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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

 Aukioloajat:  
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00 

Majakka Konintie 4, A  
91100 Ii

Seuraa meitä myös 
Facebookissa

Olemme varautuneet

Iin Majakassa kahdessa 
erillisessä myymälässä

Käytössä myös 
tilauksien noutopiste

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

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

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

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

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, 
Lymfaterapeutti 

Pakanen Liisa

puh. 0458776474
UUSI OSOITE:  Koskenniskankuja 2, Illinsaari, Ii

www.studiovoihyvin.fi

LAHJAKORTTI 
HIERONTAAN.

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

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

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

KUIIVALAINENKuivaniemen 
Nuorisoseura

Tämän lehden 
liitteenä on 
Kuivalainen 
-lehti 1/2020

ISOSSA TELTASSA JA 
SISÄMYYMÄLÄSSÄ

JOULUUN

Lahjaksi
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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 johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 25  10.12.2020

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 26
ILMESTYY KE 23.12.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to 17.12.2020 mennessä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

Rantakairan Sähkö Oy:n 
osakekirjoja ja arvo-osuuksia. 

Myös perikunnan 
kadonneet osakekirjat. 

OSTETAAN

P. 044 521 2121Tarjoa!

IIN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus to 10.12. klo 18 Iin kirkossa. Toimittaa Tapani 
Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Nina Peltola. Juma-
lanpalvelus toimitetaan kirkossa työntekijöiden läsnä ollessa ja sitä voi 
seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja nettiradioon Iin seu-
rakunnan kotisivuilla).
Sanajumalanpalvelus su 13.12. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
Tehkää tietä Kuninkaalle. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku 
Jaakkola. Jumalanpalvelus toimitetaan kirkossa työntekijöiden läsnä 
ollessa ja sitä voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja net-
tiradioon Iin seurakunnan kotisivuilla).
Sanajumalanpalvelus su 20.12. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
Herran syntymä on lähellä. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Mark-
ku Jaakkola. Kolehti: Kristittyjen perheiden traumaterapiaan, vertais-
tukiryhmien toimintaan, raamatunopetukseen sekä koulutukseen Ira-
kissa ja Syyriassa toimivissa ”Toivon keskuksissa” Open Doors Finland 
ry:n kautta. 
Aattokirkko to 24.12. klo 15 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Lupaukset 
täyttyvät. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: 
Oman seurakunnan diakoniarahastolle. 
Jouluyön messu to 24.12. klo 23 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Teille 
on syntynyt Vapahtaja! Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savo-
lainen. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle. 
Joulupolku to 3.12. – ke 6.1. Iin seurakuntatalon ympäristössä. Oma-
toiminen joulupolku seurakuntatalon ympäristössä. Joulupolulla 
saat katsella, lukea ja kuunnella ensimmäisen joulun tapahtumista. 
Joulupolkua varten kannattaa ladata puhelimeen QR-appi (esim: QR 
reader). QR-koodeista löytyy mielenkiintoista tietoa jouluun liittyvistä 
asioista. Lisäksi niistä löytyy säestys laulettaviin lauluihin. Päiväkoti-
ryhmät käyvät joulupolulla viikoilla 49-52 aamupäivisin, joten tuolloin 
joulupolulla voi olla ruuhkaa. 
Joulukonsertti su 20.12. klo 18 Iin kirkossa. 
Diakoniatoimisto on suljettu 19.12.2020 - 6.1.2021. Jouluun liitty-
vissä asioissa yhteydenotto viimeistään 14.12.2020.
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus su 20.12. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Py-
häpäivän aihe: Herran syntymä on lähellä. Toimittaa Pekka Soronen, 
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Kristittyjen perheiden trauma-
terapiaan, vertaistukiryhmien toimintaan, raamatunopetukseen sekä 
koulutukseen Irakissa ja Syyriassa toimivissa ”Toivon keskuksissa” 
Open Doors Finland ry:n kautta. 
Jouluaaton hartaus to 24.12. klo 14 Kuivaniemen hautausmaalla. 
Pyhäpäivän aihe: Lupaukset täyttyvät. Toimittaa Matti Kinnunen, kant-
torina Eija Savolainen. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle. 
 Diakoniatoimisto on suljettu 19.12.2020 - 6.1.2021. Jouluun liit-
tyvissä asioissa yhteydenotto viimeistään 14.12.
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

Satun valmennus- ja
liikuntapalvelut

Liikuntaa juuri Sinulle

Satu Kaisto, liikuntaneuvoja 
p. 044 2017 778 • satunjumpat@gmail.com

www.satunjumpat.com

Ota yhteyttä! 

Yhteistyössä iiläisten liikkumisen edistämiseksiYhteistyössä iiläisten liikkumisen edistämiseksi

Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068

www.iinkuntoklubi.fi

Naisten ohjattu kuntopiiri 
ke klo 18.00 ja la klo 16.30. Hinta 4 €.

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi
KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT

Ilmoittautuminen käynnissä tammikuussa 
alkaviin pienryhmiin, sekä voimailuryhmään. 

Ryhmäliikunta ja sisäpyöräily  näkyvillä ajanvarauksessa

Satun valmennus- ja liikuntapalveluiden Satu Kaisto 
ja Iin Kuntoklubin Jari Pikkarainen

Suomen 103-vuotiasta it-
senäisyyttä juhlittiin poik-
keusoloista johtuen ilman 
varsinaisia itsenäisyyspäi-
vään kuuluvia juhlia. Ta-
savallan presidentti ei 
kutsunut vieraita linnaan, 
eikä muitakaan juhlalli-
suuksia voitu järjestää niin, 
että juhlayleisö olisi päässyt 
paikalle.

Iissä jumalanpalvelus ja 
Iin Mieslaulajien joulu- ja it-
senäisyyspäivän konsertti 
suoratoistettiin netin kautta.

Sankarivainajia kunnioi-
tettiin kuitenkin perinteisin 
menoin Iin eri hautausmail-
la, laskemalla muistoseppe-
leet. Sankarihaudat olivat 
lisäksi valaistuina muisto-
kynttilöillä. MTR

Itsenäisyyspäivänä kunnioitettiin sankarivainajia

Sankarihaudat olivat itsenäis-
päivänä valaistut muistokynt-
tilöillä.

Iin kirkon luona sankariristille 
seppeleen laskijat Iin kunnan, 
Iin seurakunnan ja kansalais-
järjestöjen edustajina Ari Ala-
tossava, Pekka Soronen ja 
Sakari Liedes. Kunniavartiossa 
Risto ja Mika Moisejeff.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parillisina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 33Iiläinen hokema kirjasta 

Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

”Huippaa! sano 
Paason Matti. ”

Iiläinen, 
olet tärkeä!

Kaikille täysi-ikäisille iiläisille, joiden puhelinnumero on
julkisesti numeropalvelussa saatavilla, soitetaan maanantaina

14.12 klo 16 alkaen. Puhelu tulee numerosta 09 8171 1941. 

Kunnanjohtajan Ari Alatossavan äänellä robotti esittää
muutaman kysymyksen, joihin voi vapaasti vastata. Puheluiden

sisältö käsitellään täysin nimettömästi.

Numeroon voi itse soittaa myös jälkikäteen, jos esimerkiksi
puhelu osuu kiireiseen hetkeen tai haluat myöhemmin

täydentää vastaustasi. Numeroon voi soittaa ajalla
14.-20.12.2020. 

Kokeilu on osa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) rahoittamaa
hanketta, joka kehittää uudenlaisia osallisuuden tapoja sekä parantaa

suomalaisen päätöksentekojärjestelmän uudistumiskykyä.

www.orientkebab.com
P. 08 8176 676, Laurintie 2, Ii

OSTA JÄTTIPIZZA!

PIZZAPASSIIN LEIMA
Kerää 10 leimaa, 11. pizza ilmainen

Koko 60x60 cm, 5-7 hengelle, 4 täytteellä
+ limsa 1,5 l kaupan päälle 

30€30€(norm. 41€)
Tarjoukset voimassa 31.12.2020 asti

Vain!

SUPERTARJOUS!
Osta normaalipizza tai -annos
SAAT KAUPAN PÄÄLLE
LIMSAN 0,33 l alk.
Paikan päällä tai noudettuna 9€9€

Terveyspojat haluavat olla 
hyvän elämän lähettiläitä, 
jotka tarjoavat vanhan ajan 
kotipalvelua myös Kuiva-
niemellä ja Iissä.

Yritys työllistää alueel-
lamme kolme työntekijää, 
jotka tarjoavat asiakkaille 
kotipalvelua ja kotihoitoa, 
mukaan lukien kaupassa-
käynnit ja pihatyöt, sekä eri-
laiset siivoukset.

Kehittääkseen palvelui-
taan vastaamaan vallitsevan 
korona-ajan haasteisiin, yri-
tys on kehittänyt Terveys-
pojat APP-sovelluksen.

– Tarjoamme asiakkail-
lemme lisäpalveluna so-
velluksen, jonka kautta 
asiakkaat saavat suoran yh-
teyden päivystäjään. Lisäksi 
sovelluksessa on virtuaali-
nen kahvihuone, johon voi 
kokoontua jutustelemaan 
ja kahvia ryystämään ihan 

Terveyspojat kehittävät toimintojaan 
vastaamaan ajan haasteisiin

milloin vain. Joskus virtu-
aalisessa kahvihuoneessa 
on kahvin lisäksi viihdettä, 
kuten livemusiikkia. Meiltä 
saa vuokralle tabletin, jossa 
tulee mukana Terveyspo-
jat App sekä liittymä. Sillä 
tabletilla voi tietysti tehdä 
muutakin, ihan tarpeen 
ja kiinnostuksen mukaan, 
Mika Lämsä kertoo.

Palvelulla halutaan lisätä 
asiakkaiden turvallisuutta 
ja tarjota mahdollisuus so-
siaaliseen kanssakäymiseen 
aikana, jolloin vierailuja on 
hankala toteuttaa.

Yrityksen toimitusjohtaja 
Saila Päkkilä-Roholampi va-
littiin syyskokouksessa uu-
tena jäsenenä Iin Yrittäjien 
hallitukseen.

– Ilolla otin hallitus-
paikan vastaan ja odotan 
innolla mahdollisuutta uu-
sien kontaktien luomiseen 

ja edistämiseen, Saila kertoo 
odotuksistaan Iin Yrittäjien 
toiminnan suhteen.

Hän pitää erittäin tärkeä-
nä kaikkien yrittäjien yhteis-

Saija Päkkkilä-Rokolampi ja Mika Lämsä ovat Terveyspojat Oy:n 
yrittäjät (Kuva Juho Tauriainen Studio Salama)

työtä ja vertaistukea, sekä 
ajatustenvaihtoa yritysten 
toimintamahdollisuuksien 
ja yrittäjyyden edistämisek-
si.  MTR
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Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256 | www.kulta-aalto.com

Tervetuloa joulukaupoille!

TERVETULOA!Kirkkotie 1 91100 Ii

050 320 6513

Hyvää joulun aikaa!

nomatnomat
--

Paikallisesti

Hyvää Joulua ja 
rauhallista uutta vuotta

• Personal trainer -palvelut
• Pienryhmävalmennus
• Firstbeat-mittaukset
• InBody770 -kehon-
 koostumusmittaukset

Anu Suotula-TeppoAnu Suotula-Teppo

P. 044 557 7677P. 044 557 7677

www.kunnostamo.com

anu.suotula@gmail.com

Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä ja 
paikallisista arvoista ylpeän yrityksen.

Tue paikallista yrittäjyyttä ja 
osta joululahjat Paikallista -yrityksistä
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IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 Ii, P. (08) 817 6100

ma-pe 9-17, la 9-13, Itsepalvelumyymälä ma-su 8-21
www.arvokovaoy.fi

Joulu on jo  
kukassaan

– osta oman kylän kaupasta!

KOSKELAN LAKI OY
Kaikki lakiasiapalvelut Iistä

Markku Koskela
varatuomari, kaupanvahvistaja

p. 040 5297 697
toimisto@markkukoskela.fi

Tarjous: Testamentti ja edunvalvontavaltuutus
yhteensä 350,00 €

Voit myös shoppailla Paikallista-
verkkokaupassa kotisohvalta käsin: 

lahjakortitnetista.fi/ii
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Neste Nelosparkki Kuivaniemen Vuoden Yritys 2020

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjän 2019 palkinnon ottivat vastaan perheyrittäjät Veikko ja Eija Södö 
sekä Niina Haarala puolisonsa Markus Haaralan kanssa. 

Kuivaniemen Yrittäjien 
syyskokouksessa 28.11. Me-
rihelmessä jatkettiin Ari 
Kaakkuriniemen puheen-
johtajan pestiä ensi vuo-
delle. Erovuoroisina olleet 
hallituksen jäsenet Arja 
Honkamaa, Hannu Kehus, 
Sari Hirvaskoski ja Jouko 
Herva valittiin jatkamaan. 
Hallituksen muut jäsenet 
ovat Matti Kumpulainen, 
Veikko Södö, Jukka-Pekka 

Ari Kaakkuriniemi jatkaa Kuivaniemen Yrittäjien puheenjohtajana
Miettunen ja Pasi Alakiuttu. 

Hallituksen puheen-
johtaja Ari Kaakkuriniemi 
avasi kokouksen toivotta-
en osallistujat tervetulleik-
si, kertasi koronaepidemian 
leimaamaa kuluneen vuo-
den tapahtumia sekä toi esil-
le yhdistyksen ensi vuoden 
toimintaa. Yhdistys täyttää 
ensi vuonna 40 vuotta, jota 
juhlitaan myöhemmin il-
moitettavana ajankohtana. 

Myyntijohtaja Esa Ikonen 
Fenniasta käytti puheen-
vuoron ja esitteli eri vaihto-
ehtoja vakuutusrintamalta.

Vuoden Yrityksenä pal-
kittiin Neste Nelosparkki, 
yrittäjinä Eija Södö, Nii-
na Haarala ja Veikko Södö. 
Kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava ja kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Johannes 
Tuomela luovuttivat Iin 
kunnan yrittäjäpalkinnon. 

Syyskokouksen jälkeen 
iltaa jatkettiin keskinäisen 
seurustelun ja pikkujoulun 
merkeissä. 

Vilkasta toimintaa  
suunnitteilla
Toimintasuunnitelmassa to-
dettiin alkavan 39. toiminta-
vuosi. 

Yhteistyötä tehdään kun-
nan ja eri järjestöjen kanssa, 
myös Iin yrittäjien kanssa 
on yhteisiä tapaamisia. Kou-
lulaisille lahjoitetaan stipen-
dit keväällä, sponsoroidaan 
paikkakunnan tapahtumia 
sekä osallistutaan Paikallis-
ta. -hankkeeseen.

Järjestetään yhteistyössä 
Ii-instituutin kanssa 36-vuo-
tispitäjämarkkinat, johon 
toteutetaan Kuivaniemen 
Kesälehti, joka on samalla 
pitäjämarkkinoiden ilmoi-
tuslehti. 

Iin kunnan ja yrittäjien 
kanssa pidetään vuoden ku-
luessa kaksi palaveria; ke-
väällä elinkeinopolitiikasta 
ja syksyllä talousarvion laa-
dinnan yhteydessä. 

Osallistutaan myös Valta-
kunnallisille Yrittäjäpäiville 

Ari Kaakkuriniemi jatkaa Kuivaniemen Yrittäjien puheenjohtaja-
na. Kokouksen sihteerinä toimi pitkäaikainen yhdistyksen sihtee-
ri Arja Honkamaa.

Syyskokouksen jälkeen pidetyssä pikkujoulussa jouluglögia tarjoilemassa Merihelmen yrittäjä Tii-
na Ala-Opas. 

sekä PPY:n vuosikokouk-
seen ja muihin aluejärjestön 
tilaisuuksiin. 

Pyritään kehittämään 
Kuivaniemen Yrittäjien nä-
kyvyyttä eri tilaisuuksissa 
ja tapahtumissa. Pyritään 
myös aktivoimaan muitakin 
kuivaniemeläisiä järjestöjä 
yhteistyöhön kylien näky-

vyyden ja toimintojen ke-
hittämiseksi. Merkkipäiviä 
viettäviä jäseniä muistetaan. 
Perinteiset lasten hiihdot 
järjestetään kevättalvella. 

Heimo Turunen, 
Kuvat Juhani Honkamaa 
ja Heimo Turunen

Neste Nelosparkki Oy pal-
kittiin Kuivaniemen Vuoden 
yrityksenä 2020. Palkinnon 
luovuttivat Yrittäjien syys-
kokouksessa Kuivaniemen 
Yrittäjät ja Iin kunta. 

Nelosparkin ovat perus-
taneet Veikko ja Eija Södö 
vuonna 2007. Lapset alkoi-
vat lähteä maailmalle, niin 
rouva sanoi, että hommaa 
hänellekin töitä. 

– Otin ja kävin ostamassa 
huoltoaseman. Sanoin, että 
nyt saat sitten tehdä töitä 
vuorotta, Veikko Södö ker-
toi. 

Eija alkoi pyörittämään 
1960-luvulla rakennettua 
Kesoil huoltoasemaa, jossa 
oli ollut joskus aiemmin töis-
säkin. Pitkän lupaprosessin 
jälkeen uusi liikenneasema 
valmistui vuonna 2013, jon-
ka jälkeen sinnikkäällä työl-
lä toiminta kehittyi ja yritys 
tuli yhä useampien ihmisten 
tietoisuuteen. 

Tulipalo tuhosi liikenne-
aseman kesällä 2016. Yhdes-
sä päivässä meni vuosien 
työ tuhkaksi ja yrittäjiltä vei 
hetken aikaa ymmärtää, 
mitä oli tapahtunut. 

– Kotona kävimme kes-
kustelua, että mitenkäs nyt 
jatketaan. Ilmoitin Veikko-
isälle, että rakennetaan uusi 
kiinteistö. Lupasin samalla 
osallistua toimintaan van-
hempien kanssa yrittäjänä, 
kertoi perheyrityksestä Nii-
na Haarala. 

Uuden, noin 1000 neliö-
metrin, liikenneaseman ava-
jaisia viettiin lokakuussa 
2017. Ravintolassa on lou-
naspuffet, alá-cartelistalta 
löytyy ruokaa sekä on run-
sas valikoima hampurilaisia 
ja pizzoja. Kahvio palve-

lee ja kyläkaupasta saa nor-
maalit päivittäistavarat, on 
veikkauspiste ja autoilijoil-
le on tarjolla perustarvik-
keita. Huoltamopalveluna 
on polttoainemyyntiä 24 h 
automaateista ja lisäksi on 
kaasupiste ja sähköautojen 
latauspiste. Asiakkaita pal-
velee 10 hengen henkilökun-
ta. Nelosparkki on avoinna 
maanantai-lauantai kello 
6.30-22, sunnuntaina 8-22.

Yrittäjä Haarala on työn 
ohessa hankkinut yrittämi-
seen kuuluvaa koulutusta, 
muun muassa suorittanut 

yrittäjävalmennuksen, käy-
nyt talouden ja tuottamisen 
johtamisen kurssin ja opis-
kelee tällä hetkellä johta-
misen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkintoa. 

– Uudistus ja kehittä-
mistyö onkin tärkeää ja pi-
tää olla valmis muuttumaan 
nykymaailman mukana. 
Yksi merkittävä lisäys on 
kuluneena syksynä Sievin 
jalkineiden myynnin aloit-
taminen. Tarkoituksena on 
kasvattaa ja kehittää yri-
tyksen toimintaa nelostien 
herkkuparkiksi. Suunnitel-

missa on suurentaa nykyis-
tä parkkipaikkaa ja saada 
rekoille oma liittymä tur-
vallisuuden ja liikenteen su-
juvuuden parantamiseksi. 
Luvat tähän tuntuvat olevan 
tiukassa. Jatkamme lupa-
hakemisprosessia ja meillä 
yrittäjillä on luja tulevaisuu-
den usko, kertoi Haarala. 

Heimo Turunen
Kuvat Juhani Honkamaa.

Vuoden Yrityksen palkinnon saajat ja luovuttajat: kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuo-
mela, kunnanjohtaja Ari Alatossava, myyntijohtaja Esa Ikonen Fenniasta, varapuheenjohtaja Matti 
Kumpulainen ja puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi Kuivaniemen Yrittäjistä sekä Vuoden Yrityksestä 
Veikko ja Eija Södö sekä Niina Haarala ja puoliso Markus Haarala.
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KUIVANIEMEN NUORISOSEURAN JULKAISEMA LEHTI JOULUKUU 2020

Seurantalo täyttyi vuoden aikana monissa tapahtumissa. 
Kannen kuvat viime vuoden joulumyyjäisistä. 
Lisää seuran tapahtumista sivuilla 4-5. 
Seurantalon historiaa sivulla 11.
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Kuivaniemeläinen Säde Iko-
nen on aina tykännyt tans-
sia. Tanssiharjoitukset hän 
aloitti jo ennen rippikoulua 
ja 25vuoden ajan hän oli jär-
jestämässä Eläkkeensaajien 
päivätansseja Kuivaniemen 
seurantalolla.

– Tanssiharrastus ei to-
sin alkanut kovin suotuisas-
ti. Saimme naapurin lasten 
kanssa jostain tilattua tans-
sioppaan ja aloimme harjoit-
telemaan. Pahaksi onneksi 
harjoittelimme kirkonmeno-
jen aikaan ja naapurin emän-
tä yllätti meidät. Tanssiopas 
lensi saman tien uuniin, Säde 
naurahtaa.

Tanssipaikkoja ja 
tanssijoita riitti

– Rovasti Hulkko ei kui-
tenkaan sallinut kirkon 
lähettyvillä tanssimista ta-
paninpäivänä, saati pääsi-
äisenä. Niinpä seurantalo 
päätettiin siirtää nykyiselle 
paikalleen, pois kirkon val-
vovan silmän alta, Säde ker-
too.

Sota-aikana tanssitoimin-
taa ei ollut ja silloinen seu-
rantalo oli kiinni. Sodan 
jälkeen tanssittiin sitäkin in-
nokkaammin ja tanssipaik-
koja oli lähes joka kylällä.

Säde Ikonen muistelee 
käyneensä tansseissa useilla 
eri lavoilla ja taloilla.

– Olhavan maamiesseu-

Säde Ikonen on aina tanssinut ja muistelee mielellään entisaikojen 
tanssikulttuuria.

”Tanssijoita oli paljon ja 
paikalle tultiin niin polkupyörällä 

kuin jalan. Myös hevonen oli 
tuohon aikaan tuttu liikkumisväline 

ja Simosta tansseihin saavuttiin 
junalla.”

Hän kertoo käyneensä 
tanssimassa jo vanhalla nuo-
risoseurantalolla kirkon lä-
hellä.  

Tanssijoita oli paljon ja 
paikalle tultiin niin polku-
pyörällä kuin jalan. Myös 
hevonen oli tuohon aikaan 
tuttu liikkumisväline ja Si-
mosta tansseihin saavuttiin 
junalla. Musiikista huoleh-
ti haitarinsoittaja, joka saat-
toi soittaa saman kappaleen 
useaan kertaa, koska ei vält-
tämättä kovin montaa osan-
nut soittaakaan. Vuoden 
kohokohta olivat Tapanin-
tanssit.

ralle meitä pyöräili lauantai-
sin jopa 30 hengen porukka. 
Vastaavasti olhavalaiset pyö-
räilivät Kuivaniemelle tans-
simaan sunnuntaisin.

Kuivajokivarressa oli Hö-
pölä ja Kukkulankankaal-
la Kukkulan lava ja Tossula 
ennen sotia. Nykyisen Me-
rihelmen paikkeilla sijaitsi 
aikanaan Riemuliiteri ja Oi-
järvellä Moskova, jonka seu-
raaja on nykyinen Sampola.

– Tanssijoita riitti ja mie-
het olivat hyviä viemään, 
Säde päättää juttutuokiom-
me. MTR

Kuivaniemen nuorisoseura 
on jo 115 vuotta vanha yh-
distys ja tärkeä paikallinen 
toimija. Eri vuosikymmenillä 
seura on toiminut erilaisten 
harrastusmahdollisuuksi-
en tuottajana ja tapahtumien 

Valonpilkahduksia
järjestäjänä, millä on rahoi-
tettu seuran toimintaa. 

Tällä hetkellä taloudel-
linen tilanne on koronan 
vuoksi huolestuttava, koska 
emme voi järjestää toimintaa. 
Emme ole tilanteessa yksin, 

sillä useat yhdistykset ovat 
nyt samanlaisessa asemas-
sa. Erityisen suuri huoli toi-
minnastaan on yhdistyksillä, 
joilla on seurantalon yllä-
pitokustannukset hoidetta-
vanaan kuten meillä. Valtio 

on myöntänyt koronatukea 
1,5 miljoonaa euroa haet-
tavaksi seurantalojen kun-
nossapitoon ja ylläpitoon. 
Syyskuussa Kuivaniemen 
osaltakin hakemus tehtiin, 
mutta päätöstä ei ole vielä 
saatu.

Valonpilkahduksia tämän 
vuoden toiminnassa on kui-
tenkin ollut. Kuivaniemel-
lä järjestettiin ensimmäisenä 
Suomessa autobingo, joka oli 
suosittu ja sitä esiteltiin sekä 
paikallislehdessä että val-
takunnan uutisissa. Syksyl-
lä pääsimme bingoilemaan 
perinteisesti seurantalolla. 
Myös Kuivalainen-lehden 
teko on kuulunut tämän 
vuoden ohjelmaan. Onneksi 
voimme todeta, että nuoriso-
seuran talous ei ole kriisissä, 
vaikka tilanne onkin erittäin 
haastava.

Harmiksemme korona-ai-
ka vei tanssit ja muun toimin-
nan tauolle. Tulevaisuudessa 
järjestämme jälleen kävijöi-
den iloksi discot, tanssit ja 
bingot, kun aika on sopiva. 
Onneksemme tulossa olevat 
koronarokotteet ja yhteiset 
toimet tilanteesta selviämi-
seksi tuovat toivon ja valon 
talvisen hämärän keskelle. 

Raimo Ikonen sanoo, että korona-aika on ollut vaikeaa aikaa nuorisoseuratoiminnalle, mutta toteaa kuiten-
kin, että onneksi nuorisoseuran talous ei ole kriisissä, vaikka tilanne onkin erittäin haastava.

Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran puheenjohtajana jatkaa 
Raimo Ikonen. Johtokun-
taan valittiin sunnuntaina 
13.11. pidetyssä syyskoko-
uksessa uutena Hanna Kallio 
sekä jatkamaan Airi Ikonen 
ja Leena Kaarre. Muut joh-
tokunnan jäsenet ovat Jari 
Jämsä, Toini Turkki ja Aira 
Sipola. Varajäseninä jatkavat 
Jani Vakkuri ja Sirkka Junes.

Johtokunta on valmis-
telemassa sääntömuutosta, 

Ikonen jatkaa Nuorisoseuran puheenjohtajana 
joka käsitellään myöhemmin 
seuran ylimääräisessä ko-
kouksessa. Seurantalon säh-
kösopimukseksi päätettiin 
hyväksyä Oomin tarjous. 

Toiminnassa bingotoi-
mintaa jatketaan sunnun-
taisin kahden viikon välein, 
kinkkubingoja useammin-
kin. Tansseja järjestetään 
kevättalvella, pääsiäisenä, 
juhannuksena, pitäjämark-
kinoiden aikana sekä joulu-
na, tarvittaessa muulloinkin. 

Discoja nuorille järjestetään 
muutaman kerran. Mui-
ta tilaisuuksia ovat muun 
muassa Halloween ja Ke-
kritapahtuma. Harkinnan 
mukaan järjestetään pää-
siäismarkkinat ja -myyjäi-
set, Elo- ja kalamarkkinat, 
joulumarkkinat sekä lasten 
tapahtuma. Kuivaniemen pi-
täjämarkkinat heinäkuussa 
ovat yksi kesän päätoimin-
muoto, jonne osallistutaan 
aikaisempien vuosien ta-

paan. Iin Ilmastoareenaan 
viedään lättykahvila. 

Seurojen taloa ja kalus-
toa vuokrataan eri tilaisuuk-
siin ja juhliin järjestetään 
tapahtumia ja juhlia tilauk-
sesta. Seurantalokiinteistöä 
pidetään kunnossa ja teh-
dään tarvittavat remontit ja 
uudistukset. Nuorisoseu-
ran lehti Kuivalainen julkais-
taan yhteistyössä IiSanomien 
kanssa. 

Kuivaniemen Nuorisoseuran syyskokoukseen osallistui 12 henkeä. 
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Jäsenmaksu 5 € hlö, tai 10 € perhe. 
Voi maksaa Nuorisoseuran tilille 

FI92 4730 0010 1729 39,
tai maksa seuralla kassaan.

Kuivaniemen 
Nuorisoseura

LIITY JÄSENEKSI 
Kuivaniemen Nuorisoseuraan!

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotammeKiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme
RauhallistaJoulua sekä Onnellista Uutta Vuotta!RauhallistaJoulua sekä Onnellista Uutta Vuotta!

Kuivaniemen Nuorisoseura ry

Hanna Kallio nuorisoseuran 
johtokunnan uusi jäsen

Kimmo ja Hanna Kallio ovat tuttu näky eri tapahtumissa. Kuvassa he ovat myymässä Kallion Lampaan tuotteita Kuivaniemen elomarkkinoilla vii-
me syksynä.

Kiitämme Kuivaniemen Nuorisoseuraa 
hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme 

Hyvää Joulua ja 
menestyksellistä Uutta-Vuotta 2021!

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

Kallion Lammas nimistä 
lammastilaa Kuivaniemel-
lä yhdessä miehensä kans-
sa pyörittävä Hanna Kallio 
on muiden kiireidensä ohel-
la ehtinyt mukaan Kui-
vaniemen nuorisoseuran 
toimintaan. Aiemmin lähin-
nä erilaisiin tapahtumiin 

osallistunut Hanna toimii 
tällä hetkellä myös yhdistyk-
sen hallituksen jäsenenä.

– Kotona on kolme koulu-
ikäistä lasta, joten sekin pis-
tää miettimään toiminnan 
tärkeyttä nuorille. Nuoriso-
seura on aktiivinen toimi-
ja paikkakunnalla, joten sen 

toimintaan osallistuminen 
tuntui luontevalta vaihtoeh-
dolta, Hanna toteaa.

Lampaita tilalla on rei-
lut sata ja tuotteilla on kova 
kysyntä. Koronan myötä lä-
hiruoan arvostus on jopa 
kasvanut ja se näkyy Kallion 
Lampaalla lisääntyneenä ky-

syntänä.
– Käsityöpuolelle olen aja-

tellut toimintaamme jatkossa 
laajentaa ja hyödyntää lam-
paista saatavia raaka-ainei-
ta. MTR

Kuivaniemen Yrittäjät ry toivottaaKuivaniemen Yrittäjät ry toivottaa
rauhallista joulua ja rauhallista joulua ja 

menestystä tulevaan vuoteen 2021menestystä tulevaan vuoteen 2021

KUIVANIEMI

Joulukuu 2020

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

KUIIVALAINENKuivaniemen 
Nuorisoseura

Lehden kustantaja: Kuivaniemen  Nuorisoseura
Vastaava toimittaja: Raimo Ikonen
Toimittajat: Matti-Tapio Rissanen, Heimo Turunen
Lehden taitto ja ilmoitusvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry 
kiittää talkootyöntekijöitä 
ja yhteistyökumppaneita.

Hyvää Joulua ja 
Onnea vuodelle 2021.

https://kotiseudut.fi/kuivaniemenkotiseutuyhdistys

on saatavana Kuivaniemen kirjastosta aukioloaikoina
 ma, ke klo 13-19 ja ti, to klo 10-16. Käteismaksu.

KOTISEUTUYHDISTYKSEN KUSTANTAMIA 
KIRJOJA JA KASSEJA SEKÄ ISÄNNÄNVIIREJÄ

Jokivarren puutarhaJokivarren puutarha
0400 1921420400 192142

ILOA JOULUUN 
ILOA JOULUUN 

KUKKASILLA!KUKKASILLA!
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Kinkkubingoja Nuorisoseuralla jo 15 vuotta
Kuivaniemen nuorisoseuran 
kinkkubingot ovat monille 
perinteiseksi muodostunut 
joulunalustapahtuma, johon 
tullaan pitkien matkojenkin 
takaa. Niin tänäkin vuonna, 
vaikkakin koronan varjossa.

– Tänään on toistaiseksi 
viimeinen bingo ja seuraava 
bingo on sitten joskus, aloitti 
Kuivaniemen nuorisoseuran 
ja bingotoiminnan priimus-
moottori Raimo Ikonen tä-
män vuotisen kinkkubingon.

Pelaajia seurantalolle oli 
kokoontunut hieman vä-
hemmän kuin muina vuosi-
na, kuitenkin reilusti yli 60 
pelaajaa.

– Reilut 10 vuotta olem-
me täällä bingossa käyneet ja 
montaakaan bingoa ei ole vä-
liin jäänyt, Ylikärpästä taksil-
la saapuneet Asta Nikula ja 

Raimo Ikonen on Kuivaniemen bingotoiminnan priimusmoottori.

Kari Heinikoski kertovat tak-
sista noustessaan.

Iistä aktiivisesti bingoi-
lemassa käyvä Seija Raunio 
puolestaan oli ensimmäinen, 
joka pääsi tällä kertaa huuta-
maan BINGO.

Raimo Ikosen tullessa 
nuorisoseuran vetovastuu-
seen 2000-luvun alussa, oli 
toiminta heikoissa kantimis-
sa ja seuraa uhkasi jopa lak-
kauttaminen.

– Siitä kuitenkin nousim-
me ja bingotoiminta on ollut 
talouden selkäranka, jonka 
tuotoille olemme voineet ta-
loa kunnostaa. Ensimmäinen 
bingo oli nimenomaan kink-
kubingo vuonna 2005. Sen 
jälkeen on bingoiltu noin 500 
kertaa, Raimo kertoo.

Kinkkuja on vuosien var-
rella jaettu voittajille reilut 

400 kappaletta.
Keskipelaajamäärä Kui-

vaniemen Nuorisoseuran 
bingoissa on 83, kinkkubin-
goissa reilut 100.

– Jännä yhteensattuma, 
että Suomen bingojen (reilut 
80 toiminnassa) keskikävi-
jämäärä on juuri sama, kuin 
meillä Kuivaniemellä, Iko-
nen toteaa.

Koronavuosi on ollut 
toiminnalle todella haas-
teellinen, joka on laittanut 
miettimään uusia keinoja to-
teuttaa bingoja. Kuivaniemi 
oli ensimmäinen, joka ko-
ronan ensimmäisen aallon 
jälkeen aloitti toiminnan uu-
delleen ja toi mukaan auto-
bingot.

– Ne olivat todella suosit-
tuja ja kyselyjä tuli ympäri 
Suomea, kuinka toiminta on 

meillä järjestetty.
Pitkällä kokemuksel-

la Kuivaniemen bingot on 
poikkeusoloissakin pystyt-
ty järjestämään turvaohjeita 
noudattaen. Kinkkubingoili-
joille oli tarjolla niin maskeja, 
kuin käsidesejä. Laajat tilat 
puolestaan mahdollistivat 
bingoilun siten, että samas-
sa pöydässä oli vain samaan 
perheeseen/sukuun kuulu-
via pelaajia.

– Aloitamme toiminnan 
uudelleen heti, kun rajoituk-
set poistuvat, Raimo Ikonen 
rauhoitteli lopuksi bingon 
jatkumisesta huolta kanta-
neita pelaajia. MTR

Hannu Tapani Ikonen saapui kinkkubingoon taksilla Mika Koiviston 
kyyditsemänä. 

Laaja sali ja maskit mahdollistivat turvallisen pelaamisen

Seija Raunio huusi kinkkubingossa ensimmäisenä BINGO. Leena Kaar-
re totesi bingon oikeellisuuden.

Salin seinällä olevasta taulusta voi tarkistaa huudetun numeron.
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Kuivaniemen Nuorisoseura on kuluneen vuoden aikana organisoinut monia tapahtumia seu-
rantalolle. Joulumyyjäiset ja syysmarkkinat keräsivät talon ja ympäristön täyteen myyjiä ja 
ostajia. Tänä jouluna myyjäisiä ei voida järjestää, mutta myyjille ja ostajille suunnitellaan tur-
vallista tapaa kaupankäyntiin nuorisoseuran toimiessa välittäjänä. Ohessa kuvakavalkadia 
viime vuoden joulumyyjäisistä ja tämän syksyn syysmarkkinoista ja autobingosta. MTR

Seurantalo täyttyi monissa tapahtumissa

Korona-ajan autobingo sai suuren suosion.

Joulumyyjäisissä 2019 sali täyttyi tuotteista ja ostajia riitti. Jouluun kuuluu joulupukki jakamassa lapsille karkkeja.

Eläkeliiton Kuivaniemen osaston pöydästä löytyi monenlaisia jouluherkkuja. Kuvaan myyjistä ehtivät Taina 
Koskela, Anne Väätämöinen ja Seija Tikkanen.

Lakut kuuluvat oleellisena osana markkinoille.

Syysmarkkinoilla kauppaa tehtiin hymyssä suin.

Tonttu ja pukki. Tonttu on Hannu Klaavuniemi. Oli rohkea poika ja esit-
ti toiveita joulupukille.

Kuivaniemen Nuorisoseuran johto-
kunnan jäsenet Sirkka Junes, Airi 
Ikonen, Raimo Ikonen ja Jari Jämsä 
takasivat kahvin ja muurikkalettu-
jen riittävyyden kaikille syysmark-
kinavieraille.
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Merilapin Merilapin 
Munkkitupa KYMunkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut ja voileipäkakut ja 

gluteenittomat tuotteet gluteenittomat tuotteet 
suoraan Oklahomankadun suoraan Oklahomankadun 

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

Oklahomankatu 1, 94700 KemiOklahomankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053p. 040 159 6053

munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
onnellista Uutta vuottaonnellista Uutta vuotta

Iistä meidän tuotteet Iistä meidän tuotteet 
löytyy K-Market Iistälöytyy K-Market Iistä

Kuivaniemen Kievari

Hyvää Joulua ja 
onnellista Uutta vuotta

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA

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

 MA–PE 10.00–14.00

Lampaanlihaa ja -jalosteita 
mm. säilyke,grillimakkara ja kebab

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

Ratatie 1, 95200 Simo

Simontori 

Toivotamme Toivotamme 
kaikkille  asiakkaille kaikkille  asiakkaille 

Hyvää joulua ja Hyvää joulua ja 
Onnellista uutta vuottaOnnellista uutta vuotta

Valtatie 4:n perusparannus-
työt alueellamme ovat hy-
vässä vauhdissa. Iistä etelään 
ovat ohituskaistat valmiit ja 
otettu käyttöön. Samoin Ol-
havasta Kuivaniemelle ja 
edelleen Simoon. Myös Vian-
tiejoki Maksniemi väli on 

Valtatie 4:n perusparannus etenee ja 
Karsikon risteyksessä työt alkaneet

Karsikon eritasoliittymän työt ovat alkaneet vesijohtojen siirtotöillä.

valmistunut. Pohjois-Ii – Ol-
hava välillä työt ovat käyn-
nissä ja Karsikon risteyksen 
perusparannus on alkanut.

– Uudet liittymät saatta-
vat aluksi vähän hämmen-
tääkin, mutta onhan tämä 
valtava edistysaskel liiken-

neyhteyksien parantamises-
sa, Simon kunnanjohtaja Vivi 
Marttila toteaa.

Viantienjoen ja Maksanie-
men koulun eritasoliittymät 
Simossa saavat seurakseen 
Karsikon risteykseen tulevan 
eritasoliittymän. Sen on mää-

rä valmistua tulevana syksy-
nä. 

Risteykseen rakennetaan 
eritasoliittymä, minkä lisäksi 
parannetaan kevyen liiken-
teen verkkoa ja järjestellään 
nykyisiä yksityisteitä. MTR

Nelostiellä on runsaasti raskasta liikennettä. Viantienjoki-Maksniemi välin ohituskaistat ovat valmistuneet ja otettu käyttöön. Liikenneturvalli-
suus paranee oleellisesti.
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Apunasi hyvän 
elämän arjessa

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

Tuotamme palveluita kunnan myöntämällä 
palvelusetelillä, sekä heille, jotka maksavat palvelun itse. 

Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

PALVELUITAMME:
•  Kauppa- ja muut 
 asiointipalvelut
•  Ulkoilupalvelu
•  Sosiaalinen  

kanssakäyminen 
•  Ruoanlaitto
•  Siivous: ikkunanpesut, ns. 

suursiivoukset, mattojen, 
sohvien ym. pesut

•  Halkohuolto

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi

P. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

•  Lumityöt,  
nurmikon leikkaus,  
muut kiinteistö- ja  
pihatyöpalvelut

•  Kuljetus- ja saattaja- 
palvelu

•  Turvapalvelu
•  Lääkkeenjako
•  Kotisairaanhoito
•  Omaishoidon vapaat

Toiminimi Taksi Matti Vää-
räkangas on perustettu mar-
raskuun alussa 2004. Tällä 
hetkellä Matti, kuten suurin 
osa Oulun seudun takseista, 
liikkuu keltakattoisena Ota-
xin väreissä.

– Monenlaista muutosta 
on 16 vuoden aikana ehtinyt 
tapahtua. 2011 sairaskyytien 
osalta tapahtui huomatta-
via muutoksia ja Kelakyydit 
tilataan omasta numeros-
taan. Vuoden 2018 lakimuu-
tos käytännössä pakotti 
taksiyrittäjät liittymään väli-
tyskeskukseen, Matti toteaa.

Pääosan asiakaskunnas-

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

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

Taksikyytejä vuosien 
kokemuksella

Matti Vääräkankaan taksit liikkuvat OTAXIN väreissä.

ta hän kertoo tulevan yh-
teiskunnan toimintaan 
liittyvistä kyydeistä. Näillä 
hän tarkoittaa koulukyytejä, 
kauppareissuja ja sairaskyy-
tejä. Kuivaniemellä hän to-
teaa ajossa olevan 2-3 autoa, 
Olhavassa 2, sekä yksi kou-
luajoissa. Lisäksi taksi löytyy 
Oijärveltä.

– Asemapaikkavelvoitetta 
ei takseilla enää ole ja niinpä 
meidät Kuivaniemen taksit-
kin tilataan Iin taksiaseman 
numerosta 0200 81000. Se 
kattaa nykyisin koko kunnan 
alueen. MTR Kari Heinikoski saapui Ylikärpästä Matti Vääräkankaan kyydillä bin-

goon Kuivaniemen seurantalolle.

Metsänomistajat

PUUKAUPPA MIELESSÄ?

Kuivaniemi Juha Raappana  0400 318 607
Ii Henri Turtinen 040 5532335

Ii Petri Kuokkanen 0400 239920

Asiantuntijat löytyvät 
meiltä! 

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

Miellyttävä pehmustettu sisäpuoli.
Hinta 10,-/kpl

Suojavisiirit myynnissä!

Tiedustelut:
Raimo 044 209 4496

KEVYT, KIRKAS JA 
HUURTUMATON KASVOSUOJUS 

Myydään sekä yksityisille että yrityksille.

ammattitaidolla 
asiakkaan tarpeiden mukaan

Terveyspojat on yksityinen palvelun-
tuottaja, jonka tavoitteena on antaa 
tukea kotona asumiseen ja tarjota 
yksilöllisiä palveluja asiakkaan toivei-
den ja tarpeiden mukaan. 
Tarjoamme palveluja myös palvelu-
taloissa asuville senioreille, jotka tar-
vitsevat apua esim. asioiden hoitami-
sessa, lääkärikäynnillä tai ulkoilussa. 
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Pasi Hyvösen vuonna 2007 
perustama Metsä Hyvönen 
Oy on puun koneelliseen 
korjaamiseen ja kuljettami-
seen erikoistunut yritys, josta 
on vuosien aikana kehitty-
nyt merkittävä työnantaja 
Kuivaniemelle ja lähiympä-
ristöön. Yritys palkittiin Kui-
vaniemen vuoden yrittäjänä 
vuonna 2017.

Tällä hetkellä yrityksel-
lä on kuusi metsäkonetta ja 

Metsä Hyvönen työllistää paikallisia
kaksi puuautoa. Lisäksi yri-
tys työllistää alihankkijoina 
muitakin iiläisiä metsäkone-
yrittäjiä.

– Olin käynyt konepuolen 
koulutuksen ja työskente-
lin motokuskina, sekä tukki-
auton ratissa. Siitä se kipinä 
oman yrityksen perustami-
seen pian viisitoista vuotta 
sitten lähti. Olen aina ollut 
yrittäjähenkinen, Pasi Hyvö-
nen kertoo.

Yrityksen suurimpia 
työnantajia ovat metsähalli-
tus, metsänhoitoyhdistykset 
ja yksityiset metsänomistajat. 
Työmaat ovat Kuivaniemen 
ja Iin lisäksi olleet Pudasjär-
veltä Kolariin. Tällä hetkel-
lä yrityksen koko konekanta 
työskentelee Ruotsin puo-
lella. Palkkalistoilla on yrit-
täjän lisäksi 16 työntekijää, 
pääosin Kuivaniemeltä, Ol-
havasta ja Iistä. Muutama 

Ilmalämpöpumppu säästää lämmityskuluissa
Ilmalämpöpumput ovat vii-
me vuosina lisänneet suosi-
otaan niin lämmitys – kuin 
viilennyslaitteina. Lisäksi ny-
kyaikaisten laitteiden hyvät 
suodatusominaisuudet li-
säävät asumisviihtyisyyttä ja 
helpottavat allergioita. Vii-
lennyksen ansiosta ei kesällä 

tarvitse tuulettaa siitepölyjä 
sisään avoimista ikkunoista.

– Monia askarruttaa ilma-
lämpöpumppujen toiminta 
Suomen talviolosuhteissa. Il-
malämpöpumpuilla saadaan 
lämmöntuottoa jopa -35 pak-
kasasteessa. Hyötysuhde 
kuitenkin tippuu alle -25 as-

teen pakkasilla, joten kerron 
asiakkaille sen olevan pak-
kasrajan, johon saakka ilma-
lämpöpumppua on järkevää 
pakkasilla käyttää, Mari-An-
nika Hamari CoolerYkkösil-
tä kertoo.

Ilmalämpöpumpun voi 
hankkia myös talviaikaan, sil-
lä asentaminen onnistuu, ellei 
pakkasta ole yli 10 astetta.

– Suurimmat sesongit 
CoolerYkkösillä ovat keväisin 
ja syksyisin, jolloin asennus-
aikaa voi olla hankalaa saa-
da nopeasti. Onkin järkevää 
hankkia ilmalämpöpumppu 
vaikkapa näin alkutalvesta, 
jolloin asennusaika järjestyy 
viikon sisälle tilauksesta, Ma-
ri-Annika toteaa.

Markkinoilla on monen 
hintaisia ja tehoisia laitteita, 
joista asiakas ei välttämättä 
osaa itselleen sopivaa valita. 
Siksi kannattaa luottaa am-
mattilaisen apuun. Näin var-
mistaa itselleen juuri sopivan 
laitteen, joka tulee sijoitet-
tu parhaaseen mahdolliseen 
paikkaan.

Tyypillisessä suomalai-
sessa talossa ja sääolosuh-
teissa ilmalämpöpumpulla 
pystytään ottamaan 40- 60 
prosenttia talon lämmitys-
energian tarpeesta nettona ul-
koilmasta. Kun huomioidaan 
taloussähkö ja käyttöveden 
lämmitys, voidaan nyrkki-
sääntönä pitää, että suora-
sähkölämmitteisessä talossa 
sähkölaskua voidaan pienen-
tää jopa 1/3:lla. Jos 100 -150 

m2 suorasähkölämmittei-
sen talon sähkölasku on 1200 
- 1800 euroa vuodessa, voi 
ilmalämpöpumpulla sääs-
tää 400–600 euroa vuodessa. 
Avarat tilat, hyvä lämmön ja-
kaantuminen lisäävät säästö-
jä. Koneellinen ilmanvaihto 
edesauttaa lämmön jakaan-
tumista. Mitä suurempi on 
lämmityssähkön osuus koko 
sähkölaskusta, sitä suurempi 
on säästö.

– Sisä- ja ulkoyksiöt on 
hyvä sijoittaa mahdollisim-
man lähelle toisiaan. Sisäyk-
sikkö on sijoittava niin, että 
lämmin ilma leviää hyvin eri 
puolille taloa. Avoimissa ti-
loissa ilmalämpöpumppu 
toimii tehokkaimmin. Myös 
ulkoyksikkö tulisi sijoittaa 
paikkaan, jossa ilmankierto 
on vapaata, Mari-Annika ker-
too ilmalämpöpumppukaup-
poja tekevälle toimittajalle.

Ammattilaisen varmoin 
ottein hän löytää olohuo-
neesta sopivimman paikan 
sisäyksikön sijoittamiselle ja 
ulkoyksikölle on hyvin tilaa 
samalla kohtaa talon ulkosei-
nällä.

Toimittajan epäilyt talvella 
saadun säästön menemises-
tä kesän viilennykseen, Mari-
Annika kumoaa.

– Kuumimpinakaan kesi-
nä tyypillisen omakotitalon 
viilennykseen ei kulu kuin 
muutamia kymmeniä euro-
ja. Jos tarvitset viilennystä, ei 
pidä jäähdyttää liikaa. Sisä-
lämpötilan liika laskeminen 

voi aiheuttaa vilustumista, 
mutta viilennys normaaliin 
huonelämpötilaan parantaa 
asumismukavuutta hellekau-
della huomattavasti. Jäähdy-
tystä ei kannata pitää päällä 
vuorokauden ympäri, eikä 
myöskään silloin kun asunto 
on tyhjänä. Ilmalämpöpump-
pu tarjoaa hyötyä niin kesä 
kuin talvikausinakin. 

Mari-Annika puhuu yli 
460 ilmalämpöpumpun asen-
tamisen tuomalla kokemuk-
sella, joten toimittajan on 
helppo uskoa saavansa juuri 
oikea laite, oikeaan paikkaan 
sijoitettuna.

CoolerYkköset toimii pää-
sääntöisesti Iissä ja ympä-
röivissä kunnissa. Yrityksen 
toimialaan kuuluvat ilma-
lämpöpumput ja niiden asen-
taminen, sekä huollot.

– Sisäyksikön suodattimet 
kannattaa pestä parin viikon 
välein ja siitepölysuodatin 
vaihtaa pari kertaa vuodes-
sa. Perushuolto on syytä teh-
dä kolmen vuoden välein ja 
se on meidän ammattilaisten 
hommaa. Hyvin huolletut il-
malämpöpumput toimivat 
moitteettomasti jopa 15 vuot-
ta. MTR

Poikkeusoloissakin voidaan tehdä opastuskäyntejä, kunhan huoleh-
ditaan turvaohjeiden noudattamisesta. Olohuoneesta löytyi sopiva 
paikka, johon Mari-Annika Hamarin suosittelemana sijoitettiin toimit-
tajan hankkiman ilmalämpöpumpun sisäyksikkö. 

työntekijä on Kemistä, Kuu-
samosta ja Rovaniemeltä.

– Elokuussa Haaparan-
taan avautunut Stenvalls 
Trä saha on täystyöllistä-
nyt kapasiteettimme, aliura-
koitsijoita myöten. Motot 
työskentelevät Haaparan-
ta – Kalix – Jällivaara alu-
eella, hieman Jällivaaran 
eteläpuolelta moton puikois-

ta tavoitettu Pasi kertoo Met-
sä Hyvösen tämänhetkisistä 
työmaista.

Hän toteaa koronan en-
simmäisen aallon hankaloit-
taneen paljonkin liikkumista 
Suomesta työmaille. Tällä 
hetkellä työmaaliikenne su-
juu huomattavasi parem-
min, tosin rajalla edelleen 
kysytään ajokortti. Aiemmin 

puuautojakin ajanut Pasi kes-
kittyy tällä hetkellä metsäko-
neella työskentelyyn.

– Ostamme itsekin puu-
ta Suomessa ja ajamme ne 
tänne Stenvallin sahalle. 
Vuodenvaihteessa yksi hak-
kuketjuistamme palaakin ta-
kaisin Suomeen, jatkamaan 
urakointia kotipuolessa. 
MTR

Hakatut puut kuljetetaan Stenvalls Trä sahalle Haaparantaa. Metsä-Hyvösen metsäkoneet työssään Pohjois-Ruotsissa.

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi
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Krouvintie 5, 90400 OULU

mukavaa joulua 
ja iloista

uutta vuotta!

toivottaa
Suomen suurin 

kaytettyjen tietokoneiden 
verkkokauppa

:

Rauhallista joulua ja siunattua 
uutta vuotta 2021!

Iin seurakunta ja henkilökunta

Simon Yrittäjät haluavat 
tuoda valoa kaamokseen ja 
ilahduttaa kyläkuvaa. Kun-
nanviraston pihaa komistaa 
kaunis Yrittäjien valaisema 
kuusi.

– Kunnalla ja yrittäjäyh-
distyksellä on paljon yhteis-
työtä, joten on luonnollista 
vuoden pimeimpään aikaan 
tuoda iloa ja valoa juuri kun-
nanviraston luona, Simon 
Yrittäjien puheenjohtaja 
Pertti Ylitalo toteaa valaistun 
joulukuusen luona. MTR

Simon Yrittäjien kuusi valaisee 
kunnanviraston pihaa

Tauno Johansson ja Pertti Ylitalo kuusta valaisemassa.

Anu Veittikoski, Tauno Johansson 
edessään poikansa Onni, sekä 
Pertti Ylitalo ihastelemassa kät-
tensä töitä.
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Kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi

0400 399 170

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 499 €. Kaupan 
päälle alan kovin 
Rahat takaisin -takuu!
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
asennettuna
– myös huolto!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

Lukkarintie 6, 95230 Maksniemi 
p. 0400 137 586 | tuomobook@gmail.com

www.rakennusliikebook.fi

      Kokonaisvaltaista rakennusurakointia,
ammattitaidolla ja 

yli 30-vuoden kokemuksella.

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

p. 040 585 9809

Koneurakointi
HirvasniemiHirvasniemi
Lallintie 42 
95160 Oijärvi

Kuivaniemen kotiseutuyh- 
distyksen pitkäaikainen pu- 
heenjohtaja Antti Ellilä me-
nehtyi kalastusreissulla syys- 
kuun lopulla. 

Erkki Paason ilmoitettua 
luopuvansa puheenjohtajuu-
desta vuoden 2002 lopussa, 
sai hän houkutelluksi Antin 
uudeksi puheenjohtajaksi. 
Antti epäili omia kykyjään 
ja vetosi siihen, ettei asu Kui-
vaniemellä. Viimein hän kui-
tenkin suostui.

– Vaikka Valtakunnalliset 
kotiseutupäivät vuonna 2002 
olivat iso ponnistus yhdis-
tykselle, virkistyi yhdistyk-
sen toiminta Antin tullessa 
vetovastuuseen. Antin puhe-
lahjat olivat avainasemassa 
hankittaessa uusia jäseniä pi-
täjämarkkinoiden teltalla. Jä-
senmäärä alkoi kasvaa ja sen 
myötä myös toiminta koti-
seutumuseolla vilkastui. Ai-
kaisempina kesinä museolla 
oli pidetty vain muutamia 
talkoita, mutta pikkuhiljaa 
niistä tuli jokaviikkoinen ta-
pahtuma kesä-elokuussa. 
Talkoot olivat Antille, niin 
kuin monelle muullekin ky-
läläiselle, yksi viikon koho-
kohdista. Usein talkooiltana 
Antin tapasi ruohonleikku-
ria työntämästä, Anne Rie-
pula muistelee yhdistystä 
lähes 18 vuotta johtanutta 
Antti Ellilää.

Antti Ellilä syntyi välirau-
han aikana 30.1.1941 Lauri 
Evert Ellilän ja Vieno Martta 
Ellilän vanhimpana lapsena 
Kuivaniemen Tiironkarissa. 
Koulunkäynnin hän aloit-
ti Kuivaniemen kirkonkylän 
kansakoulussa, josta siirtyi 
Kemin Lyseoon. Sieltä hän 
valmistui vuonna 1962. Ly-
seon jälkeen hän lähti armei-

Kotiseutumies ja luonnonystävä on poissa
jaan Oulun Hiukkavaaraan 
ja sitä myöten Haminaan Re-
serviupseerikouluun, josta 
valmistui vuonna 1963. Ar-
meijan jälkeen Antti aloitti 
opettajan uransa Kuivanie-
men Oijärven koululla. 

Vuonna 1965 hän aloit-
ti opinnot Oulun yliopis-
tossa, valmistuen biologian 
opettajaksi 1970-luvun alus-
sa. Aluksi hän opetti Ivalos-
sa ja Kolarissa. Vuonna 1973 
hän aloitti opettajana Oulus-
sa, opettaen aluksi Karjasil-
lan koulussa. 

Eläkkeelle hän jäi vuonna 
2001 Merikosken koululta. 
Avioliiton Antti oli solminut 
Irma Sirviön kanssa vuonna 
1969. Liitosta syntyi tytär ja 
poika. Kesät Antti vietti lap-
suudenkotinsa lähellä olleel-
la mökillään Kuivaniemen 
Tiironkarissa.

– Kalastaja ja luonnonys-
tävä sai lähteä kirjaimellisesti 
kalastushousut ja – saappaat 
jalassa, Antin veli Pentti Elli-
lä toteaa veljensä yllättävästä 
kuolemasta.

Hän kertoo Antin pie-
nestä pitäen olleen kiin-
nostuneen luonnosta niin 
kasveista kuin eläimistäkin.

– Kaikki kesät hän kerä-
si kasveja, jotka kuivattiin ja 
laitettiin vintille painumaan. 
Yhteensä hän taisi tuona ke-
sänä kerätä 120 eri kasvia. 
Lintuja Antti tykkäsi tark-
kailla kiikareillaan ja voi 
sitä riemua, kun rantaan 
tuli joutsen. Silloin oli ma-

Suuri luonnonystävä Antti Ellilä 
on poissa. Kalastuksen lisäksi hän 
liikkui monipuolisesti luonnossa 
muun muassa hillasoilla.

hanalus täynnä jalkoja, Pent-
ti muistelee.

1950-luvulta hän muistaa 
tapauksen, jolloin rantaan 
oli ajautunut hylkeen raato ja 
Antti houkutteli Pentin mu-
kaansa irrottamaan hylkeel-
tä päätä.

– Silmät kiiluen hän yritti 
haisevalta raadolta puukol-
la päätä irrottaa. Se ei onnis-
tunut, mutta puukkosahalla 
homma hoitui ja pää vietiin 

muurahaispesään, josko 
muurahaiset söisivät lihat ja 
jäljelle jäisi Antin himoitse-
ma pääkallo.

Lopulta pojat keittivät 
pään sinkkiämpärissä ja Ant-
ti sai pääkallon, jonka hän 
valkaisi.

– Kiinnostaisi tietää, onko 
pääkallo ja Antin kasviot jos-
sain tallella, Pentti päättää 
muistelunsa arvostamastaan 
isoveljestä. MTR

IN MEMORIAN

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

- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547 Kuivaniemen nuorisoseura ry.

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Lämmin kiitos 
seurojentalon remotista

Einarille, Anterolle, Reijolle 
ja muille osallistuneille.

Suuret kiitokset 
IKPll telineiden lainamisesta
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Vuonna 1905 perustettu 
Kuivaniemen nuorisoseu-
ra ja seuran toimesta ra-
kennettu talo ovat kautta 
vuosikymmenten olleet tär-
keitä toiminnan mahdollista-
jia paikkakunnalla.

Seurantalo sijaitsi aluk-
si kirkon takana, Torvelan 
mailla.  Sinne vuonna 1907 
rakennettu talo purettiin 
vuonna 1950. Tuolloin ra-
kennettiin uusi seurantalo 
nykypaikalleen ja sen ravin-
tolaosaan käytettiin raken-
nusmateriaalina puretun 
talon materiaaleja. Talon ol-
lessa lähes valmis, se paloi. 
Tämä ei kuitenkaan lannis-
tanut aktiivista seuraväkeä, 
vaan tilalle nousi pian uusi 
nykyinen Kuivaniemen seu-
rantalo.

– Hattua täytyy nostaa ja 
ihmetellä, kuinka jo 1920-lu-
vulla pystyttiin järjestämään 
koko Pohjois-Pohjanmaal-
ta osanottajia kerännyt 
Nuorisoseurojen Liiton syys-
kokous Kuivaniemellä. Se 
on täytynyt olla valtava voi-
mainponnistus monessakin 
mielessä, seuran nykyinen 
puheenjohtaja Raimo Ikonen 
toteaa, katsoessaan kuvaa 
Liitto lehdessä olleesta jutus-
ta vuodelta 1926.

Seuran arkistoissa onkin 
pitkä aukko, tulipalon tu-

hottua arkistot 1950-luvun 
alussa. Siksi tämä valokuva 
onkin yksi harvoja säilyneitä 
dokumentteja seuran toimin-
nan alkuvuosikymmeniltä.

– Seuran yleiset kokouk-
set kiinnostivat ja väkeä riitti. 
Usein kokouksissa oli monta 
sataa osanottajaa. Nykyisin 
mielenkiinto on hiipunut ja 
vain kourallinen ihmisiä on 
aktiivisesti kokouksissa mu-
kana.

Seurantalo oli 1980-luvun 
puoliväliin yhteinen maa-
miesseuran kanssa. Talo oli 
päässyt surkeaan kuntoon 
ja katto vuoti, eikä lämmitys 
toiminut.

– Kaarina Ruotsalaisen 
tultua puheenjohtajaksi alkoi 
uusi nousu ja vekselin voi-
malla uusittiin katto ja kun-
nostettiin taloa muutenkin, 
Raimo kertoo.

Pian toiminta kuiten-
kin alkoi taas hiipua ja talon 
toiminta sekä kunnossapi-
to olivat Kuivaniemen Eläk-
keensaajien harteilla. He 
järjestivät talossa päivätans-
seja.

1980 +-luvun alussa toi-
mintaan mukaan tulleen 
Raimo Ikosen oli aika ottaa 
seuran vetovastuu 2000-lu-
vun alussa.

– Talo oli taas heikossa 
kunnossa ja uhkana oli koko 

toiminnan lakkauttaminen. 
Muutamat hyvät tapahtumat 
Vatungissa saivat kuiten-
kin seuran uuteen nousuun. 
Esiintymässä kävivät muun 
muassa Kimmeli, TikTak ja 
Antti Tuisku. Lordin kans-
sakin oli esisopimus juuri 
ennen heidän Euroviisuvoit-
toaan, mutta se kariutui voi-
ton myötä, Raimo muistelee.

Tällä hetkellä talo on erin-
omaisessa kunnossa. Talon 
viimeisimmässä remontissa 
salin päätyseinien levytykset 
uusittiin ja kaikki sisäseinät 
saivat samalla uuden maa-
lipinnat. Retrolamppujen 
kannat ja johdotukset vaih-
dettiin sähköjen uusimisen 
yhteydessä, jättäen kuitenkin 
lamppujen ulkokuoret pai-
kalleen luomaan vuosikym-
menet säilynyttä tunnelmaa 
saliin. Talon peruskorjauk-
sen kustannusarvio oli lähes 
70 000 euroa, johon on saa-
tu Oulun Seudun Leader-ra-
hoitusta 42 000 euroa. Omaa 
rahaa nuorisoseura käytti 16 
500 euroa, loput katettiin tal-
kootyöllä.

– Aiemmin olemme uu-

Ylinnä: Vuodelta 1926 oleva lehtileike kertoo Kuivaniemellä pidetystä Nuorisoseurojen liiton syyskokouk-
sesta. Kuva on ennen julkaisematon. 
Alla: Seurantalon kahvion seinällä oleva kuva kertoo omaa tarinaansa talon historiasta.

Ilman talkoolaisia ei olisi toimintaa. Pirkko Ikonen ja Toini Turkki olivat kinkkubingossa palveluvuorossa.

Vuonna 1926 Kuivaniemen seurantalolla pidetyn Pohjois-Pohjanmaan nuorisoseurojen liiton syyskokouksen osallistujia yh-
teiskuvassa.

sineet ikkunat ja ovet. Nyt 
saamme sähköt ja sisäpinnat 
kuntoon, joten tulevaisuu-
den suunnitelmissa voimme 

keskittyä talon ulkovuora-
uksen uusimiseen. Nykyi-
sessä ei maali enää oikein 
pysy, Kuivaniemen Nuoriso-

seuran puheenjohtaja Raimo 
Ikonen kertoo. MTR

Salin kuten koko talon valaistus uusittiin perinteitä kunnioittaen.

Seurantalo ollut koko historiansa Seurantalo ollut koko historiansa 
ajan tärkeä kokoontumispaikkaajan tärkeä kokoontumispaikka

Seurantalon 
seinään ikuis-
tettu vuosi-
luku kuvaa 
Kuivaniemen  
nuorisoseuran 
perustamis-
vuotta.



KUIIVALAINENKuivaniemen 
Nuorisoseura

12 2020

PUUKAUPPAA JA
METSÄPALVELUITA

Matti Heinonen
Puh. 050 329 5744
Toimialueet: 
Ii ja Yli-Ii

Pekka Saario
Puh. 050 029 5102
Toimialueet: 
Simo ja Kuivaniemi

Tällä hetkellä kysyntää on sulanmaan aikana korjattavista 
ainespuuleimikoista. Meiltä saat myös kattavat metsän- 
hoito- ja uudistamispalvelut. Omistajajäsenille tarjoamme 
lisäksi muita monipuolisia jäsenetuja sekä kannattavat 
sijoitusmahdollisuudet.

Metsäasioita voit hoitaa sähköisesti uudistuneessa  
Metsäverkossa www.metsaverkko.fi tai  
ottaa yhteyttä paikallisiin metsäasiantuntijoihimme: 

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

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

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Janne Vakkuri  040 861 2857
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Nelos-Grilliä kuusi vuotta 
yrityksensä Pottu ja Poika 
nimissä pyörittänyt Riik-
ka Liikavainio on palkittu 
vuoden nuorena yrittäjänä. 
Palkitsemisperusteissa to-
detaan Riikan saaneen yri-
tyksensä menestymään 
taloudellisesti ja yritystä on 
ansiokkaasti hoidettu. Li-
säksi muistutetaan Riikan 
tulleen suomalaisille tutuksi 
pärjättyään ”Suomen iloisin 
yrittäjä”-kilpailussa ja teh-
neen sitä kautta tunnetuksi 
koko Iitä.

– Tietenkin tämä lämmit-
tää mieltä ja tuntuu hyvältä, 
vaikka valinta tulikin täysin 
puskista. Olen lopettamassa 
liiketoimintaani hiihtolomi-
en jälkeen, joten leikkisästi 
voisi todeta, että saan lopet-
taa saappaat jalassa, jos sel-
laista ilmaisua voi tähän 

Riikka Liikavainio vuoden 
Iin nuori yrittäjä

Vuoden nuorena yrittäjänä Iin Yrittäjät ja Iin kunta palkitsivat 
Riikka Liikavainion. 

PMP eli Iin Pohjatutkimus 
ja Mittauspalvelu Oy pal-
kittiin Iin Vuoden 2020 yri-
tyksenä. Palkitseminen 
suoritettiin 28.11. Iin Yrittä-
jien syyskokouksessa Meri-
helmessä. Iin kunta huomioi 
PMP-yrityksen myös omal-
la Vuoden Yrittäjä palkin-
nolla. Kyseessä on reilut 30 
vuotta toiminut yritys, jonka 
toimialaan kuuluvat erilai-
set mittaukset ja kartoituk-
set, pohjatutkimukset, sekä 
laadunvalvonta. Suurim-
mat työllistäjät yrityksellä 
ovat Pohjois-Pohjanmaan ja 
Lapin ELY-keskukset, Ou-
lunseudun kunnat, raken-
nusliikkeet ja jossain määrin 
myös yksityiset talonraken-
tajat pohjatutkimusten osal-
ta.

Yrityksen omistavat Har-
ri Pousi, Seppo Paakkola ja 
Matti Vikki, jotka perustivat 
yrityksen 11.5.1989. 

– Olimme kaikki kolme 
tuohon aikaan tielaitoksel-
la töissä ja totesimme, että 
tällaista palvelua tarjoavaa 
yritystä ei löytynyt Oulun-
seudulla. Tekniikka kehit-
tyi samaan aikaan huimasti 
ja kehitysaluetukea oli saa-
tavilla yrityksen perusta-
miseen Oulun ympäristön 
kunnissa. Niinpä rohke-
nimme yrityksen perustaa 
nimenomaan Iihin, halli-
tuksen puheenjohtaja Harri 
Pousi kertoo yrityksen liik-
keelle lähdöstä.

siteerata, aina iloinen Riik-
ka toteaa.

Lopettamisen syistä hän 
valottaa tärkeimmän olleen 
vuokrasopimuksen päät-
tymisen, eikä hän enää ha-
lunnut jatkosopimusta 
nykyisiin tiloihin tehdä.

– Monenlaisia vaihtoeh-
toja pohdin uusien tilojen 
rakentamista alkaen, mutta 
päädyin harkinnan jälkeen 
kuitenkin antamaan jatkos-
sa enemmän aikaa perheel-
leni.

Riikka kertoo olevan-
sa kiitollinen saatuaan 
kuusi vuotta palvella asi-
akkaita Nelos-Grillillä ja ol-
leensa halukas toimintaa 
jatkamaan. Se ei kuitenkaan 
ollut mahdollista, joten nyt 
hän keskittyy saattamaan 
loppuun sairaanhoitaja-
opintonsa. MTR

Iin Pohjatutkimus ja Mittauspalvelu 
Oy Iin Vuoden 2020 Yritys

Päätoimisesti ensim-
mäisenä yrityksen pyörit-
tämiseen hyppäsi Seppo 
Paakkola vuonna 1990, Har-
ri Pousin jatkaessa vuo-
teen 1997 toisen työnantajan 
palveluksessa. Viimeise-
nä yrityksen jokapäiväiseen 
toimintaan tuli omistajista 
mukaan Matti Vikki vuon-
na 2000.

– Lama iski Suomeen 
pian yrityksen perustami-
sen jälkeen ja lujaa. Työt 
loppuivat kuin seinään ja 
alkuvuodet olivat todella 

haasteellisia, Pousi toteaa.
Yrityksen toimitilat ovat 

Iin lisäksi sijainneet vuo-
desta 1997 alkaen Pau-
laharjuntiellä Oulussa. 
Iissä Leipojantiellä sijain-
neista toimipisteestä yritys 
luopui viime kesänä, jatka-
en kuitenkin iiläisenä yri-
tyksenä. Työntekijöitä on 
tällä hetkellä omistajien li-
säksi kolme. Parhaimmil-
laan yritys on työllistänyt 15 
henkilöä.

– Vuoden yrittäjäpalkin-
to oli iloinen yllätys, joka 

Iin Vuoden 2020 yrityksen palkitsijat ja palkinnon saajat yhteisessä kuvassa: Juho Tauriainen ja Tuija Alikoski Iin Yrittäjistä, Seppo 
Paakkola, Harri Pousi, Matti Vikki sekä Ari Alatossava ja Johannes Tuomela Iin kunnasta.

lämmittää mieltä. Tämä pal-
kinto on meille kaikille, niin 
omistajille kuin työnteki-
jöille. Ei tällaisesta osannut 
uneksiakaan, kun 90-luvun 
lamavuosina taistelimme 
yrityksen säilymisen puo-
lesta, Pousi totesi palkinnon 
jakotilaisuudessa.

Matti-Tapio Rissanen
Kuvat Heimo Turunen

Iin Vuoden 2020 yrityksenä palkittiin Iin Pohjatutkimus ja Mittauspalvelu Oy, yrittäjinä Seppo Paak-
kola, Harri Pousi ja Matti Vikki. 

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

IiSanomat onnittelee vuoden IiSanomat onnittelee vuoden 
2020 Iin nuorta yrittäjää, 2020 Iin nuorta yrittäjää, 

Iin Vuoden yritystä/yrittäjiä sekä Iin Vuoden yritystä/yrittäjiä sekä 
Kuivaniemen Vuoden 2020 Kuivaniemen Vuoden 2020 

yritystä/yrittäjiäyritystä/yrittäjiä
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Iin kunta osallistuu yhdes-
sä Porvoon ja Kauniaisten 
kanssa Kestävien elämänta-
pojen kiihdyttämöön. Mu-
kaan kokeiluun etsitään 
useita iiläisiä kotitalouk-
sia. Osallistujilta ei vaadi-
ta mitään erityisosaamista, 
eikä osallistumisesta syn-
ny kustannuksia. Kokeilu 
starttaa tammikuussa 2021, 
ilmoittautua mukaan ehtii 
viimeistään 15.12.2020 men-
nessä. 

Jokainen kotitalous saa 
laskelman omasta hiili- ja 
materiaalijalanjäljestä sekä 
kestävän arjen keinovalikoi-
man, joista kotitaloudet va-
litsevat itselleen ja omaan 

Iiläisten kotitalouksien 
kestävän arjen kokeilu alkaa 
tammikuussa

elämäntilanteeseensa so-
pivia arjen tekoja. Koti-
taloudet testaavat tekoja 
helmikuussa neljän viikon 
kokeilujakson ajan. Lopuksi 
näiden tekojen vaikutus las-
ketaan: kuinka paljon kukin 
kotitalouden jäsen vähen-
si omaa hiili- ja materiaalija-
lanjälkeään. Osallistujilla on 
mahdollisuus halutessaan 
kokeilla erilaisia ympäris-
töystävällisiä palveluita tai 
tuotteita. Esimerkiksi kun-
nan täyssähköisen kimp-
pa-auton saa maksutta 
käyttöön iltaisin ja viikon-
loppuisin (max 3 tuntia / 
viikko) helmikuun kokeilu-
jakson aikana. MTR

Suomen Paralympiakomitea 
julkisti torstaina kansain-
välisenä vammaisten päi-
vänä ensimmäiset valinnat 
Paraurheilun Kunniagalle-
riaan. Valituksi tuli kymme-
nen henkilöä. Mukana on 
niin menestyneitä paralym-
piaurheilijoita kuin arvo-
kasta pioneerityötä tehneitä 
taustahahmoja.

Valittujen joukossa on 
kuusi urheilijaa: Tanja Kari, 
Jouko Grip, Kirsti Penna-
nen, Pekka Kujala, Pert-
ti Sankilampi ja Veikko 
Puputti. Suomalaisia kun-
toutuslaitoksia johtaneen ja 
Valtion liikuntaneuvostoon 
pitkään kuuluneen Puputin 
voi laskea sekä urheilijak-
si että taustavaikuttajaksi. 
Hänen lisäkseen taustavai-
kuttajina valituiksi tulivat 
Alvar Sandström (sotainva-
lidien urheilu), Arvo Kar-
vinen (näkövammaisten 
urheilu), Eija Kangas-Vir-
tanen (kehitysvammaisten 
urheilu) ja Ilkka Vass (elin-
siirtourheilu). Kujala, Sand-
ström, Karvinen ja Vass 
palkittiin postuumisti.

Iiläinen Tanja Kari on 
menestynein suomalai-
nen naisurheilija paralym-
pialaisissa, 12-kertainen 
maastohiihdon paralympia-
kultamitalisti. Tanja Kari oli 
tavallaan Leo-Pekka Tähden 
edeltäjä; eniten huomiota 
saanut kotimainen paralym-
piaurheilija omana aikanaan 
1990-luvulla ja 2000-luvun 

Tanja Kari Paraurheilun 
Kunniagalleriaan

alussa. Kari voitti urallaan 
12 maastohiihdon paralym-
piakultaa: kaksi kultaa per 
kisat Innsbruckista 1988, 
Albertvillestä 1992 ja Lille-
hammerista 1994 sekä kol-
me kultaa Naganosta 1998 
ja Salt Lake Citystä 2002. 
Lisäksi hän voitti viesti-
pronssia Salt Lake Cityssä 
ja henkilökohtaisen hope-
an Lillehammerista. Kun 
listaan lisätään vielä 400 
metrin juoksun paralym-
piahopea Soulista 1988, niin 
Kari (o.s. Tervonen) on pa-
ralympiamitaleilla mitattu-
na Suomen kaikkien aikojen 
toiseksi menestyksekkäin 
vammaisurheilija Jouko Gri-
pin jälkeen. 

Tanja Kari valittiin Kan-
sainvälisen Paralympia-
komitean IPC:n Hall of 
Fameen Vancouverin talvi-
paralympialaisissa 2010 toi-
sena suomalaisurheilijana 
Jouko Gripin jälkeen. Tanja 
Kari on saanut ansaitseman-
sa tunnustuksen; vuonna 
2018 hän nousi ensimmäise-
nä paraurheilijana Suomen 
urheilun Hall of Famen jä-
seneksi.

Viimeiset 15 vuotta Tanja 
Kari on johtanut Utahin yli-
opiston kuntoutuskeskuk-
sen yhteydessä Salt Lake 
Cityssä toimivaa Paralym-
pic Sport Club -ohjelmaa, 
jossa selkäydinvammai-
sia kuntoutujia ohjataan ur-
heiluharrastusten pariin. 
Ohjelma on kehittynyt ja 

kasvanut, ja nyt on päästy 
pisteeseen, jossa Kari on jät-
tämässä nykyisen pestinsä 
seuraajalleen ja siirtymässä 
työskentelemään päätoi-
misesti vaikeavammaisille 
suunnatun Tetraski-lasket-
telukelkan parissa.

– Olemme muuttamas-
sa Suomeen ja tällä reissul-
la viivyn Iissä tammikuun 
alkuun saakka. Sen jälkeen 
teen parin viikon keikan 
Salt Lake Cityyn ja tarkoi-
tus on puolisoni ja poikam-
me kanssa ainakin seuraava 
vuosi asua Suomessa, Tan-

ja kertoo tutuissa harjoitus-
maisemissaan Illinsaaressa.

Tanja Karilla on mökki 
Iin Tangossa, jossa hän viih-
tyy ja nauttii kotikunnan 
sielunmaisemista. Iin Yri-
tyksen kasvatti onkin tuttu 
näky Illinsaaressa niin kesät 
kuin talvet.

– Tänne pitää päästä aina 
kun olen Suomessa. Nämä 
ovat minulle rakkaita harjoi-
tusmaastoja, nykyisin ilman 
sykemittaria ja kelloa omak-
si ilokseen hiihtelevä Tanja 
toteaa. MTR

Tanja Kari sylissään ”Tahto, taito ja voima”-pronssiveistos, jol-
lainen annettiin Kunniagalleriaan valituille. Taustalla Illinsaaren 
hiihtomajan seinällä olevia Tanjan kilpailunumeroita paralym-
pialaisista, oikealla hänen viimeisistä kisoistaan Salt Lake Citys-
sä 2002.

Illinsaaressa Tanjaa tulivat jututtamaan ja onnittelemaan tutut hiihtokaverit Saaga Pesämaa, Terhi Pesämaa ja Satu Klasila.

Tekniseen toimeen 
ehdotetaan 
henkilöstöjärjestelyjä

Kunnanjohtaja Ari Alatossa-
van valmistelun pohjalta Iin 
yhdyskuntalautakunta päät-
ti esittää kunnanhallitukselle 
kiinteistöpäällikön tehtävän 
perustamista vuoden 2021 
alusta ja rakennuttajainsi-
nöörin tehtävän lakkautta-
mista samasta ajankohdasta. 
Kiinteistöpäällikön virkaan 

Iin kunnan teknistä johta-
jaa Janne Jokelaista esitetään 
siirrettäväksi 1.1.2021 alkaen 
kiinteistöpäällikön tehtävään. 
Teknisen johtajan virka laite-
taan hakuun.

esitetään siirrettäväksi Iin 
nykyinen tekninen johta-
ja Janne Jokelainen ja tekni-
sen johtajan virka laitetaan 
hakuun. 

Esitystä perustellaan 
seuraavilla seikoilla: Ate-
ria- ja tilapalveluliikelai-
toksen toiminnan siirtyessä 
yhdyskuntalautakunnan 
alaisuuteen, syntyy laa-
ja ja taloudellisesti merkit-
tävä kiinteistöpalveluiden 
tehtäväalue, jonka vastuu-
na on kiinteistökannan ra-
kennuttaminen ja ylläpito. 
Rakennuttamisen ja kiin-
teistönhoidon prosessi-
en lisäksi vastattavana 
on rakennuskannan riit-
tävä vakuuttaminen sekä 
uus- ja ylläpitoinvestoin-
tien suunnittelu ja kunnan 
ydinpalveluiden kannalta 
tarpeettomien kiinteistöjen 
realisointi tai vuokraami-
nen. 

Nykyiset rakennut-
tajainsinöörin tehtävä ja 
kiinteistöpalveluiden esi-
miehen tehtävä eivät kata 
kaikkia näitä toimintoja. 
Rakennuttajainsinöörin ir-
tisanouduttua tehtäväken-
tän uudelleenjärjestelyyn on 
hyvä mahdollisuus. Kiinteis-
töpäällikön viran perustami-
sen yhteydessä lakkautetaan 
rakennuttajainsinöörin teh-
tävä. Kiinteistöpäällikkö 
vastaa tehtäväalueen talou-
desta.

Tällöin avautuvan tek-
nisen johtajan viran pai-
nopistettä muutetaan 
rakennuttamisesta enem-
män kunnallistekniikkaan 
painottuvaksi. 

Virkasiirrosta on kes-
kusteltu teknisen johtajan 
kanssa. Kunnanhallituksen 
päätös asiassa edellyttää en-
nen päätöksentekoa virallis-
ta yt-menettelyä. MTR
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

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

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

Ii JH Paakkola Oy

Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

MONIPUOLISTA PALVELUA: Nosturiautotyöt 
Likakaivojen tyhjennys 
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

TILITOIMISTOJA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA PITOPALVELUA

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

PitoPalvelu

- Maukkaat ruuat
- Aidot kotileivonnaiset

- Täyte- ja voileipäkakut
  sekä muut juhlaherkut

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KIVET •  KUKAT • ARKUT • JNE

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset

• arkut
• kukkasidonnat

• hautakivet

Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399

www.kiiminginkukka.ekukka.fi

TAIDEKÄSITÖITÄ

Tanja Kähkösen suunnittelemat
kankaat, ompelutarvikkeet, 

www.taidejakasityo.fi

silityskuvat ja 
-arkit

Noutomyymälä avattu 
Olhavaan Sassintielle.

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
 Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii

Revontie 15, Haukipudas

Jakkukylän kyläyhdistyksen 
syyskokouksessa marras-
kuun lopulla Hannu Kaisto 
ilmoitti luopuvansa yhdis-
tyksen puheenjohtajuudes-
ta. Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Matti Räty. Jakku-
suvannon rannalla kolmisen 
vuotta asunut Räty aloitti ky-
läyhdistyksen hallituksessa 
tämän vuoden alussa. Ensi 
vuonna onkin sitten vuo-
rossa astuminen Kaiston 
tyhjiksi jättäneisiin suuriin 
saappaisiin.

– Hannu on tehnyt usko-
mattoman paljon Jakkukylän 
kehittämisen eteen. Yhden 
miehen harteille on kasautu-
nut niin paljon hoidettavaa, 
etten kuvittelekaan pystyvä-
ni samaan.

Hannu jatkaa työtään 
riippusillan yhteyshenkilö-
nä ja muutenkin joudumme 
hallituksessa pohtimaan vas-
tuun jakamista, Kempeleessä 
apulaisrehtorina työskente-
levä Räty toteaa.

Kyläyhdistyksen tärkeim-
miksi tehtäviksi hän näkee 
uusien asukkaiden houkutte- 
lemisen kylälle, kylätoimin-
nan kehittämisen ja nuorten 

Matti Räty Jakkukylän kyläyhdistyksen johtoon
osallisuuden ja hyvinvoinnin 
edistämisen.

– Nuorten toiveiden ja 
tarpeiden huomioiminen on 
tärkeää ja aioimmekin kysyä 
heidän mielipiteitään kylän 
kehittämiseen, sekä pyytää 
heitä mukaan kokouksiim-
mekin.

Riippusillan valmistumi-
sen viivästyminen harmittaa 
uutta puheenjohtajaa, mutta 

siltajuhlat ja avajaiset järjes-
tetään tulevana kesänä entis-
täkin ehompina, yhteistyössä 
Iin kunnan kanssa.

– Kun silta on valmis ja 
otetaan käyttöön, siitä tulee 
Jakkukylän turvallisin paik-
ka. Niin perusteellisesti sil-
lan turvallisuus on useiden 
tahojen toimesta varmistet-
tu, että olemme leikkisästi 
todenneen koko kylän ole-

Jakkukylän kyläyhdistyksen tuleva 
puheenjohtaja Matti Räty haluaa jakaa 
vastuuta ja kantaa huolta etenkin nuorten 
osallisuudesta ja hyvinvoinnista. 

van myrskyllä varmimmassa 
suojassa sillalla, Matti toteaa 
pilke silmäkulmassa.

Hallituksen jäsenistä ero-
vuorossa olleet Pentti Räihä, 
Anne Matikainen ja Maarit 
Sippola valittiin jatkamaan 
hallituksessa. Uutena jäse-
nenä hallitukseen valittiin 
Aki Lohi. Lisäksi hallituk-
seen kuuluvat Erkki Niskala 
ja Juha Aalto. MTR

Alarannan autokatospaloa 
epäillään tuhotyöksi

Rantakestilän tiellä tapahtunutta autokatospaloa tutkitaan tuho-
työnä. Palossa tuhoutui täysin kaksi autoa ja useita muita vauri-
oitui.

Iin Rantakestiläntiellä syt-
tyi sunnuntain ja maanan-
tain välisenä yönä tulipalo, 
jossa tuhoutui kaksi autoa ja 
useita muita vaurioitui. Palo-
kunnan onnistui rajata paloa, 
eivätkä samassa rakennuk-
sessa olleet varastot tuhou-
tuneet. Ne kärsivät kuitenkin 
pahoja vesi- ja savuvahinko-
ja. Alueella sijaitseviin rivita-
loihin palo ei levinnyt.

– Tutkinta on vielä alussa, 
mutta tällä hetkellä rikosni-
mikkeenä on tuhotyö, rikos-
komisario Eeva Törmänen 

kertoo.
Hän toteaa aineellisten 

vahinkojen olevan mittavia 
ja toivoo silminnäkijähavain-
toja alueella kyseisenä yönä 
liikkuneista henkilöistä. Yön 
aikana useista autoista Iis-
sä vietiin tai yritettiin viedä 
polttoainetta.

– On todennäköistä, että 
joku on nähnyt rikoksiin 
mahdollisesti liittyviä henki-
löitä. Vihjeet voi joko soittaa 
tai ilmoittaa poliisin nettisi-
vujen kautta, Törmänen ve-
toaa iiläisiin. MTR
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Iin kunnanvaltuuston oli 
määrä kokoontua talous- 
arviokokoukseensa marras-
kuun viimeisenä päivänä. 
Koronatilanteen heikkenemi-
nen ja Pohjois-Pohjanmaan 
siirtyminen epidemian leviä-
misvaiheeseen siirsivät ko-
kousta viikolla ja sen tilalla 
lähetettiin netissä kunnan 
info koronatilanteesta ja uu-
sista rajoitustoimista.

– Keskustelimme kun-
nanjohtajan kanssa aamul-
la vallitsevasta tilanteesta ja 
kokouksen kohtalosta. Sen 
jälkeen pidimme valtuus-
toryhmien puheenjohtaji-
en kanssa teams-palaverin, 
jonka jälkeen tein päätök-
sen siirtää kokousta viikolla. 
Näin saamme aikaa valmis-
tella kaikille valtuutetuille 
toimivat yhteydet osallistua 

Kunnanvaltuuston kokous 
vaihtui koronainfoon

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes kertoi valtuuston 
kokousta siirretyn viikolla ja se järjestetään etäkokouksena. Kuva 
on kaappaus tiedotustilaisuudesta kunnan nettisivuilta.

kokouksen etänä, kunnan-
valtuuston puheenjohtaja 
Teijo Liedes kertoi kokouk-
sen siirtämispäätöksen taus-
toja.

Liedeksen päätös sai kii-
tosta Oulunkaaren johtava 
lääkäri Tuula Saukkoselta.

– Hyvä, että löytyi ryh-
tiä siirtää kokousta. Iin ko-
ronatilanne on huolestuttava 
ja annettuja ohjeita on syytä 
noudattaa myös kokousme-
nettelyjen osalta. Siinä kun-
nanvaltuusto näytti hienosti 
esimerkkiä, Saukkonen to-
tesi.

Kunnanvaltuuston seu-
raava kokous järjestetään 
etäkokouksena maanantaina 
7.12. ja sitä voi seurata suo-
rassa nettilähetyksessä Iin 
kunnan nettisivujen linkis-
tä. MTR

Iin kunta järjesti maanantaina 30.11. infon heikentyneen ko-
ronatilanteen takia päätetyistä toimista. Kunnan johtoryhmä 
oli kokoontunut aamulla ja kunnanvaltuuston puheenjohta-
ja sekä kunnanjohtaja kertoivat tehdyistä päätöksistä. Ou-
lunkaaren kuntayhtymästä infossa olivat etäyhteyksillä 
mukana kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto ja 
johtava ylilääkäri Tuula Saukkonen. He kertoivat Iissä ole-
van (30.11.tilanne) 22 varmistettua koronatartuntaa.

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava totesi ”Olemme siir-
tyneet Pohjois-Pohjanmaalla koronan leviämisvaiheeseen. 
Tavoitteena on, että näillä kolmen viikon tiukennetuilla toi-
milla palaamme koronan perustasolle ja pääsemme viettä-
mään turvallista joulua.” 

Iin kunnan johtoryhmä on linjannut 30.11.2020 Pohjois-
Suomen aluehallintoviraston sekä Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön suosituksiin/ohjeistuksiin perustuen Iin kunnan 
uusista koronatoimista ajalle 1.12.-18.12.

Maskisuositus (koskee yli 15-vuotiaita)

Julkiset tilat: Iin kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat sul-
jetaan 1.12. - 18.12.2020 väliseksi ajaksi. Yksityisten toimijoi-
den/yritysten suositellaan vahvasti toimivan samoin.
 
Kunnan Asiointipiste: palvelee puhelimitse normaalisti klo 
8–11 ja 11.30–15.30. Palvelu paikan päällä rajoitetusti arki-
sin klo 12–14.
 
Vapaa-aika: Liikuntahalli Iisi-areena, Iisi-areenan kahvio, 
Kuivaniemen liikuntahalli, koulujen liikuntasalit, Kuivanie-
men kuntosali suljetaan ja harrastustoiminta keskeytetään. 
Nuorisotilat Ii ja Kuivaniemi suljetaan ja nuorisotyö siirtyy 
verkkoon, josta ilmoitetaan erikseen.
 
Iin ja Kuivaniemen kirjastot: Omatoimikirjasto ja lehti-
lukusali suljetaan. Pika-asiointi ajalla 1.12. – 18.12.2020 on 
mahdollista, tarkoittaen, että palautus, lainaus sekä vara-
usten nouto on sallittua.  Aineistoa saa käydä valitsemassa 
hyllystä, mutta pidempiaikainen oleskelu kirjaston tiloissa 
ei ole sallittua. Riskiryhmät voivat halutessaan varata kirjas-
tosta oman asiointiajan. 
 
Kirjastoauto Akseli: Aineistoa voi palauttaa ja noutaa va-

Joulun odotusta tiukkojen 
koronarajoitusten alla

rauksia. Kouluille ja päiväkodeille voidaan viedä aineistoa. 
Opettaja tai päiväkodin henkilökunta hakee varatut aineis-
tot. 
 
Kansalaisopisto ja taidekoulu: Opetus järjestetään etänä tai 
keskeytetään. Kansalaisopisto tiedottaa kurssilaisia.
 
Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio: Varhaiskasvatukses-
sa toimintaa järjestetään normaalisti koronasuosituksia nou-
dattaen, ja suositukset kaikessa toiminnassa huomioiden.  

Perus- ja esiopetusta järjestetään turvaohjeiden mukai-
sesti, riittävä hygieniataso ja turvaetäisyydet mahdollisim-
man hyvin huomioiden (voimassa jo aiemmin).

Lukio siirtyy etäopetukseen 1.12. - 19.12.2020 väliseksi 
ajaksi.
 
Aikuisten ja lasten/nuorten ryhmäharrastustoiminta:
Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.12. - 
18.12.2020. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään 
toimivan samoin. 

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 
sekä sisällä että ulkona 1.12 - 18.12.2020. Yhdistysten ja ur-
heiluseurojen edellytetään toimivan samoin.
 
Ikääntyneet ja riskiryhmät: Vierailuja tulee mahdollisuuk-
sien mukaan välttää 1.12. - 18.12.2020 sekä kunnan että yk-
sityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. 
Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.
 
Yleisötilaisuudet: Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisöti-
laisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.
 
Yksityistilaisuudet: Suositus on, että yksityistilaisuuksia 
ei järjestetä. Poikkeuksena ovat pienimuotoiset (10 henkeä) 
muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.
 
Etätyösuositus, etäkokouskäytännöt: Kunnan työntekijät 
työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti. Etäko-
kouskäytäntöjä hyödynnetään työpaikkojen, luottamushen-
kilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa.
 
Ravitsemusliikkeet: Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuk-
sen mukaisesti. MTR

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes ja kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoivat kunnan johtoryhmän tekemistä rajoituspää-
töksistä ajalle 1.12.-18.12. Kuvakaappaus nettilähetyksestä.

Leipojantien jatkeen raken-
taminen toteutetaan yh-
teishankintana kunnan ja 
vesiliikelaitoksen toimes-
ta. Hankeen urakoi Maan-
rakennusliike J.Päkkilän, 
urakkahintaan 355 682 eu-
roa. Vesihuollon osuus sum-
masta on 60 129 euroa. Tie 
avattiin liikenteelle joulu-
kuun ensimmäinen päivä.

-Tien ja vieressä kulke-
van kevyenliikenteentien 
pitää antaa painua ennen 

Leipojantien jatke avattiin liikenteelle
päällystämistä. Se on oma 
urakkansa, joka toteutunee 
ensi kesänä, kunnan tekni-
nen johtaja Janne Jokelainen 
kertoo. MTR

Leipojantien jatke on avattu 
liikenteelle. Se helpottaa eten-
kin Tikkasenharjun asukkai-
den liikkumista, johtaessaan 
Sorosentieltä suoraan 4-tielle.

Iin ympäristöyhdistyk-
sen syyskokous valitsi Tei-
jo Liedeksen jatkamaan 
yhdistyksen puheenjoh-
tajana. Hallituksen muina 
jäseninä jatkavat Eija Ala-
raasakka, Heli-Hannele 
Haapaniemi, Sanna Koivis-
to, Jorma Kokko, Johanna 
Konttila, Pekka Vauhkola ja 
Juuso Vattulainen, varajäse-
nenä jatkaa Pirjo Elovuoma-
Käyrä. 

Iin ympäristöyhdistys 
jatkaa luonnon- ja ympäris-
tönsuojelun edistämistyötä 
Iin kunnan alueella Suomen 
Luonnonsuojeluliiton pai-
kallisyhdistyksenä. 

Keväällä 2020 puhjennut 
koronaepidemia on vaikut-
tanut oleellisesti yhdistyk-
sen toimintaan ja vaikuttaa 
todennäköisesti vielä vuon-
na 2021. Yleisötilaisuudet 

Iin ympäristöyhdistys 
jatkaa Teijo Liedeksen 
kipparoimana

ovat käytännössä peruun-
tuneet, joten toimintasuun-
nitelma vuodelle 2020 ei 
ole toteutunut aiotulla ta-
valla. Vuoden 2021 kevääl-
lä yhdistys suunnittelee 
pitävänsä yleisötilaisuu-
den luonnon monimuotoi-
suuden katoamisesta, joka 
on ilmastonmuutoksen ja 
lajikadon myötä noussut 
keskeiseksi tulevaisuuden 
uhkakuvaksi. MTR

Iin ympäristöyhdistyksen pu-
heenjohtaja Teijo Liedes on 
tehnyt vuosikymmeniä töitä 
ympäristön hyväksi. Kuva vuo-
den 2019 YmpäristöAreena ta-
pahtumasta.

OIKAISU
Viime IiSanoman Iin Vasemmiston syyskokouksen otsikos-
sa mainittiin Teijo Liedeksen jatkavan Vasemmiston pu-
heenjohtajana. Hän on yhdistyksen uusi puheenjohtaja, joka 
näin tässä oikaistaan.  - Toimitus -
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Johtokunnan kokouksessa 30.11.  päätet-
tiin, että tänä vuonna ei pidetä pikkujou-

lua, eikä myyjäisiä koronan johdosta. 

1969 Iin Eläkeläiset ry

Järkän ikkunassa tuotteita myytävänä, 
ota yhteyttä Eilaan p. 040 771 3327. 
Leivonnaistilauksia voi myös tehdä 

Eilan numeroon.

Hyvää Joulun odotusta kaikille ja pi-
detään huolta toisistamme, 
unohtamatta itsemämme.

Hintaesimerekkejä: , 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

 to 17.12. klo 17 mennessä s-postilla: info@iinlehti.fi, 
puh. 045 110 9012/Pauli, 0400 385 281/Heimo.

Julkaisemme IiSanomissa nro 26 
(ke 23.12.2020) joulutervehdyksiä. 

Kiitämme 
asiakkaitamme 

kuluneesta vuodesta
 ja toivotamme 

menestyksellistä 
uutta vuotta 2020

YRITYS X

Yrityksille
1x50 40 € (+alv 24 %)

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta

toivottaa Perhe x

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

YRITYS X
osoite x

2x40 (60 € + alv)

Juha Kallio Iin Yrittäjien uusi puheenjohtaja

Iin Yrittäjien uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin au-
tomaalaamoyrittäjä Juha 
Kallio, joka toimi kuluval-
la kaudella varapuheenjoh-
tajana. Kuluvana vuonna 
puheenjohtajana toiminut 
Tuija Alikoski ilmoitti pi-
tävänsä taukoa hallituksen 
työskentelystä perhesyistä. 

Syyskokouksessa 28.11. 
Maisemaravintola Merihel-
messä hallitukseen valittiin 
uutena Saila Päkkilä-Roko-
lampi Terveyspojat Oy, Mari 
Matinlassi Neone ja Melissa 
Jovanen Iin Sillat/Pöllön-
poikanen Oy. Erovuorossa 
ollut Pasi Outila jatkaa hal-
lituksessa. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Mauri Pirtti-
koski, Anu Suotula-Teppo, 
Marja Jaara Heimo Turunen 
ja Juho Tauriainen.  

Toimintasuunnitelmas-
sa on kirjattu tavoitteena 
olevan vuonna 2020 paikal-
listen pienten ja keskisuur-
ten yritysten ja yrittäjien 

Kokouksessa yhteydessä yrittäjät vaihtoivat myös ajankohtaisia kuulumisia.

edun ajaminen, järjestötoi-
minnan vahvistaminen sekä 
toimialueensa taloudellis-
ten, henkisten ja sosiaalisten 
voimavarojen kasvattami-
nen. Paikallista -hankkeen 
toimintaan osallistutaan 
aktiivisesti. Syyskokoukses-
sa julkistetaan yhdessä Iin 
kunnan kanssa vuoden yrit-
täjäpalkinnon saaja yhdis-
tyksen valintaperusteiden 
mukaisesti. Lisäksi valitaan 
ja palkitaan alle 35-vuotias 
Iin Nuori Yrittäjä, tämäkin 
yhdessä Iin kunnan kanssa.

Jäsenet voivat esittää 
asioita hallituksen käsitel-
täväksi. Hallitus tulee kutsu-
maan kokouksiinsa kunnan 
elinkeinotoimen virkailijoi-
ta ja luottamushenkilöitä 
tai muun alan erikoistunti-
joita riippuen kokouksissa 
käsiteltävästä asiasta. Halli-
tus muodostaa myös eri alo-
jen toimikuntia. Yhteistyötä 
kunnan luottamushenkilöi-
den ja virkamiesten kanssa 

jatketaan pitämällä yhteyt-
tä Iin kunnanhallitukseen ja 
yrittäjävaltuutettuihin. Ensi 
vuonna kuntavaaleihin toi-
votaan runsaasti yrittäjiä 
ehdokkaiksi eri puolueiden 
listoille. Yrittäjien 50-vuotis-
historiikki kirjahanke saate-
taan valmiiksi.

Iin lukion oppilaiden 
yrittäjätapahtumaan osallis-
tutaan lukiolaisten ehdoil-
la ja pidetään koulutoimeen 
yhteyttä, osallistutaan mah-
dollisuuksien mukaan Iin 
markkinoille, järjestetään 
yhteinen retki, jatketaan 
kuntayhteistyötä, osallis-
tutaan Iin yritystoiminnan 
kehittämishankkeisiin ja 
osallistutaan nuorisokasva-
tukseen eri projektien puit-
teissa. 

Kokouksen jälkeen pal-
kittiin Iin Vuoden 2020 Yri-
tyksenä Iin Pohjatutkimus & 
Mittauspalvelu Oy. Palkin-
non luovuttivat Tuija Ali-
koski ja Juho Tauriainen. 

Vastaanottajina olivat yrit-
täjät Seppo Paakkola, Harri 
Pousi ja Matti Vikki. Iin kun-
nan palkinnon luovuttivat 
kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava ja hallituksen puheen-
johtaja Johannes Tuomela. 
Iin Nuori Yrittäjä palkinnon 
saaja Riikka Liikavainio Pot-
tu ja Poika Oy -yritykses-
tä ei ollut päässyt paikalle. 
Puheenjohtaja Tuija Alikos-
ki luovutti palkinnon keski-
viikkona 2.12. 

Vuoden 2020 puheen-
johtajaa, sihteeriä ja ra-
hastonhoitajaa muistettiin 
kukkakimpulla. Kukat oli 
varattu myös uudelle pu-
heenjohtajalle Juha Kalliolle, 
joka oli estynyt saapumasta 
kokoukseen. 

Yhdistyksen tilintarkas-
tajana pitkään toimineelle 
Anneli Klasilalle huvitoimi-
kunnan puolesta kukat ojen-
si Anna Turtinen. 

Heimo Turunen

Iin Yrittäjien puheenjohtajaksi 
valittiin Juha Kallio, joka toimi 
tämän vuoden varapuheen-
johtajana. (Kuva MTR)

Yhdistyksen pitkäaikaiselle tilintarkastajalle Anneli Klasilalle ku-
kat luovutti Anna Turtinen. 

Kokouksen lopuksi Vuoden 2020 puheenjohtajaa Tuija Alikoskea, 
rahastonhoitajaa Outi Kantolaa ja sihteeriä Juho Tauriaista muis-
tettiin kukkakimpulla.

Kunnanhallitus sai useiden 
äänestys säestämänä sorvat-
tua talousarvioesityksensä 
vuodelle 2021. Kokouksessa 
äänestettiin muun muassa 
Kuivaniemen sote-palveluis-
ta, joita esitetään kahden 
äänestyksen jälkeen säily-
tettävän ennallaan entises-
sä rakennuksessa. Olhavan 
koulua ja tenavatupaa esi-
tetään, niin ikään, kahden 
äänestyksen jälkeen lak-
kautettavaksi 1.8.2022.

Tiukan äänestyksen jäl-
keen Haminan päiväkodin 
rakentaminen säilyi esityk-

Kunnanhallitus esittää koko henkilöstöä 
koskevien yt-neuvottelujen aloittamista 
tammikuussa 2021

sessä vuosilla 2021-2022. 
Vastaesityksessä rakenta-
mista oltiin siirtämässä vuo-
della eteenpäin.

Kunnan tiukkaan talo-
udelliseen tilanteeseen vii-
taten Pekka Koskela esitti 
Petri Tervosen ja Hannu 
Kaiston kannattamana 1) 
Iin kunnassa käynnistetään 
yhteistoimintaneuvotte-
lut tammikuussa 2021, joi-
den tavoitteena on kunnan 
henkilöstömenojen sopeut-
taminen vuoden 2019 tasol-
le, organisoimalla toiminnot 
uudelleen ja tuottamalla 

kuntalaisten peruspalvelut 
tehokkaammin, pääosin ny-
kyisellä palveluverkolla. 2) 
Uudelleenorganisoinnissa 
ja talouden tervehdyttämi-
sessä käytetään apuna ulko-
puolista asiantuntijatahoa.”

Kunnanjohtajan esitys 
oli 1) talouden tasapainot-
tamisohjelmaa jatketaan 2) 
palveluverkko tarkastelua 
jatketaan kaikilla toimialoil-
la 3) käytetään ulkopuolista 
asiantuntijatahoa talouden 
tervehdyttämisessä.

Äänestyksessä kunnan-
johtajan esitystä kannatti 

kaksi kunnanhallituksen jä-
sentä (Johanna Jakku-Hii-
vala ja Leena Tiiro). Pekka 
Koskelan esitys sai taakseen 
kuusi kunnanhallituksen jä-
sentä (Mika Hast, Hannu 
Kaisto, Pekka Koskela, Hel-
ka Tapio, Petri Tervonen, 
Johannes Tuomela) tyh-
jää äänestivät Oili Kaleva ja 
Sanna Valaja.

Lopullisesti vuoden 2021 
talousarviosta ja siihen liit-
tyvistä jatkotoimista päättää 
Iin kunnanvaltuusto etänä 
pidettävässä kokouksessaan 
7.12. MTR

Muutamat edelläkävijä-
kunnat eri puolilta Suomea 
kokeilevat parhaillaan ro-
bottipuhelutekniikkaa kun-
talaisten tavoittamisessa ja 
heidän mielipiteidensä kar-
toittamisessa. Kokeilu on 
osa Suomen itsenäisyyden 
juhlarahaston (SITRA) ra-
hoittamaa hanketta, jon-
ka tavoitteena on kehittää 
uudenlaisia osallisuuden 
tapoja sekä parantaa suoma-
laisen päätöksentekojärjes-
telmän uudistumiskykyä. 

Kaikille täysi-ikäisil-
le iiläisille, joiden puhe-
linnumero on julkisesti 
numeropalvelussa saatavil-
la, soitetaan maanantaina 
14.12.2020 klo 16–17 välil-

Robotti soittaa 
kunnanjohtajan äänellä

lä, puhelinnumerosta 09 
8171 1941.  Puheluun vas-
taaminen on vapaaehtoista. 
Robotti esittää Iin kunnan-
johtajan Ari Alatossavan ää-
nellä kysymyksiä, joihin voi 
vapaasti vastata. Puhelui-
den sisältö käsitellään täysin 
nimettömästi, eikä vastauk-
sia yhdistetä vastaajan yhte-
ystietoihin.

Robottinumeroon voi itse 
soittaa myös jälkikäteen, jos 
esimerkiksi saapuva puhe-
lu osuu kiireiseen hetken 
tai haluat myöhemmin täy-
dentää omaa vastausta. Pu-
helinnumeroon voi soittaa 
ajalla 14.-20.12.2020 Puhelu-
kierroksen tuloksista tiedo-
tetaan tammikuussa. MTR
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Ajan kuvaukseen voi varata
www.vello.fi/studiosalama

040 743 8373
Kallisenhaara 4, p. 08 613 9010

oulu@pohjolanautohuolto.fi  •  pohjolanautohuolto.fi

Nyt avattu!
Paremman palvelun autohuolto kaikille  
automerkeille Oulun Limingantullissa. 

Tuo autosi meille, me pidämme siitä hyvää huolta – 
sinun ja autosi par asta ajatellen.

Kysy lisää ja varaa huoltoaika: 
08 613 9010 • pohjolanautohuolto.fi

9,-

Tervetuloa! 

Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

ma-la 8-21
su 10-21

Oman kylän kauppasi

SIMONTORI

NOUTOPISTEVUOKRA-
PALJU

JouluherkkuJen tekoon! 
tarJoukSet voimaSSa to-la 10.-12.12.

Kahvit
500 g

Hätälä 
Lipeäkala
n. 1 kg

Valio
Voi 500 g
normaalisuolainen

1,-

Amaryllis
Suomi

3
pKt

Omasta uunnista:
Fazer
Luumu-
tähtitorttu
64 gpaljun vuokraus

100,- 2
VrK

Joulukuun ajan:

799
Kg

249
pKt

790
KpL

059
KpL

Suomalainen
vehnäjauho
2 kg
puolikarkea

pKt

Valio
Luumu-
rusinakeitto
1 kg

2,-prK


