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Tervetuloa Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille!
Aina ne kesäkelit tulevat ennemmin tai myöhemmin.
Vuoden kierto kulkee omia
latujaan, välillä kesät ovat
vähempilumisia kuin toiset,
toivoa sopii, jotta syksy loikkaisi vähän kauemmaksikin.
Suomen kesä on kuitenkin lyhyt ja monenlaisia
yleisötapahtumia
järjestetään kymmenittäin joka
viikonloppu. Kiitettävästi
löytyy omastakin kunnastamme aktiivisuutta järjestää monipuolisia kekkereitä
useammalle viikonlopulle.
Paljon pitää talkoita tehdä,
jotta saadaan kelpo tapahtumia aikaan.
Kuivalaisittain
tärkein
viikonloppu on tietenkin
heinäkuun kolmas, jolloin
järjestetään
Kuivaniemen
Pitäjämarkkinat. Se saa yhdistykset,
markkinamyyjät ja kaiken kansan koolle
Kuivaniemelle. Perinteisesti
markkinaohjelma on moni-

puolista, juhlapuhujana on
MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila ja musiikkipuolen
hoitaa Matti Nykänen, jonka tunnetusti suurimmat
saavutukset löytyvät mäkihypystä vuosikymmenten
takaa olympiavoittoja myöten.
Lauantaille on järjestetty
markkinoille lättähattukuljetus Oulusta ja Kemistä
ja väliasemiltakin pääsee
hyppäämään kyytiin. Kyydit tarjoaa Pohjois-Suomen
Rautatieharrastajat ry pientä
korvausta vastaan.
Kuivaniemellä myös rautatien eritasoristeys työmaa
on valmistunut ja hieman
tiejärjestelytkin ovat muuttuneet markkina-alueelle.
Mutta eiköhän liikenne
pelaa nyt helpommin, kun
niitä jo viime kesänä vähän
harjoiteltiin.
Vesilläkin on Kuivaniemellä myönteisiä hankkei-

ta menossa, kun pitkään
haaveena ollut jokisuun
ruoppaus on käynnistynyt
ja samalla Kuivaniemen
Osakaskunta on osin talkoilemallakin kunnostanut
Pankinnokan uimarannan
entiseen hohtoonsa. Pukukopit on uusittu ja rantalentis verkkokin on viritetty.
Myllykankaalla pienvenesatamahanke etenee vauhdilla, Kyläyhdistys on kerännyt varoja hankkeeseen ja
nyt on jo virallinen suunnitteluvaihe käynnissä. Monta kiveä on käännettävänä
siinäkin hankkeessa ennen
kuin aallonmurtaja on tehtynä, mutta kyläläisillä into
on kova.
Monella tapaa Kuivaniemeä pyritään pitämään elinkelpoisena alueena ja mukavana paikkana elää ja asua.
Myönteisenä asiana voi todeta, ettei Iin kuntakaan ole
jättänyt Kuivaniemeä ihan

oman onnensa nojaan, vaan
osaltaan yrittää pitää kehityksen pyörää pyörimässä
täälläkin.
Touhukasta kesää ja tervetuloa Markkinoille!

Ari Kaakkuriniemi
Kuivaniemen Yrittäjät ry
puheenjohtaja

Lörtsyn syöntiä kesäisissä tunnelmissa Kuopion torilla.

Kuivaniemen Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Kuivaniemen Yrittäjillä on
takanaan vilkas 36-vuotis toimintavuosi. Toimintakertomus vuodelta 2016
hyväksyttiin kevätkokouksessa. Hallituksen kokouksia pidettiin pääsääntöisesti
kerran kuukaudessa. Kesäaikana kokoontumisia oli
useammin markkinajärjestelyiden merkeissä.

31. Pitäjämarkkinat pidettiin 16. – 17.7. Urheilukentällä ja Kesälehti ilmestyi
sitä ennen perinteiseen tapaan VKK-Media Oy:n tekemänä, toimittajana Heimo
Turunen ja Eila Lahtinen.
Markkinoiden
päävastuu
oli Iin kunnalla. Kuivaniemen Yrittäjät osallistuivat
markkinajärjestelyihin tal-

kootöillä mahdollisuuksien
mukaan. Yrittäjien omaksi
toiminnaksi jäi perinteiseen
tapaan virvokkeiden myynti ja karaoken järjestäminen.
Markkinapuhujana oli Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Sää
oli sateinen ensimmäisen
kerran 30-vuoteen. Yhdistys
tarjosi tapahtuman jälkeen

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

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien vuosikokoukseen Kuusamossa ilmoittautumassa pu-heenjohtaja Ari
Kaakkuriniemi. Kokouksessa valittiin PPY:n hallitukseen Veikko Södö Kuivaniemen Yrittäjistä.
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kyydin talkooväelle Toppilan Möljälle katsomaan teatteriesityksen Tankki Täyteen 2 maalle muuttajat.
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien kanssa on tehty
yhteistyötä ja Iin kunnan
kanssa yhteistyö on ollut
tiivistä.
Perinteiset lasten hiihdot
järjestettiin 18.3., mukana oli
39 reipasta hiihtäjää.
Lahjoitettiin
stipendit
Kuivaniemen kouluille, Iin
ja Simon lukioon ja Ammattiopisto Lappiaan. Kuivaniemen koulun eskari- ja
ykkösluokkalaisille lahjoi-

Vastaava toimittaja:	Ari Kaakkuriniemi
Toimittajat:
Heimo Turunen 0400 385 281,
	Jyri-Jussi Rekinen
Ilmoitusmyynti: 	VKK-Media Oy

tettiin liikennetyökirjat.
Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville Vaasaan osallistui
neljä henkilöä. PPY:n vuosikokoukseen
Kuusamoon
osallistuttiin.
Kokouksen
yhteydessä oli Kuusamon Yrittäjien
50-vuotisjuhla, jota muistettiin onnittelulla. Iin Yrittäjien 50-vuotisjuhlaan osallistuttiin syyskuussa.
Merkkipäiviä viettäneitä
yrittäjiä sekä yrityksiä on
muistettu; muun muassa
Matti Kumpulainen 70 v ja
Hannu Kehus 60 v.
Keväällä 2015 aloitettiin

yrittäjien
kuntosalivuoro
keskiviikkoisin. Alkusyksystä oli ohjaajana Heidi
Holappa, muulloin harjoittelu on ollut oma-aloitteista.
Kuivaniemen
Yrittäjät
pystyttivät perinteisen joulukuusen
Kuiva-Turpeen
tontille.
Pikkujoulua
juhlittiin
syyskokouksen yhteydessä
Merihelmessä marraskuun
lopulla, jossa Vuoden Yrittäjänä palkittiin Tmi Jorma
Vittaniemi. HT

Sivunvalmistus: 	VKK-Media Oy /Eila Lahtinen
www.vkkmedia.fi
Painopaikka: 	Suomalainen Lehtipaino Kajaani
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Myytävät yritykset löytyvät
Pohjois-Suomen Yrityspörssistä
Kenellekään ei ole yllätys
että yrityskaupat on nopein
tapa hankkia jo olemassa
olevaan yritykseen osaamista ja uusia asiakkaita sekä
kasvattaa liikevaihtoa. Paluumuuttajat, alan vaihtajat tai muuten yrittäjyydestä
kiinnostuneet pitävät hyvänä vaihtoehtona ostaa yrityskaupan kautta itselle ns.
työpaikka.
Yrityskauppoja toteutetaan siis eri motiiveilla ja
tavoilla. On myös tärkeää
ja kannustavaa huomioida,
että tutkimusten mukaan
70 % ostajista kasvattaa yritystään ja yli 80% omistajanvaihdoksista on vähintään
onnistuneita. Eri toimijat
kuten yritysvälittäjät, asiantuntijat, Finnvera, pankit
ja
joukkorahoitustoimijat
ovat kehittäneet omistajan-

vaihdosten ympärille palvelujaan. Voidaankin puhua
startup –yrittäjyyden rinnalla syntyneestä restartup –ilmiöstä, jossa katseet kääntyvät uuteen omistajaan ja
yrityksen uuteen alkuun.
Mistä niitä hyviä kohteita
sitten ostajille löytyy? – jos
unohdetaan perheen sisällä
tapahtuvat sukupolvenvaihdokset, niin Yrityspörssi on
paras ja valtakunnassa tunnetuin kauppapaikka löytää myytäviä yrityksiä.
Myynti-ilmoitusten määrä
on ollut kasvussa, koska
esim. yritysvälittäjät käyttävät Yrityspörssiä aiempaa
enemmän.
Markkinoille
tarvitaan kuitenkin lisää
myytäviä yrityksiä, jotta ostajat pääsisivät tutkimaan
toimialan sisältä useampia
kohteita. Tähän haasteeseen

Lapin Yrittäjät ja PohjoisPohjanmaan Yrittäjät vastaavat avaamalla yhteisen
kauppapaikan toukokuussa,
Pohjois-Suomen Yrityspörssin (www.psyritysporssi.fi).
Näin saadaan alueellemme
vireyttä omistajanvaihdosteeman ympärille. Vastaavia
alueellisia pörssejä on ollut
käytössä muissa maakunnissa jo useamman vuoden.
Kahden maakunnan välinen kauppapaikka on linkitetty
valtakunnalliseen
Yrityspörssiin, joten näiden
alueiden myynti-ilmoitukset näkyvät myös koko Suomessa. Myynti-ilmoituksia
voi jättää pörssiin helposti
rekisteröitymällä
käyttäjäksi. Kannattaa kuitenkin
ennen ilmoituksen jättämistä keskustella arvonmäärityksestä ja mahdollisesta

yritysjärjestelystä
jonkun
asiantuntijan kanssa. Apua
asiantuntijan valintaan saa
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kautta.
Pohjois-Suomen Yrityspörssissä tulee olemaan ilmoitusten lisäksi molempien maakuntien paikallisten
asiantuntijoiden, rahoittajien ja yritysvälittäjien yhteystietoja. Lisäksi pörssissä
tullaan
markkinoimaan
yrityskauppatilaisuuksia
ja kerrotaan ajankohtaisia
asioista kuten rahoitus, verotus ja onnistuneet kaupat.
Voidaankin sanoa, että Pohjois-Suomen Yrityspörssi on
alueemme omistajanvaihdosten kotisivu.

Tommi Sirviö

Kehityspäällikkö Tommi Sirviö on työskennellyt useita vuosia Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien omistajavaihdosasiantuntijana.

Markkinapuhuja, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan tervehdys:

Biotalouteen kannattaa investoida
Maailma ei ole entisensä.
Fossiilisia
luonnonvaroja
käyttämällä on saavutettu
nopea talouskasvu ja ihmisten vaurastuminen. Kasvun
rajat ovat kuitenkin tulleet
vastaan. Maapallo ei kestä
nykymenoa. Ratkaisuksi on
tarjolla sekä uusia että roppakaupalla vanhoja pitkään
tunnettuja keinoja.
Avainsana on resurssien
tehokas käyttö. Jo kerran
käytettyä voidaan kierrättää. Uusi tekniikka tarjoaa
paljon uusia mahdollisuukJuha Marttila on MTK:n puheenjohtaja vuodesta 2009.
Marttila on koulutukseltaan agronomi ja maatalous- ja metsätieteiden tohtori. Hänellä on 80
lypsylehmän maitotila Simossa. Marttila valittiin 2005 MTK:n
toiseksi puheenjohtajaksi. Sitä
ennen hän on ollut tutkijana
Maatalouden taloudellisessa
tutkimuslaitoksessa.

sia siirtyä kertakäyttötaloudesta kiertotalouteen.
Suomeen on syntynyt
vahvaa uutta osaamista materiaalien kierrätykseen ja
puhtaaseen teknologiaan.
Tällä on kasvavaa kysyntää kaikkialla maailmassa,
eteenkin nopeasti kasvavissa suurkaupungeissa.
Viime aikoina on jälleen
löydetty vanha viisaus.
Luonto itsessään on kestävää kierrätystä parhaimmillaan. Hiili kiertää tuottaen
kasvua joka vuosi. Tässä tarvitaan ihmisen kättä ja taitoa, jotta luonnon antamalla
kasvulla voidaan korvata
ilmastoa ja luontoa pilaavia
fossiilisia raaka-aineita. Tällöin puhutaan biotaloudesta.
Suomen asema biotalouden mahtimaana on kiistaton. Metsiä meillä riittää.
Hyvä hoito on saanut metsät
ennätyskasvuun.

Metsänhoidon tavoitteena on hyvä tukkipuu. Sitä
varten metsiä on harvennettava. Näitä harvennushakkuita on lähivuosikymmeninä tehtävä paljon nykyistä
enemmän. Muuten metsät
pusikoituvat pilalle.
On hienoa, että PohjoisSuomeen on suunnitteilla
monia uuden ajan biolaitoksia kasvavia metsävaroja
hyödyntämään. Nämä tuovat työtä sekä tehdaspaikkakunnille että maaseudulle.
Suurimmaksi
uhkakuvaksi investoinneille on
noussut EU:n ilmasto- ja
ympäristöpolitiikka. Syynä
on osittain tietämättömyys,
osittain tavoite luoda pohjoiseen reservaatti, missä
ihmisellä ei juuri sijaa ole.
Metsien käyttöä estävät ihmiset ja järjestöt puhuvat
ympäristöstä, mutta ovat
valmiita heittämään romukoppaan pitkän päälle

Kaakkuriniemen sataman suunnittelutyö käynnistynyt
Kaakkuriniemen satamahanke etenee hyvää vauhtia. Myllykankaan kyläyhdistys ry on
kilpailuttanut keväällä Kaakkuriniemen sataman suunnittelun ja valinnut suunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n.
Suunnittelu on lähtenyt jo

käyntiin, mutta on nyt kesälomatauolla ja jatkuu elokuussa.
Vuokrasopimukset suunnittelualueesta ovat kunnossa, kun Iin kuntakin teki päätöksen kesäkuussa vuokrata
maa-aluetta sataman edustalta kyläyhdistykselle. Vuosi

sitten Kuivaniemen osakaskunta vuokrasi vesi- ja vesijättöaluetta kolmenkymmenen
vuoden vuokrasopimuksella.
Sataman suunnitelmat aallonmurtajineen valmistuvat
syksyllä. Tämän jälkeen voidaan selvitellä ja tarkentaa

tehokkaimman keinon ilmaston lämpenemisen estämiseksi.
Oikeudenmukaisen kohtelun saaminen on Suomen
EU-politiikan
ykkösasia
tänä vuonna. Suomen on
itse saatava määrittää kestävän metsätalouden linjansa.
Meillä on alan paras osaaminen ja kovat näytöt menneiltä vuosilta. Puistometsien
kanssa puuhastelevien on
turha tulla neuvomaan. Pahimpia viisastelijoita ovat
ne, jotka ovat metsänsä hävittäneet vuosisatoja sitten.
Töitä on tehtävä paljon
Brysselin suunnalla, mutta
uskon, että pahimmat EUkarikot voidaan ohittaa.
Pohjois-Suomen
metsätaloudelle koittaa uusi kasvun
aika. Hyvään metsänhoitoon ja metsäalaan kannattaa investoida.

Juha Marttila

Kaakkuriniemen sataman kivinen ranta etelän suuntaan.
rakentamiskustannukset
ja
niiden pohjalta tehdä sitten
tarkennettu rahoitushakemus
Oulun Seudun Leaderille, tiedottaa Myllykankaan kyläyhdistys.
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Markkinoilla tavataan tuttuja
Kesä on hyvässä vauhdissa
ja kelit ovat ainakin viime
päivinä olleen kohdallaan.
Kuivaniemen Pitäjämarkkinat järjestetään jo 32. kerran
ja ovat perinteinen keskikesän tapahtuma, joka vetää
runsaasti väkeä, sekä kuivalaisia että kauempaankin
tulleita.
Markkinat on jonkinlainen tuulahdus menneiltä
ajoilta, jolloin tarpeellisten ja
ehkä vähän tarpeettomienkin, mutta muuten houkuttelevien tavaroiden kauppa
ei ollut vielä järjestäytynyttä
kauppaliikkeisiin ja –ketjuihin. Markkinamyyjät ympäri maata toivat ihmisten
ihmeteltäviksi
myyntiin
sellaisia tavaroita, joita ei
välttämättä tavallisessa kaupassa ollut tarjolla. Markkinoihin on myös aina kuuluneet erilaiset huvitukset,
pelit ja laitteet. Markkinapäivien päätteeksi on laitettu jalalla koreasti markkinatansseissa.
On hienoa nähdä, että
näitä perinteitä Kuivanie-

mellä jatketaan. Markkinat
on hyvä paikka tavata tuttuja ja miksei tuntemattomiakin.
Kuivaniemelle
saatiin
rakennettua viime vuonna
kauan kaivattu Kuivajoentien junaradan alitus. Komeahan siitä tuli ja nyt sekä
koululaisten että muidenkin
matkanteko on nyt turvallisempaa. Edunvalvontatyö
on kärsivällisyyttä kysyvää
työtä, neuvottelut alikulun
rakentamisesta valtion kanssa aloitettiin toista kymmentä vuotta sitten.
Toinen pitkään työn alla
ollut rakennustyö on myös
lähtenyt liikkeelle. Valokuituverkkoa on puuhattu Iihin
2010-luvun alusta, jolloin
valtio ilmoitti tavoitteeksi
saattaa kaikki kansalaiset
nopean ja varman tietoliikenneyhteyden
piiriin.
Rakennustyöt ovat juuri
alkaneet useammasta kohdin kuntaa. Kuivaniemellä
valokuituverkon rakentaminen on alkanut kesäkuussa
Vatungista. Tämän kesän

aikana rakennetaan Kuivaniemen kirkonkylän alue ja
Kuivaniemeltä etelään nelostien vartta Olhavaan ja
edelleen Iihin. Ensi vuoden
puolella verkon rakentaminen jatkuu Kuivaniemeltä
Hyryyn ja edelleen Oijärvelle.
Iisiverkon nimen saaneen
valokuituverkon
rakennuttaa Iin Energia Oy. Iisiverkkoon kannattaa liittyä
nyt. Liittymän saa nopeasti
ja edullisesti. Valokuidun
avulla tieto kulkee varmasti
ja nopeasti nyt ja tulevaisuudessa. Valokuitu tuo kotiin
sekä hupia että hyötyä.
Toivotan kaikille markkinoille osallistuville ja lehden lukijoille oikein hyvää ja
lämmintä kesää!

Ari Alatossava
Iin kunnanjohtaja

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Viime vuoden markkinakuvia

Kuivaniemen markkinoiden järjestäjänä on Ii-Instituutti liikelaitos ja Kuivaniemen Yrittäjät, jotka yhdessä ovat pitäneet useita neuvotteluja markkinoiden onnistumiseksi. Kesäkuussa koolla yrittäjien
huoneistossa olivat Veikko Södö, Jukka-Pekka Miettunen, Riitta Räinä, Ari Kaakkuriniemi, Arja Honkamaa, Veli Lampela ja Pekka Paaso.

Markkinat vaatii suunnittelua
ja paljon talkootyötä

Viime markkinoilla palkittiin Vuoden markkinamyyjänä Ruoka-Pohjola.

Talkookuva yrittäjien virvoketeltan aitojen tekemisestä. Kauko Hyry, Jukka-Pekka Miettunen, Hannu
Kehus, takana Veikko Södö, Arto Ruonala ja oikealla Veeti Juntunen. Takana Ari Kaakkuriniemi ja Harri Kaikkonen

Kuvassa viime vuoden markkinoiden Ämpäripallokisajoukkueet, lavalla markkinoiden organisaattori Riitta Räinä.
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Aurinkoista markkinasäätä toivotaan
Kuvat vuoden 2016 Kuivaniemen markkinoilta.
Kuivaniemen Pitäjämarkkinat järjestetään viikonloppuna 15.-16.7. jo 32. kerran.
Paikkana on ollut viimeisten noin 10 vuoden ajan
Kuivaniemen Aseman urheilukenttä nelostien läheisyydessä. Markkinat ovat
muodostuneet Iin kunnan
suurimmaksi vuosittaiseksi
yleisötilaisuudeksi.
Markkinaohjelmaa on jo
perjantaina eli muutaman
vuoden tauon jälkeen markkinahölkkä, markkinatanssit
nuorisoseuran talolla, Merihelmessä Juha Alvari sekä
MarkkinaRock
Kuivaniemen Kievarissa.
Lauantaina heti aamusta saapuu Hämeenlinnasta
koko perheelle sopiva teatteriesitys Kolme Korppia,
jotka esittävät päivän kuluessa kolme esitystä; Hassu
hammaslääkäri, Taikailmapallot ja Jättisaippuakuplat.
Puoliltapäivin on markkinapuheet, joita pitävät
MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila, Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes
Tuomela ja Kuivaniemen
yrittäjien puheenjohtaja Ari
Kaakkuriniemi.
Matti Nykänen esiintyy
päivän aikana bändinsä
kanssa kaksi kertaa. Esiintymislavaa on suurennettu
aikaisemmista vuosista, että
mäkihyppykuuluisuudelle jää liikehdinnälle tilaa.
Markkinabingossa on polkupyörä
pääpalkintona.
Illalla on Markkinatanssit
Kievarissa ja Merihelmessä.
Sunnuntaina on jälleen
teatteri Kolme Korpilla kolme esitystä. Kuivaniemen
Pelimannit esittävät ja vetävät yhteislaulua kahteen
otteeseen. Puolen päivän
aikaan on Markkinajumalanpalvelus ja sen jälkeen
Markkinabingo. Iltapäivällä
ovat Sokkoämpäripallojoukkue MM-kisat sekä Vuoden
markkinamyyjän palkitseminen. Viime vuonna palkinnon sai Ruoka Pohjola.
Markkina-alueella
eri
pisteissä on monipuolista ohjelmaa. Kuivaniemen
Yrittäjien teltalla on jatkuvasti Karaokeohjelmaa Veli
Lampelan vetämänä. Hän
hoitaa perinteisesti myös
äänentoiston ja vastaa lii-

kenteen ohjauksesta. Perinteisten juomien lisäksi tänä
vuonna on tilattu paikallista Tornion Panimon olutta
maisteltavaksi. Sotilaskotiteltalta saa juuri paistettuja
munkkeja. Yrittäjien toiselta
teltalta on vuosikymmenien
ajan Luola-aavan maatalousnaiset tarjonneet lohikeittoa. Nyt heiltä ei enää löytynyt riittävästi talkoolaisia,
mutta lohikeittoa saa entisestä paikasta Merihelmen
Petri Alakiutun järjestämänä. Vaihtoehtona on myös
kinkkukiusaus. Nuorisoseuran teltalla esiintymislavan
vieressä paistetaan kolmella
pannulla muurinpohjalättyjä markkinavieraiden herkuteltavaksi.
Lapsille on muun muassa Chirsters Tivoli ja Kolme
Korppia teatteriesitys peräti kuusi kertaa. Suuri osa
sadasta markkinamyyjästä
ovat jokavuotisia kävijöitä ja
markkinavieraille tulleet jo
tutuksi. Myös paikallisia yhdistyksiä ja yrittäjiä on alueella runsaasti esittelemässä
toimintaansa ja myymässä
tuotteitaan.
Uusi alikulkusilta on
vaikuttanut liikennejärjestelyihin viime vuoden tapaan.
Markkina-alueelta
poistumiseen viime vuonna
rakennettu poistumistie on
käytössä tänäkin vuonna.
Sisään meno on perinteisestä paikasta, josta Veli Lampelan puuhaamat nuoret
ohjaavat autot eri parkkipaikoille, joista on lyhyt kävelymatka markkina-alueelle.
Kuivajoentien varteen ei voi
enää pysäköidä autoja alikulun vuoksi.
Kuuluttajana toimii jälleen viime vuoden tauon
jälkeen Yle Oulun radiotoimittaja Juha ”Peltsi” Peltoperä Hänellä on tehtävästä
vuosikymmenten kokemus.
Markkinoiden järjestäjät
Ii Instituutti liikelaitos, vastuuhenkilönä Riitta Räinä
ja Kuivaniemen Yrittäjät,
toivovat edellisten vuosikymmenten tapaan kaunista markkinailmaa. Viime
vuonna oli poikkeuksellisesti sadetta, mutta palautteiden mukaan huono ilma ei
kuitenkaan vaikuttanut ratkaisevasti myynteihin. HT
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Neste Nelosparkki harjakorkeudessa
Kuivaniemen Neste Nelosparkki liikenneaseman uudelleen rakennustyöt ovat
hyvässä vauhdissa. Rakennuksen
harjannostajaisia
vietettiin juhannuksen aaton
aattona torstaina 22.6. Perinteisen hernekeiton syömisen
jälkeen rakennustöissä olevat kuusi työntekijää jäivät
juhannuslomalle pieni juhannusmuistaminen mukanaan.
Uusi rakennus tulee entisen, kesäkuussa 2016 palaneen, kiinteistön paikalle,
mutta uusilla helsinkiläisen
arkkitehtitoimisto MK2 piirustuksilla. Rakennus on
entisen kiinteistön kanssa
suurin piirtein saman kokoinen, ulkonäkö on kuitenkin
erilainen kuin ennen.
Uusi
liikenneasema
pyritään avaamaan elokuussa, mutta viimeistään
syyskuussa. Sähköautojen
latauspaikka ja polttoainejakelu aloitettiin palossa
säilyneistä ja uudelleen toimintakuntoon
saatetuista
automaateista tämän vuoden helmikuussa. Palossa
säilynyt entinen pienehkö
kahvio- ja toimistorakennus
on ollut myös palon jälkeen
toimisto- ja varastokäytössä
ja perheyrityksen pääomistajan Veikko Södön kahvinkeittopaikkana.
Yrittäjien Veikko ja Eija
Södön mukaan vakuutusyhtiön kanssa on käyty korvauksista palon jälkeen tiiviitä

neuvotteluja, jotka kestivät
10 kuukautta.
-Sitten päästiin sellaiseen
sopimukseen, että voidaan
rakentaa sellainen asema,
kuin itse haluamme, kertovat Södöt.
Rakentamistyöt aloitettiin huhtikuussa. Rakentamisessa Veikko Södö on
alan ammattilainen Rakennusliike Tällarin omistajana. Rakentaminen tehdään
omana työnä ja pieninä aliurakoina.
Töitä ovat tehneet muun
muassa LVI Kantola, Lapin
Pro-Urakoitsijat ja rakennekuvissa avusti Ollivilla Oy.
Uusi Neste Nelosparkki
aloittaa siinäkin mielessä
uudestaan, että yrittäjänä
tulee toimimaan Veikko ja
Eija Södön 27-vuotias tytär
Niina Haarala. Hänelle työ
on tuttua, sillä hän on ollut
auttelemassa
liikenneasemalla viikonloppuina ja loma-aikoinaan kouluikäisestä lähtien. Haarala on tullut
perheyrityksen osakkaaksi
ja on käynyt kuluneen talven aikana kolmen kuukauden yrittäjäkurssin.
Haaralalle on myönnetty
starttiraha ja hän on aloittanut työt heinäkuun alusta. Ensimmäisinä tehtävinä
ovat muun muassa uuden
liikenneaseman sisustuksen
suunnittelutyöt.
Uutta on myös se, että
Neste Oil on rakentamassa
ensi kesänä vanhan kahvio-

ja toimistorakennuksen paikalle raskaille ajoneuvoille
tarkoitetun D-pisteen, joita
on Suomessa noin 330 kappaletta. Ennen rakentamista Iin kunnan on täytynyt
nostaa Kirkonkyläntien tien
pätkää ja uusia Kuivaniemen nuorisoseuran ja Nelosparkin rajalla oleva siltarumpu.
Neste Nelosparkki, aikaisempien omistajien ajalta Kuivaniemen Neste, on
toiseksi vanhin kaupallinen yritys Kuivaniemellä.
Huoltamo on ollut avoinna
vuodesta 1969 saakka tosin
usean eri lipun alla. Södöjen omistama Rakennusliike
Tällari Oy osti huoltamon
tontteineen
helmikuussa
2007. Uusi, noin 1000 neliön,
liikenneasema oli käytössä
helmikuusta 2014.
-Liikenneaseman paikka vilkkaan 4-tien varrella
on erinomainen, perustus
valmiina sekä takana vahva
huoltamo- ja muu yrittäjäkokemus. Ja kun vielä tytär
innostui aloittamaan yrittäjänä, päätös kypsyi uuden
liikenneaseman rakentamisesta, kertovat Veikko ja Eija
Södö.

Rakentamistyömaalla on kyltti huoltoaseman avaamisesta syyskuussa, mutta tavoitteena on avata
jo elokuussa.

Heimo Turunen

Rakentamisessa Veikko Södö on alan ammattilainen ja rakennus valmistuu pääosin omana työnä ja
pieninä aliurakoina.

”Liikenneaseman paikka vilkkaan 4-tien varrella on
erinomainen, perustus valmiina sekä takana vahva
huoltamo- ja muu yrittäjäkokemus. Ja kun vielä tytär
innostui aloittamaan yrittäjänä, päätös kypsyi uuden
liikenneaseman rakentamisesta.”
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OIJÄRVEN SAMPOLASSA

Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää
Teuvo Ruohorannan kirjoittaman ja
Sanna Kluukerin ohjaaman näytelmän

TAPAHTUU 8.7.2017
Toripäivät klo 11.00-14.00

* Ohjelmassa torimyyjien lisäksi kilpailuja, arvontaa
* Pöytä/Peräkärrypaikka 10 €
* Paikalla myös Oijärven VPK
Lisätietoja ja pöytävaraukset:
Kalervo Södö 040 555 8773,
Terttu Riekkinen 0400 190 912
Järjestää: Oijärven Nuorisoseura,
Oijärven Kyläyhdistys, Oijärven Mökkihöperöt.

KULKURIN FARSSI

390

Illalla odotetut
Oijärven perinteiset

TERVETULOA!!!

MARKKINATANSSIT

klo 21-02.00

Lippu 15 €

- Mikko Tapion puffetista maukkaita sika-annoksia
- Mikko Tapio&Amp; Mysteeri
vastaa myös illan musiikista
- Karsinassa laulattaa Syssin Karaoke
- Arvonnassa Pääpalkintona miesten polkupyörä

Kuivaniemen
9.7.2017

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

mm. venemoottori Antros vm.36, Porin
konepajan ryski 1940 -luvulta, MF vm.60,
VW Kupla vm.60, Volvo pv544 vm.65, VW
Karman vm.65, Volvo Amazon vm.67, VW
Variant vm.69, Moporivissä esim. Erkkola,
Solifer, Tunturi, … ym. ym. ajan patinoimaa
konetta ja kulkuvälinettä!

Esillä: BM-10 vm. 1949

Tervetuloa katsomaan!

Tapahtumapäivän aikana rompetori /kirpputori, kahvio, kone-esittelyitä
sekä ”paraatiajo”. Myyntipaikat täytetään saapumisjärjestyksessä.
Ei myyntipaikkamaksua! Huomioithan, että alueella ei ole pankkiautomaattia.

Klo 12.00
Jumalanpalvelus ja
seppeleenlasku kirkossa
Klo 13.00
Ruokailu (maksullinen) ja
juhla Nuorisoseuralla
Klo 18.00
Kotirintama –muistomerkin paljastus
museon pihalla
Lauluillat museolla
ti 11.7. ja 25.7. klo 18.00
Tervetuloa!

HUOM! Esittelykoneille on oma alue, joten ilmoitathan järjestäjille
etukäteen kalustosi, jotta osaamme varata riittävän ja sopivan tilan!

Stipendejä
yrittäjäyhdistykseltä
TERVETULOA! Lisätietoja /varaukset: Maarit Tihinen p. 040 760 9578
Järjestää Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry

Kuivaniemen Yrittäjät hallitus 2017
Sihteeri
Arja Honkamaa
040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net

Muut jäsenet:
Pasi Alakiuttu
050 455 8404
Jouko Herva
0400 290 848
Arttu Höyhtyä
040 843 7088
Sari Hirvaskoski
040 757 9128

Hannu Kehus
0400 394 259
Jukka-Pekka Miettunen
0400 290 547
Veikko Södö
0400 390 504

Ville Kortesalmi
Kesä-bingot seuralla ma 10.7 klo 18,00 ,,, | ma 24 .7
klo 1800 ,,, | ma 7.8 klo 18.00... | ma 21.8 klo 18.00

LA 22.7.2017 KLO 10 - 16 OLHAVAN AREENALLA

Vanhat traktorit, mopedit, maamoottorit, nostalgiset autot,
näyttelyt, perinnevaatteet jne.

Kuivaniemen
Seuralla
pe 14.7.
klo 20-24

Haminantie
2 • Puh. (08) 8173
liput835,
13 € 040 777 8365
kotiseutupäivä
Ma-pe klo Esiintyy
8-18, la klo 9-16
sunnuntaina

VETERAANIKONE- JA ROMPETORIPÄIVÄ

lma!
e
n
n
tu
e
o
k
ja
e
ä
n
Tule,

Kuivaniemen Nuorisoseuralla:
lauantaina 15.7. klo 18,
sunnuntaina 16.7. klo 13
tiistaina 25.7. klo 15 ja
keskiviikkona 26.7. klo 18
Iin Huilingin lavalla:
lauantaina 22.7. klo 15 ja
sunnuntaina 23.7. klo 15

Liput 10 e, myynti alkaa
tuntia ennen esitystä ovelta/portilta.

t
a
l
h
u
j
Sika

Puheenjohtaja
Ari Kaakkuriniemi
050 441 3121
kaakkuriniemi@suomi24.fi
Varapuheenjohtaja
Matti Kumpulainen
0400 393 586
matti.kumpulainen@ii.fi
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Kuivaniemen Yrittäjät lahjoitti koulujen kevätjuhlissa
useita stipendejä.
Kuivaniemen koulu: Heini
Heinikoski 1.lk, Iikka Klasila
2.lk, Arttu kallio 3.lk, Jonne
Haapaniemi 4.lk, Salla-Maaria Hyry 4.lk, Aino Pakanen
5.lk, Eelis Höyhtyä 6.lk, Veera Halttu 7. lk, Pekka Pyörälä 8a, Inka Klasila 8a.
Iin Lukio Marika Sund.
Simon lukio Atte Kemppainen, Aki Ohtamaa.

VATUNKIPÄIVÄT
Vatungin kalasatamassa
Kuivaniemellä la 8.7. klo 12-15

EsiintyyTapio
Mikko
Vanhojen
vempaimien
näyttely
Kirpputori
Buffet
Lohisoppaa,
kokkina
Mikko Tapio

KARAOKELAULUKILPAILU
Sarjat:
-ala-asteikäiset
-yläasteikäiset
-aikuiset

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

www.merihelmi.fi
Avoinna joka päivä klo 8.00-22.00
Aamupala joka päivä klo 8.00-10.00
Lounas joka päivä klo10.30-16.00

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi
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H AU TAUSPA LV ELU T OULU • II

Kanssasi surun kohdatessa.

Asemakatu 21 • 90100 Oulu • p. (08) 311 2158 (24 h)
Haminantie 1 • Ii • p. (08) 817 6100 (24 h)
www.arvokovaoy.fi

Maansiirto ja
maa-ainestoimitukset

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

jokivarren
puutarha ky
- Ruukku- ja kesäkukat
- Amppelit
- Vihannesten taimet

- Perennat ja pensaat
- Pihasuunnitelmat

Yli-Olhava
Puh. Auli 0400 192 142

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

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa

Sampolassa on vilskettä tänä kesänä.

Sampolassa tansseja ja
sikajuhlat Oijärvellä
Oijärven Sampolan kesää
vietetään tanssien ja Sikajuhlien merkeissä. Elokuussa järjestetään venetsialaiset
uimarannalla.
– Sen jälkeen sitten tanssitaan Sampolassa, Oijärven
nuorisoseuran sihteeri Kalervo Södö kertoo.
Sampolan
tapahtumat
ovat olleet suosittuja vuosien saatossa, vaikka naapurikuntien riennot ovat viime vuosina verottaneetkin
kävijämäärää. Tänä vuonna
muutaman vuoden pimennossa olleet Sikajuhlat läm-

mitetään uudelleen, ja viihdyttäjäksi on valittu Mikko
Tapio.
Sampolan nuorisoseura
valmistui 1959. Se on kunnoltaan hyvä, mitä nyt ulkomaalauksen tarpeessa.
Oijärven
paloasemalla
ja VPK:lla on ollut joitakin
hälytyksiä alkukesästä. Toiminnassa on mukana viisi jäsentä, ja Kalervo Södö
muistuttaa, että Oijärven
VPK:hon tarvittaisiin lisää
nuoria.
– Tällä hetkellä VPK:n
lähtövalmius on hyvä, Södö

kertoo.
Oijärven Sikajuhlat järjestetään taas tänä vuonna
välivuoden jälkeen. Viime
vuonna juhlat jäivät välistä aikatauluepäselvyyksien
takia, mutta tänä vuonna
Sampolan talolla juhlitaan
taas 8.7. kello 21–02.
Tapahtumassa on mukana laulaja Mikko Tapio, joka
myös myy sian lihasta valmistettuja ruoka-annoksia.
– Lisäksi meillä on telttaalue eli niin sanottu sikaosasto, tilaisuuden puuhamies Seppo Tuohino sanoo.

Teltta-alueella on karaoke. Tanssit järjestetään
puolestaan sisällä Sampolassa, ja lisäohjelma on vielä
mahdollista.
Tilaisuudessa järjestetään
myös arvonta, jonka palkintona on miesten pyörä.
Juhlallisuudet järjestetään
samana päivänä kuin Oijärven toripäivä.
Oijärven Sikajuhlia on
järjestetty 80-luvulta lähtien. Parhaimmillaan juhliin
on osallistunu 1 600 ihmistä.
Tänä vuonna paikalle odotetaan 300-400 henkilöä.

Campingilla hiljainen kevät
- nyt kiireinen kesä
Merihelmi Campingin kevät oli hiljainen, koska ilmat olivat kylmät. Eikä alkukesäkään ilmojen puolesta
kaksinen ollut. Pikkuhiljaa
juhannukseen
mennessä
väki on lisääntynyt.
– Ihmiset liikkuvat kui-

tenkin yllättävän paljon,
kun ottaa huomioon millaiset säät ovat olleet. Nyt on
ollut ihan täyttä. Sesonkiaikaa riittää koulujen alkuun
saakka. Silloin lapsiperheet
jäävät pois, yrittäjä Tuomo
Ryynänen sanoo.

Elokuussa
ulkomaisia
vieraita on liikkeellä rusaasti, sillä silloin Euroopassa on
lomakausi.
Varsinkin Keski-Euroopan maat, varsinkin Saksa,
ovat ahkerasti edustettuina.
– Venäläisetkin ovat tul-

leet takaisin. Heitä näkyy
nyt huomattavasti enemmän viime ja edelliseen vuoteen verrattuna, Ryynänen
kertoo.
Väki kulkee pyörillä,
moottoripyörillä ja autoillakin. Myös telttailukulttuuri
on selkeästi palaamassa takaisin ja ihmiset kaipaavat
lomailultaan luonnon läheisyyttä.
– Metsään mennään mieluusti kävelemään. Silloin
kysellään, minne voi mennä
kävelemään, Ryynänen kertoo.
Leirintäalueelta löytyy 13
mökkiä sekä runsaasti karavaanari- ja telttapaikkoja.
Vuodepaikkoja
löytyy
kaikkiaan 50 eritasoisista ja
-kokoisista mökeistä. Lisäksi käytettävissä on rantasauna, iso sähkösauna, suihkut,
vessat ja itsepalvelukeittiö.

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi
Puh. 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net

Olli-koira ja Tuomo Ryynänen
Merihelmi Campingin terassilla.

2017

9

Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2017

Matti Nykänen

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

KULJETUS
MAANRAKENNUS
TRAKTORIURAKOINTI

KUMATRA
OY
0400 765 216

Matti Nykänen on tottunut esiintymään ulkoilmatapahtumissa.

markkinoilla lauantaina

Nelinkertainen mäkihypyn
olympiakultamitalisti Matti
Nykänen esiintyy Bändinsä
kanssa Kuivaniemen markkinoilla lauantaina 15.7.
Ii ja Kuivaniemi ovat ennestään tuttuja paikkoja Nykäselle.
– Se on mukavaa seutua.
Olemme käyneet siellä jonkun verran keikoilla, hän
kertoo.
Nykänen kertoo, että ulkoilmakeikat ovat kesällä
hänelle mieluisia. Ohjelmisto niihin täytyy miettiä erikseen, koska silloin ollaan
kokoperheen tilaisuuksissa.
– Aina mennään yleisön
ehdolla ja kokoperheen tilai-

suuksissa esiinnymme vähän hillitymmin, mäkihyppääjälegenda kertoo.
Hän kertoo viettävänsä
Suomen juhlavuotta keikkailun merkeissä, mitä nyt
moneen kertaan leikattu
murtunut ja sairaalabakteerin vaivaama kyynärpää on
hidastanut tahtia.
– Suomen juhlavuosi ei
meillä erityisemmin näy
ohjelmistossa. Esitämme tosin ”Lennä Nykäsen Matti”
-sävelmän. Niin juu, ja lauloinhan minä muutaman
säkeistön ”Miljoona linnunpönttöä” -kampanjassa, Nykänen kertoo.
Uusia kappaleitakin on

mukana, itse asiassa koko
ohjelmiston verran. Nykänen kertoo, että vanhoista
kappaleista eniten toivotaan
”V-tyyli” -sävelmää.
– On uskomatonta, että
20 vuotta sitten levytettyä
kappaletta esitetään yhä. Ei,
en ole kyllästynyt itsekään
siihen, Nykänen toteaa.
Koko kesä menee keikkailun merkeissä, ja vapaaajat Nykänen aikoo viettää
kotioloissa.
– Olen tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen, keikkojakin on tarpeeksi. Esiinnymme paljon pohjoisessa.
En osaa nimetä mieluisinta
keikkapaikkaa, koska ne

kaikki ovat erilaisia. Jos me
suoriudumme tehtävästämme hyvin, se on meille tärkeintä. Silloin jää hyvä mieli
kaikille.
Mutta onko mäkihyppyä
enää ollenkaan Nykäsen elämässä?
– Kyllä sitä on. Käteni on
ollut puolitoista vuotta kipeä. Se on ollut pitkä projekti. Kun se paranee, niin mäessäkin voisin käydä. Ehkä
se tapahtuu heinäkuussa. En
kuitenkaan laita sitä varmojen asioiden joukkoon. Aina
on pieni kutina mäkihyppyyn. JR

KONEVARONEN
KONEVARONEN
KONEVARONEN
Construction machinery

kumatraoy@luukku.com

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

Matti Ensio Nykänen s. 7.71963 on suomalainen nelinkertainen mäkihypyn olympiavoittaja. 14 maailmanmestaruusmitalia (kuusi kultamitalia) ja 22 Suomen-mestaruusmitalia (joista
13 kultamitalia). Mäkihypyn maailmancupin hän
voitti neljästi, ja osakilpailuvoittoja hänellä on
46.
Jyväskylässä on Matti Nykäsen mukaan nimetty
hyppyrimäki, Matti Nykäsen mäki. Nykänen on
pysynyt julkisuudessa myös urheilu-uransa jälkeen ja tehnyt uraa laulajana. Lähde: Wikipedia)

Construction machinery

Matti Nykänen saapuu Kuivaniemen markkinoille.

KONEVARONEN
Construction machinery
Construction machinery

www.kuiva-turve.fi
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www.camping-merihelmi.fi
info@camping-merihelmi.fi
0400 695 876

Aivan meren rannalla

Oijärven toripäivät
kiinnostaa kansaa

on käytettävissäsi kolme rantamökkiä, kolme upeaa rivitalohuoneistoa
sekä 7 kesäkäyttöön tarkoitettua 2 hengen mökkiä.
Lisäksi 30 karavaanaria pystyy majoittumaan yhtäaikaisesti autoineen
ja vaunuineen. Uudet siistit huoltotilat ovat myös käytettävissäsi.
Saunomaan pääset joko nykyaikaiseen perhesaunaan tai ajan patinoimaan rantasaunaan.

Campingalue palvelee ympäri vuoden

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

Kumialan erikoisliike vuodesta 1963

SERA
mukana rengaskuvioissa

KEMISSÄ JA OULUSSA

Kemi

Oijärvi tutuksi -tapahtumassa pyöräillään.
Oijärven toripäivää vietetään perinteisesti heinäkuun
toisena viikonloppuna, ja
tänä vuonna päivä lauantaina on 8. heinäkuuta. Tapahtuman järjestävät Oijärven
kyläyhdistys, Oijärven nuorisoseura ja Oijärven mökkihöperöt ry.
– Meillä on torimyyjiä, arvontaa ja erilaisia kilpailuja,

Oijärven kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Auli Pietarila
kertoo.
Kyläyhdistyksen arvonnassa on palkintona potkupyörä. Lisäksi kyläyhdistys
järjestään Oijärvi tutuksi
-pyöräilytapahtuman. Kyseinen tapahtuma on järjestetty kolmena kesänä.
Pyöräretki ulottuu erilaisiin

Kulkurin Farssi kuvaa
vastakkainasettelua

Rengashuolto / myynti
HA 016 254 441
KA 016 254 442
24h 0400 691 216

Oulu

Rengashuolto / myynti
HA 08 881 1855
KA 08 881 1856
24h 0400 450 324

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

Kulkurin Farssissa on hauskoja tilanteita, kuten Leo Pakanen (vas.)
ja Pentti Ellilä kuvassa havainnollistavat.

maanrakennus

Herva Ky
Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

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

historiallisiin
kohteisiin,
joissa paikalliset asukkaat
kertovat tarinoita historiasta.
– Siellä on ihania maisemia, vanhoja kouluja ja
museoita. Kyläyhdistys järjestää osallistujille kahvitarjoilun ja makkaranpaistoa,
Pietarila kertoo.

Jouko 0400 290 848

Kuivaniemellä on tänä kesänä hauska kesäteatteriesitys,
Kulkurin Farssi.
Sen takana on Kuivaniemen kansalaisopiston alainen Roolinvaihtajat -näytelmäpiiri.
Ohjaaja Sanna Kluukeri
kuvailee Kulkurin farssia
kesäilotteluksi. Sen on kirjoittanut Teuvo Ruohoranta.
– Näytelmä kuvaa vastakkainasettelua svenska talande bättre folkin ja maatiaisten välillä. Kommellusten
kautta he koettavat oppia
elämään yhteiselämää.
– Esityksessä on mukana
perinteinen perhedraama.
Mutkia on matkassa, ja näytelmässä on paljon hauskoja
hetkiä, Kluukeri sanoo.
Kaikkiaan rooleja on viisitoista. Näytelmää esitetään
Kuivaniemen nuorisoseuran
talolla. Kaksi esitystä pidetään Iin Huilingissa 22.-23.7.
Kulkurin farssin ensi-ilta on
15.7. Kuivaniemen markkinoiden aikaan.

•Maa-ainestoimitus
-murskeet
-valumurskeet 0-16 mm
-valusorat seulottu 0-8 mm
-hiekat
-sorat
•Kaivinkonetyöt
-pyöräalustainen
-tela-alustainen
•Lavettikuljetukset

2017
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Kone Niskala Oy
• Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt
• Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset
• Lavettikuljetukset
• Murskeet ja hiekan toimitukset
• Jätevesijärjestelmät

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

Kievarin puuhanaiset baaritiskin takana. Vasemmalta: Raili Suomela, Maarit Haapakoski ja Katriina
Leinonen.

Kuivaniemen Kievarissa elävää
musiikkia ja kotiruokaa
Kuivaniemen Kievarin kesässä kajahtaa elävä musiikki ja karaoke. Lisäksi tarjolla on maittavaa kotiruokaa,
jota valmistaa Maaritin Lounas-pito -yrityksen Maarit
Haapakoski.
Kievaria vuodesta 1985
pyörittänyt Raili Suomela
kertoo, että viikonloppuisin
meno on nuorisovoittoista.
– Silloin lähiseudun bändit soittavat nykymusiikkia. Heitä tullaan mieluusti
kuuntelmaan. Perinteinen
tanssiväki on sen sijaan hieman kadoksissa, Suomela
selittää.
Vuodesta 1985 on paljon
muuttunut Kuivaniemellä.
Kylä on hiljentynyt ja siitä

on tullut osa Iitä. Viikot ovat
Kievarissa hiljaisia, mutta
onneksi väkeä kuitenkin
riittää viikonloppuisin ja
lounaalle.
– Työpaikat ovat hävinneet ja asukasluku on pudonnut puoleen entisestä.
Lounasporukkaa kuitenkin
riittää. Talvi pyörittiin kipurajoilla, mutta keväällä
väki lisääntyi, Haapakoski
toteaa.
Haapakosken ja Suomelan lisäksi Kievarissa työskentelee harjoittelija Katriina Leinonen. Hän kertoo
tykkäävänsä kovasti työstään.
– Olen täällä ensimmäistä kesää ja olen baaritiskillä

päivisin, Leinonen selittää.
Kuivaniemen markkinoiden aikaan kaikki muuttuu.
Silloin väkeä ja meininkiä
piisaa. Kievarissa on perjantaina Markkinarokki, jossa
esiintyy paikallisia tähtiä.
Lauantaina esiintyy duo Napakymppi. Välissä lauletaan
karaokea.
Mutta mikä on lounasvieraiden suosikkiruoka Kievarissa?
– Makaronilaatikko ja lihapullat. Pari päivää sitten
muuan asiakas kysyi luukeittoa, jota ei hänen mielestään ole ollut pariin vuoteen
tarjolla, Haapakoski kertoo.

Yrittäjä, tule mukaan verkostoon!
Yrittäjä, kun liityt Suomen Yrittäjien jäseneksi, olet osa paikallista, alueellista ja koko maan kattavaa yrittäjäverkostoa.
Sinulla on käytettävissäsi laajat maksuttomat neuvontapalvelut mm. lakimiesneuvonta sekä kaikki jäsenedut ja -palvelut.
Lue lisää www.ppy.fi ja liity www.yrittäjät.fi/liity.

Osallistu keskusteluun ja tutustu meihin:
facebook.com/pohjoispohjanmaan.yrittajat • facebook.com/suomenyrittajat
twitter.com/PPYrittajat • twitter.com/suomenyrittajat

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut

Kauppatie 6,
6, 91100
91100 Ii
Ii
Kauppatie
(08)
8176
050,
045
312
5755
• hydrauliikkaletkut
• öljynvaihdot
aikaa
(08) 8176
050, 045 312
5755

autotarvikkeet
•• autotarvikkeet

työkalut
•• työkalut

•• korjaamopalvelut
• työkalut
autotarvikkeet
• työkalut
varaamatta
Avoinna: ma-pe
ma-pe 9-17,
9-17, la
la 9-13
9-13
Avoinna:
• autotarvikkeet
• Mobil-öljynvaihdot
t. Pyydä tarjous!
änsuuntauslaittee
UUTUUS! 3D•pyör
hydrauliikkaletkut
korjaamopalvelut
hydrauliikkaletkut
öljynvaihdot aikaa
aikaa
••• korjaamopalvelut
• hydrauliikkaletkut
•• öljynvaihdot
varaamatta
varaamatta
renkaat kaikille
teille

us!
tarjous!
Pyydää tarjo
itteet.t. Pyyd
uslaittee
untausla
änsuunta
pyöränsu
3D pyör
UUS!! 3D
UUTUUS
UUT

renkaat kaikille
kaikille teille
teille
renkaat

Tuuliasta saa täyden pitopalvelun Merihelmi uusii ruokalistaansa
Aikaisemmin ravintolayrittäjänä Simossa ja Rovaniemellä toiminut Varpu
Kiuttu perusti Pitopalvelu
Tuulian vuoden 2013 alussa.
Yritystä hän pyörittää yhdessä tyttärensä Tanja Kiutun kanssa.
Yritys toimii Kuivaniemeen keskustassa entisen
LVI-yrityksen tiloissa, joissa
he tekevät pitoruokien alkuvalmistelut, täytekakkujen
ja muiden kahvileipien valmistamisen.
- Yleensä järjestämme pitopalvelun asiakkaan omiin
tai vuokraamiin tiloihin,
koska yrityksellämme ei ole
käytössämme juhlajärjestelyihin tarvittavia tiloja, Kiutut kertoivat.
Neljättä vuotta toimivalla Pitopalvelu Tuulialla on
vankka kokemus perhejuh-

lien järjestelyistä. Perheet
ovat pitopalveluyrityksen
tärkeitä työllistäjiä kaikkina
vuodenaikoina.
- Kevät on melkoisen
kiireistä aikaa ammattiin
valmistujaisten ja ylioppilasjuhlien vuoksi. Muina
aikoina pidetään tasaiseen
tahtiin syntymäpäivä-, rippi- ja kastejuhlia. Kesäisin
päästään järjestämään hääjuhlia ja sukutapaamisiakin
sekä muita tapahtumia, yrittäjä Varpu Kiuttu mainitsi.
Usein vainajien omaiset
haluavat antaa muistotilaisuuksien tarjoilun järjestämisen alan ammattilaisten
tehtäväksi.
- Muistotilaisuuksia järjestämme aika usein. Koska
äidilläni on vankka kokemus ravintola-alalta, hän
hoitaa tarjoilun ja kattauk-

sen ja minun vastuullani on
ruokien ja kahvileipien valmistaminen, Tanja Kiuttu
kertoi työnjaosta.
Yritys tarjoaa palvelujaan
Kuivaniemen lisäksi Iin ja
Oulun alueella sekä naapuripitäjässä Simossa. Yritys
haluaa laajentaa asiakaskuntansa käsittämään myös
Kemin ja Tornion suuntaan.
Yrittäjä toivookin tarjouksien pyytämistä hieman kauempana asuviltakin asiakkailta, sillä etäisyydet eivät
aina ole palvelujen esteenä.
- Järjestämme asiakkaille
juuri sellaisen pitopalvelutarjoilun kuin asiakas itse
toivoo. Voimme toimittaa
tilatut leivonnaiset, täyte- ja
voileipäkakut asiakkaan toivomaan osoitteeseen tai ne
voi noutaa suoraan toimipaikastamme.

Merihelmen
ruokalistalle on ilmaantunut uusia kevyitä ruoka-annoksia. Yrittäjä Petri Alakiuttu kertoo,
että uudelle alacarte-listalla
on tullut kasvisruokia. Myös
vegaanisia annoksia on tarjolla.

– Lisäksi ruokalistalla
ovat muikut ja perunamuusi, Alakiuttu toteaa.
Merihelmi on mukana
Kuivaniemen pitäjämarkkinoilla maanmainion lohikeittonsa kanssa. Sen reseptistä Alakiuttu vaikenee.

Merihelmi on monelle matkailijalle tuttu pysähdyspaikka.

– Se on perinneresepti. Ei
sitä saa paljastaa. Voita, kermaa ja suolaa siinä on, Alakiuttu naurahtaa.
Merihelmen aukioloajat
ovat muuttuneet. Nyt paikkaa pidetään kello 22 saakka
auki.
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Tervetuloa
edullisille ostoksille
Ii
Kisatie 1, 91100 Ii. Puh. 040 158 7000
Palvelemme: ma-pe 7-21, la 8-21, su 11-20

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS
SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY
95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

Turpeen nostoa.

Kuiva-Turpeen tuotanto
jää edellisistä kesistä
Alkukesän huono sää ja turpeen menekin pienentyminen ovat laskeneet kuivaniemeläisen Kuiva-Turve Oy:n
tuotantoa tänä kesänä.
– Pääsimme kauhean
myöhään liikkeelle tänä
vuonna lumien takia. Koko
kesäkuu on ollut melko sateista, toimitusjohtaja Pasi
Syrjälä sanoo.
Kuiva-Turve
työllistää

tällä hetkellä parisenkymmentä ihmistä. Tänä vuonna
turvetuotanto on Syrjälän
arvion mukaan noin 200 000
kuutiota. Parhaimpina vuosina se on ollut liki 800 000
kuutiota.
– Turpeen kysyntä on
heikentynyt. Se ei kerta
kaikkiaan mene enää kaupaksi kuten takavuosina,
Syrjälä tietää.

Heikentyneeseen menekkiin on monta syytä. Eräs on
turpeen verokohtelu, sillä
turpeen verotus on noussut
merkittävästi eikä turve ole
enää voimayhtiöiden mielestä houkutteleva lämmityksen polttoaine. Lisäksi
sähkön heikon markkina-arvon vuoksi turvetta ei enää
käytetä sähköntuotantoon
laisinkaan.

Kuiva-Turva nostaa turvetta Oijärven ympäristön
soilta. Lisäksi Oijärven takana Kivijokivarressa on turpeennostotyömaita.
Aivan rannikolla ei turvesoita ole ensinkään, sillä
rannikkoalue on noussut
merestä niin vähän aikaa sitten, ettei turvetta ole ehtinyt
muodostua.

Valokuituverkkoa kaivetaan parhaillaan

SANEERAUSNAUSKA OY
• Julkisivuremontit
• Asbestityöt
• Vahinkosaneeraukset
• Maalaustyöt

Iisiverkkon kaivuutyöt on
aloitettu parissa kohteessa
Iin alueella.
Kaapelityöt ovat käynnissä Kuivaniemen Vatungissa ja Iin keskustassa.
Iin Energian toimitusjohtaja Kari Kuusela kertoo,
että vuoden loppuun mennessä verkon pitäisi olla
toiminnassa. Ensimmäiset
liittymät otetaan käyttöön
heinäkuun aikana.
– Tänä vuonna rakennetaan pääosa verkosta. Vuosille 2018-2019 jää Olhavan
ja Kuivaniemen itä-puolen
alueet sekä joitakin yksittäisiä pieniä verkon osia muilta
alueita, Kuusela linjaa.
Verkko vedettään ensin
Iin taajamaan, Olhavaan,

Kuivaniemeen ja niiden välisille alueille.
Muut kunnan osat seuraavat perässä.
Pääosa töistä tehdään
tänä vuonna ja loput kahtena seuraavana.
Urakoijana on Relacom
Oy, ja projektin kustannusarvio on noin 9 miljoonaa.
Käytännössä valokaapeliverkon asentaminen tapahtuu niin, että urakoitsija
auraa kaapelin maahan vajaan metrin syvyyteen. Perässä tulevat teletyöntekijät.
He liittävät kaapelin tietoverkkoon.
Tällä hetkellä valokuitukaapeliliittymän on tilannut
reilut 1 200 taloutta. Tavoitteena on saada kaapelin pii-

Metsänomistajien itsensä hallitsema - takuulla metsänomistajien asialla!
Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa!
Kuivaniemen toimisto:
Kuivajoentie 13 B 2 (ent. Osuuspankin talo)
95100 KUIVANIEMI
Teemu Veteläinen puh. 0400 318 607
teemu.vetelainen@mhy.fi

Kaivuutyöt ovat käynnissä Iin keskustassa.

riin kaikki iiläiset. Valokuitu
mahdollistaa monen palvelun yhtäaikaisen käytön, esimerkiksi television katselun.
Kuitu ei ole ukkosherkkä,
mutta sähkökatkot saattavat
vaikuttaa yhteyden nopeuteen. Kaapeli voidaan upottaa myös veteen, joten se
voidaan vetää myös saariin.
Valokaapeli takaa huippunopean tiedonsaannin, ja
samalla talouksiin saapuu
laajakaistateleviso IPTV:n
palvelut. Nämä sisältävät
joukon teräväpiirtotelevisiokanavia.
Kaapeliverkossa on kolme solmupistettä, jossa aktiivilaitteet sijaitsevat. Pisteet ovat Iin keskustassa,
Olhavassa ja Kuivaniemellä.

Kaapelin
asentaminen
aloitetaan näistä kolmesta
paikasta.
–Koko Iin alueella kaapelia pannaan maahan noin
500-700 kilometriä, Kuusela
tietää.
Valokaapeliyhteys maksaa kotitalouksiin vielä satasen, ja kuukausimaksu
on puolestaan 50 euroa.
Ennakkohinta liittymille on
voimassa siihen saakka, että
rakentaminen on aloitettu
alueella.
Kuukausimaksu
sisältää operaattoripalvelut,
joten erillistä operaattorisopimusta ei tarvita. Operaattorina toimii Netplaza Oy,
mutta jatkossa kuluttajan on
mahdollista valita joku muu
palveluntarjoaja.
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Jorma Vittaniemi Kuivaniemen
Vuoden Yrittäjä
Kuivaniemen Vuoden Yrittäjänä 2016 palkittiin Kuivaniemen Yrittäjien syyskokous- ja pikkujoulujuhlassa
Kuivaniemen Fysioterapia
yrittäjä Jorma Vittaniemi.
Palkitsemiseen
osallistui
myös Iin kunta.
Vittaniemi aloitti työurana metsurina ja sitä työtä
jalostaen jatkoi metsäpalveluyrittäjänä Keminmaalla,
josta Vittaniemi on kotoisinkin. Metsätöissä sittemmin vaivautunut selkä pani
hakeutumaan kuntohoitajakoulutukseen, josta valmistui kuntohoitajaksi vuonna
1992. Sittemmin hän jatkoi
työn tekemisen ohella kouluttautumista
fysioterapeutiksi.
Kuivaniemen
Fysioterapian Vittaniemi perusti
vuonna 1998, joka toimii

edelleen ja Heli Suomela on
ollut työntekijänä -90 luvun
lopulta lähtien. Nykyisin
palveluihin kuuluu perinteisen hieronnan lisäksi mm.
kauneudenhoito sekä käsija jalkahoidot. Kuivaniemen
Yrittäjien jäsenenä yritys on
ollut koko toimintansa ajan.
Fysioterapiapalveluja tarjoava yritys laajeni
2000-luvulla
Keminmaahan. Parhaimmillaan vuonna 2006 yrityksessä oli 10
työntekijää. Vuonna 2013
Keminmaan toimipiste lakkautettiin lähinnä yrittäjän
terveyssyistä.
Nykyään Jorma Vittaniemi on toiminut Oulun
yliopistolla mikroyritysten
kasvu- ja kansainvälistymiskoulutuksessa, tavoitteena
on löytää vähemmän selkää
rasittavaa yritystoimintaa.

sikurssejakin sekä näytelmäharjoituksia
pidetään
säännöllisesti.
Kuivaniemen Nuorisoseura järjestää talolla tapahtuvan toiminnan lisäksi
muun muassa Vatunkipäivät, Iissä Vanhan Haminan
markkinat syyskuussa, Kuivaniemen joulumarkkinat
sekä Kuivaniemen Pääsisäismarkkinat.
Kuivaniemen
Markkinoilla on perinteiseen tapaan
oma suuri markkinateltta
esiintymislavan
vieressä.
Markkinaohjelmaan kuuluu
myös markkinabingo, jossa
molempina päivinä päävoittona on polkupyörä. Teltta on muodostunut myös
monille
tapaamispaikaksi markkinoilla. Siihen on
helppo sopia treffit, koska
teltta sijaitsee vakiopaikalla
esiintymislavan vieressä.

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

raskaskalustokorjaamisen erityisosaaja

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjä Jorma Vittaniemi kuvassa yhdessä
puolisonsa Lea Vittaniemen kanssa.

Kuivaniemen Nuorisoseuralla
aktiivista toimintaa
Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla on aktiivista toimintaa. Talo on valmistunut
1950-luvulla, joten se kaipaa
myös kunnostamista. Ensi
syksynä tullaan remontoimaan uudet ikkunat ja uusitaan sähköt, johon on saatu Oulun Seudun Leaderilta
päätös 65 000 euron avustuksesta.
Remontti tullaan tekemään puheenjohtaja Raimo
Ikosen mukaan ensi syksyn
aikaan siten, että vilkasta
viikoittaista toimintaa ei suljeta.
Nuorisoseuran
vetäjä
bingo pyörii joka toinen
viikonloppu; kesäisin maanantaisin, talvisin sunnuntaina. Kuivaniemen Eläkkeen saajat pitävät tansseja
joka toinen sunnuntai. Taloa
käyttävät eri bändit harjoituspaikkanaan ja tans-
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Kemi
Tornio
Huoltajankatu 4 Sepänkatu 4
045 171 2974
045 879 5898
Päivystys 24h +358 400 392 555

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

Puutavaran kuljetusta

H&M MIETTUNEN KY
Harjupääntie 6, 95100 Kuivaniemi
Kuivaniemen Nuorisoseuran teltta on markkinoilla suosittu kohtauspaikka vakiopaikalla esiintymislavan vieressä.
Markkinateltassa tarjotaan perinteiseen tyyliin
muurinpohjalettuja, kahvia
ja virvokkeita. Toimintaa
pyöritetään kolmessa vuorossa, joissa on viisi henki-

löä aina vuorossaan. Seuran
puheenjohtaja Raimo Ikonen ja sihteeri Jari Jämä lausuvatkin suurelle talkooporukalle kiitokset aktiivisesta
talkootyöstä. HT

Harri 044 564 7411

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua
- Säännöllinen kotihoito
- Kotisairaanhoito
- Asiointi- ja saattajapalvelut
- Omaishoitajien vapaapäivät
- Virkistystoiminta
- Kotisiivoukset
Palveluseteli tai kotitalousvähennysmahdollisuus

P. 045 631 2698

Liity jäseneksi

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi
Muurinpohjaletuilla on hyvä
menekki Nuorisoseuran teltalla.
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Kesäterveiset toivottaa
Parturi-Kampaamo

Nines

0400 850 340
Uusi osoite1.7. alk.
Vanhatie 154
95110 Kuivaniemi kk

Tervetuloa vanhat
ja uudet asiakkaat!

SIMON
APTEEKKI

KUIVANIEMEN
SIVUAPTEEKKI

Avoinna ma-pe klo 9-17

Avoinna ma-pe klo 9-16.30

Ratatie 8 Simo
Puh. (016) 266 009

Ratatie 1 Kuivaniemi
Puh. (08) 724 7590

PITOPALVELU TUULIA
Juhla- & leivontapalvelut
P. 050 401 8551, 040 657 5245
Häät * Ristiäiset * Pikkujoulut
Muistotilaisuudet ynnä muut
Soita ja pyydä tarjous!
Putkinotkontie 1 c,
Kuivaniemi

pitopalvelutuulia@luukku.com
www.pitopalvelutuulia.omasivu.fi

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

Retkeläisiä Taavolan tilan pihapiirissä

Iloinen kesäretki Seskaröhön
Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys järjesti lauantaina 17.6
perinteisen kesäretken, joka
suuntautui tällä kertaa Ruotsin Seskaröhön. Retkeläisiä oli lähtenyt mukaan 47,
mikä olikin matkan järjestäjän Anne Riepulaisen mukaan enemmän kuin pitkään
aikaan.
Iloisen
puheensorinan
vallitessa ajettiin kohti Haaparantaa, mistä paikallisopas liittyi retkiporukkaan.
Hänen johdollaan matka
jatkui Perämeren perukassa
olevalle Seskarön saarelle.
Seskarö on suomalaiselta
nimeltään Seittenkaari ja
pinta-alaltaan noin 20 neliökilometriä. Saari on suosittu
lomanviettopaikka
kesämökkeineen ja leirintäalueineen. Pienestä koostaan
huolimatta saarelta löytyy
monenlaista maisemaa tiheästä metsiköstä aavoihin
hiekkarantoihin. Unohtaa ei
sovi myöskään upeaa merinäkymää.
Ensimmäinen käyntikohde Seskarössä oli paikallinen
vanha puukirkko, joka vihittiin käyttöön vuonna 1929 ja
oli näin saaren ensimmäinen
kirkko. Opas tunsi kirkon
hyvin, sillä hänen isänsä oli
ollut siellä kirkkoväärtinä.
Kaunis kirkko on myös suosittu vihkikirkko.
Kirkolta matka jatkui paikalliselle kotiseutuyhdistyk-

selle tutustumaan lisää saaren historiaan.
Seuraavaksi
siirryttiin
Seskaröstä mantereen puolelle ja Taavola Gården
nimiselle maatilalle. Sen
viehättävässä pihapiirissä
toimii kirppis, kahvila ja
pieni puoti, josta voi hankkia monenlaista matkamuistotavaraa.
Pikaisen lounaan jälkeen retkeläiset siirtyivät
ihastelemaan
Torniojoen
kuuluisinta valjastamatonta
koskea. Lukuisat suomalaiset vierailevat vuosittain
Torniossa Kukkolankoskella, mutta tällä kertaa kosken
virtausta katseltiinkin Ruotsin puolella Kukkolaforsenilla. Upeiden maisemien
lisäksi retkiporukka sai
nähdä perinteistä siian lippoamista. Tuo kalastustapa
on pysynyt lähes muuttumattomana jo tuhat vuotta.
Siinä kosken pohjakuoppiin
levähtämään pysähtyneet
siiat nostetaan ylös lipoilla,
joissa on yli kuusimetrinen
varsi.
Nähtävyyksien täytteinen päivä päättyi ostoskierrokseen
Haaparannassa,
minkä jälkeen lähdettiin kotimatkalle. Reissulaiset olivat yksimielisiä, että retki oli
ollut kiinnostava ja ehdottomasti käymisen arvoinen.

Anna-Maria Pauanne

www.pohjoistavoimaa.fi
Terassin lasitukset

MUSTOSEN
LASI KY

Asentajankatu 4, 94600 Kemi, p. 016 223 864
Päivystys 0400 695 880

Siian lippoamista Kukkolaforsenilla

Seskarön kaunis puukirkko on valmistunut 1929

Taavolan tila on perustettu vuonna 1834
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Kuivaniemen kotiseutuyhdistys kertoo:

Museon kulmilta
Menneen syksyn ikävä uutinen oli, kun levisi tieto Yrjö
Heikinmatin
kuolemasta.
Yrjö oli pitkäaikainen Kotiseutuyhdistyksen jäsen ja
oli elämänsä aikana monissa yhdityksissä mukana. Me
kaikki Yrjön tunteneet muistamme hänen nauravat silmänsä ja aina hyväntuulisen
humoristin sattuvine sutkauksineen.
Työt museolla ovat alkaneet sujua perinteiseen tapaan viime vuosiin verrattuna. Kuluvana kesänä meillä
ei ole rakennustöitä, mutta
töitä on aina ja kaikille niin
kuin sihteerimme Anne Riepula on asian todennut aivan oikein.
Näkyvää uutta ilmettä

museon pihalle tuo Kotiseutupäivänä paljastettava
kotirintamanaisten
työn
kunniaksi
pystytettävä
muistomerkki.
Kuivaniemen naiset joutuivat kovan
paikan eteen, kun miehet
komennettiin puolustamaan
isänmaamme itsenäisyyttä,
ja kaikki työt jäivät naisten,
lasten ja vanhusten harteille.
Kuluvan kesän aikana
Kotiseutuyhdistyksellä on
tarjota palveluksia kuntalaisille ja kaikille halukkaille:
Kotiseutujuhla on 9.7.2017.
Juhla alkaa kirkossa kello
12:00 jumalanpalveluksella,
jonka jälkeen siirrytään Seurantalolle juhlaan. Saman
päivän iltana kello 18:00 on
museon pihalla kotirintama-

naisten patsaan paljastusjuhla.
Seuraava lauluilta on
11.7.2017 kello 18:00 museon pihalla.
Pitäjänmarkkinoille Kotiseutuyhdistyksellä on teltta,
jossa voi liittyä yhdistyksen
jäseneksi, ostaa kotiseutuaiheisia julkaisuja tai vain
käydä juttusilla.
Toinen lauluilta on museolla 25.7.2017 kello 18:00.
Museolla on tiistaisin
lauluiltoja lukuunottamatta
talkooilta, joka aloitetaan iltaviideltä. Tervetuloa töihin
ja makkaraa ja kahvia tarjotaan.
Museo on avoinna heinäkuussa viikonloppuisin kello 12:00-17:00 ja samoin tal-

kooiltoina sekä lauluiltoina.
Museolla on aiheena vanhanajan heinäntekovälineet
ja Ollikaisen mökissä on
aiheena puusta valmistetut
esineet. Jos sinulla on aiheisiin sopivia työkaluja tai
esineitä, voit antaa ne näyttelyyn kesän ajaksi. Tuo esineesi museolle tiistaina ilta
viiden aikoihin.
Tervetuloa museolle tutustumaan esivanhempiemme työkaluihin ja esineisiin
ja pysähtymään hetkeksi
miettimään esivanhempiesi
elämää esineiden valossa.
Tervetuloa ja ota kaverikin mukaan! !

Punamultapata porisee.

Antti Ellilä

Erkki Paaso opettaa koululaisille punontaa.

Kannuja museon näyttelyssä.

Katos valmistuu museoon.

Seniorituvalla aktiivista toimintaa
Kesäiset terveiset Kuivaniemen Seniorituvan kuntouttavasta
päivätoiminnasta.

Varpuluutien tekoa

Vuosi mennä vilahti taas ja
on aika kesälomien ja akkujen latausten.

Meillä täällä Seniorituvalla on monin tavoin
huomioitu Suomi 100 juhlavuosi. Koko kevään on
näytteillä ollut vanhoja esineitä ja käyttötavaroita, on
maalattu Suomen lippuja,
herätelty vanhoja perinteitä varpuluutia tehden. Ahkerat naiset ovat kutoneet
Suomi-sukkia. Sukat lahjoitettiin terveydenhoitaja Mirja Kehukselle neuvolaan.
Sukat on tarkoitus antaa
vastasyntyneille Mirjan ensikäynnillä.
Uusimpana palveluna,
kotona asuville ikäihmisille
koko Oulunkaarella, aloitettiin syksyllä 2016 videovälitteiset yhteydenpidot. Täältä
Seniorituvalta olemme asiakkaiden kanssa vetäneet

tuoli- ja yhteisjumppaa maanantaisin ja tästä ovat tykänneet niin meidän asiakkaat
kuin kotona osallistuvat.
Oikein hyvää kesää toivottaa Seniorituvan ahkera
väki ja elokuun alussa tavataan jälleen.
Kiitämme
yhteistyökumppaneita: Tuulia pitopalvelu, Eläkkeensaajat,
Eläkeliitto,
Kuivaniemen
sotaveteraanit, Oulunkaari,
Iin seurakunta, Jari Piirala,
SiKu-moto,
Ii-instituutti,
Kuivaniemen yritys, Kuivaniemen
taksiautoilijat,
Palvelulinja Iikka, M´n pitolounas, Katjaana Savaloja-Viinamäki, Rannikon
hevosseura ja Kuivaniemen
Nuorisoseura. Erityiskiitos
Toini Onkalon omaisille.

Suomi-sukkien lahjoitus Mirjalle
Lahjoitusrahoilla
saimme
ostettua Curling-pelin, joka
on ollut ahkerassa käytössä.

Sari Kumpulainen
Seniorituvan
päivätoiminnan ohjaaja
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Simon tapahtumia kesälle 2017
Simossa Pahnilan museo on avoinna yleisölle
10.6-13.8 välisen ajan la-su klo 12-18.00. Vietämme Eino Leinon päivää 6.7 klo 18 -20.00 runojen ja
musiikkituokioiden merkeissä. Perinneruokapäivänä 6.8 on myytävänä kuivalihakeittoa, kahvin ja
pullan kera. Kesän museotoiminta päättyy 13.8
Perinteistä Rantailtaa vietetään 8.7.2017 klo
16.00-21.00 Simoniemen kalasatamassa. Rantailta
kokoaa kuntalaiset, lomailijat ja matkailijat yhteen
nauttimaan kesäillasta Perämeren rantaan. Simoniemessä jo 47 vuotta järjestetty Rantailta pidetään tänä vuonna 24:ttä kertaa Lc Simon toimesta. Ohjelmaa on tänäkin vuonna tarjolla runsaasti
koko perheelle mm. erilaisia kilpailuja ja yhteislaulua. Rantailtaan niin oleellisesti liittynyt varraslohen paisto tapahtuu tänäkin vuonna samojen kokeneiden paistajien johdolla kuin aikaisemminkin.
Vieraita palvelevat kahvila ja olutloukku. Rantaillassa esiintyy Tanssiorkesteri Pataässä!
Suomi 100 vuotta Viantiejoen XIII- historiasymposium järjestetään Viantiejoen metsästysseuran talolla (entisellä Pömiön koululla) lauantaina 29.7 klo 10.00-16.00. Professori Matti Lackmanin
lisäksi luennoimassa ovat dosentti Marja-Liisa Hentilä, emeritusprofessori Seppo Hentilä ja FT Jouni
Kauhanen. Kunnanjohtaja Vivi Marttila avaa tilaisuuden. Luennoiden jälkeen on mahdollisuus
keskusteluun. Joka toinen vuosi järjestettävään
symposiumiin on saapunut kuulijoita aina runsaasti ja niin toivotaan nytkin runsasta osanottoa. Symposiumin järjestävät Oulun historiaseura, Simon
kunta, Oulu-opisto ja Viantiejoen metsästysseura/

naisjaosto. Tilaisuudessa on tarjolla omakustanteinen keittolounas kahveineen.
Tuulivoimapuiston 27 myllyn avajaisia vietetään 22.elokuuta kansalaistapahtumana Leipiön
alueella. Juhlassa nimetään myllyt Simossa viimeksi kastettujen 27 lapsen mukaan, palkitaan piirustuskilpailun voittajat, ruokaillaan ja kahvitellaan,
harmonikkamusiikin ja puheiden lomassa.
Simon alakoulun pihalle valmistuneen
Ässäkentän vihkiäisiä vietetään 30.8 koko koulupäivän ajan. Viralliset vihkiseremoniat ja kentän
juhlalliset avajaiset klo 9.00 alkaen. Paikalla ovat Sryhmän edustajat. Simon yläkoulun oppilaat ovat
suunnitelleet kilpailuja avajaisiin ja StreetFun- tapahtuma on samaan aikaan yläkoulun pihassa.
Tulossa on liikunnallinen päivä kaikille!
Simon kesän tapahtumat huipentuvat 1617.9 Simon Kesätorilla pidettäviin Nahkiaismarkkinoihin. Perinteisen markkinamyynnin lisäksi
Sport Team UkkoMettojen ”pojat” paistavat ja myyvät nahkisia. Erilaisten kilpailujen lisäksi olemme
huomioineet kaikki lapset ja lapsenmieliset, sillä
lauantaina esiintyy Mörriganes- Halavatun Pappojen lastenmusiikkiosasto. Sunnuntaina musiikista
vastaa Iltatähti ja Tarja Tihinen.
Molempina päivinä markkina-aikaa on 11.0015.00.

Lisätietoja kesän tapahtumista www.simo.fi

Kaikki palvelut saman katon alta

Täyden
palvelun
juhlatalo
Catering- ja pitopalvelu Taso
• maukkaat ruoat ja ammattitaitoinen henkilökunta
tilaisuuteen kuin tilaisuuteen
• teemme kaikki ruoat ja leivonnaiset itse

Ravintola Pappilan Pehtoori

• upeat juhlatilat Simon vanhassa
pappilassa meren rannalla
• 100 asiakaspaikkaa

Hautaustoimisto Junes
• henkilökohtainen palvelu surun hetkellä
• arkut, uurnat, kuljetukset, kukat

Puh. 040 321 8190,
www.tasocatering.com | raisa@tasocatering.com
Pappilantie 10, Simoniemi

Parturi-Kampaamo

Paula Posti
Ratatie 6
95200 Simo

Simossa vietetään
nyt vilkasta kesää
Simossa riittää puuhaa ja
vilksettä kesän aikana. Suosittu Pahnilan museo on kesän auki lauantaisin ja sunnuntaisin elokuun puoleen
väliin. Heinäkuun 8. järjestetään perinteinen rantailta
Simoniemen kalasatamassa.
Ohjelmassa on muun muassa varraslohen paistoa. Kyseessä on eräs Simon kaikkien aikojen suosituimmista
tapahtumista.
Eino Leinon päivänä 6.
heinäkuuta runon ja musiikin ilta Pahnilan museolla.

Suomen 100-vuotista taivalta juhlitaan Viantienjoen
metsästystalolla, jossa järjestetään Viantienjoen XIII
historiasymposium. Luennoimassa ovat emeritiusprofessori Heikki Ylikangas,
professori Matti Lackman,
emeritiusprofessori Seppo
Hentilä, dosentti Marja-Liisa Hentilä ja tohtori Jouni
Kauhanen.
Tuulivoimaloiden avajajaiset ovat puolestaan 22.
elokuuta.
– Se on kansalaistapah-

tuma, jossa 27 tuulivoimalaa vihitään yhtä aikaa.
Koskaan aikaisemmin yhtä
monta tuulivoimalaa ei ole
vihitty käyttöön, Simon vapaa-aikatoimenjohtaja Soile
Vakkala muistuttaa.
Koululaisille on luvassa
puuhaa elokuun lopussa, kun
Ässä-kenttä avataan 30. elokuuta. Luvassa on liikuntaa
koko päiväksi. Kenttä sijaitsee Simon alakoulun pihassa.
Syyskuun puolessa välissä
järjestään suosittu nahkiaismarkkina-tapahtuma.

Simon
Parturi-Kampaamo

Tervetuloa!
Puh. 016 276 611
Vanhatie 1, 95200 Simo
Simoniemen kalasatamassa paistetaan lohta. Tässä lohta paistaa Kalevi Miettunen.
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Simon yrittäjät myötätuulessa
Aikojen parantuminen on huomattu Simon yrittäjäkunnassakin. Simon yrittäjien puheenjohtaja Pertti Ylitalo kertoo tyytyväisenä, että
kaikilla on töitä ja jäsenistöönkin
on tullut lisäystä.
– Kesän alku on ollut rauhallinen. Yrityspuolella on positiivista
virettä vähän jokapuolella. Työt
ovat lisääntyneet vähän joka alalla.

Simojoella tapahtuva vapaa-ajan
kalastus vetää yrittäjiä puoleensa.

Heinäkuun Ykkösvalinnat!
Ä
R
E
Ä
R
E
Biolan eco
pikakompostori
220l
II-laatu

399,-

Bosch ART
23 18-Li
akkutrimmeri

125,Ma-pe 9.00-17.00
la 10.00-14.00 su suljettu.
Etappitie 1, 95200 Simo

Huolto- ja rengastyöt
Polttoainepalvelu!
Simon Autopalvelu Ky
Etappitie 2, 95200 Simo

016 266 037

www.simo.fi

Suuntaus on ylöpäin talousmaailmassa, Ylitalo kertoo.
Simon yrittäjissä on noin 50 jäsentä. Mukana on muun muassa
rakennuspuolen,
maasiirtoalan,
kuljetusalan, kampaamoalan yrityksiä.
– Simo on hyvä paikka yrittää.
Kunnan kanssa suhteet ovat kunnossa. Saimme toissa keväänä kun-

taan elinkeinokoordinaattorin. Sitä
kautta asioiden hoito yrittäjille on
helpottunut, Ylitalo toteaa.
Simoon mahtuu Ylitalon mukaan lisää yrityksiä. Esimerkiksi
matkailuala on kovassa nosteessa
lohen nousun lisäännyttyä, joten
majoituspalveluille Simojoen varteen saattaisi olla tilaa.

Kuivaniemelle ja Simoon mahtuu
vielä tuulivoimaloita
Tuulivoimarintamalla odotellaan uusia kuntien kilpailutuksia, sillä vanha
valtakunnallinen syöttötariffijärjestelmä on tullut täyteen ja nykyinen tuulivoimaloiden investointiaalto on
loppusuoralla.
– Tavoitteemme on, että
pääsemme
rakentamaan
Simoon ja Kuivaniemeen lisää tuulivoimaa, Tuuliwatti
Oy:n toimitusjohtaja Jari
Suominen kertoo.
Tällä hetkellä Iin Olhavan
Palokankaalla on hankekehityksessä 12 voimalapaikkaa. Kuivaniemen suunnitellut paikat sijoittuvat
Viinamäelle ja Isokankaalle.
Näihin tulisi yhteensä 10
voimalaa. Simossa on tällä
hetkellä pystyssä ja tuotannossa 37 tuulivoimalaa. Iissä
pystyssä ja tuotannossa on
11.
Simossa on kaavoituksessa 28 voimalaa.
Tuuliwatin
voimalat
ovat siivenkärkikorkeudeltaan 210 metrin korkuisia.
Uusissa kaavoissa jopa 250
metriä. Kuivaniemeen ja Simoon mahtuu vielä lukuisia
tuulivoimaloita, sillä sopivia
maa-alueita on rusaasti.
– Tulevaisuudessa mennään enemmän sisämaan
suuntaan ja rakennetaan entistä korkeampia ja halkaisijaltaan suurempia voimaloita, Suominen toteaa.
Hiljattain
valtiovallan
toimesta tehtiin selvityksiä
tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista, joiden mukaan voimalat eivät aiheuta
erityisiä terveysongelmia.
Selvityksen jälkeen ensimmäisen kilpailutuskierroksen pitäisi käynnistyä ensi
kesänä.

Tuuliwatin voimaloita voidaan ihailla
muun muassa Kuivaniemellä.
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Tukkilaiskisat onnistuivat erinomaisesti

Kolme miestä tasapainottelee tukin päällä. Eero Alaraasakka on varmistusmiehenä. Vasemmalta:
Juha Julkunen, Veli Paakkola ja Hannu Kettunen.

Visa Paakkola viilettää tukilla Raasakkakoskessa

Veli Paakkola saapuu maaliin
tukin päällä

Iin Tukkilaiskisat keräsi Raasakkakosken töyrään täyteen
ihmisiä tänä vuonna mainiossa kesäsäässä.
Tilaisuuteen oli vapaa
pääsy, joten yleisömäärää
oli vaikea arvioida. Kunta
oli kuitenkin jakanut 600 ohjelmavihkoa perhekunnille,
joten tällä laskutoimitukselle
voidaan arvella paikalla olleen reippaasti päälle 1 000
henkeä.
Ratamestari Eero Alaraasakka oli tyytyväinen kisoihin.
– Kaikki meni hyvin. Jokeen laskettiin 130 kuutiota
lisää vettä, joten läheltä kat-

Pekka Nyman Yli-Iistä sauvoo ylävirtaan.

Hannu Kettunen (vas.) ja Juha Julkunen kättelevät tukin päällä ennen rullausta. Eero Alaraasakka on
ratamestarina.
sottuna virta näytti hurjalle.
Haavereita ei kuitenkaan
tapahtunut, Alaraasakka toteaa.
Oman mausteensa kisaan
toi japanilainen televisiotähti
Miyagawa Daisuke, joka teki
oli päättänyt laskea Raasakkakosken tukilla. Mies pääsi
maaliin, vaikka putosikin
tukilta muutaman metrin
päässä lähtölaiturilta. Hänen
suorituksensa hyväksyttiin.
Daisuken myötä Ii ja Tukkilaiskisat pääsivät maailmankartalle, sillä Japanissa
hänen televisio-ohjelmaansa
katsoo noin 10 miljoonaa ihmistä. JR

Ratamestari Eero Alaraasakka ja Miyagawa Daisuke keskustelevat
koskenlaskusta.

Miyagawa Daisuke valmistautuu koskenlaskuun

Raasakkakosken törmä täyttyi yleisöstä. Iin Tukkilaiskisojen liikenteenohjaus arvioi kävijämääräksi noin 1600 henkilöä. Etualalla japanilainen kameramies tallentamassa Miyagawa Daisuken koskenlaskua
miljoonayleisölle, Japanissa tapahtuma näytetään televiso-ohjelmassa jota katsoo noin 10 miljoonaa ihmistä.
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Sanna Koivisto ja Risto Tolonen palkittiin kotiseutujuhlassa

Sanna Koivisto ja Risto Tolonen palkittiin Kotiseutupäivänä.
Iissä oli vilskettä sunnuntaina 2. heinäkuuta. Päivä aloitettiin Iin kotiseutujuhlalla,
jossa palkittiin vuoden iiläinen ja vuoden 2016 ympäristöteko.
Vuoden iiläiseksi valittiin
kalastusasiantuntija Risto
Tolonen.
Ympäristöteon palkinto
myönnettiin kuvataiteilija
Sanna Koivistolle.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava maintsi Risto Tolosen ansioiksi muun muassa
Perämeren
kalatalouden
sitkeä kymmeniä vuosia jat-

kunut kehittäminen ja kalatapahtumien järjestäminen
Iissä.
Tolonen muistutti puheessaan Perämeren uusista
lohenpyyntirajoituksista.
– Tuntuu katkeralta olla
vuoden iiläinen, kun tänä
vuonna on kala-asioissa saatu niin historiallisen huonot
päätökset, joiden kanssa joudumme taistelemaan.
– Kalastuksen tilaan on
tullut niin paljon rajoituksia, joita olemme joutuneet
selvittelemään ministeriötä
myöten saadaksemme sel-

ville, mitä järkeä tässä nyt
on.
– Nyt kun näin järjettömiä päätöksiä on voimassa,
työ jatkuu varmasti kalapuolella entistä tiiviimpänä
ja yritämme tehdä tilanteen
paljon paremmaksi kuin se
tällä hetkellä on, sanoi Tolonen.
Vuoden iiläinen -äänestyksessä ääniä annettiin
noin 600 ja voittaja sai näistä
40 prosenttia.
Kuvataitelija Sanna Koivisto palkittiin vuoden ympäristöteko-palkinnolla.

Iin ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Teijo Liedes kertoi, että Koivisto on
työllään ja teoillaan edistänyt asuinympäristönsä viihtyisyyttä. Koivisto on myös
aktiivisesti vaikuttanut Iin
ympäristöympäristöimagon
luomiseen. Koiviston teokset edustavat kestävän kehityksen mukaisesti paikallisuutta, luonnon ja eläinten
suojelua sekä ihmisoikeuksia.
– Samalla hän on halunnut säilyttää Iin kunnalle
tärkeää ja merkityksellistä
rakennusperinnettä entisöimällä Iin Kulttuurikauppilaa, Liedes muistutti.
Aikaisemmin pidetyssä
tunteellisessa juhlapuheessaan Koivisto kertoi tunnelmiaan, kun kunnantalon pihalla oleva Uitto-patsas oli
monien vaiheiden jälkeen
valmiina 2003.
– Vieläkin muistan yhtenä elämäni hienoimpana
hetkenä sitä kaunista kesäistä aamuyötä, kun se lopulta
monien ongelmien jälkeen
oli valmis. Olin aivan betonissa ja kivipölyssä.
– Aurinko paistoi ja joki
oli peilityyni. Koko kylä
nukkui, olin yksin. Se tunne, että olin saanut tehdä
pysyvän kunnianosoituksen
kotikyläni ihmisten työlle.
Se nöyryys ja helpotuksen
tunne, kun kaikki oli lopulta
valmista, Koivisto muisteli.
Kotiseutujuhlan jälkeen
seurasi Huilingin alueelle järjestetty koko perheen
museopäivä. Sen teemana

oli tänä vuonna musiikki,
ja alueella esiteltiin menneiden aikojen soittimia, mutta
myös uusia instrumentteja.
Viimeksi mainittuja oli tehnyt iiläinen kitaranrakentaja
Sami Aho, jonka soittimia
oli nähtävillä Huilingin kahvilan yläkerrassa.
Esillä oli tusinan verran instrumennteja, joiden
valmistusmateriaaleina oli
käytetty muun muassa tammea ja koivua. Aho rakentaa
kitaroitaan autotallissa Alarannalla.
– Haluan tehdä halvan
ja helpposoittoisen kitaran,
joilla aloittelijakin pääsee
kiinni soittoon, Aho selittää.
Hänen kitaroillaan ei
vielä ole merkkiä, mutta joidenkin soittimien lavassa on
S.Aho -logo.
– Jos joskus ryhdyn näitä myymään, niin ne voisivat olla Arctic Guitarseja
tai vastaavia. Kitarani ovat
maanläheisiä ja haluan, että
niissä näkyy käsityö, Aho
mainitsee.
Samana iltana arvottiin
Ahon valmistama kitara.
Sen voitti Elias Niskanen.
Iin
vilskeviikonloppu
huipentui sunnuntai-illan
Huilinki Soi -tapahtumaan.

Museoalueelle oli pystytetty
esiintymispisteitä,
joissa iiläiset ja lähialueen
muusikot musisoivat.
Ilta lopuksi oli IiLove
-konserttiin, jonka sävelmiä
yleisö oli saanut toivoa etukäteen.
Laulut esittivät IiLove
-bändi solisteinaan lauluyhtye Twisters ja Antti Annola.
Katsomo oli täynnä.
Konsertissa kuultiin 12
sävelmää, joiden elämänmakuiset taustatarinat kerrottiin ennen esitystä.
Tapahtuman jälkeen järjestäjien tunnelmat olivat
korkealla.
– Meni aivan mahtavasti!
Oli uskomattoman hienoa,
tuottaja Heidi Tiri hehkutti.
– Ei voi sanoin kuvailla.
Kaikki meni omien visioiden mukaan ja monta kertaa
sen yli, taiteellinen johtaja
Johanna Niskanen riemuitsi.
Järjestäjät toteavat, että
vastaava tilaisuus järjestetään tulevaisuudessakin.
– Se on tavoitteemme, ja
kunnan puolestakin on esitetty samankaltainen ajatus.
Kenties pienillä keinoilla
voimmme viedä tätä eteenpäin ja kasvattaa tilaisuutta,
Niskanen kertoo. JR

Sami Aho esitteli kitaroita.

Huilingin katsomo oli tupaten täynnä Huilinki Soi -tapahtumassa.

Heidi Tiri (vas.) ja Johanna Niskanen iloitsivat onnistuneesta Huilinki
soi -tilaisuudesta.

TUKKILAISKISAN Tulokset:
Sauvonta, ikämiehet
1. (217) Pekka Nyman, Ii, 1.55,84
2. (222) Riku Pakanen, Ii, 1.58,00
3. (219) Timo Uusiportimo, Ranua,
2.10,22
4. (220) Hannu Kettunen, Savonlinna,
2.22,00
5. (218) Visa Paakkola, Ii, 6. (221) Reijo Saari, Pietarsaari, -

Sauvonta, yleinen
1. (236) Juha Julkunen, Savukoski,
1.33,00
2. (235) Pauli Ylitalo, Pudasjärvi, 1.38,00
3. (232) Jarmo Mustonen, Kuusamo,
2.47,00
4. (233) Veli Paakkola, Ii, Koskenlasku, ikämiehet
1. (219) Timo Uusiportimo, Ranua,

1.51,00
2. (220) Hannu Kettunen, Savonlinna,
1.54,00
3. (221) Reijo Saari, Pietarsaari, 1.57,00
4. (218) Visa Paakkola, Ii, 2.09,00
5. (222) Riku Pakanen, Ii, Koskenlasku, yleinen
1. (236) Juha Julkunen, Savukoski,
1.40,00

Kirjolohi-istutukset
2. (235) Pauli Ylitalo, Pudasjärvi, 1.49,00
3. (232) Jarmo Mustonen, Kuusamo,
1.56,00
4. (229) Toni Pakanen, Ii, 2.00,00
5. (231) Daisuke Miyagawa, 2.06,00
Veli Paakkola, Ii, 2.21,70
6. () Juho Juntunen, ---

Raasakan yläallas ja Illi
ti 4.7 ja pe 14.7.
Rauhoitus seuraava
päivä klo 12.00
Lisätietoa: kalaaiista.fi
Tervetulo kalaan!
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Pohjois-Iin historia julkaistiin
Pohjois-Iin historiateos julkaistiin lauantaina 1.7. Teoksessa on 402 sivua ja sen on
kirjoittanut iiläinen historioitsija Pertti Huovinen.
”Meijän Pohjois-Ii, PohjoisIin kylähistoria” -nimisen
teoksen rahoitukseen osallistuivat Valto Pernun säätiö ja
Museovirasto.
Kirjoitusprojekti käynnistyi 2012, kun Pohjois-Iin
kyläyhdistys täytti 25 vuotta. Silloin päätettiin historiateoksen julkaisemisesta, kun
yhdistys täyttää 30 vuotta.
Huovisen mukaan kirjoitustyö oli vaativa prosessi.
– Kaikki tieto piti hankkia
kirjoista, vanhoista sanomalehdistä, arkistoista ja vähän
uudemmat tiedot ihmisiä
haastattelemalla, hän kertoo.
Teos käynnistyy varhais-

historiasta. Varhaisimmat
merkinnät Pohjois-Iistä ovat
1400-luvulta, jolloin paikkakunta mainittiin erään oikeusjutun yhteydessä. Tuolloin muuan pohjois-iiläinen
talonpoika käräjöi Naantalin luostaria vastaan.
Sen jälkeen ensimmäisten historiatietojen jälkeen
sattui ja tapahtui: Venäläiset
mellastivat, tappoivat ihmisiä ja polttivat taloja, nälkävuodet niittivät kansalaisia
ja saksalaiset sodan aikana
tekivät omat tekonsa.
Vuoteen 1840 Iijoen yli
kuljettiin lautalla Haminasta
Veijolaan. Rautatiesilta rakennettiin 1903 ja nykyinen
nelostien silta rakennettiin
1958.
Pohjois-Iissä on ollut limonaditehdas, työväentalolla katsottiin elokuvia ja

sotien jälkeen paikkakunta
vilisi lapsia. Viimeisimmät
maininnat kirjassa ovat tämän vuoden keväältä, ja
tuoreet pohjois-iiläiset kunnanvaltuutetut saatiin mukaan teokseen.
Haasteellisinta Huovisen
mukaan oli rakentaa aineiston pohjalta yhtenäinen tarina kirjaksi.
– Tein nelisenkymmentä
haastattelua. Lisäksi minulla oli apunani Ilkka Tepon
arkelogiset tutkimukset ja
oman isäni muisti. Hän täyttää ensi kuussa 92 vuotta,
mutta muisti on terävä ja tarinankerrontakyky on hyvä,
Huovinen kertoo.
Kirjasta on otettu 300
kappaleen painos. Näistä yli
200 on jo varattu. JR

Pertti Huovinen kirjoitti
Pohjois-Iin historiateoksen.
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Laguunissa kampaukset tulevat kuosiin. Tässä käsiteltävänä on Janika Lammela, jonka tukkaa laittaa
Jonna Perätalo.

Parturipainotteinen
parturikampaamo avasi ovensa
Ii on saanut uuden paikan,
jossa miehet ja naiset voivat
uusia hiustyylejään. Kyseessä on Laguuni, joka on yrittäjä Jonna Perätalon mukaan
”parturipainotteinen parturikampaamo”. Se sijaitsee
Iin Kirkkotiellä paikassa, jossa on ollut pitkään parturi.
– Tavoitteeni on palvella
suurimmaksi osaksi parturiasiakkaita, Perätalo sanoo.
Laguuni on ollut toiminnassa alle kuukauden. Nimi
keksitiin pikaisesti, koska
paikalle tarvitiin sellainen.
– Sen keksi äitini. Nimen

piti olla miehekäs tai naisellinen tai siltä väliltä. Miehet
olisivat saattaneet säikähtää
liian naisellisesta nimestä,
Perätalo selittää.
Viikossa
parturipalveluita on saatavana kolme
päivää ilman ajanvarausta:
Keskiviikkoisin, torstaisin ja
perjantaisin. Kampaamopalveluille on varattu kaksi päivää, ja lauantaisin Laguuni
on avoinna joka toinen viikko.
– Miesten pitää yleensä päästä parturiin heti, ja
yleensä tämä päätös teh-

dään loppuviikosta, Perätalo naurahtaa.
Hän on toistaiseksi Laguunin ainoa työntekijä.
Hänen haaveissaan on jonakin päivänä palkata toinen
työntekijä. Lisäksi on mahdollista, että paikan toinen
kampaamotuli vuokrataan
jollekin ulkopuoliselle kampaamoyrittäjälle.
Tavallisten hiustenleikkuiden ja -muotoilujen ohessa Laguunin palveluihin
kuuluvat myös parranmuotoilut jakasvonaamiot.

Kotirintamanaisten työlle muistomerkki Kuivaniemen kotiseutupäivänä
Kuivaniemen kotiseutupäivää vietetään sunnuntaina
9.7. Päivä alkaa perinteisesti Jumalanpalveluksella ja
seppeleenlaskulla Kuivaniemen kirkossa kello 12.. Sen
jälkeen siirrytään Nuorisoseuran talolle lohisopalle ja
pääjuhlan viettoon. Juhla-

ohjelmassa on puheita, lausuntaa ja musiikkiesityksiä.
Juhlapuheen pitää entinen
kuivaniemeläinen Aalto-yliopiston professori Olli Dahl.
Muutaman vuoden ajan
on kotiseutuväen mielissä
kypsynyt ajatus pystyttää
muistomerkki kunnioitta-

maan
kotirintamanaisten
työtä viime sotiemme aikana. Tänä Suomen juhlavuonna tuo asia toteutuu.
Muistomerkin paljastustilaisuutta vietetään kotiseutupäivänä
Kuivaniemen
kotiseutumuseon
pihalla
kello 18. Tilaisuuden ohjel-

massa on musiikkia sekä lyhyt katkelma Erkki Paason
kirjoittamasta näytelmästä
”Keisarivallasta tasavallaksi
Kuivaniemellä”. Näytelmän
on dramatisoinut Sanna
Kluukeri ja sen esittää Kuivaniemen Roolinvaihtajat.
Tilaisuus on kaikille avoin ja

siellä on kahvitarjoilu.
Tervetuloa
viettämään
Kuivaniemen 63. kotiseutupäivää!

Anne Riepula

www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Konfirmaatiomessu Su 9.7.2017 10:00
Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Armahtakaa! Toimittaa: Ruotsalainen Tapani,
kanttorina: Savolainen Eija. Kolehti:
Seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen ja kehittämiseen, PTK ry:n
kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 16.7.2017
10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Herran palveluksessa. Toimittaa: Kinnunen
Matti, kanttorina: Kujala Salla. Kolehti:
Suomen Idäntyö UP ry - Apua yli rajojen. Järjestö tekee kansainvälistä
diakoniatyötä Baltian ja Itä-Euroopan
köyhien parissa.
Hartaus Iin hoiva-osastolla To
13.7.2017 13:00
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
20.7.2017 14:30. Voit pyytää seurakun-

nan työntekijää käymään luonasi tai
omaisesi luona.
Iin kirkko on tiekirkko arkisin 12.6.4.8.2017 klo 11-18, jolloin kirkko-opas
on paikalla. Löydä muut tiekirkot
https://www.tiekirkot.fi/
Iin ja Kuivaniemen diakoniatoimistot ovat kiinni 3.7. - 6.8.2017
Nuortenilta To 13.7.2017 ja 20.7.2017
18:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Tervetuloa kesäiseen nuorteniltaan!
Ohjelmassa rentoa yhdessäoloa ja Sanaa.
Perheiden päiväleiri La 19.8.2017
09:30 - 13:30 Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32. Päiväleirin ohjelmassa on leikkejä, askartelua, aarreseikkailu, nuotioherkkuja ja muuta mukavaa
ohjelmaa. Päiväleirillä tarjotaan ateria.
Lähtö Avelan rannasta Alarannantien

päästä lauttarannasta klo 9.30. Paluu
lauttarantaan klo 13.30. Joen yli mennään lautalla. Tämän jälkeen kävelymatkaa noin 1 km. Pienille lapsille kannattaa ottaa vaunut/ rattaat mukaan.
Päiväleiri on maksuton. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen www.iinseurakunta.
fi tai puh.0400-541319 tai 040-8478936
( voit soittaa 3.5.-16.6. ja 10.8.-11.8.)
TERVETULOA KESÄISELLE PÄIVÄLEIRILLE AIKUISET JA KAIKENIKÄISET LAPSET!
Kuivaniemen alue
Kotiseutupäivän sanajumalanpalvelus su 9.7. klo 12 Kuivaniemen kirkossa.
5. Sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän
aihe: Armahtakaa ! Toimittaa Ari Rautakoski, kanttorina Tiina Tuomikoski.
Kolehti: Seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen Suomen Tyttöjen ja

Poikien Keskuksen kautta. Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille.
Kotiseutupäivän juhla su 9.7. klo 13
Kuivaniemen Nuorisoseuralla.
Markkinakirkko-sanajumalanpalvelus su 16.7. klo 12 Kuivaniemen pitäjänmarkkinoilla. Apostolien päivä, pyhäpäivän aihe: Herran palveluksessa.
Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina
Salla Kujala. Kolehti: Suomen Idäntyö
UP ry – Apua yli rajojen. Järjestö tekee
kansainvälistä diakoniatyötä Baltian ja
Itä-Euroopan köyhien parissa.
Kuivaniemen diakoniatoimisto on
suljettu ma 26.6. – pe 4.8. ja Iin diakoniatoimisto on suljettu ma 3.7. –
su 6.8.
Perheiden päiväleiri la 19.8. klo 9.30
– 13.30 Karhun leirikeskuksessa, Leirikeskuksentie 32. Päiväleirin ohjelmas-

sa on leikkejä, askartelua, aarreseikkailua, nuotioherkkuja ja muuta mukavaa
ohjelmaa. Päiväleirillä tarjotaan ateria.
Lähtö Avelan rannasta Alarannantien
päästä lauttarannasta klo 9.30. paluu
lauttarantaan klo 13.30. Joen yli mennään lautalla, tämän jälkeen kävelymatkaa n. 1 km. Pienille lapsille kannattaa ottaa vaunut/rattaa mukaan.
Leiri on maksuton.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.
iinseurakunta.fi tai puh 0400 541 319
tai 040 847 8936, (voit soittaa 10.8. –
11.8.) Tervetuloa kesäiselle päiväleirille
aikuiset ja kaikenikäiset lapset.
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
grillit • Kahvilat • ravintolat

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

via, pullaa
ituotteet,kah

Grill

Ikosen

Tervetuloa!

Grillikahvio

Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Avoinna: Ti-to 12-21, pe-la 12-04, su 12-21, ma suljettu

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA
oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: Valtarintie 2, p. 050 466 4899
- Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

KUNTO
KLUBI

Lue IiSanomat
netissä:
www.iisanomat.fi

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

www.iisanomat.fi

Valokuvat
Fotokioskista
Valokuvaamo Salama
Juho Tauriainen
Sorosentie 2, 91100 Ii
040 743 8373

sa.
s
to
is
m
e
k
a
h
lu
e
lv
a
Ilmoita P
7349
3
4
7
0
4
0
s
ta
s
a
R
u
n
Soita ja sovi: Han

Lue IiSanomat netistä:

valokuvauspalvelut

Kuvakoot
ja hinnat
Perusmaksu 2,90 €

10 x 15 cm

0,35 €

15 x 20 cm

1.90 €

20 x 30 cm

4.50 €

Liikkeen aukiolot voi
tarkistaa facebookista
Studio Salaman sivuilta.
Joka viikko päivittyy uudet.

www.studiosalama

Iin kesäjumpat ovat alkaneet
Iin kunnan järjestämät ohjatut kesäjumpat
ovat alkaneet juhannuksen jälkeen. Jumpat
on suunnattu kaikenikäiselle aikuisväestölle. Maanantaisin Iin urheilukentällä jumpataan kehon omaa painoa hyödyntäen.
– Mukana ovat myös aerobinen liikunta
ja lihaskunto-osuudet sekä venyttelyt. Käytämme musiikkia ja välillä tanssitaan, Iin
kunnan liikuntaneuvoja Marjo Veijola kertoo.
Tunnin kestävään jumppahetkeen voivat tulla myös iäkkäät henkilöt. Ensimmäisellä kerralla vanhimmat jumppaajat olivat
70-vuotiaita. Yhtään miestä ei kuitenkaan
ollut mukana.
Keskiviikkoaamuisin Illin uimarannassa
on lempeä liikuntatuntatunti, joka perustuu
joogaan ja pilatekseen.

– Sinnekin voi tulla kuka tahansa. Mukana on helppoja, keskitason ja haastavia
liikkeitä, joten siellä voi olla aloittelijoita ja
edistyneitä mukana, Veijola sanoo.
Torstai-iltana on Nätteporin rannassa
kahvakuulatunti, joka on suunnattu kaikelle
kansalle. Jokaisella pitää olla oma kahvakuula ja jumppamatto.
– Teemme hyvän alkulämmittelyn, jonka
jälkeen käsittelemme kahvakuulan perustekniikkaa, sillä liikunnan pitää olla turvallista ja tehokasta, Veijola toteaa.
Elokuussa Huilingin näyttämöllä järjestetään dancebox-tunteja. Kyseessä on erityyppisiä tanssilajeja käsittävä vauhdikas tilaisuus. Veijola huomauttaa, että danceboxin
askelkuviot ovat helppoja.
Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi Iis-

sä on sadan tunnin liikuntahaaste, joka alkoi
maanantaina 26.6. Haaste kestää 14 viikkoa,
jonka aikana kerätään 100 tuntia liikuntaa
jossakin muodossa. Osallistujan ei tarvitse
suorittaa tunnin mittaista liikuntaa yhtäjaksoisesti, vaan voi ”kerätä” päivän aikana
kertyneet suoritukset yhteen.
–Pyrimme aktivoimaan ihimisiä liikkumaan vaikka työmatkoja pyörällä, kävellen
kauppareissuja, leikkimään lasten kanssa ja
pelaamaan. Kunhan ihminen aktivoi itseään. Kaikki liikunta on terveydelle hyväksi.
Ei tarvitse hikihatussa rehkiä, sillä liikunnan
pitää olla hauskaa ja rentouttavaa, Veijola
kertoo.

Askelkyykky. Selkä suorana ja keskivartalo tiukkana kyykistytään vuorotellen jalkoja. Liike voidaan tehdä paikallaan keskittyen yhteen jalkaan
kerrallaan tai vuorojaloin. Askelkyykky on monipuolinen ja tehokas liike. Jalkalihasten lisäksi se
kehittää koordinaatiokykyä, tasapainoa ja kokonaisvaltaista kehonhallintaa.

Kyykky penkiltä. Otetaan hyvä haara-asento, jalkaterät hieman ulospäin. Penkki tai tuoli on takana. Kädet reisien päälle. Penkille istahdetaan
ja noustaan saman tien ylös ja kädet nostetaan
eteen. Jalkakyykyssä tärkeimmät käytettävät lihakset ovat pakaralihakset eli lonkan ojentajat,
etureiden lihakset ja selkälihakset.

Punnerrus seinää vasten. Keho suorana, keskivartalo saa työtä. Asetutaan noin metrin päähän seinästä, tuetaan kädet seinään ja punnerretaan rintaa lähelle seinää kyynärpäät koukistuen
vartalon sivuille. Työnnetään takaisin lähtöasentoon. Punnertamalla harjoitetaan monia eri lihaksia yhtäaikaisesti kuten rinta-, ojentaja- ja
hartialihaksia sekä keskivartalon lihaksia.

Marjo Veijola on Iin kunnan liikuntaneuvoja.

Vatsarutistus. Kädet pitävät kiinni tuolista ja jalat
nostetaan ylös. Sama liike voidaan tehdä matolla. Istutaan penkille ja nojataan hieman taaksepäin selkä suorana samalla vatsalihaksia hieman
jännittäen. Taivutetaan polvia 90 asteen kulmaan ja nostetaan jalat irti maasta kohti rintaa.
Palautetaan alkuasentoon.
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Kuivaniemen
jätevedenpuhdistamon
ilmastointia uudistetaan

KUULUTUS
PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
Iin kunta on TuuliWatti Oy:n toimeksiannosta laatimassa osayleiskaavaa Olhavan kylän
Palokankaan alueelle. Kaava-alue sijaitsee Nybyn kohdalla noin 2,5 – 6 kilometrin etäisyydellä valtatiestä 4, 100 Kv sähkönsiirtojohdon itäpuolella. Kaavassa esitetään 12 tuulivoimalan paikkaa.
Kaavaluonnos pidetään mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä Iin kunnanvirastolla
yhteispalvelupisteessä 28.6. – 27.8.2017 välisen ajan. Kaavaluonnokseen ja hankkeen
yhteydessä laadittuihin selvityksiin ja muuhun aineistoon voi tutustua myös Iin kunnan
nettisivuilla www.ii.fi/yleiskaavoitus.
Lisätietoja hankkeesta antaa TuuliWatti Oy Hannu Kemiläinen p. 040 7343026, FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy Janne Tolppanen p. 044 2787307 ja Iin kunta Markku Vitikka
markku.vitikka@ii.fi.
Kaavahankkeesta järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus Maisemaravintola Merihelmessä 10.8.2017 klo 17.30 alkaen.
Osallisilla ja muilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kannanotot
pyydetään toimittamaan Iin kunnanhallitukselle nähtävilläoloajan kuluessa Iin kunnanvirastoon (Jokisuuntie 2) tai postitse osoitteeseen: Iin kunta, PL 24, 91101 Ii.

Satama kyläyhdistykselle

Iissä 20.6.2017
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus päätti vuokrata Myllykankaan kyläyhdistykselle noin 6 000 neliön
suuruisen määräalan piensatamatoimintoa varten. Alueen vuokra-aika on noin 30
vuotta ja päättyy samanaikaisesti vesialueen vuokrasopimuksen kanssa

KUULUTUS
PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
Iin kunta on Pahkakosken Energia Oy:n toimeksiannosta laatimassa osayleiskaavaa Pahkakoskelle. Kaava-alue sijaitsee Yli-Iin Pahkakosken kylän kohdalla Iijoen eteläpuolella noin
2 – 6 kilometrin etäisyydellä Iijoesta. Kaavassa esitetään 30 tuulivoimalan paikkaa sekä
kolme vaihtoehtoista sähköaseman sijoituspaikkaa.
Kaavaluonnos pidetään mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä Iin kunnanvirastolla
yhteispalvelupisteessä 28.6. – 27.8.2017 välisen ajan. Kaavaluonnokseen ja hankkeen
yhteydessä laadittuihin selvityksiin ja muuhun aineistoon voi tutustua myös Iin kunnan
nettisivuilla www.ii.fi/yleiskaavoitus. Lisäksi aineistoon voi tutustua Kierikkikeskuksessa
aukioloaikoina.
Lisätietoja hankkeesta antaa Pahkakosken Energia Oy Jaakko Leppiniemi p. 040 1881297,
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Janne Tolppanen p. 044 2787307 ja Iin kunta Markku
Vitikka markku.vitikka@ii.fi.
Kaavahankkeesta järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus Kierikkikeskuksessa 8.8.2017
klo 17.30 alkaen.
Osallisilla ja muilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kannanotot
pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle nähtävilläoloajan kuluessa Iin kunnanvirastoon (Jokisuuntie 2) tai postitse osoitteeseen: Iin kunta, PL 24, 91101 Ii.
Iissä 20.6.2017
Kunnanhallitus

Iin Yrityksen lasten yleisurheilukilpailut
Iin Yrityksen järjestämiä kesän toisia yleisurheilukisoja
suosi jälleen hieno kesäsää.
Innokkaita lapsia oli mukana ilahduttavan runsaasti.
Paikalla olleet huoltojoukot
antoivat ansaitut kannustukset kaikille juoksuerille.
T5 40 m + pituus
Milena Ronkainen 10,44 +
153, Kiira Kurttila 13,85 +
102, Aino-Marie Karvonen
10,32 + 178, Elviira Leppäniemi 11,15 + 156, Reetta Leppäniemi 18,34, Minea
Heikkilä 11,70 + 113, Pihla Laurila 11,50 + 110, Aada
Jaara 13,72 + 173.
P5 40 m + pituus
Hannes Kurkela 10,34 + 119,
Aapo Ojanen 10,34 + 140,
Eetu Seppänen 9,85 + 176.
T7 40 m + pituus

Iin kunnanhallitus kokoontui 19.6. päättäen esittää
kunnanvaltuustolle,
että
Kuivaniemen
jätevedenpuhdistamon ilmastoinnin
uusimiseen osoitetaan tämän vuoden talousarvion
investointiosaan 25 000 euron määräraha. Jätevedenpuhdistamon prosessitilan
ilmanvaihtolaite on todettu
rikkinäiseksi. Laite on yli 20
vuotta vanha. Toimimaton
ilmanvaihto aiheuttaa prosessitilan kostumista erityisesti talviaikana ja heikentää
näin rakenteiden ja erityisesti sähkölaitteiden kestävyyttä.

Maiju Sorakangas 9,96 + 171,
Nea Ronkainen 7,75 + 271,
Oona Pesämaa 9,28 + 167,
Riia Kurttila 8,68 + 178, Nella Seppänen 8,05 + 242, Ella
Kiviniemi 8,18 + 217, Neela Piltonen 9,73 + 178, Janni
Pakanen 8,11 + 207, Noora
Kanniala 8,90 + 181, Linnea
Jaara 9,97 + 176, Ninni Kantola 8,59 + 204.
P7 40 m + pituus
Matias Höyhtyä 9,49 + 177,
Aatu Ojanen 9,15 + 109, Kalle Hiltunen 9,32 + 156, Petrus Leinonen 8,45 + 238.
T9 40 m + pituus
Saga Pesämaa 8,51 + 233, Sofia Hiltunen 8,25 + 240, Viivi Heikkilä 8,90 + 206, Sofia Perttula 9,09 + 228, Iida
Ruotsalainen 8,68 + 242,
Veea Piltonen 7,85 + 263, Ella

Alatossava 8,25 + 239.
P9 40 m + pituus
Ville Koivuvaara 8,78 + 220,
Tuomas Höyhtyä 9,10 + 198,
Veeti Sorakangas 7,83 + 264,
Valtteri Kurkela 7,84 + 243,
Jooa Piltonen 8,39 + 251.
T11 60 m + pituus
Kiia Kurkela 11,26 + 291,
Venla Varis 10,21 + 340.
P11 60 m + pituus
Joona Heikkilä 9,96 + 312.
T13 60 m + pituus
Sanni Tiiro 9,82 + 341, Milla Kurkela 9,34 + 383, Jatta
Nurmela 8,70 + 4,25, Aino
Veijola 9,63 + 364.
P13 100 m + pituus
Jasper Södö 14,22 + 429.
T15 100 m + pituus
Katariina Pyörälä 14,42 +
420.

Koko vuokra-ajalta peritään vuokraa yksi euro.
Satama-alue sijaitsee Kaakkurinniemen asemakaavaalueella.

Päätettiin jatkaa käytäntöä,
että kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka toinen viikko
maanantaisin. Kesäajalla on
taukoa, joten seuraava kunnanhallitus kokoontuu 14.8.

ta 200 euron hintaan.
ST1 Oy:n kanssa tehtiin
maaliskuussa kauppa kunnalta vuokralla olleesta 10
000 neliömetrin maa-alasta.
Sen jälkeen ST1 Oy on ilmoittanut haluavansa lunastaa
maanvuokrasopimukseen
perustuen myös KL-tonttiin
kuuluvat käytössään olevan
2300 neliömetrin osan Takalon ja Laksonperän tiloista.
Kauppa tehtiin 8982 euron
hinnalla.

Maakauppoja

Henkilöstöjaosto

Kokousajankohdat

Olga Kolehmaiselle päätettiin myydä 1700 neliömetrin
tontti Terveystalon tilasta 20
000 eurolla.
Tapani Huhtasen kanssa tehtiin tilusvaihto, jossa
kunta luovittaa Leiri tilasta
1600 neliömetrin alan ja Tapani Huhtanen luovuttaa
130 neliömetriä Kuusikko
tilasta sekä maksaa 5944 euroa välirahaa.
Seppo Kaistolle myytiin
asuntotontti Juolukkakujal-

Hallintosääntöön perustuen
kunnanhallitus nimesi keskuudestaan henkilöstöjaoston. Puheenjohtajaksi tuli
Pekka Koskela (Veli Paakkola), varapuheenjohtajaksi
Leena Tiiro (Mika Hast) sekä
muiksi jäseniksi Sanna Valaja (Riikka Ruonala), HeliHannele Haapaniemi (Tiina
Vuononvirta) ja Petri Tervonen (Jarmo Lauri).

Rakkauden kirkkovene
Rakkauden kirkkovene rantautetaan Iijoen varrella ja
pistetään pystyyn esitysiltamat
“Etsitään kypsää mutta
leikkisää lohta jakamaan
arkisia iloja ja vähän juhlallisempiakin hetkiä. Ruuanhakutaito plussaa. Sinua
odottaa malttamattomana
sukukypsä henkilö, joka ei
pelkää katsoa syvälle silmiin. Märin suukoin, Lohimorsian84”
I <3 Iijoki-esitystapahtumassa soudetaan Iijoki
kirkkoveneellä heinäkuussa
2017. Rakkauden kirkkovene rantautetaan Taivalkoskella, Pudasjärvellä, YliIissä sekä Iissä ja pistetään

pystyyn esitysiltamat. Iltamissa rakkaus ja joki saavat
näkyviä, kuuluvia, tuntuvia
ja maistuvia muotoja.
Työryhmäläiset kuvataiteilija Anni Arffman, äänitaiteilija Anssi Laiho, tanssitaiteilija Anni Rissanen
ja teatteritaiteilija HannaKaisa Tiainen tekevät esityksessä oman tulkintansa
rakkaudesta Iijoella. Monitaiteellinen työryhmä on kokoontunut kesäkuussa työskentelemään yhdessä Iijoen
varrelle. Ennakkonäytöksiä
oli kesäkuun lopulla kahtena iltana Iissä.
Esitykset ovat tiistai 4.7.
kello 19.30 Taivalkoski Putaanmutka,
Pudasjärvellä

perjantai 7.7. kello 19 Eeteni Parkkilantie 858, Yli-Ii
maanantaina 10.7. kello 19
Möljän ranta Ahvenniemi,
Iissä torstaina 13.7. kello 19
Kirjaston ranta Puistotie 1
ja perjantaina 14.7. kello 19
Karhussa Leirikeskuksentie
32.
Yhteistyökumppaneina
ovat Koneen Säätiö, Suomen
Kulttuurirahasto - PohjoisPohjanmaan rahasto, Taivalkosken kunta, Pudasjärven
kaupunki, Oulun Kilpa-Veljet, Kulttuuritalo Valve, Sale
Yli-Ii ja K-Market Ii.

Taija Jyrkäs,
tuottaja

Iin helluntaiseurakunta
Uskontie 1, 91100 Ii | www.iinhelluntaiseurakunta.me
Heinäkuun tilaisuudet:
Su 2.7.
klo 12 Ilosanoman sunnuntai
Ke 5.7.
klo 18 Rukousilta
Su 9.7.
klo 12 Ilosanoman sunnuntai
Ke 12.7. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
Su 16.7. klo 12 Ilosanoman sunnuntai
Ke 19.7. klo 18 Rukousilta
Su 23.7. klo 12 Ilosanoman sunnuntai
Ke 26.7. klo 18 Rukousilta
Su 30.7. klo 12 Ilosanoman sunnuntai
& ehtoollinen

nro 15/2017
nomat

Yhdistykset toimivat on kympin
palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa
+ alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi

Yhdistykset
toimivat

Kuivaniemen NS
Bingo Seuralla
ma 10.7.
klo 18.00
500 € pr51,,,,, 480 € mp....
2 x 100 €,,,,, 5 x 50 €

HIEROJA, NAPRAPAATTI (jäsenkorjaaja)

Veikko Sarajärvi
p. 040 325 2971

Pohjois-Iin kyläyhdistyksellä vieraita
Pohjois-Iin kyläyhdistys sai
5.6. parisenkymmentä kylätoimijaa vieraaksi eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata. Iltapäivä aloitettiin kylätuvalla
tutustumalla ja kahvittelulla ja samalla osallistujat saivat tietoa kyläyhdistyksestä
ja kylämyönteisestä kunnastamme.
Kylätuvalta matka jatkui Hiastinhaaran uusitulle
luontopolkualueelle ja tietty
makkaran paistoon laavulle.
Ja kuten vieraamme totesivat: Hieno alue, jonne kannatti tulla ja saatiin hyviä
neuvoja mm. lammaslaitumen perustamisesta ja EUtukien hakemisesta.
Kiitos vielä kerran kaikille mukaville kylätoimijoille!

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY
Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi

www.oulunhautakivi.fi

Nro 15/2017

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4500 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella
sekä Jakkukylään.

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852
jyrijussirekinen@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti:
Hannu Rastas 040 743 7349
hannu.rastas@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Kajaani

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
3 p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

ista
Suuremmsista
k
u
it
o
m
il
ous
kysy tarj

Hinnat:
Etusivu
1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Hinta sisältää alv. 10%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro15 ilmestyy ke 19.7.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 13.7.2017
jäsenyritys

Avoinna: ma-ti 9-17, ke 11-19, to-pe 9-17 ja
joka toinen la (parilliset viikot) klo 10-14
Parturiin ilman ajanvarausta ke-pe

Parturi-Kampaamo

Kirkkotie 8 H4, 91100 Ii | P. 040 166 4419
jonna.peratalo@luukku.com

www.suomalainenlehtipaino.fi

HAUTAKIVET

-

Olen aloittanut parturin työt, myös kampaamopalvelut

Viestitie 2, 87700 Kajaani • Puh. (08) 4795 211

Anita Sievänen,
kuva Eilna Hietanen

nomat
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www.iisanomat.fi

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

Kirjailijoiden Ii esittäytyi
Ii on jättänyt jälkensä kirjallisuuteen.
Tämän tietää paikallishistorioitsija ja opas Pertti Huovinen, joka esitteli kirjailijoiden Iitä maanantaina 26.6.
Iin Haminassa. Paikalle oli
saapunut liki 30 kirjallisuushistoriasta kiinnostunutta.
Mainiossa
kesäsäässä
toteutetulla kävelykierroksella Huovinen kertoi Iissä
vaikuttaneista kirjailijoista
ja Iin Näyttämöyhdistyksen
näyttelijät Minna Karvonen,
Mari Ylikärppä sekä Heidi
Tiri lukivat otteita kirjailijoiden teoksista.
Käsiteltävät
kirjailijat
olivat Antti Hyry, Santeri
Ivalo, Ilmari Kianto, Juhani
Konkka, Ahti Liedes, Erno
Paasilinna, Samuli Paulaharju, Kalle Päätalo ja Ilkka
Vuotila.
– Idea tällaisesta kirjailijakierroksesta on ollut vuosia mielessäni, koska luen
paljon ja tiedän historiaa.
Niinpä selasin täällä vaikuttaneita kirjailijoita ja tässä

on tulos, Huovinen kertoo.
Kaikki Iissä vaikuttaneet
tai paikkakunnasta kirjoittaneet kirjailijat eivät mahtuneet mukaan. Pois jäivät
ainakin Jorma Kurvinen ja
Antti Tuuri.
Vaikka muutamat lukunäytteet olivat aika pitkiä,

Pertti Huovinen (oik.) on
lähdössä kirjallisuuden
ystävien kanssa Haminaan.

jaksoivat mukana olleet
kuunnella niitä väsymättä.
– Kyllä minusta tuntuu,
että tämä tapahtuma osui ja
uppsi, iloitsi Huovinen kierroksen lopuksi.
Kävelykierros oli Ii-Instituutin tilaama, ja vastaavia
tilaisuuksia on Huovisen

mukaan mahdollista järjestää tulevaisuudessakin.
Huovisen mukaan seuraava
kävelykierros
Haminassa
järjestetään jakkukyläläisille
loppukesästä. Silloin tarkoitus on esitellä tuoreille iiläisille uutta kotikuntaa.
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Johan on markkina-alennuksia!

Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2017

KUIVANIEMEN MARKKINAT
15-16.7.2017

TEHTAAN ALE-ERÄ
2-laatua hinnoin 49€ 59€ 69€ 79€

JASMIN

LIPUT

20€

EEMELI

79.-

sis. keiton

79.-

os. Mattilantie 1

(Kuivaniemen Aseman
liikuntahallin piha-alue),
opaskyltit nelostieltä

PÄÄESIINTYJÄNÄ
ARTTU
WISKARI

FESTARIT

Rynkyntie 9, Kuivaniemi

Attendo Saarentiekoti
ja Attendo Simo

Maailman paras osaaja
lähienergian arvoketjussa
Energia- ja polttoaineratkaisuita
kunnille, teollisuuteen ja
energiasektorille

by

PERJANTAINA 25.8.2017

www.vapo.fi

13.00-14.00 JAWA’s 50
14.15-15.30 ARTTU WISKARI
Portit avoinna klo 11-17. Tapahtuma on päihteetön ulkoilmatapahtuma.
Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan tulostanne (yli 10 hengen ryhmät)
ja lisätiedot: saarentiekoti@attendo.fi tai puhelimitse 040 755 4631.

• KIOSKISTA HERKKUJA JA GRILLIMAKKARAA

• ONNENPYÖRÄ JA ARPOJA

JAWA’S
50

• KAHVIA JA MUURINPOHJALETTUJA

Tapahtuman sponsoreina: Kuivaniemen nuorisoseura, Iin kunta, Kuivaniemen
eläkkeensaajat, K-Market Simo, Sale Kuivaniemi, Sale Simo ja A. Kaakkuriniemi Oy.

Nyt rakennetaan
Iisiverkkoa

kuivaniemen
taksit

Seuraa rakentamisen
etenemistä ja ennakkohinnan
voimassaoloa iisiverkko.fi

Jari Ylitalo
040 575 9840
Asemakylä

Tavataan

Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoilla
15.–16.7.

Matti Vääräkangas
044 012 3252
Asemakylä

elä
Ennakkohinta vial
ueilla
a
ill
m
to
at
rakentam

Anne Miettunen
040 571 8618
Asemakylä

Säästä

1 700 €
100/100 Mbit/s

100/100 Mbit/s

Liittymismaksu

Liittymismaksu

(Norm. 1 800€)

(Norm. 1 800€)

100€

+ 49,90 €/kk (24 kk)

100€

Ari Määttä
0400 394 982
Oijärvi

+ 24,95 €/kk (24 kk)

Katso lisää iisiverkko.fi

turvallisesti
taksilla

Liity
jäseneksi

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi

