
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
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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

9.12.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

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

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

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset 
• Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset 
• Sähkösennukset 
• Pienkonekorjaukset ja muut palvelut 
• Musiikkitarvikemyynti

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194 
laitejasoitinhuolto@gmail.com

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 549 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 549 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

 

Helkkykää, oi joulun laulelot 

KKOONNSSEERRTTTTII  

 
 

 
 

 

Tervetuloa!   

www.furka.fi
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Tämän lehden 
liitteenä on 
Kuivalainen 
-lehti 1/2021
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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 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.

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 41  9.1.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 42 ILMESTYY TO 16.12.2021. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 

mielellään pe 10.12.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka viikko. Lehteen tulevan aineiston toivotaan 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
Toimittajat Ii 
Mauri Hietala 050 3950365, mauri.hietala@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

Tilaa tuttu Otaxi Kelataksi 
uudesta tilausnumerosta

20.12.2021 alkaen.

IIN ALUE 
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia tilaisuuksis-
sa verkkosivuiltamme. Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuu-
teen. 
Kynttiläkirkko To 9.12. klo 17:30 Iin kirkko. Toimittaa: Tapani 
Ruotsalainen. Avustaa: Jenna Tauriainen, Nina Peltola
Perhekerho Pe 10.12. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Ker-
hohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Joulukonsertti Pe 10.12. klo 19:00 Iin kirkko. Sirkka Rautakoski, 
mezzosopraano, Laura Rahko, piano, Elias Karhumaa, pasuuna. 
Vapaa pääsy. Konsertissa on käytössä koronapassi.
Messu Su 12.12. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Tehkää tie 
Kuninkaalle. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolai-
nen. Kolehti: Hyvän elämän edellytykset -kolehti lasten hyväksi 
tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.
Kirkkokuoro To 16.12. klo 18:00 Iin seurakuntasali
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoin-
na seuraavan kerran 10.1.2022.
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky lähettää lapselle oman kirjepy-
häkoulupostin noin kerran kuukaudessa. Postin voi tilata milloin 
vain p. 0400 541 319 tai irmeli.hietapelto@evl.fi 
Haluaisitko ulkoilukaverin lapsellesi? Ulkoilukaveritoimintaa 
järjestetään joka ma ja ti klo 9-13 välisenä aikana. Pyydä seura-
kunnan ulkoilukaveri lapsesi kanssa ulkoilemaan ja soita edelli-
sellä viikolla viimeistään perjantaina klo 13 mennessä p. 040 5562 
025 tai 0400 541 319. Lastenohjaaja tai perhetyöntekijä voivat 
tulla ulkoilemaan lasten kanssa kotipihallenne tai leikkipuistoon.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.ti-
laavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia tilaisuuksis-
sa verkkosivuiltamme. Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuu-
teen
Perhekerho To 9.12. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakunta-
sali
Kauneimmat joululaulut Su 12.12. klo 18:00 Kuivaniemen 
kirkko. Tilaisuuteen pääsee koronapassilla. Passia ei vaadita alle 
16-vuotiailta. 
Kauneimmat joululaulut Ke 15.12. klo 17:00 Oijärven kyläkirk-
ko. Puuro ja kahvit klo 17.00 alkaen joustavasti. Laulutilaisuus 
alkaa klo 18.00. Tilaisuuteen pääsee koronapassilla. Passia ei vaa-
dita alle 16-vuotiailta. 
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoin-
na seuraavan kerran 10.1.2022.
Katso lisätietoja ulkoilukaveritoiminnasta ja kirjepyhis Kirje-
kyyhkyn tilaamisesta Iin alueen ilmoituksista tai nettisivuil-
ta.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.ti-
laavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Iin lukiolla juhlittiin uusia ylioppilaita perjantaina 3.12. Rehtori Tuomas Kulha 
piti ylioppilaille puheen, jonka jälkeen uudet ylioppilaat saivat lakkinsa. 

Koronan vuoksi vieraiden määrä tilaisuuteen oli rajoitettu minimiin. 

Syksyn uudet ylioppilaat saivat lakkinsa

Lukion oppilaiden musiikkiryhmässä esiintymässä Emilia Ojala ja Jenni Ikonen  laulu, Aino Veijola kitarassa. Edessä oikealla musiikin-
opettaja Merja Liehu. Seisomassa Iin lukion rehtori Tuomas Kulha.

Uudet ylioppilaat takarivillä vasemmalta Niilo Jäävirta, Henrik Loukusa, Kalle Rasvala.  Eturivi vasemmalta Salla Lauhikari, Eveliina Mä-
enpää, Salla Miilumäki, Väinö Yrjänä. Kuvasta puuttuu Elena Laaksonen. Kuva Jukka Ervasti. 
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

2021 ilmestyy joka viikko torstaisin. Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Voi sua karvaista 
sielua! sano 
Loukkolan Ape 
koiralle.

Suomen Majakkaseu-
ran aktiivi ja seuran hal-
lituksen jäsen Pekka 
Väisänen kävi torstaina 2.12. 
Iin Nätteporissa esittämässä 
majakkaelokuvia ja esittele-
mässä Suomen Majakkaseu-
ran tuottamia kalentereita, 
kirjoja ja valokuvia. Mielen-
kiintoiset elokuvat kuvasi-
vat Suomen merialueille 500 
vuoden aikana rakennettuja 
merimerkkejä, pookeja, lois-
toja ja majakoita. Tilaisuus 
oli maksuton ja järjestelystä 
vastasi Iin kirjasto yhdessä 
Majakkaseuran kanssa. Pai-
kalle Nätteporin auditori-
oon saapui noin 20 henkilöä.

Mielenkiintoisista eloku-
vista selvisi hyvin Suomen 
merenkulun ja majakkatoi-
minnan historia 1500-luvulta 
alkaen. Keskiajan päätty-
essä alukset olivat pieniä 
purjelaivoja, merikartat oli-
vat alkeellisia tai niitä ei ol-
lut ollenkaan. Navigointi oli 
pääasiassa päivänavigoin-
tia, varsinaisia merimerkke-
jä ei ollut, mutta rannikoilla 
alettiin merkitä reittejä mm. 
kummeleilla ja kaasoil-
la, myös kalkituilla kivillä. 
Keskiajalla kirkkoja alettiin 
käyttää merimerkkeinä, ra-
kentamalla kirkontornit 
suhteettoman korkeiksi me-
renkävijöiden tarpeisiin, esi-
merkiksi Kempeleen kirkko 
ja Tornion kirkko. Väylät 
satamiin saatettiin merkitä 
tynnyreillä, jotka ankkuroi-
tiin kettingillä pohjaan.

Suomen Majakkaseura esitteli toimintaansa Iissä
Pekka Väisäsen mukaan 

ensimmäiset alkeelliset ma-
jakat rakennettiin Itämerelle 
1500-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla. Vuosi 1642 oli 
keskeinen vuosi, jolloin 
Pohjoiselle Itämerelle pys-
tytettiin useita kiviröykki-
öiden päälle rakennettuja 
merkkejä, joiden päällä pol-
tettiin tulta. Pookeja alettiin 
rakentaa 1700-luvun loppu-
puolella. Pookien kultakausi 
oli 1850-1870 luvuilla, mm. 
Taskun pooki Raaheen, Yks-
kiven pooki Simoon (1874), 
Kriisin pooki Haukiputaal-
le ja Iin alueelle 29,6 metriä 
korkea Ulkokrunnin poo-
ki (1874). Perämeren ensim-
mäiset majakat, Ulkokalla 
ja Marjaniemi, otettiin käyt-
töön vuonna 1872.

Majakkaseuran julkaisu 
Perämeren merimerkeistä, 
pookeista, majakoista ja lois-
toista ilmestyy vuoden 2022 
lopulla.

Pekka Väisänen, Suomen Majakkaseuran aktiivi ja hallituksen jä-
sen, vieraili Iissä joulukuun alussa.

Suomen Majakkaseuran ma-
teriaalia, kirjoja, valokuvia, 
kalentereita, t-paitoja oli tilai-
suuden aikana myynnissä.

Ulkokrunnin Pooki (Valokuva © Mauri Hietala, copyright)Pekka Ellilä Kuivaniemeltä, eläkkeellä oleva merikapteeni, on 
kerännyt paljon jäänmurtajiin, majakkatoimintaan ym. meren-
kulkuun liittyviä lehtileikkeitä. Hänen arkistoimansa materiaali 
kiinnosti Suomen Majakkaseuran Pekka Väisästä.

33
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TERVETULOA!Kirkkotie 1 91100 Ii

050 320 6513

Hyvää joulun aikaa!

Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä ja 
paikallisista arvoista ylpeän yrityksen.

Tue paikallista yrittäjyyttä ja 
osta joululahjat Paikallista -yrityksistä

Makoisaa 
joulunaikaa!

Taivaankansi- terapiapalvelut
toivottaa  

 

Rauhallista
joulunaikaa!

Yksityistä mielenterveystukea myös pyhinä!
www.taivaankansi.fi / p. 045-8034 336

4
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Voit myös shoppailla Paikallista -verkkokaupassa 
kotisohvalta käsin: lahjakortitnetista.fi/ii

KUIVANIEMI

nomatnomat
--

Paikallisesti
Hyvää Joulua ja rauhallista uutta vuotta

5
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KUIVANIEMI

Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä ja 
paikallisista arvoista ylpeän yrityksen.

Tue paikallista yrittäjyyttä ja 
osta joululahjat Paikallista -yrityksistä

Sadun Markkinointitoimisto
Satu Sankala
p. 040 620 2100
satu@satusankala.fi
www.satusankala.fi

Rauhaisaa joulun aikaa ja 
menestystä tulevalle vuodelle!

Satun valmennus ja liikuntapalvelut

Satu Kaisto
Liikuntaneuvoja (AT)
www.satunjumpat.com
p. 044- 2017 778

Ryhmäliikunta
Liikuntaneuvonta / PT-palvelut
Virkistyspäivät
Virtuaalitunnit / omatoimitreeni
Liikuntatapahtumat
Treeniohjelmat

Liikuntaa Sinulle.

Valtarintie 2, Ii
satunjumpat@gmail.com

Jumppasali
ilo

Hyvää Joulua toivottaa:

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!
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KUIIVALAINENKuivaniemen 
Nuorisoseura

KUIVANIEMEN NUORISOSEURAN JULKAISEMA LEHTI JOULUKUU 2021

Joulumarkkinaohjelmaa:Joulumarkkinaohjelmaa:
* Joulupukki klo 12* Joulupukki klo 12
* Riisipuurotarjoilu!* Riisipuurotarjoilu!
* * KINKKUARVONTAKINKKUARVONTA  
 klo 12, 13 ja 14   klo 12, 13 ja 14  
 (Paikalla olevien kesken) (Paikalla olevien kesken)
* Kinkku Bingo klo 14* Kinkku Bingo klo 14

Kuivaniemen Seuralla la 11.12. klo 10-15Kuivaniemen Seuralla la 11.12. klo 10-15
JOULUMARKKINATJOULUMARKKINAT

Kuivaniemen nuorisoseura Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

KINKKUARPA

Nimi: ____________________________

Puh.: ____________________________

Myyntipaikka-
varaukset 

 Raimo puh. 
044 209 4496

Marita Rautio on ahkera bingossa kävijä. Kuvassa Marita esittää Raimolle koronapassinsa. 

* Ps. Ota koronapassi mukaan!* Ps. Ota koronapassi mukaan!

Tässä lehdessä 
muun muassa:

Hillasuolta sähkökitara s. 5

Kuivaniemen
Nuorisoseuran 
tapahtumia 
valokuvina s. 6-7

40 vuotta talkootyötä s. 9

Kuivaniemen kautta 
eteenpäin s. 11

Haaveista totta
 - muutto Helsingistä 
Kuivaniemelle s. 14

Paikallista väriä Huonot 
naiset -elokuvassa s. 15



KUIIVALAINENKuivaniemen 
Nuorisoseura

2021

Ikonen jatkaa Nuorisoseuran puheenjohtajana

Kuivaniemen Nuorisoseuran syyskokoukseen osallistui reilut 10 henkeä.

Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran puheenjohtajana jatkaa 
Raimo Ikonen. Johtokun-
taan valittiin sunnuntaina 
7.11. pidetyssä syyskoko-
uksessa uusina Mervi Top-
pinen ja Asta Malo-Ylitalo. 
Erovuosista jatkavat Jari 
Jämsä ja Toini Turkki. Jäse-
ninä jatkavat Airi Ikonen, 
Leena Kaarre ja Hanna Kal-
lio. Varajäseniksi valittiin 
Jani Vakkuri, Aira Sipola ja 
Sirkka Junes.

Jari Jämsä on toiminut useita 
vuosia seuran sihteerinä. Ensi 
vuoden alusta on suunnitel-
tu, että sihteerin työtä jatkaisi 
Mervi Toppinen. 

Toiminnassa bingotoi-
mintaa jatketaan sunnun-
taisin kahden viikon välein, 
kinkkubingoja useammin-
kin. Tansseja järjestetään 
kevättalvella, pääsiäise-
nä, juhannuksena, pitäjä-
markkinoiden aikana sekä 
jouluna, tarvittaessa muul-
loinkin. Discoja nuoril-
le järjestetään muutaman 
kerran. Muita tilaisuuksia 
ovat muun muassa Hallo-
ween ja Kekritapahtuma. 
Harkinnan mukaan järjes-
tetään pääsiäismarkkinat 
ja -myyjäiset, Elo- ja kala-
markkinat, joulumarkkinat 
sekä lasten tapahtuma. Kui-
vaniemen pitäjämarkkinat 
heinäkuussa ovat yksi ke-
sän päätoiminmuoto, jonne 

osallistutaan aikaisempien 
vuosien tapaan. Iin Ilmas-
toareenaan viedään lätty-
kahvila sekä osallistutaan 
Merihelmipäivään, jos sel-
lainen järjestetään. 

Seurojen taloa ja kalustoa 
vuokrataan eri tilaisuuksiin 
ja juhliin järjestetään tapah-
tumia ja juhlia tilaukses-
ta. Kiinteistössä on edessä 
joitain kunnostuksia. Nuo-
risoseuran lehti Kuivalainen 
julkaistaan yhteistyössä Ii-
Sanomien kanssa. 

Lähiajan toimintana on 
muun muassa Joulumarkki-
nat 11.12.2021. HT

2

Kuluva vuosi on jälleen ollut koron-
avuosi. Koronan tuomista haasteista 
ja rajoituksista huolimatta Kuivanie-
men Nuorisoseura on pystynyt järjes-
tämään jonkin verran tapahtumia. Jo 
perinteeksi muodostuneita autobin-
goja ja bingoja on pidetty ja on ollut ilo 
nähdä pelaajia. Iin IlmastoAreenassa 
nuorisoseura oli mukana myymässä 
lättyjä ja kahvia. Markkinaperinnettä 
pidettiin yllä järjestämällä Elo- ja ka-
lamarkkinat. Nuorisoseuran talolla 
järjestettiin myös sirkuskurssi.

Vierailevia tähtiä Kuivaniemel-
lä nähtiin kahden näytelmän verran, 
kun haaparantalainen Kranniteatteri 
esitti seurantalolla Kesähellu-näytel-
män sekä viimeisimpänä nähtiin viih-

dyttävä Joulushow. Joulunodotuksen 
varma merkki on myös perinteiset 
kinkkubingot.

Tapahtumien järjestämiseen on 
tuonut haasteita koronapassin käyt-
töönotto. Valitettavasti monilta ikäih-
misiltä puuttuu pankkitunnukset, 
joka vaikeuttaa koronapassin saa-
mista. On kuitenkin myönnettävä, 
että ajat muuttuvat ja meidän pitäisi 
muuttua niiden mukana. Digiapua ja 
opastusta tarvittaisiin, jotta mahdolli-
simman moni saisi pankkitunnukset 
käyttöönsä ja helpottamaan mm. ko-
ronapassin lataamista.

Monille nuorisoseuroille korona 
on aiheuttanut haasteita seurantalo-
jen kiinteistökulujen muodossa. Pa-

kolliset kulut juoksevat, mutta tulojen 
saanti on vaikeutunut. Kuivaniemen 
Nuorisoseurallekin pelkästään vesita-
riffit tuovat yli 400 euron kulut, vaik-
ka tapahtumien vähyydestä johtuen 
hanoista ei ole vettä juurikaan lirutel-
tu.

Tapahtumat pitävät kuitenkin po-
sitiivistä henkeä yllä. Toiveikkaana 
suuntaamme uuteen vuoteen ja jat-
kossakin nuorisoseuran tavoite on 
olla aktiivinen paikallinen toimija. 

Rauhallista joulunodotusta ja valoisaa 
uutta vuotta 2022!

Tapahtumat pitävät 
positiivistä henkeä yllä



KUIIVALAINEN2021
Kuivaniemen 
Nuorisoseura

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

Kuivaniemen Nuorisoseura ry

Joulukuu 2021

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

KUIIVALAINENKuivaniemen 
Nuorisoseura

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

Jokivarren puutarhaJokivarren puutarha
0400 1921420400 192142

ILOA JOULUUN 
ILOA JOULUUN 

KUKKASILLA!KUKKASILLA!

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

menestystä tulevaan vuoteen 2022menestystä tulevaan vuoteen 2022

KUIVANIEMI

Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry 
kiittää talkootyöntekijöitä 
ja yhteistyökumppaneita.

Hyvää Joulua ja 
Onnea vuodelle 2022.

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 Kuivaniemen Nuorisoseuraa 
hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme 

Hyvää Joulua ja 
menestyksellistä Uutta-Vuotta 2022!

Iin Lehti Oy / IiSanomien toimitus 
ja VKK-Media Oy

Kirjaston kotipalvelun kir-
jakassi on pakattu. Kirjas-
tosihteeri Anne Riepula 
tarkistaa vielä asiakkaan 
toiveet kassin sisällöstä. 
Huomenna kassi noude-
taan ja viedään asiakkaan 
kotiovelle. Kuukausi on taas 
vierähtänyt edellisestä vaih-
tokerrasta. Tuoretta luke-
mista varmasti odotetaan jo.

–Olen ollut aina kova lu-
kemaan. Olin kirjastoauton 
vakiokäyttäjä, kertoo Kui-
vaniemen Luujoella asuva 
Marjatta Kuha. 

Kirjastoauto Akselin toi-
minnan lakkauttamisen 
jälkeen Marjatta siirtyi kir-
jaston kotipalvelun asi-
akkaaksi. Yli kymmenen 
kilometrin matka kirjastoon 
ilman kulkuneuvoa olisi 
hankalaa. 

–Tämä kassipalvelu on 
pelastus, hän kiittelee kirjas-
ton kotipalvelua.

Iin kirjasto tarjo-
aa kotipalvelua kotiin, 
ryhmätoimintaan tai asu-
mispalveluihin. Palvelu on 
tarkoitettu kaikille iiläisil-
le, jotka korkean iän, sai-
rauden, vamman tai muun 
syyn vuoksi eivät voi itse 
asioida kirjastossa. Palvelu 

Kirjakassi kotiin asiakkaan 
toiveiden mukaan

on maksutonta. 
Tuleva kotipalveluasi-

akas haastatellaan hen-
kilökohtaisesti. Kirjaston 
henkilökunta kokoaa asi-
akkaalle hänen toiveidensa 
mukaan luettavaa, kuunnel-
tavaa tai katseltavaa. Asia-
kas voi pyytää kassiin myös 
tiettyä kirjaa. Laina-ajat ovat 
joustavat ja käytettävissä on 
koko OUTI-kirjastokimpan 
monipuolinen kokoelma. 

Kuljetuksesta sovitaan 
asiakkaan kanssa. Aineisto 
tuodaan kotiin ja noudetaan 
takaisin kirjastoon. Asiak-
kaan läheinen voi myös ha-
kea valmiin kirjapaketin 
kirjastosta. 

Jos olet kiinnostunut kir-
jaston kotipalvelusta tai lä-
hipiirissäsi on henkilö, joka 
tarvitsee kotipalvelua, ole 
rohkeasti yhteydessä kir-
jastoon: Iin pääkirjasto 050 
3950 385 ja Kuivaniemen 
kirjasto 050 3106 811.

Marita Turtinen 

Marjatta Kuha on Iin kirjaston 
kotipalvelun asiakas.
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AIOTKO RAKENTAA?
Omakotitalot, kesäasunnot, mökit, autosuojat, ranta- ja pihasaunat, varastot, aitat ym.

Lupapiirustukset, asemapiirrokset ja rakennesuunnitelmat.

Ota yhteyttä:  Jari Jämsä RI, Ins amk | Puh. 0400 929 661  | email:  japjamsa@gmail.com
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Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

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

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. 

Kuivaniemen Roolinvaihtajat har-
joittelee ilman ohjaajaa Simo Pe-
rämäen kirjoittamaa näytelmää 
”UUNON KUUMAT PUUMAT”, 
joka kertoo Uunon Espanjan-mat-
kasta ja siihen liittyvistä kommel-
luksista. Olemme harjoitelleet 
Aseman liikuntahallin kerhotilas-
sa, mutta toivomme pääseväm-
me Kuivaniemen Seurantalolle 
ensi vuoden puolella. Ensi-ilta on 
suunnitelmissa ensi vuoden huhti-
kuun loppupuolella. Esityspaikka-
na Kuivaniemen Seurantalo. 

Rooleissa nähdään: Sirkka Ju-
nes, Mikko Karhu, Tauno Kivelä, 
Eeva Miettunen, Tarja Heinikoski, 
Matti Ellilä ja Anita Tuuttu. Kuis-
kaajan paikka on auki. Tervetuloa 
mukaan!

Roolinvaihtajille harjoittelussa Uunon kuumat puumat

Roolinvaihtajien ensi vuoden näytel-
män ensi-ilta on suunnitelmissa ensi 
vuoden huhtikuun loppupuolella.

Alkuaikoina piirustukset 
piirrettiin käsin erivahvui-
silla tusseilla hakaviivaimen 
tai piirustuskojeen viivain-
ten avulla kuultopaperille 
tai muoville. Kopiolaitok-
sella tilattiin piirustuksista 
paperikopiot, jotka toimitet-
tiin rakennustarkastukseen, 
rakentajille ja työmaalle. 
1980-luvun lopulla alkoi tie-
tokoneavusteinen piirtä-
minen yleistyä ja nykyään 
kaikki suunnitelmat teh-
dään CAD-ohjelmilla.

Keväällä 2021 jääty-
ään päivätyöstään työky-
vyttömyyseläkkeelle hän 
alkoi tehdä suunnitel-
mia kevytyrittäjänä. Se tar-
koittaa, että laskutuksesta, 
ennakonpidätyksestä, il-
moituksista verottajalle sekä 
palkanmaksusta huoleh-
tii laskutuspalveluyritys. 
Jos kevytyrittäjän ansiotu-
lot jäävät alle 15 000 euroa 
vuodessa, laskuun ei tarvit-
se lisätä arvonlisävero, joka 
olisi muutoin 24 prosenttia 
ja näkyisi suoraan asiakkaan 
laskun loppusummassa. Esi-
merkiksi 42 euron tuntihinta 
nousisi arvonlisäveron takia 
noin 52 euroon.

Suunnitelmia Jämsä laatii 
kotitoimistossaan käyttäen 
CAD-ohjelmaa. Piirustukset 
saadaan suoraan sähköisinä 
PDF-muotoon tallennettuna 
ja niistä tulee tulostettuina 
siistit. Ne voidaan toimit-
taa asiakkaalle sähköpostilla 
ja tallentaa suoraan kunnan 
rakennustarkastusta varten 
lupapiste.fi:hin. HT

Kuivaniemeltä rakennus- 
ja rakennesuunnittelua

Kuivaniemellä lähes koko 
ikänsä asunut rakennus-
insinööri Jari Jämsä tekee 
paikallisille ja lähialueella 
asuville rakentajille raken-
nus- ja rakennesuunnittelua. 
Alalle hän tuli 18-vuotiaana 
vuonna 1981 käytyään Ro-
vaniemen Ammattikoulussa 
rakennuspiirtäjälinjan.

Valmistumisensa jälkeen 
hän sai työpaikan Pyhännäl-

tä Pyhännän Rakennustuote 
Oy:n talotehtaan (Jukka-Ta-
lot) suunnitteluosastolta. 
Siellä hänen työnkuvaansa 
kuului omakotitalojen pää- 
sekä rakennepiirustusten 
laatiminen.

Tähtäin oli edetä ural-
la ja siihen tuli mahdolli-
suus, kun hän pääsi Oulun 
Teknilliseen opistoon vuon-
na 1982 Insinöörikoulutuk-

seen valmistuen keväällä 
1986. Koulutuksen ja armei-
jan käynnin jälkeen vuo-
desta 1987 hän on toiminut 
mm. rakenne- ja rakennus-
suunnittelijana, määrälas-
kijana, toimistopäällikkönä 
sekä yrittäjänä. Hän täyden-
si osaamistaan suorittamal-
la keväällä 2014 Insinööri 
Amk-tutkinnon Oulun am-
mattikorkeakoulussa.

1980-luvun lopulla alkoi tietokoneavusteinen piirtäminen yleistyä ja nykyään Jari Jämsä tekee kaik-
ki suunnitelmat CAD-ohjelmilla.
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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!

Oklaholmankatu 1, 94700 KemiOklaholmankatu 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

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

2323
1515

KINKKU-KINKKU-
BINGOBINGO

22 88
44

KUIVANIEMEN SEURALLA
Ma 13.12. klo 18.00Ma 13.12. klo 18.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

7 x Kinkku | 500 € / mp 
500 € pr50 | 2 x 100 €
Tervetuloa ! Ps. Ota koronapassi mukaan!

1515
2323

KINKKU-KINKKU-
BINGOBINGO

22 88
44

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 19.12. klo 16.00Su 19.12. klo 16.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

7 x Kinkku | 500 € / mp 
500 € pr50 | 2 x 100 €
Tervetuloa ! Ps. Ota koronapassi mukaan!

2323
151522 88

44
KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 26.12. klo 16.00Su 26.12. klo 16.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Pääpalkinto 500 €  
500 € / mp |6 x 50 €
Tervetuloa ! Ps. Ota koronapassi mukaan!

TAPANINPÄIVÄN 
TAPANINPÄIVÄN 

JÄTTI-BINGO
JÄTTI-BINGO

THL suosittelee kolmatta koronarokotean-
nosta:

• Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuot-
ta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Toisesta 
annoksesta täytynyt kulua vähintään kaksi 
kuukautta.

• Niille naisille ja 30-vuotta täyttäneille mie-
hille, jotka ovat saaneet rokotteensa lyhyel-
lä, alle kuuden viikon annosvälillä vähintään 
kuusi kuukautta sitten.

• Kaikille 60 vuotta täyttäneille. Toisesta 
annoksesta täytynyt kulua vähintään kuusi 
kuukautta.

• Keväällä määritellyille lääketieteellisille 
riskiryhmille 1 ja 2. Toisesta annoksesta 
täytynyt kulua vähintään kuusi kuukautta.

Varaa aika Iin koronarokotusnumerosta 
08 5875 5011 ma-to kello 8-11 ja pe kello 
8-9, kun vähimmäisaika toisen ja kolman-
nen rokotteen välillä alkaa lähestyä.

Varaa kolmas korona- 
rokote rokotusnumerosta

oulunkaari.com

Synnyin kuivaniemellä 
1979. Olen perheen kuopus, 
vanhemmat veljeni Ant-
ti ja Jaakko, isä Pentti ja äiti 
Lempi Heinikoski. Nykyään 
asun Torniossa puolisoni 
kanssa ja lapsiakin on. Var-
tuin kuivaniemellä näsiössä, 
Halsintörmällä. 

Elämääni musiikin li-
säksi kuului luonto, met-
sästys ja kalastus. Liikunta 
on ollut aina monipuolis-
ta, jääkiekkoa pelattiin joen 
jäällä Laasuvannossa ja 
törmältä laskettiin kaikil-
la mahdollisilla ja välillä 
mahdottomillakin välineil-
lä. Hiihtäminenkin oli välil-
lä totista touhua. Tennistä 
pelattiin yhdessä veljesten 

Terveiset Tuomas Henrikki Heinikoskelta:

Hillasuolta rahat sähkökitaraan
ja isän tekemällä nurmiken-
tällä. Kylän jalkapallojouk-
kueessa olin myös mukana 
monia vuosia, voimahar-
joitteluakaan unohtamatta. 
Peruskoulua kävin Heini-
kosken koululla ensimmäi-
set kuusi vuotta ja yläaste 
asemakylällä. Olen amma-
tiltani sähköasentaja ja Ali-
konemestari. Leipätyöni on 
Tornion Voima Oy:ssä.

12-vuotiaana kiinnostuin 
kitaransoitosta, ensimmäi-
set sävelet ja kappaleet opet-
telin soittamaan kitaralla 
johon olin viritellyt eripak-
suisia kalastus-siimoja ja vi-
rityskin oli syystä ihan omaa 
luokkaansa. Hillasuolta tie-
nasin rahat sähkökitaraan, 

siitäpä se rautalankamusii-
kin opettelu sai alkunsa, se 
veti puoleensa nuorta kita-
ristin alkua. Säestämisestä 
ja laulamisesta kiinnostuin 
vähän myöhemmin. Erilai-
sia bändivirityksiä on ollut 
useita tämän pienen elämä-
ni aikana. 

Opiskeluaikana vapaa-
illat meni musakerhol-
la ja punttisalilla. Joitakin 
soittokeikkoja tehtiin ker-
holaistenkin kanssa. Rei-
jo Taipale, Topi Sorsakoski, 
Jorma Kääriäinen ja Vesa-
Matti Loiri ovat olleet mi-
nun suosikkejani/esikuvia. 
Pikkupoikana telkkarista 
katselin suomalaisia musta-
valkoelokuvia joissa usein 

lauloi/näytteli Olavi Virta, 
hänen äänensä soi varmas-
ti ihmisten mielissä hamaan 
tulevaisuuteen. Paljon piti 
vettä virrata laasuvannossa 
ennen kun rohkenin näyttä-
mään taitojani kyseisen hen-
kilön nimellä varustetussa 
laulukilpailussa. 

Oli hienoa kun Rova-
niemellä alkukarsinnassa 
kättäni puristi tangoku-
ningas Matti Korkiala. Fi-
naalissa tuomaroiva Teuvo 
Oinas, kehui  lauluääntäni 
ja kehotti osallistumaan tan-
gomarkkinoille. Mukaan ki-
soista lähti toisen sijan pysti 
ja päätös hakeutua tango-
markkinoille 2020. Covid19 
peruutti kilpailun, sama 
toistui 2021.

Lähemmäs neljä vuotta 
sitten ajauduin teatterimaa-
ilmaan se on ollut todella 
opettavaista. Siinä on kaikki 
aistit yhtäaikaa käytössä ja 
opeteltavia repliikkejä/lau-
lunsanoja on välillä pinnis-
teltävä muistin syövereistä. 
Aikomukseni on laulaa le-
vylle joitakin cover kappa-
leita lähitulevaisuudessa. 
Myös oman singlen teke-
minen on suunnitelmissa. 
Muutakin musiikkiin liitty-
vää on tulossa mikäli tämä 
nykytilanne antaa myöten.

Mukavaa joulun odotusta 
kaikille Kuivaniemeläisille!

Toivoo 
Tuomas Heinikoski

5

Elämääni musiikin lisäksi kuu-
lui luonto, metsästys ja kalas-
tus, toteaa Tuomas Heinikoski.
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Raimo Ikonen.jani Vakkuri. Jari Jämsä. Leena Kaarre. Alarivissä  Toini Turkki. Aira Sipola. Airi ikonen

 Nuorisoseuran toiminta perustuu talkootyöhön. Aira Sipola osal-
listuu talkootyöhön, tällä kertaa leipomalla joulutorttuja.

Heinäkuussa olimme  mukana merihelmi  päivillä.

Nuorille on järjestetty seuralla discotoimintaa kuluvana vuonna.

Nuorisoseurantalolla oli lauantaina 9.10. tarjolla harvinaista herkkua. Kranniteatteri Torniosta saapui esittämään musiikkinäytelmän 
”Kesähellu ja hitit”.

Kuivaniemen nuorisoseuran toimintakertomus kuvina



KUIIVALAINEN2021
Kuivaniemen 
Nuorisoseura

13

7

Kinkkubingotoiminta on ollut suosittua pitkin vuotta.

Seura järjesti kahviteltan markkinoilla.

Kuluneena vuonna aloitettu Autobingo seuralla on ollut odotettu uusi toimintamuoto.

Jon Sebastian Säckinen on hyvin  lahjakas muusikko  ja näyttelijä, 
joka on käynyt  seuralla  kaksi kertaa esiintymässä.

Iissä ilmastoareenalla kesällä 2021 nuorisoseuralla oli kahviotoi-
mintaa.

Etätapahtuma vanhuksille, joka striimattiin Iistä Olhavaan ja Kuivaniemelle.
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METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

p. 040 585 9809

Koneurakointi
HirvasniemiHirvasniemi
Lallintie 42 
95160 Oijärvi

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

TAKSI
0100 3020

Ota taksi - Tilaa otaxi!

Kuivaniemi - Oijärvi - Olhava - Ii

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

VAUHTIVUOKRA
vuokraa moottorikelkat • vesijetit • kaivurit

Jani Sipilä 040 846 0462

www.vauhtivuokra.com

Kyllikki Kumpulainen ja Anita Tuuttu kahvitilaisuudessa

Kuivaniemen eläkkeensaaji-
en toiminta oli talvella 2020 
täydessä vauhdissa; kah-
vitilaisuudet, kokoukset, 
avoimet pilkkikilpailut so-
vittuna. Kesämatkaa suun-
niteltiin, kevätkokous 
pidettiin maaliskuun alussa. 
Kaikki loppui kerralla, kun 
14 maaliskuuta tuli korona-
rajoitukset, kokoontumis-
kiellot ja rajoituksia koko 
ajan lisää. Kesätapahtumat 
peruttiin, missään ei ollut 
tapahtumia, ei mitään. Ko-
tona, kotona, kotona.

Syksyllä hieman helpot-
ti ja aloiteltiin toimintaa. 
Jälleen tuli rajoitukset. Syys-
kokous, pikkujoulu ja muut 
tapahtumat peruttiin. Jäl-
leen kotona, kotona. Koro-
narokotukset tulivat 2021 
ja Suomea alettiin pikkuhil-
jaa avaamaan. Toukokuus-
sa pidettiin edellisen syksyn 
syyskokous ja 2021 kevätko-
kous. Kesällä isot tapahtu-
mat oli kielletty.

Toimintaa koronan varjossa
Syksyllä jatkui toimin-

ta ja odotimme rajoitusten 
poistuvan. Toiminta jatkui 
ja voitiin pitää syyskokous 
marraskuussa, samoin pik-
kujoulu. Syyskokoukses-
sa valittiin puheenjohtajaksi 
Anita Tuuttu ja varapuheen-
johtajaksi Pirjo Rousu ja sih-
teeriksi Martti Kaarre. 

Innolla suunnittelimme 
ensi vuoden tapahtumia. 
Mutta oli jo jonkin aikaa tie-
dotettu, että korona leviää, 
uusia muunnoksia tulee ja 
rajoitukset palaavat. Alue-
virasto on tätä kirjoittaessa 
päättämässä kovista rajoi-
tuksista. Voi ihme!

Martti Kaarre

Eläkeliiton Kuivaniemen 
yhdistys luovutti 100 euron 
lahjakortin Kuivaniemen 
Hoivakodin ja Palveluasun-
tojen väelle. Lahjoituksen 
otti vastaan Palveluesimies 
Päivi Ylisuvanto. Tarkoi-
tusena on,että se käytetään 
tuomaan jouluiloa asukkail-
le. Yhdistyksemme on saa-
nut rahan syksyllä Rokuan 
hyvinvointipäivien aikana 
pidetyistä arpajaistuloista.

Lahjakortin kävi viemäs-
sä yhdistyksen puheenjoh-
taja Anne Väätämöinen ja 
sihteeri Seija Tikkanen. Sa-
malla toivotimme Hyvää ja 
makoisaa Joulun aikaa koko 
talonväelle. Anne Väätämöi-
nen

Lahjakortti Hoivakodin ja Palveluasuntojen väelle

Lahjakortin kävi viemässä yhdistyksen puheenjohtaja Anne Väätämöinen ja sihteeri Seija Tikkanen. 
Lahjoituksen otti vastaan Palveluesimies Päivi Ylisuvanto
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Haitarinsoittaja  Esko Holappa 
on  ollut useasti soittamassa 
vuosikymmenten aikana tila-
uksissa.
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Canomaran, uudenlainen 
tapa nauttia vesillä olosta

Canomaranin ideoija, ennal-
ta ehkäisevän terveydenhoi-
don asiantuntija, Veli-Jussi 
Jalkanen, on kehittänyt is-
tumisen ergonomisuutta 
optimoivan Salli -satula-
tuolin, joka on lanseerattu 
maailman terveellisimmäk-
si työtuoliksi. Jalkasella on 
runsaasti tietoa istumafysio-
logiasta sekä pitkä kokemus 
eri urheilulajeista. 

Canomaran sopii kaikille 
vesillä liikkujille, on suunta-
vakaa sekä helposti ohjatta-
va. Melojia voi olla yhdestä 
kolmeen henkilöön.

Se on monien huippu-
melojien sekä melojakou-
luttajien testaama, ja todettu  

ylivoimaiseksi istuma-asen-
noltaan, vakaudeltaan ja 
mukavuudeltaan, perintei-
seen kanottiin verrattuna.

Canomaran Salli sa-
tulaistuimen suunnitte-
lun lähtökohtana on ollut 
maksimoida melomisen 
ergonomia, tehokkuus, tur-
vallisuus, ja mukavuus. 

Salli -satulaistuimella  me- 
lomisella on todettu monia 
positiivisia vaikutuksia ke-
hoon, mm. ryhdin parane-
minen sekä hartioiden ja 
käsivarsien lihasten vahvis-
tuminen, unohtamatta har-
tiajännityksen vähenemistä.

Kuivaniemeläinen ve-
neenrakentaja Hannu Hie-

tala, vastaa Canomaranin 
tuotanto- ja tuotekehitys-
prosessista. Hietala on 
rakentanut veneitä jo vuosi-
kymmeniä, joten hänellä on 
vankkaa tietotaitoa myös la-
sikuiturakentamisesta.

Pohjoisen Luonto Oy.n 
yrittäjä Reijo Korkala mu-
kaan Canomarania on alettu 
valmistamaan Kuivaniemel-
lä tänä kesänä ja tuotteet 
ovat menneet kotimaan 
markkinoille.

–Ensi kesänä osallistum-
me Helsingin Venemessuille 
uutuustuotteella, hän iloit-
see.

Maarit Halttu

Hannu Hietala  ja Joni Päivärinta viimeistevät  Canomaranin ergonomista satulatuolia veneeseen. 
Runkoratkaisunsa ansiosta Canomarania on lähes mahdoton saada kaatumaan. Istuminen kor-
keammalla auttaa havainnoimaan ympäristöä paremmin.

9

Kuivaniemeläisen Raimo 
Ikosen talkootyöhistoria 
Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran hyväksi on mittava, 
millä tahansa mitta-astei-
kolla tarkastellessa. Pelkäs-
tään bingoissa Ikonen on 
ollut mukana 590 kertaa. 
Järjestyksenvalvoja teh-
täviäkin tansseissa ja dis-
coissa on kertynyt vuosien 
saatossa 350. Nuorisoseu-
ran arkistoista sekä toimin-
takertomuksista selviää 
työvuoroissa olleet. Useasti 
on ollut työlästä löytää va-
paaehtoisia töihin, mutta 
aina asiat ovat jotenkin jär-
jestyneet. 

–Tästä kuuluukin kiitos 
talkoolaisille, kiittelee Iko-
nen. 

Koronakurimus vai-
keutti myös nuorisoseuran 
toimintaa. Auto- ja normaa-
libingon suosiot kannattivat 
onneksi seuran pahimman 
ajan yli.

Mieleenpainuvimpia ta-
pahtumia Ikosesta ovat ehdot- 
tomasti 1980-luvulla nuori- 

40 vuotta 
talkootyötä

soseuralla esiintyneiden, Kir-
kan, Irwinin sekä Arja Kori-
sevan, keikat. 

–Kirkan keikalle on eh-
dottomasti myyty eniten 
lippuja koko nuorisoseuran 
historian aikana, muistelee 
Ikonen. Aikoinaan seuralla 
ovat esiintyneet myös suo-
men ehdottomasti tunne-
tuimpiin laulajiin kuuluneet 
Olavi Virta sekä Tapio Rau-
tavaara, sekä monet muut 
kuuluisuudet. Tämä luokin 
hiukan perspektiiviä siihen, 
kuinka kauan Kuivaniemen 
Nuorisoseuralla on ollut toi-
mintaa.

Monet kenties muista-
vatkin Vatungissa järjestetyt 
tapahtumat, joita tähditti-
vät 2000-luvun alkupuo-
lella Gimmel, TikTak sekä 
Antti Tuisku. Vatungin Ke-
säravintola Pooki, oli vuo-
sia nuoriseuran hallinnassa, 
vetovastuu toiminnasta oli 
Ikosella. Iin markkinat, va-
tunkipäivät, iImastoareenan 
kahvilanpito, elo- ja kala-
markkinat, joulumarkkinat, 

pitäjänmarkkinat, pääsiäis-
myyjäiset, lastentapahtu-
mat ym. missä Kuivaniemen 
Nuorisoseura on ollut mu-
kana tai järjestämässä ta-
pahtumia, ovat tuoneet iloa 
ja virkeyttä koko kylälle.

Ikonen kertoo, että 10 
uutisten loppukevennyk-
siinkin on päästy peräti kol-
me kertaa. Ukonkantokisa, 
maailman suurin pääsiäis-
luuta sekä Miss variksen-
pelätin ovat idearikkaan 
talkoosakin mielikuvituk-
sen positiivisia tuotoksia.

Remonttejakin on näihin 
40 talkoovuoteen riittänyt. 
116 vuotta vanha nuoriso-
seuran talo on remontoitu 
kirjaimellisesti päästä var-
paisiin. Ikkunat, ovet ja läm-
mitysjärjestelmä on uusittu 
vuosien saatossa.

Hienoa, että pienen Kui-
vaniemen kylän ihmisis-
tä löytyy talkoohenkeä ja 
omistautumista pitämään 
kylä vireänä.

Maarit Halttu

Raimo Ikonen palkittiin viime kesänä Vuoden Iiläiseksi.

Raimo Ikosen mittava ura:
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Kesä tavallista vilkkaampi
MUSEOLLA MENNYT KE- 
SÄ OLI koronarajoituksis-
ta huolimatta tavanomaista 
vilkkaampi. Kesän ajan mu-
seolla esillä ollut näyttelys-
sä oli  esillä matot ja erilaiset 
seinävaatteet sekä niiden 
valmistus kangaspuilla. 

Materiaalia saatiin kii-
tettävästi jopa niin että pie-
neksi puutteeksi koettiin 
tilan puute ja näyttelytilan, 
aikoinaan savupirttinä ol-
leen huoneen hämäryys. 
Toisaalta ikkunoista tul-
lut luonnonvalo ja valkeiksi 
kalkitut seinät korostivat vä-
rejä aivan erityisellä tavalla. 
Museon näyttelyesineiden 
luettelointi, numerointi ja 
nimeäminen vaati myös 
suuren työpanoksen ja tätä 
tulemme vielä ainakin ensi 
kesän aikana talkooiltojen 
ohjelmassa jatkamaan. Mu-
seon toiminta edellyttää 
esineistön luettelointia ja ko-
koelma-aineiston taltioimis-
ta. Vanhojen työkalujen ja 

Näyttelyn väriloistoa

Joulutunnelmaa museon kulmilla.

erilaisten  esineiden tunnis-
taminen, nimeäminen ja nii-
den  käyttötarkoituksen ja 
toimintaperiaatteen selvittä-
minen oli muutaman kerran 
koetuksella. Onneksemme 
kylältä vielä löytyy vanho-
jen työvälineiden ja -mene-
telmien tuntijoita ja osaajia.       

KESÄN TALKOOILLOISSA 
aina tiistai-iltaisin oli paikal-
la mukavasti väkeä ja mikä 
tärkeintä, näkyvää tulosta ja 
hyvää jälkeä tuli aikaiseksi. 
Laajan pihapiirin nurmikon 
leikkuu kiivaimman kasvun 
aikaan jo pelkästään työllis-
tää monta käsiparia. Suuret 
kiitokset kaikille talkoisiin 
osallistuneille ja erityiskii-
tos kaikista kanttiini-aitassa 
valmistetuista herkuista, joi-
ta saimme nauttia talkoiden 
lomassa. 

Museolla pidettiin pe-
rinteiset kaksi lauluiltaa ja 
puistokonsertti, joihin osal-
listui yleisöä kiitettävästi, 
vaikka koronan johdosta oli-
si muuta ollut odotettavis-
sa. Kuitenkin huolehtimalla 
tunnollisesti terveysturval-
lisuudesta ja viranomaisten 
ohjeiden mukaan toimimal-
la  sairastapauksilta vältyt-
tiin. Siitäkin suuret kiitokset 
talkooväelle ja vierailijoille.

KOTISEUTUYHDISTYKSEN 
SYYSKOKOUKSESSA pää- 
timme ottaa tulevan vuo-
den toimintasuunnitelmaan 
Kuivaniemen kouluihin liit-
tyvän materiaalin keruun. 
Tarkoituksenamme on koo-
ta mahdollisimman laajalti 
aineistoa kaikista Kuivanie-
mellä eri vuosikymmeninä 
toiminnassa olleista kouluis-
ta. Koulurakennuksista, kos- 
ka ne on rakennettu, raken-

tajia ja mistä vaikkapa han-
kittiin puutavara, valokuvia 
rakennuksista eri aikakau-
silta, luokkakuviakin, kou-
luihin liittyviä kertomuksia,  
artikkeleita ja tapahtumia, 
tietoja opettajista. Myös 
koulujen toimintavuodet 
- milloin opetus alkoi ja  
koska päättyi jne. Myös kou-
luihin liittyvää esineistöä 
voidaan ottaa museon ko-
koelmiin rajatussa määrin. 
Keräyksellä saadusta aineis-
tosta kootaan aikanaan valo-
kuvanäyttely josta osa tulee 
esille museon tiloihin ja ko-
konaisuudessaan nähtäville 
yhdistyksen www-sivuille. 
www.kotiseudut.fi/kuiva-
niemenkotiseutuyhdistys. 

KUIVANIEMEN KOTISEU-
TUYHDISTYS perustettiin 

70 vuotta sitten. Koronapan-
demian johdosta asetettu-
jen kokoontumisrajoitusten 
vuoksi emme viime kesänä 
voineet järjestää kotiseutu-
juhlaa. Niinpä yhdistyksen 
syyskokous on päättänyt 
että juhlistamme merkkipäi-
vää perinteitä kunnioittaen 
mutta myös monipuolisem-
min. Juhlan ajankohta tule-
vana kesänä on heinäkuun 
10. päivänä. Edellytyksenä 
tapahtuman järjestämiselle 
joudumme kuitenkin huo-
miomaan mahdolliset ko-
ronapandemiasta johtuvat 
viranomaismääräykset ylei-
sötilaisuuksille. 

    
Kauko Vakkala

Pohjois-Suomen syöpäyh-
distyksen Kuivaniemen 
osastolla on pitkät perin-
teet, sillä se on perustettu 
jo 90- luvulla Kuivaniemel-
le. Kokoontumisia on ker-
ran kuussa, jolloin saadaan 
vertaistukea ja vaihdellaan 
kuulumisia kahvittelun lo-
massa.

Puheenjohtajana toimi-
va Kaarina Karhu ja sihtee-
ri Arja Hokkanen kertovat 
osaston kutsuvan eri alo-
jen asiantuntijoita luennoi-
maan kerhotapaamisiin, 
kuten psykologeja sekä lää-
käreitä. Paikalla on käynyt 
myös kirjaston kotipalvelus-
ta infonnut kirjastonhoitaja 
sekä Kuivaniemen aptee-
kin henkilökuntaa. Osasto 

Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen Kuivaniemen osaston kuulumisia
järjestää lisäksi virkistystoi-
mintaa erilaisten reissujen 
muodossa. Yhteistyötäkin 
tehdään paikallisten eri jär-
jestöjen kanssa. Tästä on hie-
no esimerkki, vastikään 
Kuivaniemellä esiintyneen 
Kranniteatterin näytelmä, 
Kesähellun järjestäminen 
yhdessä.

Osasto ohjaa potilaita 
sekä läheisiä yhdistyksen 
järjestämille sopeutumis-
valmennuskursseille, tukee 
rintasyöpäpotilasta protee-
sirintaliivien hankinnassa 
sekä on mukana myyjäisis-
sä. Kuivaniemellä saa syö-
pään sairastunut vuosittain 
myös 50 euron arvoisen 
edun käytettäväksi, partu-
riin, hierontaan tai jalkahoi-

Syöpäyhdistyksellä on ko-
koontumisia kerran kuussa, 
jolloin saadaan vertaistukea ja 
vaihdellaan kuulumisia kahvit-
telun lomassa.

toon.
Pohjois-Suomen syöpä-

yhdistys kouluttaa tukihen-
kilöitä ja kuivaniemeläinen 
Arja Hokkanen on yksi heis-
tä. Muista tukihenkilöistä 
saa tietoa syöpäyhdistyk-
sestä.

Arja ja Kaarina toivotta-
vat uusia tulijoita tulemaan 
tutustumaan kerhon toimin-
taan  ja samalla he toivotta-
vat hyvää joulunaikaa koko 
osaston puolesta kaikille.

Maarit Halttu

Koskematon lumipeite pi-
halla ja kuuraiset seinät 
rakennuksissaan viettää 
Kuivaniemen kotiseutu-
museo sydäntalven hiljais-
eloaan. Sinistä hämärää 
valaisee kirkonkyläntien 
uudet tievalot ja läheisten 
pihojen jouluvalot sekä kir-
kon valkeista seinistä hei-
jastuva valonkaje. Tänä 
jouluna myös museon pi-
hapiiri sai ensi kertaa joulu-
valot. Pihojen valaiseminen 
pimeimpänä vuodenaikana 
muistuttaa meitä siitä että 
kuitenkin aikanaan valo 
voittaa ja tämäkin sydäntal-
vi vaihtuu pian häikäiseviin 
keväthankiin.   

KESÄN AJAN toukokuun 
lopulta elokuun viimei-
seen päivään vietettyjen 
tiistaitalkoiden tulokse-
na pihapiirissä on tapahtu-
nut monenmoista ehostusta. 
Museon päärakennusta 
peittää uusi punamultamaa-

li. Talkoot aloitettiin touko-
kuun viimeisenä lauantaina 
keittämällä perinteistä pu-
namultaa 90 litraa. 

Maalaustyö päästiin aloit-
tamaan seuraavana tiistai-
na ja työ saatiin päätökseen 
heinäkuun ensimmäisellä 
viikolla. Vuorilaudat ja ik-
kunan- ja ovenpielet maalat-
tiin valkealla öljymaalilla. 

Myös ikkunaluukkujen 
kukat saivat uutta hehkua. 
Kuten tavallista maalaus-
työtä jouduttiin sovittamaan 
sään ja auringon suunnan 
mukaan, koska paisteen 
puoleiselle seinälle maa-
li kuivuisi ehtimättä imey-
tyä riittävästi seinälautaan. 
Rakennusten ylläpito vaatii 
jatkuvaa hoivaa ja erityises-
ti vanhat rakennukset vaati-
vat sitä. Eikä kaikki tehdystä 
työstä välttämättä näy ulos-
päin, muutoin kuin että niin 
ne rakennukset vain säily-
vät, vuosikymmenestä toi-
seen.

Museon 
kulmilta
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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

Yrityksemme on perustet-
tu vuonna 1972 Saarijärven 
Linnan kylässä. Matti päät-
ti perustaa oman yrityksen 
hyödyntääkseen Suomes-
sa ja Ruotsissa karttunutta 
osaamistaan muovituottei-
den valmistamisessa. 

Saksasta oli hankittu me-
tallitekniikan osaamista, 
joka sekin oli avuksi, kun 
hän teki erilaisia työkalu-
ja ja apulaitteita tuotannon 
tarpeisiin. Alussa toiminta 
oli pienimuotoista ja siihen 
tarvittiin kaikki perheen ta-
lousrahat, joilla hankittiin 
Norjasta putkia, joita sit-
ten myytiin eteenpäin ra-
kennusliikkeiden tarpeisiin 
pitkin Suomea. Toiminnan 
laajentuessa tuli eteen toi-
mitilakysymys, kun Linnan 
vanha koulurakennus ei 
enää riittänyt.

Kuivaniemi valikoitui 
vuonna 1975 oman hallin 
rakennuspaikaksi logistis-
ten yhteyksiensä vuoksi. 

Toiminta perustui pit-
kälti Norjasta hankitun 
putken jälkikäsittelyyn ja 
jälleenmyyntiin, jolloin ym-
pärivuotinen tieyhteys Poh-
joismaihin Haaparannan 

”Kuivaniemen aikoina minua 
kutsuttiin Jormaksi, otin jos-
kus vuosituhannen vaihteen 
tienoilla aktiivikäyttöön en-
simmäisen ristimänimeni Wille 
Jorma Henrik.”

Kuivaniemen kautta eteenpäin
kautta oli tärkeä. Tonttihan 
rajautui lännessä Nelostie-
hen ja idässä rautatiehen. 
70-luvulla toiminta laaje-
ni omalla putken valmis-
tuksella. 1980-luvun alussa 
mukaan tuli putkiyhteiden 
valmistaminen ruiskuvalu-
tekniikalla. Vuosikymme-
nen puolivälissä Matti päätti 
myydä putkiyhteiden val-
mistuksen Ulvilaan perus-
tetulle tehtaalle. Tämän 
seurauksena tuli kilpailu-
kielto kyseisten tuotteiden 
osalta Suomeen.

Maantieteellisiä rajoit-
teita kunnioittaen Matti oli 
pian sen jälkeen perusta-
massa muovituotetehdasta 
Haaparantaan. Yrityksessä 
oli mukana muutama ruot-
salainen osakas. Valitetta-
vasti yhteisosakkuus ei ollut 
kaikkia osapuolia tyydyttä-
vää ja kyseinen liiketoiminta 
ajettiin pian alas. Yksi näistä 
ruotsalaisista kuitenkin ky-
syi, että voisiko Matti alkaa 
valmistaa hänen perusta-
malleen tukkuliikkeelle put-
kiyhteitä, joten vuonna 1988 
Matti hankki uudet koneet 
ja muotit liiketoiminnan uu-
delleenkäynnistämiseksi. 

Itse asiassa kyseinen ruot-
salaisyritys on vielä tänäkin 
päivänä yksi yrityksemme 
merkittävimmistä putkiyh-
deasiakkaista.

1990-luvun taitteessa 
Kuivaniemellä toimi hetken 
aikaa ikkuna- ja ovitehdas, 
joka käytti muovisia profii-
leita tuotteissaan. Matti oli 
mukana hankkeessa ja tar-
koitus oli valmistaa kyseisiä 
profiileita saksalaisella lin-
jastolla. Valitettavasti tuot-
teet eivät iskeneet itseään 
läpi ja nykyään tuossa ra-
kennuksessa toimii paloase-
ma. Matin hankkima linjasto 
jatkoi aikanaan matkaansa 
ulkomaille.

Matti perusti toiminnan 
suureen konemäärään aja-
tuksella, että tarvitsee tehdä 
vähemmän tuotevaihtoja, 
lähinnä vaan käynnistää ko-
neet tarvittaessa. Tuoteva-
likoiman laajentuessa yhä 
suurempiin putkiyhteisiin, 

eteen tuli myös isomman 
ruiskuvalukoneen hankinta. 
Kyseinen saksalainen kone 
ei kuitenkaan mahtunut 
Aseman tai Varikon hallei-
hin. Katseltuaan vaihtoeh-
toja eripuolilta, hän hankki 
hallin Heinolan Kirkonky-
lästä vuonna 1997. Ajatuk-
sena oli, että tehdas olisi 
lähempänä kotimaan pää-
markkinoita. Tuosta lähtien 
hän vietti melkoisen määrän 
aikaa tien päällä tehdaspaik-
kakuntien välillä tavaroita 
kuljettaen ja uusia keksintö-
jä suunnitellen.

Olen syntynyt (1978) ja 
käynyt peruskoulun Kui-
vaniemellä. Lukion myötä 
muutin Ouluun ja myöhem-
min Lahteen insinööriopin-
toihin. Työskenneltyäni 
muoviteollisuusyrityksissä 
Suomessa ja vajaan kaksi 
vuotta Yhdysvalloissa, tulin 
töihin isäni yritykseen vuo-
den 2008 Vappuna.

Vuonna 2010 teimme su-
kupolvenvaihdoksen ensim-
mäisen vaiheen ja yrityksen 
nimi lyheni muotoon Wiitta 
Ky. 2013 meille tuli mahdol-
lisuus laajentaa toimintaam-
me, kun toisella puolella 
Heinolan kaupunkia toimi-
nut muovitehdas tuli myyn-
tiin. Kaupoista saatiin 
sovittua ja samalla teim-
me sukupolvenvaihdoksen 
seuraavan vaiheen. Yritys-
muoto muutettiin samassa 
vaiheessa osakeyhtiöksi.

Tänä päivänä yrityksem-
me varsinainen liiketoiminta 
on Heinolan Hevossaares-
sa. Siellä meitä wiittalaisia 
työskentelee parikymmentä 
ja sesonkien mukaan lisäksi 
jonkin verran vuokratyön-
tekijöitä. Yrityksemme lii-
kevaihto on noin 6.000.000 
EUR. Kuivaniemellä meillä 
on kiinteistö, josta on vuok-
rattu asuinhuoneistoja että 
hallitiloja ulkopuolisille. 
Uusia hallitiloja saneerataan 
lähitulevaisuudessa.

Suurin osa liikevaihdosta 
syntyy erilaisten muovituot-
teiden valmistamisesta so-
pimusvalmistusasiakkaille. 
Putkiyhteiden valmistami-

nen on edelleen merkittä-
vä osa kokonaisuutta ja nyt 
kesällä laajensimme uu-
teen tuoteryhmään: lumi-
leluihin. Näiden kaikkien 
suomalaisten tuntemien, ai-
emmin Orthexin valmista-
mien, tuotteiden uusi nimi 
on ”The Pulkka by Wiitta”, 
joka näkyy myös tienvarren 
kyltissä Kuivaniemellä. 

Wille Viittanen

Monet kuivalaiset varmasti muistavat Mat-
ti Viittasen ja yrityksensä T:mi Wiitta-Tuotteen 

urheilukentän laidalta. Mutta mistä se sinne 
tuli ja minne se meni?

11
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Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8715

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

LEIPOMOMYYMÄLÄ JA KAHVIO

TARTU 
RIESKAAN
UUDELTA 
KANTILTA

Krouvintie 5, 90400 OULU

mukavaa joulua 
ja iloista

uutta vuotta!

toivottaa
Suomen suurin 

kaytettyjen tietokoneiden 
verkkokauppa

:

Kuivaniemelle Ratatie 2:een 
Apteekin taloon rantau-
tuneet Mainingin Maku ja 
Lahjan Paikka ovat olleet 
jo täyttä häkää jouluisissa 
puuhissa. Varsinkin Lahjan 
Paikka on jo monta viikkoa 
pakannut yritysten joulu-
lahjatilauksia.

Mainingin Maku ja Lahjan Paikka 
jouluisissa puuhissa Kuivaniemellä

Mainingin Maulla suurin 
sesonki on vielä edessä, kos-
ka joulun tuoretuotteiden 
valmistus alkaa lähempänä 
joulua. Keittiössä on kuiten-
kin riittänyt vilskettä aina 
lokakuun alusta asti, jolloin 
muutto isompiin tiloihin 
toteutui. Päätuotteet kyl-

mäsavulohi ja kylmäsavulo-
himousse nauttivat edelleen 
kasvavasta suosiosta ja nii-
tä tullaan ostamaan jo vähän 
kauempaakin.

Joulua odotellessa on 
myymälästä myös tilat-
tu lukemattomia makeita 
ja suolaisia kakkuja ja lei-

vonnaisia. Valmisruokien 
menekki on myös hyväs-
sä nousussa. Myymälässä 
vietettiin sopparalliviikkoa 
savulohikeiton merkeis-
sä. Viikon tarkoitus oli saa-
da mahdollisimman moni 
maistamaan ja tutustumaan 
Mainingin Maun ruoki-
en erinomaiseen makuun ja 
laatuun. Viikko oli menestys 
ja sopat myytiin joka päivä 
loppuun.

Joulun pääsesonkiin val-
mistaudutaan tekemäl-
lä töitä kirjaimellisesti 
yötä-päivää. Tilauksia tai 
varauksia ei oteta vastaan, 
jotta työtunnit pystytään 
käyttämään tehokkaas-
ti päätuotteiden valmistuk-
seen. 

Näin aikaa ei kulu 
viestien tai puheluiden 
ääressä, vaan pyritään var-
mistamaan tuotteiden saata-
vuus ihan kaikille.

IiSanomat

Lahjan Paikasta kannattaa hakea joulun mausteet, erikoisma-
keiset, teet ja kahvit sekä suomalaiset lahjatavarat. Myymälä on 
avoinna joulukuussa normaalien aukioloaikojen lisäksi kolmena 
sunnuntaina kello 11 – 15. Jouluaattona palvellaan vielä 9– 12.

12
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Joulukuun aukioloajat  
MA-PE 9.00-15.00

LA 10.00-14.00
Muina aikana soita numeroon 0400-340990

Kylmäsavustettuja poronliha tuotteita
Käristykset, jauhelihat, Balkan makkara ym. 

Kuivaniemen Tilaliha on 
23 vuotta sitten perustet-
tu osuuskunta. Osuuskun-
nassa on tällä hetkellä 11 
henkilöosakasta, ja 3 yhtei-
söosakasta.

Tilalihalla teurastetut po-
rot jalostetaan erilaisiksi 
tuotteiksi, joita ovat muun 
muassa kylmäsavutuotteet, 
Balkanmakkara, purkkili-
hat ym. 

Uutuustuotteena Tilali-
halla on valmis poron käris-
tys. Valmis käristys on 400 g 
purkeissa. Käristys on val-
mistettu samalla tavalla, mi-
ten poron säilykekin. Näin 
ollen poronkäristys purkin 
voit ottaa mukaan, vaikka 
vaellusreissulle ja lämmittää 
nuotiolla.

Lisäksi porojen lihaa 
myydään pakaste tuottei-
na käristykset, jauhelihat, 

Kuivaniemen Tilalihalta 
monenlaisia tuotteita

paisteja ja fileitä. Näin po-
rosta löytyy siis kaikkea 
mahdollista. Tilaliha ottaa-
kin mielellään vastaa uusia 
tuotekehitysideoita.

Lisäksi Tilalihalla teuras-
tetaan myöskin karitsoja ja 
lampaita rahtityönä. Tilaliha 
tekee rahtityönä lampureil-
le samoja tuotteita mitä teh-
dään porosta. 

Jalostukseen otetaan 
myös hirveä. Hirvi on tuo-
tava teurastamolle karva-
päällisenä, eläin nyljetään 
ja eläinlääkäri käy tarkista-
massa lihat. Näin ollen hirvi 
on laillista, vaikka kauppaan 
myytäväksi. Lisäksi hirveä 
jalostetaan asiakkaan toivei-
den mukaisesti. Paikalliset 
metsästysseurat ovat jonkin 
verran käyttäneet tätä mah-
dollisuutta. 

Tänä syksynä Tilalihalla 

oli koulutuskeskus Redus-
ta Rovaniemeltä kolme 
työharjoittelijaa. Työharjoit-
telijat ovat suuntautuneet 
liha-alalle. Heidän tuleva 
ammattinsa on elintarvike-
alan perustutkinto suuntau-
tumisena liha-ala. 

Harjoittelijat työskente-
livät Tilalihalla lokakuun 
puolesta välistä marras-
kuun loppu puolelle saak-
ka. Harjoittelu painottui 
lihankäsittelyyn, ruhon raa-
kapaloitteluihuun, leikkaa-
miseen ja lihajalosteiden val- 
mistamiseen

–Oli kyllä todella mu-
kava antaa opiskelijoille 
mahdollisuus käydä tutus-
tumassa ja oppimassa lihan 
leikkuuta ja tuotteiden val-
mistamista, toteaa Ismo Ta-
kalo, Tilalihan hallituksen 
puheenjohtaja.

Työharjoittelijat lihanleikkuutyössä.

Työharjoittelijat Stiina Marjomaa, Jyrki Leinonen ja Matti Nietula.

Rauhallista joulua ja siunattua 
uutta vuotta 2021!

Iin seurakunta ja henkilökunta

Lampaanlihaa ja -jalosteita 
mm. säilyke,grillimakkara ja kebab

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

Seurantalo/
Kuivaniemen 
nuorisoseura

Kuivaniemen nuorisoseuran

JOULUMARKKINOILLA 
LA 11.12. KLO 10-15
KÄSITÖITÄ • LEIVONNAISIA

KALATUOTTEITA • LIHATOTTEITA
JOULUTAVAROITA

TILAA

044 209 4496

raitis, rokotettu, ripitetty 
JOULUPUKKI

ps. koronapassi mukaan
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Anna-Liisa Tuutun haaveista totta 
- muutto Helsingistä Kuivaniemelle

Jousiammunnan MM kisoissa New Yorkissa vuonna 2003 Anna-Liisa pääsi 11. sijalle. 

Olen syntynyt Kuivanie-
messä ja koulutaipaleeni 
aloitin Heinikosken koulus-
sa, josta jatkoin keskikou-
luun. Koulun jälkeen juna 
vei Tukholmaan kassako-
netehtaalle töihin. Parin 
vuoden jälkeen muutin Hel-
sinkiin, josta tuli kotipaikka-
ni 49 vuodeksi. Suurimman 
osan tuosta ajasta, 38 vuotta, 
olin yksityisen firman pal-
veluksessa. Viimeisten vuo-
sikymmenten aikana toimin 
myös henkilökohtaisena 
avustajana oman työn ohes-
sa ja eläkkeelle jäämisen jäl-
keenkin.

Jousiammuntaan tutus-
tuin siskoni kautta, joka 
harrasti lajia. Olin usein ken-
tällä auttamassa nuolten ha-
kemisessa taulusta, ja kerran 
tulin sanoneeksi etten ikinä 
rupea harrastamaan noin 
tylsää lajia. Vuonna 1986 
olin vammaisampujien ryh-
män mukana etelän leirillä. 
Seuraavana vuonna samai-
sella leirillä minulla olikin 
sitten ikioma jousi mukana, 
se siitä tylsästä lajista. 

Ampumisen aloitin täh-
täinjousella. Vuonna 1990 
voitin ensimmäisen SM-mi-
talini. Sain pronssia kisas-
sa, jossa oli siihen aikaan 
todella paljon ja hyviä nais-
ampujia. Se oli mukava alku 
pari vuotta tosissaan harjoi-
telleelle keltanokalle. Sitten 
10 vuoden jälkeen vaihdoin 
taljajouseen, joka sopi mi-
nulle paremmin. Ahkeral-
la harjoittelulla parantelin 
Suomen ennätyksiä 33 ker-
taa, joista kaksi on edelleen 
voimassa. Kävin muutamat 
EM- ja MM- kisatkin, joista 
parhaiten menestyin vuon-
na 2002 Oulussa pidetyissä 
EM-kisoissa, josta tuli hen-
kilökohtainen mestaruus ja 
joukkuehopea. MM-kiso-
jen paras sijoitus oli New 
Yorkissa saavutettu 11. sija. 
Vuonna 2005 jouduin lopet-
tamaan ampumisen rasitus-
vammojen vuoksi.

Pitäjämarkkinat kesän 
kohokohta
Kaikkien näiden vuosien Anna-Liisa palkintokaapissa on muun muassa EM-kisojen mesta-

ruus ja joukkuehopeapokaalit. 

aikana olen ahkerasti käy-
nyt Kuivaniemessä lomai-
lemassa kesäisin, joskus 
myös talvella. Elämänti-
lanteeni muututtua alkoi 
mielessä kyteä ajatus asuin-
paikan muutosta johonkin 
rauhallisempaan paikkaan. 
Helsingissä on kova raken-
nusbuumi menossa ja mi-
nunkin asumalla alueella 
Koskelan kaupunginosas-
sa, ollaan rakentamassa 
uusia asuntoja 3000 asuk-
kaalle. Tuleva putkiremont-
ti ei myöskään jarruttanut 
muuttohaluja. Kesällä täällä 
käydessäni päätin muuttaa 
tänne, mikäli löytyisi sopi-
va asunto. Asunto löytyi ja 
muutto Kuivaniemelle ta-
pahtui elokuun lopulla.

Kuivaniemen Pitäjän-
markkinat on ollut se ehdo-
ton kesän kohokohta, jonne 
on aina pitänyt päästä. Siel-
lä on tullut tavattua tuttuja 
vuosien takaa. 

Tutustuinpa siellä myös 
bingon pelaamiseen, jota 
olen käynyt muutaman 
kerran tänne muutettua-

ni pelaamassa mukavien 
ihmisten seurassa. Suuret 
voitot ovat vielä antaneet 
odottaa, eikä onnetar ole 
suonut oikeita numeroita 
pieniinkään voittoihin. Oli-
sikohan arvontakone to-
dellakin jotenkin rikki, niin 
kuin eräs pelaaja arveli. 
Mutta jännityksellä odotel-
laan jatkoa. 

Parasta Kuivaniemessä 
mukavien ihmisten lisäksi 
on luonnon läheisyys ja rau-
hallisuus. Minut on otettu 
todella ystävällisesti vastaan 
ja tulen mielelläni asumaan 
täällä lopun ikääni. Päivit-
täiset ulkoilut luonnossa 
ovat ylellisyyttä verrattu-
na Helsingin alituiseen hä-
linään ja liikenteen meluun. 
Sitä oikeaa talvea odotelles-
sa toivon näkeväni joskus 
revontulia ja kirkkaan täh-
titaivaan, jota ei kaupungin 
valomeressä ole koskaan nä-
kynyt.

Anna-Liisa Tuuttu
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Elokuvateattereihin 5.1.2022 
ensi-iltaan tulevassa Huo-
not naiset -elokuvassa on 
mukana paikallista vä-
riä. Moni katsoja saattaakin 
tunnistaa pohjoisia kuva-
uspaikkoja sekä paikallisia 
avustajia. Avustajien jou-
kossa on aktiivisia toimijoita 
mm. Kuivaniemen, Simon, 
Keminsuun sekä Arpelan 
Nuorisoseuroista.

Oli ilo toimia avustajana 
elokuvassa ja kuvauksissa 
tuntui kuin olisi ollut lo-
malla. Avustajina oli paljon 
henkilöitä, jotka ovat tulleet 
tutuiksi jo aiemmin eri elä-
mänpiireistä. Kuivaniemeltä 
mukana oli puolenkymmen-
tä henkilöä. 

Ammattinäyttelijöiden 
työskentelyä oli todella 
mielenkiintoista seurata lä-
heltä. Avustajana pääsi nä-
kemään, kuinka paljon työtä 
ja monenlaisia työvaiheita 
elokuvan taustalla onkaan. 
Elokuvassa on taidokkaiden 
ammattilaisten kädenjälki 
näkyvissä ja vilpittömästi 
voi kehua kuvaaja Aarne Ta-
polaa, ohjaaja Niklas Lind-
greniä ja käsikirjoittaja 
Karoliina Lindgreniä. 

Koronarajoitukset oli 
otettu huomioon kuvauk-
sissa ja toivat omat haas-
teensa työntekoon. Maskeja 

Paikallista väriä 
Huonot naiset –elokuvassa

Nuorisoseurassa lapsuudesta lähtien toiminut näyttelijä Mikko Penttilä yhdessä elokuvan avustaja-
na toimineen Raimo ikosen kanssa.

15

Minna Huttula, Raimo lkonen,  Maarit Halttu ja Jaana Dahl-Poikela

pidettiin kasvoilla kaikkial-
la muualla paitsi kameran 
edessä. Rajoituksista huoli-
matta kuvaukset hoidettiin 
ammattimaisesti ja onnek-
si elokuva saadaan levi-
tykseen ja kaiken kansan 
nähtäväksi.

Näyttelijöistä jäi erityi-
sesti mieleen Mikko Penttilä, 

johon tutustuin Kuivanie-
mellä kuvauspaikalla. Hä-
neen oli ilo tutusta ja juttua 
rennon leppoisan miehen 
kanssa riitti. Köyhäjoen ky-
lältä Kaustiselta kotoisin 
oleva Penttilä on myös nuo-
risoseuran kasvatteja ja hän 
muisteli lämpimästi niitä ai-
koja. Nuorisoseuran tanssi-

ryhmässä hän oli aloittanut 
tanhuamaan jo neljävuoti-
aana ja päässyt kiertämään 
ja esiintymään ulkomaita 
myöten. Kipinä esiintymi-
seen oli syttynyt jo tuolloin 
ja näyttelijän ammatti oli jo 
lapsuudessa päätetty valin-
ta.

Avustajana pääsi näke-

mään vain ne kohtaukset, 
joissa oli itse mukana, ku-
ten myös käsikirjoituksesta. 
Joten olikin jännittävää näh-
dä millainen kokonaisuus ja 
tarina yksittäisistä kohtauk-
sista muodostui. Elokuvan 
tarina on hauska ja vauh-
dikas. Jokainen katsoja voi 
helposti samastua henkilö-

hahmoihin ja heidän tun-
netiloihinsa. Suosittelen 
lämpimästi kaikille tutussa 
ympäristössä kuvattua ko-
mediaa.

Raimo Ikonen
 

Elokuvajuliste.
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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

Puukauppaa ja
metsäpalveluita

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

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

Puukauppojen yhteydessä  
voit jäsenenä hyödyntää  
uutta voitonjakoamme.  
Meiltä saat myös moni- 
puoliset metsänhoitopalvelut.  
Ollaan yhteydessä!

www.metsaforest.com
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FT, historian opettaja ja Suo-
men kotiseutuliiton valtuus-
ton jäsen Jouni Kauhanen 
kävi maanantaina 29.11. Ii-
seuran vieraana tutustumas-
sa Iin kotiseututoimintaan ja 
esittelemässä keskeisiä koh-
tia Suomen Kotiseutuliiton 
valtuuston Rovaniemellä 
27.11. hyväksymästä vuoden 
2022 kotiseututyön strategi-
an neljästä päälinjasta.

Kestävä kotiseutu ja ko-
tiseututyö. Ensimmäinen 
päälinja liittyy liiton stra-
tegian Kestävä kotiseu-
tu -teemaan. Sitä pyritään 
toteuttamaan muun mu-
assa viestimällä kestäväs-
tä kehityksestä kotiseutu- ja 
kulttuuriperintötyön ja jäsen-
ten näkökulmasta, tuomalla 
esille konkreettisia kestävän 
kehityksen toimia, joita jä-
senyhdistykset voivat to-
teuttaa, toteutetaan kestävän 
kehityksen kuntakampanjaa 
ja seurataan, miten yhdistyk-
set ja kunnat ovat siinä mu-
kana.

Taloudellisesti vahvistu-
va Kotiseutuliitto. Toinen 
päälinja, Taloudellisesti vah-
vistuva Kotiseutuliitto, mer-
kitsee Kotiseutuliiton oman 
varainhankinnan kehittä-
mistä vakaan talouden var-
mistamiseksi, kehitetään 
erillisrahoitettavien hank-
keiden suunnittelua, kump-
panuuksissa ja avustusten 
hakemista sekä vältetään ta-
loudelliset riskit mm. hank-
keissa.

Nuorten omaehtoinen ko-
tiseututoiminta. Asia liittyy 
Uudistuva kotiseutu -pää-
teemaan. Laajennetaan ko-
tiseututoiminnan sisältöjä ja 
tarjotaan näkyvyyttä etenkin 
nuorten kotiseuturakkauden 
ilmenemismuodoille. Tavoi-
tetta pyritään edistämään 
muun muassa jo käytös-
sä olevalla ylisukupolvisella 
Mestarit & kisällit -toimin-
nalla (ikäihmiset, lapset ja 
nuoret kohtaavat yhteisen 
tekemisen äärellä), nuorten 
omaehtoisen toiminnan tu-
kemisella ja Kotiseutublogiin 
pyydetään kirjoituksia ja ku-
via nuorilta itseltään.

Vuorovaikutteiden ko-
tiseutuliike. Tämä päälin-
ja liittyy Kaikkien kotiseutu 
- strategiaan. Vahvistetaan 
keskusjärjestön ja jäsen-
yhdistysten välistä vuoro-
vaikutusta ja kehitetään 
verkostoitumista jäsenyh-
distysten välillä (muun mu-
assa kouluttautuminen, 
vertaisoppiminen, vapaa-
muotoiset kohtaamiset mm. 
digitaalisesti, maakunnallis-
ten kokousten kehittäminen 
palvelemaan jäsenten tarpei-

Suomen kotiseutuliiton valtuuston jäsen 
Jouni Kauhanen vieraili Iissä

ta entistä yhdenvertaisem-
min).

Kauhasen esitelmän poh-
jalta käytiin keskustelua Iin 
kotiseututyön tilanteesta. 
Nykyisin Iissä toimii koti-
seutuyhdistys nimeltään Ii-
Seura. Sen puheenjohtajana 
on Pertti Huovinen. Aikai-
semmin Ii-seura on toiminut 
nimellä Iin kotiseutuyhdis-
tys ja se perustettiin 1970-lu-
vulla. 

Iin kunta ja Ii-Seura ovat 
palaveeranneet useita ker-
toja vuosina 2018-2019 Ran-
takestilän kehittämisestä. 
Niiden tuloksena saatiin hy-
vät suunnitelmat alueen ke-
hittämiseksi ja sen historian, 
erityisesti uiton, esilletuomi-
seksi matkailijoille, kunta-
laisille ja kouluopetukseen. 
Alueen kehittämiseen oli 
kunnan budjetissa määrä-
rahoja 20 000 euroa vuon-
na 2018 ja tarkoitus oli lisätä 
2019. Ii-Seuran rooli oli olla 
alueen uitto- ym. historian 
asiantuntijana. Jostain syystä 
Rantakestilän alueen kehittä-
mispalaverit lopetettiin kun-
nan taholta eikä mitään ole 
tapahtunut yli kahteen vuo-
teen. Iin kunnanvaltuustossa 
on Pertti Huovisen ja yhdek-
sän muun valtuutetun toi-
mesta huhtikuussa vuonna 
2021 jätetty aloite Rantakes-
tilän alueen kehittämises-
tä. Aloitteentekijät esittivät, 
että muutama vuosi sitten 
aloitettua alueen suunnitte-
lua jatketaan niin, että alu-
eesta saadaan Iijoen uitosta 

ja muusta historiasta kerto-
va kohde. 

Ii-Seura on ollut viime 
vuosina moottorina Ran-
takestilän kehittämisessä, 
mm. Suomen ensimmäisen 
höyrysahan piipun kunnos-
tustyössä. Merkittävimmät 
avustukset piipun kunnos-

tukseen tulivat Pohjois-Poh-
janmaan Ely-keskukselta, 
Valto Pernu -säätiöltä ja Iin 
kunnalta sekä sen lähineu-
vostolta. Iin kunta on lait-
tanut piipun ympäristön 
kuntoon. Piipun kunnossa-
pitovastuu on nykyään Iin 
kunnalla.

Kestilän alue v. 1988 (Valokuva 
© Mauri Hietala)

Keskustelussa nousi esil-
le myös kunnan www-si-
vut, jossa paikallisuus on 
lähes kokonaan unohdettu 
erityisesti valokuvien suh-
teen. Kunnan sivujen valo-
kuvat hankitaan suurelta 
osin jostain kuvia välittä-
västä kuvapankista eikä niil-

lä ole mitään yhtymäkohtia 
Iin kuntaan. Myös Iin his-
toria jää kunnan nykyisissä 
kotisivuissa melko vähälle 
huomiolle. Kunnan pitäisi 
panostaa nykyistä enemmän 
kotiseututyöhön ja myös 
mm. arkistotoimintaan to-
dettiin tilaisuudessa. MH

Jouni Kauhanen, historian opettaja, kotiseutuliiton valtuuston 
jäsen.

Pertti Huovinen, Ii-seura ry:n puheenjohtaj.
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Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

NOUDETAAN

OULUN ROMU  

P. 044 783 1121 
www.oulunromu.fi.

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA-
PALVELUT!

ROMUTTAMOALAN PALVELUITA

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

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

HIERONTA • FYSIOTERAPIA  • JÄSENKORJAUS
KUNTOSALI • JALKAHOITOA YM  KAUNEUDENHOITOA

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

HAMMASTEKNIKKO- JA LÄÄKÄRIPALVELUT

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

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!

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

PARTURI-KAMPAAMO

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

PARTURI-KAMPAAMOPALVEUJA

SÄHKÖASENNUKSIA

Oulu, Haukipudas, Ii, Yli-Ii, Kiiminki ja Ylikiiminki

KOTITALOUDET JA YRITYKSET
sähköasennukset ja -urakoinnit

SÄHKÖLIIKE J.AUTIO OY
Jani Autio 040 584 1486

Karin Björnholm,  
sairaanhoitaja

Ajanvaraus: 
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Puh. 044 350 6063

Valtarintie 2, Ii

JALKAHOITOA
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Tallinnalaisia vaihto-opis-
kelijoita opiskelee parhail-
laan Iissä. Pertti Huovisen 
opastetulla Iin kierroksel-
la opiskelijoita ja heidän tal-
linnalaisia opettajiaan oli 
marraskuun lopussa tutus-
tumassa Haminaan ja mm. 
uittopatsaaseen. Muka-
na oli mukana kaksi suo-
men kielen opettajaa sekä 
kolme opiskelijaa Tallin-
na Ühisgümnaasiumista, 
eli tallinnalaisesta lukiosta. 
Opettajat tulivat saattamaan 
Iihin vaihto-opiskelemaan 
tulleita opiskelijoita sekä tu-
tustumaan samalla Ouluun, 
Iihin ja Iin lukioon.

Opettajat viipyivät Iissä 
parin päivän verran, vaih-
toon tulleet opiskelijat taas 
ovat Iissä koko seuraavan 
jakson. Opiskelijat käyvät 
jakson puolivälissä viettä-
mässä joululoman kotona 
Tallinnassa, minkä jälkeen 
he palaavat taas tammikuun 
alussa Iihin takaisin opis-
kelemaan jakson loppuun 
saakka. Vaihto-opiskelijat 
majoittuvat perheissä eli lu-
kion opiskelijoiden luona.

Tytöt ovat kaikki opiskel-
leet suomea noin viisi-kuusi 
vuotta, ja vaihdon tarkoitus 
on saada elää ja opiskella 
suomen kieliympäristössä.  
MH

Vaihto-opiskelijoita Tallinna 
Ühisgümnaasiumista tutustumassa Iihin

Pertti Huovinen kertoo Uitto-
patsaan ympärillä tallinnalai-
sille opiskelijoille Iistä ja Iin 
historiasta. 

9

Iin Haminassa asuva Jukka 
Hiltunen sai verkolla Laine-
putaalta valtavan ison ahve-
nen. Ahven painoi 2,539 kg 
ja pituutta sillä oli 55 senttiä. 
Mainittakoon, että Suomen 
tähän mennessä suurin ah-

Suuri ahven Laineputaalta

Jukka Hitunen esittelee kalasaalistaan.

Koosta saa vähän vihiä, kun vertaa tulitikkulaatikkoa ahvenen 
vieressä.

ven painoi 2,87 kg. Punnitus 
on tehty Kalaliike H.Kuhan 
vaa’alla. Tämä Jukan saama 
ahven on tilastojen mukaan 
Suomen toiseksi suurin. MH
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Vain (tosi)elämää! 
Matti: – Rakas Mari, tänään on niin ihana päivä, että haluaisin 
tehdä sinun kanssasi jotain aivan ihmeellistä – jotain sellaista, 
mitä emme ole koskaan tehneet!
Mari: – Voi Matti, miten suloinen sinä olet! Siis sinä imuroit, 
käyt kaupassa, laitat päivällisen ja tiskaat – ja minä luen leh-
det ja katson televisiota!
     * * *                                                        

Savolaisisäntä motkottaa emännälleen: – Se on kuule Lin-
ta siun syy ku ei miulle ennee tytöt kirjota! 
 Siinä pari oivaa esimerkkiä Kaija Valkosen toimittamasta 
”Nauru pidentää ikää” -kirjasta (Oy Valitut Palat 1999). Kirjan 
kannessa sen todetaan olevan ”Suomalaisen huumorin kirja”. 
Ja kovastihan suomalaiselta tällainen huumori näyttää:
                                                               * * *   

Terveyskeskuksessa: – Kärsitte siis jalkasienestä, lääkäri to-
teaa Toropaiselle.
 – Ka, siitähä mie kärsin. Ehä mie viel oo ennättännä oppia 
siitä nauttimaa.                                                     
     * * *                                                        

Töiden jälkeen: – Hauska aine tämä viini, vaimo kehuu mie-
helleen. –Vain pieni tilkka, ja sinusta tulee heti miellyttäväm-
pi ihminen. 
Mies: – Mutta kultaseni! Enhän minä ole koko päivänä otta-
nut viinin tilkkaakaan. 
Vaimo: – Et sinä. Mutta minä olen! 
    * * *  

Juhlan alla: – Onko tulossa suuremmatki pirskeet? kysyi 
kauppias kun Laihian isäntä Sisu-askin osti. 
    * * *

Laihialaisisäntä vei terveyskeskukseen virtsanäytteen. Näy-
te tutkitaan ja isännälle ilmoitetaan, että kaikki arvot ovat 
kunnossa. Isäntä nousee ilahtuneena tuolista ja rientää soit-
tamaan yleisöpuhelimesta kotiväelleen: 
 – Iloosia uutisia. Meirän koko perhe on aivan terve. Ja kar-
ja kans!
    * * * 

Tuula Nousiainen Savonlinnasta on lähettänyt ”väläyk-
sen arkielämästä”:
Vaimo: – Kulta, ulkovalo ei pala. Kävisitkö korjaamassa sen?
 – No en kai minä mikään sähkömies ole! mies tokaisee leh-
den takaa. 
 Seuraavana päivänä vaimo sanoo: – Kulta, vesihana vuo-
taa. Korjaatko sen?
 – No en kai minä mikään putkimies ole! mies tokaisee kir-
jansa takaa.
 Kun mies tulee illalla kotiin, ulkovalo palaa ja vuotava hana 
on korjattu. – No nämä korjaukset mahtoivat tulla kalliiksi? 
mies toruskelee. 
 – Ei ollut kallista, vaimo naurahtaa. – Naapurin Erkki korjasi 
eikä ottanut edes palkkaa. Sanoi vain, että leivo kunnon kak-
ku tai anna pusu molemmille poskille.
Mies: – No minkälaisen kakun sinä leivoit?
Vaimo: – No en kai minä mikään leipuri ole!
    * * *

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi        

MAURI HIETALA: PAKKASAAMU POHJOIS-II

Iin kunta palkitsi tiistai-
na 30.11. vuoden 2020 me-
nestyneet iiläiset urheilijat 
ja joukkueet Iisi-areenal-
la järjestetyssä tilaisuudes-
sa. Vallitseva koronatilanne 
myöhästytti palkintojenja-
koa tällä kertaa vuoden lop-
puun. 

Vuoden nuoreksi ur-
heilijaksi 2020 Ii-instituut-
ti lautakunta valitsi Niina 
Holmströmin, lajinaan koi-
rahiihto, jossa menestystä 
hänellä on tullut Suomen-
mestaruustasolla mitaleil-
le asti. 

Lisäksi palkittiin Saaga 
Pesämaa (ampumajuoksu/
ampumahiihto), Fanni Hok-
kanen (yleisurheilu), Olga 

Vuoden iiläiset 
urheilijat palkittiin

Iin kunnan vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki, Niina Holmström, Jorma Sääskilahti, Maaru Seppä (Iin Urheilijat), Laila Viitanen, Re-
nee Aalto, Saaga Pesämaa ja Suke Huovinen.

Vuoden nuori urheilija 2020 
Niina Holmström.

Hokkanen (yleisurheilu), 
Renee Aalto (lumilautailu), 
Roomeo Aalto (lumilautai-
lu), Jorma Sääskilahti (koi-
rahiihto), Laila Viitanen 
(voimannosto), Suke Huo-
vinen (voimannosto) ja Tatu 
Hänninen (voimannosto). 
Hyvästä joukkuemenestyk-
sestä muistettiin puolestaan 
Iin Urheilijoiden E-juniorei-
ta ja D-junioreita.

Heini Perttula 

YRITYS X
osoite x

2x40 (60 € + alv)

On joulutervehdyksien aika
Julkaisemme joulutervehdyksiä IiSanomissa viikoilla 50 ja 51, 

eli lehdet nro 42 (to 16.12.) ja nro 43 (ke 22.12.)  

Kiitämme 
asiakkaitamme 

kuluneesta vuodesta
 ja toivotamme 

menestyksellistä 
uutta vuotta 2020

YRITYS X

Yrityksille
1x50 40 € (+alv 24 %)

Esimerkkikoot ja hinnat ohessa, 2x40 on 60 € ja 1x50 on 40 € (lis. alv 24 %). Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille 
hintoihin sisältyy alv. Isommat ilmoitukset sop. mukaan. Tervehdykset toivomme olevan lehden tekijöillä to 9.12. klo 16 mennessä 

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

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta

toivottaa Perhe x

Yksityisille
1x50 40 € (sis. alv 24 %)
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2323
1515

KINKKU-KINKKU-
BINGOBINGO

22 88
44

KUIVANIEMEN SEURALLA
Ma 13.12. klo 18.00Ma 13.12. klo 18.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

7 x Kinkku | 500 € / mp 
500 € pr50 | 2 x 100 €
Tervetuloa ! Ps. Ota koronapassi mukaan!

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

HOX, HOX,
koronan leviämisen vuoksi 
pe  10.12. karaoke peruttu.

Samasta syystä perutaan myös 
la 11.12. puurojuhla .

1969 in Eläkeläiset ry

11

Kuivaniemen Yrittäjien 
syyskokouksen yhteydes-
sä Yrittäjät palkitsivat yh-
teistyössä Iin kunnan kanssa 
Kuivaniemen Vuoden Yrit-
täjän 2021, Oijärvellä si-
jaitsevan Veeran Puodin, 
jossa yrittäjänä toimii Vee-
ra Kuha. 

Kuhalla on yrittäjätaus-
taa Osuuskunta Kuivanie-
men monitaitajista vuodesta 
2002 lukien, jossa hän toimi 
talousassistenttina. Osuus-
kunta oli perustettu vuon-
na 1997 ja siinä oli noin 12 
jäsentä. Toimialana oli lä-
hinnä henkilövuokraus. Toi-
mintaa on ajettu pikkuhiljaa 
alas, kun alusta saakka pu-
heenjohtajana toiminut 
Pentti Heinikoski jäi eläk-
keelle 2018. 

Kuhalla oli kuitenkin 
poltetta yrittäjyyteen ja ko-
tikylän Oijärven elävä-
nä pitämiseen. Hän osti 
kylällä vuodesta 1968 toimi-
neen, mutta silloin toimin-
tansa lopettaneen, vanhan 
kyläkauppakiinteistön hel-
mikuussa 2016. Sen jälkeen 
kiinteistössä tehtiin täysre-
montti; lattia laitettiin pe-
rustuksia myöten uusiksi, 
seinät, lämmitysjärjestel-
mät ja kalustot uusittiin. 
Remonttia Veera teki itse, 
avomies Mikko Ahola sekä 
lähisukulaiset auttoivat 
minkä omilta töiltään ehti-
vät. 

Suomalaiset pankit ei-
vät millään muotoa halun-
neet alkaa moista toimintaa 
rahoittamaan. Oijärvi olisi 
pitänyt olla lähempänä Ou-
lua, jotta rakennuksesta olisi 
löytynyt vakuusarvoa. Siinä 

Veeran Puoti Kuivaniemen 
Vuoden Yrittäjä 2021

ei auttanut muu, kuin lait-
taa omat säästöt käyttöön. 
Leader -rahaa on saatu jon-
kin verran kaupan aloitta-
miseen. 

Veeran Puoti avattiin 
syyskuussa 2018. Päivittäis-
tavarakaupan lisäksi pal-
veluina ovat muun muassa 
baari, postipakettiautomaat-
ti. 

Kuha jatkoi taloushal-
linnon ammattilaisena kir-

Iin kunnan puolesta Vuoden Yrittäjä palkintoa Veera Kuhalle olivat luovuttamassa yrityskehittäjä Noora Huotari ja tekninen johtaja 
Ville Keränen sekä Kuivaniemen Yrittäjistä Matti Kumpulainen, Arja Honkamaa ja Ari Kaakkuriniemi. 

janpitopalveluaan sekä 
aikaisemman ammattinsa 
puolesta ompelu- sekä huo-
nekalujen entisöintipalve-
lua. Lisäksi hän on toiminut 
Oijärven vanhustentalon 
isännöitsijänä. 

Kauppa on tärkeä lähi-
alueen lähes sadalle talo-
udelle ja kesäisin sadoille 
mökkiläisille. 

Kauppatiskin taka-
na hyörii Veera ja avomies 

Mikko on hyvänä apuna. 
Tavoitteena Veeralla on pi-
tää kyläkauppaa eläkeikään 
saakka. Tosin yrittäjien eläk-
keelle jäänti voi olla jous-
tavaa, joten Kuivaniemen 
yrittäjät toivottivat vielä 
Veeran Puodille pitkää ikää. 

Teksti: Heimo Turunen
Kuvat: Juhani Honkamaa 

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjänä 2021 palkittiin Oijärven kyläkauppayrittäjä Veera Kuha. 

Iin Ympäristöyhdistyksen 
puheenjohtaja Teijo Liedes 
lähetti toimitukseen vies-
tin, jossa kiittää IiSanomia 
Iin Ympäristöyhdistyksen 
ympäristöpalkintoa koske-
vasta jutusta 2.12. ja pyytää 
samalla oikaisemaan leh-
dessä olleen tekstin koskien 
ympäristöpalkinnon rahoi-
tusta. 

” Iin kunta ei ole avusta-
nut palkinnon suunnittelus-
sa ja toteutuksessa. Yhdistys 
on jakanut aikaisemminkin 

omaa palkintoa, mutta vii-
me vuosina palkintoa on 
jaettu yhteistyössä Iin kun-
nan kanssa. Nyt Yhdistys 
palasi vanhaan käytäntöön 
ja jakaa omaa palkintoaan, 
koska palkintokriteereissä 
haluttiin korostaa luonnon-
suojelun ja ympäristön ko-
konaisvaltaisen huomioon 
ottamisen tärkeyttä.” 

Eli ympäristöpalkinnon 
suunnittelua ja valmistus-
ta on rahoittanut vain Valto 
Pernun säätiö. MH

Oikaisu ympäristöpalkinnon 
jakamisjuttuun

www.iisanomat.fi
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9.12.2021Ari Kaakkuriniemi jatkaa Kuivaniemen 
Yrittäjien puheenjohtajana

Syyskokoukseen ja sen jälkeen pikkujouluun Kuivaniemen Kievarissa osallistui mukavasti jäsenyrittäjiä. 

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

”Yhteistyössä on Woimaa”

Avantouinti on yksi yrittäjäkavereiden Niko Uk-
kolan ja Juho Tauriaisen yhteinen harrastus.

Tynnyrisaunan voi siirtää 
avantouintipaikalle ja ei-
kun saunaan ja uimaan. 

Yhteistyössä on Woimaa. Nämä sanat lausui 
Iin Taksikyydin mies Niko Ukkola kun pais-
kasi Salama Tauriaisen kanssa kättä Chuan 
YI -ravintolan portailla syksyllä 2021.”Pistet-
tiin aamupalamies Salaman kanssa viestiä ja 
sovittiin palaveria hyvän ruuan äärelle. Sii-
nä alettiin juttelemaan ja äkkiä kävi selväksi 
sävellaji. Se oli nimittäin molemmilla sama. 
Pikkusen nuotin vierestä välillä duurilla mol-
livoittoisesti.

Heiteltiin ideoita ja mietittiin, miten taksi-

yrittäjä ja valokuvaaja voisi tehdä yhteistyö-
tä. Aloitettiin yhteistyö siitä, että valokuvaaja 
ottaa valokuvia Iin Taksikyydin tarpeisiin ja 
taksiin laitetaan Salaman mainos.

Idea ja asia johti toiseen, ajatus tiivis-
tyi kuin kuulat avannossa, kuin hikipisarat 
saunassa. Kohta ilman synnytystuskia maa-
ilmassa oli yhteinen yritys, joka kantaa työn-
imeä Savanto . (PRH ei ole vielä vahvistanut 
nimeä).

Mitä Savanto tekee? Savannon missio on 

olla viiden vuoden päästä Iin johtavin ta-
pahtumatuottaja. ”Tapahtumia asiakkaiden 
tarpeista lähtien.” Tarkoituksena on myös 
rohkaista ihmisiä aloittamaan avantouinti-
harrastus. Tämä on varsinkin Yrittäjille iso 
asia, koska me tarvitsemme sitä resilienssiä, 
josta henkisen suorituskyvyn valmentaja ja 
palkittu tietokirjailija Harri Gustafsbergin 
puhui yrittäjien aamupalatilaisuudessa lo-
kakuussa 2020. Savanto tuottaa myös video-
palvelu YouTubeen podcast / haastattelua 
nimellä saunatube, jonka teemana on sauna 
ja avanto.

”Haluamme korostaa ihmisille kylmäal-
tistuksesta / avannosta saatavia terveyshyö-
tyjä”.

Miksi sauna ja avanto?
Kun ihminen menee saunaan. Tittelit jätetään 
ulkopuolelle. Pois saunan lauteilta. Olit sitten 
armeijan upseeri, poliisikomentaja tai ihan 
perusduunari. Jos sinulla on meille elämän 
makuinen tarina. TERVETULOA LÖYLYI-
HIN!” (miesten avantokokemuksia ja muita 
tempauksia löydät heidän somekanaviltaan. 
FB, IG ja TIKTOK)

Toivottavat 
Juho Tauriainen ja 
Niko Ukkola 

Kuivaniemen Yrittäjien 
syyskokouksessa lauantaina 
27.11. Kuivaniemen Kieva-
rissa jatkettiin Ari Kaakku-
riniemen puheenjohtajan 
pestiä ensi vuodelle. Ero-
vuoroisina olleet hallituksen 
jäsenet Matti Kumpulainen, 
Veikko Södö, Jukka-Pekka 
Miettunen ja Pasi Alakiuttu 
valittiin jatkamaan. 

Hallituksen muut jäsenet 
ovat Arja Honkamaa, Han-
nu Kehus, Sari Hirvaskoski 
ja Jouko Herva.

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. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit_ 
täjistä vieraili järjestöpääl-

likkö Kirsi Anttila. 
- Olemme kuluneena syk-

synä Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjissä vaikuttaneet mm. 
tulevan hyvinvointialueen 
valmisteluun alueemme 
pk-yrittäjien näkökulmasta. 
Tämä vaikuttamistyö jatkuu 
ensi vuonnakin. Iso kehittä-
misen haaste ja kasvun este 
yrityksissä on osaavan työ-
voiman saaminen ja myös 
tämän aihealueen paris-
sa jatkamme vaikuttamista, 
selvitti Anttila.

Vuoden Yrityksenä pal-
kittiin Veeran puoti, yrittäjä-
nä Veera Kuha. 

Syyskokouksen jälkeen 
iltaa jatkettiin keskinäisen 
seurustelun ja pikkujoulun 
merkeissä. 

Vilkasta toimintaa  
suunnitteilla
Toimintasuunnitelmassa to-

dettiin alkavan 41. toiminta-
vuosi. Jäseniä on 33 uuden 
toimintavuoden alkaessa 
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.

Koronavirus ja Iin kun-
nanvaltuuston päätös, että 
tapahtumat siirretään yh-
distysten hoidettavaksi, 
johti siihen, ettei Pitäjämark-
kinoita ole pystytty järjes-
tämään. Heinäkuussa 2021 
yrittäjät olivat mukana jär-
jestämässä Merihelmen yk-
sipäiväisiä markkinoita.

Marraskuun alussa järjes-
tettiin yhdistysten tilaisuus, 
jossa alustavasti mietittiin 
kesän 2022 Pitäjämarkkinoi-

den järjestämistä yhteistuu-
min. Kuivaniemen Kesälehti 
toteutetaan, vaikka 36. Pitä-
jämarkkinoita ei järjestettäi-
sikään. 

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

Osallistutaan myös Valta-
kunnallisille Yrittäjäpäivil-
le Tampereelle sekä PPY:n 
vuosikokoukseen ja muihin 
aluejärjestön tilaisuuksiin. 

Pyritään kehittämään 
Kuivaniemen Yrittäjien nä-
kyvyyttä eri tilaisuuksis-
sa ja tapahtumissa. Pyritään 
myös aktivoimaan muita-
kin kuivaniemeläisiä jär-
jestöjä yhteistyöhön kylien 
näkyvyyden ja toimintojen 
kehittämiseksi. Merkkipäi-
viä viettäviä jäseniä muis-

tetaan. Perinteiset lasten 
hiihdot järjestetään kevättal-
vella, mikäli ei ole koronara-
joituksia. 

Teksti: Heimo Turunen, 
Kuvat: Juhani Honkamaa 


