jakelu kaikkiin talouksiin iissä

Iin ja Kuivaniemen kirjastojen
poikkeusaukioloaikoja

nomat

-

ti 12.12. – to 14.12.
kirjastot suljettu järjestelmäpäivityksen vuoksi
pääkirjaston lehtisali avoinna klo 10-15
Kuivaniemen omatoimikirjasto suljettu
la 23.12. ja la 30.12.
pääkirjasto suljettu
7.12.

Nro 28/2017

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Katso muut joulunajan aukioloajat
www.ii.fi/kirjasto tai kysy kirjastostasi

Jokivarren Puutarha

Tässä lehdessä liitteenä sisäsivuilla
Kuivaniemen Nuorisoseuran lehti. Sivulta 3 alkaen.

KuiIvalainen 2017

Oijärventie 1144 Yli-Olhava
p. 0400 192142

Kuivaniemen
Nuorisoseura

Aloitamme joulukukkien
myynnin tarhalla
joka päivä 15-24.12. Iissä
Järjestötalolla, Laurintie 3

Markku Nikkanen voittoputkessa
testijuoksussa

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA

kannolta tehtaalle
Soita 0400 391 855

Marraskuun testijuoksuun osallistui nelisenkymmentä juoksijaa. Kuva Pertti Paaso-Rantala

Markku Nikkanen otti voiton Iin Yrityksen testijuoksusarjassa myös marraskuun
osajuoksussa. Karski mies
juoksi nolla-asteisessa kelissä lyhyissä juoksuhousuissa
sen verran kovaa, että vilu ei
yllättänyt.
Nikkasen vauhti riitti kympillä uuteen kuukausiennätykseen, sillä Jouni
Holapan parin vuoden takainen ennätys parani kahdella sekunnilla. Jäisellä, hiukan
loskaisella, mutta hyvin hiekoitetulla reitillä valitsivat
useimmat nastapohjat. Nikkanen juoksi nastattomilla ja
hyvin pääsi, kun osasi juosta
rennosti.
Parin vuoden takainen juniorien
hiihtosuunnistuksen maailmanmestari Aleksi
Karppinen juoksi kakkosek-

si puolisen minuuttia perässä. Karppinen on ottamassa
ykköslajikseen kesäsuunnistuksen. Treenikausi lähtee
hyvältä pohjalta, sillä aika oli
lähes minuutin parempi kuin
vuosi sitten.
Heikki Tiiro juoksi parhaan testijuoksusijoituksensa
jättäen tutun kilpakumppanin Kyösti Kujalan viimeisellä kilometrillä.
Marraskuun
testijuoksuun osallistui nelisenkymmentä juoksijaa. PH
Miehet 10 km 1) Markku
Nikkanen Team Oksitosiini
33.41 (kke) 2) Aleksi Karppinen LaiVe 34.14, 3) Heikki
Tiiro IiY 38.43, 4) Kyösti Kujala Ii 38.58, 5) Matti Eskelinen KeMaKi 40.04, 5) 6) Sami
Härkönen OuTa 44.26.

M40 10 km 1) Tuomas Ronkainen KoskRi 40.59.
M45 10 km 1) Jukka Palokangas Oulu 44.52.
M50 10 km 1) Hannu Laurila ONMKYU 39.57, 2) Pekka
Kukkula IiY 43.18, 3) Taisto Latvalehto LNM 44.05,
4) Juha Kähkölä KeMaKi
44.46, 5) Pekka Kuokkanen
IiY 47.19, 6) Vesa Savolainen
HauHe 49.31.
M55 10 km 1) Ismo Pudas
IiY 41.03, 2) Onni Niemelä
Oulu 51.25.
M60 10 km 1) Aulis Kaasinen ONMKYU 44.50, 2) Markus Hast Keminmaa 46.27, 3)
Kari Jylhänlehto PuU 48.27,
4) Reijo Hummastenniemi
OlsHe 49.55, 5) Esko Takalo
OlsHe 50.54, 6) Timo Heikkilä PuU 54.27.
M65 10 km 1) Pekka Kuiva-

lainen Ii 50.39.
M70 10 km 1) Kauko Meriläinen OlsHe 50.58, 2) Erkki Manninen OlsHe 54.17, 3)
Alpo Pelkonen OsVa 1.00.18.
M75 10 km 1) Eero Hanni
KeMaKi 53.04, 2) Paavo Takalahti KeMaKi 1.10.02.
N45 10 km 1) Mari Sipola
Kemi 57.41.
N50 10 km 1) Irmeli Suorsa
KuivA 45.36, 2) Kati Kuivalainen Ii 51.40, 3) Sirpa Laitinen Ii 59.40.
N55 10 km 1) Kariina Kauppinen ONMKYU/kkm 49.11.
N60 10 km 1) Ritva Ylisiurua
ONMKYU/ kkm
M70 5 km 1) Antero Mikkonen KoskRi 30.24.
Naiset 5 km 1) Suvi Lämsä Team Oksitosiini 28.50.

www.iinmetsatyo.fi

-	Muovialan työt mm. rakentaminen ja
tankkien ja säiliöiden korjaukset
-	Pienkoneiden huollot ja korjaukset
- Kirvesmiestyöt, teollisuuden ja
rakennusten kunnossapidot

Ota yhteyttä!
Mareki Tmi Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi
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Iin Eläkeläisille tulossa vilkas vuosi 2018
Iin Eläkeläiset Ry valmistautuu täyttä häkää ensi vuoden
rientoihin. Luvassa on laskiaisriehaa, römppäjuhlaa ja
reissuja koti- ja naapurimaihin. Matkoja suunnitellaan
muun muassa Rokualle, Saarenmaalle ja Pietariin.
Lisäksi yhdistys valmistautuu
50-vuotisjuhlaan,
joka on 2019.
– Perinteinen toimintapäivämme on maanantai. Silloin meillä on tunnin
jumppa Järjestötalolla, jonka
jälkeen lauluporukka harjoittelee. Siinä on parikymmentä henkeä. Keskiviikkoisin
meillä on venytysjumppaa,
eläkeläisten puuhamies Juhani Siurua kertoo.
Vanhin
säännöllisesti
jumpassa käyvä henkilö on
90-vuotias.

Henkinen hyvinvointi
tärkeää
Iin Eläkeläiset ry:ssä on noin

200 jäsentä.
– Pyrimme saamaan opettajia ja oppilaita tietotekniikkaopetukseen, Kaarina
Paaso kertoo.
Myös eläkeläisten henkinen hyvinvointi on hänen
mukaansa tärkeää.
– Pyrimme vaikuttamaan
eläkeläisten, vähävaraisten ja
vammaisten asemaan yhteiskunnassa, Paaso huomauttaa.
Nykyinen puheenjohtaja Eero Teppo puolestaan
kertoo, että kahden vuoden
kuluttua pidettävät 50-vuotisjuhlat vaativat suunnittelua.
– Ne ovat römppäjuhlia
vähän paremmat juhlat. Pyydämme sinne tunnettuja puhujia, hän lupaa.
Eläkeläiset
haluaisivat
myös uusia jäseniä toimintaansa. Paaso muistuttaa,
että yhdistyksessä ei ole alaikärajaa.

Kaarina Paaso (oik.) ojentaa joululahjan jumppaa vetävälle Rauha Ukkolalle.

Eläkeläiset jumppaavat Iin Järjestötalolla.

Iin Eläkeläiset ry:n ydinryhmä yhteispotretissa. Vasemmalta: Juhani Siurua, Eero Teppo, Meeri Taskinen ja Kaarina Paaso.

www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Anna lapselle lahja joululahjakeräys
Iissä. joulukuuset 25.11. - 11.12.2017.
- kirkkoherranviraston aula Ii ja Kuivaniemitalo kirjasto, OP Ii. Tuo hankkimasi
lahja ja pakettikortti lahjakoriin viimeistään ma 11.12. Järjestää Iin Seurakunta,
Iin kunnan sosiaalitoimi ja LC Ii.
Lahjoita kassillinen jouluiloa lähimmäisellesi la 25.11. - ma 11.12. Voit
ostaa kauppalistan mukaiset ostokset,
pakata ne kassiin ja tuoda Iin srk diakoniatoimistoon p. 040 7376 955 tai taloussihteerille ma 11.12. mennessä.
Päivystävä pappi hoito-osastolla to
7.12. klo 14.30.
Lapsikuoro to 7.12. klo 17 Iin seurakuntatalo.
Nuortenilta to 7.12. klo 18 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Messu su 10.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä 2. adventtisunnuntai. Kuninkaasi
tulee kunniassa. Kinnunen Matti, kanttorina Savolainen Eija. Kolehti VienanKarjalan työ, Inkerin kirkko.
Pekka Laukkarinen - konsertti ma
11.12. klo 18 Iin kirkko.
Kehitysvammaisten puurojuhla ma
11.12. klo 18 Iin seurakuntasali.
Solu ti 12.12. klo 15 Iin seurakuntatalo,
kerhohuone.
Kirkkokuoro ke 13.12. klo 14 Iin seurakuntatalo.
Hartaushetki to 14.12. klo 13 Iin hoiva-

osasto.
7-iltapäivä to 14.12. klo 15 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Lapsikuoro to 14.12. klo 17 Iin seurakuntasali.
Kauneimmat joululaulut ja puurojuhla to 14.12. klo 17 Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Nuortenilta to 14.12. klo 18 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
JOULUKONSERTTI to 14.12. klo 19 Kuivaniemen kirkko. ks Kuivaniemen kirkolliset.
Nuorten joululeiri pe 15.12. klo 17 su 17.12. Törmälässä. llm. nettisivujen
kautta pe 8.12. mennessä.
Sanajumalanpalvelus su 17.12. klo 10
Iin kirkko. Pyhäpäivä 3. adventtisunnuntai, aihe Tehkää tie Kuninkaalle. Ruotsalainen Tapani, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti raamattujen jakamiseen
Suomen Gideonit.
Lasten kauneimmat joululaulut su
17.12. klo 12 Iin kirkko.
Kauneimmat Joululaulut su 17.12. klo
18 Iin kirkko. Kolehti Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.
Diakoniatoimisto suljettu 20.12. - 7.1.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 19.12. klo
18 Iin seurakuntatalo, kappeli.
Cantio Laudis -kuoron joulukonsertti
ti 19.12. klo 19 Iin kirkko. N. 50 hengen
sekakuoro Oulusta, johtaa MuM, diplomikuoronjohtaja Olli Heikkilä. Ei ohjel-

mamaksua.
Iin kirkkoherranvirasto on avoinna ke
20.12. klo 9-12.30.
Kirkkokuoro ke 20.12. klo 14 Iin seurakuntasali.
Perhekerhon jouluaika. pe 1.12. ei
perhekerhoa. To 7.12. klo 10-12 lasten
itsenäisyyspäivän juhla, pe 8.12. ei perhekerhoa. Viikolla 50 lasten joulukirkkoviikko, perhekerhot osallistuvat lasten
joulukirkkoihin (ei kerhoja seurakuntatalolla). Perhekerhot jatkuvat viikolla 2.
Iin mieslaulajien konsertti pe 22.12.
klo 18 Iin kirkko.
Aattokirkko su 24.12. klo 15 Iin kirkko. 4. adventtisunnuntai, aihe: Herran
syntymä on lähellä. Soronen Pekka,
kanttorina Savolainen Eija. Kolehti nimikkokohde Suomikirkon-työ Japanissa
(SLEY).
Jouluyön messu su 24.12. klo 23 Iin
kirkko. 4. adventtisunnuntai, jouluaatto,
aihe Herran syntymä on lähellä. Soronen Pekka, kanttorina Tiina Tuomikoski.
Kolehti oman seurakunnan diakoniarahasto.
Joulukirkko ma 25.12. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo Jouluaamu, Joulupäivä.
Kinnunen Matti, kanttorina Tuomikoski
Tiina. Kolehti oman seurakunnan diakoniarahasto.
Tapaninpäivän messu Hoiva-osasto ti
26.12. klo 13. Aihe Kristuksen todistajat

Ruotsalainen Tapani, kanttorina: Savolainen Eija.
Hartaus Iin hoiva-osasto to 28.12. klo
13.
Aattokirkko su 31.12. 18 Iin kirkko. Aihe
Pyhä perhe. Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija. Musiikkiryhmä
Stephanie Archer, alttonokkahuilu. Kolehti Murmanskin kirkon rakentamisen
loppuunsaattaminen. Inkerin evankelisluterilainen kirkko.
Messu la 6.1. klo 10 Iin kirkko. Loppiainen, aihe Jeesus, maailman valo. Soronen Pekka, kanttorina Jaakkola Markku.
Kolehti Evankelioimistyö Aasiassa Suomen Lähetysseura.
Katso lisätietoja ja tapahtumia
www.iinseurakunta.fi
Kuivaniemen alue
Sanajumalanpalvelus su 10.12. klo 12
Kuivaniemen kirkko. 2. Adventtisunnuntai, aihe Kuninkaasi tulee kunniassa.
Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. kolehti: Vienan-Karjalan työ, Inkerin kirkko.
Kuivaniemen seurakuntakerhon ja
perhekerhon yhteinen puurojuhla
ma 11.12. Aloitetaan klo 10 adventtikirkolla ja sen jälkeen menemme seurakuntatalolle puurojuhlaan. Kysy tarvittaessa kyytiä taksi Anne Miettunen p.
040 571 8618. Kauden päätösjuhla, ensi

vuonna jatkamme ma 8.1.
Kauneimmat Joululaulut ja puurojuhla ti 12.12. klo 17 Oijärven kyläkirkko.
Kauneimmat Joululaulut su 17.12. klo
18 Kuivaniemen kirkko.
Kolehti heikoimmassa asemassa oleville
kehitysmaissa, erityiskohteena nuoret.
Suomen Lähetysseuran ulkomaantyö.
Kuivaniemen naiskuoron harjoitus ke
13.12. klo 16.30 seurakuntatalo.
Joulukonsertti to 14.12. klo 19 Kuivaniemen kirkko. Oulun konservatorion
kirkkomusiikkiopiskelijat. Joululauluja
kuoron, solistien ja soittajien esittämänä. Kuoron johtajana Christian Ahlskog.
Vapaa pääsy.
Diakoniatoimisto on suljettu 20.12. –
7.1.2018.
Lisätietoja alla oleviin katso Iin alueen
ilmoitukset ja www.iinseurakunta.fi
Lasten ja perheiden itsenäisyyspäiväjuhla to 7.12. klo 10 - 12 Iin seurakuntatalo.
Kynttiläillallinen pariskunnille pe
8.12. klo 17.30 - 19 Iin seurakuntatalo.
Anna lapselle lahja joululahja-keräys
ma 11.12 saakka.
Lahjoita kassillinen jouluiloa lähimmäisellesi-keräys ma 11.12. saakka.
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KUIVANIEMEN NUORISOSEURAN JULKAISEMA LEHTI JOULUKUU 2017

Joulumarkkinat

Kuivaniemellä Seuralla la 9.12. klo 10–15
Joulupukki jakaa
lapsille karkkia!

Ilmainen
kinkkuarvonta
klo 11, 12, 13, 14, 15
paikalla olevien
kesken.

a
l
l
ra 1

Seu

Kuivaniemen Nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
yht.hlö Raimo Ikonen 044 209 4496

La 9.12.
Su 10.12.
Ma 18.12.
La 30.12.
La 30.12.
La 6.1.

7

8
12
2
23

klo 10 - 15 Joulumarkkinat
klo 18.00 Kinkkubingo
klo 18.00 Kinkkubingo
klo 14 Jättibingo (huom. aika)
klo 21 tanssit Mikko Tapio
klo 21 Tanssit Souvarit

Tervetuloa!

Nuorisoseura
tarjoaa
riisipuuroa!

Markkinat järjestää
Kuivaniemen Nuorisoseura ry
Yhteyshenkilö:
Raimo Ikonen
puh. 044 209 4496

Joulukinkkuarvontakuponki
Nimi ____________________________________________
________________________________________________
Puh ____________________________________________
Palautetaan Kuivaniemen Nuorisoseuran kahvioon
la 8.12. Arvonta klo 11, 12, 13, 14, 15
Arvontaan osallistuu vain paikan päällä olevat henkilöt.
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Puheenjohtajan tervehdys lukijoille

Kuivaniemen Nuorisoseuralla
paljon aktiviteetteja

Kuivaniemen Nuorisoseuran syyskokoukseen osallistui 14 henkeä.

Ikonen jatkaa Nuorisoseuran
puheenjohtajana
Kuivaniemen Nuorisoseura on Pohjois-Suomen
aktiivisimpia nuorisoseuroja. Nuorisoseuran talolla
on vuosittain yli sata kayttökertaa. Bingotoiminnalla rahoitetaan talon ylläpitoa ja korjauskuluja, jotta siellä voidaan järjestää tanssikursseja, discoja ja
muita tapahtumia. Bingoa pyöritetään n. 30 kertaa
vuodessa.
Vuonna 2017 Nuorisoseura on järjestänyt discoja, tansseja, Pääsiäismarkkinat ja Vatunkipäivät.
Myös paikallisille bändeille on tarjolla harjoitustilat. Pitäjänmarkkinoilla oltiin mukana myymässä
muurinpohjalettuja ja pyörittämässä markkinabingoa.

Kuivaniemen Nuorisoseuran puheenjohtajana jatkaa
Raimo Ikonen. Johtokuntaan valittiin keskiviikkona
8.11. pidetyssä syyskokouksessa uutena Marko
Nikkinen. Erovuoroisista
jatkavat Jari Jämsä ja Toini Turkki. Varalle valittiin
Eetu Hyry, Eija Kaikkonen
ja Leena Kaarre. Muut johtokunnan jäsenet ovat Airi
Ikonen, Sari Ohtamaa, Juha
Paaso ja Jani Vakkuri.

Kokouksessa
käytiin vilkasta keskustelua
muun muassa seuran talon remonttitarpeista. .
Kohteita on paljon ja budjetin on arvoitu nousevan
kaikkiaan yli 300 000 euroon. Tulossa on mm. ulkovuoren uusiminen ja
samalla mahdollisesti ulkoseinän lisäeristäminen,
lämmitysmuodon
muuttaminen
maalämmölle,
ilmanvaihdon parantami-

nen ja jäähdytyslaitteiston
hankkiminen,
takakuistin korjaaminen ja lämmityshuoneen rakentaminen,
wc-remontti ja inva-WC:n
rakentaminen jne. Tulevan
vuoden aikana päätettiin
tehdä tarpeellisia korjauksia siinä määrin kuin rahavarat ja voimavarat sallivat.
Ikkunat on uusittu äskettäin. Naisväen toivomuksesta päätettiin keittiöön
hankkia vähän käytetty-

nä kunnollinen sähköhella ja uuni. Bingotoimintaa
jatketaan, tansseja järjestetään entiseen tapaan, seurojen taloa vuokrataan eri
tilaisuuksiin ja juhliin. Kuivaniemen pitäjämarkkinat
heinäkuussa ovat yksi kesän päätoiminmuoto, jonne
osallistutaan aikaisempien
vuosien tapaan. HT

Kuvia vuosien varrelta

Pitäjänmarkkinoilla mukana olo vaatiikin seuralta paljon vapaaehtoisia työntekijöitä. On
hienoa, että töihin on lupautunut reipasta porukkaa, jotka saapuvat paikalle omista kiireistään huolimatta.
Myös Iin Vanhan Haminan markkinat
olivat Kuivaniemen Nuorisoseuran järjestämät. Eloja kalamarkkinat sekä Kuivaniemen Joulumarkkinat pidetään seurantalolla. Lisäksi Kuivaniemen
eläkkeensaajien pikkujouluista tarjoiluineen vastaa
Nuorisoseura.

Kuva Veteraanijuhlasta, jossa juhlapuhujana oli Eino Siuruainen.

Pikkujoulu on aina suosittu tapahtuma.

Piharakennustalkoissa.

Itsenäisyyspäiväjuhlan tarjoiluun valmistautumista.

Tälle vuodelle seuralla on luvassa
Nuorisoseuran talkoolaisten pikkujoulut 2.12 ja
Joulumarkkinat 9.12. Vuosi päättyy Jätti-bingoon
Nuorisoseuran talolla lauantaina 30.12. klo 15.00.
Ensi vuoden aloitamme railakkaasti Loppiaistansseilla 6.1.2018. Tansseissa esiintyy Suomen suosituin tanssiorkesteri Souvarit.
Kuluneesta vuodesta
Kuivaniemen Nuorisoseuran
puolesta kiittäen

Raimo Ikonen
puheenjohtaja

Kuivaniemen
Nuorisoseura

KuiIvalainen
Joulukuu 2017

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

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

2017
Kuivaniemen
Nuorisoseura
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Lasse Hoikka ja Souvarit saapuu Kuivaniemelle
Suomalaisen tanssimusiikin kiintotähti Lasse Hoikka ja Souvarit
-yhtye tulee esiintymään Kuivaniemen Seurojentalolle lauantaina 6.1.2018.
Lasse Hoikka kertoo, että Kuivaniemi ja Ii ovat tuttuja paikkoja,
mutta esiintymiset ovat harvinaisia. Viimeksi Souvarit vierailivat
paikkakunnalla, kun esiintyivät
Merihelmen avajaisissa vuonna
2003.
– Kuivaniemen seurojentalolla
taisimme esiintyä 25 vuotta sitten,
Hoikka muistelee.
– Keikkareissuilla yleensä pysähdymme Iin Shellillä aamuyöstä puurolle ja vaihtamassa
keikkabussin kuskia. Iijoki on hienoa seutua, ja olen lukenut paikkakunnan historiaa, hän kertoo.
Souvareille tulee ensi vuonna
täyteen 40 vuotta, sillä Hoikka perusti yhtyeen syksyllä 1978. Tänä
aikana on tehty noin 6 000 keikkaa. Tänä aikana Hoikka ja kumppanit ovat oppineet tuntemaan,
mitä suomalainen tanssiyleisö haluaa.
– Perinteistä tanssimusiikkia.
Lähdemme valsseista. Jatkamme siitä humppaan, jenkkaan,
tangoon, beatiin, polkkaan ja fokseihin. Meille sanottiin kymmenkunta vuotta sitten, että meidän
pitäisi uudistua. Päätimme kuitenkin pitäytyä perinteiseen linjaamme.
Levyjä on julkaistu nelisen-

kymmentä. Kulta- ja platinalevyjä
bändillä on kolmisenkymmentä.
Äänitteitä on myyty yhteensä yli
miljoona. Keikkakilometrejä on
kertynyt nelisen miljoonaa ympäri Suomen.
– Lopettamispäätöstä ei koskaan tehdä. Tämä bändi tulee
jatkumaan jossakin muussa muodossa meidän jälkeemme, Hoikka
lupaa.

Lappi on sydämen asia
Vaikka Lasse Hoikka ja Souvarit on suosittu esiintyjä kaikkialla Suomessa, on Lappi erityisen
läheistä aluetta heille. Varsinkin
Ylläksellä ja Saariselällä bändi on
tuttu näky.
– Ohjelmistomme ja sanoituksemme perustuvat aika pitkälle
Lappi-juttuihin. Yli puolessa illalla kuulluissa sävelmissä mainitaan Lappi jossakin muodossa.
Alkuaikoina sitä oudoksuttiin
etelässä, mutta ei enää. Nykyisin
etelässäkin halutaan kuulla lappilauluja, Hoikka kertoo.
Hän on kotoisin Rovaniemen
ja Kemin välissä olevasta Koivun
kylästä, ja mies kertoo liikkuneensa luonnossa koko ikänsä. Hän on
ostanut itselleen lapsuudenkotinsa, jossa hän käy lähes joka viikko.
–Olen kalastanut ja metsästänyt Lapissa ikäni ja kokenut monet myrskyt. Tiedän mistä laulan,
kun laulan Lapista, Hoikka tunnustaa.

Lasse Hoikka ja Souvarit viettää ensi vuonna 40-vuotisjuhlaansa.

Souvareissa soittaa nykyisin viisi
lappilaista kaveria: Mikko Keskimaunu (harmonikka ja koskettimet), Pauli Ruuskanen (basso ja
kitara), Toni Ruokamo (koskettimet) ja Pasi Alakurtti (rummut).
Lasse Hoikka on laulaja ja tarvittaessa perkussionisti.
– Kuivaniemellä esitämme peruskattauksen. Sävelmistä kuul-

laan ainakin ”Kylmän kukka”,
”Lumiperhonen”, ”Tuiskumorsian”, ”Souvari-humppa” ja ”Kultamaa-humppa”.
Musiikkia
kuullaan laidasta laitaan, Hoikka
kertoo.
Myös uudempaa tanssimusiikkia on ohjelmistossa.
– Soitamme myös rock´n rollia. Kuuntelemme yleisön toivei-

ta ja menemme sen mukaan. Aina
emme pysty toteuttamaan yleisön toiveita. Olemme levyttäneet
yli 600 biisiä ja emme pysty soittamaan kaikkia. Toivotuimmat
kappaleet ovat kuitenkin aina ohjelmistossa, Hoikka kertoo.

Säde Ikonen järjesti
tansseja Seurantalolla 30 vuotta

Säde Ikonen järjesti liki 30 vuotta tansseja Kuivaniemen Seurantalolle. – Talkoolaiset olivat apunani, mutta pääasiassa järjestin tanssit itse. Järjestysmiehiä oli kahdeksan ja huvilupa piti hakea jokaiseen tilaisuuteen, Ikonen kertoo.

Kuivaniemen Seurantalo on niittänyt mainetta mainiona tanssipaikkana. Siellä on järjestetty
tansseja niin kauan kuin kukaan
muistaa, ja ennen nykyistä 1959
rakennettua taloa edellisissä rakennuksissa kävi runsaasti aikansa tähtiä, muun muassa Olavi
Virta.
Nykyisessä
rakennuksessa
ovat kansaa tanssittaneet muun
muassa Katri Helena ja Kirka.
Kuivaniemeläinen Säde Ikonen
ryhtyi järjestämään tansseja Nuorisoseuralla 1988. Hänen taustajärjestönään oli Kuivaniemen
Eläkkeensaajat ry. He ryhtyivät
järjestämään tansseja, koska suositut veteraanitanssit lakkasivat
Seurantalolla.
– Se oli hyvin virkeää ja eloisaa
aikaa. Tanssit alkoivat tuolloin
lauantaina kahdelta iltapäivällä.
Väkeä kävi Raahesta, Piippolasta
ja Pulkkilasta saakka. Samalla he
kävivät Haaparannassa ostoksilla,
Ikonen muistelee.

Esiintyjinä käytettiin paikallisia tähtiä, muun muassa simolaista Tompan humppaa ja
iiläistä Takametsien miehiä. Eräs
suosituimmista esiintyjistä oli
Pentti Kumpulainen.
– Talkoolaiset olivat apunani,
mutta pääasiassa järjestin tanssit
itse. Järjestysmiehiä oli kahdeksan
ja huvilupa piti hakea jokaiseen tilaisuuteen, Ikonen kertoo.
Tanssijoita riitti varsinkin kesäaikaan, jolloin parkettia saattoi kuluttaa kerralla liki parisataa
kenkäparia.
– Tanssin myös itse muun väen
seassa. Se piti myöhemmin lopettaa, kun reuma alkoi vaivata, Ikonen kertoo.
Aina ei tansseja voitu järjestää.
Ainakin yhdet tapanintanssit piti
peruuttaa kovan pakkasen takia.
Ikonen muistelee, että silloin elohopea laski 34 pakkasasteeseen.
Ikonen kertoo, että soittajat eivät
olisi voineet soittaa lavalla, koska
oli niin kylmää.

Ihmissuhteita solmittiin
Kuivaniemen Seurantalolla on
runsaasti vanhan tanssipaikan
tunnelmaa. Salissa on tanssimisen ohessa solmittu myös ihmissuhteita, kuten tanssipaikoilla on
tapana.
– Moni löysi vakituisen kaverin tanssilattialta, Ikonen naurahtaa.
Saadut rahat käytettiin muun
muassa retkeilyyn. Eläkkeensaajat reissasivat esimerkiksi Lofooteilla ja Viipurissa.
– Aloittaessani minulla ei ollut
minkäänlaista kokemusta tanssien järjestämisestä. Puuha osoittautui mukavaksi ja mieluiseksi.
Tein kaikki tilikirjat kynällä. Uusi
puheenjohtaja päätti ostaa laskukoneen vuonna 1993, Ikonen nauraa.
Hän järjesti tansseja vuoteen
2012. Eläkkeensaajat jatkavat yhä
tanssien järjestämistä.
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Seurantalo, Nuorisoseuran
toiminnan keskipiste
Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

ITE HARTIKAINEN HINAA

MYÖS RASK AS K ALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16

Siellä missä tarvitset apua

Parturi-Kampaamo

Paula Posti
P. 016 267 550
Simon
Parturi-Kampaamo

Kuivaniemen Nuorisoseuran talo, tutummin Seura,
on valmistunut 60 vuotta
sitten vuonna 1957. Alussa talon omistivat yhdessä
Nuorisoseura sekä Kuivaniemen Maamiesseura, ja
talon nimi oli aiemmin Seurojentalo.
1980-luvulla
Maamiesseura myi talon
Nuorisoseuralle.
Silloin,
muutaman vuoden suvantovaiheen jälkeen, Nuorisoseura remontoi taloa mm.
rakentamalla sisä-wc:t, uusimalla lämmönjakoverkon
ja asentamalla peltikaton.
Vain muutama vuosi tuon jälkeen oli jälleen
edessä suuri remontti, kun
vanha lämpöputkisto oli jätetty rakenteisiin eli lattian
purutäytteeseen. Siellä oli
päässyt muhimaan vaarallinen lattiasieni putkistoon

jääneen veden avustamana,
mutta tuolloinen johtokunta alkoi päättäväisesti korjata taloa. Puutavaraa saatiin
lahjoituksina niin lattian
runkoon kuin lautoihinkin. Lähes kaikki työ tehtiin talkoilla. Muutamilta
osin ulkoseiniäkin jouduttiin uusimaan alaosiltaan
lattiasienen noustua rakenteisiin. Vajaa puoli vuotta
kestäneen remontin jälkeen
voitiin juhlia uudistuneen
talon käyttöönottoa.
Viimeisin suurempi remontti tehtiin vuonna 2005,
kun seuramme sai järjestettäväksi
Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen
maakuntajuhlat.
Sisätilat
maalattiin, keittiö uusittiin,
lattiat hiottiin ja lakattiin
sekä ulkoverhous rapattiin
ja maalattiin juhlakuntoon.

Talon pihalla olleen vanhan sauna- ja varastorakennuksen tilalle rakennettiin
uusi muutama vuosi sitten
Iin kunnan lähineuvostolta
saadun avustuksen turvin.
Rakennus on nyt kokonaan
varastona erilaisissa tilaisuuksissa tarvittaville tavaroille.
Yllättäviin menoihin olisi
hyvä varatua.Tämäkin huomattiin noin vuosi sitten,
kun talon lämmittämisestä huolehtiva pellettipoltin rikkoontui. Kohtalaisen
nopeasti saatiin uusi hankittua ja edullinen pelletti
jälleen taloa lämmittämään.
Talvipakkasilla tapahtunut
katkos ei kuitenkaan aiheuttanut muuta vahinkoa
rakennukselle, vaikka sekin olisi ollut mahdollista.
Rahaa tähän korjaukseen
tarvitiin useita tuhansia euroja.

Remonttisuunnitelmia
Talon ulkoverhous on jälleen kunnostuksen tarpeessa. 1950-luvun tavan
mukaan ulkoseinät tehtiin
aikoinaan ilman tuuletusrakoa, jolloin senän läpi sisältä tuleva kosteus irrottaa
ulkoverhouksen maalauksen. Talo on jäänyt jälkeen
muutoinkin nykyajan mukaisista varustuksesta, joten
johtokunta teki viime vuoden alkupuolella päätöksen
talon mittavasta remontoimisesta.
Remonttikohteita mietittäessä saatiin kirjoitettua
pitkä lista. Ensimmäisessä vaiheessa päätettiin toteuttaa ikkunoiden ja sisältä
kylmiin tiloihin johtavien
ovien vaihtaminen, sähköistyksen uusiminen, pääsulakkeiden suurentaminen

Ratatie 6, 95200 Simo
Ikkunaremontin jälkeen asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä
tasaiseen sisälämpötilaan.
Kuvassa Jaakko Hälli ja Jussi
Soini (tikapuilla)

Tervetuloa!
Puh. 016 276 611
Vanhatie 1, 95200 Simo

Taksi E. Muhonen
Olhava

p. 045 111 1051

sekä tiskikoneen hankkiminnen. Rahoitusta haettiin Oulun seudun Leader
ry:ltä ja myönteisen päätöksen saatuamme remontti on nyt aloitettu ja uudet
ikkunat on tänä syksynä
saatu vaihdettua. Ikkunat
ja muutama ovi päätettiin
hankkia paikoilleen asennettuna.
Kilpailutuksen
jälkeen päädyimme hankkimaan omalla paikkakunnalla valmistetut tuotteet.
Asennusyö on vaativaa ja
vahingon sattuessa taloudelliset menetykset voisivat
olla mittavia, joten jätimme
mieluusti työn ammattilaisten tehtäväksi.
Seuraavana on vuorossa
sähköistyksen uusiminen
pääsulakkeineen. Tämäkin
työ teetetään urakoitsijalla, ainoastaan osan vanhojen asennusten purkutyöstä
olemme varautuneet tekemään talkoilla. Samoin
seinäpintojen
siistimisen
ja uudelleen maalauksen
teemme itse.

Remontoitavaa riittää
Remontti tulee jatkumaan
usean vuoden ajan, jos rahoitus saadaan järjestymään. Kohteita on paljon
ja budjetin on arvoitu nousevan kaikkiaan yli 300 000
euroon. Tulossa on mm.
ulkovuoren uusiminen ja
samalla mahdollisesti ulkoseinän lisäeristäminen,
lämmitysmuodon
muuttaminen
maalämmölle,
ilmanvaihdon parantaminen ja jäähdytyslaitteiston
hankkiminen,
takakuistin korjaaminen ja lämmityshuoneen rakentaminen,
wc-remontti ja inva-WC:n
rakentaminen jne. Osa kustannuksista katetaan talkootyöllä, joten jokainen
on tervetullut talkoisiin ja
muutenkin mukaan monipuoliseen toimintaan.

Jari Jämsä,
Ns:n sihteeri ja
johtokunnan jäsen
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Seurantalon talonmiehelle riittää töitä
Kuivaniemen Seurantalon
talonmiehellä Esko Vääräkankaalla on ollut kiireitä
viime aikoina. Kostea sää
vaatii pellettilämmityksellä
toimivan Seurantalon lämmitysjärjestelmän valvontaa.
– Viime aikoina olen joutunut käymään päivittäin,
sillä ilmankosteus on vaikeuttanut lämmitystä, hän
kertoo.
Talo kuitenkin lämpenee ja pysyy lämpimänä.
Normaalitilanteessa Vääräkangas ei aivan joka päivä
käy Seurantalolla. Lämmitysjärjestelmä täytyy huoltaa ja puhdistaa muutaman
kerran vuodessa, ja lisäksi
tavalliset talonmiehen puuhat tulevat päälle.
– Esimerkiksi pölynimurin pussien vaihtamista,
Vääräkangas täsmentää.
Talo kuluttaa 10-15 tonnia pellettejä vuodessa.
Vääräkankaan mielestä kyseinen lämmitysratkaisu on
oikea.
– Se on edullinen lämmitysmuoto. Jossakin vaiheessa puhuttiin, että tänne
laitetaan maalämpö. Sanoin, että maalämmölle ei
saada minkäänlaisia avustuksia. Saimme aikoinaan
pellettilämmitykseen hyvät

avustukset.
Pellettilämmitykseen siirryttiin 2007. Sitä ennen talo
lämpeni öljyllä, ja uuteen
lämmitysjärjestelmään siirryttäessä lämmityskustannukset puolittuivat.
Vääräkangas eläköityi
konduktöörin ammatistaan
2002. Silloin Seurantalon
toiminta oli lamassa.
–
Otin
Nuorisoseuran
puheenjohtajuuden
vastaan ja Raimo Ikonen
alkoi kaveriksi. Puheenjohtajuutta kesti kymmenen
vuotta ja osan aikaa olin taloudenhoitajana. Myöhemmin puheenjohtajuus siirtyi
Raimolle, Vääräkangas kertoo.
Taloon on hiljattain tehty ikkunaremontti, koska remonttiin saatiin hyvä
rahoitus.
Vääräkangas
olisi toivonut, että paikkakuntalainen maalari olisi pikkuhiljaa korjannut ja
maalannut vanhat ikkunat.
– Niissä olivat terveet ikkunapuut. Kaksinkertaiset
tosin. Sillä ei kuitenkaan ole
suurtakaan energiataloudellista hyötyä, hän toteaa.

Kuivaniemellä on
Ruukin asema
Vääräkangas muistaa kirkon takana olleen vanhan

Nuorisoseuran talon, joka
sijaitsi Torvelan pellolla.
Tämä rakennus purettiin
1950.
– Siskoni opetti minut
tanssimaan siellä. Talossa
oli puulämmitys, sillä rakennuksessa sijaitsi kirkosta saatu kamiina.
–Salissa oli esiintymislava, mutta se oli pienempi kuin nykyinen, koska
talokin oli pienempi. Siellä kävi paljon viihdekonkareita esiintymässä, kuten
Vili Vesterinen ja kumppanit, Vääräkangas muistelee.
Kuivaniemellä oli 50-luvulla matkustajakoti, jossa
soittajat yöpyivät, ja paikkakunnalla riitti vilinää
sekä vilskettä. Myös junaliikenne oli paljon vilkkaampaa ja lapsia oli paljon.
Asemia ja seisakkeita oli
paljon. Myös Kuivaniemellä oli asema, jonne monet
hitaat paikallisjunat kuljettivat kansalaisia.
Kävi kuitenkin niin, että
asemaa suunniteltaessa piirustukset menivät sekaisin.
Tuloksena oli, että Ruukkiin suunniteltu asema rakennettiin Kuivaniemelle
ja päinvastoin. Se ei kuitenkaan haitannut ketään.
– Nuorena oli kansalaisvelvollisuus
käydä

Esko Vääräkangas Seurantalon edessä.

katsomassa illalla junia.
Asemalla oli aina illalla
kymmeniä katsomassa, kun
höyryjuna puksutteli, Vääräkangas naurahtaa.
Esko Vääräkangas on
tyytyväinen Kuivaniemen
nykymenoon, sillä paikkakunnalla on virkeitä puuhahenkilöitä.
–Ikosen Raimolle täytyy
nostaa hattua. Vaatii tiettyä

henkistä voimaa, että porukka lähtee mukaan. Kaikilla ei ole sellaista kykyä
saada porukkaa innostumaan kuin Raimolla. Hänellä on bisneshenkisyyttä.
–Tanssit eivät tuottaneet,
ja Raimo keksi bingohomman. Se alkoi vetämään hyvin, Vääräkangas arvioi.
Joulunajan Kuivaniemen
kinkkubingot ovat kuu-

luisia, sillä lukuisia isoja
ja pieniä kinkkuja välittyy
kansalaisille bingovoittojen
muodossa.
– Tulevaisuus näyttää
hyvälle. Vielä kun sähköremontti saataisiin alulle, hän
toteaa.

tiä ja amaryllista. Teemme
niistä myös asetelmia, Tolonen mainitsee ja jatkaa
että joulutähden voi jo tuoda kotiin, sillä se kestää jou-

lun yli. Hyasintti ei kuki
huoneen lämmössä viikkoa
kauempaa. - Voihan niitä
aina hakea uusia, Tolonen
muistuttaa.

Bingoon tullaan tapaamaan
tuttuja ja voittamaan
Bingo on suosittu vapaaajan harrastus Kuivaniemellä ja Yli-Olhavassa.
Jälkimmäisen bingoiltoihin
Yli-Olhavan Maamiesseuran talolle saapuu yleensä
noin viisikymmentä ihmisiä
kerralla. Joulun kinkkubingoissa porukkaa saattaa
olla vieläkin enemmän.
– Bingon pelaaminen on
mukavaa puuhaa. Tapaamme tuttuja ja vaihdamme kuulumisia. Bingossa
ilta menee mukavasti. Se
on sosiaalinen tapahtuma,
Yli-Olhavan bingoilloissa
kahvia keittelevä Auli Tolonen sanoo.
Hän tunnustautuu ahkeraksi bingonpelaajaksi, ja
pelireissuja Auli tekee YliOlhavan lisäksi Kuivaniemelle.
– Olen käynyt pari vuotta vuorotellen Olhavassa ja
Kuivaniemessä. Käyn bingossa aina silloin kun niitä

järjestetään ja joudan käymään siellä.
Tolonen on voittanut
lahjakortteja, joulukinkkuja
ja kahvipaketteja.

Maamiesseuran
tulonlähde
Olhavassa on vielä käytössä käsin pyöritettävä bingolaite.
Kuivaniemessä
puolestaan käytetään digitekniikkaa. Kummassakin
bingoemäntä tai -isäntä kajauttelee numerot perinteiseen tyyliin.
– Kuivaniemen Seurantalo on tullut minulle tutuksi. Käyn siellä kaikilla
markkinoilla, kuten esimerkiksi syys-, pääsiäis- ja
joulumarkkinoilla. Joulumarkkinat ovat taas tulevana viikonloppuna. Olen
siellä myymässä omia tuotteitani, Tolonen sanoo.
Bingo on oiva tulolähde
Yli-Olhavan Maamiesseu-

ralle. Bingotuotoilla katetaan maamiesseurantalon
ylläpitokustannuksia.
– Kuivaniemen päästä Ikosen Raimo sai meidän porukan innostumaan
bingoista, kun mietimme
tulonlähdettä Maamiesseurallemme, Tolonen kertoo.
Yli-Olhavassa bingo järjestetään noin kerran kuussa. Iältään pelaajat ovat
reilusta kymmenestä vuodesta kahdeksankymppisiin. Bingolappu maksaa
noin 12-13 euroa Yli-Olhavalla ja Kuivaniemessä.
Sillä pystyy pelaamaan parisen tuntia.

Puutarhalla alkaa
joulusesonki
Auli Tolonen on Jokivarren
puutarhan omistaja. Pian
puutarhalla alkavat kiireiAuli Tolonen tykkää pelata
bingoa.

set ajat, sillä ensi viikolla
on joulusesonki jo täydessä
vauhdissa.
– Myymme joulukukkia,
kuten hyasintteja, joulutäh-
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Kiitos
kuluneesta
vuodesta!
www.leppakoski.fi
puh. 03 4503 400

:

:

pelikoneet pukinkonttiiN!
valtava valikoima kaytettyja tietokoneita!

199€
FUJITSU ESPRIMO P510
Pentium G640 8GB
500GB GT1030
Windows 10

Hyvä lahjaidea
ensimmäiseksi pelikoneeksi!

299€

599€

LENOVO THINKCENTRE
M91P ssf

DELL OPTIPLEX 7010

Hyvä lahjaidea!
Kompakti ja tehokas pelikone.

Pelikone tehokkaalla Nvidia
GTX 1060 -näytönohjaimella!

i5-2400 8B 500GB
GTX 1050 Windows 10

i5-3470 8GB 500GB
GTX 1060 6GB
Windows 10 Pro

Pakkahuoneenkatu 32, 90100 Oulu
Avoinna ma-pe 10-18 la 10-15

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

Yhteystiedot: Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

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

Suvi Ylimartimo kävi esiintymässä Iin syysmarkkinoilla, jossa moni ihastui hänen lauluunsa.

Suvi Ylimartimo on
taitava laulaja
Kuivaniemeläinen 14-vuotias Suvi Ylimartimo tuli
tänä vuonna monen kansalaisen tietouteen esiintymällä taidokkaasti eri
tilaisuuksissa. Esimerkiksi
Kuivaniemen markkinoilla ja Iin syysmarkkinoilla
moni huomasi Suvin puhtaan ja voimakkaan tulkinnan.
Hän kertoo, että syksyllä on ollut keikkoja koulunkäynnin ohessa.
– Minulla on koulun
omia esiintymisiä ja kansalaisopiston konsertti. Kävin
myös laulamassa Kuivaniemitalon avajaisissa, hän
kertoo.
Hänen säestäjänään on
toiminut kitaransoitonopettaja Janne Kiuttu.

Perinteinen joulu
tulossa
Keikoilla on kuultu tuttuja sävelmiä, kuten Suvi Teräsniskan Hento kuiskaus,

Sydämeni osuman sai ja
PMMP:n Joutsenet.
Jouluksi ei vielä ole sovittu esiintymisiä, mutta
Suvi kuitenkin uskoo, että
sellaisia tulee.
Hän esittää mieluiten
koskettavia ja herkkiä joululauluja.
– Hitaat ja rauhallisemmat kappaleet sopivat paremmin äänelleni kuin
menevät ja räväkät. Tosin
niitä on mukava esittää.
Niissä on energiaa. Ai, mikä
on mielijoululauluni? Se on
ehkä Tonttu, Suvi kertoo.
Hän aikoo viettää joulunsa rauhallisissa merkeissä perheen kanssa.
– Syömme hyvää jouluruokaa ja saunomme.
Semmoista perinteistä meininkiä, hän kertoo.

Karaoke on mukavaa
Tulevaisuudessa Suvi keskittyy koulunkäynnin ohella lauluun ja musiikkiin.

Kesällä on rippikoulu.
– Panostan kouluun,
että saan hyvän kasiluokan
päästötodistuksen, ja onhan
niitä esiintymisiäkin tulossa. Minusta kuullaan kyllä,
hän sanoo.
Hän pitää kovasti karaoken laulamisesta.
– Laulan sitä aina kun
voin missä vain tahansa,
kun tulee mahdollisuus.
Säntään heti laulamaan.
Laulan laidasta laitaan musiikkia, tangoja, poppia, iskelmiä. Kaikki menee, hän
tunnustaa.
Nykyisin Suvi alkaa olla
jo tunnettu henkilö Kuivaniemellä, sillä koulussakin
jo eskari-ikäiset huutelevat
ja vilkuttavat hänelle. Mutta millaiset jouluterveiset
Suvi haluaa lähettää kaikille ihmisille?
– Viettäkää rauhallinen
ja mukava joulu. Nauttikaa
hetkestä ja olkaa läheisimpienne seurassa.

KUIVANIEMEN TAKSIT
JARI YLITALO
040 575 9840 Asemakylä
MATTI VÄÄRÄKANGAS 044 012 3252 Asemakylä

ANNE MIETTUNEN
ARI MÄÄTTÄ

040 571 8618 Asemakylä
0400 394 982 Oijärvi
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Aikamatka näytelmässä tsaarin vallasta tasavaltaan
Kuivaniemen Roolinvaihtaja ja Kuivaniemen Pelimannit esittivät nuorisoseuralla
”Aikamatka” -näytelmän
30.11 ja 5.12. Erkki Paason kirjoittamalla ja Sanna Kluukerin ohjaamalla
näytelmällä, joka ajoittui
vuosiin 1901 - 1918 Keisarivallasta
tasavaltaan
Kuivaniemellä,
haluttiin
kunnioittaa 100-vuotiasta
Suomea.
Venäjän
rajavartioston osastot yltävät jo
Kuivaniemeen sekä ympäristökuntiin.
Valtiopäivämies
Ahmavaara
matkustaa
maanpakoon

Rajavartioston päällikkö Zuseff.

Ruotsiin. Suurlakko vauhdittaa asukkaiden antipatiaa keisarivaltaa kohtaan.
Kuivaniemeltä ja muualta Suomesta lähtee miehiä
pohjoiseen ”metsätöihin”.
Sen jälkeen heistä ei kuulu mitään? Samoihin aikoihin kylvetään siemen, josta
myöhemmin iti kasvualusta
Lotta-järjestölle myös Kuivaniemellä.
Esityksissä oli väkeä sali
täpötäynnä. Rooleissa olivat: opettaja J.E. Laitinen
(Mikko Karhu), maanviljelijä Matti Torvela (Tauno Kivelä), maanviljelijä
Juho Mursu (Pekka Riepula), kirkkoherra Kortekangas (Matti Ellilä), kunnan
lautakunnan puheenjohtaja Juho Metsikko (Antti Ellilä), poliisi L. J. Ellilä (Pentti
Ellilä), rajavartiostopäällikkö Zseff (jääkäri Iivari Ellilän ääni), Erkki Kauppi
(Pentti Matila), Eino Paaso (Pekka Riepula), opettaja, rouva Hanna Laitinen
(Sirkka Junes), emäntä Emilia Jääskö (Eeva Miettunen),
kirkkoherran vaimo Helvi
Kortekangas (Tellervo Jyrkkä), lukijoina Lea Kestilä ja
Kirsimaria Piri.

Teatterin tekeminen
huikeaa yhteistyötä

Eino Paaso tuo tietoja Veskasta.

Näytelmän ohjaaja Sanna
Kluuseri kertoo olevansa
tuttu kasvo usealle iiläiselle teatteria harrastavalle.
Poikkitaiteellisena ihmisenä hän kertoo hääränneensä musiikin ja ilmaisutaidon
saralla jo kauan, Iissäkin
toistakymmentä
vuotta.
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Jokivarren Puutarha
Oijärventie 1144 Yli-Olhava
p. 0400 192142

Aloitamme joulukukkien
myynnin tarhalla
joka päivä 15-24.12. Iissä
Järjestötalolla, Laurintie 3

PITOPALVELU TUULIA

Juhla- & leivontapalvelut
P. 050 401 8551, 040 657 5245
Häät * Ristiäiset * Pikkujoulut
Muistotilaisuudet ynnä muut
Soita ja pyydä tarjous!
Hanna Laitinen, Emilia Jääskö ja Helvi Kortekangas suunnittelevat, miten auttaa rintamalle lähtijöitä sekä nälkää kärsiviä
kyläläisiä.

Putkinotkontie 1 c,
Kuivaniemi

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

M’N Lounas-Pito
Lounas ark. klo 11-14
Pitopalvelu. Leivonnaiset juhlaan
ja arkeen. Myös kotiinkuljetus!

Lohitie 2 Kuivaniemi (Kuivaniemen Kievari)
040 533 4814
Pelimanni(tar) ja kirkkoherra Kortekangas tauolla.

Roolinvaihtajien
kanssa
näytöksiä on tehty yhdessä
kymmenkunta kertaa.
-Teatterin tekeminen on
parhaimmillaan
huikeaa
yhteistyötä - antamista ja
saamista, itsensä ylittämistä ja yllättämistäkin. Nautin

valtavasti tästä työstä.
Seuraavaa Roolinvaihtajien näytelmää Sanna haluaa pitää vielä pienenä
salaisuutena...
-Kesällä kuitenkin taas
tapahtuu, hän toteaa. HT

Hyvää Joulua toivottaa
Parturi-Kampaamo

Nines

0400 850 340

Vanhatie 154
95110 Kuivaniemi kk

Tervetuloa!

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS
SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY
95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

Kyläläiset uhmaavat keisarivaltaa laulun voimin. Kuvat Raimo Ikonen.
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Käärmenäyttely toi Raimo Ikosen Seurantalolle

Raimo Ikonen on tutussa paikassa, Kuivaniemen Seurantalon näyttämöllä. – Tanssien järjestysmiehenä olen ollut satoja kertoja, hän kertoo. -– Ja bingoja olen pitänyt noin 400 kertaa.

Kolme ensimmäistä kuvaa on puretusta nuorisoseuran talosta 1907-1950. Talo sijaitsi Kuivaniemen kirkon takana. Neljäs kuva (alimmainen talo) esittää palanutta rakennusta, joka rakennettiin 1954 ja paloi samana vuonna.

Kuivaniemen
Nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo Ikonen muistaa vielä,
kuinka hän poikasena tuli
ensimmäistä kertaa Seurantalolle. Vuosi oli 1976.
– Siellä oli silloin käärmenäyttely. Näin siellä elämäni ensimmäiset elävät
käärmeet ja liskot. Muutamaa päivää aikaisemmin
Katri Helena oli esiintynyt
siellä. Katrin juliste oli vielä
seinällä, Ikonen muistelee.
Ensimmäinen
artisti, jonka hän näki Seurantalolla esiintyvän, oli
Kuivaniemeltä kotoisin oleva edesmennyt Eila Torvela. Silloin pakkasta oli liki
40 astetta, mutta Ikonen
polki sinnikkäästi keikalle
polkupyörällään Kuivaniemen Kestilästä.
Vuosien saatossa talo on
tullut tutuksi Ikoselle. Hän
laskee pitäneensä siellä bingoja noin 400 kertaa.
– Tanssien järjestysmiehenä olen ollut satoja kertoja, hän kertoo.
Näyttämöllä on piisannut isoja tähtiä. Muun muassa Irwin Goodman, Eino
Grön, Kirka, Tapio Rautavaara ja kumppanit. Tunnettuja artisteja on ollut
seuraamassa satoja henkilöitä. Aina ei ole ollut
väentungosta. Juhannustansseihin 1971 myytiin
yksi lippu. Kuka tuolloin
oli esiintymässä, on painunut unholaan, mutta keikka
kuitenkin hoidettiin, kuten
oli sovittu.
Aikoinaan
markkinatanssien aikaan piharakennuksessa
järjestettiin
diskoja, mutta nykyisin
niistä on luovuttu.
Muusikot tuntevat talon
sen hyvästä akustiikasta.
– Se johtuu näyttämön

rakenteesta. Se on riittävän
syvä, jotta ääni pääsee kaikumaan, Ikonen tietää.

Vakuutus korvasi
palaneen talon
Kaikkiaan nuorisoseurantaloja Kuivaniemellä on ollut kolme. Ensimmäinen
rakennus pystytettiin 1907
kirkon taakse Torvelan
maille, ja nykyiselle paikalle rakennettiin uusi rakennus 1954. Se paloi syksyllä
1959. Tuolloin rakennuksessa esitettiin Juurakon
Hulda -näytelmää, ja epäilysten mukaan joku oli
jättänyt tupakan natsan palamaan nurkassa olleisiin
sahanpuruihin.
– Vakuutus korvasi talon. Rahastonhoitaja Toini
Onkalo polki kotiin sydän
kurkussa katsomaan, oliko vakuutusmaksu voimassa. Se oli voimassa, Ikonen
kerto.
Vuonna 1986 katto vuoti ja vedet tulivat taloon sisälle.
– Teimme silloin ison
vekselin, koska meillä oli
kiire korjata katto. Vekseli muutettiin myöhemmin
pankkilainaksi. Sitten hoksattiin, että lattia oli laho.
Vaihdoimme lattian, mutta
rakentamisessa tuli vähän
virhettä. Sinne jäi kosteutta
ja kahden vuoden kuluttua
lattia oli uudestaan laho. Se
jouduttiin korjaamaan uudelleen. Onneksi ei koko
talo ehtinyt lahota, Ikonen
kertoo.
Sisävessat taloon rakennettiin 90-luvun alussa. Siihen mennessä yleisön ja
artistien oli täytynyt käyttää pihan perällä olevaa
käymälää. Viime aikoina taloon on tehty keittiö- ja ikkunaremontit.

– Kohta uusimme taloon
sähköt, lupaa Ikonen.
– Sulakkeet ovat usein
palaneet bändien esiintyessä.

Tanssikansa osaa
käyttäytyä
Aikoinaan
Seurantalolla
on ollut kaikenlaista hulinaa. Kolmisenkymmentä
vuotta sen pihalla nujakoivat iiläiset ja simolaiset sillä
seurauksella, että paikalle
jouduttiin hälyttämään poliisi rauhoittamaan tilannetta.
– Ainakin yhdet tanssit
jouduttiin keskeyttämään
joukkokahinan takia, Ikonen muistelee.
Ikonen on huomannut,
että nykyisin tanssikansa
keskittyy siihen olennaisimpaan, eli tanssimiseen.
– Nykyiset ihmiset tanssivat eivätkä nauti alkoholia. Aikoinaan toimme
tänne keskiolutta pakettiautollisen, mutta viimeksi
tapanintansseissa myimme
18 pulloa olutta. Ihmiset
vain tanssivat eivätkä käy
autossa ottamassa huikkaa,
kuten ennen vanhaan. Ehkä
hikinen paita käydään
vaihtamassa puhtaaseen,
jonka jälkeen tanssiminen
jatkuu, Ikonen kertoo.

”Muusikot
tuntevat
Kuivaniemen
Nuorisoseurantalon sen
hyvästä
akustiikasta.”
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Suuria säästöjä
Led-valaistuksella

Tilaa ilmainen
säästökartoitus!

Tanssitaidolla iloa elämään
Tarja ja Eero Viinamäki
ovat vetäneet tanssikursseja Iissä ja Kuivaniemellä
jo 15 vuoden ajan. Kursseja he ovat vetäneet myös
muualla. Pyysimme heitä
kirjoittamaan tanssiharrastuksestaan ja tanssikursseista.
Tanssi on meille rakas
asia ja teemme sitä hyvällä sykkeellä ja suurella sydämellä. Tanssi antaa uusia
kokemuksia ja onnistumisia sekä iloa ja nautintoa.
Tanssi on liikuntaa, joka
tuo hymyn huulille! Seuraavana päivänä olo on tosi
mukava. Tuntee, että kaikki lihakset ovat saaneet liikunta-annoksensa. Tanssin
positiiviset terveysvaikutukset on myös tieteellisesti
todistettu. Tanssi on monipuolinen harrastus.
Nuoruudessa
otimme
ensiaskeleet lavoilla ja sen
jälkeen tanssia on harrastettu aktiivisesti yli 20 vuotta- kurssien kautta myös
lavatanssikisoja.
Vuonna 2003 seurantalolla Jukola-projektin tiimoilta Ikosen Raimo kyseli
lavatanssikursseille vetäjää.
Harrastus on vienyt sydämen, sillä tiellä ollaan koulutuksien kautta edelleen.
Säännöllisillä viikoittain
pidettävillä lavatanssikursseilla on eritasoisia tunteja,
joista kaikille löytyy var-

masti omansa. Opetus on
selkeää sekä hauskaa, ja
huolehdimme, että kaikki
pysyvät mukana!
Iin Kansalaisopiston järjestämiä tanssikursseja on
runsaasti.
Kuivaniemen
Seurantalolla on keskiviikkoisin alkeis-, alkeisjatko- sekä jatkoryhmät. Iin
Työväentalolla on lauantaisin alkeis- sekä alkeisjatkoryhmät. Yli-Olhavan
Maamiesseuran talolla on
keväisin lyhytkurssi. Simon
Pirtillä ovat Kivalo-opiston
alkeis- ja alkeisjatkoryhmät
torstaisin.
Näillä kursseilla on yhteensä noin 200 eri-ikäisiä
tanssijaa monenlaisien sävelien soidessa. Tanssilajeja on onneksi Suomessa
paljon ja niiden monipuolisuus innostaa opettelemaan
useampia lajeja. Opetamme juuri niitä tansseja, joita
tanssitaan lavoilla ja ravintoloissa.
Kursseille voi tulla myös
ilman omaa paria. Tunneilla
on niin sanottu ”parinvaihto”, joka takaa, että jokainen pääsee tanssimaan.
Muita tanssiryhmiä Iin
kansalaisopistolla ovat: 4-6
–vuotiaitten
lastentanssi,
tanssiteatteri alakouluikäisille, nykytanssia aikuisille
ja nuorille, lasten tanssiryhmä sekä senioritanssin jatkoryhmä.

Edustajasi:
Raimo Ikonen
Puh. 044 209 4496

Säästösi jopa yli 30 %
valaistuksen sähkölaskussa.
Laadukkaat tuotteet takuulla.

www.mafoka.fi
Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

Tarja&Eero - 15-vuotta tanssinopetusta maaliskuussa 2018.

Tapahtumista voidaan
mainita esimerkiksi 7.11.
vanhuksille
Ii-Kuivaniemi-Simo alueen Ikäihmisille järjestetyt kuntouttava
päivätoiminta ”tanssit” liikuntahallilla Kuivaniemellä. Tanssittajina olivat Tarja
& Eero, Juha Alvari lauloi ja
Syssin karaoke hoiteli musiikin.
Joulukuussa on tulossa kaikille kurssilaisille tar-

koitetut pikkujoulutanssit,
jossa tanssin lisäksi on yhdessäoloa ja ruokailua.
Viihdyttäjäksi saapuu Valentin ja Afrikan Tähti.
Tanssi harrastuksena sopii kaikenikäisille. Mukaan
ehdit tulla vielä kevään
kursseille. Tule mukaan
tanssin maailmaan!

Tarja & Eero Viinamäki

LEIPOMOMYYMÄLÄ
AVOINNA
MA–PE klo 8–17
LA klo 10–12 (14)

Sepäntie 2, 90850 Martinniemi
puh. 08 563 8700

WWW.PUTAANPULLA.FI

/ PUTAANPULLA

TOIMISTOPALVELU
A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa

Kuivaniemen seuralla Tarjan ja Eeron vetämillä tanssikursseilla keskiviikkoiltoina on runsaasti osallistujia.

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi
Puh. 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net
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Parturi-kampaamo Nines 20 vuotta
Yrittäjä Nina Timonen:

”Työ on elämäntapani”

Nina Timonen on kuivaniemeläisille tuttu hiustenkäsittelijä.

Kuivaniemeläisten
oma
hiusalan yrittäjä ParturiKampaamo Nines täytti 20
vuotta lokakuussa.
– Sanoin jo nelivuotiaana, että minusta tulee parturikampaaja. Ja sitten
minusta tuli sellainen, yrittäjä Nina Timonen naurahtaa.
Nykyisin Parturi-Kampaamo Nines toimii Timosen kotoa käsin.
– Katsoin parhaimmaksi
tehdä töitä kotona, kun on
tilat olemassa, hän sanoo.

Koska
Kuivaniemen
ikärakenne on korkea, tekee Timonen runsaasti kotikäyntejä
vanhempien
ihmisten luokse. Hän tekee
myös kyydityksiä hiustenkäsittelyyn.
– Jos lähialueella asuva
mummo haluaa permanentin, niin haen hänet ja vien
sitten pois, Timonen kertoo.
Asiakaskunnassa on monia henkilöitä, jotka ovat
olleet mukana 20 vuoden
ajan.
– Juuri tänään kävin
erään 93-vuotiaan mummon luona tekemässä permanenttia ja puhuimme
siitä, että hän on ollut asiakkaani 20 vuotta. Mummo
tuumasi olleensa silloin vielä nuori nainen, Timonen
kertoo.
Asiakkaina on Ouluun
ja Iihin muuttaneita ex-kuivaniemeläisiä, jotka tulevat
vanhaan kotikuntaan tutun
parturin käsiteltäväksi.
– Sanovat, etteivät ole
löytäneet sopivaa palvelua
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muualta, kun ovat nuorena
lähteneet pois, Timonen toteaa.
Tällä hetkellä ParturiKampaamo Nines on ainoa
kuivaniemeläinen parturikampaamo.

Nuoriso kulkee
trendien perässä
Kahdessakymmenessä vuodessa erilaiset tukkamuodit ja -mallit ovat tulleet ja
menneet. Pysyvää tukkamuotia ei näytä kuitenkaan
olevan.
– Yritän kuunnella sitä
ihmistä. Aika paljon ihmisillä on oma hiustyylinsä.
En ala käännyttämään ihmisiä mihinkään tyyliin, Timonen kertoo.
Nuorisolla on omat tukkatrendinsä, jotka tulevat
ja menevät. Eräänä vuonna
se voi olla ananaskampaus,
toisena takatukka. Hiustrendit syntyvät ja kuolevat
nopeasti, mutta jotkut trendit pysyvät. Tällainen on
esimerkiksi permanentti.

Timonen saa tuntea työssään ihmisten huolet ja ilot.
– Tämä työ ei ole pelkästään hiusten hoitoa, vaan
kokonaisvaltaista ihmisen
hoitoa. Kuuntelen asiakkaan huolia ja iloja. Asiakkaat tietysti kuuntelevat
minun vastaaviani. Näin
pienellä
paikkakunnalla
asiakkaistani on kahdenkymmenen vuoden aikana
tullut hirveän läheisiä ja tärkeitä. Ei ole sellaisia asioita,
joita en voisi asiakkaideni
kanssa puhua, Timonen sanoo.
Hän etenee urallaan
”vuosi kerrallaan” -asenteella.
– Haaveilen, että saisin vielä tehdä tätä työtä 10
vuotta tai jopa eläkeikään
saakka. Tykkään työstäni
eikä minulla yhtään päivää,
etten haluaisi tulla töihin.
Tämä työ on elämäntapani,
kiteyttää Timonen.
– Asiakkailleni kiitokset
mukavista ja työntäyteisistä vuosista. JR

bingo
Kinkkubingo

1

7

8

Kuivaniemen seuralla, Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

su 10.12. klo 18.00
5 x atriakinkku, 2 x 100 €
500 € pr50, 780 € mp
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Pelimannien
Joulukonsertti
Su 10.12.2017 klo 14:00

Kuivaniemen Aseman liikuntasalissa
Mattilantie 1 Kuivaniemi
Kuivaniemen ja Simon pelimannit
esittävät joululauluja.
Ohjelmassa myös yhteislaulua.
Ohjelma 5 €, sis. kahvit väliajalla

Antti Ellilä jatkaa kotiseutuyhdistyksen
puheenjohtajana
Kuivaniemen
Kotiseutuyhdistys valitsi syyskokouksessaan
johtokunnan
jatkamaan entisellä kokoonpanolla.
Puheenjohtajana jatkaa
Antti Elillä sekä jäseninä
Sanna Kontio, Anni Kehus,
Sirkka Junes, Martti Kaarre,
Tuomas Miettunen ja Jaakko Ellilä.
Yhdistys sytyttää kynttilät
itsenäisyyspäiväksi
sankarihaudoille sekä osallistuu Nuorisoseuran joulumarkkinoille 9.12.
Keväällä on suunnitelmissa järjestää perinteinen
kotiseuturetki ja kesällä tehdään museoon yleisnäyttely museon omista esineistä
(ei siis tule teemanäyttelyä).
Kotiseutupäivä järjestetään perinteiseen tapaan ja
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille osallistutaan kuten
ennenkin. AR
Kotiseutuyhdistyksen kesätoimintaan kuuluu Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille osallistuminen.

Kuivaniemen Nuorisoseura
toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja
Rauhaisaa Uutta Vuotta 2018

raskaskalustokorjaamisen erityisosaaja
Kemi
Tornio
Huoltajankatu 4 Sepänkatu 4
045 171 2974
045 879 5898
Päivystys 24h +358 400 392 555

nro /2017
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Palveluhakemisto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Auto Katsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

tilitoimistoja

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta
Kauppatie 6,6,
91100
Ii Ii
Kauppatie
91100
(08) 8176
050,
045045
312 5755
(08)
8176
050,
312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Avoinna: ma-pe 9-17

• •korjaamopalvelut
• hydrauliikkaletkut
korjaamopalvelut
• työkalut• öljynvaihdot aikaa
• •autotarvikkeet
varaamatta
autotarvikkeet • työkalut • Mobil-öljynvaihdot

• hydrauliikkaletkut

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

s! us!
tarjou
Pyydä
ä tarjo
uslaitt
suunta
t. Pyyd
3D pyörän
ittee
uslaeet.
UUTUUS!
unta
pyöränsu
! 3D

UUTUUS

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600

valokuvauspalveluita • painotuotteita

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Arttu
Oikarinen Jaakkola

Larissa
Tursas

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

VKK-Media Oy

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 30 VUOTTA

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

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

www.tilisalonen.fi

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

LVI- ja sähköpalveluja

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut
Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

TARJOUS! - 60 min fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 €
VARAA AIKA puh. 050 5234 649
tai nettiajanvarauksen kautta
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

Marko Veittikoski, sähkö- ja LVI-asentaja
puh. 040 513 6815 | lampotaloveittikoski.fi
lampotaloveittikoski.fi
IiSanomat joulunro 29 ilmestyy 15.12. Seuraava
Iisanomat on nro 1 ja joka ilmestyy 4.1.2018.

Ilmoita Palveluhakemistossa.

Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Tarttuvaa lohikalojen IHN-virusta
löytyi Suomesta ensi kertaa
Pohjois-Pohjanmaalla Iissä
sijaitsevasta merialueen kalanviljelylaitoksesta on löytynyt kirjolohista tarttuvaa
IHN-virusta, joka aiheuttaa
vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia (infectious haematopoietic necrosis).
Kyseessä on ensimmäinen
kerta, kun IHN-virusta todetaan Suomessa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
on perustanut taudin löytöpaikan ympärille rajoitusvyöhykkeen sekä määrännyt
vyöhykkeellä toimivat kalalaitokset elävien kalojen
siirtokieltoon. Alueella voi
kuitenkin kalastaa normaalisti.
IHN-tauti on lakisääteisesti vastustettava, helposti

leviäviin eläintauteihin luokiteltu tauti, jonka aiheuttaa
rhabdovirus. Se voi tarttua
lohikalojen lisäksi muihinkin kalalajeihin, esimerkiksi
haukiin ja ankeriaisiin. Tauti leviää sairaiden kalojen,
oireettomien kantajien ja ympäristön välityksellä.
Tautiin ei ole olemassa
lääkettä eikä rokotetta. Ihmisiin IHN-tauti ei tartu ja
kalaa voi Suomessa syödä
normaalisti. Myöskään muille tasalämpöisille eläimille, kuten koirille ja kissoille
IHN-tauti tai siihen sairastuneen kalan syöminen eivät
aiheuta terveysvaaraa.
IHN-virus
löydettiin
kalanviljelylaitokselle
tehdyssä normaalissa kala-

tautiseurannassa. Kalanäytteet toimitettiin Eviraan,
jossa IHN-virustartunta todettiin.
Tautiin sairastuneet kalat ovat tyypillisesti tummia
väriltään ja saattavat uida
epänormaalisti tehden esimerkiksi spiraalimaisia tai
syöksähteleviä uintiliikkeitä. Muina oireina ovat anemia, nesteen kertyminen
vatsaonteloon ja pistemäiset verenvuodot erityisesti
vatsaontelon rasvassa ja uimarakossa. IHN aiheuttaa
kuolleisuutta yleensä alle 2
kuukauden ikäisillä kaloilla.
IHN-tautiin
viittaavista
oireista
on
ilmoitettava viipymättä virkaeläinlääkärille, joka huo-

IISAN KIRPPIS

ILMOITA
ILMAISEKSI

MAKSUTON yksityishenkilöiden kirpputori | info@iinlehti.fi

lehtii tarvittavien näytteiden
lähettämisestä Eviraan. Samankaltaisia oireita aiheuttavat myös muut kalataudit
eikä diagnoosia voi tehdä
pelkästään kalan oireiden tai
havaittujen muutosten perusteella.
Taudin
esiintymisellä
Suomessa voi olla vaikutuksia elävien kalojen ja niistä
saatavien tuotteiden vientiin
vastaanottajamaan ehdoista
riippuen. IHN-tautia esiintyy Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, useissa Euroopan
maissa ja Venäjällä.
Evira tiedottaa tapaukseen liittyvistä jatkotutkimuksista ja toimenpiteistä
myöhemmin.
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Iisan kirppis on yksityishenkilöille tarkoitettu kirpputori, jossa voi myydä, ostaa, lahjoittaa maksutta tavaraa. Myös löytötavarasta ja kadonneesta voi ilmoittaa maksutta.
Kiinteistöt, maa- ja metsäpalstat ja asunnot (myynti- ja vuokrausilmoitukset) ovat maksullisia,
22 euroa (sis. alv 24%). Iisan kirpputorille ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla (info@iinlehti.
fi) tai kirjeellä (IiSanomat, Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi). Ilmoituksiin mukaan puhelinnumero
(ja lähettäessä oma nimi, jota ei julkaista ellei erikseen halua) Puhelimella soitetuista ilmoituksista perimme 15 euroa ( sis. alv 24 %). Kuvallisista ilmoituksista perimme myös 15 euron (sis.
alv 24 %) kuvankäsittelymaksun. Ilmoitusrivejä olisi hyvä olla korkeintaan n. 7-8. Sama ilmoitus laitetaan maksutta kolme kertaa.
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KUULUTUS
Iin kirkonseudun korttelin 23 asemakaavan muutos
Kirkonseudun korttelin 23 asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutos on osa kirkonseudun asemakaavan uudistamistyötä.
Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 4.12.2017–
5.1.2018 Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja kunnan internetsivuilla osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus
kaavaehdotuksesta. Allekirjoitetut muistutukset on toimitettava
5.1.2018 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL
24, 91101 Ii tai sähköisesti skannattuina osoitteeseen kirjaamo@ii.fi
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Markku Vitikka p. 050 3950360
markku.vitikka@ii.fi tai maankäytön suunnittelija Jaakko Raunio p.
050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi.
20.11.2017
Kunnanhallitus

Iin ydinkeskustaan rakennettava liikuntakeskus sijoittuu yleisurheilukentän viereen. Alueen lähikouluissa on noin tuhat oppilasta kävelymatkan
etäisyydellä liikuntakeskuksesta. Havainnekuva on osa kuntakeskustan asemakaavaehdotusta, joka tulee nähtäville ensi vuoden alussa.

Menestystä Iihin
Suomi-Väläkyssä
Iin tietokilpailun harrastajat menestyivät varsin hyvin sanomalehti Kalevan ja
Oulun Tietokilpailuyhdistyksen järjestämässä Suomi-Väläkky-tietokilpailussa
Oulussa. Finaaliin karsittiin
marraskuun aikana neljässä
alkuerässä kymmenen parasta kahden hengen joukkuetta.
Kilpailussa kysyttiin 20
kysymystä, jotka olivat suoria, vaihtoehto- ja vihjekysymyksiä. Maksimi oli 30
pistettä. Kysymysten aihealueita olivat historia,
paljolti poliittinen historia,
kulttuurin eri osa-alueet,
maantieto ja urheilu Suomen
itsenäisyyden ajalta.
Kysymykset olivat Juha
Salosen ja Aki Huovisen laa-

timia. Aki jääväsi itsensä
isänsä Pertin kilpailemissa
erissä. Niin karsinnat kuin finaalikin olivat varsin tasaisia
ja kysymykset osin helpohkoja kilpailijoiden tason huomioiden. PH
Tulokset:
1) Timo Pappinen ja Eero Ylitalo 28, 2) Pertti Huovinen ja
Matti Korvala Ii 24,5, 3) Sakari Jussila ja Toni Latvamäki 24, 4) Risto Kohonen ja
Antero Virkkunen 23, 5) Pekka Kivari ja Erkki Männikkö 22, 6) Matti Ahola ja Matti
Kemi 19, 7) Pekka Jokivartio
ja Henri Kylen 18, 8) Mikko
Hakkarainen ja Klaus Vesa
17,5 9) Sami Halonen ja Ville
Välkky 16,5, 10) Mikko Hautanen ja Seppo Hautanen 9.

Tatu Hänniselle
Suomen mestaruus
Iin Yrityksen voimanostajanuorukainen Tatu Hänninen osallistui valmentajansa
Suke Huovisen kanssa Raaseporissa järjestettyihin klassisen penkkipunnerruksen
suomenmestaruuskisoihin.
Hyvänä arvokisanostajana
tiedetty Tatu voitti kultaa
sarjassa M23 93 kg. Mestaruus oli hänen uransa kolmas. Tatu Hänninen pääsee
saman ikäluokan kisoihin
vielä kolme vuotta.
Kilpailu oli jännittävä,
vaikka osallistujilla on vain
kolme nostoyritystä. Tatu

Hännisen voitto oli taktiikan
valmentajan ja nostajan taktiikan tulos. Tankoon laitatettiin sen verran isot raudat,
että mestaruutta tavoittelevat kilpakumppanit pakotettiin yrittämään tasolleen liian
suuria painoja, sillä seurauksella, että mm. Oulun Power
Teamin Kaius Kejonen jäi kokonaan tuloksetta.
Tatu Hännisen voittotulos
oli 145 kg, mikä on hänen ennätyksensä. Hopealle tullut
Joensuun Puntti-Poikien Jimi
Pajarinen hävisi 12,5 kg. PH

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Iihin rakennetaan
liikuntakeskus
Iin monitoimikeskuksen nimi muuttui valtuuston kokouksessa liikuntakeskukseksi, kun valtuusto pui asiaa
yli 7 tuntia kestäneessä kokouksessaan. Siihen kohdennettiin kahdelle vuodelle 1,8
miljoonan määräraha. Tämän kertaiseen valtuuston
päätökseen eivät vielä sisältyneet uima- ja jäähallin
rakentaminen. Niistä päätetään erikseen tulevaisuudessa. Kokonaisuudessaan
liikuntakeskus maksaa 3.6
miljoonaa euroa.
Noin 2800 neliön liikuntakeskuksen rakentaminen
käynnistyy ensi syksynä ja
se valmistuu vuoden 2019 lopulla.
Ensimmäisessä vaiheessa liikuntakeskuksen toiminnot rakentuvat kahteen
kerrokseen, josta alakertaan
sijoittuu noin 1430 neliön liikuntahalli sekä kuntosali. Tilat voidaan tarvittaessa jakaa
neljään erilliseen lohkoon,
jotta ne soveltuvat erilaisten
pallo- ja mailapelien kuten
salibandy, kori-, lento- ja sulkapallon pelaamiseen sekä
urheilu-, musiikki- ja kulttuuritapahtumien ja kisojen
järjestämiseen. Tilat toimivat myös alueen väestönsuojatiloina. Liikuntakeskuksen
yläkerrokseen rakennetaan
tilat juoksuradalle, pituushyppy- ja lyöntilajeille sekä
lasten- ja nuorisotyön toimijoille. Noin 180 hengen
yläkatsomosta pystyy seuraamaan hallin yleisötapahtumia.
Tilojen monikäyttöisyydellä,
muunneltavuudella ja hukkaneliöiden minimoinnilla pyritään energiatehokkaaseen rakentamisratkaisuun.

Liikuntakeskuksen suunnitelmassa on lisäksi tilavaraukset harjoitusjäähallin ja
uimahallin rakentamiselle.
Näiden toimintojen osalta
kunta tekee rakentamispäätökset vuosien 2020-2021 aikana.
Ii panostaa lasten ja nuorten
harrastustoimintaan
lisäksi vakinaistamalla liikuntaneuvojan
tehtävän.
Kunnanvaltuusto
myönsi
myös talousarviokäsittelyssä
Iin kansalaisopiston opetukseen lisämäärärahan, jotta
suosittuja musiikin, laulun ja
soitonopetuksen ryhmiä voidaan lisätä. Vuoden alusta
Iin kuntaan liittyvällä Jakkukylällä järjestetään myös monipuolisesti kansalaisopiston
kursseja.

Kunnallis- ja kiinteistöverot
määrättiin
Valtuusto asetti kunnallisveroprosentiksi 21,25. Tilinpäätöksen alijäämä on 1,7
miljoonaa euroa ja investoinnit ovat yhteensä 8 miljoonaa.
Vuoden 2018 talousarviossa
kaikki menot ovat yhteensä
67 miljoonaa euroa. Jakkukylän liittyminen Iihin lisäsi
kunnan investointeihin 670
000 euroa. Iin kiinteistöveroprosentiksi vuodelle 2018
päätettiin 1,20, vakituiselta
asunnolta 0,55, rakentamattomalta asuinpaikalta 3,00,
muulta asuinrakennukselta
1,10, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä 0,00 ja voimalaitoksilta 3,10.

rosentien ja Leipojantien risteyksiin.
ELY-keskus
toteuttaa
hankkeen, jos kunta maksaa puolet kuluista. Määräraha poistettiin talousarviosta,
koska kunnanhallitus oli kokouksessaan jättänyt asian
pöydälle. Lisäksi valtuusto
päätti kaavoittaa Seljänperän
entisen leirintäalueen alueen
asumiskäyttöön.

Iin vaakuna halutaan uusia
Kunnanvaltuustossa oli kaksi erillistä aloitetta, joissa
ehdotettiin Iin kunnanvaakunan uudistamista. Aloitteissa Eero Alaraasakka
(kesk.) ja Aila Paaso (vihr.)
esittivät vaakunan vaihtamista joko vanhaan, edellisistä vaakunoista koottuun
uusiovaakunaan tai kokonaan uuteen kuntasymboliin.
Paason esityksessä ehdotetaan vanhan historiallisen
vaakunan käyttöön ottoa.
Paason mielestä asiasta kannattaisi käynnistää kuntalaiskeskustelu, jonka jälkeen
päätettäisiin vaakunan uusimisesta. Tässä aloitteessa
mainitaan, että Iin kunnan
alue laajenee pitkin jokivartta ja kunnan väestömäärä
kasvaa Jakkukylän osakuntaliitoksen myötä.
”Iin kunnan vanhas-

sa vaakunassa yläosa kuvaa vanhaa kauppapaikkaa
joka yhdistää hyvin Iin Vanhan Haminan historian kuntakeskuksen tulevaisuuden
kasvuun. Iin vanhan vaakunan alaosa, lohiverkko kuvaa
hyvin kuntalaisten yhteistä
tahtotilaa, Iijoki halutaan palauttaa lohijoeksi”, aloitteessa sanotaan.
Alaraasakan aloitteessa
huomautetaan, että uusi vaakunakin on mahdollinen.
”Iin kunta omistaa tekijänoikeudet vaakunoihin ja
niiden muutoksiin ja on luovuttanut Ii-seuralle entisen
vaakunan käyttöoikeuden”,
todettiin aloitteessa. Tämänkin aloitteen mukaan vaakunasta kannattaa keskustella
nyt, kun Jakkukylä liittyy Iihin.
Lisäksi valtuustoon tuotiin aloite Sorosentien pyörätien
valmistumisesta.
Aloitteen oli tehnyt Kati
Södö (kesk.). ”Tie on hyvin
vilkasliikenteinen ja siinä
kulkee paljon autoja ja raskaita ajoneuvoja. Koululaiset kulkevat harrastuksiin
sekä opiskelemaan Ojakylän
kouluun sekä Kärkkäisen liikekeskukseen ja tie on turvaton”, todettiin aloitteessa.

Liikennevaloja
pohditaan yhä
Kunnan talousarviossa oli
varattu 170 000 euroa liikennevaloihin nelostielle So-

Eero Alaraasakan valtuustoaloitteen mukaan vaakunan värit voisivat
muuttua sini-hopeaksi.
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten
tapahtumien ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille
yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Kutsu iiläisille yrityksille
to 21.12. klo 8-9
Micropolis päärakennuksen koulutustila

Infoa yrityksille Iin kunnan
hankinnoista vuonna 2018
Esittelemässä
Katja Arvola, kunnallistekniikan päällikkö
Anne Hautamäki, ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja
Jukka Härkin, rakennuttajainsinööri
Hankintaneuvonta yrittäjien tukena:
Tiina Talala, hankinta-asiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Yritystoiminnan sivuvirtaselvitys:
Marika Onkalo, Resurssiviisas Ii -koordinaattori
Micropolis Oy
Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautumiset helena.ylisirnio@micropolis.fi
tai p. 0403513397 (myös testiviestinä)
viimeistään 19.12.2017 mennessä.
Tilaisuudessa jouluinen kahvitarjoilu.
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Yhdistykset toimivat
Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistyksen
Puurojuhla ti 12. 12. kello 11 kerhotiloissa. Vieraana kappalainen Matti Kinnunen. Tervetuloa!

Iisu ry:n kesäkauden
päättäjäiset ja
syyskokous
Sunnuntaina 10.12.2017 klo 16.00
Iin Metsästysyhdistyksen majalla
Hippo-koululaisten palkitseminen, Iin kunnan ja Iisun mestaruussuunnistusten palkintojen jako. Kahvia, teetä tai mehua ja jotain purtavaa.
Kokouksessa esillä sääntöjen määräämät asiat.
Suunnistakaapa kaikki paikalle.
Johtokunta

Iin Vihreissä vahdin vaihto:
Uudeksi
puheenjohtajaksi
Heli-Hannele Haapaniemi
Iin Vihreät kokoontuivat
vuosikokoukseen sunnuntaina 3.12. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle
2018 valittiin Heli-Hannele
Haapaniemi. Nykyinen puheenjohtaja Matti-Tapio Rissanen ilmoitti luopuvansa
politiikan tekemisestä. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Eija Alaraasakka, Jorma
Kokko, Aila Paaso, Harri
Sandgren, Sisko Sergejeff ja
Tiina Vuononvirta.
Iin Vihreät kiittää lämpimästi Matti-Tapio Rissasta
päättyvästä puheenjohtajakaudesta - vahva kokemus ja
innovatiivinen työtä pelkäämätön ote yhteisten asioiden

hoitamiseen, siinäpä esimerkkiä meille kaikille!
Kokouksessa hyväksyttiin
myös toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2018.
Talousarvio on maltillinen ja
siinä pyritään jo valmistautumaan tuleviin eduskuntaja kunnallisvaaleihin.

Vihreät tiedotus,
kuva Aila Paaso

Puheenjohtaja Matti-Tapio Rissanen ilmoitti luopuvansa politiikasta. Iin Vihreiden uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin HeliHannele Haapaniemi.

Anne Väätämöinen jatkaa puheenjohtajana

Hyvä tapa muistaa!
Yrittäjät, yhteisöt, yksityiset jne! Julkaisemme
IiSanomien joulunumerossa 15.12. joulutervehdyksiä.
Ota yhteys 050 439 9963
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Nro 28
7.12.2017

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

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Ilmoitusmyynti:
Riikka Takalo 050 439 9963
riikka@iinlehti.fi
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Kajaani

Piisilta 1 toimisto varmimmin
avoinna to klo 13-16. Muulloin
sovi tapaamisesta p. 050 439 9963

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
ista
Suuremmsista
3 p 127 mm
k
u
4 p 170 mm
ilmoit jous
5 p 214 mm
kysy tar
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm
Hinnat:
Etusivu
1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro29, joulunumero ilmestyy pe 15.12.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 7.12 .2017

www.iisanomat.fi

jäsenyritys

IiSanomat joulunro 29 ilmestyy 15.12. Seuraava
Iisanomat on nro 1 ja joka ilmestyy 4.1.2018.

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

Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistyksellä on vilkasta toimintaa. Kuva liiton teltalta Kuivaniemen markkinoilla.

Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistyksen syyskokous pidettiin torstaina 23. 11.
Kuivaniemen Aseman liikuntahallin
kerhotiloissa.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Anne Väätämöi-

nen. Hallituksen jäsenet ovat
Jaakko Ellilä, Raija Heinikoski, Paavo Kehus, Kirsti Keränen, Taina Koskela, Aino
Miettunen, Ritva Piirainen,
Terttu Pudas, Erkki Vakkuri
ja Kerttu Väätäjä.

Kahvitilaisuudet jatkuvat
parittomilla viikoilla torstaisin kello 11 Liikuntahallin
kerhotiloissa. Toimintasuunnitelmassa oli teatteri- ja konserttimatkoja sekä uutena ns.
sokkomatkat. Yhdessäolon

tärkeyttä korostettiin. Uudet
jäsenet ovat tervetulleita toimintaan.

Seija Tikkanen

Taito- ja tasapainotunti ikääntyneille Jakkukylässä
Taito- ja tasapainotunti järjestetään
ikääntyneille Jakun koululla keskiviikkona 13.12. kello 17. Kyläkisälli-hanke tarjoaa jakkukyläläisille
joulukuussa taito- ja tasapainotunnin.
Tunnilla harjoitetaan tasapainoa monipuolisesti sekä vahvistetaan tasapainoa ylläpitäviä lihaksia
erilaisten lihaskuntoliikkeiden ja ta-

sapainoharjoitteiden avulla.
Tunti sopii ikääntyneille, mutta
myös niille jotka haluavat kehittää
tai ylläpitää tasapainoaan. Osallistujia pyydetään pukemaan ylleen mukavat sisäliikuntavarusteet, kenkiä ei
tarvita, koska tunti järjestetään Jakun
koulun liikuntasalissa.
Ota myös mukaan juomapullo ja

oma jumppamatto, jos sellainen sinulta löytyy. Jotta osaamme varautua
osallistujamääriin, olisi toivottavaa
ilmoittautua ennakkoon soittamalla
jollekin kyläyhdistyksen hallituksen
jäsenelle tai sähköpostilla osoitteeseen jakkukyla@gmail.com
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NELJÄN TUNNIN SIRKUSTYÖPAJA, JOSSA TUTUSTUTAAN
OPETTAJIEN JOHDOLLA SIRKUSLAJEIHIN JA VÄLINEISIIN
ESIM. TASAPAINOILUUN, JONGLEERAUKSEEN, AGROBATIAAN
JA VANTEISIIN. PÄIVÄN OHJELMASSA KLO12 PIENIMMILLE
1-4 -VUOTIAILLE TUNTI OHJATTUA PERHE- JA TAAPEROSIRKUSTA, JOHON LAPSET OSALLISTUVAT YHDESSÄ
VANHEMMAN KANSSA. KLO 13 ALKAA KOLMEN TUNNIN
TYÖPAJA KAIKENIKÄISILLE LAPSILLE - VANHEMMAT
SAAVAT OLLA MYÖS MUKANA. PAJAA VETÄVÄÄ
KOLME OULUN TÄHTISIRKUKSEN OPETTAJAA.
MUKAAN TARVITSET ILOISEN MIELEN.

SIRKUS
TYÖPAJA

9.12.17
VALTARIN KOULU, KOULUTIE 2, Ii
klo 12-13 1-4v +vanhemmat
klo 13-16 kaikenikäiset lapset

PILOTOIMME SIRKUS TYÖPAJA -TAPAHTUMAN JA KYSYMME KOKEMUKSIA/IDEOITA.
KERÄÄMME TIETOA LASTEN JA PERHEIDEN KÄSITYKSESTÄ OMAAN HYVINVOINTIIN
LIITTYVISTÄ ASIOISTA IIN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN.
JÄRJESTÄJÄ: IIN KUNTA/II-INSTITUUTTI LIIKELAITOS LIIKUNTA JA TAPAHTUMAT
YHTEISTYÖSSÄ: PÖLIJÄ KUJJEILEE JA AHANE PÄRRÄÄ FÖLJYSÄ

