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Markku Ahola, bassobaritoni
Outi Aine, sopraano
Eeva Holappa, sopraano
Päivi Järvenpää, sopraano
Marja Kukkala, sopraano

Piano, Tiina Kukkula
Urut, Salla Kujala
Sello, Mari Puolitaival
Huilu ja nokkahuilu, Sara Laakkonen
Kitara, Jari Ruonala

Iin lauluviikon
mestarikurssin laulajia
Vapaa pääsy, ohjelma 5€
(hyväntekeväisyyteen)

puhtaasti
tuulivoimalla

ITE HARTIKAINEN HINAA
NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

MYÖS RASK AS K ALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16

Siellä missä tarvitset apua

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla
30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
(sertifikaatti)

Miko Böök 040 505 4117 (Ii)
book.miko@gmail.com

www.sisustuspalvelu.fi

Ilahduta yksinäistä senioria
Joulukukalla!
Kampanja käynnissä 25.11.-17.12.
Iin Kukkakaupassa, Haminantie 1

Näin osallistut:
1) Valitse liikkeessä haluamasi kukka. Liikkeessä on
kirjekuoria, joihin on kirjoitettu jo valmiiksi seniorin
etunimi ja ikä. Korttiin kannattaa lisätä oma tervehdys,
sillä se kertoo lahjan saajalle, että ajattelet juuri häntä.
2) Maksa valitsemasi kukka ja jätä nimilappu myyjälle.
3) Kukat toimitetaan vastaanottajille jouluviikolla.
Lahjoittajat ja vastaanottajat pysyvät tuntemattomina.
Yhteistyössä: Oulunkaaren kuntayhtymä, Kotihoito
Iin Kukkakauppa

www.megatuuli.fi
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Iin Metsänhoitoyhdistyksen
toIMIstolla avoIMet ovet
Perjantaina 13.12. klo 10.00-15.00.

IIN ALUE

KUIVANIEMEN ALUE

Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 5.12. klo 14:30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 5.12. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Lapsikuoro to 5.12. klo 17 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta to 5.12. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkokuoro to 5.12. klo 18:15 Iin seurakuntasali.
Seppeleenlasku Olhavan sankarihaudalle pe 6.12. klo 09:15 Olhavan hautausmaa.
Sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Kiitos isänmaasta. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen,
laulu Eero Jaara, kolehti Sotiemme veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta. Seppeleenlasku
sankarihaudoille jumalanpalveluksen jälkeen.
Sanajumalanpalvelus su 8.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Kuninkaasi tulee kunniassa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola, kolehti Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen
26.3.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.
Lautapeli-iltapäivä su 8.12. klo 14 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Puurojuhla ja kauneimmat joululaulut ma 9.12. klo 17 Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Matkaryhmän piparitalkoot ti 10.12. klo 16:30.
Gospelmessu ke 11.12. klo 18-19 Iin kirkko. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Katri Sillanpää, Nina Peltola, musiikkia Nuorten gospelryhmä.
Kirkkokuoro to 12.12. klo 18 Iin seurakuntasali. Joulujuhla.
Iin jouluperhekerho pe 13.12. klo 10-12 Iin seurakuntatalon kerhohuone. Iin perhekerhon, Jakkukylän perhekerholaisten ja vauva- ja
taaperoryhmän yhteinen kerho.
Messu su 15.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä 3. adventtisunnuntai,
aihe Tehkää tie Kuninkaalle. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola, kolehti evankelioimistyöhön Japanissa Suomen
ev.lut. Kansanlähetyksen kautta.
Lasten kauneimmat joululaulut su 15.12. klo 12 Iin kirkko.
Kauneimmat joululaulut su 15.12. klo 18 Iin kirkko. Konservatorion
musiikkiryhmä mukana.
Kauneimmat joululaulut ke 18.12. klo 19 Iin kirkko.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 19.12. klo 14:30.
Joululaulumessu su 22.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Herran
syntymä on lähellä. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen, musiikkiryhmä Nuorten lauluryhmä, huilu, kolehti Paikallisten
vastuunkantajien varustamiseen ja koulutukseen Aasiassa ja Afrikassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Messussa laulamme Kauneimmat
joululaulut-vihkosta. Torttukahvit.
Aattokirkko ti 24.12. klo 15 Iin kirkko. Pyhäpäivä Jouluaatto, aihe
Lupaukset täyttyvät. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija
Savolainen. Kolehti oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Jouluyön messu ti 24.12. klo 23. Pyhäpäivän aihe Lupaukset täyttyvät. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen,
musiikkiryhmä kirkkokuoro. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Pyhäpäivän aihe Nyt Betlehemiin! Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu - hoito-osastolla to 26.12. klo 13. Pyhäpäivä Tapaninpäivä.
Sanajumalanpalvelus su 29.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä 1. sunnuntai joulusta.
Diakoniatoimisto suljettu 18.12. - 6.1.2020
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi

Kappelintoimisto on suljettu ke 6.11. - to 12.12.
Kuivaniemen perhekerho to 5.12. klo 10-12:00 Kuivaniemen seurakuntasali.
Seppeleenlasku sankarihaudoille pe 6.12. klo 08:45 Oijärven hautausmaa.
Sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo 10 Kuivaniemen seurakuntasali.
Pyhäpäivän aihe Kiitos isänmaasta. Toimittaa Tapani Ruotsalainen,
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Sotiemme veteraanien parissa
tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta. Seppeleenlasku Kuivaniemen hautausmaa
Messu su 8.12. klo 12 Kuivaniemen seurakuntasali. Pyhäpäivän aihe
Kuninkaasi tulee kunniassa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola, avustaa Piritta Aatsinki. Kolehti Ylivieskan uuden
kirkon rakentamiseen 26.3.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon
tilalle. Palvelutehtävissä kappelineuvoston jäsenet! Kirkkokahveilla
mahdollisuus tutustua kappelineuvoston jäseniin ja tuoda terveisiä
päättäjille! Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta
klo 11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle p.040 571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen kappeliseurakunta.
TAVARAKOLEHTI
Jumalanpalveluksen yhteydessä järjestetään tavarakolehti. Kirkon
aulassa on kori, johon voit toimittaa hyvin säilyvää kuivatavaraa.
Tuotteet jaetaan joulun aikaan tarvitseville oman seurakunnan diakoniatyön kautta. Tuotteet voivat olla elintarvikkeita tai hygieniatuotteita. Esim. kahvia, makeisia, säilykkeitä tai saippuaa, hammasharja, tahna…
Perhekerhon ja seurakuntakerhon joulujuhla ma 9.12. klo 10 Kuivaniemen seurakuntatalo.
Aloitamme tilaisuuden joulukirkolla klo 10. Sen jälkeen kahvit ja mehut sekä yhteistä ohjelmaa. Kyytiä tarvitsevat voivat olla yhteydessä
Anne Miettuseen p. 040 571 8618.
Puurojuhla ja kauneimmat joululaulut ke 11.12. klo 17 Oijärven
kyläkirkko.
Hyryn nuoret laulajat ke 11.12. 18:30 harjoitus Kuivaniemen rauhanyhdistyksellä.
Seniorituvan jouluhartaus to 12.12. klo 13.
Kauneimmat Joululaulut Aseman liikuntahallilla su 15.12. klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 22.12. klo 12 Kuivaniemen seurakuntasali.
Pyhäpäivän aihe Herran syntymä on lähellä. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti paikallisten vastuunkantajien
varustamiseen ja koulutukseen Aasiassa ja Afrikassa Lähetysyhdistys
Kylväjän kautta. Palvelutehtävissä Kuivaniemen Rauhanyhdistys. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit
tilata taksin kotiovelle p.040 571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Aattokirkko ti 24.12. klo 12 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivän aihe lupaukset täyttyvät. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Hartaushetki Kuivaniemen hautausmaalla ti 24.12. klo 14. Pyhäpäivä Jouluaatto, aihe lupaukset täyttyvät. Toimittaa Pekka Soronen,
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo 08 Kuivaniemen seurakuntasali.
Pyhäpäivän aihe nyt Betlehemiin! Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Diakoniatoimisto suljettu 18.12.2019 - 6.1.2020
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja Iin alueen ilmoituksista tai www.
iinseurakunta.fi

Jäsenet ja yhteistyökumppanit
tervetuloa porisemaan
ajankohtaisista metsäasioista.
Tarjolla
joulukahvit ja
-glögit.
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Toivotamme
Hyvää Joulua 2019 ja
menestystä vuodelle 2020
2x40 (60 € + alv)

YRITYS X
osoite x
Yrityksille
1x50 40 € (+alv 24 %)
Kiitämme
asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta
ja toivotamme
menestyksellistä
uutta vuotta 2020
YRITYS X

Yksityisille
1x50 40 € (sis. alv 24 %)

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta
toivottaa Perhe x

Kohta on joulutervehdyksien aika
Julkaisemme IiSanomissa nro 26 (19.12.2019)
joulutervehdyksiä.
Esimerkkikoot ja hinnat ohessa, 2x40 on 60 € ja
1x50 on 40 € (lis. alv 24 %).
Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille
hintoihin sisältyy alv.
Isommat ilmoitukset sop. mukaan.
Tervehdykset toivomme olevan lehden tekijöillä
15.12. klo 17 mennessä s-postilla
terttu.k.salmi@gmail.com tai
puh. 0400 499 745/Terttu, 0400 385 281/Heimo.

MYYTÄVÄNÄ
OK-TALO KUIVANIEMELLÄ
n. 100 m2 lähipalvelut, kunnostettu, edullinen,
myynti tai vuokraus 490 €
LIIKETILA
Iissä Kirkkotie 8 34 m2 myynti/vuokraus
LIIKE-/ASUINTONTTI
n. 1300 m2 4-tien vieressä Pikkutannilantie 8 Ojakylä

p. 0400 283 416
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)
Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Vastaava toimittaja:
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Takasivu 1,30 e pmm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
1 p 40 mm
ista
Sisäsivut 1,20 e pmm
Toimittaja Ii
2 p 83 mm
Suuremmsista
(hintoihin
lisätään
alv
24
%)
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
3 p 127 mm
k
u
it
ilmo
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
Ilmoitusmyynti:
us
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6
p
257
mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Pauli Tiiro 0454 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 26
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 19.12.2019.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
mielellään to 12.12.2019 mennessä.
jäsenyritys

nomat

ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

”Nauraahan se hevonkin,
ku hyvän länkipuun näkkee”
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, IIN PERINNEKIRJA
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Vuoden Verkostoyritys 2019 löytyi Iistä
Lapin puu liikkuu tehokkaasti P&A Trans Oy:n ”pikkujätillä”
Vuodesta 1997 lähtien toiminut P&A Trans Oy on keskittynyt puutavarakuljetuksiin.
Kuljetusyrittäjä Pentti Karvonen kertoo, että tällä hetkellä yrityksen 10-akseliselle
”pikkujätti”yhdistelmälle kertyy vuosittain mittariin noin 240 000 kilometriä
Metsähallituksen noin 55 000
m3:n puukuljetuksista pääosin Sodankylästä, mutta
myös Inarista, Rovaniemelle.
Lisäksi yrityksellä on pakettiauto, jolla P&A Trans Oy:n
toinen omistaja Aila Karvonen hoitaa Iin kunnan ruokakuljetuksia. Vuonna 2018
yrityksen liikevaihto oli noin
600 000 euroa.
Oman kuljetusyrityksen
perustaminen tuli Pentti Karvoselle ajankohtaiseksi, kun
sukupolvenvaihdos ei tahtonut käynnistyä toivotulla
tavalla. Pentin isä Pekka oli
monialayrittäjä. Hänellä oli
turveauto, puuauto, jakeluauto sekä pienehkö sahayritys.
– Näin silloin 35-vuotiaana parhaaksi perustaa yhdessä vaimoni Ailan kanssa
oman yrityksen. Mukavaa
oli, että isä-Pekka jätti puutavarankuljetukset
meille,
selvittää lähes koko ikänsä
kuljetusalalla työskennellyt
vuoden 2019 QTeamiläinen
Pentti Karvonen.
Yhteistyön QTeamin kans-

Vuoden
verkostoyrityksen
valinta
Tänä vuonna valinnan
tekivät äänestyksellä kaikki verkostoon
kuuluvat yritykset.
Valintaan vaikutti mm. se, että kuljetusyrittäjä Pentti
Karvonen on ollut
edelläkävijä raakapuukuljetusmuotojen
kehittäjänä Suomessa. Yrityksen ajoneuvoihin on vuosien
varrella hankittu ensimmäisten joukossa
mm. automaattikiristimillä varustetut
puutavarapankot ja
säädettävä rengaspainejärjestelmä (CTI).

sa Pentti Karvonen aloitti vuonna 2007. Hän arvioi
QTeamin tuoneen ensin alkuun yritykselle vähän lisätöitä. Vuonna 2011 tehty
QTeam-sopimus toi lisää
painoa sopimusneuvotteluihin, ja sen jälkeen P&A Trans
Oy on ajanut Metsähallituksen puuta pitkäaikaisilla, 3 –
5 vuoden sopimuksilla.
– Pidän QTeam-sopimusta hyvänä ratkaisuna. Se sopii meidän kuvioihimme
hyvin, arvioi Karvonen.
Sopimus toi yrityksen toimintaan lisävarmuutta, sillä
aikaisemmin kuljetussopimuksen päättyminen olisi merkinnyt puukuljetusten
loppumista kuin veitsellä leikaten. Nyt QTeam tarjoaa tähän tervetullutta puskuria ja
helpottaa yrittäjän painetta.
Pentti Karvonen nostaa
esiin QTeamiin kuulumisesta myös muut kuin kuljetussopimuksen tuomat edut.
– Yhteiset hankinnat sekä
laatujärjestelmä ovat tärkeitä
pienelle yritykselle toiminnan kehittämisessä, hän painottaa.
Tällä hetkellä P&A Trans
Oy:n käytössä on kolme kuukautta vanha ”pikkujätti”yhdistelmä.
Vastaavalla
10-akselisella yhdistelmällä Pentti Karvonen hoiti yhdessä toisena kuljettajana
työskentelevän veljensä Pa-

sin kanssa puukuljetuksia
koeajan 84 tonnin kokonaispainolla. Nyt on taas palattu
76 tonnin painorajaan, mutta
yrittäjä toivoo, että paluu 84
tonniin tapahtuisi mahdolli-

simman pian.
Kuljetusolosuhteet Lapissa ovat Pentti Karvosen mielestä hyvät.
– Myös liikennekäyttäytyminen on esimerkillistä. Hi-

taampi liikenne antaa tilaa
ja huomioimme toisemme.
Parhaimmillaan hitaammin
ajavat jäävät odottamaan linja-autopysäkille ja antavat
näin turvallisen ohitusmah-

dollisuuden, hän kehuu.
Valitettavasti
tilanne
muuttuu loma-aikoina, kun
etelän turistit saapuvat Lappiin omilla autoillaan.

Pertti (vas.) ja Aila (oik.) Karvonen.

Scania 10-akselinen yhdistelmä.
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Iin Sillat oli juhlapaikkana, jossa tervetuliaissanojen jälkeen kajahti vuodelta 1927 peräisin oleva Marttalaulu.

Iin Martat 90 vuotta
Maanantaina 11.11.2019 Iin
Martoilla oli aihetta juhlaan
yhdistyksen täyttäessä 90
vuotta.
Vuonna 1929 perustettu
yhdistys sai nimekseen Iin
kk:n Marttayhdistys, vuonna 2007 nimi päivitettiin ny-

kyiseen muotoon Iin Martat
ry.
Iin Marttain lisäksi Marttaliitto täyttää tänä vuonna
120 vuotta, joka näkyy Iin lisäksi myös 14:ssä muussa
Marttapiirissä ympäri Suomea. Juhlavuotenaan Martat
ovat nostaneet esille kodin
merkityksen suomalaisille.
Juhlapuheessaan
Iin
Marttain puheenjohtaja Ritva Liedes korosti naisen asemaa ja nimenomaan kodin
merkitystä tässä nykyisessä
elämän menossa sekä uusioja monikulttuurisissa perheissä.
– Koti on arkisen huo-

Juhlavuotenaan Martat ovat nostaneet
esille kodin merkityksen suomalaisille

lenpidon alue, joka tarjoaa
lepoa, ymmärrystä, virkistystä, huolenpitoa, rakkautta, puhtautta ja ravintoa.
Kodissa tehdään paljon arvokasta työtä. Marttoihin
kuuluminen on aikanaan
antanut naisille sen ainoan
mahdollisuuden kodin ulkopuoliseen elämään. Samalla
on tarjoutunut mahdollisuus
oppia uusia asioita ja tutustua uusiin ihmisiin, puhui
Liedes ja kiitteli kaikkia Iin
Marttoja joitten ansiosta on
saatu viettää mukavia marttailtoja.
Juhlan musiikkiesityksistä vastasi Kia Suutari ja ru-

nonlausuntaa esitti Reeta
Joensuu.
Lea Alakorva-Pernu esitteli Liisa Laitisen kokoaman
Iin Marttain historiikin, jossa kerrottiin yhdistyksen
alkutaipaleesta.
40-luvun
loppupuolella tulipalo tuhosi arkistot, joten alkuaikojen historiikista on olemassa
vain hajanaisia muistikuvia
ja esimerkiksi ensimmäisestä puheenjohtajasta ei ole kenelläkään tietoa.
Iin Martat ry:llä on lähes alkuajoista alkaen ollut astiavuokrausta, mutta
nykyisin kodin juhlat ovat
muuttuneet enemmän osto-

tilaisuuksiksi, joten yhdistys myi astiaston pois tämän
vuosituhannen alkupuolella. Historian lehdiltä löytyi
myös merkintä yhteiskäyttöön hankitusta mehupuristimesta ja veivattavasta,
tynnyrimäisestä pyykinpesukoneesta, jota vuokrattiin
aina vuoteen 1954 saakka.
Marttain toimintaan kuuluvat myös erilaiset kurssit,
askartelut ja käsityöt. Opittuja asioita jaetaan eteenpäin
ja tehtyjä käsitöitä Iin Martat
lahjoittavat hyväntekeväisyyteen.
Talkoilla yhdistys on kerännyt varoja toiminnan yl-

läpitämiseksi.
Paikalliset
toimijat ovat ottaneet mielellään vastaan Iin Marttojen tarjoaman ammattitaidon
tarjoilujen läpiviemiseksi.
Iin Martat kokoontuvat
nykyisin Kisakentän koululla perinteisiin marttailtoihin.
Yhdistyksen jäsenmäärä on
noin 30 henkilöä.
Marttajärjestön
punainen lanka on antaa ihmisille
tietoja ja taitoja jokapäiväisestä elämästä selviämiseksi – näin toimii myös juhliva
ysikymppinen!

Terttu Salmi
Kuvat Lea Alakorva-Pernu

Reeta Joensuu esitti Lauri Pohjanpään runon Lapsuuden
maa.

Kia Suutari lauloi ja säesti ukulelellä.

Yhdistyksen
puheenjohtaja Ritva Liedes toivoi juhlapuheessaan elinvoimaa ja
vinkkejä tulevista marttailloista jotta vielä juhlittaisiin myös
100-vuotiasta taivalta.

Iin Martat ry:n kukitetut Kirsti Väätäjä, Anja Tolonen, Liisa Laitinen ja Pirkko Timonen.

Iin Yrityksen Testijuoksusarjan marraskuun kilpailun tulokset
MIEHET 10 KM
1) Janne Eskelinen KuivA 37.11, 2) Kyösti Kujala Ii 37.42, 3) Heikki Tiiro
IiY 38.21, 4) Juho Hiltunen
ONMKYU 38.29, 5) Lauri
Päkkilä Haukipudas 39.19,
6) Jouko Lehtola Ylikiiminki 40.38, 7) Toni Backman
Rimppakintut 41.13, 8) Esa
Mäkelä Rimppakintut 41.44,
9) Jouko Perttula Ii 48.10, 10)
Tommi Suni Oulu 49.45.

M40 10 KM
1) Matti Eskelinen KeMaKi
38.02, 2) Marko Mattila VKV
39.03, 3) Niko Jurvelin Kempele 49.59.
M45 10 KM
1) Hannu Niemelä LNM
37.39, 2) Tuomas Ronkainen
KoskRi 42.04, 3) Jorma Puurunen PuU 48.31.
M50 10 KM
1) Vesa Honkaniemi Ylitornio 36.39, 2) Tatu Korhonen

LNM 37.35, 3) Jukka Palokangas Oulu 43.40, 4) Esa
Jussinniemi LNM 51.53.
M55 10 KM
1) Hannu Laurila ONMKYU
38.33, 2) Esko Kariniemi
RDS 39.23, 3) Pekka Kuokkanen IiY 40.54, 4) Jouko Takalo 47.37, 5) Vesa Savolainen
HauHe 50.25.
M60 10 KM
1) Pertti Lapinkangas ONMKYU 41.01, 2) Taisto Puuru-

nen OlsHe 45.16.
M65 10 KM
1) Aulis Kaasinen ONMKYU
45.43, 2) Markku Hänninen
KeMaKi 46.17, 3) Kari Jylhänlehto PuU 47.11, 4) Markus Hast Keminmaa 48.40, 5)
Pekka Kuivalainen Ii 52.26.
M70 10 KM
1) Alpo Talvensaari KeMaKi 51.37.
M75 10 KM
1) Kauko Meriläinen OlsHe

52.20, 2) Eero Hanni KeMaKi 56.08, 3) Heikki Paukkeri
KeMaKi 59.53.
NAISET 10 KM
1) Iida Haataja PuU 38.22, 2)
Eveliina Kujala LNM 44.24,
3) Meri Poijula Oulu 1.06.00.
N45 10 KM
1) Maija Oravamäki OP
38.37, 2) Päivi Lumijärvi
LNM 44.28.
N55 10 KM
1) Kariina Kauppinen ONM-

KYU/kkm 48.43, 2) Kati
Kuivalainen Ii 51.01.
MIEHET 5 KM
1) Arto Hiltula IiY 19.49.
M17 5 KM
1) Emil Huomo OP 20.13.
P15 5 KM
1) Paavo Niemelä LNM
21.47, 2) Jimi Kenttälä OP
25.30.
NAISET 5 KM
1) Saana Backman IiY 24.30.
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KUIVANIEMEN NUORISOSEURAN JULKAISEMA LEHTI JOULUKUU 2019

JOULUMYYJÄISET

Paikkavaraukset
Raimolta
044 209 4496

Kuivaniemellä Seuralla la 14.12. klo 11–15
Tiernapojat klo 12.00
Markkinabingo klo 14.00
Joulupukki
jakaa karkkia!
Ilmaiset
kinkkuarvonnat
klo 12. 13 ja 14
paikalla olevien
kesken
1
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Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

8
12

T2
O
G
N
I
B
U
KINKK LA
23
L
A
R
U
SE
Kinkku-Bingo
Kinkku-Bingo
Kinkku-Bingo
JÄTTI-Bingo		

su 8.12 klo 15.00
su 15.12 klo 16.00
la 21.12 klo 15.00
su 29.12 klo 15.00

Riisipuurotarjoilu!

MYYJÄISET JÄRJESTÄÄ
Kuivaniemen Nuorisoseura ry
Yhteyshenkilö:
Raimo Ikonen
puh. 044 209 4496

Joulukinkkuarvontakuponki
Nimi ____________________________________________
________________________________________________
Puh ____________________________________________
Palautetaan Kuivaniemen Nuorisoseuran kahvioon
la 14.12. Arvonta klo 12, 13 ja 14
Arvontaan osallistuu vain paikan päällä olevat henkilöt.

1
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Puheenjohtajan terveiset
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Joulumyyjäiset noussut
suosituksi tapahtumaksi
tys tarvitsee paljon työntekijöitä. Markkinapäivä on
myös suosittu vapaapäivä
talkoilusta, joten tarvittavaa
työvoimaa on vaikea saada.
Bingo on säilyttänyt suuren suosionsa, ja sitä on
helppo pyörittää vähällä
talkoohenkilökunnalla.
Nuorisoseuran talous ja toiminnan jatkuvuus on riippuvainen bingosta saaduista
tuotoista.
Seurantalolla tanssien järjestäminen on hankalaa, sillä
tanssikansa on käynyt vähäiseksi ja haluaa laadukkaat

puitteet ja esiintyjän tapahtumilleen. Näiden kattaminen lippu- ja mainostuloilla
on lähes mahdoton yhtälö.
Perinteiset joulumyyjäiset
ovat suosittu tapahtuma. Tänäkin vuonna myyjäisiin on
ilmoittautunut yli 20 myyjää. Myyjäiset järjestetään
lauantaina 14.12. Seurantalolla. Ohjelmassa on muun
muassa
riisipuurotarjoilu,
kinkkuarvonta kello 12, 13 ja
14, tiernapojat ja myyjäisissä lapsia ilahduttava Joulupukki. Myyjäisissä pelataan
myös lappubingo kello 14.

Nuorisoseuran joulumyyjäisiä on kehuttu lämminhenkiseksi ja hyvätunnelmaiseksi
tapahtumaksi, josta saa hyvän joulumielen.
Nuorisoseura oli tänä
vuonna mukana Iin Ilmastoareenassa lättykahvilaa ja
Simossa Attendo-festareilla
myymässä arpoja ja onnenpyörää.
Toivotamme uudet jäsenet ja talkoolaiset tervetulleiksi mukaan toimintaan!

Bingo on suosittu vapaa-ajan harrastus

Bingo on suosittu vapaa-ajan
harrastus Kuivaniemen Seuralla. Joka toinen sunnuntai kello 15 saapuu bingoa
pelaamaan pelikansa läheltä ja kaukaa. Joskus pelaajia
on Ruotsista, Norjasta ja jopa
Amerikasta saakka. Monelle pelaajalle bingo on ainoa
sosiaalinen tapahtuma, jossa näkee muita ihmisiä ja voi
vaihtaa kuulumisia.
Joskus kuulee ennakkoluulosta, että bingo vie rahat!
Jos ostaa pelitilaisuudessa
kaikkia pelejä yhdet, se maksaa Seuralla 12 euroa. Illan

keskimääräinen palautus on
65 prosenttia ja joskus voi
voittaa mahottomastikin.
Jokainen, joka on tullut
bingoon, on oppinut pelaamaan ja yleensä ensikertalaiset voittavat parhaimmat
palkinnot. Tuo on faktaa ja
koskee kaikkia bingoja ympäri maailmaa. Bingopelin
säännöt ovat hyvin yksinkertaiset. Kuuluttaja huutaa numeroita, pelaaja merkitsee ne
peliruudukkoon ja huutaa
bingon, kun peli rivi on valmis.

Henri Keltamäiki osaa pelata Bingoa !

Pirjo Särkiaho toimii yhtenä bingon kuuluttajana Kuivaniemen Seuralla.

Kuivaniemen
nuorisoseura on yli 100-vuotta vanha
seura, jossa on aina tehty talkootöitä. Tänä päivänä on
haastavaa saada talkooväkeä,
sillä Kuivaniemen asukkaiden keski-ikä on jo 65 vuotta.
Kuivaniemellä toimii myös
muita seuroja ja yhdistyksiä, joiden kesken vähäinen
käytettävissä oleva talkooväki jakaantuu. Esimerkiksi
markkinoille jokainen yhdis-

Nuorisoseuran pitkäaikainen puheenjohtaja Raimo Ikonen

Bingossa tarjottavat tortut leivotaan itse. Leivonpuuhissa Leean Kaarre.

Raimo Ikonen
puheenjohtaja

Tule mukaan palokuntatoimintaan!
Kuivaniemen Palokunnan hälytysosastoon
kaivataan uusia harrastajia! Palokuntatoiminta on monipuolinen harrastus, joka tarjoaa niin fyysisiä kuin älyllisiä haasteita.
Mukaan tulevilta tarvitaan 16 vuoden
ikä. 18 -vuotiaana voi jo sitoutua osallistumaan hälytys- ja harjoitustoimintaan. Koulutus annetaan tehtäviin, kaikki luvataan
opettaa alusta saakka. Toimintaan osallistumiseen riittää peruskunto (vuosittain on

kuntotesti). Kokemuksen karttuessa voi
toimia myös ryhmänjohtajana.
Myös nuoriso-osastoon kaivataan uusia
nuoria, ikä vähintään 10 vuotta. Kyseessä on ilmainen ja monipuolinen harrastus,
jossa opetellaan ensiaputaidoista tulipalon
sammuttamiseen. Harjoitukset ovat joka
toinen torstai. Lisäksi on leirejä ja yhteisharjoituksia muiden palokuntien kanssa.

Jos mielenkiinto heräsi, olethan meihin yhteydessä!
Juho-Jussi Heinäaho 045 208 1640, Lotta Heinäaho 040 961 2006.

Kiitämme kuluneesta vuodesta
ja toivotamme
RauhallistaJoulua sekä
Onnellista Uutta Vuotta!
Kuivaniemen Nuorisoseura ry
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Reijo Ylitalo palasi Kuivaniemen
Nuorisoseurantalon talonmieheksi
Kuivaniemen Nuorisoseurantalon talonmiehenä yli
kaksi vuosikymmentä työskennellyt Esko Vääräkangas
jäi keväällä eläkkeelle. Samalla seurantalo sai uuden
tai pikemminkin uusvanhan
talonmiehen Reijo Ylitalosta.
– Talo on hyvinkin tuttu, koska asuimme seillä
1980-luvun alussa ja samalla toimin talonmiehenä. Öljy
on vuosikymmenten aikana
vaihtunut pellettiin, muuten
tehtävät ovat säilyneet lähes
ennallaan, Reijo toteaa.
Talonmiehen
tehtävin
kuuluvat talon yleisen kunnossapidon lisäksi lumityöt
ja pienet korjaukset. Pelletin Reijo kertoo työllistävän
jokin verran enemmän kuin
öljylämmityksen ja vaativat
hieman useampia käyntejä
talolla.
– Tämä on hyvää touhua
pian eläkkeelle muista töistä siirtyvälle ja Eskolta voin
aina kysyä neuvoa, jos sormi
meinaa mennä suuhun, Reijo Ylitalo toteaa paluustaan
seurantalon talonmieheksi.
MTR

Kuivaniemen
Nuorisoseura

LIITY JÄSENEKSI

Kuivaniemen Nuorisoseuraan!

Jäsenmaksu 5 € hlö, tai 10 € perhe.
Voi maksaa Nuorisoseuran tilille
FI92 4730 0010 1729 39,
tai maksa seuralla kassaan.

Kauneimmat
joululaulut
Kuivaniemellä
Ke 11.12.2019 kello 17.00
Puurojuhla ja kauneimmat
joululaulut
Oijärven kyläkirkossa.

Reijo Ylitalo työskentelemässä Seurantalon teknisessä tilassa. – Talo on hyvinkin tuttu, koska asuimme seillä 1980-luvun alussa ja samalla toimin talonmiehenä, Ylitalo toteaa paluustaan seurantalon talonmieheksi. Kuva Petri Ylitalo.

Nuorisoseuran kalustohankintoja
vuonna 2019
Nuorisoseuralle hankittiin
kesällä uutta kalustoa: neljä telttakatosta (a 4x4 m), 10
kevyttä taittojalkaista pöytää
sekä kaasugrilli. Uudet teltat
ovat kokoontaitettavia, joten
niiden säilytys vie paljoa tilaa. Ne ovat myös helposti
sekä nopeasti pystytettäviä
ja purettavia.
Nämä ovat tarpeellisia
myös seuran varainhankinnan kannalta, sillä käymme
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vuosittain useissa tilaisuuksissa lähialueella pitämässä
lättykahvilaa ja joissain myös
onnenpyörää. Olemme myös
suunnitelleet kaluston vuokraustoimintaa varainhankinnan lisäämiseksi.
Kaluston
hankintaan
saimme Oulun Seudun Leaderilta
pienhankintoihin
tarkoitettua avustusta 60
prosenttia hankintahinnasta. Tämä on tärkeää, sillä toi-

mintamme vaatii runsaasti
vapaaehtoisia henkilöitä järjestämään näitä tilaisuuksia
niin Seuralla kuin eri paikoissa lähialueilla.
Ja oli jo aikakin uusia kalustoa, sillä grilliä ei ole toiminut enää pariin vuoteen.
Vanhojen telttojen pystytys ja purkaminen alkoi olla
erittäin työlästä vääntyneiden ja rikkoutuneiden osien
vuoksi. Myös kattopressut

ja seinät olivat venyneet ja
osin repeytyneet parinkymmenen vuoden aikana. Eri
tilaisuuksiin on jouduttu
kuljettamaan raskaita ja tilaa vieviä pöytiä pienillä peräkärryillä, jolloin on pitänyt
tehdä useita reissuja molempiin suuntiin.

Su 15.12.2019 kello 18.00
Kauneimmat joululaulut
Kuivaniemen Aseman
liikuntahallilla.
Tervetuloa!
Iin Seurakunta

Kiitämme Kuivaniemen Nuorisoseuraa
hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme
Hyvää Joulua ja
menestyksellistä Uutta-Vuotta 2020!

Iin Lehti Oy / IiSanomien toimitus)
ja VKK-Media Oy

Jari Jämsä

Kuivaniemen Yrittäjät ry toivottaa
Hyvää Joulua ja Menestystä vuodelle 2020
KUIVANIEMI

Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry
kiittää talkootyöntekijöitä
ja yhteistyökumppaneita.

Seuran uudet teltat.

Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2020.
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Seura - Nuorisoseuran talo
Kuivaniemen Nuorisoseuran
toiminnan keskipisteenä toimiva talon nimi on aiemmin
ollut Kuivaniemen Seurojentalo. Sen omistivat ennen
Kuivaniemen Maamiesseura ja Kuivaniemen Nuorisoseura.
Maamiesseuran
toiminnan loppuessa Nuorisoseura osti talon itselleen.
Talon nimelle pidettiin kilpailu 1990-luvulla, jolloin
sen nimeksi valittiin kansan
jo käyttämä lyhyt ja ytimekäs nimi Seura.
Nuorisoseuran talon ylläpito vaatii paljon resursseja
ja talkootyötä. Kustannuksia aiheutuu niin sähköstä,
lämmityksestä kuin vedestä viemäröinteineen sekä
jätehuollosta. Sähköstä ja ve-

destä on maksettava perusmaksut joka tapauksessa,
vaikka kulutusta tai käyttöä ei olisi ollenkaan. Onneksi kunta on päättänyt, ettei
yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä (mukaan lukien nuorisoseurat) peritä kiinteistöveroa
lainkaan. Nuorisoseuran talolle on asennettu uudet ikkunat pari vuotta sitten
Oulun Seudun Leaderilta
saadun 60 prosentin avustuksen avulla. Samalla avustusta saatiin sähköistyksen
uusimiseen sekä laitostiskikoneen hankintaan. Sähköistys on tarkoitus uusia
vaiheittain
kustannusten
noustua alkuperäisestä arviosta lähes kaksinkertaiseksi.
Suurempien juhlatilaisuuk-

sien määrä on vähentynyt,
joten tiskikoneen uusimista
harkitaan tarkasti. Kone kyllä olisi tarpeellinen ja helpottaisi juhlajärjestelyjä, mutta
sen käyttö muutaman kerran vuodessa tullee kalliiksi.
Talon ulkopuolinen vuokrakäyttö on vähentynyt viime
vuosina huomattavasti, sillä
tanssien järjestäminen kannattavasti on ollut vaikeaa.
Kansalaisopiston kursseja on
aiemmin ollut jonkin verran,
mutta muun muassa edes pihan talvihoitoa jokaviikkoisiin kokoontumisiin ei saatu
niistä saaduilla vuokratuloilla katettua muista kuluista
puhumattakaan.

Jari Jämsä
Letunpaistajia markkinoilla.

Kuivaniemen Eläkkeensaajat ovat pitäneet vuosien ajan pikkujoulut Seuran talolla, tänä vuonna pikkujouluväkeä Seuran tilavassa salissa perjantaina 29.11.

Kuivaniemen Nuorisoseuran talo, tutummin Seura, on valmistunut 62 vuotta sitten vuonna 1957.

Kuivaniemen
Nuorisoseura

KUIIVALAINEN
Joulukuu 2019

Lehden kustantaja:
Vastaava toimittaja:
Toimittajat:
Lehden taitto ja ilmoitusvalmistus:
Painopaikka:

Nuorisoseuralaiset olivat tarjoilemassa kahvia Herra Alzheimer näytelmän tauolla Seurantalolla.

Tortun testaajat Jani Sipilä ja Raimo Ikonen Seuran keittiössä.

Kuivaniemen Nuorisoseura
Raimo Ikonen
Jari Jämsä, Hanne Linnantie
VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Kiitos!!!
Kuivaniemen Nuorisoseura kiittää
kaikkia tämän lehden tekemiseen
osallistuneita sekä ilmoittajia.

2019
Kuivaniemen
Nuorisoseura
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Kuivaniemen Nuorisoseuran syyskokoukseen osallistui 10 henkeä.

Pitkä oli jono nuorisoseuran lätty kokille. Iissä ilmastoatarena tapahtumassa

Ikonen jatkaa Nuorisoseuran puheenjohtajana
Kuivaniemen Nuorisoseuran puheenjohtajana jatkaa
Raimo Ikonen. Johtokuntaan
valittiin sunnuntaina 17.11.
pidetyssä
syyskokouksessa Jari Jämsä, Toini Turkki ja
Aira Sipola. Jäseninä jatkavat
Airi Ikonen, Leena Kaarre ja
Pirjo Särkiaho. Varajäseniksi
valittiin Jani Vakkuri ja Sirkka Junes.
Toiminnassa
bingotoimintaa jatketaan sunnun-

taisin kahden viikon välein,
kinkkubingoja useamminkin.
Tansseja järjestetään kevättalvella,
pääsiäisenä,
juhannuksena, pitäjämarkkinoiden aikana sekä jouluna, tarvittaessa muulloinkin.
Discoja nuorille järjestetään
muutaman kerran. Muita tilaisuuksia ovat muun
muassa Halloween ja Kekritapahtuma.
Harkinnan

mukaan järjestetään pääsiäismarkkinat ja -myyjäiset,
Elo- ja kalamarkkinat, joulumarkkinat sekä lasten tapahtuma.
Kuivaniemen pitäjämarkkinat heinäkuussa ovat yksi
kesän päätoiminmuoto, jonne osallistutaan aikaisempien vuosien tapaan. Iin
Ilmastoareenaan viedään lättykahvila.
Seurojen taloa ja kalustoa

vuokrataan eri tilaisuuksiin
ja juhliin järjestetään tapahtumia ja juhlia tilauksesta.
Kiinteistössä on edessä sähköistyksen uusiminen ja tiskikoneen ostaminen, joihin
saadaan Leader-rahoitustukea.
Nuorisoseuran lehti Kuivalainen julkaistaan yhteistyössä IiSanomien kanssa.
HT

Puheenjohtajana jatkaa Raimo
Ikonen.

Jari Jämsä on toiminut useita
vuosia seuran sihteerinä.

Seuran tapahtumista kuvasatoa

Kesäfestarit Seuralla 14.6 2019 . Taika ja Jarkko Honkanen esiintymässä.

Pojat Seuralla discossa.

Ville Haapaniemi (kitara) ja Aku Varanka (rummut).

Kesäfestareilla esiintymisvuorossa Jarkko Honkanen, Ville Kortesalmi, Mari Ylikärppä ja Johannes Varanka.
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Kylpylät ja tunturit tutuiksi
Kuivaniemen Eläkkeensaajien retkillä
Kuivaniemen Eläkkeensaajat
ry on vuonna 1977 perustettu
yhdistys eli kohta toimintaa
on takana 42 vuotta. Tavoitteenamme on tarjota jäsenille
mahdollisuuksia sosiaaliseen
kanssakäymiseen, kannustaa
jäseniä fyysisen kunnon ylläpitoon sekä tehdä toimintaa tunnetuksi eläkkeelle
siirtyvien ja eläkkeellä olevien keskuudessa. Kahvitilaisuuksia pidämme joka
toinen torstai. Pitäjämarkkinat on tärkeä jokavuotinen
tapahtuma. Teatterimatkoja Kemiin, Ouluun ja Rovaniemelle järjestetään pari
kertaa vuodessa. Muita matkoja on muutama vuodessa. Kylpylät ja tunturit ovat
tulleet tutuiksi. Pisin reissu
on ollut Norjaan Lofooteille.

Tänä vuonna oli viikon tuettu loma Rokualla. Perinteisiä sunnuntain päivätansseja
pidettiin Kuivaniemen Seurantalolla 31 vuotta. Tanssit
lopetettiin vuosi sitten (ainakin toistaiseksi) tanssikansan
vähenemisen vuoksi. Joka
vuosi vietämme pikkujoulua
Seurantalolla
marraskuun
lopussa. Toiminta jatkuu ja
toivotamme uudet eläkeläiset tervetulleeksi joukkoomme.

Martti Kaarre
sihteeri

Pikkujoulut pidettiin perjantaina
29.11. Seuralla.

Nuorisoseuratyö ja koirat Eija Lääkkölän harrastuksena
Eila Lääkkölälle jäi vapaa-aikaa runsaasti jäätyään neljä vuotta sitten pois työelämästä.
Hän kertoo kyllästäneensä suvun ja ystävät kutomillaan sukilla ja lapasilla.
Toini ja Raimo vinkkasivat,
että Kuivaniemen Nuorisoseuran mahtuisi uutta talkooväkeä. Nuorisoseura järjestää
jatkuvasti iloisella porukalla erilaisia tapahtumia, mukavia muistoja minullekin

kertynyt: on kahvitettu sotaveteraanit, markkinahumua,
joulumyyjäisiä
riisipuuro
tarjoiluineen.
Kesäkuussa
järjestettiin kesäjuhlat seurantalolla, oli monenlaista
musiikkia ja hernekeittoakin

Keeshond rotuinen Opri fauske on Nordic muotovalio. Jare on kansainvälinen muotovalio. Jare -koira on menestynyt Norjan koiranäyttelyssä.

Helvi keitteli.
Bingoa
unohtamatta!
Aina ei voi voittaa, mutta kyllä sieltä bingosta aina
välillä voittoja kotiin tuomisinakin on. Nimimerkillä
tämä mummo voitti kolme
joulukinkkua samana iltana.
Rakkain harrastus löytyy
kuitenkin karvaiselta osastolta. Koiria perheessämme on aina ollut ja tulee aina
olemaan.
Koiranäyttelyitä
olemme kiertäneet noin viisitoista vuotta puolisoni Jukan
kanssa, ja nyt viimeiset reilut
kaksi vuotta omien kasvattiemme Oprin ja Jaren kanssa. Suomi, Ruotsi ja Norja
ovat tulleet tutuksi ja onhan
nuo ”kakarat” maailmalla
menestyneetkin. Kumpikin
ovat kansainvälisiä muotovalioita ja Jare on Norjan
voittaja -18. Opri neito teki
syyskuussa -19 historiaa valikoitumalla Keeshond ro-

dussa ensimmäisenä Nordic
muotovalioksi. Näitä ”PihaPavarotteja” saamme toivottavasti laumaamme piakkoin

lisää. Jukka jää keväällä
myös eläkkeelle, joten uudet
maat näyttelyineen koirien
kanssa kutsuu. Meidät löy-

tää myös osoitteesta https://
jukkeijan.blogspot.com

Eija Lääkkölä

Eija Lääkkölä koiranäyttelyssä kaksi-vuotiaitten Jaren ja Oprin kanssa.

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

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

2019
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Monen mutkan kautta Kuivaniemelle
Ikkunasta näkyy luminen
pelto, piharakennukset nojaavat maisemaan ja huurteiset puut huokaavat hellästi.
Kun monta vuotta tyytyväisenä elää eri kaupungeissa ja
matkaa muusikkona maailmalla nähden monia eri maisemia, alkaa kaivata omaa
sielumaisemaa. Hiljaisuutta
ja kotia loppuelämäksi.
Viime heinäkuussa Kalevi ja Mia Ohenoja laittoivat
Kalevaan ilmoituksen ”Ostetaan maatila”. Heillä oli oma
koti Oulun Kastellissa, mutta
molemmilla oli haave löytää
jotain muuta kuin kotikaupungissa. Kastellin koti oli
Kalevin lapsuuden koti, ihana ja rakas. Kun pariskunta
alkoi pari vuotta sitten miettiä ja hakea itselleen uutta
kotia, he eivät tahtoneet tinkiä haaveissaan mistään.
Vastauksia tuli paljon,
mutta Kalevi ihastui Kuivaniemeen, niin myös Mia.
Ellilän miljöö hurmasi uudet kuivaniemeläiset. ”Kaikki vain napsahti.” Ellilän tila
sai uudet haaveet ja asukkaat. Vanha pihapiiri ja luonto rauhoittavat, mitä muuta
enää voi toivoa. Molemmat
kulkevat töissä Oulun Sinfoniaorkesterissa. Oulu Sinfonia on maamme pohjoisin
sinfoniaorkesteri ja sen muodostaa 61 ammattimuusikkoa. Vaikka työ ja ura on
tärkeää, rakasta ja palkitsevaa, elämässä on muutakin.
Paikkana Ellilä on molemmille täydellinen, ja luon-

nonrauha täydentää uusia
asukkaita. Pariskunnan mukana Ellilään muutti myös
Mian musiikkia opiskeleva
tytär sekä kaksi koiraa. Saimi
(Räty) opiskelee musiikkilukiossa. Hän on itseasiassa
tähtäämässä
näyttelijäksi.
Saimi näyttelee pääroolissa
mm. Oulun kaupunginteatterin kevätpuolen ohjelmistoon tulevassa näytelmässä
”AMA”.
Kalevi on Oulu Sinfonian patarumpali. Hän on
soittanut useissa huippuorkestereissa, kuten Helsingin kaupungin orkesterissa
ja Ruotsin radion sinfoniaorkesterissa, sekä kulkenut
ympäri maailmaa muusikkona. Kalevin isä puolestaan on
tunnettu oululainen kuvataiteilija Tauno Ohenoja.
Isältään,
kansainvälisen tason lyömäsoitintaiteilija Kalevi, on perinyt myös
lahjakkuuden kuvataiteisiin.
Kynäruiskun läpi on kulkenut paljon maalia kuvina
niin autoihin, moottoripyöriin, kuin jääkiekkomaalivahdinmaskin pintaankin.
Kauneimpia ja sielukkaimpia kuitenkin ovat taulut. Ne ovat kuin ikkuna,
josta näkee taiteilijan ajatuksiin. Luonto on niissä
vahvasti läsnä. Onneksi Ellilässä riittää tilaa niin taiteilulle kuin hiljentymisellekin.
Mia on Oulu Sinfonian I
viulun varaäänenjohtajana.
Osa ajasta on kulunut myös
muissa tehtävissä orkeste-

rissa, esimerkiksi useampi
vuosi äänenjohtajana ja parhaillaan II konserttimestarina
sekä Oulun Ammattikorkeakoulun
viulunsoitonopettajana. Päätyönsä ohessa
Mia on myös Somatic Pilates -venyttelyohjaaja. Hänellä on työtilat Oulussa, missä
hän ohjaa monenlaisia Pilates ryhmiä. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on
Mialle tärkeää, ja hän on äärettömän kiinnostunut mielen ja kehon yhteydestä. ”Ei
ole kehoa ilman mieltä, eikä
mieltä ilman kehoa”. Kaikki
täydentävät toisiaan.
Ihana Ellilän pihapiiri on saanut uudet haaveet.
Toivon että vanhan Ellilän seinät täyttyvät Kalevin
maalauksista ja tuvassa Mia
järjestää
Pilatesretriittejä.
Pari Lammasta voisi natustella vihreää ruohoa ja ehkä
vielä muutama kana munia
herkulliset
aamiaismunat
uusille kuivaniemeläisille.

Hanne Linnatie

Kalevi ja Mia Ohenoja ovat tyytyväisia kuivaniemeläisiä asukkaita. Kuivaniemen Ellilän miljöö on
hurmannut heidät täysin. Paikkana Ellilä on molemmille täydellinen, ja luonnonrauha täydentää
uusia asukkaita. Kuva Harri Tarvainen.

NAUDAN LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ TILALTA

Eekintie 6, 95200 Simo
khekkanen@luukku.com

Anu
Kullervo

040 506 1317
0400 691 728

Meriläisentie 138, Ii

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

Lihakauppa avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648
J.J. Liha mukana
joulumyyjäisissä 14.12. Seuralla

8
Kuivaniemen
Nuorisoseura

2019

KUIIVALAINEN

Aira Sipola julkaisi muistelmakirjan
– jatkoakin luvassa
Olin päättänyt jo aikapäiviä
sitten, että vielä tulee se päivä, kun muistelmani on kansien välissä ja nyt se on täyttä
totta.
Olen kirjoittanut niin
kuin tapahtumat ovat vyöryneet matkani varrella, mutta
kaikista olen selvinnyt ehkä
vahvalla sisulla ja hurtilla
huumorillani.
Aikani kuluksi viimetalvena kirjoittelin muistelmia
matkan varrelta, niin pienestä kuin muistan jatkuen

– Paljon on vielä kertomatta, tavatessani vanhempia ihmisiä, kuten itse olen. He ovat kertoneet
sen ajan muistojaan meillä käydessään ja paljon muutakin, joten aion vielä kirjoitella jatko
osan tulevana talvena, lupaa Aira
Sipola.

näihin eläkepäiviin saakka.
Samoin tarinaa isäni ja äitini
yhteisen matkan alkutaipaleelta, joka on alkanut Olhavan kylältä jo 1910 luvulta.
Molemmat ovat syntyneet
Olhavassa. Romantiikka on
sittemmin roihahtanut sotaaikana, äitini ollessa Kuivaniemellä asemamiehenä ja
isä rintamalla.
Paljon on vielä kertomatta, tavatessani vanhempia
ihmisiä, kuten itse olen. He
ovat kertoneet sen ajan muistojaan meillä käydessään ja
paljon muutakin, joten aion
vielä kirjoitella jatko osan tulevana talvena.
Nämä eläkepäivät kuluvat mukavasti kaiken näköisessä pikku touhuilussa.
Kesällä kierrellään entisen työkaverin kanssa lättykeikoilla milloin missäkin.
Välillä Kuivaniemen Nuorisoseuran toiminnassa pikkukipparina, samoin välillä
Yli-Olhavan Maamiesseuralla järjestetään humpat että
pysytään vetreänä. Soittoporukat ovat tulleetkin tutuiksi
ja huumori elää. Tälle syksyä
löytyi artisti, joka lauloi vanhan hienon kappaleen Mustaruusu, jota ei ole kuulunut
vuosikymmeniin.
Meillä Kuivaniemen Seurantalolla on todella hyvä
työporukka ja puheenjohtaja
Ikonen muistaa kuinka kipparit ovat tärkeitä, toki Maamiesseuralla samoin.
Näillä mennään kohti uusia tuulia ja haasteita.

Aira Sipola

Aira Sipola kipparoi Kuivaniemen seuralla monissa tehtävissä
muun muassa kahviossa myyjänä.

Janne Vakkuri tarjoaa monipuolisia palveluja niin kotitalouksille kuin
yrityksillekin. Kuva Veli-Pekka Huhta.

Kuivaniemeläinen
uusi yrittäjä
Vuosien miettimisen ja pohdinnan jälkeen Janne Vakkuri perusti oman yrityksen
viime keväänä. Hän aloitti
osa-aikaisena yrittäjänä samalla työskennellen Kittilän
kaivoksessa.
JRV-Tekniikka
tarjoaa palveluja, joihin oma aikasi ei riitä esimerkiksi
talonmiespalveluja, pienet
remontti- ja maalaustyöt, lasikuitutyöt, metsänhoidolliset työt ja raivaustyöt.
– Rupesin miettimään
miksi en ryhdy tekemään
sitä, mitä oikeasti haluan.
Päätoimiala yrityksellä on
kiinteistönhoito. Ajatuksena on tarjota monipuolisia
palveluja niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Tämä
on sellainen aputyömiesyritys. Asiakkaan kanssa sovi-

taan mitä pitää tehdä. Työ
on monipuolista, olen tykännyt työskennellä eri ihmisten
ja yritysten kanssa. Työllistän osa-aikaisesti kaksi työntekijää.
Janne ei ole vielä oikeastaan mainostanut yritystään
koska hommaa on riittänyt
mm. Iin Vuokratalojen kiinteistöjen parissa. Tulevaisuuden suunnitelmissa olisi
laajentaa toimintaa, jolloin
voisi työllistää useammankin
kuivaniemeläisen.
– Toivon että paikkakuntalaiset ja yritykset ottaisivat
minuun enemmänkin yhteyttä. Ensimmäisen vuoden
yrittäjänä tietenkin mietityttää tuleva talvi, riittääkö töitä koko talven yli.

Hanne Linnatie

Minun kirja
Länsi-Pohjan Kirjapaino

Janne Vakkuri 040 861 2857
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Satu Väänäsen intohimo on
kortit ja niiden tekeminen
Suomalaiset ovat ahkeria
joulukorttien lähettäjiä, tai
yleensä kortin antajia. Moni
valikoi korttinsa. Siinä pitää
olla sitä jotain. Satu Väänänen kiertää joulun alla useissa myyjäisissä ja Seurantalon
myyjäiset
Kuivaniemellä
kuuluu perinteeseen.
– Olen aina askarrellut,
niin työn merkeissä kuin vapaa-aikana. Kortteja olen
tehnyt myyntiin noin puolitoista vuotta. Tein ensin
omaan käyttöön, mutta sit-

ten alkoi ystävät pyytämään,
että tekisin heillekin. Ensimmäisen kerran kävin ”oikeasti” myymässä itse tekemiäni
kortteja Olhavan markkinoilla vuonna 2018. Ja kun enemmän tekee, löytää pikkuhiljaa
sen oman tyylin. Nykyään
korttejani löytyy myös Juhlaja Pitopalvelu Auroran myymälästä.
Korttien tekeminen on
paitsi hyvää aivojumppaa, se
myös pitää sormet notkeina.
Satu Sairastaa nivelreumaa
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ja on joutunut luopumaan
useista harrastuksista.
– Kortteilusta tuli kuin huomaamatta iso osa vapaa-aikaani. Olen oppinut uusia
asioita ja tutustunut lukuisiin
uusiin ihmisiin, eli harrastuksen myötä uusi maailma
aukeni minulle.
Kortteilussa Satua kiehtoo
sen rajoittamaton maailma.
Voi stanssata, leimata, sräpätä, tehdä 3d-kuvia, käyttää
kierrätys- ja luonnon materiaaleja. Ainoat rajoitukset tu-

Korttien valmistamisessa Satu Väänästä kiehtoo sen rajoittamaton maailma ja kahta täysin samanlaista korttia ei ole olemassa.

lee omasta mielikuvituksesta
ja käytettävissä olevista materiaaleista.
– Materiaalit hankin pääosin askarteluun erikoistuneista kotimaisista nettikaupoista. Minulta tilataan jo
jonkin verran kortteja, pääasiassa syntymäpäivä- ja
hääkortteja. Varsinkin miesten kortit ovat suosittuja.
Kunnon kalastus- tai jenkkiautoaiheisia kortteja ei tahdo kaupan hyllyiltä löytyä.
Joulun alla suosittuja ovat
suklaalevykortit, tuikku- ja
suklaapatukkakortit
sekä
”kuppikortit”, jotka sisältävät tee- ja kahvipussin. Niitä
menee paljon myös ystävänpäivänä. Parasta tässä harrastuksessa on se, että saan
itse tehdä kortteja, jotka tuottavat iloa myös muille. Usein
saan kuulla asiakkaalta, että
korttini ovat liian hienoja, eikä voi valita vain yhtä.
Eräs ”vakioasiakas” osti kerran kortin itselleen, ihan vain
sen vuoksi, että ihastui siihen ja halusi laittaa sen kirjahyllyyn.
Viime jouluna Satun tekemiä kortteja matkasi ainakin
Australiaan, Englantiin, Italiaan, Kanadaan ja Saksaan.
Satu tekee myös hyväntekeväisyyttä. Viimeisimpänä
meni lähetys Hope-järjestölle Ouluun.
– Sinne olen luvannut tehdä jatkossakin kortteja. Itsetehdyt kortit ovat sellainen
lahja, joka ilahduttaa. Kahta
täsmälleen samanlaista korttia en ole vielä onnistunut
tekemään, jokainen on ainutlaatuinen.
Instagramista Satun sivut
löytyvät osoitteesta satun.
kuvat

PAIKALLISET LIHAJALOSTEET

Kallion Lammas
Kuivaniemi

http://facebook.com/kallio.lammas/

p. 044 513 4154

HAUTAUSTOIMISTO JUNES
SIMO
Ajanvaraus

P. 040 321 8190
Kaikki hautausalan palvelut!
Myös pitopalvelu.

Hanne Linnatie

Puukaupan asiantuntijan
LÖYDÄT MEILTÄ!

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

Ii Turtinen Henri
040 553 2335
Kuivaniemi Raappana Juha
0400 318 607
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Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

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

Yhteiskunta avustaa yli 20 vuotta vanhojen metsäteiden perusparannusta KMR-tuella. Metsänomistaja saa myös kaikki maksamansa arvonlisäveron vähennettyä.

Metsäteiden perusparannuksissa
kustannusharha?
Metsätalouden ja varsinkin hakkuiden siirtyminen yhä
enemmän ympärivuotiseksi toiminnaksi, on metsätiestömme joutunut uusien haasteiden piiriin. Nykyaikaisen kaukokuljetuskaluston painojen kohotessa yli 70 tonnin, on
monen vanhan tien rakenne todella lujilla. Yleensä ne eivät kestä sulan ajan kuljetuksia, koska niitä ei ole alun perinkään tehty raskaan liikenteen kesäkäyttöön. Lisäksi 60-,
70- ja 80 luvuilla tehtyjen metsäteiden pintamateriaaleissa
käytettiin usein tien varressa olevaa luonnonsoraa, harvoin
kantavampaa mursketta.
Mikäli vähäinen kulutuskerros on painunut jo tien runkoon, ei tietä voi enää lanata. Hetken päästä tien muoto
ajautuu tilanteeseen, että tiellä seisoo vesi. Silloin tienrunko
kastuu entisestään ja kantavuus heikkenee olemattomaksi.
Tällöin tie vaatisi pikaisen perusparannuksen. Perusparannuksessa tien runko on saatava mahdollisemman kuivaksi.
Tämä tapahtuu yleensä sivuojien ja laskuojien perkaamisella ja tarvittavien rumpujen vaihtamisella tai lisäämisellä.
Tien profiili pitää saada kuin ”hanhen seläksi”, jolloin taivaalta tuleva vesi menee nopeasti sivuojiin. Jotta tietä pystyy hoitamaan, on pintaan saatava riittävä kulutuskerros
lanaamista varten. Perusparannuksen jälkeen tiekunnalla
pitää olla varoja vuosittaiseen hoitoon eli käytännössä lanaamiseen ja reunavesakon poistoihin.

Kustannusharha yksittäiselle tien osakkaalle?
Lähes kaikki tien osakkaat kyllä ovat innokkaita tien pe-

rusparannukseen – ainakin kustannusarvion julkaisemiseen asti. Mikäli tiessä ei ole kovin isoja kunnostettavia tai
vaihdettavia rumpuja tai siltoja, on perusparannuskustannukset noin 10-15 000 euroa/km. Suurin menoerä on pintamateriaali eli murske, joka on myös erittäin tärkeä osa tien
kunnon parantamisessa. Yhteiskunta avustaa yli 20 vuotta vanhojen metsäteiden perusparannusta Kestävän metsätalouden rahoituksella (KMR-tuki) ja lopullinen nettomeno
on myös verotuksessa poistomenettelyin hyödynnettävä
menoerä. Lisäksi metsänomistaja saa kaikki maksamansa
arvonlisäveron vähennettyä 100 prosenttia.

Esimerkki metsätien perusparannuskustannuksesta
Perusparannuskustannus €/km
Kemera vähennys 60 %
Meno ilman verohyötyä
Verotuksen hyöty 30 %
LOPULLINEN MENO €/km

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

15 000,00 €
-9 000,00 €
6 000,00 €
-1 800,00 €
4 200,00 €

Kuten laskelmassa näkyy, todellinen meno on vain 28 %
koko kustannuksista. Herää kysymys onko metsäteiden tiekunnilla otettava vinkistä vaari? Perusparannushankkeen
aloittaminen alkaa tiekunnan yleisen kokouksen päätöksellä.

Antti Härkönen
Mhy Koillismaa/Kuivaniemi

www.pohjoistavoimaa.fi

Kaikki hyvä
on lähellä.
K-MARKET SIMONTORI on perheyritys, jossa kauppiaspari
perheineen ja henkilökuntineen rakentaa asiakkailleen paikallisesti
kauppaa jollainen Simoon halutaan.

HUOMIOIMME asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä kehitämme
kauppaamme jatkuvasti sen mukaan. Haluamme ottaa huomioon
kaikenlaiset asiakkaat, jotta meillä olisi kiva käydä.
ARVOIHIMME kuuluvat paikallisuus ja erityisesti Simon ympäristön

huomioon ottaminen. Haluamme olla myös tukemassa paikallisia urheiluseuroja, sekä osaltamme kehitämässä ja tuomassa elinvoimaa kuntaan.
Toimia yhdessä paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Toivotammekin
kaikki tervetulleiksi kauppaamme niin asiakkuuden kuin yhteistyönmerkeissäkin.

TULETHAN ROHKEASTI
JUTTELEMAAN!
Keksitään yhdessä
uusia juttuja ja
kehitetään
olemassa olevia.

Terveisin
Mari Tirroniemi ja
Aki Poikila

SIMONTORI | Ratatie 1, 95200 SIMO | puh. 016 266 331 | ark. 8–21, su 10–21

Kyläkauppa ja baari

Veeran Puoti | Kuivajoentie 4380, 95160 Oijärvi | 040 152 7855

AVOINNA 16.8.2019 - 12.6. 2020
ma
ti
ke
to

10 - 16
10 - 16
suljettu
10 - 16

pe 10 - 20
La 10 - 20
su 12 - 16
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Tähtäin korkealla
kuivalaisilla nuorilla
painiharrastajilla
Kuivaniemellä on aktiivisia
painin harrastajia. He edustavat painiseura Kemin Intoa.
Janika Pakanen, ikä 10 v,
on harrastanut painimista jo
reilut neljä vuotta. Kalle Pakanen, ikä 12 v, on paininut
reilut kuusi vuotta ja 12-vuotias Arttu Kallio reilut viisi
vuotta.
Janikalla paras saavutus
tähän mennessä on KLL hopeaa. Kallen paras saavu-

Nallepainijat Anna ja Onni Pakanen.

Arttu Kallio TUL:n avoimet mestaruuskilpailut 18.2.2017 Sijoitus 1.

Kalle Pakanen on harrastanut painia reilut neljä vuotta.

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

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547

tus omasta mielestä Rampan
painit 2015, jolloin palkittiin parhaana poikapainijana. Vuonna 2018 hän voitti
oman sarjansa KLL 10 v. Artun paras saavutus on tältä
vuodelta KLL 2019 4.sija.
Lapset treenaavat keskimäärin kolme kertaa viikossa lajiharjoittelua, lisäksi on
omaehtoista treenaamista.
Kisareissuilla käydään ympäri Suomen sekä Ruotsissa
(Gällivaara, Boden, Luleå) ja
Pohjois-Norjassakin (Kirkkoniemi, Tana, Värdå).
Molempien
perheiden
vanhemmat ovat aktiivisesti

mukana seuran toiminnassa
esimerkiksi Minna Pakanen
vetää Nallepaini ryhmää,
Juha Pakanen toimii kisoissa tuomarina, Kimmo Kallio
ottelujärjestelijänä ja Hanna
Kallio seuran omissa kisoissa
mukana kahvion pitämisessä
kuten myös Minnakin.
Kaikilla on tavoite menestyä vähintään SM-tasolla
mikseipä myös maajoukkueeseen.

Teksti ja kuvat
Kallion ja
Pakasen perhe

10-vuotiaalla Janika Pakasella on takanaan painia jo useita vuosia.

Kokonaisvaltaista rakennusurakointia,
ammattitaidolla ja
yli 30-vuoden kokemuksella.

Lukkarintie 6, 95230 Maksniemi
p. 0400 137 586
tuomobook@gmail.com
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Museotontun joulusta
Kun nyt vuoden pimeimpänä aikana muistelee museon tiistaisia talkooiltapäiviä,
on todettava, että hommat
hoituivat
museomaisen
reippaasti ja suunnitelmien
mukaisesti.
Ulkonaisesti
havaittavia töitä oli aitan portaiden
ja parvekkeen rakentaminen
ja tervaaminen. Juoksevien töiden lisäksi siirtelimme
museoesineitä uuteen rakennukseen, johon ne asetellaan
nähtäväksi niin kuin museoesineiden pitääkin olla nähtävänä.
Nyt on museolla talviloma ja pidimme työkauden
päättäjäiset Simossa. Kiitokset teille, jotka uhrasitte
tiistai-iltapäivät museon hyväksi.
Ensimmäinen
tapahtuma joulukalentereissa on
joulukuun 14. päivä, jolloin

Seurantalolla on myyjäiset.
Kotiseutuyhdistys on mukana markkinoilla. Myytäväksi
voi tuoda esimerkiksi torttuja tai muuta mukavaa.
Liikuntahallilla on perinteinen
joululaulutilaisuus
sunnuntaina 22.12. ja jouluaattona kello 14.30 Kotiseutuyhdistys sytyttää kynttilät
Sankarihaudoille ja hiljennymme joulun viettoon.
Tulevan joulun alla ei ole
museolla mitään tapahtumia, mutta tulevina jouluina
järjestämme joulunavajaistapahtuman:
vellikellolla
soitamme juhlaväen paikalle, jonka jälkeen joulupukki
tervehtii yleisön aitan parvekkeelta ja heittää paperikarkkeja. Seuraavana aitassa
syödään grillimakkaraa ja lopuksi juhlakahvit.
Kotiseutuyhdistyksen
puolesta toivotan kaikille

hillittyä ja rauhallista joulun
ajan elämää. AE

Antti Ellilä jatkaa
puheenjohtajana
Yhdistyksen syyskokous pidettiin sunnuntaina 24.11.
Kuivaniemi-talolla. Kokouksessa oli paikalla 15 henkilöä.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Antti Ellilä. Johtokunta jatkaa
vuoden 2019 olleella kokoonpanolla.
Kotiseutuyhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla vuosittain jäsenmaksun,
joka on ensi vuonna 10 euroa/henkilöjäsen ja 20 euroa
perhe- ja kannattajajäsen.
Jäsenmaksun voi maksaa
yhdistyksen
sihteeri-Annelle,
kesällä
pitäjämarkkinateltalle tai yhdistyksen www-sivuilla olevan ohjeen mukaan. AR

Jyrki Sergejeff 0400 267383
Aleksi Sergejeff 040 5187414

Kuivaniemen Kotiseutuyhdistyksen syyskokouksesta.

Uusia jäseniä Eläkeliiton Kuivaniemen
yhdistyksen hallitukseen
herne- ja lohikeittoa tai rössypottua.
Parillisten viikkojen torstaina kokoontuu käsityökerho kello 9. Käytössämme on
esimerkiksi useat kangaspuut ja käytämme paljon
kierrätysmateriaaleja
töissämme.
Syyskokouksessa 21.11.
tehtiin henkilövalintoja. Puheenjohtajana jatkaa AnneVäätämöinen.
Uutena
hallitukseen valittiin Seija

YliSuvanto ja Helvi Ruotsalainen sekä entisinä jatkvat
Raija Heinikoski, Aino Miettunen, Taina Koskela, Kirsti Keränen, Seija Puotiniemi,
Antti Rousu, Erkki Vakkuri
ja Kerttu Väätäjä.
Yhdistyksen tapahtumista on lisätietoa netistä elakeliitto.fi/kuivaniemi
ja
ilmoitustauluilta. Tervetuloa
mukaan toimintaamme!

Anne Väätämöinen

mukavaa joulua
ja iloista
uutta vuotta!
toivottaa
Suomen suurin
kaytettyjen tietokoneiden
verkkokauppa
:

Eläkeliiton
Kuivaniemen
yhdistys tarjoaa monipuolista tekemistä ja mukavaa
yhdessäoloa. Aseman Liikuntahallin kerhotiloissa kokoonnumme
parittomilla
viikoilla torstaisin kello 11.
Seurustelun lomassa juomme kahvit, myymme arpoja
ja keskustelemme ajankohtaisista asioista. Eri alojen
asiantuntijat vierailevat tilaisuuksissamme. Tarjoamme
muutaman kerran vuodessa

Krouvintie 5, 90400 OULU
Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistyksen väki on tänäkin vuonna Joulumarkkinoilla tutulla paikalla !
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Aikamatka -näytelmä oli Erkki Paason kirjoittama kuvaelma Kuivaniemen tapahtumista Suomen itsenäistymisen aikoihin. Näytelmä esitetiin 30.11. ja 5.12.2017. Kuvassa Tellervo Jyrkkä, Mikko Karhu ja Pentti Ellilä.
Matti Ellilä näkyy hiukan vasemmalla.

SEHÄN ON RIESKA!
Leipomomyymälä
Leipomomyymälä jaavoinna
kahvio
ma–pe
klo 8–17,
klo 10–12la (14)
ma–to 7.30–16.30,
pe la
7.30–17.00,
suljettu
Sepäntie 2, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700
Maittava keittolounas ja Putaan Pullan leipäpöytä + kahvi & pulla
ma–pe klo 10–14
WWW.PUTAANPULLA.FI
/ PUTAANPULLA
Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi
puh. 08 563 8700

Pentti Väätäjän ajatuksia:

Seuratoiminta on nousuja laskuja
Nuorisoseuratoiminta, kuten muukin järjestötoiminta, on nousuja ja laskuja.
Kuivaniemen
Nuorisoseuran puheenjohtajana 1970- ja
1980-lukujen vaihteessa toiminut Pentti Väätäjä kertoo
seuratoiminnan olleen aallonpohjassa hänen hypätessään puheenjohtajaksi.
– Johtokuntaan ei tuolloin
ollut tungosta, eikä rahaa ollut ollenkaan. Jouduimme tekemään Erkki Kemppaisen
ja Helena Kaikkosen kanssa
henkilökohtaiset vekselit, jotta toiminta saatiin herätetyksi
henkiin, Pentti muistelee.
Toiminnan hän kertoo
saaneen uutta maata jalkojen alle, kun ohjelmatoimistojen kanssa saatiin aikaan
sopimus, jolla he saivat tanssien tuotosta 80 prosenttia ja
nuorisoseura 20 prosenttia.
Sopimuksen myötä Kuivaniemelle saatiin esiintymään
niin Danny kuin Kirka ja Anita Hirvonen, sekä monia muita maan johtavia artisteja.
– Ravintolan tuottokin saatiin nousemaan ja pikkuhiljaa
talous nousi jaloilleen ilman
kohtuuttomia riskejä, Pentti
kertoo.

Tanssitoimintaan liittyen
hän muistaa nimismiehen,
sotaveteraaneilla
järjestyksenpidon karattua tansseista käsistä, vaatineen talon
järjestysmiehille
hankittavaksi pamput ja kaasupistoolit. Kuivaniemi oli Iin ja
Kemin puolivälissä ja nuorisoporukat saattoivat sopia
joukkotappelupaikaksi Kuivaniemen Nuorisoseurantalon.
– Eräänä vappuna tällainen tappelu sitten koettiinkin
ja sen seurauksena jouduimme parin muun kuivalaisen kanssa käräjille saakka,
olivatko järjestyksenvalvojat ylittäneet toimivaltansa.
Eihän siitä tuomiota saatu,
mutta tapaus osoittaa menon
siihen aikaan olleen aika railakasta, Pentti toteaa.
Tanssitoiminnan kannattavuuden hän kertoo pienille
tanssipaikoille kokeneen kovan iskun yhdessä yössä.
– Samalla kun huvitilaisuuksien lipuilta poistui vero,
nostivat artistit hintojaan jopa
kolminkertaisiksi. Siihen aikaan saimme myydä talolle
520 lippua, eikä se tahtonut
riittää kohonneiden artistiku-

lujen kattamiseen. Nythän se
ei riitä alkuunkaan huippuartistien palkkioihin, Pentti surukseen toteaa.
Kuivaniemen nuorisosihteerinä toiminutta Leena Takaluomaa Pentti kiittelee
toiminnan järjestämisestä kylän lapsille ja nuorille.
– Leena ei katsonut kelloon ja talolla oli monenlaista
toimintaa, jota hän oli vetämässä illat ja viikonloput,
Pentti jakaa kiitosta silloisen
Kuivaniemen kunnan suuntaan.
Samoin hän muistuttaa
seuratoiminnan olevan joukkuelajin ja kiittelee henkilöitä, jotka hänen kaudellaan
olivat mukana seuran talkoolaisina. Ilokseen hän on huomannut uusien sukupolvien
pitäneen huolta niin Kuivaniemen Nuorisoseurasta kuin
talostakin.
– Näen Kuivaniemen Nuorisoseuran tulevaisuuden valoisana ja mahdollisuuksia
täynnä. Haluankin toivottaa
kaikille toiminnassa oleville menestystä tehtävissään ja
hyvää joulun odotusta lukijoillekin.

Roolinvaihtajilla joka vuosi uusi
näytelmä ja menestystä on ollut
Kuivaniemen
Roolinvaihtajat on Kuivaniemeläinen
näytelmäryhmä, joka on
perustettu
parikymmentä
vuotta sitten. Juuret juontavat vuosituhannen vaihteen
”Kuivaniemen ensimmäinen
Lotta -näytelmään”, josta alkoi kuivalaisten uusi näytelmäharrastus.
2000-luvun ensi vuosina
ohjaajamme Seija Aho antoi vinkin, että perustakaa
oma yhdistys ja toimikaa
sen puitteissa. Ja niin 2004
perustimme Kuivaniemen
Roolinvaihtajat. Siitä lähtien olemme joka syksy valinneet näytelmän, jota olemme
talven harjoitelleet ja sitten
esittäneet kevään, kesän ja
syksyn aikana. Jokainen näytelmä on ollut oma menestyksensä eli yleisöä on ollut
kiitettävästi, varsinkin keskikesän markkinoiden aikaan.
Olemme esiintyneet myös
lähikunnissa ja vähän kau-

empanakin. Viime aikoina
esiintymiset ovat olleet Kuivaniemen Seurantalolla, Iin
Huilingissa ja Kellon nuorisoseuralla. Olemme myös
esittäneet pieniä sketsejä ja
lyhyitä näytelmiä eri tilaisuuksissa.
Roolinvaihtajat on ollut
pitkään jo ”ikäihmisten” ryhmä. Suuri osa näyttelijöistä
on jo 70 vuotta täyttäneitä ja
vanhempiakin. Tälle kaudelle olemme onneksi kokeneet
nuorten naisten ”rynnistyksen” ja nyt Roolinvaihtajilla on kolme nuorta naista
mukana, joten ihan hyvältä
näyttää. Ja vastaisuudessakin kaikki ovat tervetulleita.
Mitään koulutusta ja kokemusta ei tarvita, vaan halu
esiintyä ja olla luova on tär-

keintä.
Puheenjohtajina ovat toimineet Matti Ellilä ja nykyinen puheenjohtaja on Tauno
Kivelä. Ohjaajana Iin kansalaisopistosta ovat toimineet
Seija Aho ja nykyinen ohjaajamme Sanna Kluukeri.

Pekka Riepula

Leo Pakanen ja Mikko Karhu harjoittelemassa Herra Alzheimer
näytelmää 2019 keväällä.

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

• Säätiön tehtävänä on: • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua
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Kuivaniemen ja Simon pelimalleilla vireää toimintaa
Kuivaniemen ja Simon pelimanneilla on vireä vuosi takana. Harjoituksia on pidetty
torstaisin lähes koko vuoden
ajan. Esiintymisiä on ollut
pitkin vuotta erilaisissa tilaisuuksissa. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat jäi väliin
tänä vuonna mutta elokuussa pelimanneilla oli oma
konsertti Kotiseutumuseon
pihalla. Keväällä pelimanneilla oli kaksi yhteisesitystä
Iin lausujien kanssa Oijärven
Sampolassa ja Kuivaniemitalolla.
Yhtye aloitti toimintansa
vuonna 2002. Kokoonpano
on vaihtunut, mutta mukana on edelleen useita alkuperäisjäseniä.
Perinteinen Pelimannien
joulukonsertti pidetään Kuivaniemen Aseman liikuntasalissa 22.12. kello 14. AR

Pelimanneilla oli elokuussa oma
konsertti Kuivaniemen Kotiseutumuseon pihalla. Kuva Seppo
Salmela.

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

Vuonna1988 olhavalainen Veikko Lahdenperä
päätti ryhtyä yrittäjäksi.

OT-Kumi viettää
30. tuotantovuottaan edelleen
tiivisteiden merkeissä.

OT-Kumin toiminta alkoi suomalaisten ikkuna- ja ovitehtaiden kasvaneesta tiivisteprofiilien kysynnästä.
Tuotevalikoimaa on sittemmin laajennettu rakennus-, metalli- ja
kulkuvälineteollisuuteen ja uudet toimitilat lupaavat kasvua tulevaisuuteen.
Toiminnan kansainvälistyessä OT-Kumin tuotteiden markkina-alue
on laajentunut, ja nykyisin päämarkkinat ovat Suomen lisäksi Venäjällä, Baltian maissa ja Skandinaviassa. Tarjoamme korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Lieksentie 8, 91100 Ii | 08 6558 800
myynti@ot-kumi.com
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Eskolan lampolassa reilut tuhat eläintä

Ville Eskolan lampolasta Simosta on kolmekymmentäviisi lammasta huolehtinut
kesän Satakarin saaren maisemanhoidosta.
– Lampolassamme on lampaita ja karitsoja reilut tuhat.
Lampaista suurin osa laiduntaa kesän eri saarissa Perämeren alueella. Satakarissa
lampaitamme on ollut reilut
kymmenen vuotta, Ville Eskola kertoo.
Normaalisti
lampaat
siirretään saareen juhannuksen tienoolla. Saaressa
lampaat laiduntavat vapaina
lokakuun alkupuolelle saakka. Lampaiden ansiosta Satakarin rannat eivät kasva
pajukoita.
Ville Eskola kertoo muutamille lampaille asennettavan
gps-laitteet lauman liikkei-

den seuraamiseksi. Lampaiden sorkat hän ja lampolassa
työskentelevä Kari Sipola hoitavat merimatkan aikana.
– Satakarissa, kuten muissakin saarissa kesän aikana
liikkuvien tuli muistaa pitää
koirat kytkettyinä. Pienikin
koira voi saada tuhoja aikaan,
kun lampaat säikkyessään
juoksevat veteen ja hukkuvat pakokauhussa. Torniossa
hukkui kymmeniä lampaita,
kun koira säikytteli lampaita
veteen, Ville kertoo.
Eskolan lammastilalla tuotetaan lampaanlihaa sekä toteutetaan perinnebiotoopin
ja maisemanhoitoa. Tilan nykyinen isäntä Ville Eskola jatkaa vanhempiensa aloittamaa
lammastuotantoa Simonkylällä sijaitsevalla tilalla. MTR

Pihapiirissä laitumella.

Lampaat ovat ketteriä eläimiä ja pärjäävät kivisemmälläkin laitumella.

Vapaus koittaa ja kesän ajan lampaat laiduntavat maisemanhoidossa Satakarissa.

Tilalihalla toimintaa 21 vuotta
Kuivaniemen Tilaliha on toiminut 21 vuotta. Yrityksen
vetovastuu on ollut Jussi Laitisella viimeisten 15 vuoden
ajan. Hänen siirryttyä ansaitulle vapaalle, Tilalihan vetäjäksi on siirtynyt kuluneena
syksynä Ismo Takalo.
Ensin teurastettiin poroja ja nautoja. Nautojen
teurastuksen loputtua on
keskitytty pelkästään porojen teurastukseen. Tosin sen
ohella on teurastettu viime
vuosien aikana myös karitsoja. Tälle syksylle Tilaliha
on saanut luvat myös lampaiden ja uuhien teurastukseen, joka tarkoittaa yli 12
kuukauden ikäisiä lampaita.
Karitsat ja lampaat paloitellaan ja jalostetaan asiakkaan
toiveiden mukaan. Karitsan
ja lampaan lihaa ja tuotteita
voi ostaa suoraan tuottajilta.
Tilalihalla
teurastetut
porot jalostetaan erilaisik-

si tuotteiksi, joita ovat mm.
kylmäsavutuotteet, balkan
makkara, purkkiliha, ym. Lisäksi porojen lihaa myydään
tuoreena käristyksenä ja jauheliha on myös saavuttanut
suuren suosion. Näin poros-

ta löytyy siis kaikkea mahdollista.
Lisäksi Tilalihalla teurastetaan rahtityönä villisikoja.
Villisikafarmi Kimmo Kanto toimittamana. Yhteistyötä
ollaan aloittelemassa Kemin-

Matti Laitinen suolaamassa kylmäsavupaisteja.

maan Riistajalostus Oy:n
kanssa. Jalostukseen otetaan
myös hirveä. Hirvi on tuotava teurastamolle karvapäällisenä, eläin nyljetään
ja eläinlääkäri käy tarkistamassa lihat. Näin ollen hirvi

on laillista, vaikka kauppaan
myytäväksi. Lisäksi hirveä
jalostetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lisäksi
Tilalihalla käsitellään ja pakataan Higlandin lihaa Tapani Kuuselan toimittamana.

Olli Häyrynen jauhamassa lammasjauhelihaa.

Higlandin liha on ostettavissa suoraan tuottajalta.
Tilalihalla pidetään lihamyyjäiset lauantaina 14.12.
kello 10-15.

Hallituksen puheenjohtaja Ismo Takalo pakkaamassa kylmäsavutuotteita.
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YHTEISTYÖ- JA
NEUVOTTELUTILAISUUS
TI 10.12.2019
KLO 18-20 MUSEOKAHVILA HUILINKI
IIN KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO KUTSUU KUNNAN ALUEELLA
TOIMIVAT ELÄKELÄIS-, VAMMAIS-, JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN
JÄRJESTÖT YHTEISTYÖ- JA NEUVOTTELUTILAISUUTEEN.
PAIKALLA VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON JÄSENIÄ
JA IIN KUNNAN JA OULUNKAAREN ALUSTAJAT.
IIN KUNTA
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

KAHVITARJOILU! TERVETULOA!

Itsenäisyyspäivänä
Iin Mieslaulajien joulun
tunnelmissa- konsertti
Iin kirkossa 6.12.19 klo 15.00.
Kuoroa johtaa Markku Koskela.
Ohjelma 10 eur.
Tervetuloa!

MITÄ SINULLE
KUULUU ?
HYVÄ VANHEMPI!
KYSY LAPSELTASI MITÄ SINULLE KUULUU,
KUUNTELE JA PUHUKAA YHDESSÄ!

IIN KUNTA
LAPE-TYÖRYHMÄ

Iin kunta toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja Hyvinvointia
vuodelle 2020!
Säästösyistä Iin kunta ei järjestä Uuden Vuoden vastaanottoa eikä ilotulitusta 31.12.2019.

nro 25
5.12.2019

nomat

Palveluhakemisto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni Alaranta Elias Sundquist Larissa Tursas

HIERONTA •KAUNEUDENHOITO

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

Hoitola avoinna ajanvarauksella ma-pe/la
Sopimuksesta palvelukoti-, laitos- ja kotikäynnit

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

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Maksniementie 28, Maksniemi

Varaa aikasi
040 528 2208

SIIVOUSTOIMET

JALKAHOITOA

Teemme erilaisia siivouksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Jalkahoitoja Iin alueella

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii
Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

www.kunnostamo.com

KUNTO
KLUBI

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

SIIVOUSPALVELUT

Ajanvaraus:
www.iinjalkahoito.com tai
soita numeroon 045 784 01888
Tanja Kähkönen jalkahoitaja

Uutta!
ePassi käy
maksuvälineenä
jalkahoitoon

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Parturi-kampaamo

KAUNEUSKUJA
Nettiajanvauraukset:
www.timma.fi/kauneuskuja
040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

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

MARRASKUUSSA TEHDYISTÄ KOTISIIVOUSTILAUKSISTA ALENNETUT HINNAT!
Kysy myös: * sotaveteraanien kotiapu * rakennustyömaasiivoukset

Tilaukset: 044 971 9161

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori
PAINOTUOTTEITA
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

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

www.vkkmedia.fi

YRITTÄJÄ!
Ilmoita
Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä
p. 0400 499 745!

Lue IiSanomat
netistä:
www.iisanomat.fi
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Ryhmäkoti Startissa vietettiin 10-vuotisjuhlaa

Startin perustaja, Satu Turkka piti puheen.

Ryhmäkoti Startin 10-vuotisjuhlaa vietettiin Iissä perjantaina 8.11.2019.
Ryhmäkoti Startti toimii Iin keskustassa alun
perin ikäihmisten asumispalveluyksiköksi
rakennetussa kiinteistössä, joka
otettiin
kehitysvammahuollon käyttöön elokuussa 2009. Ryhmäkodissa on
kuusi asiakaspaikkaa ja se
on tarkoitettu kehitysvammaisille asiakkaille, jotka
tarvitsevat päivittäin ohjausta ja tukea asumiseensa ja
elämiseensä. Ryhmäkodissa jokaisella asukkaalla on
oma huone ja kylpyhuone
sekä yhteiset keittiö-, oleskelu- ja kodinhoitotilat.
Asukkaat osallistuvat kukin
omien kykyjensä mukaan
kodinhoidollisten tehtävien suorittamiseen sekä omien asioidensa hoitamiseen.
Ohjaajien antaman tuen ja
palvelun määrä perustuu jokaiselle asukkaalle tehtyyn
yksilölliseen palvelusuunnitelmaan.
Startti toimii myös tukikohtana lähistöllä asuville
tukiasukkaille. Startissa voi
käydä päivittäin ruokailemassa, saunomassa, pesemässä pyykkiä, hakemassa
lääkkeitä tai seurustelemassa ja viettämässä aikaa.
Silloin tällöin järjestetään

yhteisiä lauluhetkiä ja esim.
grillijuhlia. Yhteisöllisyys
sekä osallisuuden ja sosiaalisuuden tukeminen ovat
erityisryhmien tuetun asumisen kantavia toiminta-arvoja.
Tuetun asumisen toiminta-ajatuksena on tukea
asukkaita mahdollisimman
itsenäiseen ja omatoimiseen
elämään heidän erilaisissa
elämäntilanteissaan. Ryhmäkotiin
tullaan
esim.
lapsuudenkodista opettelemaan itsenäisessä asumisessa vaadittavia taitoja tai
sairaalahoidon jälkeen toimintakyvyn
arviointijaksolle. Asukkaalle laaditaan
yhdessä hänen kanssaan
henkilökohtaiset tavoitteet
ja mietitään keinot niihin
pääsemiseksi. Tavoitteena
on kuntoutua itsenäiseen
asumiseen tai löytää muu
soveltuva asumismuoto.
Startin toiminnasta vastaa Oulunkaaren kuntayhtymän Iin perhepalvelut.
Asukkaiden tukena arjessa
toimivat erityisryhmien tuetun asumisen ohjaajat. Ryhmäkodissa asuvien lisäksi
henkilökunta ohjaa ja tukee
omissa kodeissaan asuvia
tukiasukkaita. Asiakaskunta koostuu kehitysvammaisten asiakkaiden lisäksi myös
päihde- ja mielenterveys-

Yhteislaulua Startissa.

Startin sisääntuloaula koristeltu asukkaiden kanssa.

kuntoutujista sekä muista
vajaakuntoisista asiakkaista.
Yhteensä Iin erityisryhmien
tuetun asumisen asiakkuudessa on n. 50 asiakasta, joista suurin piirtein puolet on
kehitysvammaisia.
Startin 10-vuotisjuhlaa
vietettiin perjantaina 8.11.

asukkaiden, läheisten ja
henkilökunnan kesken. Juhlaan oli kutsuttu mukaan
myös talon entisiä asukkaita ja työntekijöitä. Tunnelma juhlassa oli lämmin ja
positiivinen. Muisteltiin kuluneita vuosia ja kerrottiin
kuulumisia. Iloinen puheen-

EKOTEKOJA, ELINVOIMAA JA EDELLÄKÄVIJYYTTÄ – IIN MAANKÄYTÖN
KEHITYSKUVAN 2040 ESITTELYTILAISUUS
Kaikille avoin esittelytilaisuus Iin maankäytön kehityskuvasta 2040.
Maanantaina 9.12.2019 klo 15 -17 Nätteporin auditorio, Puistotie 1, Ii
Kehityskuvaa käytetään Iin strategisen yleiskaavan
2040 tausta-aineistona. Maankäytön kehityskuvan
2040 ovat tuottaneet Oulun yliopiston kuntasuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin
opiskelijat syksyn 2019 aikana.
Kuntakeskusta kehitetään täydennysrakentamisella ja elinympäristön viihtyisyyden parantamisella.
Elinkeinotoiminnot keskittyvät Pentinkankaalle,
jonka kehitystä tulevaisuudessa tukevat ohitustie
ja mahdollinen lähijunayhteys. Kylien elinvoimaa
ylläpidetään niiden olemassa oleviin vahvuuksiin

pohjautuen. Matkailutoimintoja kehitetään Kuivaniemellä, Oijärvellä sekä saaristossa. Koko kehityskuvaa
läpileikkaava teema on kuntastrategian mukaisesti
ilmastoystävällisyys.
Suunnitelmaa varten on laadittu kysely Iin kunnanvaltuutetuille sekä selvitykset aiheeseen liittyvistä
teemoista. Näiden pohjalta on laadittu kolme erilaista
vaihtoehtoa Iin tulevaisuuden kehitykselle. Tilaisuudessa esitellään vaihtoehtojen pohjalta tehty lopullinen maankäytön kehityskuva, kyselyn tulokset sekä
laaditut selvitykset.

sorina ja välitön tunnelma
täyttivät talon. Todettiin yhdessä, että monenlaista on
vuosien saatossa sattunut ja
tapahtunut, moni asukas on
ehtinyt tulla ja mennä, mutta moni on myös asettunut
pidemmäksi aikaa Starttiin
asumaan. Jokaisella on oma

polkunsa ja Startissa risteää moni niistä. Startissa on
aina hyvä meno ja meininki. Samalla innolla, kehittämismyönteisyydellä
ja
positiivisella tekemisen meiningillä halutaan ja aiotaan
jatkaa myös tästä eteenpäin.

IIN ELÄKELÄISET RY:N
1969

Iin eläkeläiset ry

PIKKUJOULUJUHLA

Perinteinen pikkujoulu Iin Järjestötalolla
la 14.12.2019 klo 13.
Ohjelmassa mm. joululauluja
Runsas jouluateria
Mahdollisesti myös pukki vierailee,
”ken lahjan antaa, hän lahjan saa”.

Hinta: 5 eur / henkilö, jäsenet + avec
Ruokailu maksetaan sisään tullessa.

Ilmoittautumiset 9.12 mennessä
Ritvalle puh. 040 7480179
Lämpimästi tervetuloa!
Huom! Vuoden 2020 jäsenmaksujen (18 eur) periminen
muuttuu, helmikuussa tulee pankkisiirto maksamista varten.
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Kutsu maanmittaustoimitukseen

KUULUTUS
Keskiviikkona 18.12.2019 klo 10:00 Nätteporin auditoriossa
(osoite Puistotie 1 ) on yksityistietoimitus nro 2019-613328,
joka koskee valtatie 4:n ohituskaistahankkeeseen liittyvien
ja maantietoimituksessa 2017-568197 maastoon merkittyjen
yksityisteiden käsittelemistä Iin kunnassa välillä Olhava- Kuivaniemi.

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n

SYYSKOKOUS
JA PIKKUJOULU
lauantaina 14.12.2019
klo 18.30 Kievarissa.
Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Vuoden Yrittäjän palkitseminen.
Kuivaniemen Yrittäjät ry tarjoaa
jouluaterian jäsenille puolisoineen.
Ilmoittautumiset torstaihin 5.12.2019
mennessä Arille p. 050 441 3121
tai Arjalle 040 561 8422.

Hakijana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Toimituksen tarkoituksena on perustaa kiinteistöjen tieyhteyksien mukaiset tieoikeudet, korvausasiat sekä muut yksityisteihin liittyvät kysymykset.
Toimituksen kohteeseen liittyvien teiden kunnossapitovastuu
on tarkoitus siirtää tieosakkaille. Kun tieosakkaista ja kunnossapidosta on päätetty toimituksessa , niin yksityiset tiet luovutetaan ely-keskuksen määräämänä ajankohtana tieosakkaille
tai kiinteistön omistajille toimitusta koskevan muutoksenhaun
estämättä. Tien luovuttamiseksi tieosakkaista ja kunnossapidosta osakkaiden kesken voidaan määrätä toimituksessa
väliaikaisesti.
Toimitukseen kutsutaan niiden kiinteistöjen omistajat ja
haltijat, joiden oikeutta toimitus koskee. Jos kokouksesta on
tiedotettu lain mukaisesti, toimitus voidaan suorittaa, vaikka
asianosainen olisikin poissa kokouksesta.
Toimitusinsinööri Olli Iikkanen
Puhelinnumero 0400 277 284
Sähköposti olli.iikkanen@maanmittauslaitos.fi

Tervetuloa!

TYÖLLISTÄ
ITSESI IISSÄ VALMENNUS

Kuivaniemen Vanhustentaloyhdistys ry:n

VARSINAINEN SYYSKOKOUS
pidetään maanantaina 16.12.2019
klo15.00 kerhohuoneella.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

Onko sinulla osaamista, jonka voisi

Su 8.12. klo 15.00

Iin kunnanhallitus on päättänyt 18.11.2019 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen koskien
Kirkonseudun asemakaavan korttelia 31b.
Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun
muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.
Kuulutus on nähtävillä Iin kunnan ilmoitustaululla
ja virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla 28.11 –
13.12.2019 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on luettavissa paperisena Iin kunnanviraston asiointipisteessä sekä sähköisesti kunnan internet-sivuilla
osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat.
Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevatkaavat.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 13.12.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24,
91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätiedot:
Kaavoittaja Jaakko Raunio
p. 050 4083811, jaakko.raunio@ii.fi
Kaavoituksen käyntiosoite:
Piisilta 1, Ii, Micropolis, päärakennuksen 1 krs
Ii 25.11.2019
Kunnanhallitus

muuttaa palkaksi? Haluatko tietää lisää
yrittäjyyden eri muodoista ja vaihtoehdoista?

KINKKU
BINGO 8
Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa
31b, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo
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Viiden päivän valmennus järjestetään 20.1.2020 alkaen
ja saat tietoa itsesi työllistämisen vaihtoehdoista ja
käytännöistä. Valmennukseen osallistuminen ei velvoita
yritystoiminnan aloittamista.
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Ilmoittautumiset Tuunataan työtä
-hankkeen Maija Tahkolalle: 040
846 5116 tai maija.tahkola@ii.fi

Tervetuloa!

Valmentajana toimii yrittäjä Sari Juntunen,
Rouhea Oy.

Palkinnot: 7 x Atriakinkku
2x100 € | 500 € pr 51 | 930 € mp

KUULUTUS
Kovasinkankaan tuulivoimapuiston yleiskaava vireille
Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin Kovasinkankaan alueelle kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka
laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena,
jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Kovasin Tuulivoima Oy on tehnyt yleiskaavan laadinnasta
aloitteen Iin kunnalle, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 18.11.2019 § 295 ja päättänyt yleiskaavoituksen käynnistämisestä. Yleiskaava on tullut samalla päätöksellä
vireille. OAS on julkisesti nähtävillä aikavälillä 4.12.2019
– 31.1.2020.

Seuraavat kinkku-bingot: Kinkku-Bingo su 15.12 klo 16.00
Kinkku-Bingo la 21.12 klo 15.00. JÄTTI-Bingo su 29.12 klo 15.00

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla kunnanvirastolta ja kunnan internetsivuilta osoitteessa https://www.ii.fi/
kaavoitus koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin
aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella:

Iin Hevosharrastajat ja Ylirannan Ratsutila järjestävät

kirjaamo@ii.fi tai
Iin kunta PL 24, 91101 Ii

perinteisen JOULUSHOWn

Lisätietoja antavat:
Iin kunta
Jokisuuntie 2, 91101 Ii

su 15.12. klo 17.

Janne Jokelainen
Tekninen johtaja
puh. 040 185 1790
janne.jokelainen@ii.fi

Teemana Ankkalinna

Kaavaa laativa konsultti:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13–17 D, 90100 OULU
Janne Tolppanen
Arkkitehti, kaavoituksen ja maankäytön
Pohjois-Suomen tiiminvetäjä
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi

Glögi- ja piparitarjoilu!
!
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Tuulivoimapuistohankkeesta vastaava:
Kovasin Tuulivoima Oy Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki

s
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V

YLIRANNAN RATSUTILA

Iin Hevosharrastajat Ry

Jaakko Leppinen
Hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 188 1297
jaakko.leppinen@windelligence.com
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Taidekoulun syysnäyttely ”Minä, luonto&ympäristö
Iin kansalaisopiston taidekoulun syysnäyttely ”Minä,
luonto & ympäristö” Nätteporin näyttelytilassa avattiin maanantaina 25.11. ja on
avoinna 9.1.2020 saakka.
Taidekoulun
jokainen
opetusryhmä on toteuttanut
oman teoksen näyttelyyn ja
se pohjautuu lasten omiin
ideoihin ja ajatuksiin teemasta Minä, luonto & ympäristö. Lapset ovat ideoineet
ja suunnitelleet teokset yhdessä, osa teoksista on myös
toteutettu yhteisvoimin. Tekijät ovat Iin eri kouluilta ja
Kulttuurikauppilan iltaryhmistä. Oppilaat ovat pääosin 1-2-luokkalaisia, mutta
mukana myös 6-vuotiaita ja
muutamia 15-vuotiaitakin.
Näyttely avattiin virallisesti
Haminan taidekoululaisten
voimin, sillä heidän koulunsa on lyhyen kävelymatkan
päässä Nätteporista. Näyttelyn teemaa on työstetty monilla tavoin; piirtämällä ja
maalaamalla, savella ja kolmiulotteisen rakentelun keinoin mutta kaikkia teoksia
ei saatu mahtumaan näyttelyyn. Jokaisesta ryhmästä löytyy kuitenkin joitakin
teoksia syksyn varrelta.
”UNELMIENI KOULU”
Kollaasi. Alarannan taidekoululaiset.
Alarantaan rakennetaan
uutta koulua ja rakentaminen näkyy koululaisten
arjessa joka päivä. Rakensimme kolmiulotteisen talon
maitopurkkiin ja kohtasimme monia haasteita; kuinka saada lattiat suoraksi tai
miten tylsillä saksilla ei saa
teräviä
ikkunanpuitteita.
Lapset nauttivat rakentelusta, samalla opimme sekä
itsestä että kolmiulotteisesta hahmottamisesta. Sitten
palasimme alkupisteeseen
ja ryhdyimme suunnittelutyöhön, josta rakentaminen
varsinaisesti alkaa. Jokainen suunnitteli unelmiensa koulun, omille haaveille
ja toiveille sai antaa siivet!
Teokseen sai liittää eri mate-

riaaleja kollaasin tavoin.
”TÄRKEÄ PAIKKA” Akvarelli. Alarannan taidekoululaiset.
”MINÄ LEMPIPAIKASSANI” Tussi, öljypastelli,
vahaliitu. Olhavan taidekoululaiset.
Kerroimme tarinoita lempipaikoistamme. Millaisessa
paikassa minä viihdyn, missä on hyvä olla? Mikä tekee
siitä paikasta mieluisan; värit, tila vai ympärillä olevat
tavarat, kenties tunnelma?
”RAKKAUDEN
SYDÄN” Ajopuu ja peiteväri.
Ojakylän taidekoululaiset.
”SATEENKAARI MAA”
Quassi. Haminan taidekoululaiset.”
”POHJOISEN
TAIDEKOULU”. Pienoismalli; kapalevy, kartongit, pahvi.
Pohjois-Iin taidekoululaiset.
Oppilaiden toive oli yksimielinen; tehdään pienoismalli taidekoulusta! Koulun
pohjapiirroksen avulla teimme seinärakenteet koulun
mittakaavan
mukaisesti.
Sen jälkeen lapset vain touhusivat ja puuhasivat; joku
suunnittelu matikan pienoiskirjaa, toinen teki pikkupulpetteja, kolmas juoksi
tarkistamaan missä olikaan
ikkunan paikka. Tekemisen riemu, suunnittelun riemu, onnistumisen kiljaisut;
nämä kaikki kuuluvat taidekouluun!
”SIILIN PESÄ” Kuoritut
oksat, kanto ja savi. Kulttuurikauppilan iltaryhmä. Kuljimme alkusyksyllä pihalla,
etsien luonnonmateriaaleja.
Löysimme myös siilin, jonka ympärille keräännyimme aika usein taidekoulun
päätteeksi. Onko se oikeasti kuollut? Mitä siilille on
käynyt? Siilistä tuli meille tärkeä ja yhdessä teimme
sille pesän, pihalta kaadetun
puun oksista. Naulasimme,
sahasimme ja osa innostui
puukolla vuolemisesta. Ja
lopulta, savesta muotoilimme uusia siilejä, uutta elämää.

Kuvissa Haminan taidekoulun oppilaita. He tekivät vedeneläimiä savesta.

”ÄITIMAAN LAHJAT”
Nestemäinen muste. Haminan taidekoululaiset.
”VEDENELÄIMET”.
Savi. Haminan taidekoululaiset.
Pidän eläimistä. Pidän
vedestä. Tehtäisiinkö kalo-

ja? Meillähän on hieno Iijoki keskellä kylää, sehän
on aika tärkeä paikka. Me
käymme siellä uimassa, kalassa ja veneilemässä. Hiihtämässäkin.
”MINÄ”. Savi. Rautalanka ja tussi. Kulttuurikauppi-

lan iltaryhmä.
Minä olen hyvä juuri sellaisena kuin olen. Minä katson itseäni peilistä ja näen
itseni sieltä. Vau, miten hienosti te osaattekin tehdä
teoksia rautalangasta ja savestakin! Olettepa te kyllä

taitavia! Sinä olet hyvä, kärsivällinen ja keskityt hienosti tekemään kuvaa itsestäsi.

Hennariikka Lohi

Tiedon jäljillä -kirjailijavierailu Haminan ja Kuivaniemen kouluilla
Lastenkirjailija ja toimittaja
Leena Virtanen vieraili Iissä Haminan ja Kuivaniemen
kouluilla marraskuun lopussa. Vierailut järjestettiin
Iin kirjaston ja alakoulujen
yhteistyöhankkeessa Minna
Canthin jalanjäljillä.
Leena Virtanen on tehnyt kuvittaja Sanna Pelliccionin
kanssa
upeaa
Suomen supernaiset -kirja-

Leena Virtanen kirjailijavierailulla Haminan koululla.

sarjaa. Se johdattelee pienet
ja suuremmatkin lukijat tutustumaan historiamme supernaisiin. Tietokirjasarjan
ensimmäinen osa käsittelee
Minna Canthia, ja se on valittu yhdeksi vuoden 2018
kauneimmista kirjoista.
– Syksyllä ilmestynyt toinen osa nostaa esiin taiteilija Ellen Thesleffin ja ensi
vuonna ilmestyvä kolmas
osa Eeva Kilven, paljastaa
Virtanen.
Kirjailijavierailulla
4.-luokkalaiset kuulivat kirjailijan ja kuvittajan yhteistyöstä ja pääsivät itsekin

tarttumaan kynään. Kirjailijalle esitettiin myös kysymyksiä:
– Mistä etsit tietoa kirjoihisi? Tämä kysymys olikin
kuulijoille
ajankohtainen.
He olivat juuri harjoitelleet
tiedonhankintaa luokan ilmiöprojektissa.
Iin kirjaston Minna Canthin jalanjäljillä - tasa-arvon
edistäminen kirjallisuuden
ja taiteen keinoin -hankkeessa on monta osa-aluetta.
Niistä yksi keskittyy kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on
kehittää kirjaston, kirjasto-

auton ja koulun yhteistyötä
sekä edistää lasten kriittistä lukutaitoa ja lukuharrastusta.
Hankkeen aikana kaikissa Iin alakoulujen 4.
luokissa toteutetaan ilmiöoppimiseen liittyvä projekti.
Hanketyöntekijänä toimiva
kirjastonhoitaja Marita Turtinen on mukana luokkien
projekteissa. Lisäksi hankkeessa järjestetään monilukutaitoon liittyvä koulutus
kirjaston ja opetuspalveluiden henkilökunnalle.

Marita Turtinen

