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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

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

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 639 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10 
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 

talveen tunnelmaa 
luovat kukat kaikkiin 

tilaisuuksiin ja 
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

www.arvokovaoy.fi

KUIIVALAINENTÄSSÄ LEHDESSÄ LIITTEENÄ  S. 5-13 
KUIVANIEMEN NUORISOSEURAN LEHTI www.orientkebab.com

Laurintie 2, Ii

SUPERTARJOUKSET!

Tarjokset voimassa 31.12.2022 saakkajoka päivä kello 20.00 asti.Paikan päällä tai noudettuna.

Tarjokset voimassa 31.12.2022 saakkajoka päivä kello 20.00 asti.Paikan päällä tai noudettuna.

Tarjokset voimassa 31.12.2022 saakkajoka päivä kello 20.00 asti.Paikan päällä tai noudettuna.

Tarjokset voimassa 31.12.2022 saakkajoka päivä kello 20.00 asti.Paikan päällä tai noudettuna.
SOITA JA TILAAp. 08 8176 676

10,50€10,50€
• NORMAALIPIZZA sis. limsa 0,33 l ja salaatti  (norm. 13€)

13€13€
• ERIKOISPIZZA sis. limsa 0,33 l ja salaatti  (norm. 15,50€)

11,50€11,50€
• KEBAB ANNOKSET alk. sis. limsa 0,33 l  (norm. 14€)

11,50€11,50€
• KEBAB- TAI KANAPIZZA sis. limsa 0,33 l ja salaatti  (norm. 14€)Joulu on jo ovella

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

Ken lahjan tuo, 
hän lahjan saa...

Iin eläkeläiset ry:n

PIKKUJOULU/PIKKUJOULU/
PUUROJUHLAPUUROJUHLA

1969 Iin eläkeläiset ry

Ilmoittautumiset 10.12.  mennessä 
Eilalle p. 040 771 3327 tai Kaarinalle   p. 040 822 9274

To15.12. klo 13 Iin JärjestötalollaTo15.12. klo 13 Iin Järjestötalolla
 Hinta 10 eur/hlö, sis. puuro ja soppa,

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

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 26  7.12.2022
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 27 ILMESTYY KE 21.12.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

pe 9.12.2022 klo 11 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

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

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

 

Järjestää: Pohjois-Iin koulun 5. ja 6. lk

Joulumyyjäiset
Su 11.12.22 klo 14-18

Iin srk-talo

MYYJÄISPÖYTIÄ

• TONTTUPAJA: 
  ongintaa, askartelua, leikkejä lapsille

Pöytävaraustiedustelut: Anniina Häyrynen 
p. 050  528 0828, anniina.hayrynen@pp.inet.fi

leivonnaisia, arpajaisia jne.

Varaa omasi pian

 

 

• KAHVILA • HATTARAKONE

Korjaus 
Viime lehdessä, IiSanomat 25/2022, Pohjois-Iin 
koululaisten Joulumyyjäis-ilmoituksessa Anniina 
Häyrysen puhelinnumero oli väärä. Oikea puheli-
numero on  050 528 0828. Se on myös korjattu yllä ole-
vaan ilmoitukseen. Olemme pahoillamme virheestä. 
Toimitus

www.lumorakennus.fi

KATTOREMONTIT, ULKOVERHOUKSET,
SADEVESIJÄRJESTELMÄT

SEKÄ MUUT KODIN REMONTIT
LAATUTAKUULLA TOTTAKAI!

LUMO RAKENNUS OY  |  Matias Luokkanen p. 045 276 6254  |  info@lumorakennus.fi

PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS!

 (sisäänpääsy 2 €)

Joululahjaksi 
Pertti Huovisen 
teos

Saatavana 
tekijältä 
seurakuntatalon 
myyjäisissä 
su 11.12. klo 14.00

Ii – Lyhyt nimi, pitkä historia

Hinta 30 euroa.

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät 
www.iinseurakunta.fi
3. adventtisunnuntai sanajumalanpalvelus 
Su 11.12.2022 10:00 Iin kirkko. Aihe: Tehkää 
tie Kuninkaalle. Toimittaa: Pekka Soronen, 
kanttorina: Eija Savolainen 
4. adventtisunnuntai sanajumalanpalvelus 
Su 18.12.2022 10:00 Iin kirkko. Aihe: Herran 
syntymä on lähellä. Toimittaa: Matti Kinnu-
nen, kanttorina: Eija Savolainen.
Hartaushetki hoivalla To 15.12 klo 13.
Torstain laulukerho To 8.12. klo 12 Iin Pap-
pila. Jouluinen lauluhetki. Kokoonnumme 
poikkeuksellisesti Pappilaan, jossa mahdollis-
ta kahvitella Ruustinnan kahavilassa ennen ja 
jälkeen lauluhetken.
Työikäisen kuoro To 8.12. klo 17 Iin seura-
kuntatalon kappelissa (sisäänkäynti kirkko-
herranviraston ovesta). Uusi kuorotyöikäisille 
aloittaa. Tule mukaan tutustumaan. Lisätietoja 
kanttori Eija Savolaiselta puh. 040 737 6966.
Lapsikuoro To 8.12 klo 17 harjoitus Iin seu-
rakuntatalolla.
Kirkkokuoro 8.12 klo 18.15 ja 15.12 klo 
18.15 Iin seurakuntasali. Kuoroon otetaan uu-
sia laulajia. Lisätiedot kanttorilta. 
Lasten kauneimmat joululaulut Su 11.12 
klo 12 Iin kirkko. Ohjelmallinen juonto. 
Kauneimmat joululaulut Su 11.12 klo 18 ja 
Su 18.12 klo 18 Iin kirkko.
Kauneimmat joululaulut Su 18.12 klo 15 
Väli-Olhavan seurakuntatalo. Lopuksi kahvit. 
Tervetuloa!
Joulukonsertti Ma 12.12 klo 19 Iin kirkko, 
Suloinen joulus tuo! Nuorisokuoro Illusia ja 
naiskuoro Aava. Johtaa Eeva-Maija Sorvari, 
piano ja urut Jaakko Rahko. Vapaa pääsy! Ko-
lehti diakoniatyölle. Tervetuloa!
Joulukonsertti Ti 20.12 klo 19 Iin kirkko. Eli-
na Vettenranta laulu, Kari Perälä viulu ja Niko 
Mäenalainen piano. Vapaa pääsy, ohjelma 10 
€ hyväntekeväisyyteen. Sydämellisesti terve-
tuloa!
Nuortenilta To 8.12 klo 17.30 Iin Pappila. 
Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Lopuksi har-
taus ja kahvit.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 7.12. klo 10–
11.30 ja Ke 14.12 10–11.30 Iin Pappila.
Perhekerho Pe 9.12. klo 10–12 Iin seurakun-
tatalon kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa.

Lasten joulukirkko Ma 12.12. klo 9.30 ja 
13.12 klo 9.30 Iin kirkko.
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky Kirjekyyhky 
lähettää lapselle oman kirjepyhäkoulupostin 
noin kerran kuukaudessa ja postin voi tilata 
puh. 0400 541 319/ irmeli.hietapelto@elv.fi
JOULUNAJAN LAHJAKORTTI KERÄYS 
21.11.-9.12.2022 Haluaisitko lahjoittaa lah-
jakortin ruokakauppaan taloudellista apua 
tarvitsevalle? Toivomme erityisesti kaupoissa 
saatavilla olevia ostorajoitettuja lahjakortteja. 
Voi toimittaa lahjakortin Iin seurakunnan kirk-
koherranvirastoon arkisin klo 9–14, Kuivanie-
men kirjastoon (ei omatoimi aikana), oman 
alueen diakoniatyöntekijälle (soita ja sovi aika 
Sanna K. p. 040 7376955 ja Sanna M. p. 040 
7182297). Lahjakortilla annat jouluiloa lähim-
mäisellesi. Diakoniatyöntekijät toimittavat 
lahjakortit perille.
ANNA LAPSELLE LAHJA KERÄYS
Keräystä varten pystytämme joulukuuset Iin 
kirkkoherranviraston aulaan, Mikropolikseen 
ja Kuivaniemen kirjastoon. Kuusesta voi ottaa 
koristeen, jonka mukana on pakettikortti ja 
siinä on tiedot saavan tytön/pojan iästä. Tänä 
vuonna otamme vastaan lahjoja seuraavasti:  
 Alle 10-vuotiaat lapset: lelut, legot, kirjat, 
pelit, askartelutarvikkeet, makeiset.
 Yli 10-vuotiaat: lahjakortit (esim. Kärkkäi-
nen, pitseria, S-ryhmä, Hesburger, paikalliset 
kauneuden- ja hyvinvoinnin liikkeet, sekä 
muut paikalliset yritykset), makeiset. Tuo 
hankkimasi lahja ja em. pakettikortti lahjako-
riin viimeistään perjantaina 9.12.2022. Seura-
kunnan diakoniatyöntekijät toimittavat lahjat 
perille. Kiitos lahjoistanne! Keräyksen järjestä-
vät yhteistyössä Iin Seurakunta, Iin Lions Club 
ry. Iin Vuokratalot Oy, Iilaakso Oy, Micropolis 
Oy.
RUUSTINNAN KAHAVILA PAPPILASSA: 
Avoinna La 3.12. klo 10–16 ja To 8.12.klo 11–
13. Kahvittelun lomassa voit tehdä ostoksia 
Joulumyyjäisissä. Tuotto lapsiperheiden tuke-
miseen Diakonia työn kautta. Maksu käteinen 
tai MobilePay. Tervetuloa!  Pappilantie 16.Järj. 
Iin seurakunta. 
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten 
maanantaisin klo 10–12 ja 13–15 p. 045 787 
25139.Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus 
7.11.2022. Seuraava ajanvaraus 9.1.2023.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät 
www.iinseurakunta.fi 
Kauneimmat joululaulut messu Su 
18.12.2022 12:00 Kuivaniemen kirkko. 4. 
adventtisunnuntai, aihe: Herran syntymä on 
lähellä. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: 
Markku Jaakkola, Lauletaan kauneimmat jou-
lulaulut vihkoista. Kuivaniemen kappeliseura-
kunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit 
tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 
0405718618.
Laulukerho Ke 7.12. klo 12:00 Kuivaniemen 
seurakuntasali. Lauletaan virsiä, hengellisiä 
lauluja ja kansanlauluja. Mukana kanttori.
Kauneimmat joululaulut Su 11.12. klo 18 
Kuivaniemen kirkko.
Joulukonsertti Su 18.12. klo 18 Kuivanie-
men kirkko. Baritoni Reijo Alatalo, säestys 
Eija Savolainen. Vapaa pääsy, ei pääsymaksua, 
kolehti.
Oijärven puurojuhla ja kauneimmat joulu-
laulut Ke 14.12. klo 17 Oijärven kyläkirkko
Puurojuhla, kauneimmat joululaulut ja iltahar-
taus.
Seurakuntakerhon ja perhekerhon yhtei-
nen joulupuuro To 15.12 klo 11 Kuivanie-
men seurakuntasali. Joulupuuro ja kahvit, 
joululauluja. Tervetuloa!
Kuivaniemen perhekerho To 8.12. ja 15.12 
klo 10–12 Kuivaniemen seurakuntasali. Kui-
vaniemen perhekerhoon on ILMOITTAUTU-
MINEN: Ilmoittaudu to kerhoon viimeistään 
saman viikon ke puh. 0400 541 319.
Lasten joulukirkko To 15.12 klo 10 Kuiva-
niemen kirkko.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn 
-postin tilaamiseen kotisivuiltamme. 
JOULUNAJAN LAHJAKORTTI KERÄYS & 
ANNA LAPSELLE LAHJA KERÄYS 21.11.-
9.12.2022
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on 
avoinna maanantaisin klo 10–12 ja 13–15 p. 
045 787 25139. Tämän vuoden viimeinen 
ajanvaraus 7.11.2022. Seuraava ajanvaraus 
9.1.2023.

YRITYS X
osoite x

2x40 (60 € + alv)

On joulutervehdyksien aika

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 %)

Julkaisemme joulutervehdyksiä IiSanomissa viikolla 51, nro 27 (ke 21.12.)Julkaisemme joulutervehdyksiä IiSanomissa viikolla 51, nro 27 (ke 21.12.)
Esimerkkikoot ja hinnat ohessa, 2x40 on 60 € ja 1x50 on 40 € (+ alv 24 %). Esimerkkikoot ja hinnat ohessa, 2x40 on 60 € ja 1x50 on 40 € (+ alv 24 %). 

Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille hintoihin sisältyy alv. Isommat ilmoitukset sop. mukaan. Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille hintoihin sisältyy alv. Isommat ilmoitukset sop. mukaan. 
Aineistot toivomme olevan toimituksessa ke 14.12. klo 16 mennessä Aineistot toivomme olevan toimituksessa ke 14.12. klo 16 mennessä 

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

Ilmoitukset voivat olla myös yksilöllisiä ja eri kokoisia,
ja niissä voi olla esim. liikkeiden joulun ajan aukiolot. 

HInta 0,90 € (+ alv 24 %) palstamm.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parittomina viikkoina. 

Hujan hajan ku 
haminalaisten 
kylypy.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka 
on toimittanut Toivo Hyyryläinen 33

Rakas koti Iissä! on ikäih-
misten asumista koskeva 
keskusteleva seminaaritilai-
suus, joka järjestetään tiistai-
na 13.12. kello 12 Nätteporin 
Auditoriossa ja tarjolla on 
myös täytekakkukahvit.

Tapahtumassa keskustel-
laan, miten voidaan mahdol-
listaa ikäihmisen asuminen 
rakkaalla kotipaikkakunnal-
laan, ja osaavatko ihmiset 
ennakoida, millaista tukea 
saattaisivat tarvita ikäänty-
essään.

Lisäksi keskustelussa on 
uusi joustavan palvelun toi-
mintamalli, jolla pyritään 
monipuolistamaan ikäihmis-
ten asumisen vaihtoehtoja ja 
luomaan ratkaisuita tavalli-
sen asumisen sekä tehoste-
tun palveluasumisen välille.

Hyvinvointikoordinaat-
tori Riitta Räinä kertoo, että 
aihe on ajankohtainen, sillä 
ikääntyvien määrä kunnassa 

Rakas koti Iissä!

Ikäihmisten asuminen kotikunnassa
kasvaa ja tälläkin hetkellä Iis-
sä asuu 1900 ikäihmistä.

- Tapahtumassa saa tietoa 
siitä millaista tukea ja työka-
luja on olemassa ikääntyvän 
asumisen tueksi. Nämä asiat 
eivät välttämättä vielä tunnu 
ajankohtaisilta, mutta niitä 
kannattaa mietiskellä ja tut-
kia jo ennen kuin täyttää 75 
vuotta, Räinä kertoo.

Ympäristöministeriön 
asuntoneuvos Raija Hyny-
nen kertoo, millaisella toi-
menpideohjelmalla pyritään 
kehittämään ja lisäämään 
ikäystävällistä asumista kun-
nissa. Kalajoen kaupungin 
projektipäällikkö Iina Aro 
saapuu kertomaan Tutussa 
kodissa -hankkeesta ja jous-
tavan palvelun toiminta-
mallista, jonka keskiössä on 
ikäihmisten osallisuus ja yh-
teisöllisyys.

Lisäksi tapahtumassa on 
puhumassa kunnanvaltuus-

ton puheenjohtaja Johannes 
Tuomela, yhdyskuntajohtaja 
Eelis Rankka sekä Asumise-
nApu verkostosuunnittelija 
Heli Väisänen.

Tapahtuman toisella puo- 
liskolla osallistujat voivat ja- 
kautua työryhmiin keskus-
telemaan tapahtuman tee-
moista. 

Tapahtuman taustalla on 
Iin kirjaston Kohkaamisesta 
kohtaamiseen ja kahvia kai-
kille -hanke sekä Iin vanhus- 
ja vammaisneuvosto.

Kohkaamisesta  
kohtaamiseen ja kahvia 
kaikille
Keskustelutilaisuus on osa 
Iin kirjaston ”Kohkaamisesta 
kohtaamiseen ja kahvia kai-
kille” -hanketta. Sen tavoit-
teena on edistää aktiivista 
kansalaisuutta, demokratiaa 
ja sananvapautta.

Hankkeen taustalla on 
yleisten kirjastojen toimintaa 
ohjaava kirjastolaki, jonka 
mukaan yleisten kirjastojen 
yhtenä tehtävänä on yhteis-
kunnallisen ja kulttuurisen 
vuoropuhelun edistäminen.

Hankkeessa järjestetään 
demokratiaa ja kuntalaisten 
ja kuntapäättäjien vuoropu-
helua edistäviä tapahtumia 
sekä paikan päällä kirjastos-
sa että verkossa. Lisäksi ta-
pahtumia järjestetään eri 
ympäristöissä pop up-tapah-
tumina.

Tapahtumien teemoiksi 
valitaan ajankohtaisia, iiläi-
siä puhuttavia aiheita ja ta-
pahtumat jatkuvat keväällä 
2023. Kirjastosta kerrotaan, 
että iiläiset voivat edelleen 
ehdottaa tapahtumille ai-
heita, joista olisi kiinnostava 
keskustella ja saada lisää tie-
toa.

Maanantai 
12.12.  klo 9-11 Yli-Olhavan Maamiesseurantalo 
19.12.  klo 9-16 Nättepori, Iin kirjasto 
2.1.  klo 9-16 Nättepori, Iin kirjasto 
 
Tiistai
13.12.  klo 12-14 Olhavan kylätupa 
20.12.  klo 12-14 Olhavan kylätupa 
3.1.  klo 9-16 Nättepori, Iin kirjasto

Keskiviikko
7.12. klo 9-16 Nättepori, Iin kirjasto 
14.12.  klo 10-14 Jokikylän liikuntahalli 
21.12.  klo 9-16 Nättepori, Iin kirjasto 
4.1.  klo 9-16 Nättepori, Iin kirjasto

Torstai
8.12.  klo 10-15 Kuivaniemi-talo 
15.12.  klo 10-15 Kuivaniemi-talo 
22.12.  klo 10-15 Kuivaniemi-talo 
29.12.  klo 10-15 Kuivaniemi-talo
5.1.  klo 10-15 Kuivaniemi-talo

Perjantai
9.12.  klo 12-15 Veeran kauppa, Oijärvi 
16.12.  klo 12-15 Veeran kauppa, Oijärvi 
30.12.  klo 12-15 Veeran kauppa, Oijärvi

Operaatio Nasta70
Jos olet 70-vuotias tai nuorempi liikuntaesteinen - niin sinulla on mahdollisuus saada 
omiin tukeviin talvikenkiisi nastat kunnan puolesta veloituksetta. 

Puhdista kengänpohjat valmiiksi, ota kengät mukaan ja saavu paikalle  
- ei ennakkoajanvarausta! Kengät nastoitetaan saapumisjärjestyksessä. 
Tervetuloa!

Kiertueaikataulu (kiertue jatkuu tammikuussa, kun aikataulu varmistuu)

Lisätietoa: 
Risto, nastoittaja 
p. 050 408 3811

Riitta, hyvinvointikoordinaattori 
p. 050 3950 305 
 
Minna, vt. hyvinvointijohtaja  
p. 050 310 6802

Yhteistyössä:
Iin kunta/Hyvinvointi 
Iin kunta/Kirjasto
Iin vanhus- ja vammaisneuvosto
Iin kylät

Iin alakoulujen sählyturna-
ukset pidettiin perjantaina 
18. ja keskiviikkona 23.11. 
Iisi-areenalla. Kumpanakin 
päivänä voitokkain sähly-
joukkue oli Pohjois-Iin jouk-
kue, joka poikien sarjassa 
uusi viimevuotisen voitton-
sa.

Tyttöjen turnaukses-
sa perjantaina oli mukana 
neljä joukkuetta: Aseman, 
Alarannan, Haminan ja Poh-
jois-Iin koulut. Poikien tur-
nauksessa keskiviikkona oli 
näiden lisäksi Ojakylän ja 

Pohjois-Ii voitokkaana 
alakoulujen sählyturnauksissa

Jakkukylän koulujen jouk-
kueet, eli kaikkiaan kuusi 
joukkuetta.

- Pelit menivät oikein hy-
vin, oli tasaista vääntöä ja 
kovaa menoa. Pohjois-Iil-
lä oli vankkaa peliä runko-
sarjassa ja myös finaalissa. 
Osalle lapsista tämä oli uusi 
kokemus ja kaikki saivat 
nauttia pelaamisesta, vaik-
ka pelipäivä olikin melko 
pitkä, kertoo opettaja Marja 
Nousiainen.

Joukkueet koostuivat 
pääasiassa 5.- ja 6.-luok-

kalaisista, mutta saattoipa 
joissakin joukkueissa olla 
vahvistuksena 3.- ja 4.-luok-
kalaisiakin. Katsomossa oli 
mukavasti porukkaa: kan-
nustamassa oli oppilaiden 
vanhempia sekä Haminan 
koulun oppilaita.

- Iisi-areenalla on hyvät 
puitteet ja iso sali, joka on 
monille pienten koulujen 
oppilaille erilainen kokemus 
päästä urheilemaan kunnon 
isolle areenalle ja vieläpä 
yleisön edessä, Nousiainen 
kertoo. 

Sähkön hinnan jatkuvasti koho-
tessa takkapuiden kysyntä on 
ollut syksyllä kovaa.  Myyjillä 
kuivan puun varastot lopussa. 
Tuoretta puuta kyllä on saata-
vissa, mutta se ei takan lämmit-
täjää paljon auta.  Koneellisesti 
kuivattua takkapuuta on saata-
vissa tammikuussa 2023.  Koi-
vupuun irtokuutiometrin hinnat 
ovat vaihdelleet 60 – 80 euron vä-
lillä. Hinnat ilmeisesti vielä nou-
sussakin. MH

Takkapuilla kova kysyntä – myyjillä varastot tyhjinäTakkapuilla kova kysyntä – myyjillä varastot tyhjinä

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

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

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 1, Liikekeskus | 95200 Simo

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, 
Lymfaterapeutti 

Pakanen Liisa

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

LAHJAKORTTI 
HIERONTAAN.

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

PERUNKIRJOITUSPALVELU
Raili Törmänen

Puh.  044 286 4955
Voit sopia tapaamisen kotiisi.

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

Kauneuskulma Flow | Kosmetologi Leila Lyttinen
Haminantie 4 91100 Ii | p. 050 553 8828

Avoinna sopimuksen mukaan.

Kauneudenhoitopalvelut; 
•Kasvohoidot  •Jalkahoidot 
•Sokeroinnit •Volyymiripset 
•Kestotaivutukset  
•KuumakivihierontaKAUNEUSKULMA

FLOW

MUISTA 
LAHJA-
KORTIT

Voi leipä! – balladi leivän 
syrjästä -musiikkinäytelmä 
innosti iiläisiä kulttuurin 
pariin. Torstaina 1.12. Val-
tarin koulun salissa ja per-
jantaina 2.12. Kuivaniemen 
aseman liikuntahallilla pi-
detyissä näytöksissä teok-
sen näki kaikkiaan reilu sata 
katsojaa.

Kajaanin kaupunginteat-
terin ja Vaara-kollektiivin 

Voi leipä! – balladi leivän syrjästä
yhteistuotannon näytel-
mä hemmotteli poikkeuk-
sellisen monia aisteja, sillä 
näytöksessä saatiin nauttia 
myös vastapaistetun ries-
kan tuoksusta sekä juurevan 
ruisleivän mausta. 

Ennen kaikkea Voi lei-
pä! -näytelmä oli kooste ta-
rinoista ihmisen ja leivän 
liitosta sekä Jari Rättyän 
kirjoittamia lauluja leiväs-

Kuvassa Vera Veiskola, Juho Hannikainen, Jari Rättyä ja Janne 
Kinnunen. Kuva: Ia Samoil.

tä, leivän juuresta, Faaraon 
lempileivästä sekä kajaani-
laisen leipomon tulipalosta, 
säestettynä saksofonilla, ki-
taralla ja bluesin tuoksuisel-
la leipälapiolla.

Anni Mikkelssonin oh-
jaamassa näytelmässä näh-
tiin lavalla näyttelevät ja 
musisoivat Juho Hannikai-
nen, Saara Karjalainen, Jan-
ne Kinnunen, Jari Rättyä ja 

Vera Veiskola. Näytökset 
tarjosi Iin kunta sekä Ii-insti-
tuutin kirjasto- ja kulttuuri-
palvelut. JK

Valtarin koulun saliin näytelmää katsomaan saapui 65 leivän ja kulttuurin ystävää.

Näyttelijät Janne Kinnunen ja 
Vera Veiskola jauhopeukaloi-
neen valmistivat näytelmän 
aikana lavalla tuoksuvan ries-
kan. Kuva: Ia Samoil.
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Nimi: ____________________________

Puh.: ____________________________

Joulumarkkinaohjelmaa:
* Joulupukki klo 12
* Riisipuurotarjoilu!
* KINKKUARVONTA 
 klo 12, 13 ja 14  
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Kuivaniemen Nuorisoseura
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Mervi 040 933 4771
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Kempeleestä jo reilut kym-
menen vuotta sitten Kui-
vaniemelle muuttaneena, 
2 lapsen äitinä, olen huo-
mannut nuorisoseuran tal-
kootöiden vieneen minut 
mukanaan. Sihteerinä olen 
toiminut tämän vuoden 
alusta. Saan tehdä monipuo-
lisesti kaikenlaista, mikä on 
minusta mielenkiintoista ja 
tuo vaihtelua lapsiperhear-
keeni.

Tänä kesänä järjestim-
me kesämarkkinat, ja ha-
kemusten täyttämistä sekä 
muitakin paperitöitä oli run-
saasti ennen tapahtumaa ja 
myös sen jälkeenkin. Koko-
ussihteerinä ja periaattees-
sa Ikosen Raimon oikeana 
kätenä toimiminen  työl-
listää välillä paljonkin, sil-
lä nuorisoseuran toiminta 

on aktiivista. Koen että il-
man virkeää nuorisoseuraa, 
kylä olisi paljon hiljaisem-
pi. Bingot, tanssit, markki-
nat ja erilaiset tapahtumat, 
eivät onnistuisi ilman tal-
koolaisia. 

Haluankin kiittää kaik-
kia, ketkä ovat mukana toi-
minnassa tavalla tai toisella. 
Kaikki ovat tervetulleita 
iloisen seuramme toimin-
taan. Voitte milloin vain ny-
käistä vaikka hihasta, mikäli 
seuratoiminta ja talkootyöt 
kiinnostavat. Jokaiselle apu-
kädelle löytyy kyllä jotain 
mukavaa puuhaa. 

Mukavaa talven aikaa 
kaikille!

Mervi Toppinen 
sihteeri, Kuivaniemen 
nuorisoseura

Kuivaniemen 
nuorisoseuran 

toiminta on aktiivista 

Joulukuu 2022

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

KUIIVALAINENKuivaniemen 
Nuorisoseura

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

Kiittän kaikkia, jotka ovat mukana toiminnassa tavalla tai toisella. 
Kaikki ovat tervetulleita iloisen seuramme toimintaan.  Jokaiselle 
apukädelle löytyy kyllä jotain mukavaa puuhaa, sanoo Kuivanie-
men Nuorisoseuran sihteeri Mervi Toppinen.

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!

Joulumarkkinat järjestetään 
perinteiseen tyyliin Kuiva-
niemen Nuorisoseuralla lau-
antaina 10.12. kello 10–15. 
Tällä kertaa kaikille kävijöil-
le on luvassa ilmainen kink-
kuarvonta tasatunnein klo 
12, 13 ja 14. 

Jos arvonnassa ei käy tuu-
ri, vielä on luvassa perintei-
nen kinkkubingo kello 14. 
Lisäksi joulupukki saapuu 
koko päivän ajaksi jakamaan 
makeisia perheen pienim-
mille.

Joulutunnelmaa Nuorisoseuralla
Mervi Toppinen Nuoriso-

seuralta kertoo, että myyn-
tipaikkoja on mennyt ihan 
mukavasti ja lisääkin mah-
tuisi. Myyntipaikoista voi 
soitella Merville numeroon 
040 933 4771. Mervi arvelee, 
että kaikki halukkaat mahtu-
vat kyllä mukaan, sillä Nuo-
risoseuran talolla on hienosti 
tilaa.

Kuivaniemen Nuori-
soseura valmistautuu jou-
lumarkkinoihin useiden 
talkoolaisten keittiöissä lei-

pomalla torttuja sekä keittä-
mällä riisipuuroa.

Kuivaniemen Nuoriso-
seuralla vietettiin pikku-
jouluja lauantaina 26.11. ja 
tuolloin jouluruokailuun 
saapui noin 60 henkilöä. Juh-
lalla kiitettiin kaikkia uut-
teria talkoolaisia, jotka ovat 
vuoden aikana olleet muka-
na Nuorisoseuran toimin-
nassa, järjestämässä bingoja, 
markkinoita ja muuta toi-
mintaa.

Mervi Toppinen on iloi-

nen, että kuivalaiset ja muut 
kävijät ovat innostuneet jou-
lun alla Nuorisoseuran jär-
jestämästä kinkkubingosta.

- Meillä on ollut kink-
kubingoja jo kolmena vii-
konloppuna ja toimintaa 
jatketaan jouluun saakka. 
Ihanaa, että ihmiset ovat löy-
täneet paikalle ja kinkkubin-
gon suosio on säilynyt. 
Onhan se mukavaa, kun pal-
kinnoksi saa kinkkua, jolle 
varmasti löytyy käyttöä jou-
lun aikana, Mervi kertoo. JK

Myyjillä oli paljon tavaraa myynnissä. Asiakkaita odotellessa myytävää tavaraa valmistui näppärissä käsissä lisää. Kutominen onnistuu 
lähes missä vain. Kuva viime vuoden joulumarkkinoilta.

Nuorisoseuran vuosi on ol-
lut hyvin haasteellinen. 
Olimme uuden haasteen 
edessä, kun kesämarkkinoil-
le ei löytynyt muita järjes-
täjiä, joten päätimme ottaa 
ohjakset käsiin. Onneksi 
sain avukseni muutaman 
avustajan tekemään hake-
musta Oulun seudun Lea-
derille. Oli vain muutamasta 
päivästä kiinni, että rahoi-
tushakemus saatiin tehtyä.

Pyöreässä pöydässä hie-
man ennusteltiin, ettei me 
saada markkinoita järjestet-
tyä, mutta saimme myön-
teisen rahoituspäätöksen, 
yhteistyökumppaneita ja 
onnistuneen tapahtuman!

Yleisön toiveen ansi-
osta ensi kesänäkin jär-
jestämme Kuivaniemen 
kesämarkkinat ja rompepäi-
vät, tällä kertaa kaksipäiväi-
senä tapahtumana heinäkuun 
puolivälissä. Talkooväkeä tar- 

Kiitos hyvästä 
vuodesta talkoolaisille!

vitaan myös ensi vuoden 
toimintaan.

Talkooväkeä kiitettiin 
pikkujoulussa 26.11. ja siel-
lä pöydät oli katettu her-
kullisilla ruuilla ja juomilla. 
Uudet talkoolaisetkin innos-
tuivat Nuorisoseuran tar-
joiluista ja lupasivat tulla 
talkoisiin tarvittaessa.

Bingo on Nuorisoseuran 
selkäranka. Koronan vuok-
si tapahtumien järjestämi-
nen oli tauolla ja kun bingon 
järjestämiseen viimein saa-
tiin lupa, pelaajat olivat run-
saslukuisina paikalla! Koko 
kesän ajan autobingossa oli 
runsaasti porukkaa ja nyt 
joulun alla kinkkubingo-
jen alkaessa pelaajien määrä 
vain lisääntyi.

Tanssien järjestäminen 
on ollut hyvin haasteellis-
ta, sillä taloudellisten riski-
en välttämiseksi emme ole 
hankkineet kovin nimekkäi-

tä artisteja. Onneksi lähel-
tä löytyy taitavia ja tykättyjä 
muusikoita!

Maailmantilanteen muut- 
tuessa on vaikeaa luoda ske-
naarioita tulevaisuudesta ja 
energian hinnan nousu tuo 
lisäkustannuksia myös Nuo-
risoseuran talolle. Tähän 

asti olemmekin onnistuneet 
vakauttamaan taloustilan-
teemme, mutta nyt on har-
kittava tarkoin mihin varoja 
käytetään.

Raimo Ikonen

Kiitän kaikkia talkoo-
laisia kuluneesta vuo-

desta ja toivotan hyvää 
joulua, sekä onnellista 

uutta vuotta! 
Toivon tulevaisuudes-
sakin yhteistyöhömme 

jatkoa.
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Tiesittekö että, Kuivaniemel-
lä toimii ammattitaitoinen 
Sadun markkinointitoimis-
to, joka löytyy www.satu-
sankala.fi nettiosoitteen alta. 
Viime vuoden maaliskuussa 
Satu Sankala perusti toimi-
nimen luonnollisena jatku-
mona vuosien opiskelulleen. 
Hänellä on taskussaan yri-
tystoiminnan ja markki-
noinnin tradenomin paperit, 
samoin markkinointiviestin-
nän ammattitutkinto visu-
alisti nimikkeellä, myynnin 
digiosaajan koulutus, yrit-
täjän ammattitutkinto, liike-
toiminnan ammattitutkinto 
asiakashankintaan painottu-
en, ja tällä hetkellä Sankala 
opiskelee Brändin kehittämi-
nen- lisäkoulutusta.

– Olen aina pitänyt kir-
joittamisesta ja visuaalisesta 
suunnittelutyöstä, nyt voin 
yhdistää nämä kaksi asiaa, 
Sankala pohtii. 

- Asiakkaani ovat suuril-
ta osin pien- ja mikroyrittäjiä  
Kemi- Oulu akselilta, joil-
le suunnittelen omannäköis-
tä markkinointiviestintää, 

Kuivalaista osaamista
kuten tekstisisältöjä netti-
sivuille, somemarkkinointia, 
uutiskirjeitä, sekä painettua 
markkinointimateriaalia, ku-
ten käyntikortteja ja esitteitä, 
hän jatkaa. 

– Nykytekniikka mah-
dollistaa myös etäyhteyksi-
en kautta työskentelyn, joten 
asiakkaan yrityksen paik-
kakunnalla ei sinänsä ole 
merkitystä, kertoo Sankala. 
Mikäli kuitenkin mahdollis-
ta, tapaan mielelläni asiak-
kaan kasvotusten ja tutustun 
heidän firmansa toimintaan, 
saadakseni yleiskuvan hei-
dän toimintaympäristöstään, 
saaden siitä uutta näkökan-
taa suunnitteluun, Sankala 
jatkaa.

– Koen yhteisöllisyyden 
tärkeäksi seikaksi ja tästä 
syystä olenkin ollut mukana 
Kuivaniemen Nuorisoseuran 
talkoissa, suunnitellen some-
grafiikkaa sekä julisteen ke-
sämarkkinoille. Tällainen  on 
mukavaa paikallista toimin-
taa, Sankala mainitsee.
                                                                                                                           
Maarit Halttu

– Koen yhteisöllisyyden tärkeäksi seikaksi ja tästä syystä olenkin 
ollut mukana Kuivaniemen Nuorisoseuran talkoissa, toteaa Satu 
Sankala.

Monille tuttu ääni, Hepolan 
Joonas, juonsi viime kesänä 
menestyksekkäästi Nuoriso-
seuran järjestämät kesämark-
kinat.

– Kuivaniemen kesämark-
kinat olivat ensimmäinen 
keikkani markkinajuontaja-
na, Hepola kertoo.  

– Sadetta luvattiin, mut-
ta niin vain Ikosen Raimon 
taika kesti tälläkin kertaa ja 
aurinko helli paikalle saa-
punutta markkinayleisöä. 
Markkinakentällä nähtiin 
useita alansa ammattilai-
sia, joista päällimmäisenä jäi 
mieleen puusta taidokkaasti 
eläimiä veistänyt seppä, He-
pola muistelee. 

– Yhdessä tekemisen 
meininki, iloinen mark-
kinakansa, monipuolinen 
esiintyjäkaarti sekä yhteisöl-
lisyys vetosi. Itselle uutena 
artistina tutustuin Tuomas 
Heinikoskeen, joka vierai-
li myöhemmin myös Ra-
dio Pookin keskiviikkoillan 

Joonas Hepola Kuivaniemen 
kesämarkkinoiden juontajana

Viihteellä ohjelmassani. 
Upea tangoääni, jota toivot-
tavasti tulemme kuulemaan 
tulevaisuudessa monil-
la esiintymislavoilla, jatkaa 
Hepola.

Hepolan aktiiviura ra-
diomaailmassa sai alkunsa 
2000-luvun puolivälin tie-
noilla oululaisen (ent.) Ra-
dio Megan taajuudella. Eli 
rokkikanavalla. Täysin eri-
laisessa ympäristössä, jossa 
hän nykyisin vaikuttaa. Ra-
dio Pooki soittaa sloganin-
sa mukaisesti kotimaisen 
tanssimusiikin parhaita. Ura 
Radio Pookissa sai alkun-
sa tuurauksen myötä, kun 
kanavan vakiojengi nautti 
vuonna 2014 ansaitusta pal-
kintomatkastaan ulkomaan 
reissulla. 

– Muistan kuinka johto-
portaassa pohdittiin kuinka 
sulautuisin täysin eri genren 
radiokanavalle. Pelkkää Joel 
Hallikaisen Kuurankukkaa 
ei kuulemma olisi voinut 

soittaa, hymähtää Hepola 
Pooki-uransa alkuhetkistä. 

Syksystä 2016 alkaen He-
pola on isännöinyt Radio 
Pookissa omaa Pooki Viih-
teellä ohjelmaa. Lisäksi hän 
on kerennyt toimia yli 12 
vuotta Radio Cityn Kiekko-
radiossa. 

Vuosittain järjestettäväs-
sä RadioGaalassa Hepola 
palkittiin vuonna 2021 vuo-
den paikallisena radiojuon-
tajana ja vuotta aiemmin 
Hepolan luotsaama Pooki 
Viihteellä vei nimiinsä ylei-
söäänillä vuoden paikallis-
ohjelman kategorian.  Tänä 
kesänä Hepola on ollut mo-
nessa mukana. Uutena alue-
valtauksena hän debytoi 
Alfa TV:llä suositun Tanssi 
Kanssain ohjelman juonta-
jana yhdessä Krista Wester-
lundin kanssa. 

Marraskuun alussa He-
pola juonsi tangokuningatar 
Susanna Heikin kanssa ensi 
vuonna 20v. juhlavuotta 
viettävää Laila ja Olavi lau-
lukilpailua suorassa AlfaTV 
tv-lähetyksessä.  

– Ainutlaatuinen koke-

mus oli päästä tekemään 
ja näkemään kuinka iso 
työryhmä toimii tv-lähe-
tyksessä. Nälkä kasvoi ja 
toivottavasti pääsen pian 
haastamaan itseäni yhä 
vaan suuremmissa ympy-
röissä, Hepola jatkaa.

– Heinäkuulta jäi mieleen 
Nuijamiesten lavan juhla-
tanssit, kun teimme pai-
kan päältä ’Pookitanssit’ 
live-ähetystä yhdessä Kati 
Jurkon kanssa. Lavalla viih-
dytti legendaarinen kaksik-
ko Matti ja Teppo sekä Rojal 
yhtye. 

– Kuivaniemen kesä-
markkinat olivat siis en-
simmäinen keikkani 
markkinajuontajana ikinä, 
Hepola huomauttaa. Huo-
masin nauttivani live-ylei-
sön edessä olemisesta ja 
kaipaan takaisin lavalle. 
Vinkkinä vaan järjestäjille, 
saa ottaa yhteyttä! Toivotta-
vasti myös Kuivaniemen ke-
sämarkkinoilla ensi kesänä 
tavataan, vinkkaa Hepola.

Maarit Halttu  

Välillä toisella puolen kameraa...

Vuosittain järjestettävässä RadioGaalassa Hepola palkittiin vuon-
na 2021 vuoden paikallisena radiojuontajana. 

Nuohous Lämsä
- Tulisijojen ja savuhormien nuohoukset
- Lämmityskattiloiden puhdistukset
- Piipunhatut sekä niiden kiinnikkeet mittojen mukaan

Alue: Oulu, Kiiminki, Jääli, Ii
www.nuohouslamsa.fi 044 329 3881

MV KIERRÄTYSPALVELU OY

AUTO- JA 
METALLIROMUN

OSTO

0400 533 253
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Yhteisöllistä vaikuttamista Kuivaniemellä
Anne Paakkola, kiersi loka-
marraskuun aikana työpa-
jojen merkeissä eri puolilla 
kuntaa kuulemassa yhdis-
tystoimijoiden ja kyläläisten 
ajatuksia työllistämisestä. 
Perimmäisenä tarkoitukse-
na oli juurikin kuulla paikal-
listen mielipiteitä ja tarpeita 
siitä, mitä kyläläiset odot-
tavat ja toivovat hankkeel-
ta, sekä kuulla yhdistysten 
mahdollisuuksista toimia 
työllistäjinä. 

Kuivaniemen työpaja oli 
tapahtumasarjan viimei-
senä, tuulisena ja pimeänä 
marraskuun iltana. Vallit-
sevasta kelistä poiketen, oli 
sisällä Nuorisoseuran talos-
sa lämmin ja rento tunnel-
ma – ja näin ymmärsimme 
tunnelman aina olevankin, 
kun Kuivaniemelle poru-
kalla kokoonnutaan. Nau-
runremakka höysti iloisesti 
keskustelun ja työpajan ete-
nemistä, Haltun Maaritin 
laittamien mokkapalojen ja 
kahvin kaverina. Kuulimme 

ihania tarinoita paikan his-
toriasta, sekä tämän päivän 
tapahtumista ja tilaisuuk-
sista. 

Tarinoissa toistuivat yh-
teiset kokemukset, ku-
ten vaikka se, kuinka lähes 
kaikki läsnäolijat kertoivat 
leikkimielisesti tulleensa, 
loppujen lopuksi tavalla tai 
toisella, Kuivaniemen oman 
voimapesän Raimo Ikosen 
käskemänä mukaan yhdis-
tyshommiin. Projektipääl-
likkö Seijakin muisteli omaa 
historiaansa Kuivaniemessä, 
ja yllytimme häntä merkitse-
mään pienellä ruksilla juhla-
salin puolelta paikan, missä 
hän nuorena oli tavannut tu-
levan miehensä. Ties vaikka 
ruksi lattiasta nyt löytyykin. 

Kaikilla osallistujilla oli 
painavaa sanottavaa, mut-
ta myös lämpöä ja arvostus-
ta äänessään, kun puhuttiin 
kylän toiminnasta ja tulevai-
suudesta. Kuivaniemen yh-
teisöllisyydestä ja tekemisen 
hengestä kaikki olivat ylpei-

tä, vaikka ehkä pientä huol-
takin kuului äänessä silloin 
kun mietittiin, miten toimin-
ta tulevaisuudessa jatkuu, ja 
kuinka nuoria houkuteltai-
siin vielä enemmän mukaan 
yhteisön toimintaan. 

Kävimme yhdessä kes-
kustellen ja ajatuksia 
kirjaillen läpi aihepiirejä yh-
distyksen omista työtarpeis-
ta ja työllistettävän henkilön 
ominaisuuksista, työllisyy-
den mallin kokonaisuuteen 
saakka. Kuten valtaosas-
sa hankkeen myötä pide-
tyissä työpajoissa, oli viesti 
selkeä myös Kuivaniemel-
lä: Tarvitaan tietoa siitä, mi-
ten työllistäminen tapahtuu 
ja konkreettista tukea palk-
kauksen aloittamisessa, so-
pivan ihmisen löytämisessä 
sekä työsopimuksen luomi-
sessa. 

Työllistämiseen liittyy 
mörköjäkin, kuten liiallinen 
byrokratia ja työnantajan 
vastuun monimuotoisuus, 
ja myös näihin yhdistykset 

tarvitsevat tukea, jotta mal-
li saataisiin pysyväksi ja 
kestäväksi toiminnaksi. Kai-
ken kuplivan naurun ja hy-
väntahtoisen huulenheiton 
läpi paistoi todellinen rak-
kaus kotiseutuun ja sen yh-
teisölliseen kehittämiseen, ja 
olimme otettuja ja onnellisia 
päästessämme osaksi Kui-
vaniemen lämmintä henkeä.

Iin kylien yhdistyksis-
sä käytyjen työpajojen an-
tia avaamme seuraavassa 
tilaisuudessa, joka pidetään 
Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran talolla 8.12.2022, ja tän-
ne olemme kutsuneet kyliltä 
kaikki mukaan. ”Hankehen-
kilöstö toivottaa kaikki yh-
distystoimijat ja kyläläiset 
lämpimästi tervetulleek-
si jatkamaan yhdessä mal-
lin kehittämistä eteenpäin ja 
nauttimaan pientä jouluis-
ta tunnelmaa ja purtavaa”, 
projektipäällikkö Seija Kais-
to toteaa. Nähdään joulu-
kuussa Kuivaniemellä!

”Ai hyvänen aika mi-
ten ihania te olette!” Tätä 
lausetta Nurmijärven 
Palojoelta tulleet, muotoi-
lutoimisto Vision Factoryn 
palvelumuotoilijat Outi Kin-
nunen ja Hanna Voutilai-
nen, huomasivat toistavansa 
moneen otteeseen illan ai-
kana, kun Kuivaniemen 
Nuorisoseuran talolle oli 
kerääntynyt tehokas ydin-
porukka yhteisöllisen työl-
listämisen työpajaa varten. 
Mutta mistä oikein oli kyse?

Kunnan hallinnoiman 
Iin kylillä meijän poruka-
sa -hankkeen tavoitteena on 
rakentaa kunnan työllisyys-
palvelujen ja kolmannen 
sektorin välille yhteistyö-
muotoja, ja luoda iiläinen 
yhteisöllisen työllistämisen 
malli. Hanke tarjoaa yhdis-
tystoimijoille tukea ja kou-
lutusta toimia työnantajana.

Hanketiimi, johon Ou-
tin ja Hannan lisäksi kuuluu 
projektipäällikkö Seija Kais-
to sekä projektityöntekijä 

Kuivaniemen malli.

Kuivaniemen paja. Kuivaniemen porukka.

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi
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Koronan jälkeinen aika on 
valitettavasti vaihtunut toi-
seen poikkeusaikaan eli 
naapurissamme käytävään 
sotaan energiakriiseineen. 
Vaikka tilanne ja jaksaminen 
on koetuksella, on paljon po-
sitiivistakin tapahtunut, teh-
ty ja tekeillä. Kylien kuntana 
Iissä on rajoitusten jälkeinen 
aika ollut tapahtumisineen 
ja kohtaamisineen todel-
la vilkas. Näin halki kunnan 
ja erityisen vilkasta on ol-
lut Kuivaniemelläkin. Mark-
kinat ja kotiseutupäivät 
varmasti isoimpana tapah-
tumina, mutta paljon muuta-
kin mielenkiintoista tuntuu 
niin havaintojen kuin me-
diankin mukaan tapahtu-
neen. 

Joulun aika on rauhoittu-
misen ja välittämisen aikaa. 
Muistetaan pitää huolta toi-
sistamme, koitetaan auttaa 
myös niitä, joilla on hanka-
lampaa. Joulu ja uusi vuosi 
on myös lupausten ja uuden 
vuoden toiveiden aikaa. 

Mitäpä sitä sitten us-
kaltaisi Kuivaniemenpää-
hän lupailla ensi ja tuleville 
vuosille. Hienoa, että olem-
me saaneet tieasioita pa-
remmalle tolalle. Tokikin 
varsinaisen valtaväylän ul-
kopuolelle olevat reitit ja 
niiden hallinnointi ja huol-
to vaatii hiomista. Kuitenkin 
yleisesti ottaen saavutetta-
vuus on parantunut. Se tuo 
mukanaan myös liikennevir-
taa ja matkailijoita, joista toi-
vottavasti mahdollisimman 
moni pysähtyy, viivähtää ja 
tulee uudelleenkin. Tosi hie-
noa on ollut nähdä myös 
pysähtymispaikkojen uutta 
ilmettä ja virettä. Maailman-
tilanne voi vaikuttaa edesaut-
tavasti myös tulevaisuuden 
isompiin tie ja rautatieratkai-
suihin. Niin elinkeinoelämän 
kuin varautumisenkin nä-
kökulmasta olemme aidosti 
portti pohjoiseen. Sitä mei-
dän on muistettava nostaa ja 
viedä eteenpäin. 

Ari Kettukangas viihdyt-
ti kesällä kuivaniemeläisiä 
ja muuta markkinakansaa 
Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran Kesämarkkinoilla. Ket-
tukangas viihtyi itsekin, sillä 
hän kuvaili markkinapäivää 
oikein mukavaksi ja tapah-
tumaa erittäin hyvin järjes-
tetyksi.

- Kuivaniemellä on jokin 
salaisuus ja sellaista yhteis-
henkeä, joka ei ole ollenkaan 
itsestään selvää. Sellainen 
yhteen puhaltamisen mei-
ninki on monissa paikois-
sa jo todella harvinaista, ja 
sitä tarvitaan, että saadaan 
järjestettyä tällaisia hyvän 
hengen tapahtumia, Kettu-
kangas kertoo.

Markkinalavalla kuultiin 
useampaan otteeseen Ket-
tukankaan imitoimia hah-
moja, joita hän on esittänyt 
jo vuodesta 1995 lähtien. 
Kiinnostus erilaisia ääniä ja 

Yli sadan äänen juontaja 
Ari Kettukangas

matkimista kohtaan lähti jo 
lapsuudesta, kun radiossa 
Esko Riihelä luki liikenne-
raporttejaan ja artisti M. A. 
Numminen esiintyi omalla 
tyylillään.

- Ihan nuoresta pitäen 
olen tykännyt vitseistä ja 
hauskuuttamisesta. Aivan 
ensimmäinen hahmoni oli 
12-vuotiaana Allu Tuppu-
raisen luoma Rölli-Peikko. 
Nuorena ihailin myös Jope 
Ruonansuun ja Juha Puoti-
lan imitaatioita ja kiinnos-
tuneena seurasin, miten he 
tekevät työnsä.

Nykyisin hänellä on hal-
lussaan yli sadan julkkiksen 
äänet ja Kettukankaalle on-
kin tärkeää, että repertuaa-
rista löytyy tuttuja hahmoja 
kaiken ikäisille. Esityksen 
tulee olla kuin karkkikaup-
pa: jokaiselle jotakin! Eri-
tyisen mieluista on ottaa 
käsittelyyn aina jokin hyvin 

ajankohtainen hahmo. Keik-
koja tehdään monenlaisissa 
tapahtumissa ympäri Suo-
men.

Juonto- ja komediakeik-
kojen lisäksi Kettukangas-
ta on kuultu jo vuodesta 
2008 lähtien Radio-Pookin 
aalloilla. Hänestä on tul-
lut yksi kanavan supliikeis-
ta kestosuosikeista. Hänet 
palkittiinkin vuoden pai-
kallisradiojuontajana Ra-
dioMedia ry:n järjestämässä 
RadioGaalassa peräkkäisinä 
vuosina 2019 ja 2020.

- Hyvällä radiojuontajal-
la on aina taskussaan pari 
uutta vitsiä, kun lähtee juon-
tamaan päivän lähetystä. 
Radiotyö poikkeaa live-esi-
tyksistä paljonkin, kun ylei-
sö on kuviteltava paikalle. 
Mutta samalla tavalla huu-
mori vapauttaa ja rentouttaa 
radiossakin! JK

Viime kesänä Kuivaniemen kesämarkkinoilla 
imitaatioesityksiensä lomassa Ari Kettukan-
gas (oik.) kävi ottamassa leikkimielistä matsia 
Juha Hännisen kanssa.

Positiivisesti yhdessä 
tekemällä olemme enemmän

Vesistöt, satamat ja niiden 
ympäristö ovat valttikortti-
amme. Vatunki on puhutut-
tanut ja puhututtaa. Siellä on 
monia mahdollisuuksia ja 
selkeät ratkaisut myös mah-
dollistavat useiden toimi-
joiden toimimisen alueella. 
Neuvotteluja, innokkuutta 
ja ymmärrystä toki tarvitaan. 
Se on edellytys kehitykselle. 
Muutoinkin kehittämishank-
keiden ja esimerkiksi sata-
mien osalta meillä on tärkeä 
tehdä suunnitelma, aikaja-
na, jolle eri hankkeita sijoi-
tetaan. Kaikkia ei voi viedä 
eteenpäin kerralla, mutta il-
man suunnitelmaa mikään 
ei edisty. 

Kuivalaisia on puhutut-
tanut pitkään myös asun-
not tai lähinnä niiden puute. 
Se on aidosti este sekä väes-
tönkehitykselle mutta myös 
yritystoiminnalle. Asian suh-

teen on nyt vahvaa tahtotilaa 
ja konkreettisia toimiakin. 
Toivoisin myös, että ottai-
simme kaikki agendalle hie-
nojen tonttien kauppaamisen 
niin tutuille kuin vieraille-
kin. Saavutettavuus on hyvä, 
luonto vesistöineen lähellä ja 
palvelutkin pelaa. Ainakin 
niin kauan, kun on käyttä-
jiä ja asiakkaita. Siinäpä sekä 
haaste että mahdollisuus. 
Uutena avauksena on tulos-
sa myös vanhemmalle väelle 
suunnattu hanke etsivineen, 
digitukineen ja kenkien nas-
toittamisineen. Muistakaapa 
hyödyntää. 

Rentouttavaa joulunaikaa 
ja lahjoiksi mieluummin ruu-
suja kuin risuja!

Toivottelee 
kunnanjohtajanne 
Marjukka

Marjukka Manninen: ”Joulun aika on rauhoittumi-
sen ja välittämisen aikaa.”

Mehtäset Oy
Metsäkoneurakointi

040 573 0005
Jani Ohtonen

Jokivarren PuutarhaJokivarren Puutarha
0400 1921420400 192142

ILOA JOULUUN 
ILOA JOULUUN 

KUKKASILLA!KUKKASILLA!
La 10.12.  klo 10 - 15  JOULUMARKKINAT
Ma 12.12 Klo 18 Kinkku-Bingo
Su 18.12.  klo 16.00  Kinkku-Bingo 
 (Riisipuuro-tarjoilu. Glögi. 
 Torttukahvit ym )
Ma 26.12. Tapanin PV Bingo klo 16.00
Su 1.1.2023  JÄTTI-bingo

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Seurantalon tapahtumat

1515

232322 88
44
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Uunon kuumissa puumissa 
oli sähäkkää toimintaa

Kuivaniemen Roolinvaihta-
jien esittämä Simo Perämäen 
komedia, on hauskuuttanut 
yleisöä niin Kuivaniemel-
lä kuin Iin Huilingissakin, 
kuuden näytelmän verran 
keväästä alkaen. Lokakuus-
sa kokoontunut harraste-
lijateatteriporukka valitsi 
ensin näytelmän, mikä otet-
tiin työn alle. Suuri merkitys 
tässä vaiheessa oli näytte-
lijöiden ja näytelmän rooli-
hahmojen määrä. Kun nämä 
asiat oli lyöty lukkoon, alkoi 
harjoittelu. 

Näyttelemisen harrastuk-
sena vastikään aloittanut, 
poliisin ja lentoemännän 
rooleja Uunon kuumissa 
puumissa näytellyt  Tarja 
Heinikoski, on pienestä pi-
täen ollut innostunut näyt-
telemisestä. 

– Kiinnostus lähti kou-
lun joulunäytelmistä ja vaik-
ka välillä ujostuttaakin, on 
esiintymisen ilo vienyt mu-

kanaan Heinikoski kertoo.
– Haasteellisinta  tässä 

esityksessä, oli vaihtaa tyy-
lilajista toiseen. Lentoemän-
nän roolia oli mukavampi 
esittää roolihahmon huu-
morin takia, kuin jäyhem-
pää poliisia. Kun saa yleisön 
nauramaan esityksen aika-
na, se rentouttaa. Pidänkin 
eniten komediasta ja farssis-
ta, Heinikoski sanoo. 

– Kolmivuorotyökään ei 
ole ollut esteenä, saimme 
harjoitusten aikataulut so-
viteltua ja mikäli tällainen 
harrastus innostaa, ota vain 
reilusti yhteyttä meihin, 
Heinikoski innostaa.
                                                                                                                  
Maarit Halttu

Minna Kolehmainen alkoi 
ajamaan taksia omissa ni-
missään syyskuun alkupuo-
lella, Kuivaniemi, Olhava 
sekä Oijärvi alueenaan. Ko-
lehmainen aloitti kolme 
vuotta sitten ensin osa-ai-
kaisesti alueen takseissa ja 
on viimeiset 1,5 vuotta työs-
kennellyt täysipainoisesti 
Oijärven taksissa. 

– Oijärven oman auton 
lopettaessa toimintansa, oli 
hyvä hetki alkaa yrittäjäksi, 
Ilman vanhempien paikal-
listen taksikuskien kannus-
tusta kynnys olisi ollut 
korkeampi, Kolehmainen 

Uusi taksiyrittäjä 
Kuivaniemellä

kertoo. 
– Tähän työhön päädyin 

loppupeleissä sattuman 
kautta, vaikka lapsuuden 
haaveammatti olikin juuri 
taksikuski, muistelee Koleh-
mainen nauraen. 

– Asiakaspalvelu ja työn 
vaihtelevuus sekä liikku-
vuus ovat ehdottomasti alan 
parhaita puolia. Vaikka työ-
ajat ovat välillä raskaita, 
vapaapäiviäkin pystyy jär-
jestämään hyvällä yhteis-
työllä kollegojen kanssa, 
Kolehmainen kiittelee.
                                                                                                           
Maarit Halttu

– Asiakaspalvelu ja työn vaihtelevuus sekä liikkuvuus ovat ehdot-
tomasti alan parhaita puolia, sanoo Minna Kolehmainen. Kuva 
Ville Hiltunen. Sirkka Junes jututtaa taloon 

tullutta poliisia, Tarja Heinikos-
kea, Mikko Karhun päivitelles-
sä vieressä.

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Kuivaniemen osakaskunnan 
vesi- ja maa-alueet (130-407-
876-1) sijaitsevat Iin kunnan 
Kuivaniemen kylän alueel-
la. Osakaskunta keskittyy 
toiminnassaan alueidensa 
vesistöjen ja muun luonnon 
tilan parantamiseen, kala-
kantojen turvaamiseen ja ka-
lastukseen liittyvien asioiden 
hoitamiseen. 

Osakaskunta on mahdol-
listanut Kuivajoen alajuok-
sun väylän kunnostuksen ja 
koskien kunnostukset vael-
luskaloja varten. Työt on 
rahoitettu osin omalla ra-
halla, mutta myös Iin kun-
nan, ELY-keskusten sekä 
Oulun Seudun Leader ry:n 
tuella. Viime vuosina osa-
kaskunta on ottanut myös 
enemmän sosiaalista vastuu-
ta alueellaan ylläpitämällä 
mm. Pankinnokan uimaran-
taa, Vatungin matkaparkkia 
ja talviuintia sekä tekemällä 
Oolannin laavulle esteettö-
män kulun. 

Osakaskunnan aktii-

Kuivaniemen osakaskunta toimii 
aktiivisesti vesi- ja maa-alueidensa hyväksi

visen toiminnan on mah-
dollistanut vuotuiset tulot, 
joita saamme kalastuslupien 
myynnistä sekä maa- että ve-
sialueiden vuokrista kalan-
kasvattajilta ja sähköyhtiö 
Leppäkoski Group Oy:ltä. 
Nämä tulot ovat jatkossakin 
erittäin tärkeitä toimintam-
me turvaamiseksi.    

Nyt on meneillään Iin 
kunnan vetämä ”Kotalahti 
kuntoon” – esiselvitys, jonka 
tavoitteena on parantaa ka-
lanpoikasten talvisäilytystä 
parantamalla alueen virtaa-
maa ja siistimällä merenpoh-
jaa puupölleistä, verkoista 
ja sinkkivaijereista. Siivous 
tehdään sulan veden aikana 
2023. Virtauksen parantami-
nen ruoppaamalla tehdään, 
jos siihen saadaan asianmu-
kainen vesilupa ja rahoitus. 

Vuonna 2022 saatiin Ou-
lun Seudun Leader ry:ltä 
positiivinen rahoituspäätös 
Kuivajoen alajuoksun kehit-
täminen – vaihe 2 projektil-
le, jossa mm. parannetaan 

Kaikkolanrannan satamara-
kenteita, poistetaan väylältä 
lietteitä ja kiviä, parannetaan 
Varvinkarin uoman virtaus-
olosuhteita sekä luodaan 
edellytyksiä virkistyska-
lastukselle Vuolunsaareen. 
Kaikkolanrannan sataman 
muutostyöt aloitetaan jo jou-
lukuun alussa, koska kalus-
toa vapautui juuri Simojoen 
alajuoksulta.

Viimeisin iso hanke käyn-
nistettiin yleisen kokouk-
sen päätöksellä lokakuussa 
2022 yhdessä Leppäkoski 
Group Oy:n kanssa. Yhti-
ön tavoitteena on rakentaa 
uusia tuulimyllyjä osakas-
kunnan merialueelle ja luo-
pua Vatungin maa-alueiden 
myllyistä sitä mukaa, kun 
se on tarkoituksenmukais-
ta. Hanke varmistaisi osa-
kaskunnalle hyvät tulot ja 
mahdollisuuden kehittää 
toimintaansa seuraavien 
kymmenien vuosien aika-
na. Hanke alkaa ensi kevää-
nä ympäristön vaikutusten 

arvioinnilla eli YVA-selvi-
tyksellä. Mikäli tuulivoimaa 
saadaan alueellemme lisää, 
mahdollistaa se osakaskun-
nan entistäkin laajemman 
toiminnan alueen ihmisten ja 
luonnon hyväksi.

On selvää, että osa osa-
kaskunnan suunnittelemis-
ta hankkeista herättää myös 
huolta ja vastustusta. Hank-
keista ja niiden vaikutuksis-
ta pyritään jakamaan tietoa 
mahdollisimman avoimes-
ti ja tasapuolisesti. Lisäksi 
niistä tiedotetaan paikallisis-
sa medioissa ja tarvittaessa 
niistä järjestetään erillisiä in-
fotilaisuuksia. Tarkoituk-
sena on jakaa puolueetonta 
tietoa, jotta niiden perusteel-
la jokainen osakas voi muo-
dostaa oma kantansa siihen, 
miten ja mihin suuntaan osa-
kaskunnan maa- ja vesialuei-
ta tulisi kehittää.

Hyvää joulua ja rauhallis-
ta uutta vuotta 202! 

Hoitokunta

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

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

Kuivajoki. Kuva Luken tutkijat.



KUIIVALAINEN 112022
Kuivaniemen 
Nuorisoseura

• Sadevesijärjestelmät
• Tikkaat

• Kattosillat
• Lumiesteet

Puh. 040 547 1562

KESTOkouru

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Miltei 30 vuotta poissa Kui-
vaniemeltä on muokannut 
Juha Alvarista ihmisen, joka 
arvostaa kotikyläänsä, hyvi-
ne ja huonoine puolineen. 
Pesti kolmen lapsen yk-
sinhuoltajaisänä, helpottui 
nuorimmaisen tullessa täy-
si-ikäiseksi. Nyt oli aika ir-
rottautua tutusta arjesta ja 
muuttaa elämäänsä.

Alvarin vanhin poika 
Henri on kirjoittanut yli-
oppilaaksi ja opiskellut it-
selleen 2 ammattia. Hän 
toimiikin nykyään ammat-
timuusikkona. Musiikki-
opistossa klassista lauluakin 
opiskellut parikymppinen 
Aleksi on tuttu näky mo-
nelle kuivalaisille, työsken-
teleehän hän paikallisella 
huoltoasemalla ja saa opin-
tonsa päätökseen lähiaikoi-
na. 

Emilia tytär taitaa trum-
petin salat ja on Aleksin 
tavoin opiskellut musiik-
kiopistossa.  Hän on jo pie-
nenä esiintynyt satapäiselle 
yleisölle, Alvari kertoo yl-
peänä. Ei ole ihme, että Al-
varin perilliset ovat perineet 
intohimon musiikkiin isän-
sä tavoin. Juha Alvari kertoo 
itse innostuneensa musiik-
kiin varhaisessa teini-iässä.

Juurilleen palannut Juha Alvari
– Ajelin polkupyörällä 

Kuivaniemen kylänraittia 
ajelin ja kuulin kun Nuoriso-
seuralta kuului musiikkia ja 
menin sisälle katselemaan. 
Ikosen Raimo  näki innos-
tuneen pojan ja lupasi mi-
nun jäädä kuuntelemaan, 
kun silloinen Soundi Ässät 
harjoittelivat tulevaa ohjel-
mistoaan, Alvari muistelee. 
Kehusmaan Seppo, Aapa-
järven Antero sekä Suorsan 
Ari, antoivat minun tarttua 
mikkiin ja antoivat neuvo-
ja sekä opastivat innokasta 
poikaa alkuun pääsyssä, jat-
kaa Alvari. Hän kiitteleekin 
Soundi Ässän jäseniä tsemp-
paamisesta ja tuesta.

Music In media -linjan 
hyvin arvosanoin käynyt 
Alvari, kehuu monipuolista 
Länsi- Lapin ammatti-insti-
tuutin koulutusta, josta oppi 
musiikin lisäksi, myös mo-
nia muita hyödyllisiä taitoja, 
joista on ollut hyötyä mu-
siikkiuralla.

Lapin Tangokuninkaaksi 
vuonna 2014 kruunattu Al-
vari, on päässyt esiintymään 
7000-10 000 hengen yleisölle 
muun muassa edesmenneen 
Kari Tapion kanssa samalla 
lavalla. 

– Vuonna 2016 osallistuin 

Tangomarkkinoille ja pääsin 
32 parhaan joukkoon. Jou-
duin harmillisesti jättämään 
kisan kesken, akuutin selkä-
vian takia, kertoo Alvari. Eh-
käpä se olikin parempi niin, 
pohdiskelee Alvari tänä päi-
vänä tilannettaan, sillä nyt 
minulla on vahva tunne, 
että olen valmiimpi ja aiem-
min olin ikään kuin hioma-
ton timantti, hän jatkaa. 

– Ensi vuonna olisi tar-

koitus osallistua 2 isoon 
laulukilpailuun ja toinen 
pitkäsoittoni ilmestyy huh-
ti-toukokuussa. Haaveita 
on hyvä olla ja suurin haa-
veeni tällä hetkellä olisi, että 
elättäisin musiikilla itseni, 
positiivisesti elämään suh-
tautuva Alvari mietiskelee.

Maarit Halttu

– Ensi vuonna olisi tarkoitus osallistua 2 isoon laulukilpailuun ja 
toinen pitkäsoittoni ilmestyy huhti-toukokuussa, haaveilee Juha 
Alvari.

MAANRAKENNUS 
HAN-KIA OY

-Pienet kaivinkonetyöt

0400 169 635

Kuivaniemen nuorisoseu-
ralla on pitkät perinteet niin 
talkootyöstä kuin työllistä-
misestäkin.

Moni kuivalainen nuo-
ri on aloittanut työuransa 
seurojentalolla. Kesäsetelit 
ovat olleet oiva väylä, pääs-
tä kiinni työelämän saloi-
hin. Oma-aloitteellisuutta 
ja luotettavuutta kaivataan 
nuoriltakin, on tärkeää että 
työnantaja voi luottaa nuo-
reen ja hänen työpa-
nokseensa ja siihen, että 
paikalla ollaan sovitusti. 
Mukavia nuoria on sattunut 
kohdalle ja he ovat saaneet 
tehdä monipuolisesti erilai-
sia töitä.

Nuorisoseuran otti ve-
tovastuun tänä kesänä 
Kesämarkkinoiden järjestä-
misestä. Kesäsetelillä töis-
sä olleet nuoret, saivatkin 
maistaa markkinatouhua 
kerrakseen. Sitäpä ei äkki-
seltään arvaakkaan, kuinka 
monta asiaa on hoidettava 
ennen kuin markkina- alue 
avataan yleisölle. 

Peräkärrykuormia ajel-
tiin edestakaisin , kuljettet-
taessa penkkejä, kaappeja ja 
kaikenlaista tavaraa markki-
na-alueelle ja takaisin niiden 

Nuorisoseura työllistäjänä 
jo parikymmentä vuotta

loputtua. Kesäsetelinuo-
ret saivat tehdä ruumiillista 
työtä, myös telttojen pys-
tytysten myötä sekä pöy-
tien ja tuolien kantamisessa 
ja asettelemisessa kahvitel-
talle. Tänä kesänä työllistet-
tiin 2 henkilöä, ensi kesänä 
luultavasti enemmän, mi-
käli markkinat järjestetään 
kaksipäiväisenä. Bingos-
sa on työllistettävillä nuo-
rilla ollut myös tärkeä rooli, 
bingojen tarkistuksessa sekä 
palkintojen viemisessä. Ket-
teräjalkaisina, he ovatkin 
olleet oiva apu tässä hom-
massa.

Tänä vuonna nuoriso-
seura on työllistänyt myös 
tukityöllistettynä Maa-
rit Halttua. Osatyökyvyttö-
myysekkeellä oleva Halttu, 
työskentelee 20 tuntia vii-
kossa ja  kiitteleekin työn 
monipuolisuutta sekä jous-
tavia työtehtäviä. Joulukuun 
loppuun saakka seuralla 

töissä oleva Halttu, on toi-
minut tapahtuma-avusta-
jana erilaisten tapahtumien 
järjestämisessä, bingojen 
kahvilatätinä sekä kirjoitel-
lut lehtijuttuja.

Yhteenvetona voisi sa-
noa, että Kuivaniemen nuo-
risoseuralla on työllistävä 
vaikutus monenikäisiin ja 
eri lähtökohdista mukana 
oleviin kuivalaisiin.

Tänä vuonna nuorisoseura on 
työllistänyt myös tukityöllis-
tettynä Maarit Halttua. Kuva 
Henrikka Heikkinen.

Tarjoamme metsänomistajille puukaupan 
lisäksi kattavat metsän- ja luonnonhoito- 
palvelut. Puunhankintamme kasvaa ja 
haluamme ostaa lisääntyvät määrät omistaja- 
jäseniltämme Suomesta. sulan maan aikana 
korjattavissa olevia leimikoita sekä  
hankintapuuta.

Otathan yhteyttä omaan metsäasian- 
tuntijaasi, niin sovitaan tapaaminen.
www.metsagroup.com/metsaasiantuntija

Puukauppaa ja 
metsäpalveluita

Kyllä Metsä pitää huolen omistaan.
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Kuivaniemen Kotiseu-
tumuseolla kesä 2022 oli 
koronarajoituksista huo-
limatta varmaankin vilk-
kaampi kuin koskaan. 
Kuivaniemellä toimineiden 
koulujen toimintaa esittä-
vä valokuvanäyttely herät-
ti runsaasti kiinnostusta niin 
vakituisten asukkaiden kuin 
kesävieraiden ja satunnais-
ten matkailijoidenkin kes-
kuudessa. 

Näyttelyyn saatiin kii-
tettävästi luokkakuvia aina 
1920-luvulta alkaen. Myös 
kuvia koulurakennuksista ja 
koulujen historiaan ja niihin 
liittyneistä tapahtumista. 
Olihan kouluja eri vuosi-
kymmenillä lähes jokaisel-
la kylällä ja koulua pidettiin 
kaikkiaan viidessätoista eri 

Museon 
kulmilta

paikassa. Osa kouluista to-
sin toimi kuitenkin varsin 
lyhyen aikaa. 

Kotiseutuyhdistys jat-
kaa koulukuvien keräystä 
vielä tulevan vuoden ai-
kana ja luokkakuvia ote-
taan mielellään vastaan. 
Samoin toivomme saavan 
kuvia koulurakennuksista 
ja koulujen historiaan liitty-
vää aineistoa täydentämään 
näyttelyä. 

Kuva-aineistosta tullaan 
kokoamaan aikanaan valo-
kuvanäyttely, josta osa tulee 
esille museon tiloihin ja ko-
konaisuudessaan nähtäville 
yhdistyksen www-sivuille. 
www.kotiseudut.fi/kuiva-
niemenkotiseutuyhdistys.    

Museon ylläpito ei ole 
pelkästään rakennusten ja 

pihaympäristön hoitoa. Esi-
neistö on nimettävä, valoku-
vattava ja luetteloitava sekä 
vielä numeroitava. Työ on 
aikaa vievää ja vaatii huo-
lellisuutta. Kokoelman esille 
laittaminen on tilan puut-
teen vuoksi ollut aiemmin 
haasteellista. Viime kesä-
nä isoon aittaan valmistu-
neet hyllyt helpottivat tätä 
ongelmaa. Niinpä jatkossa 
voimme jälleen harkinnan 
varaisesti vastaanottaa ko-
koelmasta vielä puuttuvaa 
esineistöä.

Ison osan tiistai-iltojen 
talkootunneista vie piha-
alueen ja istutusten hoito 
sekä pienet rakennusten 
kunnostus- ja ylläpitotoimet. 
Kuitenkin aina kiivaankin 
töiden paiskimisen keskel-

lä istahdetaan hetkeksi pik-
kuaitan pöydän ääreen tai 
pihalle juttujen ja talkookah-
vien merkeissä. Viime kesän 
aikana kokoonnuttiin mu-
seolla 15 kertaa. Kun tiis-
tai-illan talkoisiin osallistuu 
pitkälti toistakymmentä yh-
distyksen jäsentä kertyy kol-
men tunnin työrupeamista 
näin ollen kesän mittaan 
henkilötyötunteja reippaas-
ti yli 600. Melkoinen työpa-
nos. Suuret kiitokset kaikille 
talkoisissa mukana olleille 
yhdistyksen jäsenille.  

Kotiseutuyhdistys piti 
kesän aikan kaksi lauluiltaa, 
joista toinen sateen vuok-
si seurantalolla. Molemmis-
sa tapahtumissa musiikista 
vastasi Iin laulupelimannit. 
Valokuvanäyttelyn avajaiset 

Kotiseutuyhdistys jatkaa koulukuvien 
keräystä vielä tulevan vuoden aikana

pidettiin markkinaviikon-
lopun sunnuntaina heinä-
kuun 17. päivänä. Museolla 
oli puffetti avoinna ja kä-
vijämäärässä tehtiin var-
maankin kaikkien aikojen 
ennätys. 

Avajaispäivänä näytte-
lyyn tutustui n. 80 kävijää. 
Museo oli avoinna viikon-
loppuisin heinäkuun alusta 
elokuun loppuun sekä aina 
talkoo- ja lauluiltoina. Val-
takunnalliseen harrastus-
viikkoon yhdistys osallistui 
pitämällä museo avoinna 
lauantaina 10. syyskuuta.

Kesäkuun 18. päivänä 
retkeiltiin kahdenkymme-
nen jäsenen porukalla Uta-
järvellä ja Vaalassa. Matkalla 
tutustuttiin Utajärven kivi-
puistoon ja Vaalan kunnan 

ylläpitämään Lamminahon 
museokartanoon (www.fa-
cebook.com/lamminahon-
talo/). Lamminahon talo 
poikkeuksellisen ehjänä 
ja alkuperäisenä kokonai-
suutena oli todella mielen-
kiintoinen ja suositeltava 
tutustumiskohde paikallis-
histotiasta kiinnostuneille.  

Toivotamme kaikille lu-
kijoille lämmintä ja rau-
haisaa Joulun aikaa ja 
onnellista uutta vuotta. 

Kuivaniemen 
Kotiseutuyhdistys ry
Kauko Vakkala

Kuivaniemen nuorisoseuran

JOULUMARKKINOILLA 
LA 10.12. KLO 10-15
KÄSITÖITÄ • LEIVONNAISIA

KALATUOTTEITA • LIHATUOTTEITA
JOULUTAVAROITA

TERVETULOA
JOULUMARKKINOILLE!

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

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Kuivaniemen Yrittäjät ry 
vietti tällä kertaa pikkujou-
luaan hieman pienimuotoi-
semmin, kertoo yhdistyksen 
puheenjohtaja Ari Kaakku-
riniemi. Merihelmeen ko-
koontui jouluillalliselle noin 
25 henkilöä ja iltaa vietet-
tiin oikein mukavissa mer-
keissä.

Samalla pidettiin syys-
kokous, jossa päätettiin, että 
hallituksen kokoonpano säi-
lyy samana vuodelle 2023. 
Puheenjohtajana jatkaa Ari 
Kaakkuriniemi ja muut hal-
lituksen jäsenet ovat Han-
nu Kehus, Sari Hirvaskoski, 
Jouko Herva, Arja Honka-
maa, Matti Kumpulainen, 
Veikko Södö ja Jukka-Pekka 
Miettunen.

- Toki kokouksessa kes-
kusteltiin, että nuorennus-
leikkausta hallitukseen 
pitäisi saada ja ensi vuonna 
pitää vähän ottaakin itseäm-
me niskoista kiinni, että siir-
rämme katseet eteenpäin ja 
mietimme miten toimintaa 

Kuivaniemen yrittäjien 
kuulumisia

kannattaisi kehittää, Kaak-
kuriniemi kertoo.

Toimintasuunnitelmas-
sa mukaan ensi vuonnakin 
osallistutaan paikallisiin ta-
pahtumiin sekä pyritään 
yhteistyöhön kylien näky-
vyyden ja toimintojen kehit-
tämiseksi.

Yhdistyksen tämän vuo-
den ohjelmaan kuului mm. 
maaliskuussa perinteiset 
Lasten hiihdot. Urheiluken-
tällä pidettyyn tapahtumaan 
osallistui 2–12-vuotiaita hiih-
täjiä, joista kaikki palkittiin.

Kesällä Yrittäjät olivat 
mukana talkoilemassa Iin 
Kesämarkkinoiden ja Rop-
parantarockin parissa, muun 
muassa pystyttämässä telt-
toja. Kansallisena Yrittäjän 
päivänä 5.9. järjestettiin yh-
teinen tori- ja makkaranpais-
totapahtuma, joka keräsi yli 
sata kävijää.

Tänä vuonna poikkeuk-
sellisesti ei valittu vuoden 
yrittäjää.

Uudet jäsenet
Vuoden aikana yhdis-

tykseen liittyi neljä uutta jä-
senyritystä ja tällä hetkellä 
jäseniä on kaikkiaan 36.

Kultainen Puutalo Oy on 
Juha Ravelan omistama per-
heyritys, joka tarjoaa palve-
luja rakennusrestauroinnin, 
hirsitöiden ja LVI-töiden 
alalla.

AEH Hako Oy on Vil-
le Hakokönkään sähköasen-
nuksia tarjoava yritys.

TeMaRock Oy:n Tero 
Ylitalo on kaivos- ja louhin-
talaitteiden asiantuntija, joka 
tekee kaivos- ja louhintalait-
teiden kunnossapitoa sekä 
koulutusta.

Polar Works Monipalve-
lu Oy on yrittäjä Kari Meri-
läisen monipuolinen yritys, 
joka tarjoaa muun muassa 
rakennusalan ja kiinteistö-
huollon palveluita. JK

Kuivaniemen Yrittäjien porukkaa syyskokouksessaan 26.11. Merihelmessä.

Ari Kaakkuriniemi jatkaa Kuiva-Ari Kaakkuriniemi jatkaa Kuiva-
niemen Yrittäjien puheenjohta-niemen Yrittäjien puheenjohta-
jana vuodelle 2023.jana vuodelle 2023.
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Kuivaniemen eläkkeensaa-
jat perustettiin 26.1.1977 
Leevi Heinikosken kotona 
pidetyssä kokouksessa. Toi-
minta oli alusta alkaen ak-
tiivista, Ympäri Suomen 
käytiin retkillä 1-2 kertaa 
vuodessa. Pisimmät matkat 
olivat Neuvostoliiton Pie-
tariin sekä Norjaan Lofoo-
teille. Teatterimatkat pari 
kertaa vuodessa ja ”Ras-
vareissut” Haaparannalle 
muutaman kerran vuodes-
sa. Yhdistyksellä on ollut 45 
vuoden aikana 8 Puheen-
johtajaa:   Leevi Heinikoski 
,Yrjö Kauppi, Risto Mäck-
lin, Yrjö Heikinmatti, Rauha 
Blomster, Helmi Kumpu-
niemi, Sirkka Junes ja Anita 
Tuuttu. Sihteerinä on ollut 

Kuivaniemen eläkeensaajat 
ry 45 vuotta

vain 4 henkilöä: Elsa Mäck-
lin, Lempi Vakkuri, Säde 
Ikonen ja Martti Kaarre . Pi-
simpään on toiminut Säde 
Ikonen 23 vuotta.

 Koronan vuoksi 45v juh-
lat siirrettiin syksyyn ja pi-
dettiin 20.10 Kuivaniemen 
Kievarissa  joka täyttyi iloi-
sista juhlijoista. Juhlissa oli 
ruokailun ja kakkukahvien 
lisäksi yhteislaulua, pienois-
näytelmiä ja ansiomerkkien 
jakoa. 

17.11 pidetyssä syys-
kokouksessa valittiin jat-
kamaan Puheenjohtajana 
Anita Tuuttu ja Sihteerinä 
Martti Kaarre

Martti Kaarre

Kuvassa EKL:n Oulunpiirin Puheenjohtaja Risto Örling vaimonsa 
kanssa ja Anita Tuuttu, Sirkka Junes, Martti Kaarre ja Haitarissa 
Esko Holappa.

Eläkeliiton Kuivaniemen 
yhdistyksen syyskokouk-
sessa 24.11.2022 keskustel-
tiin aktiivisesti ja otettiin 
kantaa ikäihmisten palve-
luiden ja hoidon järjestämi-
sestä Kuivaniemellä. Suuri 
huoli oli läheisten ja omas-
ta pärjäämisestä, kun terve-
ys  ja kunto heikkenevät.

Kokouksessa valittiin 
myös toimihenkilöt seuraa-

Kuivaniemen eläkeliiton puheenjohtajana 
jatkaa Anne Väätämöinen

valle vuodelle. Hallituk-
sessa jatkavat: Heinikoski 
Raija, Keränen Kirsti, Kestilä 
Paavo, Koskela Taina, Puo-
tiniemi Seija, Rousu Antti, 
Ruotsalainen Helvi, Vahto-
la-Heiskari Anna-Liisa, Vää-
täjä Kerttu ja Ylisuvanto 
Seija.  Puheenjohtajana jat-
kaa Anne Väätämöinen ja 
sihteerinä jatkanee Seija Tik-
kanen.

Takana on vilkas syk-
sy, joka aloitettiin Vatun-
gissa ulkoillen ja makkaraa 
paistaen. Kahvitilaisuuk-
sissa on ollut runsaasti kä-
vijöitä ja vieraita on ollut 
mm. apteekista, kunnas-
ta, seurakunnasta. Konsert-
timatka Kemin Kirkkoon ja 
Puurojuhla päättävät kau-
den ja Tammikuussa taas 
jatketaan.Tervetuloa tutus-

tumaan toimintaamme. Li-
sätietoa tapahtumista löydät 
kotisivuiltamme elakeliitto.
fi/kuivaniemi ja ilmoitus-
tauluilta. 

Rauhallista Joulun aikaa 
kaikille

Anne Väätämöinen
puheenjohtaja

Kuivaniemen Nuorisoseura, 
eläkkeensaajat, eläkeliitto 
ja hoivakodin sekä asumis-
palveluiden henkilökunta 
yhteistyössä järjestivät asuk-
kaille virkistäytymispäivän 
kesäjuhlan merkeissä loppu-
kesästä.

Jore Siltala kitaroineen 
esiintyi tapahtumassa ja lau-
leskeli mukaansatempaa-
via iskelmiä asukkaiden 
iloksi. Ketteräjalkaisimmat 
laittoivat jopa humpaksi ja 
nauttivat silminnähden ti-
laisuudesta. Nuorisoseura, 
eläkkeensaajat ja eläkeliit-
to paistelivat makkaraa sekä 
vohveleita, jotka maistui-
vat komeassa aurinkoisessa 
säässä asukkaille sekä myös 
ansaitusti henkilökunnalle.

Ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon suoritta-
nut Päivi Ylisuvanto toimii 
hoivakodilla esimiestehtä-
vissä. Vuodesta 2017 Kui-
vaniemellä työskennellyt 
Ylisuvanto kertoo koronan 
tuoneen omat haasteensa.

– Ammattitaidolla, oi-
kealla asenteella ja suurel-
la sydämellä henkilöstö on 
töitä tehnyt. Suuret kiitok-
set lähtevät myös hoitopuo-
lelta eläköityneille hoitajille, 

Virkistäytymispäivä Kuivaniemen 
asumispalvelussa ja hoivakodilla

jotka ovat heittäneet keikkaa 
ja näin ollen helpottaneet 
työntekijävajetta, Ylisuvan-
to jatkaa.

– Tällaiset virkistäyty-
mispäivät tuovat muka-
vaa vaihtelua asukkaiden 
ja meidän työntekijöiden-
kin arkeen. Hienoa että nyt 
olemme saaneet kolmannen 
sektorin mukaan järjestelyi-
hin ja koen, että yhteen hii-
leen puhaltaminen on hieno 
juttu. Itsekin talkoilin ke-
sämarkkinoilla vuorostani 
nuorisoseuran lättyjenpais-
tovuorossa, Ylisuvanto li-
sää.

– Iissä Lions klubi on ak-
tiivisesti monessa mukana 
ja olikin hienoa huomata, 
että Kuivaniemelläkin toi-
mitaan yhdessä yhteisen 
hyvän eteen. Vapaaehtoisia 

kaipaillaan yleisellä tasol-
la ja mikäli koet, että sinulla 
olisi aikaa lukea, vaikka leh-
teä tai musisoida , sillä mu-
siikki tuo iloa ja tällä tavoin 

Kuivaniemen Eläkeliitto ry:n syyskauden avaus Vatungissa.

piristää monien arkea, oli-
simme siitä kiitollisia Ylisu-
vanto jatkaa.

Maarit Halttu

Päivi Ylisuvanto toimii hoiva-
kodilla esimiestehtävissä, hän 
sanoo, että virkistäytymispäi-
vät tuovat mukavaa vaihtelua 
asukkaiden ja meidän työnte-
kijöidenkin arkeen.

 JoulumyyjäisetJoulumyyjäiset
Yli-Olhavan maamiesseuralla 

su 11.12.2022 klo 13.00-16.00.

Myyjäisten 
jälkeen 

KINKKUBINGO 
klo 17.00.

Joulupukki  vierailee.
Glögitarjoilu.

Myynnissä leivonnaisia, 
käsitöitä, joulukukkia jne.

HUIPPU-
ARVONTA, 

pääpalkintona 
aggregaatti.

Pöytävaraukset p. 045 127 5663/ 
Kirsimaria. Ei paikkamaksua.

Kuljetusmahdollisuus Olhavan 
seudun ikäihmisille. Ilmoittaudu 
tai kysy lisätietoja!

Jore Siltala kitaroineen esiintyi 
kesällä Kuivaniemen hoivako-
din virkistäytymispäivässä.

Kuitupuulla on nyt kysyntää
 - tehdään puunmyyntisuunnitelma valmiiksi.

Juha Raappana, metsäasiantuntija
040 031 8607, juha.raappana@mhy.fi
Toimialue Kuivaniemi, Oijärvi
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Sepäntie 2, 90850 Martinniemi, puh. 08 5638 715

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA
 MA–PE 10.00–13.30

 MA–PE 7.30–16.30
 LA SULJETTU

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Seurantalo/
Kuivaniemen 
nuorisoseura

Karhunkedontie 1, 90410 OULU

mukavaa joulua 
ja iloista

uutta vuotta!

toivottaa
Suomen suurin 

kaytettyjen tietokoneiden 
verkkokauppa

:

Lampaanlihaa ja -jalosteita 
mm. säilyke, grillimakkara ja kebab

http://facebook.com/kallion.lammas/
p. 044 513 4154
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Kahden vuoden tauon jäl-
keen viime kesänä Kui-
vaniemelle saatiin jälleen 
markkinatunnelmaa, kun 
lauantaina 16.7. Kuivanie-
men kesämarkkinat jär-

Kuivaniemen nuorisoseuran kesätoimintaaKuivaniemen nuorisoseuran kesätoimintaa
Kuivaniemen kesämarkkinoilla tuhannet kävijät pää-Kuivaniemen kesämarkkinoilla tuhannet kävijät pää-
sivät tapaamaan toisiaan ja nauttimaan ohjelmasta.sivät tapaamaan toisiaan ja nauttimaan ohjelmasta.

Ammattitaikuri Elias Kvist esiintyi kesällä Nuorisoseuran Super-
sunnuntaissa.

Kuivaniemen Nuorisoseuran lettukojulla pannut kuumina Kesä-
markkinoilla.

Kesämarkkinoiden hupiukot 
koolla eli Nuorisoseuran nok-
kamies Raimo Ikonen sekä 
tapahtumassa lapsia viihdyttä-
nyt Peetu-Pelle.

jestettiin Kuivaniemen 
urheilukentällä. Pääjärjestä-
jänä tapahtumassa oli Kui-
vaniemen Nuorisoseura.

- Hirveän tyytyväinen sai 
olla tapahtumaan: ihmisiä 

riitti ja tunnelma oli hyvä! 
Sääennustuksessa oli povat-
tu kovia sateita, jonka vuok-
si jokunen markkinamyyjä 
jäi pois, mutta eipä tänne lo-
pulta saatu kuin ihan vähän 
tihkusadetta, mikä ei haitan-
nut menoa yhtään, Raimo 
Ikonen kertoo.

Tapahtumassa oli muka-
na kymmeniä talkoolaisia 
ja markkinamyyjiä, sekä yh-
teistyökumppaneita kuten 
Ii-Instituutti, Oulun seudun 
Leader ja muita sponsoreita.

Nuorisoseuran kesäkuun 
ohjelmassa oli myös Super-
sunnuntai, jossa kerättiin 
omavastuuosuutta kesä-
markkinoiden järjestämistä 
varten. 

Putaan Pullalta saatiin 
mojova leipälahjoitus va-
rainkeruuta helpottamaan ja 

vetonaulana toimi ammatti-
taikuri Elias Kvist.

Vuoden ympäri on pidet-
ty myös suosittua bingoa, 
diskoja lapsille ja monenlais-
ta toimintaa – kokouksien li-
säksi tietenkin.

Kuivaniemen 

Ensimmäinen RoppaRanta-
Rock 2022 on saatu päätök-
seen ja vuoden 2023 rockia 
suunnitellaan jo kovaa vauh-
tia. RoppaRantaRock 2022 
järjestettiin Vatungin sata-
massa, jossa esiintyi lukuisia 
pienempiä artisteja ympäri 
Suomen sekä tunnettu rap-
artisti Stepa. Vatungissa on 
mahtavat puitteet järjestää 
festivaali, jonka vuoksi täs-
tä miljööstä tahdotaan pitää 
kiinni.

Satamaan leijui ihana tun-
nelma festarikansan saapu-
essa ja tunnelma oli loppua 
kohden käsin kosketelta-
vissa. Roppis ry on todella 
kiitollinen kaikille, jotka osal-

listuivat festareille sekä festi-
vaalien järjestämiseen. Ilman 
ulkopuolista tukea festivaa-
li olisi mahdotonta järjestää.

Haluamme kehittää ensi-
vuoden RoppaRantaRockis-
ta entistä kovemman sekä 
Kuivaniemen kulttuurin tar-
vetta vastaavan festivaalin. 
Toivomme myös, että voim-
me tarjota yleisölle sellaisen 
kokemuksen, jota festivaa-
leilta odottaa. RoppaRan-
taRock 2023 tulee olemaan 
rockimpi kuin koskaan!

Kiitos kuluneesta vuodes-
ta ja ensi vuonna mennään 
taas kovempaa kuin kos-
kaan, joten nähdään silloin!

RoppaRantaRock järjestettiin vime kesänä Vatungin satamassa. 
Kuva Jere Vorne.

Kuivajoentie 19 B, 95100 Kuivaniemi

040 523 3316
Antti Kanniainen

Sadevesikourut ja 
rakennuspeltityöt

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

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

Kuivaniemen sivuapteekki

oma festivaali

TAKSI

045 783 761 51045 783 761 51
Minna Kolehmainen

KUIVANIEMIKUIVANIEMI
Olhava | OijärviOlhava | Oijärvi

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986
www.ilerak.com
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i sitä voi tietää, ennen kuin sen on

kokenut. Pari napakkaa potkua ja hyppy

kyytiin. Pakkasta silmiin ja suuhun,

hippusen kuuraa kuontaloon.

Pipo vinossa perille. Alas asti.

Ja sitten taas narusta kiinni

ja pinkominen takaisin. Toisto.

Vapise pleikkari, Linnanmäki on

kiinni, mutta pulkkamäki auki.

The Pulkka on saapunut. Taas. Siinä

klassisessa muodossaan. Sellaisena

kuin äitisi ja isäsi sen muistavat.

Ja isovanhemmat. Ominaisuudet ovat

samat. Kaikki vakiona.

Joskin innokkaimmat vilpertit lähtivät

virittämään lisää vauhtia suksirasvan

kanssa. Meinaatko kokeilla samaa?

Vai keksitkö jotain uutta?

Sinne meni kesä ja kärpäset. H yvästi helle.

Kohta on järvet jäässä ja maan peittää

hanki. Silloin ei parane jäädä sisälle,

sillä ulkona on jotakin, jota ei

vaikkapa kesä osaa tarjota.

Pääsylippua et tarvitse,

pulkka riittää pyllyn alle.

Vauhdin tarjoaa painovoima.

Ja ne napakat potkusi.

The Pulkka on nopein tapa liukua

pitkin suurta tai pientä rinnettä.

Parasta viihdettä ilman tarvetta ladata

tai päivittää. Siinä sitten latautuu ne

omatkin akut. Täyteen määräänsä

koko perheellä. Siispä termospullo

reppuun ja liikkeelle.

Tervetuloa vauhti.

Tervetuloa punaiset posket!

PUN AISTEN POSKIEN PALUU

Arvokkaat Kuivaniemeläi-
set. Kuivaniemi on se paikka 
missä minä olen lapsuuteni 
ja nuoruuteni viettänyt. Kui-
vaniemen kunnalliseen kes-
kikouluun pääsin 1972. 
Sinne oli oikein pääsykokeet. 

 Elämäntarinani
Juha Hänninen:

täytymään Kuivaniemen 
joulumarkkinoilla. Kesällä 
pääsin tuohon viereen ur-
heilukentälle, ja tapasin siel-
lä monta tuttua ihmistä. Oli 
tosi mukava kohdata enti-
siä kuivalaisia kesällä ja toi-
vottavasti nähdään myös 
Kuivaniemen joulumark-
kinoilla. Siellä voin myös 
muistella vähän omaa elä-
määni, ja sitä, miten liityn 
Kuivaniemeen. Esimerkik-
si sen, että olen Kuivanie-
men ainoa olympiaurheilija, 
kautta maailman historian. 
Nyt kunta on Ii, mutta se 
kunta, missä minä kasvoin, 
olin ja elin oli Kuivaniemi. 

Elämän tarinaa
Synnyin syksyllä 1959 Ou-
lussa. Synnytyslaitoksel-
ta minut vietiin suoraan 

lastenkotiin, josta siirryin 
puolitoistavuotiaana kas-
vattilapseksi perheeseen 
Kuivaniemen Oijärvelle. 
Vanhempien lisäksi perhee-
seen kuuluivat sisko ja kehi-
tysvammainen veli. Autoin 
talon töissä ja hoidin lehmiä.

12-vuotiaana siirryin Ou-
luun Pohjankartanon kou-
luun. Jo ensimmäisellä 
välitunnilla minua alettiin 
haukkua landepaukuksi. 
Vastasin huutoihin voimal-
la. Huutelu loppui siihen. 
Pian nyrkkeilyvalmentaja 
Topi Mikkola näki  potenti-
aalini kehässä ja aloin tree-
nata nyrkkeilyä.

Ensimmäinen nuor-
ten Suomen mestaruus tuli 
vuonna 1978, toinen 1979. 
Aikuisissa saavutin Suomen 
mestaruudet 1981, 1982, 
1983 ja 1984.

81-kiloisten sarjas-
sa edustin Suomea EM-ki-
soissa 1981 ja 1983 sekä Los 
Angelesin olympialaisissa 
1984. Olympiaurakka päät-
tyi keskeytykseen avausot-
telun ensimmäisessä erässä. 

Eturistiside oli mennyt ai-
emmin poikki ja polvi pet-
ti alta.

Vaikka lopetin kilpa-
nyrkkeilyn, nyrkkeily pysyi 
vahvasti elämässä muka-
na. Vuonna 1988 käynnistin 
Oulussa kuntonyrkkeilyn.

Puolustusvoimat vei mi-
nut jo 17-vuotiaana. Palvelin 
sotilaana Puolustusvoimissa 
34 vuotta. Turvallisuuspääl-
likön tehtävästä jäin soti-
laseläkkeelle kymmenisen 
vuotta sitten. Sotilasarvolta-
ni olen majuri evp.

Teologian maisteriksi 
opiskelin Helsingin yliopis-
tossa.

Suurin saavutukseni elä-
mässä on olla neljän tyttären 
isä ja nyt myös kolmen lap-
senlapsen pappa.

Juha Hänninen puhumassa 
heinäkuussa Kuivaniemen Ke-
sämarkkinoilla.

Lapsuudessa ja nuoruu-
dessa on monta tarinaa, 
jotka liittyvät myös Kuiva-
niemen. 

Linja-autolakon ajan kun 
pyöräilin Oijärveltä, 12 vuo-
tiaana, Kuivaniemeen, se 

herätti myöhemminkin huo-
miota. Koulumatkaa tuli 
päivässä polkupyörällä 88 
kilometriä. Kilpaa hiihdin 
jo silloin, kun olin Kuivanie-
messä koulussa. 

On hienoa päästä pis-

”Lapsuudessa ja nuoruudessa on monta tarinaa, jotka liittyvät 
myös Kuivaniemen. Linja-autolakon ajan kun pyöräilin Oijärvel-
tä, 12 vuotiaana, Kuivaniemeen, se herätti myöhemminkin huo-
miota. Koulumatkaa tuli päivässä polkupyörällä 88 kilometriä. 
Kilpaa hiihdin jo silloin, kun olin Kuivaniemessä koulussa.” 

Juha Hänninen
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Kuivaniemellä toimiva Kui-
vaniemen Yritys ry on ur-
heiluseura, jonka juuret 
ovat syvällä Kuivaniemen 
historiassa. Seura on saa-
nut alkunsa jo 1934, minkä 
huomaa jo seuran sinival-
koisesta logosta. Toiminnan 
aktiivisuus on vaihdellut 
vuosien saatossa.

Tällä hetkellä aktiivista 
seuraa luotsaa syksyllä va-
littu johtokunta, jonka pu-
heenjohtajana toimii Sirpa 
Varanka jo kuudetta vuot-
ta. Muita johtokunnan jäse-
niä ovat Sisko Kehus, Paula 
Pivelin, Teija Onkalo, Anne 
Hakoköngäs, Salla Musto-
nen ja Juha Pyörälä.

Johtokunnan jäsenistä 
useat myös vetävät seuran 
harrasteryhmiä täysin va-
paaehtoisesti, mikä mahdol-
listaa seuran monipuolisen 
liikuntatarjonnan edullises-
ti. Seuran toiminta ei rajoi-
tu pelkästään urheiluun, 
vaan se on mukana mones-

Lähiliikuntaa vuodesta 1934
sa kylän hyvinvoinnin ja 
aktiivisuuden ylläpitämi-
seksi. Seura kuljettaa kirjas-
ton kirjakasseja ja järjestää 
neulontakerhoa, erilaisten 
liikuntakerhojen ja lihas-
kuntoryhmien lisäksi.

Erilaisia tapahtumia jär-
jestetään talkoovoimin. 
Näistä perinteisin on tie-
tysti Markkinahölkkä, joka 
on suunnitteilla myös vuo-
delle 2023 pienin muutok-
sin: Juoksupäiväksi on nyt 
suunnitteilla markkinavii-
kon torstai, joka kannattaa 
jo alustavasti merkitä kalen-
teriin, samalla kun kaivaa 
lenkkitossut esiin.

Markkinoilla kesällä 2022 
viriteltiin käyntiin myös tik-
kakisa, joka on tarkoitus ot-
taa uusiksi ensi vuonnakin. 
Lasten juoksukisat järjestet-
tiin kahteenkin kertaan ja 
tämä toivetapahtuma pide-
tään toimintasuunnitelmas-
sa mukana. Ehkäpä jotain 
tapahtumaa saadaan talvel-

Kuivaniemen Yrityksellä oli 
Kuivaniemen kesämarkkinoil-
la oma esittelypiste, missä riit-
ti kuhinaa tikanheittopaikalla 
ja arpamyynnissä.

lakin järjestettyä.
Lasten toiminnan kehittä-

minen ja harrastusmahdol-
lisuuksien tarjoaminen on 
erittäin lähellä johtokunnan 
sydäntä. Seuran toiminta on 
ympärivuotista ja toimintaa 
järjestään lapsillekin myös 
kesäisin, ja tätä varten seu-
ra on ottanut tavoitteekseen 
myös nuorten kesätyömah-
dollisuuksien parantamisen 
kesäkerhojen vetäjinä.

Liikuntamahdollisuuksi-
en kehittäminen on seuras-
sa myös jatkuvasti työn alla. 
Ensi vuodelle suunnistuk-
sen kehittäminen alueella 
on otettu keskiöön. Asiasta 
kiinnostuneet voivat ottaa 
johtokuntaan yhteyttä!

Seura ottaa vastaan uusia 
ideoita jatkuvasti ja kuunte-

lee jäsenten toiveita. Lisää 
jäseniä ja aktiiveja mahtuu 
mukaan! 

Kuivaniemen Yritys ry 

kiittää kaikkia toimintaan 
osallistuneita, toimintaa tu-
keneita ja kaikkia jäseniään 
kuluneesta vuodesta ja toi-

vottaa kaikille rauhallista 
joulun aikaa!

Joulupukki jakaa karkkia Joulumarkkinoilla 10.12. Tervetuloa 
markkinoille, toivottaa pukki!

Nuorisoseuran Kinkkubingot ovat olleet suosittuja. Anna-Liisa 
Kannialan vuoro oli tällä kertaa voittaa 2 kinkkua bingossa.

Tänäkin vuonna on muun muassa käsitöitä myynissä markkinoil-
la. Kuvassa aiempien joulumarkkinoiden värikästä sukkasatoa.

Kuivaniemen nuorisoseura  ry  kiittää Kuivaniemen nuorisoseura  ry  kiittää 
 talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita

ja toivottaa rauhallista  joulua  ja toivottaa rauhallista  joulua  
sekä onnellista uutta vuotta 2023!sekä onnellista uutta vuotta 2023!

Kuivaniemen seurojentalon joulutunnelmaa.
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”Kotkan poikii ilman siipii!
Juha Junnu” Vainio on kappaleessaan ”Kotkan poikii il-
man siipii” kuvannut osuvasti kymenlaaksolaisen ihmi-
sen sielunelämää. Liiallinen vaatimattomuus ja itsensä 
vähättely voivat johtaa siihen, että elämä jää elämättä. 
Eli:
 ”Taakse jäivät, nuoruuspäivät. Takaisin ei niitä saa. 
 Ystävä, viereeni hetkeksi jää, vaikka oot tuntematon.
 Kerran mun purjeeni tummuneet nää, olleet myös val- 
 keat on.”
Mutta – osataan Kymenlaaksossa toki elääkin. Missään ei 
törmää niin liioittelevaan ja mustaan huumoriin. Huumo-
ri on selviytymiskeino. Mitä karumpi tilanne, sen enem-
män kymenlaaksolaista naurattaa.
  * * *
18-vuotias poika oli pyytämässä itseään muutaman vuoden 
vanhemman tytön isältä naimalupaa. 
 – En kai minä ole liian nuori? hän kyseli arasti.
 – Et ole, tuleva appiukko vastasi. –  Ja kyl sie hänen kans 
pian vanhenet!  
   * * *
Kasku on Reino Rasilaisen ja Soili Jääskeläisen toimitta-
masta kirjasta Komiat, reirut ja lupsakkaat (Valitut Palat / CIL 
Suomi Oy 2015). Tässä lisää: 
Lukutaidoton mummo piirsi aina puumerkikseen ristin kui-
tatessaan eläkkeensä. Erään kerran hän kuitenkin piirsikin ris-
tin asemasta pyörylän.
 – Mikäs ny on vikan? postineiti hämmästeli.
 – No kun miä mennä höynäytin vanhoil päivilläi naimisii ja 
nimi muuttu!
  * * *
Radiomies haastatteli vanhaa kotkalaista merikapteenia: 
 – Olette ollut mukana yhdessä jos toisessakin. Olette var-
masti kokenut kamalia myrskyjäkin. Muistatteko, mikä niistä 
oli kauhein?
 – Kyllä, se ol 46 vuotta sitte. Myä oltii just menty naimisiin, 
ja vaimo oli just pessy lattian – ja sit miä sylkäsin mällitupa-
kan. 
  * * *
Kotkalaismies herää krapulassa. Hän avaa varovasti sil-
mänsä ja näkee yöpöydällä pullon vissyä ja pari aspiriinia. 
Hän ottaa lääkettä ja nousee ylös. Tuolilla vaatteet on siistis-
ti viikattu, puhtaina ja paita silitettynä. Mies pukeutuu ja läh-
tee keittiöön.
 Makuhuoneen ovessa hän huomaa lapun, jossa lukee: 
”Rakas, ruoka on uunissa, mies käy hakee siule tupakkaa, tuun 
kohta.” Keittiössä miehen poika juo aamuteetä. 
 Mies: – Mitä on tapahtunut. 
 Poika: – Sie tulit kotiin aamuviideltä iha päissää, annoit 
ylen olohuoneen sohvalle, astuit sen lasipöydän läpi ja sam-
muit siihe. 
 Mies: – No miks ihmees vaatteet on pesty ja ruoka val-
miin? Eiks äiti ollu raivona?
 Poika: – Kylhä se ensi. Mut sit ku se vei siut makkarii ja yrit-
ti ottaa siult housut pois niin sie estelit ja sanoit: ”Näpit irti, 
mie oo naimisis!”  
  * * *
MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoittautumiset ruokailuun: 
reijo.kehus@ii.fi tai Jari-Jukka.Jokela@ii.fi

Keskustan Iin kunnallisjärjestön

SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 13.12.2022 klo 18.00 Iin Micropoliksessa.

Esillä sääntömääräiset asiat ja esitykset.
Kokousta ennen klo 17.00 on jouluruokailu. 

Ruokailuun tulee ilmoittautua pe 9.12. klo 12 mennessä 
(samalla mahdolliset ruoka-allergiat). 

Tervetuloa!

Hallitus

Iin Urheilijat ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
18.12.2022 klo 15.00 
Iin Urheilijaintalolla.  

Tervetuloa!             
Johtokunta

Syksyn ylioppilaat saivat valkolakit
Iin lukiolla vietettiin perjan-
taina 2.12. syyslukukauden 
ylioppilasjuhlaa. Valkolakin 
painoivat päihinsä Mika-
el Alaraasakka, Eric Juntti, 
Eetu Kela, Vilma Kelahaara, 
Kaisa Mustakangas, Katri 
Suomela ja Veera Ylipahka-
la. Lisäksi Iin lukiosta val-
mistui Samu Moilanen sekä 
Viljo Järvelä.

Tuore ylioppilas Eetu 
Kela oli tyytyväinen me-
nestykseensä ylioppilas-
kirjoituksissa ja kertoi, että 
valmistautuminen kirjoituk-
siin oli helppoa, kun pohja-

työ lukioaikana oli jo tehty 
hyvin. Kelan menestys ke-
mian opinnoissa oli huo-
mioitu PVO-Vesivoiman 
myöntämällä diplomilla.

- Hyvinhän ne kirjoituk-
set menivät ja varsinkin ke-
mia on ollut aina suosikkini 
luonnontieteistä. Haaveena 
olisi päästä opiskelemaan 
biokemiaa Oulun yliopistol-
le, Kela kertoo.

Tuoreita ylioppilaita saa-
pui onnittelemaan myös ne-
lisenkymmentä ystävää ja 
perheenjäsentä. Tapahtu-
man avasi lukion esiinty-

mistaitoisista opiskelijoista 
koostuva yhtye, jotka esit-
tivät John Lennonin kappa-
leen Imagine.

Lukion rehtori Tuomas 
Kulha totesi juhlapuhees-
saan, että ylioppilaiden 
tekemää työtä on syytä juh-
listaa, mutta myös haikeutta 
on ilmassa, kun tuttu ja tur-
vallinen jää taakse. Hän toi-
voo, että kukin ylioppilaista 
on saanut lukioajaltaan eväi-
tä itsenäistymiseen:

- Lähdette kukin koh-
ti uusia haasteita. Var-
masti mielessä on paljon 

kysymyksiä ja epävarmuut-
takin siitä, mitä huominen 
tuo tullessaan. Minä olen 
kuitenkin varma siitä, että te 
kyllä pärjäätte. Minulla on 
teille vain yksi pyyntö: hy-
myillään kun tavataan.

Juhlan lopuksi rauhoitut-
tiin vielä joulutunnelmaan 
opiskelijoiden yhtyeen esit-
täessä Ida Paulin ja Kalle 
Lindrothin kappaleen Sini-
nen joulu.

IiSanomat onnittelee uu-
sia ylioppilaita! JK

Eetu Kela, Mikael Alaraasakka, Eric Juntti, Veera Ylipahkala, Katri Suomela, Kaisa Mustakangas ja Vilma Kelahaara.

Lukion rehtori Tuomas Kulha 
korosti juhlapuheessaan, että 
ihmiselle tärkeintä on ystävät 
ja perhe, ja toivoi, että yliop-
pilaat muistavat tulevaisuu-
dessakin jättää arkeensa tilaa 
onnen hetkille.Ylioppilasjuhlaan tunnelmaa toi lukion oma yhtye kappaleilla Imagine ja Sininen joulu.

Oikaisu
Viime Iin Sanomien Iiläinen -liitteessä oli Jobetrak Oy:n perus-
tajan ja Iin Yrittäjien uuden jäsenen nimi kuvatekstissä vää-
rin. Kuvateksti oikaistuna: Iin Yrittäjien puheenjohtaja Juha 
Kallio ja sihteeri Mari Matinlassi toivottivat pikkujoulussa 
kukkakimpulla Iin Yrittäjien uuden jäsenen, Jobetrak Oy:n 
yrittäjän, Jonne Karjalaisen tervetulleeksi Iin Yrittäjien toi-
mintaan. Toimitus
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KUIVANIEMEN SEURALLA

SuSu 4.12. klo 16.00 
Ma 12.12. klo 18.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

5 x kinkku | 500 € pr50 
500 € MP | 2 x 100 € Tervetuloa!

Iissä päästiin nauttimaan 
mestaruusliigatason len-
topallosta lauantaina 
26.11. kun Iisi-areenal-
la Perungan Pojat eli Per-
Po Rovaniemeltä kohtasi 
Hurrikaani-Loimaan. Vii-
sieräinen kamppailu tarjo-
si jännitystä loppumetreille 
saakka, mutta lopulta loi-
maalaiset veivät voiton.

Hurrikaani-Loimaan 
passari Santeri Välimaa 
kuvaili peliä ailahtelevak-
si kummankin joukkueen 
osalta.

- Perpo aloitti meitä vah-
vemmin, mutta meidän peli 
aukesi puolentoista erän 

PerPo isännöi maakuntaottelua Iisi-areenallaPerPo isännöi maakuntaottelua Iisi-areenalla

Pelaajilta saatiin hyvää palautetta Iisi-areenasta sekä sen osaavasta henkilökunnasta.

Isäntäjoukkue PerPo ja in-
nokkaita Ii Volleyn nuoria, 
jotka pääsivät avustamaan 
ottelussa.

PerPon ja Hurrikaani-Loimaan vauhdikas ja ailahtelevainen peli tarjosi jännitystä loppumetreille 
saakka.

ajaksi. Pitkän erätauon jäl-
keen jäätiin taas odottele-
maan, että peli tulisi meille 
ilmaiseksi. Eihän se tullut, 
ja Perpo vei meitä taas kak-
si erää. Siitä saatiin jotenkin 
ihmeen kaupalla puristettua 
tuo viides erä ja siitä ollaan 
nyt tyytyväisiä, Välimaa 
kommentoi.

PerPon Alexander Berg-
gren loukkaantui kolman-
nessa erässä, minkä myötä 
nuori keskitorjuja Jeremia 
Heinonen pääsi kentälle ja 
sai mestaruusliigakasteensa.

- Vähän tuli kentälle 
pääseminen yllätyksenä ja 
harmillisella tavalla Alexan-

derin loukkaannuttua, mut-
ta olihan se mukava päästä 
pelaamaan. Pyrin oman 
tonttini aina hoitamaan ja 
sen paikan täytinkin, kom-
mentoi Heinonen.

Pelaajat kommentoivat 
Iisi-areenaa pelipaikkana 
hyväksi: yleisö oli tuotu mu-
kavasti lähelle pelaajia, mut-
ta salin valaistuksessa olisi 
hieman toivomisen varaa.

- Ii on ollut peli-isäntä-
nä erinomainen. Täällä oli 
meille valmis areena, kun 
tulimme aamutreeneihin 
ja henkilökunta oli oikein 
auttavaista ja osaavaa, kun 
he järjestivät salia pelikon-

dikseen. Se oli kyllä muka-
va nähdä, että Iin kunta on 
panostanut urheiluun, Väli-
maa kiitteli ja jatkoi:

- Tällaiset maakuntape-
lit on tosi tärkeitä, että saa-
daan vietyä lentopalloa eri 
paikkakunnille ja varsinkin 
kun Oulussa ei ole enää pää-
sarjajoukkuetta. Tosi mah-
tavaa, että PerPo toi pelin 
tänne. JK

Iin kunnan vapaa-aikaohjaajat Bettina Kyrönlampi ja Lea Aliora-
vainen pyörittivät Iisi-areenan yhtä väliaikakahvioista.

PIKKUJOULU / PUUROJUHLA

Ilmoittautuminen ja ruokarajoitteet 
Merville puh 040 7081064

Iin Kehitysvammaisten Tuki ry:n

Maanantaina 12.12.2022 klo 18.00 
Iin seurakuntatalolla

Hallitus

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Seurantalon tapahtumat

La 10.12.La 10.12.  klo 10 - 15  Joulumarkkinat  klo 10 - 15  Joulumarkkinat
Ma 12.12Ma 12.12 Klo 18 Kinkku-Bingo Klo 18 Kinkku-Bingo
Su 18.12.Su 18.12.  klo 16.00  KinkkuBingo   klo 16.00  KinkkuBingo 
 (Riisipuuro tarjoilu. Glögi.  (Riisipuuro tarjoilu. Glögi. 
 Torttukahvit ym) Torttukahvit ym)
Ma 26.12.Ma 26.12. Tapanin PV Bingo klo 16.00 Tapanin PV Bingo klo 16.00
Su 1.1.2023Su 1.1.2023  JÄTTI-bingo  JÄTTI-bingo

1515

232322 88
44
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Yhdessä soittaminen tuo 
kokonaisvaltaisesti hyvää
Iin kansalaisopiston ja tai-
dekoulun kuluvan syys-
lukukauden satoa on 
esillä Nätteporissa 22.11.–
10.1. Luontoni-näyttelyssä. 
Esille on päässyt 7–13-vuo-
tiaiden oppilaiden teoksia 
ympäristöstämme ja heidän 
mielenmaisemistaan. Teok-
set on toteutettu pääasiassa 
akvarelliväreillä.

Näyttelyn avajaisia juh-
listettiin tiistaina 22.11. ja 
samalla oli taidekoulun 
musiikkioppilaiden kon-
sertti. Toinen taidekoulun 
musiikkioppilaiden konsert-
ti järjestettiin 23.11. Molem-
missa konserteissa oli noin 

Kansalaisopistosta kajahtaa -konsertissa Nätteporin sali oli niin täynnä, että lisäpaikkoja piti järjestää portaillekin.

Luontoni-näyttelyn pääteokseksi nousee kokoelma oppilaiden tekemiä kolmiulotteisia unelmapil-
viä, joihin kukin on saanut käyttää lempivärejään. 

Konsertissa 22.11. esiintyi kaikkiaan noin 40 eri-ikäistä musiikin harrastajaa. Taustalla oli myös 
näytteillä taidekoulun syksyn satoa.

Pieni huilisti Viena Alaranta ja pianon ääressä Elise Kinnunen.

Sellisti Eemi Alaranta, pianossa Tiina Kukkula.

Viulisti Juulia Pakanen, pianossa Tiina Kukkula

40 esiintyjää ja musiikin vas-
tuuopettaja Tiina Kukkula 
kertookin, että Nätteporin 
sali oli niin täynnä, että li-
säpaikkoja piti järjestää por-
taillekin.

- Oppilaat olivat aivan 
innoissaan, että pääsimme 
korona-ajan jälkeen suun-
nittelemaan ja pitämään 
konsertteja. Oppilaat olivat 
jo todella kaivanneet yhdes-
sä soittamista ja konserteissa 
esiintymistä. Onnistuminen 
lavalla tuo aitoa riemua, ja 
pienemmillekin harrasta-
jille on todella motivoivaa 
päästä kuulemaan varsin-
kin isompien nuorten soit-

toa, Kukkula kertoo.
Konserteissa pääsi esille 

mukavasti eri instrumentte-
ja pop-jazz -pianosta klassi-
sempiin soittimiin. 

- Taiteen opetus Iin kun-
nassa on ihanan arvostet-
tua ja sen harrastaminen 
lisää kokonaisvaltaisesti hy-
vinvointia kaiken ikäisil-
le. Tarjoamamme opetus on 
laadukasta ja oppilas voi ke-
hittyä oman tavoitteiden-
sa mukaisesti harrastaen 
tai jopa ammattiopintoihin 
edeten. Tavoitteenamme on 
elinikäisen suhteen luomi-
nen taiteeseen, Kukkula ker-
too.

Iin taidekoulussa opis-
kelee yhteensä 130 lasta 
ja nuorta erilaisissa kuva-
taide- ja käsityöryhmissä. 
Koulupäivien yhteydessä 
toteutuvat kuvataideryh-
mät ovat Iin taidekoulun 
taiteen perusopetuksen ope-
tussuunnitelman mukaista 
opetusta. Musiikin yksilö-
opetuksessa kansalaisopis-
ton ja taidekoulun puolella 
on yhteensä noin 250 oppi-
lasta. JK


