminut 
järjestäjänä Kuivaniemen 
Yrittäjien kanssa yhdessä. 
Kuluvana vuonna tähän yh-
teistyöhön on tullut musta 
pilvi. Kuivaniemen Yrittäji-
en hallituksen kokouksessa 
7.4. päätettiin, ettei Kuiva-
niemen pitäjämarkkinoita 
järjestetä kesällä 2021. Kesän 
2022 markkinoiden suhteen 
jätettiin asia vielä avoimek-
si.

Yhdistyksen kannanotos-
sa todettiin, että Ii Instituutti 
–lautakunnan päätös siitä, 
että tapahtumat jäävät yh-
distysten hoidettavaksi, eikä 

kunnan työpanosta saada, 
tarkoittaa väistämättä, ettei 
pitäjämarkkinoita pystytä 
järjestämään omin voimin. 
Yrittäjäyhdistyksellä ei ole 
kykyä eikä varaa järjestää 
markkinoita ilman kunnan 
panosta.  

Yrittäjät olivat saaneet 
myönteisen päätöksen 
Oulun Seudun Leader-ra-
hoituksesta uuden varas-
tokontin, pöytien ja uuden 
markkinateltan hankkimi-
seksi. Mikäli pitäjämarkki-
nat jäävät historiaan joudu-
taan perumaan myönnetty 
avustus.

Jokaisella yrittäjäporu-
kan talkoolaisella on myös 
omat työt hoidettavana. 
Markkinat ovat vaatineet 
yrittäjiltä kesällä vähintään 
kolmen viikon työpanoksen 
ja lisäksi paperityöt etu- ja 
jälkikäteen. Mikäli kunnan 
työpanosta ei ole, niin vuo-
rokaudesta loppuu tunnit! 

Pitäjämarkkinat ovat ol-
leet pääasiassa mukava ke-
sätapahtuma myös muualla 
asuville lomanviettäjille, 
tapahtuma ei ole ollut aina-
kaan yrittäjille taloudelli-
sesti tuottava. Iin kunta on 
palkittu kylämyönteisenä 
kuntana, onko tämä kylä-
myönteisyyttä? Saapa näh-
dä, kun saamme uudet päät-
täjät Iin kuntaan, saadaanko 
Pitäjämarkkinat vanhalle 
tolalle, todettiin yrittäjien 
hallituksen julkisuuteen toi-
mittamassa kannanotossa. 

Vuoden 2017 markkinaesiintyjä Matti Nykänen sai pusun Ii-Instituutin 
sihteeri Sonja Lappalaiselta ja liikuntaohjaaja Marjo Veijolalta.

Markkinoilla esittäytyminen ja myyntitoiminta on ollut eri iiläisten yh-
distysten yksi vuoden kohokohta. Sisko Kehus ja Sirpa Varanka esitte-
lemässä urheiluseura Kuivaniemen Yrityksen liikuntatoimintaa vuoden 
2019 markkinoilla. 

Kunnan osalta päävastuun 2019 markkinoiden järjestelyistä kantoivat 
onnistuneesti Pekka Suopanki ja Heini Perttula Ii Instituutista.

Kuivaniemen Yrittäjien markkinateltassa ”oluttuvassa” on joka vuoden markkinoilla ollut iloinen ja välitön tunnelma karaoken merkeissä ja virvo-
kejuomien siivittämänä.

Vuoden 2019 markkinoidenpääesiintyjä Eini sai kansan laulamaan ja 
liikkumaan.

Vuonna 2018 Danny valloitti markkinayleisön esiintymisellään.

Vuoden 2018 markkinoilla Dannyn, Katja Lukinin ja Express -yhtyeen esiintyessä oli yleisöä tuhatmäärin.

Katja Lukin vasemmalla. Express yhtyeen jäsenet:  Junnu Sippola laulu, 
Timo Niemelä kitara, Lyly Rajala rummut, Arto Mäläskä basso ja Unski 
Kaikkonen kosketinsoittimet. Oikealla Danny.
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K. HEKKANEN (P. 040 544 7071) JÄRJESTÄÄ 
BUSSIKULJETUKSEN SIKAJUHLIIN. 
Matkaan sisältyy: Bussikuljetukset reittiä 
Simo-Kuivaniemi-Oijärvi (meno-paluu 20 €)

AIKATAULU:
19.30 Simo linja-autoasema
19.45 Kuivaniemi Neste
19.50 Kuivaniemi Kievari
20.15 Hyry
noin 21 Oijärvi Sampola
Paluu samaa reittiä klo 02.00

Oijärven Sampolassa 
17.7.21 klo 21-02 (03)

SIKAJUHLATSIKAJUHLAT

Lippu 18 €

Viihdyttäjänä suosittu 
Viihdyttäjänä suosittu 

Kake Kake 
RandelinRandelin

Hyvää ruokaa valmistaa 

Antti Rautio

Ojalantie 12 95160 Oijärvi

Tervetuloa!

Oijärven kylällä on kaivattu 
tapahtumia, ja heinäkuus-
sa niitä on jälleen luvas-
sa. Sunnuntaina 11.7. klo12 
Sampolassa järjestetään 
Maa- ja kotitalousnaisten 
yhteislaulutilaisuus, jossa 
yhdessä lauletaan nostalgi-
sia koululauluja ja maakun-
talauluja.

Tänä kesänä Oijärvellä 
saadaan myös nauttia pe-
rinteisistä Sikajuhlista. Lau-
antaina 17.7. pidettävässä 
tapahtumassa esiintyy iskel-
män ystävien kestosuosikki 
Kake Randelin ja ruokaa 
kävijöille valmistaa Antti 
Rautio.

Oijärven yhdistystoimijat 
kertovat, että syksyn tapah-
tumia ei ole vielä lyöty luk-
koon, sillä koronatilannetta 
halutaan pitää silmällä, ja 
toimia voimassa olevien oh-
jeiden mukaan.

- Veeran puodissa kävi-
jöitä piisaa, varsinkin kesäi-

Oijärven kuulumisia ja Oijärven kuulumisia ja 
tapahtumiatapahtumia

sin, sillä täällä on hirveästi 
mökkiläisiä. Seurakunnan 
tapahtumista kyläkirkkoon 
riittää kävijöitä myös, kertoo 
kylällä aktiivisesti toimiva 
Soili Tauriainen.

Keväällä järjestetyissä 
kunnallisvaaleissa äänes-
tämässä kävi 66 prosenttia 
Oijärven asukkaista. Tau-
riainen kertoo, että hyvä 
äänestysprosentti on selkeä 
merkki siitä, että omalle 
vaalipiirille on tarvetta ja se 
kannattaa säilyttää jatkossa-
kin. Kuivaniemen ja Iin ää-
nestyspaikoille on kuitenkin 
pitkä matka, eikä kaikilla 
kyläläisillä tulisi hankittua 
kyytiä äänestysuurnien ää-
relle.

Uusia suunnitelmia  
Oijärven rantaan
Oijärven rantaan on tulos-
sa monenlaista uutta, joiden 
toteutukseen on laadittu ra-

hoitushakemus. Suunnitteil-
la on muun muassa iso kota, 
laituri onkipaikaksi ja kiin-
teä katos. Rakennelmat pal-
velevat jatkossa vapaa-ajan 
viettoa alueella sekä rannan 
monia tapahtumia, kuten 
uistelukisoja ja venetsialai-
sia. Rakentamaan päästään 
ehkä ensi kesänä.

Iin kunnan esteettömyys-
työryhmä kävi ennen juhan-
nusta tutustumassa myös 
Oijärven rantaan. Ryhmän 
tarkoituksena on kartoittaa 
keinoja, joiden avulla eri 
kohteista saadaan saavutet-
tavampia ja toimivampia 
henkilöille, joilla on vaikka-
pa jokin liikuntarajoite tai 
heikko kuulo.

- Teemme tätä kartoitusta 
invalidiliiton ohjeiden mu-
kaan ja hyvin maalaisjärjellä 
miettien. Meillä on oikein 
nauravainen ja innokas pai-
kallisten kokemusasiantun-

tijoiden ryhmä. He käytän-
nössä testaavat eri kohteita 
ja tekevät aitoja huomioita, 
kertoo hyvinvointikoordi-
naattori Riitta Räinä.

Oijärven uimarannan 
kunnosta vastaava Hannu 
Pietarila kertoo, että esteet-
tömyystyöryhmältä tuli 
hyviä vinkkejä, kuten es-
teettömän wc:n rakentami-
nen parkkipaikan viereisen 
varastorakennuksen yhtey-
teen.

- Tänä kesänä uimarantaa 
ja nuotiopaikkoja hoidetaan 
ihan perinteen mukaisesti, 
peruskunnossapitoa. Kerran 
viikossa käyn tarkistamassa 
sinilevätilanteen. Viimeksi 
kaksi tai kolme vuotta sitten 
oli yksi sinilevätapaus ui-
makauden aikana. Onneksi 
järvessä vesi kiertää hyvin, 
joten levä ei kauaa viihtynyt 
uimarannan kohdalla, Pieta-
rila kertoo. JK

Esteettömyystyöryhmäläisiä tutustumassa Oijärven rannalta löytyviin kohteisiin, kuten nuotiopaikkaan. (Kuva Riitta Räinä)

OIJÄRVEN MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
JÄRJESTÄVÄT KAIKILLE AVOIMEN 

YHTEISLAULUTILAISUUDEN 

SAMPOLASSA SUNNUNTAINA 
11.7.21 KLO 12.00.

5 eurolla pullakahvit ja 3 arpaa. 
Pientä arvottavaa saa tuoda.

TERVETULOA LAULAMAAN!

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

AVOINNA 
ma, ti, to, pe, la 12.00-18.00

su 12.00-16.00
ke kiinni

Oijärven Metsästysseura ry järjesti 3.7. vetouistelukisan jo 29. kertaa. Kuva Vesa Virtanen
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Kaakkuriniemen satama-
hankkeen eteneminen on 
ollut jo pitkään Kuivanie-
meläisten haaveena. Satama-
hanketta vie eteenpäin tällä 
hetkellä Myllykankaan ky-
läyhdistyksen aktiiveista ja 
eri viranomaisista koostuva 
ryhmä. Ryhmä piti etäkoko-
uksen tiistaina 29. kesäkuu-
ta.

- Kokouksesta jäi kyllä 
positiivinen tunne, että tätä 
hanketta halutaan viedä 
yhdessä eteenpäin, kertoo 
Janne Kalliokoski, joka asuu 
itsekin Kaakkuriniemessä.

Kaakkuriniemeen on 
suunnitelman mukaan tu-
lossa noin 50 veneen pien-
venesatama, johon Iin kunta 
rakentaa aallonmurtajan, 
joka muodostaa satama-
altaan. Kyläyhdistyksen 
vastuulla on muun muassa 
laitureiden rakentaminen. 
Viime vuonna Kaakkurinie-
men asemakaavan muutos 
hyväksyttiin sataman ja vie-
reisen Tyllipuiston virkis-
tysalueen osalta.

Hankkeessa on seuraa-
vaksi vuorossa kustannusar- 

Kaakkuriniemen satamahanke etenee hiljalleen
vioiden tarkennukset, ra-
kennuslupahakemusten laa-
timinen ja hankerahoituksen 
hakuvalmistelut.

- Tämä olisi toteutues-
saan iso hanke, joka varmas-
ti lisäisi alueen vetovoimaa. 
Vielä ei osata sanoa tarkasti, 
mikä olisi kunnan osuus ra-
hoituksesta, kertoo Iin kun-
nan tuore tekninen johtaja 
Ville Keränen.

Myllykankaan kyläyhdis-
tys on teettänyt suunnitel-
mat Ramboll Finland Oy:llä. 
Aiempi rahoitushakemus 
raukesi, kun Leader-hanke-
rahoituksen ohjelmakausi 
vaihtui, joten rahoitusta täy-
tyy nyt hakea uudestaan.

- Henkilökohtaisen nä-
kemykseni mukaan esteitä 
sataman rakentamiselle ei 
ole, kunhan rahoituskuviot 
selviävät. Eniten aikaa vie-
vät vaiheet, kuten vesiluvan 
hakeminen, on saatu jo pa-
kettiin, Kalliokoski kertoo.

Satama lisää alueen 
vetovoimaa
Alun perin Kyläyhdistys läh-

ti edistämään satamahanket-
ta, koska kunta oli luvannut 
rakentaa sataman, kaavoitet-
tuaan uuden asuinalueen ja 
siihen sataman sekä virkis-
tysalueen.

- Tämä tapahtui jo vuon-
na 2005 eikä noin kymme-
neen vuoteen ollut vielä 
mitään tapahtunut, kun 
vuonna 2014 asia päätettiin 
kylällä ottaa esille. Alueel-
la lähes 70 vuotta jatkunut 
matkailutoiminta tarvitsee 
myös satamaa monipuolis-
taakseen palveluja merimat-
kailuun. Lisäksi laituripaik-
kojen kyselijöitä on ollut 
Oulu-Kemi -akselilta, kertoo 
Paula Juopperi satamatyö-
ryhmästä.

Juopperi toteaa, että tässä 
on miljoonan taalan paikka 
Iin kunnalle. Ihmiset nykyi-
sin arvostavat maalle muut-
toa ja syvä pienvenesatama 
lisää asuinalueen vetovoi-
maa.

Kalliokoski on samaa 
mieltä ja hän arvioi, että 
Kaakkuriniemeen kaavoi-
tetun asuinalueen tonteille 
riittäisi enemmän kiinnos-

tuneita, jos satama- ja vir-
kistysalueet saataisiin val-
miiksi:

- Yhteydet Oulu-Tornio 
-akselille ovat loistavat. Itse-
kin kävin aiemmin Oulussa 
töissä, mutta nyt poikkeus-
aikana olen suosinut etä-
töitä. Muutimme vaimon 
kanssa tänne Kempeleestä 
viisi vuotta sitten, ja tämä on 
kyllä huippu paikka asua: 
meren äärellä ja hyvien yh-
teyksien varrella.

Etätöistä on kokemus-
ta myös toimittaja Tapio 
Mainiolla. Hän kertoo, että 
vaikka hanke osoittautuikin 
yksin kyläyhdistykselle yli-
voimaiseksi, niin hanke on 
ollut alueen ihmisiä yhdistä-
vä. He ovat keränneet rahaa 
osallistumalla Kuivaniemen 
pitäjäpäiville ja lisäksi on 
pidetty raivaustalkoita tule-
van sataman rannassa.

Jenny Kärki

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

Myllykankaan Kyläyhdistyksen aktiivi ja satamatyöryhmän jäsen Janne Kalliokoski osoittaa, että tähän koh-
taan tulee aallonmurtajan ensimmäinen osa.

Kaakkuriniemen rannassa on viihtyisä kota aivan samalla kohdalla, johon uutta satamaa on suunniteltu.

Kaakkurieniemestä löytyy myös aina hiekkai-
nen uimaranta, joka sopii varsinkin perheen 
pienimmille.
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Kesän vihdoin saapuessa al-
koi jälleen Kuivaniemen ko-
tiseutumuseolla tuttuun ta-
paan tiistai-illan talkoot. 
Kesän merkki kirkonkyläl-
lä siinä kuin Kuivajoen jäi-
den lähtö, pääskyset ja TV:n 
Bond-elokuvien monennet-
kolienee-uusinnat. Vaikka 
viime kesän talkooillat vie-
tettiinkin tiukasti korona-ra-
joitusten edellyttämiä ohjeita 
noudattaen tulivat museon 
ylläpitoon liittyvät toimet 
hoidettua.  Toivotaan, että 
yli vuoden jatkunut pande-
mia alkaisi hellittää ja alka-
van kesän aikana pääsisim-
me lähemmäksi normaalia 
elämää ja kanssakäymistä. 

Museon talkoot alkoivat 
tiistaina 25. toukokuuta ja 
niitä jatketaan aina elokuun 
loppuun saakka. Museolle 
kokoonnutaan aina tiistaisin 
kello 17 – 20 ja talkooväelle 
tarjotaan pullakahvit ja gril-
limakkarat. Mukaan sopii 
vielä mainiosti lisää käsipa-
reja eikä ole syytä epäröidä 
osallistumistaan, jos vaikka 
itsestä tuntuukin, että peu-
kalot on sattuneet kasva-
maan keskelle kämmentä. 

Kuivaniemen kotiseutumuseon kulmilta
Pihapiirissä ja huoneissa riit-
tää puuhaamista, porukassa 
oppii ja mukavassa seurassa 
ilta kuluu rattoisasti.

Yleisön toivomia puisto-
konsertteja ja lauluiltoja ei 
tulevana kesänä valitetta-
vasti pystytä järjestämään 
entiseen tapaan. Tämän 
kesän ainoaksi musiikkita-
pahtumaksi näyttää jäävän 
tiistaina 1. kesäkuuta pidet-
ty Iin kansalaisopiston Kui-
vaniemen kansanmusiik-
kiryhmän puistokonsertti. 
Museolla vakituisena esiin-
tynyt Kuivaniemen ja Simon 
Pelimannien orkesteri etsii 
uusia kykyjä soittajiksi ja 
laulajiksi.

Museolla valmistui viime 
kesän aikana uuteen aitta-
rakennukseen pienimuotoi-
nen ’piian kammari’-näyt-
tely. Olihan ennen vanhaan 
yleisenä tapana, että nukut-
tiin kesät ulkorakennuksiss-
sa aitoissa, puoveissa yms. 
rakennuksissa. Kesäaika 
mahdollisti muuttaa väljem-
piin tiloihin ja samalla varsi-
naiset asuinhuoneet voitiin 
jättää vähemmälle käytölle. 
Hirsihuoneet olivat myös 

kesän lämpiminä öinä miel-
lyttävän viileitä nukkuma-
paikkoja. Aitan näyttelyä on 
vielä mahdollista täydentää 
pienehköillä esineillä ja so-
pivia esinelahjoituksia ote-
taan mielellään vastaan.

Alkavalle kesälle on tal-
kooiltojen ohjelmassa isoim-
pana hankkeena pääraken-
nuksen ulkoseinien maalaus 
punamullalla. Maalinkeit-
totalkoot pidettiin touko-
kuun viimeisenä lauantaina 
museon pihalla. Maali teh-
tiin perinteisten ohjeiden 
mukaan. Suuret kiitokset 
talkoisiin osallistuneille ja 
asiasta kiinnostuneille vie-
railijoille. Valmista maalia 
tuli 60 litraa ja maalaustyöt 
aloitettiin kesäkuun alussa. 
Lisäksi museolla on tämän 
kesän ohjelmassa rakentaa 
näyttely mattojen valmista-
misesta. Päärakennuksen tu-
paan kootaan museolle lah-
joituksena saatu väävistooli. 
Näytteille asetetaan malleja 
Kuivaniemellä valmistetuis-
ta erilaisista matoista. Pie-
nempinä hankkeina ohjel-
massa on aitan viimeistelyä 
mm. nurkkalaudoituksella, 

näyttelytilan parantaminen 
ja mahdollinen lisääminen 
uuteen latoon. Vakituisia 
töitä museon kesässä on tie-
tysti nurmikon leikkuuta, 
ympäristön hoitoon liittyviä 
töitä, huoneiden siivousta 
sekä talkooväelle tarjottava 
kevyt kenttämuonitus.

Museo on avoinna hei-
näkuun ajan lauantaisin ja 
sunnuntaisin kello 12– 16. 
Museolla työskentelee vii-
konloppuisin yksi kuiva-
niemeläinen nuori kunnan 
palkkatuen turvin. Museoon 
ei ole pääsymaksua. Halu-
tessaan kävijät voivat jättää 
eteisen pöydällä olevaan 
lippaaseen vapaaehtoisen 
maksun. Aukioloaikojen ul-
kopuolella museoon tutus-
tuminen ja opastettu käynti 
isommille ryhmille voidaan 
järjestää pyynnöstä. 

Yhteydenotot kotiseutu-
yhdistyksen sihteeri Anne 
Riepula 0400 700 681 tai pu-
heenjohtaja Kauko Vakkala 
0400-283 442.

Kauko Vakkala

Maalinkeitossa Raimo Suomela, Matti Ellilä ja Sirkka Junes.

Maalia valmistui 60 litraa. 

Kuivaniemen kievari
Puh. 08 724 7278

Avoinna
Pe 9.7. 18-02, 
la 10.7. Kievari 36 v, tervetuloa 
iltapäiväkahville klo 16. 
Illalla karaoketanssit.

Kievarin Raili + 
henkilökunta kiittävät 

kaikkia asiakkaita 
kuluneista vuosista!

Santtu (Sanna-Mari) jatkaa 19.7. Kievarin toimintaa 
uusilla aukioloajoilla.

ma-ti suljettu
ke 16-21 (02)
to 16-21 (02)

pe 16-02
la 14-02
su 14-21 (02)

Tervetuloa!

Kesäkukkia teiden risteyksissäKesäkukkia teiden risteyksissä

Kuivaniemen Yrittäjät on so-
mistanut perinteiseen tapaan 
Kuivaniemellä teiden riste-
yksiä kukkasilla. Kuva Sirpa 
Kaakkuriniemi
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Kuivaniemen Kievari saa 
tänä kesänä uuden yrittäjän, 
kun 36 vuotta Kievaria pyö-
rittänyt Raili Suomela päätti 
vuokrata Kievarin tuoreelle 
työntekijälleen Sanna-Ma-
ri Sanaksenaholle, eli tutta-
vallisemmin Santulle. Hei-

Uusi yrittäjä vuokralle Kievariin

näkuulle on luvassa jonkin 
verran ohjelmaa, ainakin ka-
raokea, mutta aluksi otetaan 
rauhallisesti ja pidetään vie-
lä silmällä rajoituksia.

Santtu tuli töihin Kieva-
riin keväällä, mutta hänellä 
on kokemusta baaritarjoili-

jan töistä noin kymmenen 
vuoden ajalta Simosta. Hän 
toteaa, ettei varmaan uskal-
taisi alkaa yrittäjäksi, ellei 
Raili olisi lupautunut ole-
maan tukena ja turvana toi-
minnan alkuun saamiseksi.

- Nyt on turvallinen mieli 

Legendaarisen Kievarin yrittäjä Raili Suomela saa olla luottavaisin mielin, kun tänä kesänä Kievariin vuokralle tulee tuore yrittäjä Sanna-Mari Sa-
naksenaho.

Kuivanimen Kievarin toiminta jatkuu edelleen - yrittäjä vaihtuu.

aloittaa yrittäjänä, vaikka en 
paljoa yrittäjyydestä tiedä-
kään. Minulla on ollut aina 
haave, että alkaisin joskus 
pyörittää omaa ravintolaa. 
Elämässä pitää kokeilla asi-
oita, eikä sitten vanhempa-
na miettiä, kun ei edes yrit-

tänytkään, Santtu kertoo.
- Eräs asiakas sanoi, että 

eipä olisi 20 vuotta sitten 
uskonut, että Santtu pääsee 
joskus myös Kievarin tiskin 
toiselle puolelle. Tämän täy-
tyi olla jotakin kohtaloa, kun 
kysyin Raililta, että vieläkö 
41-vuotiaana voi alkaa yrit-
täjäksi, Santtu naurahtaa ja 
Raili jatkaa:

- Saman ikäisenä minäkin 
aloin yrittäjäksi! Tällaisessa 
hommassa mieli pysyy nuo-
rena, Raili toteaa.

Kiitoksia asiakkaille
Korona-ajat ovat olleet Kie-
varille hyvin haasteellisia, 
kuten muillekin ravintoloil-
le. Onneksi nyt näkyvissä 
on helpotuksia rajoituksiin, 
mikä luo luottavaista tun-
nelmaa.

- Meillä on niin fiksuja 
asiakkaita, ettei ole kertaa-
kaan tarvinnut ohjeistaa pi-

tämään turvavälejä. Kiitok-
set niille asiakkaille, jotka 
ovat käyttäneet palveluita. 
Kyllä se lämmittää mieltä, 
että kyläläiset ja myös mei-
dän fiksut nuoret haluavat 
säilyttää ravintolan, Raili 
kiittelee.

Vaikka korona-aika mer-
kitsikin Railille harvinaista 
vapaa-aikaa, niin siitä huo-
limatta aika oli stressaavaa. 
Laskut tulivat entiseen ta-
paan, mutta onneksi ne saa-
tiin kuitenkin hoidettua.

Kievari joutui viime tal-
vena osittain sulkemaan 
ovensa yleisöltä koronarajoi-
tuksien vuoksi. Jonkin ver-
ran pystyttiin järjestämään 
pienempiä yksityistilai-
suuksia. Eräs vakioasiakas 
halusi välttämättä järjestää 
syntymäpäivänsä Kievaris-
sa, sillä ”parempaa paikkaa 
ei ole”. JK

Maisemaravintola Meri-
helmen uudet yrittäjät Ari 
ja Tiina Ala-Opas ovat in-
nostuneet kehittämään Me-
rihelmen toimintaa ja sa-

Merihelmeä ympäröivä luonto hurmasi uudet yrittäjät
malla lisäämään palveluita 
matkaajien tarpeisiin. Loka-
kuun alussa myös Merihel-
mi Camping siirtyy heidän 
omistukseensa.

Oulussa asuvat yrittäjät 
pyörittävät lisäksi matkai-
lualan yritystä, Manaman-
salon Porttia, josta löytyy 
ravintola, leirintäalue, myy-

mälä ja kuvan kauniit mai-
semat. Samanlaiselle toimin-
nalle puitteet löytyivät myös 
Kuivaniemeltä:

- Päätimme heti kun 
näimme tämän paikan, että 
eiköhän me oteta tämä ja 
laiteta kuntoon, Tiina Ala-
Opas kuvailee ihastumis-
taan paikkaan ensisilmäyk-
sellä.

Viime talven aikana 
he remontoivat sisätiloja, 
muun muassa ruokailusalia 
ja keittiötä. Lisäksi he kun-
nostivat puodin puolta, jos-
sa he myyvät nyt mm. käsi-
töitä ja matkamuistoja.

Intoa kehittää toimintaa
Pariskunnalla on tavoittee-
na kehittää paikkaa samaan 
suuntaan kuin toista yri-
tystään. He vuokraavat fat-
bike-pyöriä, SUP-lautoja, 
frisbeegolf-välineitä, moot-
torikelkkoja ja muita ul-

Yrittäjät Tiina ja Ari Ala-Opas us-
kovat Kuivaniemen luonnon hur-
maavan myös matkailijat

koharrastamiseen liittyviä 
välineitä, jotka saavat mat-
kailijat viihtymään alueella 
pidempään.

- Haluamme että mat-
kustajatkin pääsevät tu-
tustumaan ja ihastumaan 
ympäröivään luontoon. Me-
rihelmessä on myös hyvät 
puitteet tapahtumajärjestä-
miselle, joka on se meidän 
juttu, Ari Ala-opas toteaa.

Ensimmäinen tapahtuma 
järjestetään jo lauantaina 
17.7, jolloin pidetään mark-
kinameininkiä huokuva 
Merihelmipäivä. Myös Kui-
vaniemen Yrittäjät ovat ta-
pahtumassa mukana.

Tiina ja Ari ovat olleet 
käynnistävä voima Mana-
mansalossa GneissiRock 
-tapahtumalle, jossa on 
esiintynyt valtakunnallises-
ti isoja nimiä kuten Irina ja 
Happoradio sekä lähialuei-
den osaajia. Samantyylisiä 
rock-pop musiikkiin erikois-
tuneita tapahtumia ja mark-
kinameininkiä on jatkossa 
luvassa myös Merihelmeen.

Lisäksi maisemaravinto-
lan puolella voi järjestää eri-
laisia tapahtumia, vaikkapa 
häitä ja synttäreitä, avaimet 

käteen -periaatteella. Meri-
sali toimii myös kokousti-
lana.

Lisämiehitykselle on tarve
Yritys työllistää tällä het-
kellä viisi henkilöä ja kak-
si kesätyöntekijää. Yrittäjien 
mukaan osaavalle ja luotet-
tavalle lisämiehitykselle oli-
si tarvetta.

- Kyllä tässä on monen-
laista vastuualuetta. Itse 
kuljemme töissä molemmis-
sa paikoissa, joten työnteki-
jöiltä tarvitaan kykyä kantaa 
vastuuta, yrittäjät kertovat.

Yritystoiminnan lisäksi 
Tiina Ala-Opas tekee päi-
vätyötä Oulun suomalaisen 
yhteiskoulun lukion kuvaa-
mataidon opettajana. Ari 
Ala-Opas on ollut vuodesta 
1996 saakka monialaisena 
yrittäjänä.

- Vuonna 2012 päätin jää-
dä niistä pois ja päätimme 
hankkia jonkun mukavan 
pienen leirintäalueen, jonka 
parissa voisi hieman harras-
tella yritystoimintaa, nau-
rahtaa Ari Ala-Opas. 

Jenny Kärki
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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

8.7.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA

 MA–TO 7.30–16.30
 PE 7.30–17.00
 LA SULJETTU

 MA–PE 10.00–14.00

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Avajaishinta voimassa 
toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta.

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

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

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

p. 044 342 0341 (24h)
p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
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IIN ALUE
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit nettiradi-
oon Iin seurakunnan kotisivulla)
Messu Su 11.7. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Rakkauden laki. 
Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: 
Koulutus on avain oman elämän hallintaan -kolehti nuorten perus -ja 
ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 18.7. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Kirkastettu Kristus. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku 
Jaakkola. Kolehti: Lähetystyö kotimaassa ja ulkomailla, humanitaarinen 
avustustoiminta, Lähetysyhdistys Rauhan Sanan kautta.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15. 
Diakoniatoimisto on suljettu 19.7. - 15.8.2021
Varaa kaste, häät tai hautajaiset 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
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit nettiradi-
oon Iin seurakunnan kotisivulla)
Sanajumalanpalvelus Su 11.7. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäi-
vän aihe: Rakkauden laki. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: 
Markku Jaakkola. Kolehti: Koulutus on avain oman elämän hallintaan 
-kolehti nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseu-
ran kautta.Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen 
kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 0405718618
Messu Su 18.7. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kirkas-
tettu Kristus. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaak-
kola. Kolehti: Lähetystyö kotimaassa ja ulkomailla, humanitaarinen 
avustustoiminta, Lähetysyhdistys Rauhan Sanan kautta. Kuivaniemen 
kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin 
soittamalla Anne Miettuselle p. 0405718618
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Diakoniatoimisto on suljettu 19.7. - 15.8.2021
Avoimet ovet Kuivaniemitalolla Perjantaina 9.7. klo 10:00. Avoimien 
ovien puitteissa voit asioida diakoniatyöntekijän luona hakemassa EU 
ruokaa, tai muuten vain juttelemassa ja asioimassa.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset 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.

Yritysneuvontaan tulee ta-
saisesti kysyntää Iihin si-
joittumiseen. Jos sinulla on 
olemassa vapaana toimitilo-
ja, halleja tai muita liikekiin-
teistöjä vuokrattavaksi, niin 
mielellään yritysneuvonnas-
sa otamme tiedon vastaan.

Alkuvuosi ja kevät oli 
erittäin haastavaa aikaa mo-
nelle yritykselle koronan ta-
kia. Edelleen yrityksille on 
ollut tarjolla erilaisia kus-
tannuskorvauksia, ja näiden 
avulla on saatu pientä hel-
potusta yritysten toiminnan 
jatkamiselle. 

Keväällä starttasi Iissä 
työllistämisen kuntakokei-
lu. Mikäli yritykselläsi on 
työvoiman tarvetta, ohjaam-
me yrityspalveluista tiedon 
työllisyyspuolelle ja pyrim-
me etsimään työntekijöitä 
yrityksesi tarpeeseen. Kun-
takokeilusta on ensimmäisi-
en kuukausien osalta saatu 
positiivista palautetta.

Alkanut kesä näyttää hy-
vältä yleisötapahtumien 

Tärkeää on saada uusia 
yrityksiä ja työpaikkoja 
nykyisten lisäksi

osalta ja kotimaan matkai-
lun odotetaan tuovan piris-
tystä alueellemme. Kylillä 
on pidetty yrittäjävetoisia 
myyntitapahtumia ja alu-
eemme yrittäjät ovat tehneet 
loistavaa yhteistyötä. Innol-
la jo odotan seuraavaa ta-
pahtumaa 17.7. Merihelmen 
alueella. Siellä tullaan var-
masti näkemään yrittäjiäm-
me eri puolilta Iitä. 

Mikäli sinulle tulee ky-
symyksiä yritystoiminnassa 
ja tarvitset apua yritykse-
si tilanteen kartoittamiseen, 
rahoitukseen tai ihan vain 
arkisiin pulmiin, olethan yh-
teydessä! 

Työvoiman tarpeesta voit 
laittaa suoraan postia osoit-
teeseen rekry@ii.fi 

Yhdessä ollaan vahvem-
pia! Ihanaa kesää Sinulle!

Noora Huotari, 
Iin yrityskehittäjä, 
Iin Micropolis Oy, 
noora.huotari@micropolis.fi 
040 683 0541

Iin kunta kutsui Iin ja Kuivaniemen Yrittäjien hallituksen jäsenet 
perinteiseen kesätapaamiseen 1.7. Huilinkiin, jossa Noora Huota-
ri kertoi Iin kunnan elinkeinokuulumisia. Enemmän tapaamisesta 
tulevissa IiSanomissa.

Vuosi on alkanut vilkkaasti elinkeinorintamalla ja 
uusia yrityksiä Iihin on perustettu huomattavasti 

enemmän ensimmäisen kuuden kuukauden 
aikana verrattuna vuoden takaiseen. Useat 

alueemme yritykset ovat lähteneet kehittämään 
toimintaansa ja investoimaan tulevaan. Iin 

tulevaisuuden kannalta on elintärkeää saada 
uusia yrityksiä ja työpaikkoja alueelle nykyisten 

lisäksi. 
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Hyväsä määräsä  ku 
Halo-Priitan kello.

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Kuivaniemen Yrittäjien kevät- 
kokouksessa 15.6. todettiin, 
että tänä vuonna Kuivanie-
men Pitäjämarkkinat jäävät 
koronan ja Iin kunnan työn-
tekijöiden säästöjen vuok-
si pitämättä toisen kerran 34 
vuoteen. Nyt vain toivotaan, 
että vuoden 2022 Markkinat 
voidaan pitää.

Kokouksessa hyväksytys-
sä toimintakertomuksessa to-
dettiin vuoden 2020 olleen 
yhdistyksen 39. toimintavuo-
si. Toimintaan vaikutti suu-
resti koronarajoitukset. Tämä 
vuosi 2021 on siis yhdistyk-
sen 40-toimintajuhlavuosi. 

Hallituksen kokouksia pi-
dettiin noin kerran kuukau-
dessa. Kevätkokous pidettiin 
11.6. Mattilantien huoneistos-
sa ja syyskokous sekä pikku-
joulu 28.11. Merihelmessä. 
Siellä palkittiin yrittäjien ja 

Kuivaniemen Yrittäjillä toimintaa 40 vuoden ajan
Iin kunnan toimesta Vuo-
den Yrityksenä Nelosparkki 
Oy, yrittäjinä Eija Södö, Niina 
Haarala ja Veikko Södö.

Iin kunnan ja Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien kanssa 
on ollut tiivistä yhteistyötä. 
Kesäkuussa oli Huilingissa 
kunnan järjestämä kesätapaa-
minen Iin ja Kuivaniemen 
yrittäjien hallituksen jäsenil-
le. Marraskuussa järjestettiin 
Merihelmessä tilaisuus, jossa 
oli mukana kuntapoliitikkoja 
ja yrittäjiä. 

Tiedottamisesta jäsenis-
tölle on hoidettu pääasi-
assa kunnan nettisivuilla, 
Rantapohjassa ja IiSano-
missa. Molemmat yrittäji-
en rakentamat mainostaulut 
ovat olleet käytössä 4-tien 
varressa lähes koko vuo-
den ajan. Iin ja Kuivanie-
men Yrittäjien Paikallista 

-kampanja on edelleen me-
nossa. Kesä-/Markkinaleh- 
ti toteutettiin yhteistyössä Ii-
Sanoman kanssa. 

Defibrillaattori eli sydänis-
kuri lahjoitettiin kesäkuussa 
Nelosparkkiin.

Kuivaniemen Yrittäjät 
pystyttivät perinteisen joulu-
kuusen Kuiva-Turpeen ton-
tille.

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

Hallituksen puheenjoh-
tajana toimi Ari Kaakkuri-
niemi, varapuheenjohtajana 
Matti Kumpulainen, sihtee-
rinä Arja Honkamaa sekä jä-
seninä Veikko Södö, Hannu 
Kehus, Sari Hirvaskoski, Jou-
ko Herva, Jukka-Pekka Miet-
tunen ja Pasi Alakiuttu. HT

Kesäkuussa yrittäjäyhdistyksen Nelosparkkiin lahjoittaman sydäniskurin käyttöä opasti Pasi Savo-
lainen laitteen toimittaneesta Safedo Oyj:stä.

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjän 2020 palkinnon ottivat vastaan perheyrittäjät Veikko ja Eija Södö 
sekä Niina Haarala puolisonsa Markus Haaralan kanssa.

Kesätapaamisessa Huilingissa kunnanjohtajan ajankohtaiskatsausta kuuntelemassa Iin yrittäjien 
sihteeri Juho Tauriainen sekä Kuivaniemen yrittäjien hallituksesta Ari Kaakkuriniemi, Arja Honka-
maa ja Veikko Södö. 

Yli 15 vuoden valmistautu-
misen ja erilaisten vaiheiden 
jälkeen sote-uudistuksesta 
on tullut totta. Uudistuksen 
tavoitteena on taata sosiaali- 
ja terveyspalvelujen yhden-
vertainen saatavuus ympäri 
Suomen.

Lisäksi tavoitteena on ka-
ventaa kansalaisten tervey-
den ja hyvinvoinnin eroja. 
Muutos on tarpeellinen ja 
odotettu, mutta luonnolli-
sesti se myös nostaa esille 
kysymyksiä: mitä tapahtuu 
Oulunkaaren kuntalaisten 
palveluille? Entä henkilös-
tölle?

Sote-uudistukseen valmistaudutaan myös Oulunkaarella
Uutta hyvinvointialuet-

ta valmistelemaan on Poh-
jois-Pohjanmaalla koottu 
väliaikainen valmistelutoi-
mielin, jonka tehtävänä on 
valmistella hyvinvointialu-
een toiminnan ja hallinnon 
käynnistäminen. Lapin ja 
Simon osalta toimielintä ol-
laan muodostamassa. 

Hyvinvointialueen käyn-
nistymiseen liittyen poh-
ditaan muun muassa 
lähipalveluiden toteuttami-
sen tapoja: mitkä palvelut 
ovat hyvinvointialueen yh-
teisiä palveluja ja mitkä pai-
kallisia palveluja. Samalla 

arvioidaan mahdollisuuksia 
sähköisten palveluiden hyö-
dyntämiseen kuntalaisten 
arjessa. Valmiita vastauksia 
esimerkiksi palveluverkon 
suhteen ei vielä ole, mutta 
valmistelussa huomioidaan 
palvelut ennen kaikkea 
palvelutarpeiden ja pal-
veluiden kehittämisen näkö-
kulmasta: kuinka paljon ja 
millaisia palveluita kunnas-
sa tarvitaan esimerkiksi van-
huksille ja lapsiperheille? 
Voitaisiinko alueelle tuoda 
jalkautuvia erikoissairaan-
hoidon palveluita kuten 
erikoissairaanhoidon lääkä-

rituki terveysaseman am-
mattilaisille?

Tuleva uudistus on laa-
jin Suomessa koskaan teh-
ty liikkeenluovutus, jossa 
Pohjois-Pohjanmaalla noin 
17 000 – 18 000 työntekijää 
siirtyy uuden työnantajan 
palvelukseen. Siirto koskee 
myös tukipalvelujen, ku-
ten ICT-, talous- ja henkilös-
töpalvelujen, työntekijöitä 
mikäli tehtävistä vähintään 
puolet kohdistuu sote-pal-
veluihin. Näin myös Oulun-
kaaren henkilöstöstä tulee 
hyvinvointialueen henki-
löstöä vuoden 2023 alusta. 

Henkilöstö siirtyy hyvin-
vointialueen palvelukseen 
niin sanottuina vanhoina 
työntekijöinä. Siirtymähet-
kellä voimassa olevat työ- 
tai virkasuhteeseen liittyvät 
oikeudet ja velvollisuudet 
säilyvät. Uuden organisaati-
on valmistelutyö alkaa syk-
syllä ja jatkuu vuoden 2022.

Valmistelutoimielimen 
toiminta jatkuu alkuvuo-
teen 2022 aluevaltuuston 
valintaan ja aluehallituk-
sen asettamiseen saakka. 
Aluevaltuusto on vaaleilla 
valittava toimielin. Haluam-
mekin muistuttaa, että ää-

nestämällä ja ehdokkaaksi 
ryhtymällä voi vaikuttaa so-
siaali- ja terveyspalveluiden 
kehittymiseen koko Pohjois-
Pohjanmaalla.

Uudistukseen on varau-
duttu hyvin ja valmistelua on 
tehty Pohjois-Pohjanmaal-
la jo pitkään. Meillä Oulun-
kaarella suhtaudutaankin 
uudistukseen positiivisin 
mielin – on uudistuksen toi-
meenpanon aika.

Oulunkaari tiedotus 
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Harlekiini viekoittelee Colombinen mukaansa maailmalle, näy-
telmässä Pierrot ja yön salaisuudet. Ohjaaja Anna-Kaisa Järvi (oikeassa laidassa) toivoo, että näytelmä pääsisi syksyllä kiertämään kouluja, jos tilanne sen sallii.

Keskikesän perinteeksi muo- 
dostunutta Iin kotiseutu-
viikkoa vietettiin jälleen. Iin 
kunnan ja Ii-instituutin jär-
jestämä tapahtuma keräsi 
runsaasti yleisöä eri tapah-
tumiinsa, joita järjestettiin 
28.6.-4.7.

Viikon ajan kulttuuris-
ta kiinnostuneet saattoivat 
vierailla Taidekeskus Kult-
tuuriKauppilassa ja Iin ko-
tiseutumuseossa. Ii sanoin 
ja sävelin -kierroksella saat-
toi musiikin säestämänä tu-
tustua paikallishistoriaan ja 
Haminan tunnelmaan.

Kotiseutuviikko huipen-
tui sunnuntaina 4.7., jonka 
pääjuhlassa oli musiikkia 
Iin Laulupelimanneilta ja Iin 
mieslaulajilta. Kunnan ter-
vehdyksen kävi tuomassa 
Teijo Liedes ja vuoden 2021 
iiläisenä palkittiin Kuiva-
niemen nuorisoseuran pit-
käaikainen aktiivi Raimo 
Ikonen.

Pierrot ja yön salaisuudet
Tiistaina 29.6. ensi-iltansa 
sai kansalaisopiston näytel-
mä Pierrot ja yön salaisuu-
det, Huilingin näyttämöllä. 
Ohjaaja Anna-Kaisa Jär-
vi kertoo, että näytelmäk-
si piti valita melko lyhyt 
teksti, sillä näyttelijät pääsi-
vät aloittamaan harjoitukset 
vasta huhtikuussa. Tuolloin 
ei ollut vielä varmuutta ke-

Vuoden iiläisenä palkittiin Raimo Ikonen
sän koronatilanteesta ja että 
saadaanko kotiseutuviikkoa 
edes järjestää.

Näytelmä perustuu rans-
kalaisen Michel Tournierin 
tekstiin. Tarina sijoittuu ky-
lään, jossa ihmisille on tär-
keää, että aamuisin on 
tarjolla tuoretta leipää. Pier-
rot on leipuri ja hän ihastuu 
kauniiseen Colombine-tyt-
töön, joka on pyykkäri.

- Pierrot leipoo yöt ja Co-
lombine pyykkää päivät, jo-
ten ihastus vaikuttaa olevan 
tuhoon tuomittu. Lisäksi ky-
lään saapuu Harlekiini, joka 
viekoittelee Colombinen ja 
houkuttelee hänet maail-
malle, Järvi kertoo.

Kauniin hempeillä lau-
luilla ja Timo Mäkelän ha-
nurimusiikilla luodaan 
ranskalaiskylän eteerinen 
tunnelma, joka ajoittain 
pirskahtelee karikatyyri-
mäisten hahmojen hupsut-
telusta ja ylitsevuotavaisista 
tunteista, kuten Commedia 
dell’arten tyyliin kuuluu.

Näytelmän kappaleet on 
säveltänyt Esa Kotilainen 
(Wigwam, Tasavallan presi-
dentti) ja sovittanut Johanna 
Niskanen, äänimiehenä Art-
tu Koivisto.

Iin laulupelimannit esiintyivät Kotiseutuviikolla. Kokoonpano järjestää pitkin kesää Huilingissa yhteislaulu- ja kansanmusiikkikon-
sertteja.

Kuivaniemeläinen järjestöaktiivi Raimo Ikonen palkittiin Vuoden 2021 iiläisenä. Palkintoa luovuttamassa Johannes Tuomela, Teijo Liedes ja Jaana Soronen.

Iin mieslaulajat johtajanaan Markku Koskela esittivät Kotiseutuviikon pääjuhlassa mm. Suomen laulun.
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YRITTÄJÄ! 
Ilmoita 

Palveluhakemistossa. 

Lue IiSanomat 
netistä: 

www.iisanomat.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!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Karin Björnholm,  
sairaanhoitaja

Ajanvaraus: 
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Puh. 044 350 6063

Valtarintie 2, Ii

JALKAHOITOA

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen

Allan Jokela
ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

ALLAN JOKELA

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat, lahjakirjat,

muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu 

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

PERUNKIRJOITUS-  YM ASIAKIRJAPALVLUITA

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Olen lomalla 19.7.-2.8. 
Hyvää kesää!

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

08 4156 3882 
Vääränpolku 13, 91100 Ii

Tulokset:
1) Aleksi Ruokamo 17.16, 2) 
Arto Hiltula 17.58, 3) Han-
nu Kirstinä 18.02, 4) Ville 
Parkkinen 18.19, 5) Kyös-
ti Kujala 18.26, 6) Jani Lai-
ne 18.36,
7) Anni Huuha 19.47, 8) 
Patrik Mäenpää 19.48, 9) 
Arto Lämsä 19.53, 10) Timo 
Torkkeli 21.22, 11) Thomas 
Sandström 21.24, 12) Aki 
Huovinen 21.30, 13) Hanna 
Soronen 21.38, 14) Minna 
Sääskilahti 21.39, 15) Pentti
Klaavuniemi 22.40, 16) 
Hanna Ruotsalainen 23.26, 
17) Vesa Savolainen 23.32, 
18) Jussi Tiiro 23.34, 19) Jari 
Meriläinen 23.42, 20) Rei-
jo Hummastenniemi 24.56, 
21) Kati Kuivalainen 25.29, 
22) Pekka Kuivalainen 
25.46, 23) Aino-Kaisa Park-
kila 25.47, 24) Heidi Lapin-
kangas 26.46, 25) Hannu 
Klaavuniemi 27.54, 26) 
Reko Koskinen 32.32, 27) 
Jouni Hattunen 35.57.

Kakkonen
1) Iisa Klaavuniemi 10.42.

Illin vitonen
Illin juoksu juostiin 
perjantaina 2.7.

Lounas

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

Tervetuloa!

on tarjolla klo 10:30-16 
jokapäivä

Listalta pizzat, hampurilaiset.

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

Noutopöytä
• Noutopöytä tarjolla Ma-Su 10:30 – 16:00 – 10,90€ 
 La-Su  11,90€. Lapset (4-12v) 7,50€ 
• Noutopöytään sisältyy: Runsas salaattivalikoima, 
 leipävalikoima, juomat ja lämmin ruoka. 
 Jälkiruokana kahvi/tee.
• Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

RIVITALOASUNTOJA

Maalämpö, oma autokatos, hyvät parkkitilat.

Asemankylälle Kuivaniemen keskustaan

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

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

Vuoden 2022 aikana valmistuu uusia

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Kähmyt-muistaa tällä kerralla tasapuolisesti niin nai-
sia kuin miehiäkin. Näin ollen kenenkään ei tarvitse 
ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutetun toimistoon.

Jallu oli jo pitkään epäillyt vaimoaan uskottomuu-
desta. Kun vaimo kuoli ja kuolinsyyksi varmistui veri-
suonten kalkkeutuminen, Jallu ärähti: 

– Mitäs minä sanoin: Se oli siis sittenkin muurari 
Laastinen! 
   * * * 

P. Aatos: Kyllä jokaisella naisella pitää olla aviomies. 
Eihän kaikista asioista voi syyttää pelkästään hallitus-
ta!
   * * *

Ryyppylän Kossu koki koronan ja kaamoksen niin 
masentavaksi, ettei halunnut koskaan kokea samaa 
uudestaan yksin. Kun päivätansseissa tai senssipals-
toilla ei tärpännyt, Kossu meni ystävätoimistoon, joka 
antoi takuun elämäntoverin löytämisestä.

Toimistoneitonen näpytteli uuden asiakkaan tie-
dot koneelleen, vilkaisi vielä kerran Kossua, puisti aja-
tuksissaan päätään, mutta napsautti sitten sormiaan:

– Tosiaan, onhan täällä kortistossa neiti X! Hänessä 
on vain se vika, että kun tulee huhtikuu, hän kapsah-
taa kenen tahansa miehenpuolen kaulaan.

– Niin no, ei kai sillä ole niin suurta väliä, jos ei ker-
ran muita löydy . . . 

– Loistavaa! Eipä sitten muuta kuin jäädään odotte-
lemaan ensi huhtikuuta!
   * * *

Viikon laihialainen: Hevosmiesten Uusi Tietotoi-
misto HUTI välittää Laihialta hyviä ja huonoja uutisia. 
Rouva Nuukala sai miehensä uuden pyjaman valmiik-
si juuri samana päivänä kun mies sai yövartijan pai-
kan.
   * * *

Herrasväki Riitala istuu ravintolassa. Meneillään on 
Suomen suosituin aikuisopiskelun muoto, mykkäkou-
lu. Hiljaisuuden katkaisee ohi kulkeva tarjoilija, joka 
kompastuu, ja pudottaa täyden tarjottimellisen asti-
oita tanssiparketille. Rouva Riitala: 

– Kuuletko kulta, ne soittavat meidän sävelmääm-
me
   * * *

Jotkut feministit väittävät, etteivät suomalaiset mie-
het muka ole kohteliaita. Mutta kyllä monet miehet 
pitävät sateenvarjoa kun vaimo vaihtaa sateessa ren-
gasta.

   * * * 

MARTTI KÄHKÖNEN
kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta 

2323
1515

AUTO-BINGO
AUTO-BINGO

22 88
44

500 € / pr 50 | 500 € /mp  
2x100 € | 5x50 € ym.

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 11.7. klo 18.00Su 11.7. klo 18.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!

Pelaamme bingoa joka sunnuntai  klo 18!

MARKKINAT SEURALLA LA 5.9.2021.

Esiintyy Tanssi-
orkesteri Rojal

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tanssit seuralla
Tanssit seuralla

pe 9.7 klo 20 - 24
pe 9.7 klo 20 - 24

 Liput 12 € KAHVITARJOILU

Yrittäjät Sipe Åqvist ja Kirsi 
Eskola kuulivat toukokuus-
sa, että Huilingin museo-
alueen kahvio etsii uutta 
toimijaa. Tämän jälkeen he 
alkoivat välittömästi visioi-
da, millaista toimintaa Iihin 
voitaisiin järjestää. Näin sai 
alkunsa kesäkuussa avattu 
Kahvila Iin Wanha Hamina.

- Olemme tutustuneet 
alueeseen VisitOulun yh-
teismarkkinointitoimien ja 
Ilmastoareena tapahtuman 
myötä. Ihastuimme jo pari 
vuotta sitten Iihin tosi pal-
jon ja nyt, kun kuulimme, 
että tämä paikka oli vailla 
toimijaa, ajattelimme, että 
meitähän tämä täällä odot-
telee, Åqvist kertoo.

Go Arctic Oy on vuon-
na 2010 perustettu 
ohjelmapalveluihin, tapah-
tumatuotantoihin ja matkai-
lupalveluihin erikoistunut 
kiiminkiläisjuurinen yritys, 
joka on jo aiemmin välittä-
nyt ohjelmapalveluita myös 
vanhan Haminan alueelle.

- Iissä on upeat melonta-
paikat ja olisi mukava tuoda 
tänne ryhmäaktiviteetteja 
esim. melonnan muodossa. 
Lisäksi tarjoamme tiimiki-
soja ja opastuksia, jotka tie-
tysti passaavat tänne myös 
hienosti. Uusimpana juttu-
na haaveilen mobiilipelistä, 
joka mahdollistaisi uuden-
laisen tavan Iin keskustaan 
ja Haminaan tutustumiseen 
niin turisteille kuin ryh-
millekin. Katsotaan josko 

Uudet kahvilayrittäjät Huilinkiin

se ensi kesäksi jo sitten oli-
si käytössä, Åqvist suunnit-
telee.

Go Arctic Oy työllis-
tää kesäaikaan melko suu-
ren porukan, yhteensä noin 
30 henkilöä. Toimistolla on 
pieni porukka, kolmessa toi-
mipaikassa omat henkilös-
tönsä ja lisäksi aktiviteetti- ja 
kaupunkioppaat tekevät ke-
säaikaan paljon omia töi-
tään.

- Olemme täällä Huilin-
gissa jonkin verran paikalla 
itse, mutta lisäksi meillä on 
täällä kolme muuta työnte-
kijää ja kesäsetelinuoria töis-
sä. Esimiesharjoittelijakin 

on sattumoisin Iistä lähtöi-
sin, aikamoisen onnekas sat-
tuma! Meidät on kyllä otettu 
vastaan todella ihanasti. Ih-
misiä on käynyt paljon ja 
ollaan saatu lämpimät ter-
vetulotoivotukset, Åqvist 
kertoo ja jatkaa:

- Olen niin ihastunut tä-
hän paikkaan, että tulee 
mieleen, että vieläköhän 
paikkakunnalla asuva näkee 
sen kauneuden, joka tääl-
lä on. Uskon kyllä, että iiläi-
set näkevät. Jokisuisto, meri, 
merkityt melontareitit, upe-
at uimamahdollisuudet… 
Meidän perheen suosikki on 
Karhun sillan kupeessa ole-

Museokahvila on avoinna elokuun loppuun saakka ja syys- ja talviaikaan se toimii tilausravintolana.

Kahvila Iin Wanha Hamina työllistää useita nuoria kesän aikana. Tällä kertaa tiskin takana kesäsete-
linuori Fanni Juutinen seuranaan toinen kahviovastaava Juuli Käyrä.

Iin kunnan järjestämässä Iin 
ja Kuivaniemen yrittäjien ke-
sätapaamisessa Huilingin mu-
seoalueen kahvion toimintaa 
esitteli Go Arcticin yrittäjä Sipe 
Åqvist.

va jokiuoma ja Illinsaaren 
hieno ranta! Kunta on vireä 
ja aktiivinenkin ja – no, ly-
hyesti sanottuna – olemme 
ihastuneita! 

Kahvila on avoinna elo-
kuun loppuun saakka ja 
talviaikaan se toimii tilaus-
ravintolana perhejuhliin ja 
-tilaisuuksiin, yritysten ja 
muiden yhteisöjen kokouk-
siin ja muihin tilaisuuksiin. 
Lisäksi kahvilassa pidetään 
ohjelmailtoja, esimerkiksi 
lauantaina 17.7. saapuu kon-
sertoimaan argentiinalainen 
tangolaulaja Martin Alvara-
do. JK

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi
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Tervetuloa! Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

Oman kylän kauppasi VUOKRA-
PALJU

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!NOUTOPISTE

Simontori 

TarjoukseT voimassa To-su 8.-11.7.

Banaani
Costa rica

Hätälä
Kokonainen lohi 
norja, 1-3 kg

099
Kg

799

mireille
kerroskeksi
145 g, suklaa-aprikoosi

ma-la 8-21
su 10-21

Kg

Fazer
omar
munkki
12 kpl/1200 g

1,- 2
pKt

Marjat talteen!

8,-LtK

Sokeri
1 kg

085
pSS

Dan Sukker
Hillosokeri

1 kg

Sanko
10 l

189
pSS 100

KpL

IiSanomissa 1.7. oli Olli 
Dahlin kirjoitus osakasten 
kokouksesta, joka pidettiin 
Nuorisoseuran talolla 19.6. 
Tässäkin kirjoituksessa oli 
muunneltua totuutta, kuten 
monissa aiemmissa mielipi-
dekirjoituksissa eri lehdissä 
on ollut. 

Kirjoitukset ovat sisältä-
neet herjausta, parjausta ja 
valehtelua 27.6.19 alkanut-
ta hoitokuntien kautta ja jä-
seniä kohtaan. Tällaisilla 
kirjoituksilla ja puheilla saa 
varmaankin valtaa ja valta-
kirjoja, mutta totuuksiakin 
tulee todennäköisesti ajan 
kanssa esille. Asialistalla täs-
sä kokouksessa oli mm. tut-
kintapyyntö aikaisemmilta 
vuosilta, jonka suuren mää-
rän valtakirjoja keränneet 
poistattivat listalta äänie-
nemmistönsä turvin. Suurin 
osa tilojen pistemääristä oli 
edustettuna valtakirjoilla. 
Tämänkertainen valtakirjo-
jen paljous ei johtunut osak-
kaiden oma-aloitteisesta 
kiinnostuksesta osakaskun-
nan asioihin, vaan pienen 
klikin valtataistelusta. 

Kuivaniemen osakaskunnan 
vuosikokouksesta ja toiminnasta

Monia asioita oli osakas-
kunnassa aiemmin totuttu 
hoitamaan pienessä piiris-
sä muutamien osakkaiden 
etujen mukaisesti. Kaikki 
hoitokunnan jäsenetkään ei-
vät aina tienneet, mitä asioi-
ta hoitokunnan nimissä oli 
hoidettu. Tähän tuli muutos 
2019. Siihen eivät aiemmat 
vallanpitäjät sopeutuneet. 

Dahl väitti kirjoituk-
sessaan, että kolme koh-
taa poistettiin esityslistalta, 
koska niissä ei ollut hoito-
kunnan esitystä. Tämä on 
puhtaasti valheellinen väite. 
Näitä asioita ei vaan halut-
tu käsitellä. Jos hoitokunnan 
esitysten puutteen perus-
teella olisi asioita poistettu, 
niin monta muuta asiaa olisi 
pitänyt jättää käsittelemät-
tä. Hoitokunnan esityksistä 
ei ole vaatimusta missään. 
Monista hoitokunnan esi-
tyslistalle ottamista asioita 
tehtiin myönteiset päätök-
set sulassa sovussa. Ilman 
etukäteisesityksiä saatiin 
hyväksyttyä kalankasvatta-
jien talvisäilytyspaikkojen 
vuokrasopimukset, Kaikko-

lanrannan satamahankkeen 
valmistelun jatkaminen, 
Myllyojan toimenpiteiden 
hyväksyminen huomioi-
den ympäristöviranomais-
ten lausunnot, liittyminen 
Osuuskunta Team Kalaan 
sekä Oolannin muistomerk-
kialueen kehittäminen yh-
teistyökumppaneiden 
kanssa. Viime marraskuun 
kokouksen kaltaisia näytös-
luontoisia esityksiä äänes-
tyksineen oli syytä yrittää 
välttää, jotta asiat saataisiin 
tällä kertaa päätökseen yh-
dessä päivässä.

Kaikkia hoitokunnan 
esittämiä asioita ei kuiten-
kaan hyväksytty. Hoitokun-
ta oli päättänyt säännöistä, 
joiden avulla osakkaat voi-
vat tutustua arkistoon. Yksi 
pyydetty arkistoon tutus-
tuminen järjestettiin, vaik-
ka koronan vuoksi keväällä 
oli vielä omat riskinsä. Tu-
tustumista ei kuitenkaan 
voitu jatkaa alkua pidem-
mälle, koska arkistonäyttöä 
pyytänyt osakas oli ottanut 
itsellensä oman valvojan 
mukaan. Säännöissä hoito-

kunta oli linjannut, että jo-
kaisen tulee varata aika itse 
ja vain yksi kerrallaan voi 
olla arkistoon tutustumassa. 
Lisäksi hoitokunta oli linjan-
nut, että hoitokunnasta pi-
tää olla paikalla vähintään 
kaksi henkilöä. Hoitokun-
nan valmistelemaa Pan-
kinnokan risukkoisen 
metsän maisemasuunnitte-
lua ei myöskään hyväksyt-
ty. Hoitokunta oli pyytänyt 
tarjouksen suunnittelusta 
ProAgrialta. Maisemasuun-
nittelijan työpanos olisi ollut 
tarpeellinen kauniin puisto-
alueen saamiseksi alueelle. 
Kokous palautti asian jatko-
valmisteluun.

Dahlin kirjoituksessa oli 
vielä tässä mainitsemat-
tomia muita kohtia, joissa 
selkeästi halutaan lukijan 
ymmärtävän että nyt työn-
sä päättävä hoitokunta on 
hoitanut huonosti asioita.  
Varmaankin hyvin epätäy-
dellisesti asioita on hoidettu 
kuten aina ennenkin ja vaih-
televasti niillä resursseilla, 
mitä milloinkin sattuu ole-
maan. Osakaskunnan kus-

tannuksella ei kuitenkaan 
ole hoidettu hoitokunnan 
jäsenten yksityisiä asioita 
vaan pyritty pitämään yllä 
osakkaiden yleisen edun 
näkökulmaa asioiden hoi-
dossa. Suuri edistysaskel ja 
osakkaiden etujen mukaista 
on ollut kirjanpidon siirtä-
minen tilitoimiston hoiviin 
syksyllä 2019. 

Kirjoituksen lopussa 
Dahl mainitsi, että jokai-
nen sai vuosikokouksessa 
puheenvuoron aina ajal-
laan sitä pyytäessään, mut-
ta kokouksen jälkeen sain 
palautetta, että puheenvuo-
ropyyntöjä oli jäänyt anta-
matta. Sieltä salin takaosan 
sivupenkiltä, jossa mielipi-
teen kirjoittaja istui, ei mitä 
todennäköisimmin voinut 
nähdä kaikkien puheenvuo-
ropyyntöjä. Itsekään en voi-
si vastaavaa väitettä tehdä 
puoleen enkä toiseen, vaik-
ka istuin kokousväen edessä 
asioiden esittelijänä.

Kiitos kaikille hoitokun-
nan jäsenille hyvästä yh-
teistyöstä hoitokunnissa 
tässä kahden vuoden aika-

na. Monipuolista, erilaista 
ja tarpeellista osaamista osa-
kaskunnan tehtäviin on kai-
killa jäsenillä ollut. 

Aika osakaskunnan pu-
heenjohtajana on ollut mie-
lenkiintoista, opettavaista ja 
työntäyteistä vaikka muut 
elämän haasteet ovat osal-
taan tuoneet tehtäviin omat 
mutkansa. 1700-luvun lo-
pun manttaalijaon jälkeen 
sukupolvet ja asioiden hoi-
tajat osakaskunnissa ja sen 
edeltäjissä ovat vaihtu-
neet monta kertaa ja tulevat 
vaihtumaan edelleen. Oli-
si toivottavaa, että mahdol-
lisimman monet osakkaat 
aina itse voisivat tulla ko-
kouksiin. Kiitos myös niil-
le osakkaille, jotka valitsivat 
minut hoitokunnan jäsenek-
si 2019.

Paula Juopperi
hoitokunnan puheenjohtajana 
toiminut erovuoroinen 
hoitokunnan jäsen

Tästä aiheesta IiSanomassa 
kirjoittelu päätetään tähän. 
- Toimitus -



8
nomatnomat

--
nro 22

8.7.2021

40-V SYNTYMÄPÄIVÄÄ 16.7.

VÄRISILMÄ HAUKIPUDAS VIETTÄÄ

Kakkukahvit klo 10-17
Värisilmä 
POUTA
talomaali

Tikkurilan 
ÖLJYPOHJAINEN 
PUNAMAALI 

  (5,55 €/l)

100 €
/18l

  (2 € /l)

20 €
/10l

Lattiat, 
laatat ja 
tapetit 

-40%

Kylpyhuo-
neen malli-
kalusteet 

-40%

Terassi- ja 
kuramatot

-40%

VÄH. 9 L VÄH. 9 L 
ULKOMAALIN ULKOMAALIN 

OSTAJIEN OSTAJIEN 
KESKEN KESKEN 

ARVOTAAN ARVOTAAN 
FATBIKE!FATBIKE!

(tarjoukset ovat voimassa vain 16.7 ja koskee varastomalleja)

TERVETULOA!

Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

Siljonkatu 73, 90120 Oulu
henri.kylen@tilintakojat.fi
050 598 0081

Jos tarvitset koronarokotustodis-
tuksen esimerkiksi matkustamista 
varten: Tulosta EU:n rokotustodis-
tuksesi itse kirjautumalla osoittee-
seen omakanta.fi.

Tällä hetkellä todistus sisältää 
vain tiedot koronarokotuksista. 
14.7. alkaen Omakannasta voi tu-
lostaa koko kolmiosaisen EU:n ko-
ronatodistuksen, joka sisältää tiedot 
koronarokotuksista, koronatestin 
tuloksen ja tiedon sairastetusta ko-
ronasta. 

Tiedot eivät välttämättä näy 
Omakannassa heti. Esimerkiksi ro-
kotustiedon siirtyminen Omakan-
taan kestää 1-5 arkipäivää. 

Jos sinulla ei ole Omakantaan tar-
vittavia pankkitunnuksia ja tarvit-
set todistuksen, soita oman kuntasi 
koronarokotusnumeroon. Henkilö-
kunta voi toimittaa paperisen todis-
tuksen rokotteen saamisesta, mutta 
se ei ole virallinen EU:n rokotusto-
distus. Heinäkuun lopusta lähtien 
henkilökunta voi toimittaa myös vi-
rallisen EU-todistuksen.

Jos todistus on puutteellinen 
tai virheellinen, soita oman kunta-
si koronarokotusnumeroon. Tieto-
jen korjaaminen koronatodistusta 
varten vie aikaa muulta hoitotyöl-
tä. Ota siis yhteyttä vain, jos todel-
la tarvitset todistuksen lähiaikoina.

Kirjaamiskäytännöt ovat muut-
tuneet pitkän korona-ajan kulu-
essa, minkä vuoksi todistuksissa 
näkyy paljon puutteita. Tiedot ro-
kotuksista, testituloksista ja koro-
nan sairastamisesta kyllä löytyvät 
ammattilaisten järjestelmistä. Ne 
on vain voitu kirjata eri tavalla niin, 
että Omakannan järjestelmä ei saa 
näkymään niitä todistuksessa juuri 
oikealla tavalla. 

Matkustamista ei edelleenkään 
suositella. Matkustajan tulee itse 
selvittää, minkälaiset rokotus- ja 
muut todistukset sekä testitulokset 
kohdemaahan matkustaessa ja siel-
tä palatessa vaaditaan.

Oulunkaari tiedotus

Koronarokotuksesta tietoa

www.iisanomat.fi
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Maaliskuun puolivälissä Sa- 
tu Sankala perusti uuden toi-
minimiyrityksen Kuivanie-
melle: Sadun Markkinoin-
titoimiston. Aiemmin hän 
toimi saman alan kevytyrit-
täjänä ja ihastui alaan, joten 
päätti ryhtyä täysipäiväisek-
si yrittäjäksi.

- Olin seitsemän vuotta 
töissä kenkä- ja asusteliik-
keessä ja kun asiakaspalve-
lutyöt loppuivat koronapan-
demian vuoksi, päätin alkaa 
opiskella myynnin digiosaa-
ja-koulutusta. Minulla oli 
jo alla tuore visualistin am-
mattitutkinto, ja halusin sy-
ventää osaamistani nykyai-
kaiseen digimarkkinointiin, 
Sankala kertoo.

- On hyvin palkitsevaa, 

Sadun markkinoinnissa 
tarinallisuus on tärkeää

kun saa tutustua jokaiseen 
yritykseen ja heidän tari-
naansa yksilöllisesti. Tär-
keintä, että markkinoinnista 
tulee aina yrityksen näköistä 
eikä minun tyyliäni. Mark-
kinoinnissa nykyään tärke-
ää on myös tarinallisuus, 
joka osaltaan näkyy myös 
yritykseni nimessä, Sankala 
kertoo.

Hän muun muassa tekee, 
suunnittelee ja ylläpitää asi-
akkaiden sosiaalista mediaa, 
suunnittelee erilaisia paino-
tuotteita sekä kouluttaa ja 
konsultoi yrityksiä sekä yh-
teisöjä markkinointiasioissa. 
Tarpeesta riippuen hän voi 
toteuttaa isomman paketin 
tai vaikka pelkät käyntikor-
tit.

Sankala voi tulla tarvit-
taessa auttelemaan yrittä-
jää käytännön työssä tiskin 
taakse. Esimerkiksi hänellä 
on tapana käydä tuuraa-
massa eräälle asiakkaalle 
myymälä- ja asiakaspalve-
lutyössä.

- Konkreettinen asiakas-
palvelu tasapainottaa pää-
tetyöskentelyä mukavasti 
ja nautin ihmisten kanssa 
työskentelystä. Tykkään olla 
markkinointialan yrittäjänä, 
sillä työt eivät aina ole ai-
kaan ja paikkaan sidottuja. 
Kahden teini-ikäisen äiti-
nä myös arvostan sitä, kun 
töitä ei tarvitse aloittaa heti 
aamusta, niin saan olla las-
ten kaverina ennen, kun he 
lähtevät kouluun, Sankala 

kertoo.
Tällä hetkellä asiakkai-

ta on Iistä Kemiin, mutta 
etäyhteydet toimivat vaik-
ka ympäri Suomen. Suurin 
osa asiakkaista on kaupan 
alalla, mutta asiakkaat työs-
kentelevät hyvin erilaisten 
tuotteiden tai palveluiden 
parissa.

- Kuivaniemi on hyvä 
paikka asua ja yrittää, juuri 
Iin ja Kemin välissä. Kum-
paankin paikkaan on sopiva 
matka. Lisäksi pidän tästä 
pienen kylän elämästä ja 
yhteisöllisyydestä, Sankala 
kehuu.

Jenny Kärki

Tuore yrittäjä Satu Sankala on syntynyt Iissä, mutta jo lapsena muuttanut Kuivaniemeen pysyvästi.

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

Kuva: Iin kunta/Jorma Kauppi

Paikallinen Veikko Södön 
omistama rakennusliike Täl-
läri Oy rakentaa Kuivanie-
men keskustan tuntumaan 
kolme uutta rivitaloa. Van-
han kunnantalon taakse 
Kekokujan varteen raken-
tuu Asuntoyhtiö Kekokujan 
Kruunu. Södö kertoo, että 
rakennustyöt aloitetaan tänä 
kesänä ja rivitaloasunnot 
valmistuvat vuoden 2022 ai-
kana.

Asunnoista tulee esiteet-
tömiä, niin että niihin pää-
see ikäihmiset liikkumaan 
vaikka pyörätuolillakin, 
kertoo Södö.

Kolmeen taloon tulee 
yhteensä seitsemän yksiötä, 
viisi kaksiota ja kaksi kol-
miota. Jokaiseen asuntoon 

Kolme uutta rivitaloa rakentuu entisen kunnantalon taakse
tulee maalämpö ja oma au-
tokatos, eli parkkipaikkoja 
on hieman enemmän kuin 
rivitaloyhtiöissä normaalis-
ti.

- (Asuntosijoitusyhtiö) 
Sato myi tontin minulle, sil-
lä Iin kunta ei halunnutkaan 
alkaa rakentaa uusia taloja 
paikalle. Asunnoille tuntuu 
olevan hyvin kysyntää, ja lä-
hivuosina kysyntä varmasti 
kasvaa, Södö toteaa.

Asuntojen tarkka neliö-
hinta hahmottuu kun ra-
kennustyöt saadaan rullaa-
maan, Södö kertoo. JK

Havainnekuva syksyllä raken-
tuvasta Asuntoyhtiö Kekokujan 
Kruunusta. Kuva: Antti Hokkanen
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Traktoriurakoinnille on Kuivaniemellä kysyntää

Kuivaniemen yrittäjäyhdis-
tykseen viime vuonna liittyi 
Petri Ojala, joka on pitkän 
linjan monialainen yrittäjä. 
Hän osti Kuivaniemeltä tilan 
2009 ja nyt viimeiset kolme 
vuotta hän on tehnyt trakto-
riurakointia yrittäjänä.

- Lisäksi kaksi vuotta 
olen tehnyt myös traktorei-
den myyntiä. Me ostamme 
ulkomailta ja välitämme ko-
timaisille ostajille. Autojakin 
olen tuonut maahan, Petri 
Ojala kertoo.

Kuitenkin traktoriura-
kointi on osoittautunut vii-
me aikoina kysytyimmäksi 
palveluksi Kuivaniemellä ja 
lähialueilla. Varsinkin talvi-
kaudella on paljon tekemis-
tä, joten Ojala tuumailee, 
että ensi talveksi hänen on 

ehkä otettava yksi tai kaksi 
työntekijää.

- Nyt kesän aikana olen 
ollut lanaamassa teitä ja teh-
nyt uusia teitä, nelostiellä ja 
muualla. Keskikesällä alkaa 
lisäksi tienvarsien niitto, 
Ojala kertoo.

Yrityksessä työskentelee 
myös Ojalan vaimo Jutta 
Ojala, joka tarjoaa eläinlää-
käripalveluita hevosille. 
Tallikäyntejä tehdään Lapis-
ta Oulun läänin eteläosiin 
saakka. Ojalat ovat pitkän 
linjan hevosihmisiä.

- On meillä edelleen he-
vosia, kotona kolme hevosta 
ja poni, sekä yksi etelässä as-
tuttavana. Minulla on ollut 
vuodesta 1979 lähtien he-
vosia, eikä sitä osaisi ilman 
niitä ollakaan. Se on sellai-

nen elämäntapa. Me ajetaan 
kilpaa kanssa, ja olemme 
pärjänneet hyvin ihan valta-
kunnan tasolla saakka, ker-
too Petri Ojala.

Kuivaniemi on ollut per-
heelle mieluinen paikka 
asua, mutta Ojala on har-
missaan vähenevien palve-
luiden vuoksi. Hän toivoo, 
että ainakin terveyskeskus 
ja koulu säilyisivät lähellä, 
niin kylä houkuttelisi jatkos-
sakin muuttajia.

Lisäksi hän on tykästynyt 
paikallisten yrittäjien kes-
kinäiseen tunnelmaan. Hän 
kuuluu paikallisten yrittä-
jien yhteiseen WhatsApp-
ryhmään, jossa seurailee 
keskustelua ja välillä kom-
mentoikin jotain. JK

Pitkän linjan yrittäjä Petri Ojala on huomannut, että Kuivaniemellä on erityisesti kysyntää traktoriurakoin-
nille.

Ojalan tilalla asuvat myös kilpurit Bella The Bomber ja Calle eli Callipygian (taustalla).

Ojalan hevoset hänelle kuin tärkeitä perheenjäseniä, kuten tässä kuvassa olevat Raksu-poni (Vetepuff) ja 
Olga (Hard to Follow).

Kuivaniemen kylällä Mai-
ningin Maku Oy:n puotia 
pyörittävä Stina Bergman 
kertoo, että jatkossa sen toi-
minta tulee säännöllisty-

Lahjan paikan toiminta siirtyy Kuivaniemelle
mään käytännön järjestelyi-
den ansiosta.

Noin kolmen vuoden 
ajan hän on pyörittänyt Ke-
missä kivijalkaliikettä Lah-

jan Paikka, joka erikoistui 
herkkuihin ja lahjatavaroi-
hin. Kivijalkaliikkeen toi-
minta loppui kesäkuussa, 
ja tarkoituksena olisi siirtää 

Tänä kesänä Mainingin Maun 
puodista saa myös Arctic Ice 
Creamin Tervolan Louella tilamai-
dosta valmistettua jäätelöä. Ku-
vassa hillajäätelö.

koko toiminta Kuivaniemel-
le.

- Kulkeminen Kemin ja 
Kuivaniemen välillä kävi 
lopulta raskaaksi, eikä meil-
lä ole tiloja kalansavustuk-
selle Kemin keskustassa, 
joten päätimme siirtää koko 
toiminnan Kuivaniemelle, 
Bergman kertoo.

Lahjan Paikka perustet-
tiin alun perin 2008 Turussa, 
ja nykyisin erilaisten räätä-

löityjen lahjapakkauksien, 
kotimaisten herkkujen ja kä-
sitöiden myynti on siirtynyt 
pääasiassa internettiin. Tä-
män vuoksi Bergman päät-
ti panostaa Kuivaniemen 
puotiin sekä kalajalosteiden 
tuotantoon.

Kalajalosteet  
myyntiautosta
Syksyllä 2020 perustetus-
sa Mainingin Maku Oy:ssä 
Bergmanin yrityskumppani-
na on Janne Vakkuri, jonka 
vastuualueena on kalan sa-
vustus sekä käsittely. Berg-

man vastaa markkinoinnis-
ta ja kalan jatkojalostuksesta 
erilaisten herkkujen, kuten 
suositun kylmäsavulohi-
moussen muotoon.

- Pyrimme pitämään 
säännölliset tuotantopäivät, 
jolloin myös myymälä pi-
detään avoinna. Tuotanto 
ajoittuu alkuviikkoon ja lop-
puviikosta olemme liikkeel-
lä myyntiautolla. Viikonlop-
puisin mukavan kesäkelin 
sattuessa pidetään terassi-
kahvilaa ja myymälää auki. 
Isot ruokatilaukset voivat 
kuitenkin vaikuttaa aukiolo-
aikoihin, Bergman kertoo.

Kuivaniemen puodin te-
rassikahviossa tarjolla on 
kahvia, jääteetä ja monenlai-
set suolaista herkkua. Piha-
alueella voidaan järjestää 
myös pieniä tapahtumia, 
vaikkapa kirpputoritapah-
tumia. JKMainingin Maun pihalla oli torstaina 24.6. Juhannusmyyjäiset ja kirpparimeininkiä.
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Vielä vuosituhannen alus-
sa Vatungin satamassa oli 
useita kalankasvatus yrityk-
siä, mutta tällä hetkellä siel-
lä toimii vain kaksi yritystä. 
Toinen niistä on Laitakarin 
kala, joka kasvattaa kirjo-
lohta kasvatusaltaissa Hau-
kiputaan sekä Kuivaniemen 
edustalla.

Laitakarin kala on Timo 
Karjalaisen perheen vuonna 
2015 kalanviljelyyn perusta-
ma yritys.

Yritys on ottanut käyt-
töön uudenlaisia ruokinta-
laitteita, joista kala-altaiden 
tilannetta voi tarkkailla ja 
ohjata kännykkäsovelluksen 
avulla. Sovelluksesta näkee 
kameralla kuvaa altaalta ja 
lisäksi voi tarkkailla esimer-
kiksi veden lämpötilaa sekä 
happipitoisuutta.

- Ruokinnan ollessa käyn-
nissä altaalla käy melkoinen 
kuhina ja happipitoisuus 
saattaa laskea. Silloin so-
velluksen avulla voi sulkea 

ruokinnan joksikin aikaa, 
jotta happipitoisuus pääsee 
tasoittumaan, Karjalainen 
selittää.

Sovelluksesta huolimatta 
kasvatusaltailla on käytävä 
päivittäin. Tekniikan lisäk-
si altailla on tarkastettava 
lintu- sekä hyljeverkot. Hyl-
keet ovat helpon saaliin toi-
vossa opetelleet repimään 
verkkoja. Viime talvena 
ensimmäistä kertaa hylkeet 
hoksasivat myös talvisäily-
tyspaikan.

- Hyljeongelma on täällä 
kyllä mahdoton ja tekee lii-
ketoiminnasta kannattama-
tonta, jos estotoimia ei saada 
tehokkaiksi. Lisäksi hylkei-
den karkottaminen ja jälki-
en korjaaminen vie paljon 
aikaa ja rahaa, Karjalainen 
kertoo.

Yritys työllistää yrittä-
jäparin lisäksi kaksi henki-
löä, ja perkuuaikana heinä-
marraskuussa kuudesta 
kymmeneen kausityöläistä 

kalankasvattajien yhdessä 
omistamassa kalankäsitte-
lyhallissa Vatungissa. Kalaa 
perataan hallissa 100–500 
tuhatta kiloa, riippuen kalan 
markkinahinnasta.

- Lupia olisi kasvattaa ja 
käsitellä paljon enemmän-
kin, mutta kahden viimeisen 
vuoden aikana kotimaisen 
kalan hinta on ollut todella 
huono. Norjalainen lohi on 
kova kilpailija ja heillä on 
mahdollisuus myydä paljon 
edullisemmin, Karjalainen 
toteaa.

Toisaalta hän ymmärtää, 
että ulkomainen kala on ol-
lut tärkeää kotimaiselle ka-
lanjalostukselle. Esimerkiksi 
Hätälän toimintaa ei nykyi-

Vatungin satama-altaan aukkoa laajennettiin juhannuksen jälkeen, jotta suuremmatkin kasvatusaltaat mah-
tuu tuomaan satama-alueelle. Kuva Jenny Kärki

Kalankasvatusaltaassa käy kuhina ruokinnan ollessa käynnissä. Altaalle on asennettu lintu- ja hyljeverkot tor-
jumaan ei-toivottuja vieraita.

Kuivaniemen edustalla olevia ka-
lankasvatusaltaita.

sessä laajuudessaan olisi ol-
lut mahdollista ilman ympä-
rivuotisesti saatavilla olevaa 
ulkomaista kalaa.

- Jos kotimaisesta ka-
lasta saisi euron enemmän 

kilolta, niin yritystoiminta 
olisi kannattavampaa. Koti-
maisessa ruuantuotannosta 
kalankasvatus on ainoa ala, 
jota ei tueta. Kalankasvatta-
jat ovat siis täysin markki-

noiden armoilla, Karjalainen 
kertoo.

Jenny Kärki

Aleksi Tolonen perusti huh-
tikuussa uuden toimini-
miyrityksen Kuivaniemelle 
ja hän on erikoistunut maa- 
ja metsätalouskoneiden 
huoltoon ja korjaukseen sekä 
tekee muita metallitöitä. Li-
säksi hän perusti aputoimi-
nimen, jonka nimellä hän te-
kee maatalouden urakointia.

- Tämä ala on sellainen, 
että tällä alueella on paljon 
kysyntää, joten kyllä töitä 
pitäisi tekevälle löytyä. Siksi 
Kuivaniemi on hyvä paikka 
tämän alan yritykselle, Tolo-
nen kertoo ja jatkaa:

- Tällä hetkellä minulla ei 
vielä ole kunnon korjaamo-
hallia eikä kaikkia koneita, 
mutta jostakin se yrittämi-

Uusi yrittäjä Aleksi Tolonen:

”Kyllä töitä tekevälle löytyy”
nen pitää aloittaa. Kun töitä 
tulee enemmän, sitten on 
varaa investoida uusiin työ-
koneisiin. Minä olen melko 
varovainen ihminen, joten 
aloittelen toimintaa hiljal-
leen ilman isoja velkoja.

Tolonen on paljasjalkai-
nen kuivalainen, mutta hän 
on käynyt kouluja ja työs-
kennellyt myös Oulussa. 
Tällä hetkellä hänen yrityk-
sensä toimipisteenä on hä-
nen vanhempiensa kotitila, 
mutta tarkoituksena on jos-
sakin vaiheessa ostaa vai-
mon kanssa omakin maatila.

- Olemme katselleet pel-
toja itsellekin ja ajatelleet, 
että laittaisimme jonkin ver-
ran suomenkarjaa harras-

tusmielessä, ehkä jokusen 
hevosenkin, Tolonen maa-
lailee.

Tolonen valmistui Hau-
kiputaan ammattikoulusta 
maanrakennuskoneenkul-
jettajaksi vuonna 2017 ja 
hänellä on vielä noin vuosi 
jäljellä Muhoksella maaseu-
tuyrittäjän opintoja. Myös 
hänen avopuolisonsakin 
opiskelee agrologiksi, joten 
oma tila olisi molemmille 
mieluinen. JK

Tuore yrittäjä Aleksi Tolonen ja 
hänen avopuolisonsa Eveliina 
Kattilakoski haaveilevat omasta 
maatilasta Kuivaniemelle.

Kirjolohen kasvatukseen apua kännykästä
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Yli-Olhavan tuulivoima-
puiston suunnittelu etenee. 
Iin kunnanvaltuusto hyväk-
syi osayleiskaavan 1.2.2021, 
jonka mukaan Yli-Olhavaan 
on varattu paikka 50 tuuli-
voimalalle. Megatuuli Oy:n 
toimitusjohtaja Lauri Lam-
mivaara kertoo, että hanke 
on edennyt positiivisesti.

- Hanke sai aikanaan alun 
paikallisten maanomistajien 
yhteydenotosta Megatuu-
leen. Hankkeessa on osalli-
sena toista sataa kiinteistöä 
ja yli 6000 hehtaarin maa-
alueet, kertoo Lammivaara.

Yli-Olhavan tuulivoi-
mapuiston osayleiskaava-
ehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä viime vuonna 
loka-marraskuussa. Kun-
nanvaltuuston päätöksestä 
on jätetty valituksia Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuteen. 
Lammivaara ei kuitenkaan 
usko valituksien vaikutta-
van tuulivoimapuiston ra-
kentamisaikatauluun, sillä 
valitukset ovat perusteet-
tomia. Rakennuslupahake-
muksia valmistellaan par-
haillaan ja tuulimittauksia 
alueella jatketaan.

Palkittu YVA-prosessi
Yli-Olhavan tuulivoima-
puiston yhdistetty kaa-
voitus- ja YVA-prosessi 
(ympäristövaikutusten arvi-

Yli-Olhavaan 50 voimalan 
tuulivoimapuisto

ointimenettely) käynnistyi-
vät vuonna 2018. Hankkeen 
YVA-prosessi sai maalis-
kuussa YVA ry:ltä vuoden 
2021 Hyvä YVA -palkinnon 
ensimmäisenä maatuulivoi-
mapuistohankkeena kos-
kaan Suomessa.

- Tämä oli osoitus siitä, 
että hankkeessa kuunneltiin 
herkällä korvalla kaikkia 
hankkeen eri sidosryhmiä 
ja otettiin huomioon muun 
muassa alueen luonto, ih-
miset ja ympäristö sekä 
maisema-asiat. Suuri rooli 
hankkeessa ja palkinnon 
saamisessa on ollut myös 
tietenkin Iin kunnalla ja kaa-
va- sekä YVA-konsultilla 
Rambollilla, Lammivaara 
kiittelee.

Palkintoraadin lausun-
non mukaan palkittavassa 
menettelyssä vaikutusten 
arviointi ja Natura-arvioin-
nit ovat vaikuttaneet selke-
ästi hankkeen suunnitteluun 
ja sen reunaehtoihin.

- YVA-menettelyn ja 
kaavoitusprosessin aikana 
vaikutusten lieventämiseksi 
on päädytty poistamaan al-
kuperäisestä suunnitelmas-
ta 18 voimalaa ja osaa voi-
maloista on siirretty ja/tai 
madallettu. Vaikutusten ar-
vioinnin pääkohdat ja ydin-
asiat on koottu arviointise-
lostukseen, jota täydentävät 
lukuisat erillisselvitykset.

Alue hyötyy tuulivoimasta
Lammivaaran mukaan tuu-
livoimaloiden suurin vai-
kutus paikkakuntaan näkyy 
huomattavina vuosittaisina 
maanvuokratuloina maan-
omistajille sekä työllistäjänä.

- Kiinteistöveroa puis-
ton 30 vuoden elinkaaren 
aikana on arvioitu kertyvän 
kunnalle 32 miljoonaa eu-
roa. Lisäksi hanke työllis-
tää rakentamisaikana satoja 
henkilöitä ja monia yrityk-
siä. Uusia työpaikkoja syn-
tyy useita ja hanke työllis-
tää myös välillisesti. Lisäksi 
kunnan asema ja imago uu-
siutuvan energian tuuli-
voiman tuottajana paranee, 
Lammivaara kertoo. 

Tuulivoimalat on otettu 
Lammivaaran mukaan alu-
eella pääsääntöisesti hyvin 
vastaan. Tuulivoimapuis-
ton tulo alueelle hyödyttää 
myös metsänomistajia ja tei-
den käyttäjiä:

- Tuulivoimapuiston an-
siosta nykyisiä teitä alueella 
parannetaan ja tarvittavilta 
osin rakennetaan uusiakin 
teitä alueelle. Metsänhoi-
dosta ja puun myynnistä jää 
enemmän rahaa maanomis-
tajille ja metsäkiinteistöjen 
arvo nousee huomattavasti 
maanvuokrasopimuksen ja 
tulojen myötä. JK

Tällainen olisi näkymä Kuivajoentieltä, joen eteläpuolelta kohti Yli-Olhavan tuulivoimapuistoa kaavaselos-
tukseen tehdyn havainnollistuksen mukaan. Havainnekuvassa etäisyyttä lähimpiin tuulivoimaloihin on 2,6 
kilometriä.

Kaavaehdotus sisältää kaksi osa-aluetta, joista suurempi sijaitsee Yli-Olhavan ja Hyryn kylän välisellä alueel-
la ja pienempi Yli-Olhavan itäpuolella.

Kuivaniemen vilkkain pal-
velupiste Nelosparkki on 
saanut uusia palveluita kat-
tonsa alle. Aiemmin Me-
rihelmessä sijainnut Sievi 
Shop lopetti toimintansa, jo-
ten yrittäjät päättivät ostaa 
myymälän toiminnan. Sie-
vi Shopin valikoimasta löy-
tyy kenkiä, laukkuja ja muita 
lahjatuotteita sekä asusteita. 

Lisäksi Nelosparkista 

Uusi kalatiski ja kenkäpuoti Nelosparkissa
löytyy nyt uutuutena kala- 
ja lihatiski.

- Tiskistä löytyy oman 
kunnan maivoja, Norjan 
lohta, palvilihaa ja makka-
raa. Kalatiski on nyt tämän 
kesän uutuus ja me vähän 
harjoittelemme tätä tiskin 
pyörittämistä aluksi pienellä 
volyymillä, yrittäjä Veikko 
Södö kertoo.

Vaikka korona-aika on-

Nelosparkissa on uutuutena myös kalatiski, jonka takana tällä kertaa työvuorossa on Hanne Linnatie.

kin vaikuttanut myös ne-
losparkin toimintaan, niin 
yrittäjät ovat silti pyrkineet 
laajentamaan ja kehittämään 
toimintaa.

- Polttoainehan se tällai-
sessa paikassa määrää sen 
liikevaihdon. Mukavasti me 
on kuitenkin pärjätty ja py-
ritään kehittämään yritystä 
aina, miten voidaan, Södö 
kertoo.

Lisäksi liikkeen piha-
alueen asfalttipintaa ollaan 
laajentamassa lähiaikoina. 
Veikko Södö kertoo, että aa-
muisin pihassa saattaa olla 
jopa 14 rekkaa, joten lisäti-
lalle on kysyntää. JK

Nelosparkin piha-alueen asfaltti-
pintaa ollaan laajentamassa lähi-
aikoina. 

Sievi Shop löytyy nykyisin Nelosparkista, ja sieltä saa kenkien ja asusteiden lisäksi monenlaisia lahjatavaroita.
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Ennätysyleisö Vatungin juhannuskokolla

Kokko roihusi jälleen juhan-
nuksena Vatungissa, kun 
Kuivajoen Pohjoisrannan 
kyläyhdistys järjesti perin-
teisen juhannustapahtuman. 
Tunnelmasta oli nauttimas-
sa ennätysyleisö, noin pa-
rin sadan henkilön luokkaa, 
kertoo kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Hannu Peura-
saari.

- Myös juhannuskokko 
oli ennätyksellisen suuri. 
Tilaisuudessa myytiin mak-
karaa ja mehua, ja paikalla 
oli myös Oulu-Koillismaan 
palokunta esittelemässä ka-
lustoaan. Joten lapsilla ja 
muillakin paloauton salois-
ta kiinnostuneilla oli hymy 

Tämän kesän juhannuskokkotarvikkeet kerättiin talven  Mittaan. Kokko 
leiskui Vatungin kalasatamassa.

Mökkiläisen opas 2021 jakaa tietoa alueen mökkiläisille.

Vatunkiin on saatu ympärivuoti-
nen vesiposti.

herkässä, Peurasaari kertoo.
Juhannustapahtuma oli 

ensimmäinen suurempi ko-
koontuminen koronarajoi-
tuksien alun jälkeen kyläyh-
distykselle. Koronatilanteen 
arvaamattomuuden vuoksi 
myöhempiä tapahtumia ei 
ole vielä suunniteltu.

- Kyläyhdistys on edel-
leen odottavalla kannalla, 
onneksi koronatilanne näyt-
tää olevan voiton puolella. 
Toki tämä aika on padonnut 
odotusta ihmisten mielissä 
ja tarvetta kokoontumiselle 
tuntuu olevan. Pitää sitten 
räjäyttää pankki, kun on 
parempi aika, Peurasaari 
vitsailee.

”Me-henkeä” korostava 
kyläyhdistys on vuosien 
varrella ollut kehittämässä 
muun muassa Vatungin alu-
een palveluita. Viime joulun 
alla pitkäaikainen toive ym-
pärivuotisesta vesipostista 
toteutui.

Lisäksi Vatungista löy-
tyy kajakkeja, jotka kyläyh-
distyksen jäsenet saavat 
käyttöönsä 10 euron laina-
maksulla vuorokaudeksi. 
Kajakilla pääsee kätevästi 
tutustumaan rannikkoseu-
tuun tai kajakin voi ottaa 
peräkärryyn ja käydä tutus-
tumassa muihin lähialueen 
vesistöihin.

Mökkiläisen opas 2021
Tänä keväänä Kuivajoen 
Pohjoisrannan kyläyhdistys 
toteutti ”Mökkiläisen opas 
2021” -julkaisun, johon oli 
koottu entisen Kuivaniemen 
kunnan alueen palvelut ja 
muuta tärkeää tietoa. Aktii-
vinen kyläyhdistys sai jul-
kaisuun tukea Kuivaniemen 
Yrittäjiltä. Oppaan kantava-
na teemana on ”Yhteistyössä 
saamme vietyä asioita eteen-
päin”.

- Mökkiläisen oppaasta 
löytyvät yksiin kansiin koot-
tuna alueella toimivat yri-
tykset puhelinnumeroineen. 
Samoin oppaassa on tietoa 

hätätilanteiden ja muiden 
julkisten palveluiden osalta, 
Peurasaari kertoo.

Idea Mökkiläisen op-
paasta muhi kyläyhdistyk-
sen aktiivien keskuudessa 
pari vuotta ja nyt aika oli 
kypsä sen toteuttamiselle. 
Opasta jaettiin alkukesästä 
kaikille mökkiläisille Kui-
vaniemen alueelle Merihel-
mestä pohjoiseen. Opasta 
ovat jakaneet Pohjoisrannan 
kyläyhdistyksen aktiivit 
sekä omalla alueellaan Myl-
lykankaan kyläyhdistys. Li-
säksi jakelua on paikallisissa 
liikkeissä. MTR / JK

Kuivaniemen asukkaita ja mökkiläisiä kerääntyi mukavasti nauttimaan koko perheelle soveltuvasta lep-
poisasta tapahtumasta. Kuva: Hannu Peurasaari

Perinteinen juhannuskokko roihusi Vatungin kalasatamassa jälleen tänä juhannuksena. Kuva: Hannu Peu-
rasaari
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Hyryn kylällä, Kuivajoen 
korkealla töyräällä, maalai-
sidylliä huokuvan maiseman 
keskellä, asuu Höyhtyän per-
he. Suku on asuttanut samaa 
maatilaa jo vuodesta 1779 
lähtien ja elanto on aina saatu 
viljelemällä maata ja kasvat-
tamalla karjaa. Huhtikuussa 
2020 valmistui uusi pihatto-
navetta, jossa on paikka 50 
eläimelle ja 49 paikkaa on täl-
lä hetkellä käytössä.

On helteinen kesäkuun 
päivä ja lehmät odottelevat 
laitumen laidalla pääsyä 
viileään navettaan. Maata-
lousyrittäjä Jaakko Höyhtyä 
päästää lehmät sisälle ja hä-
nen poikansa Perttu, josta 
kaavaillaan jatkajaa tilalle, 
alkaa kauhoa rehua lehmille.

Jaakko esittelee uutta na-
vettaa, jossa huomio kiinnit-
tyy ensimmäisenä katon ko-
meisiin tukikaariin. Ne ovat 
kuin laivan rungon kaaret, 
jotka nostavat katon noin 
kymmenen metrin korkeu-
teen. Navetta on tilava, va-
loisa ja siellä on erinomainen 
ilmankierto. 800 neliömet-
rin kokoisessa navetassa on 
12-paikkainen lypsyasema ja 
työergonomia kunnossa.

Vastuuta jo pienestä 
pitäen
Jaakko Höyhtyä sai ensim-
mäisen kosketuksen karja-
miehen työn vastuulliseen 
luonteeseen vuonna 1972 
kun hänen isänsä, Taisto, sai-
rastui. Jaakko ja hänen sis-
konsa joutuivat kahdestaan, 
vasta 10 vuoden iässä, huo-
lehtimaan tilan kuuden leh-
män lypsämisestä.

- Silloin käytössä oli kan-
nukone ja kerran erehdyim-
me lypsämään kaksi lehmää 
peräkkäin, joten maitoa tuli 
niin paljon, että emme jak-
saneet nostaa sitä, Jaakko 
muistelee.

Vuonna 1976 Jaakolla oli 
harras toive, että saisi isäl-
tään mopedin syntymäpäi-
välahjaksi. Isä osti traktorin. 
Se oli suuri helpotus tilan 
töille, sillä siihen asti tilan 

Maatalousyrittäjän elämää Hyryssä
heinätyöt oli tehty hevosella 
ja toisinaan naapurin niitto-
koneen avulla.

- Etpä sinä olisi ehtinyt 
sillä mopolla ajelemaankaan, 
Jaakon vaimo Tarja kom-
mentoi tarinaa ja Jaakko nyö-
kyttelee hiljaisesti.

Käytännön työkokemuk-
sen lisäksi Jaakko sai paljon 
teoriatietoa maatalouskou-
lun peruskurssilla, jossa 
teoriat oli tiivistetty kahteen 
kuukauteen. Viimeistään 
tämä koulutus loi uskoa 
Jaakkoon, että hänestä tulee 
itsekin maatalousyrittäjä.

Sukupolvet tilan ilona ja 
apuna
Vuonna 1983 tilalle tehtiin 
sukupolvenvaihdos ja Jaak-
ko sai maatilan ikään kuin 
armeijasta vapautumisen 
kunniaksi. Kahdeksan kuu-
kauden reissu Oulun kasar-
mille oli maalaispojalle kuin 
harvinainen lomareissu.

Jaakko sai myös rinnal-
leen maatilan tytön Tarjan 
Utajärveltä, ja heidät vihittiin 
vuonna 1988. Maatilan töissä 
Tarja on auttanut sen minkä 
on ehtinyt, kun on kasvatta-
nut pariskunnan 11 lasta, jot-
ka ovat nyt 14–32 -vuotiaita. 
Onpa hän aikanaan ehtinyt 
pyörittää myös leipomo-
yritystä tyttäriensä kanssa. 
Viimeiset kymmenen vuotta 
Tarja on tehnyt töitä Kuiva-
niemen hoivakodin ja palve-
luasuntojen asumisyksikös-
sä.

Vilskettä pihapiiristä ei 
puutu, sillä Jaakolle ja Tarjal-
le on siunaantunut 24 lasten-
lasta. Vaikka katraalla onkin 
kokoa, on täysin selvää, että 
he ovat aina tervetulleita 
mummolaan.

Jaakon pojista Perttu on 
muuttanut perheensä kans-
sa muutaman kilometrin 
päähän kotitalosta. Tämän 
ansiosta hänellä on lyhyt 
matka navetalle ja työpäivän 
aikanakin pääsee käymään 
kotosalla tauolla sekä vilkai-
semassa miten hänen oma 
pesueensa pärjää.

Tulipalo ja pakollinen 
sapattivuosi
Vuonna 1962 rakennettu par-
sinavetta oli hyväkuntoinen, 
helppohoitoinen ja tekniikka 
oli pidetty ajan tasalla. Tou-
kokuussa 2018 perhe havah-
tui keskellä yötä, kun navetta 
oli ilmiliekeissä. 300-neliöi-
nen navettarakennus tuhou-
tui täysin ja samalla meneh-
tyivät kaikki 31 sisällä ollutta 
eläintä.

Henkilövahingoilta väl-
tyttiin, mutta yli neljän-
kymmenen vuoden maata-
lousyrittäjän elämään tuli 
Jaakolle ja hänen perheelleen 
pakollinen sapattivuosi.

Tragedian palauttami-
nen mieleen ei ole vieläkään 
helppoa ja tunteet nousevat 
pintaan. Neuvottelut kor-
vauksesta vakuutusyhtiön 
kanssa kestivät lähes vuo-
den.

Toimettomuus saatikka 
aiemmin harvinaiset loma-
matkat eivät tuntuneet ollen-
kaan luonnollisilta. Vaikka 
tämä aika oli myös tarpee-
seen tullutta lomaa, niin mie-
li työskenteli edelleen maati-
lalla:

- Oulussa asioilla käydes-
sä mieleen tuli aina kiire: nyt 
pitäisi olla menossa navet-
taan. Ja kaupasta mukaan 
meinasi lähteä aidantolppia, 
vaikka eihän meillä ollut 
lehmiäkään, Tarja ja Jaakko 
muistelevat tuota kummal-
lista aikaa.

Riittävän korvauksen saa-
minen ja uuden navetan ra-
kentaminen eivät olleet itses-
tään selvyys, mutta Jaakko 
halusi jättää tulevalle suku-
polvelle hyvän navetan. Va-
kuutusyhtiön vakuuttelun 
jälkeen alkoi rakennustyöt.

- Maansiirto teetettiin ul-
kopuolisilla ja valuhommat 
tehtiin talkoilla kylänmies-
ten avulla. Minä hommasin 
puutavaran ja Perttu rakensi 
kummipojan avulla. Palkka-
kirvestä ei tarvinnut käyttää. 
Ajallisesti meillä ei ollut pa-
niikkia rakentaa, sillä meillä 
ei ollut karjaa, Jaakko kertoo.

Palokorvauksen vuoksi 
perhe ei saanut investointi-
tukia uuden navetan raken-
tamiseen, joten budjetti oli 
tiukka. Navettakalusteet os-
tettiin valtaosin käytettyinä.

Navetta valmistui, ja 6. 
huhtikuuta 2020 uuteen na-
vettaan asteli uudet lehmät.

- Meillä kävi hyvä tuuri, 
kun saatiin ostaa yhdestä 
paikasta koko karja, hyvä-
luontoisia lehmiä, Tarja ker-
too.

Koronan vuoksi uuden 
navetan avajaisia ei juhlittu. 
Tila toimii nyt täyttä häkää ja 
25 lehmää tuottaa maitoa Ar-
lalle sekä elantoa perheelle.

Luottaen tulevaan
Lähivuosina on tarkoitukse-
na tehdä sukupolvenvaihdos 
ja tuolloin puikkoihin hyp-
pää 22-vuotias perheenisä 
Perttu. Näkökulmaa käytän-
nön töihin Perttu on käynyt 
hakemassa Muhokselta maa-
talousoppilaitoksesta:

- Koulutus avartaa ja kyllä 
se antoi näkökulmaa, kun sai 
käydä siellä isolla valtion ti-
lalla kokeilemassa, miten asi-
oita tehdään nykyaikaisesti. 
Lisäksi meille opetettiin yrit-
täjyyttä, mistä on hyötyä tu-
levaisuudessa, Perttu kertoo.

Maatalousyrittäjän per-
heessä kaikki lapset ovat 
tavalla tai toisella oppineet 
työntekoon ja maatilan elä-
mäntapaan. Perttu on jo nuo-
rena saanut hoitaa iltalypsyt, 
jos isällä on ollut menoa 
– Kuivaniemen ja myöhem-
min Iin kunnanvaltuuston 
kokouksiin. Politiikan sarka 
kesti Jaakolla vuodesta 1984 
lähtien tähän kevääseen 
saakka, jolloin hän päätti jät-
täytyä pois ehdolta.

Jaakolle on tärkeää, että 
maatila on perhetila ja py-
syykin sen kokoisena, että 
sitä pystyy yksi henkilö pyö-
rittämään:

- On ihan sama, onko eläi-
miä yksi vai sata, niin eläi-
mistä pitää aina huolehtia. 
Ymmärrys ja kiinnostus tulee 
kasvaessa. Kaikki lähtee siel-
tä elämän alkupäästä, sanoo 

Vuonna 1976 Taisto Höyhtyä osti tilan ensimmäisen traktorin helpotta-
maan maatilan töitä.

Jaakko ja katselee kun hänen 
sylissään tuhiseva, kenties 
tuleva karjamies, 8 kuukau-

den ikäinen pojanpoika Toi-
vo, ihmettelee maailmaa. JK

Höyhtyän perhepotretissa väkeä kolmessa polvessa: Jaakko, Tarja, Perttu sylissään Toivo-poika ja Pertun vai-
mo Annika Nivalasta.

Perttu ja Jaakko Höyhtyä töissä ruokinta-aikaan uudessa navetassa.

Uudessa navetassa huomio kiinnittyy katon komeisiin tukirakenteisiin.
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Kuivajoen kutupaikkojen 
kunnostusprojekti alkoi pari 
kesää sitten, mutta on täl-
lä hetkellä tauolla. Kuivajo-
ki ry:n puheenjohtaja Mauri 
Huhtala kertoo, että rahoitus 
on saatu Lapin ELY-keskuk-
selta ja koskikunnostukset 
jatkuvat ensi kesänä.

- Varsinainen työntekijä 
karkasi muihin tehtäviin, jo-
ten me nyt mietimme mistä 
saataisiin uusi ammattitai-
toinen tekijä ensi kesäksi, 
pohtii Huhtala.

Hankkeen tiimoilta Kui-
vajoen kutupaikkoja on 
tähän asti sorastettu joen 
alaosalta Ervastinkoskelle 
saakka, joka sijaitsee noin 
kaksi kilometriä Hyryltä 
yläjuoksulle päin. Ensi ke-
sänä tavoitteena olisi jatkaa 
töitä aina Oijärvelle saakka.

Lisäksi jokeen on viimei-
sen kolmen vuoden aikana 
istutettu Simojoen kantaa 
olevaa lohta. Vuosittain on 
istutettu noin 30 tuhatta vas-
takuoriutunutta lohenpoi-
kasta tukemaan Kuivajoen 
omaa, lohikantojen elvytys-
ohjelman eli SAP-ohjelman 
istutuksista peräisin olevaa 
lohikantaa.

- Joen tilan heikkene-
minen alkoi 1980-luvulla 
turvesoitten ojituksien ai-
heuttamien pilaantumisien 
vuoksi. Kaikkein pahiten 
siinä kärsi Oijärvi, joka pi-
laantui hapettomuuden 
aiheuttaman sisäisen kuor-
mituksen vuoksi, minkä 
vuoksi myös Kuivajoen vesi 
oli todella huonolaatuista, 
kertoo Huhtala.

Vuodesta 2005 lähtien 
järveä on hoitokalastettu, ja 
nykyisin sen vedenlaatu on 
jo huomattavasti parantu-
nut.

Huhtala toivoo huomion 
jatkossa kiinnittyvän tar-
kemmin myös metsäojitus-
ten osalta vesiensuojeluun. 

Kuivajoen kunnostus jatkuu ensi kesänä
Viimeaikaisissa tutkimuk-
sissa on todettu, että niiden 
päästöt ovat moninkertaisia 
aikaisempiin arvioihin ver-
rattuna.

- Kuivajoella turvesoiden 
ja metsien ojitukset aiheutti-
vat alkuperäisen hyvän har-
juskannan katoamisen. Har-
jus lisääntyy enää alemmissa 

Soran kuljetusta metsäkoneella kalojen kutupaikoille sekä soran levitystä kaivinkoneen avulla. Kuvat: Mau-
ri Huhtala

koskissa. Jostain syystä se ei 
ole halunnut palata takaisin 
entisille lisääntymispaikoil-
leen, vaikka joenkin veden-
laatu näyttää selvästi paran-
tuneen, Huhtala kertoo.

Lapin ELY-keskus myön-
si 2020 avustusta kalatalo-
udellisten toimenpiteiden 
toteuttamiseen sekä Kui-

vajoella että Olhavanjoella. 
Iin kunnan sivujen mukaan 
hankkeiden tavoitteena 
on parantaa vaelluskalo-
jen, rapujen ja nahkiaisen 
elinympäristöä, erityisesti 
lisääntymisolosuhteita, pa-
lauttamalla koskialueita lä-
hemmäksi luonnontilaa. JK

TEL. 0207 288 520
Autoilijantie 9 KEMI

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

• Sähköasennukset

AEH Hako Oy

Puh. 040 528 5815

• Ilmalämpöpumppu-
 asennukset

www.ppy.fi

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

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

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMIAvoinna ark. 8-17

• myynti • asennus • huolto
Asentajankatu 14 94600 Kemi 
p. (016) 256 922, 0500 695 851

Kemin LVI-Palvelu OyT:MI J-P MIETTUNENT:MI J-P MIETTUNEN
Vanhatie 137, 95110 Kuivaniemi kk

- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547
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Terassin lasitukset
MUSTOSEN 
LASI KY
Asentajankatu 4, 94600 Kemi, p. 016 223 864
Päivystys 0400 695 880

YRITTÄJÄ 
Liity 

jäseneksi!

Simossa Pahnilan mu-
seo on avoinna yleisöl-
le 12.6.-15.8. välisen ajan 
la-su kello 12-18 ja paikal-
la on kaksi reipasta museo-
opasta. Lauantaina 7.8. Duo 
Kemppainen&Roivas esittä-
vät iskelmämusiikkia ja li-
säksi on yhteislaulua. Ke-
sän museotoiminta päättyy 
15.8., joka on samalla perin-
neruokapäivä kuivalihakei-
ton kera.

Simoniemen kotiseu-
tumuseo on avoinna 11-
7.-29.8. sunnuntaisin kello 
11.30-13. Kotiseutumuseota 
pitävät avoinna Simoniemi-
Viantie kyläyhdistys ry:n 
jäsenet.

Perinteistä Rantailtaa vie-
tetään lauantaina 10.7. kello 
14 alkaen Simoniemen kala-
satamassa. Rantailta kokoaa 
kuntalaiset, mökkiläiset, lo-
mailijat ja matkailijat yhteen 
nauttimaan kesäpäivästä Pe-
rämeren rannalle. Simonie-
messä jo 51 vuotta järjestetty 
”Rantailta” pidetään tänä 
vuonna 28 kertaa LC-Simon 
toimesta. Ohjelmaa on tänä-
kin vuonna tarjolla runsaasti 

Simon tapahtumia kesälle 2021
koko perheelle; hanurimu-
siikkia ja yhteislaulua, ar-
vontaa, karvakaverit vierai-
levat ja 4H järjestää lapsille 
onnenpyörän. Kahviosta saa 
lohisoppaa, vohveleita, kah-
via, virvokkeita tietenkin 
loimulohta. Rantailtaan niin 
oleellisesti liittynyt varraslo-
hen paisto tapahtuu tänäkin 
vuonna kokeneiden paistaji-
en toimesta niin kuin aikai-
sempinakin vuosina. 

Simon kesän tapahtumat 
huipentuvat lauantaina 25.9. 
kello 10-17 Simon Kesätorin 
ja urheilukentän alueella 
pidettäviin Nahkiaismark-
kinoihin. Perinteisen mark-
kinamyynnin lisäksi Sport 
Team UkkoMettojen ”pojat” 
paistavat ja myyvät nahki-
aisia. Erilaisten kilpailujen 
lisäksi olemme huomioineet 
kaiken ikäiset kävijät, lapsis-
ta vanhempiin. Musiikista 
markkinoilla vastaa tans-
siorkesteri Rojal sekä muut 
paikalliset esiintyjät. Mark-
kinoilla pidettävään nah-
kiaishuutokauppaan voitte 
tehdä lahjoituksia (pyörät, 
sukset/sauvat, kuntoiluvä-

lineet yms.), joista voi olla 
yhteydessä Tommiin 040 
513 9313 tai Artoon 040 525 
1987. Varat käytetään mm. 
ikäihmisten virkistyspäivien 
järjestämiseen.

Frisbeegolfia voi harras-
taa joko Malinin 9-väyläi-
sellä radalla tai vastaval-
mistuneella Simon koulun 
pihapiirissä olevalla 9-väy-
läisellä radalla.

Pesäpallosta kiinnostu-
neet voivat seurata miesten 
ykköspesiksen, naisten ja 
miesten suomensarjan sekä 
eri juniorijoukkueiden pe-
lejä Tuulivoima-areenalla 
tai Simon koulun kentällä. 
Lisätietoja: https://www.
simonkiri.fi/pesapallo/peli-
kalenteri/

Lisätietoja kesän tapahtu-
mista www.simo.fi

Soile Vakkala 

Lisätietoja: 
https://www.simonkiri.fi/pesapallo/pelikalenteri/

Lisätietoja kesän tapahtumista: 
www.simo.fi VarraslohenpaistoPahnilan museo

Simoniemen kotiseutumuseo on avoinna 
11-7.-29.8. sunnuntaisin kello 11.30-13.

Pahnilan museo on avoinna 
12.6.-15.8. la-su kello 12-18

Puh. 040 548 1832

SÄHKÖASENNUS 
P. HUTTU

Myös ilmalämpöpumput

Kuivajoentie 19 B, 95100 Kuivaniemi

040 523 3316
Antti Kanniainen

Sadevesikourut ja 
rakennuspeltityöt

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua

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

Simon
Parturi-Kampaamo

Tervetuloa!

Puh. 050 570 1380
Vanhatie 1, 95200 Simo

OLEN LOMALLA 
12.7.-30.7.2021

 ME RAKENNAMME 
YRITYKSELLESI

SOPIVAT TILAT

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

Iissä ja Kuivaniemellä
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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

Merilapin Munkkitupa KYMerilapin Munkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, voileipäkakut ja Tilauksesta täytekakut, voileipäkakut ja 
gluteenittomat tuotteet suoraan gluteenittomat tuotteet suoraan 

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

Oklahomankatu 1, 94700 Kemi | p. 040 159 6053Oklahomankatu 1, 94700 Kemi | p. 040 159 6053
munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com

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

Huolto- ja rengastyöt
Polttoainepalvelu!

Olemme avoinna elokuun loppuun joka päivä klo 10-18. 
Syyskuussa avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-18. 

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

Kuivaniemen Roolinvaih-
tajilla on tänä vuonna väli-
vuosi toiminnassaan. Vuo-
situhannen vaihteessa 
perustettu kuivaniemeläi-
nen näytelmäryhmä on ol-
lut mukava harrastus pai-
kallisille sekä valmistanut 
vuosittain teatterinäytelmän 
esitettäväksi esimerkiksi eri-
laisten tapahtumien yhtey-
dessä.

Roolinvaihtajat viettävät välivuotta
Kuivaniemen Roolin-

vaihtajien ohjaaja Sanna 
Kluukeri kertoo, että näy-
telmäryhmän toteutuminen 
vaatii tietyn määrän ilmoit-
tautuneita. Viime syksynä 
neljä ilmoittautui mukaan, 
mutta seitsemän olisi tarvit-
tu toteutumiseen.

- Kyllä me kovasti toi-
vomme uutta ryhmää syk-
sylle, jospa ihmiset rokot-

teiden ja korona-tilanteen 
rauhoittumisen myötä us-
kaltavat alkaa taas harras-
taa, Kluukeri kertoo.

Uusi ryhmä kootaan jäl-
leen syksyllä, ja aiheesta 
ilmoitetaan tarkemmin Iin 
kansalaisopiston nettisivul-
la.

Kluukeri ymmärtää hy-
vin, että viime syksynä ih-
miset karsivat vapaa-ajan 
harrasteista, huonon koro-
natilanteen vuoksi. Teatte-
riharjoituksissa vuorovai-
kuttaminen ja luontainen 
reagoiminen ovat olennai-
nen osa.

- Etäyhteyksin olisi var-
maan voinut pitää korkein-
taan lukuharjoituksia tai 
muuta suunnittelua, Kluu-
keri pohtii.

Roolinvaihtajien ensim-
mäinen näytelmä, Kuiva-
niemen ensimmäinen Lotta, 
tehtiin vuosituhannen vaih-
teessa. Ensimmäisinä vuo-
sina ohjaajana toimi Seija 
Aho. Tästä lähtien joka syk-
sy on valittu näytelmä, joka 
on pyritty esittämään keski-
kesällä markkinoiden aikoi-

Aikamatka -näytelmä oli Erkki Paason kirjoittama kuvaelma Kuivaniemen tapahtumista Suomen itsenäisty-
misen aikoihin. Näytelmä esitetiin 30.11. ja 5.12.2017. Kuvassa Tellervo Jyrkkä, Mikko Karhu ja Pentti Ellilä. 
Matti Ellilä näkyy hiukan vasemmalla.

Leo Pakanen ja Mikko Karhu harjoittelemassa Herra Alzheimer -näy-
telmää keväällä 2019.

hin. Näyttämönä on yleen-
sä toiminut Kuivaniemen 
nuorisoseurain talo ja onpa 
näytelmiä käyty näyttämäs-
sä myös muiden tapahtumi-

en yhteyksissä ja muissakin 
kunnissa.

Vastaisuudessakin kaikki 
ovat tervetulleita mukaan 
yhteiseen teatteriharrastuk-

seen. Minkäänlaista koulu-
tusta ja kokemusta ei tarvi-
ta, vaan halu esiintyä ja olla 
luova ovat tärkeimpiä omi-
naisuuksia. JK

Mehtäset Oy
Metsäkoneurakointi

040 573 0005
Jani Ohtonen

Esiintyy Tanssi-
orkesteri Rojal

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tanssit seuralla
Tanssit seuralla

pe 9.7 klo 20 - 24
pe 9.7 klo 20 - 24

 Liput 12 €

MARKKINAT SEURALLA
 LA 5.9.2021.

040 7627 168
MR Nuohous OyMR Nuohous Oy
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Ei ole vain yhtä 
tulevaisuutta.

Tästä eteenpäin 
vakuutus tarkoittaa 
valmistautumista 
tulevaisuutesi 
mahdollisuuksiin.

fennia.fi Tulevaisuutesi. Fennia.

KUIVANIEMEN KOTISEUTUYHDISTYS 
TÄYTTÄÄ 70 V.

Kotiseutujuhla on siirretty pidettäväksi kesällä 2022.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä 
jäsentietolomakkeen yhdistyksen verkkosivuilla 

https://kotiseudut.fi/kuivaniemenkotiseutuyhdistys 
sekä maksamalla 10 € tilille FI55 5741 7040 0017 68. 

Viitekenttään jäseneksi liittyvien nimet. 

Facebook: Kuivaniemen kotiseutu.

Museolla on yhteislaulutilaisuus ti 20.7. klo 18.00.
Museo avoinna heinäkuussa la-su klo 12.00-16.00.

Kuivaniemen isännänviirejä voi ostaa 
kirjastosta tai museolta. Hinta 60 €.

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

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

Pohjoiset taimet Simosta

Puh. 016 267 550 
Ratatie 6, 95200 Simo

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
Olen lomalla 
12.7.-23.7.2021 Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128

sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla


