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jakelu kaikkiin talouksiin iissä, kuivaniemellä,
simossa ja jakelua myös kemiin

kuivaniemikuivaniemi
KesälehtiKesälehti

Yrittäjyys kantaa Suomea

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat 14.-15.7.2018
Markkinaohjelma sivulla 2. Tervetuloa markkinoille!

Yrittämiseen kannustava yhteiskunta 
on työllisyyden ja elinvoimaisuuden 
paras tae. Hallitus ei itse luo uusia 
työpaikkoja, vaan sen tekevät tule-
vaisuuteensa luottavaisesti suhtau-
tuvat yritykset. Valtion rooli on toi-
mia mahdollistajana – purkaa esteitä 
ja madaltaa kynnystä yrittämiselle ja 
työllistämiselle.

Suomen talous on kääntynyt nou-
suun ja hallitus on saavuttamassa 
keskeiset taloustavoitteensa. Talous– 
ja työllisyyskehitys on erittäin posi-
tiivista kaikkialla Suomessa. Vielä 

joku aika sitten hallituksen talous– ja 
työllisyystavoitteiden toteutumiseen 
ei kovinkaan moni uskonut. 

Samaan aikaan ensi vuosikymme-
nellä näköpiirissä on ikääntymisen 
myötä edessä uusia haasteita. Huol-
tosuhde kääntyy tulevaisuudessa 
heikommaksi. Tarvitsemme kaikki 
voimat talouden pitämiseksi kasvu-
uralla. Yrittäjillä on kasvun ja työ-
paikkojen tuojina avainrooli, nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Pk-yritykset vastaavat noin 2/3 – 
osasta suomalaisen yksityisen sekto-

rin työpaikoista. On itsestään selvää, 
että ilman pk-yrityksiä ja -yrittäjiä 
tämä maa ei pärjää. Yrittäjien kes-
kuudessa on aina silloin tällöin huo-
lia poliittisen järjestelmän suhteen. 
Tarvitsemme puolueilta sitoutumista 
yrittämisen edellytysten turvaami-
seen – pitkäjänteisesti. 

Uudet työpaikat ovat syntyneet 
2000-luvulla pk-yrityksiin. Näin ta-
pahtunee myös jatkossa. Yrittäjät 
– pienet ja isot – kantavat tässä mie-
lessä Suomen työllisyyttä. Yrittäjän 
menestyminen ei ole kuitenkaan tär-

keää vain yrittäjille ja heidän työnte-
kijöilleen. Yrittäjän menestyminen on 
tärkeää meille kaikille, koska yrittäji-
en luoman työn kautta saamme voi-
mavaroja hyvinvointiyhteiskunnan 
kehittämiseen. 

Toivotan kaikille lukijoille muka-
vaa ja rentouttavaa kesää!

Juha Sipilä
pääministeri

Pääministeri juha sipilä vierailee kuivaniemen markkinoilla lauantaina 14.7. ja puhuu avajaisissa. viimeksi sipilä oli kuivaniemen markkinoilla vuonna 2014, kuvassa rouva min-
na-maarian kanssa jututtamassa matti kumpulaista ja veikko södöä. 

IiSanomat nro 14 liitteenä 
tämän lehden sisäsivuillanomat

-
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33.          

LAUANTAI 14.7.2018

SUNNUNTAI 15.7.2018

www.kuivaniemi.fi

    14.-15.7.201818.00  Markkinahölkkä 
 Startti Kuivaniemen koululta. 
 Ilmoittautuminen klo 17.  
 Jokivarren lenkki n. 10,5 km.    
  Järjestää Kuivaniemen yritys ry
21-04  MarkkinaRock, Kuivaniemen Kievari.

PERJANTAI 13.7.2018

10.00  Markkinaportit avautuvat 
11.00  Pressan katit lastenkonsertti
12.00  Yhteislaulua  
 Kuivaniemen Pelimannit 
13.00  Markkinabingo.  
 Järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura
14.00  Pressan katit lastenkonsertti
14.30  Yhteislaulua  
  Kuivaniemen Pelimannit
15.00  Markkinajumalanpalvelus
16.00  Vuoden markkinamyyjän  
  palkitseminen
17.00  Markkinaportit sulkeutuvat

 

Ohjelman, Lättähatun ja muut aika-
taulut löydät www.kuivaniemi.fi
Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

- Yli 100 markkinamyyjää 
- Kuivaniemen Yrittäjien teltalla 
Karaoke 
 

Aikataulut: www.kuivaniemi.fi  

Vapaa pääsy!  
 
Tervetuloa! 

Järjestäjä: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos  
Lisätietoja ohjelmasta: Riitta p. 050 3950 305  
Markkinapaikat: Jussi p. 050 383 9984  
 
Yhteistyössä: Kuivaniemen Yrittäjät ry 
Ari p. 050 441 3121 

10.00 Markkinaportit avautuvat
11.00 Juhlalliset avajaiset
          Juhlapuhe pääministeri Juha Sipilä 

13.00 Danny 

14.00 Teatteri Tie: henkilö V ja Vinsentti
15.00 Musiikkia
16.00 Markkinabingo - Kuivaniemen Nuorisoseura
16.30 Paikallisten kykyjen esityksiä
17.00 Sokkoämpäripallojoukkue MM-kisat
18.00 Markkinaportit sulkeutuvat

Karaoke Kuivaniemen Yrittäjien teltalla klo 20 saakka

18.00  Harmaat Pantterit 3:  
  Käpyhovin pelastuspalvelu 
  Kuivaniemen Roolinvaihtajat.  
 Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla.  
  Liput ovelta 10 €.
21-04  Markkinatanssit, Kuivaniemen Kievari. 
21-01  Markkinatanssit Merihelmessä.  
 Maarit Peltoniemi ja Mysteeri. Liput 15€

MARKKINOILLE  
VAPAA PÄÄSY!  
TERVETULOA!
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ari kaakkuriniemi on tuttu näky kuiva-
niemen markkinoilla.

Iin kunnalla myötätuulta:

Verotulot lisääntyneet, työttömyys alentunut
Kesä on parhaimmillaan pitäjä-
markkinoiden aikaan heinäkuun 
puolivälissä. Jos Suomen kesästä 
voi jotain varmaa sanoa, niin to-
dennäköisesti juuri tuona viikon-
loppuna kelit ovat parhaimmillaan. 
Se onkin ulkoilmatapahtuman jär-
jestäjien kannalta tärkeää. Tapah-
tuman kävijämäärä kun on paljolti 
riippuvainen juuri siitä, millainen 
ilma sattuu tapahtumahetkellä ole-
maan. 

Alkukesän kelit ovatkin olleet, 
taas kerran, varsin erikoiset. Hel-
mikuussa alkanut korkeapaine 
on jatkunut koko kevään ja tuo-
nut mukanaan selkeitä, kirkkaita 
päiviä. Alkukeväästä oli pakkasia 
ihan entisajan malliin ja touko-ke-
säkuu ovat olleet poikkeuksellisen 
lämpimiä, mutta myös kuivia. En-
nen sanottiin, että kaikki mitä en-
nen juhannusta sataa, sataa laariin, 
mutta mitä jälkeen Juhannuksen 
sataa, sataa laarista pois. Sade en-
nen juhannusta tarkoitti parempaa 
satoa eli hyvää viljelysten kannal-
ta. Maamiehen laariin ei tänä ke-
väänä satanut ja kuivuus uhkaa 
satoa. 

Sitä vastoin valtion ja kuntien 
laariin on viime aikoina satanut 
paljon hyvää parantuneen talous-

kehityksen myötä. Valtion laariin 
on syytäkin sataa hyvää, onhan 
valtio (eli me kaikki) velkaantu-
nut viimeisen kymmenen vuoden 
aikana reippaasti ja velka on ollut 
syömävelkaa. Monesta tärkeästä 
asiasta on jouduttu säästämään. 
Konkreettisesti tämä näkyy esi-
merkiksi valtion tienpidon huono-
na kuntona, erityisesti alemmalla 
tieverkolla. Tämän syömävelan 
seuraukset tuntee jokainen autolla 
liikkuja. 

Viime aikoina työllisyys on no-
peasti kohentunut ja sitäkin kaut-
ta verotulot kasvaneet. Kunta saa 
verotuloja, kun ihmisillä on töitä, 
yrityksillä menee hyvin ja uusia 
kiinteistöjä rakennetaan. 

Iissä viimeisimmän työllisyys-
tilaston eli toukokuun lopun mu-
kaan työttömiä oli 11,1 prosenttia 
työvoimasta, yhteensä 452 hen-
kilöä oli työttömänä, mikä on 153 
henkilöä vähemmän kuin vuosi 
sitten. Työttömyys ei ole ollut näin 
alhaalla kertaakaan tällä vuosi-
kymmenellä.  

Kuntien laariin on myös ker-
tynyt viime vuotta enemmän ve-
rotuloja. Iissä verotulot ovat ke-
hittyneet myönteisesti niin, että 
kesäkuun kunnallisverotuloker-

tymä on 3,6 prosenttia suurempi 
kuin viime vuoden vastaavana 
aikana, euroja kunnallisveroista 
on tullut reilut 500 000 enemmän. 
Verotulojen kasvu onkin välttä-
mätöntä, jotta palveluita voidaan 
kuntalaisille nykytasoisesti tarjota 
ja parantamisen varaa varmasti on 
tässäkin. 

Ostovoiman parantuminen 
näkyy paikallisissa yrityksissä ja 
varmasti myös täällä Kuivaniemen 
markkinoillakin. Rahaa on käytet-
tävissä perustarpeiden hankintaan 
ja ehkä pieneen luksukseenkin jon-
kin verran aiempaa enemmän.  

Kuivaniemen pitäjämarkkinat 
ovat Iin suurin kesätapahtuma. 
Markkinat ovat jälleen kerran 
konkreettinen osoitus Kuivanie-
men yrittäjien, Iin kunnan ja mui-
den järjestelyyn osallistuneiden 
toimijoiden hyvästä ja tuloksek-
kaasta yhteistyöstä. Iso kiitos teille 
kaikille. 

Toivotan markkinaväelle, iiläi-
sille ja kesää Iissä viettäville oikein 
aurinkoista kesää!

Ari Alatossava 
kunnanjohtaja viime aikoina työllisyys on nopeasti kohentunut ja sitäkin kautta verotulot kas-

vaneet. kunta saa verotuloja, kun ihmisillä on töitä, yrityksillä menee hyvin ja uu-
sia kiinteistöjä rakennetaan, toteaa kunnanjohtaja ari alatossava. 

Hienoa markkinasäätä odotellaan!
Jospa ilmastonmuutos olisikin täl-
laista, mitä olemme saaneet vii-
meiset pari kuukautta kokea. Ei 
se oikein paljon huolettaisi mihin 
maailma menee, mutta totuus voi 
olla pitkässä juoksussa toinen.  Sa-
teeton hellesää pitkässä juoksussa 
ei olekaan toivottu ilmiö.

Toivotaan kuitenkin, että hienot 
ilmat jatkuvat ja saadaan viettää 
33. Kuivaniemen Pitäjämarkkinat 
perinteisellä tyylillä hienon sään 
vallitessa. 

Jälleen on panostettu tapahtu-
man onnistumiseen, monet mie-
tinnät on istuttu, vaikka suuri 
osa järjestelyistä menee vanhalla 
rutiinilla. Juhlapuhuja on saatu 
valtakunnan huipulta, kun päämi-
nisterin aikataulut saatiin sovittua 
kohdilleen. Toisaalta Juha Sipilä 
on Kuivaniemellä entuudestaan 
tuttu, onhan hän käynyt Pitäjä-

markkinoilla ennenkin puhumas-
sa.

Viihdepuolelle on saatu pää-
esiintyjäksi ”Elävä Legenda” Dan-
ny, joka ei esittelyjä kaipaa. Itsestä-
kin tuntuu, että penskasta asti olen 
Dannyn lauluja radiosta kuullut. 
Saamme olla kyllä tyytyväisiä, että 
hänet vielä tänne saatiin esiinty-
mään. Hän kun viettää viimeistä 
kesää kiertue-elämää. Eikä ole yh-
tyekään taustalla ihan eilisen ko-
koonpano. Nimittäin yli 50 -vuotta 
esiintynyt Oululainen EXPRESS 
-yhtye. Itsekin aikanaan käynyt 
alaikäisenä Iin Karhusaaren laval-
la ihmettä katsomassa.

Paljon muutakin hyvää Pitä-
jämarkkinoilta löytää, kuten sa-
takunta markkinamyyjää, jotka 
hekin ovat oman alansa taiteili-
joita. Osa heistä kiertää Suomea 
ristiin rastiin, jotkut ovat tästä lä-
hialueeltakin. Kaikki he joutuvat 
laittamaan itsensä täysillä peliin 
saadakseen kauppoja syntymään. 
Ilman heidän panosta ei saataisi 
kovin kummoisia markkinoita ai-
kaan.

Tärkeintä on kuitenkin, että ih-
miset tulevat markkinoille viihty-

mään, tekemään hyviä kauppoja ja 
tapaamaan tuttuja. Kuivaniemeltä 
löytyy muutenkin hyviä palveluja, 
mm. upouusi Neste liikenneasema 
palvelee kyläläisiä ja ohikulkijoita, 
Merihelmen alueelta saa niin ruo-
kaa kuin majoitusta ja Vatungin-
nokalta löytyy myös kesäravinto-
la, jonne on vasta tiekin korjattu. 
Kauan kaivattu pankkiautomaat-
tikin löytyy nykyään asemakylältä 
Salen seinältä.

Markkina-aikaan on myös mo-
nenlaisia oheistapahtumia kylil-
lä; Kievarissa molempina iltoina 
reippaat iltamat sekä Merihelmes-
sä tanssittaa Maarit Peltoniemi, 
Pookissa myös karaokea tuttuun 
tapaan. PoRhan Lättähattukin kul-
kee markkinasunnuntaina Oulusta 
ja Kemistä Kuivaniemelle, tuoden 
markkinaväen suoraan tapahtu-
mapaikalle. Tästäkään palvelusta 
emme pääse nauttimaan kuin ker-
ran vuodessa.

Touhukasta kesää ja Tervetuloa 
Pitäjämarkkinoille!

Ari Kaakkuriniemi 
Kuivaniemen Yrittäjät ry
puheenjohtaja 

Vuosittainen Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden järjestäminen on suuri voimainkoitos. 
Kiitos kaikille teille jotka olette tehneet työtä ja osallistuneet markkinoiden onnistu-

miseksi. Kiitos myös markkinamyyjille. Tervetuloa Pitäjämarkkinoille.
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Kuivaniemen markkinoilla monipuolista ohjelmaa

markkinoiden perinteiseen ohjelmaan kuuluu kuivaniemen yrittäjien järjestämä 
karaoke yrittäjien markkinateltalla ja karoekelaulumahdollisuutta käyttää moni 
hyväkseen, on jopa jonoa. veikko viinamäki kuivaniemeltä on ollut ahkera laula-
ja jo monilla markkinoilla. kuva vuodelta 2015.

sokkoämpäripallokilpailu on hauskanpitoon kehitetty laji. sitä pelataan markki-
noilla lauantaina.

miska Pressan katti liikuttaa ja laulat-
taa lapsia sunnuntaina.

avajaisten yhteydessä lauantaina kel-
lo 11 markkinoiden juhlapuheen pitää 
pääministeri juha sipilä.

viime vuoden markkinoilla esiintyi matti nykänen, joka veti ennätysmäärän 
markkinaväkeä lavan edustalle.  kuva juhani Honkamaa.

markkinoilla muun muassa 2014. 
Silloin mukana oli myös rouva 
Minna-Maaria Sipilä. 

Dannyn tahtiin
Musiikin ja viihteen mestari Danny 
viihdyttää markkinakansaa lauan-
taina kello 13. Jo 60-luvulla uran-
sa aloittanut ja musiikkineuvoksen 
arvotittelin saanut viihdetaiteilija 
on koko kansan suosikki. Lukui-
sat hitit, show’t, kiertueet ja monet 
palkinnot puhukoot puolestaan. 

Teatteri TIE - koko perheen 
näytelmä
On kesä ja näkymättömyyspulveri 
on loppu. Henkilö V tuntee olon-
sa haikeaksi ja yksinäiseksi. Sil-
loin Harakka Vinsentti ilmoittaa 
olevansa alustavasti kiinnostunut 
ymmärtämään Henkilö V:n pu-
hetta. Tuossa tuokiossa Henkilö V 
ja Harakka Vinsentti muodostavat 
törkeän erinomaisen lyömättömän 
yhdistelmän ryhtyessään asettele-
maan kesäisiä toimitettaviaan tär-
keysjärjestykseen.

Lauantaina kello 14 Teatteri 
TIE esittää yli 4-vuotiaille sopivan 
koko perheen näytelmän, minkä 
kesto väliaika mukaan lukien on 
noin tunti. Aapelin romaanista 
näytelmäsovituksen on tehnyt esi-
tyksen ohjaaja Hannu Raatikainen. 
Rooleissa nähdään Johanna Aho-
nen.

Esiintymiskärpäsen  
puraisemat lavalle!
Suositut paikallisten kykyjen esi-
tykset järjestetään lauantaina kel-
lo 16.30. Esiintymiskärpäsen purai-
semat henkilöt voivat ilmoittautua 
päivän aikana markkinoiden juon-
tajalle. Tapahtumavastaava Riitta 
Räinä kertoo, että edellisinä vuosi-
na mukana on ollut ihanasti osal-
listujia ja yleisölle on esitetty muun 
muassa sketsejä, vitsejä, laulua ja 
tanssia. Matalan kynnyksen tapah-
tuma antaa kaikille paikallisille ky-
vyille mahdollisuuden toteuttaa it-
seään lavalla.

Sokkoämpäripallojoukkueen 
MM-kisat 
Sokkoämpäripallo on hauskan-
pitoon kehitetty laji, jossa ämpäri 
päässä oleva henkilö heittää pallon 
joukkuetoverilleen, joka puoles-
taan yrittää ottaa pallon kiinni äm-
pärillä. Lauantaina kello 17 sokko-
ämpäripallojoukkueen MM-kisat 
järjestetään markkinoilla nyt kol-
mannen kerran. Lajin kehittänyt Ii-
Instituutti ennustaa, että sokkoäm-
päripalloa pelataan tulevaisuuden 
olympialaisissa.

Karaokea iltaan saakka
Markkinoiden perinteiseen ohjel-
maan kuuluu Kuivaniemen Yrittä-
jien järjestämä karaoke. Laulamaan 
pääsee markkinoiden ajan sekä 
aina kello 20 saakka. Innokkaiden 
kannattaa siis suunnata Kuivanie-
men Yrittäjien teltalle, jonka ravin-
tolatarjontana ovat virvokkeet, olu-
et, lonkerot ja siiderit. 

Kepeää komediaa
Kuivaniemen näytelmäryhmä 
Roolinvaihtajat esittää Heikki Lun-
dinin kirjoittaman ja Sanna Kluu-
kerin ohjaaman ”Harmaat Pantte-
rit 3 – Käpyhovin pelastuspalvelu” 
-näytelmän Kuivaniemen Nuoriso-
seuran talolla kello 18. Liput ovelta 
maksavat 10 euroa.

Näytelmää on työstetty kevääl-
lä alkaneella Iin kansalaisopiston 
harrastajateatterikurssilla. Tarina 
kertoo kepeän komedian keinoin 
ikäihmisten kohtelusta. Käpyho-
vin hoitolaitoksessa ei vältytä ro-
mansseilta eikä kohusuhteilta.

Markkinatansseja
Kuivaniemen Nuorisoseuralla on 
tanssit markkinaviikolla keskiviik-
kona 11.7. klo 21-02 ja siellä esiin-
tyy Mika Jefremoff  & Sinitaika.

Kuivaniemen Kievarissa järjes-
tetään markkinatanssit lauantaina 
kello 21-04. Pentti Rainerin yhden 
miehen orkesteri soittaa musiikkia 
laidasta laitaan. Tanssit jatkuvat 
aamuyöhön.

Merihelmessä esiintyy Maarit 
Peltoniemi ja Mysteeri lauantaina 
kello 21-01. Tangokuninkaallise-
nakin tunnetun Maarit Peltonie-

tänä vuonna markkinoille on tulossa yli sata myyjää. 

Tervetuloa Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille 14.-15.7.2018

PERJANTAINA

Kuivaniemen markkinoiden ohjel-
ma alkaa jo perjantaina 13.7. kello 
18 Urheiluseura Kuivaniemen yri-
tyksen järjestämällä yhteislenkil-
lä. Lähtö tapahtuu Kuivaniemen 
koululta ja ilmoittautuminen on 
tuntia ennen lähtöä. Yhdessä juos-
taan Jokivarren lenkki, minkä pi-
tuus on 10,5 kilometriä. Juosta saa 
omaan tahtiin ja markkinahölkälle 
kaikki ovat tervetulleita.

Kuivaniemen Kievarissa ro-
kataan perjantaina aamuyöhön 
saakka. Javas 50! on soittanut pi-
täjämarkkinoiden aikaan jo yli kol-
men vuosikymmenen ajan. Yhtye 
soittaa jalan alle menevää rokkia. 
MarkkinaRock järjestetään Kuiva-
niemen Kievarissa.

MARKKINAPäIVä  
LAUANTAINA

Avajaisissa markkinoiden juhla-
puheen pitää pääministeri Juha 
Sipilä. Hän on Kuivaniemellä tut-
tu kasvo, sillä Sipilä on vieraillut 

men keikkaohjelmisto sisältää mo-
nipuolista tanssittavaa musiikkia 
perinteisestä modernimpaan, aina 

tilanteen huomioon ottaen. Lippu-
jen hinta on 15 euroa

viime vuonna markkinoilla palkittiin vuoden markkinamyyjänä kempeleläinen 
tiina annola. kuva juhani Honkamaa.
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yrittäjät hoitavat markkinoilla virvoketeltan, jossa on myös koko ajan karaokelauluohjelmaa. teltta ja sen edessä oleva pa-
tio saivat hyvällä ilmalla suuren suosion. kuva vuodelta 2015.

SUNNUNTAINA 

Miska Pressan Katti 
Toisena markkinapäivänä sunnun-
taina on kello 11 lastenkonsertti. 
Miska Pressan Katti esitys on pal-
jon muutakin kuin perinteinen las-
tenkonsertti. Luvassa on todellista 
hauskanpitoa. Pressan Katti liikuttaa 
ja laulattaa lapsia. Rokki saa sukat 
pyörimään jaloissa ja laulujen kerto-
säkeisiin on helppo yhtyä mukaan.

Iloista kansanmusiikkia 
Kuivaniemen Pelimannit esiintyy 
ja laulattaa sunnuntaina kello 12 ja 
14.30 kitaran, mandoliinin ja hanu-
rin säestämänä. Kansanmusiikkia 
soittava orkesteri on perinteinen oh-
jelmanumero markkinoilla. Kuiva-
niemen Pelimannit esiintyy ja laulat-
taa yleisöä.

Markkinajumalanpalvelus 
Iin seurakunnan kappalainen Matti 
Kinnunen toimittaa jumalanpalve-
luksen esiintymisalavalla sunnun-
taina kello 15. Kirkastussunnuntain 
aiheena on Kirkastettu Kristus. Mes-
sun musiikista vastaa kanttori Mark-
ku Jaakkola. Kolehti kerätään oman 
seurakunnan diakoniarahastolle. 

Vuoden markkinamyyjä 
Vuoden markkinamyyjä palkitaan 
sunnuntaina kello 16. Viime vuonna 
palkinnon sai kempeleläinen Ran-
ta-Aitta Annola Ky. Tänä vuonna 
markkinoilla on mukana yli sata 
myyjää.

LAUANTAINA JA  
SUNNUNTAINA

Musiikin ja viihteen mestari Danny 
ei juuri esittelyjä kaipaa. Lukuisat 
hitit, showt, kiertueet ja monet pal-
kinnot puhukoot puolestaan. Maa-
ilma on muuttunut paljon noista yli 
viidenkymmenen vuoden takaisis-
ta ajoista, mutta yksi on pysynyt. 
Danny on edelleen voimissaan ja 
esiintyy Kuivaniemen Pitäjämark-
kinoilla lauantaina 14.7. kello 13. 

Vuosi 2018 on nimetty Come-
back-vuodeksi: Se on tuonut Dan-
nylle tullessaan muun muassa 
monia radio- ja TV-esiintymisiä. 
Vuosi avautui paljon huomiota 
saaneella Maria Veitola Yökylässä 
–ohjelmalla. Huhtikuusta lähtien 
potin on räjäyttänyt Vain elämää 
tv-sarja, jossa Danny on heittäy-
tynyt uusiin haasteisiin ja hänen 
omat hittinsä ovat saaneet uudet 
versiot upeiden tähtiartistien tul-
kitsemina.

– Kappaleet voivat tulla lähei-
siksi, herkiksi. Ne voivat ohjata 
oikealle tielle, antaa paljon sisältöä 
ja lämpöä elämään. Ne voivat ker-
toa siitä, miten olet kasvanut tähän 
maailmaan, Danny pohti Vain elä-
mää -pressitilaisuudessa.

Danny viih-
dyttää mark-
kinayleisöä 
lauantaina 
14.7. klo 13.

Dannyn ComebackMarkkinoilla

Vierivä kivi ei sammaloidu – 
taiteilija on pysynyt viritettynä jo 
vuodesta 1964 alkaen, jolloin hä-
nen huikea uransa alkoi. Dannyn 
hitit ovat ansainneet ikivihreä sta-
tuksen ja keikoilla yleisö laulaa nii-
den mukana. Koko kuusikymmen-
tä luvulta alkaneen uransa ajan, 
Danny on pyrkinyt pysymään ny-
kyhetkessä ja etsinyt erilaisia tren-
dejä ja ilmiöitä.

Vuonna 2018 Danny tarjoaa 
musiikkinsa yleisölleen nimellä: 
Välähdyksiä menneisyydestä. 

Danny ei suinkaan ole ensim-
mäistä kertaa Iissä. Kun hän aloitti 
keväällä 1966 suuret kesäkiertu-
eensa Danny-showt, oli Karhun-
saaren tanssilava ensimmäisiä 
esiintymispaikkoja. Juhannuksen 
alun kauniina ja lämpimänä lau-
antaina myytiin Karhunsaareen 
tuhatkunta lippua.

Danny-shown rekvisiitta täytti 
puolet tanssitilasta. Tuolloin Dan-
nya säesti Eero&the Boys. Orkes-
terissa olivat tavallisesti veljekset 
Eero ja Jussi Raittinen eli Eero&Jussi 
Boys, mutta Jussi ei päässyt armei-
jasta Iin soittokeikalle.

Markkinabingoa 
Kuivaniemen Nuorisoseura järjes-
tää perinteisen markkinabingon lau-
antaina kello 16 ja sunnuntaina kello 
13. Bingon pyörittäjänä toimii nuo-
risoseuran puheenjohtaja Raimo Iko-
nen. Voittajille on luvassa runsaasti 
palkintoja. Nuorisoseuran teltalla on 
perinteiseen tapaan myytävänä juuri 
paistettuja muurinpohjalettuja, kah-
via, virvokkeita ja makeisia. 

Yhdistyksiä ja järjestöjä esillä
Kunnan infoteltassa kannattaa käy-
dä täyttämässä kävijätutkimus, joi-
den kesken on luvattu arvottavaksi 
huippupalkinto. Paikallisia yhdis-
tyksiä ja järjestöjä on paikalla run-
saasti esittelemässä toimintaansa. 
Useimmilla on myös arvontaa sekä 
erilaista vatsan täytettä myytävänä. 

Dm7 MAKSUTAULUKKO Dm7 MAKSUTAULUKKO
oulu - kemi   oulu - kemi - oulu 
menolippu   meno-paluulippu
oulu    oulu
5 ii    10 ii
10 5 kuivaniemi 20 10 kuivaniemi
15 10 5 simo 25 20 10 simo
15 15 10 5 kemi 30 25 20 10 kemi

Dm7 MAKSUTAULUKKO Dm7 MAKSUTAULUKKO
oulu - kemi   oulu - kemi
Menolippu   Meno-paluulippu
lapset 7-16    lapset 7-16
oulu    oulu 
3 ii    5 ii
5 3 kuivaniemi 10 5 kuivaniemi
5 5 3 simo 10 10 5 simo
5 5 5 3 kemi 10 10 10 5 kemi

Lippujen hinnat

Pohjois-Suomen
Rautatieharrastajat ry

Liikennepaikka  Tulo  Lähtö 
oulu asema   8:50 
Haukipudas  -  9:11 
ii  9:24  9:27 
kuivaniemi  -  n. 9:51 
simo  -  10:16 
kemi  10:39 
********************************* 
Liikennepaikka  Tulo  Lähtö 
kemi   11:00 
simo  -  11:23 
kuivaniemi  n. 11:42 
********************************* 
Liikennepaikka  Tulo  Lähtö 
kuivaniemi   12:20 
simo  -  12:45 
kemi  13:08 
********************************* 
Liikennepaikka  Tulo  Lähtö 
kemi   14:10 
simo  -  14:33 
kuivaniemi  -  n. 14:50 
ii  15:22  15:24 
Haukipudas  -  15:37 
oulu asema  15:58

Kuivaniemen 
Pitäjämarkki-
noiden
Lättähatun 
aikataulu 
sunnuntaina 
15.7.2018

Yhdistys on perustettu elokuus-
sa 2000. Yhdistyksen tarkoitukse-
na on kehittää ja ylläpitää rautatie- 
ja pienoisrautatieharrastusta sekä 
vaalia ja säilyttää rautatiehistorial-
lista esineistöä, perinnettä ja kult-
tuuria.

Jäsenet: Jäseniä noin 250 Keski-
Suomesta Lappiin ja Oulusta Kai-
nuuseen. Jäsenistöön kuuluu rau-
tatiealan ammattilaisia, harrastajia 
ja yhdistyksen toiminta-ajatukses-
ta kiinnostuneita henkilöitä eri ikä- 
ja ammattiryhmistä.

Toiminta: Museokaluston kun-
nostamisen, museoliikenteen ja 
pienoisrautatietoiminnan lisäksi 
PoRha järjestää mm.kerhoiltoja, 
rautatieaiheisia esitelmä- ja ylei-
sötilaisuuksia sekä jäsenmatkoja 
ja -retkiä. PoRha antaa tarvitta-
essa myös asiantuntija-apua toi-
mialaansa liittyvissä tilanteissa. 
(Lähde: http://www.elisanet.fi/
porhaltaja/yhdistys.html)

Pohjois-Suomen 
Rautatieharrastajat ry

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille 
pääsee myös Dm7-kiskoauton kyy-
dillä, joka tuttavien kesken tunne-
taan Lättähattuna. Museojuna kul-
kee sunnuntaina 17.7. Kemin ja 
Oulun väliä ja pysähtyy ohessa ole-
van aikataulun mukaisesti. 

Menopelinä on siis museo-
juna, joka on PoRha ry:n tal-

Lättähattu liikennöi sunnuntaina 15.7.2018
koovoimin Dm7-kiskoauto. 
Vuosina 1954-1963 valmistetut 
dieselmoottoriset kiskoautot oli-
vat Valtionrautateiden käytössä 
ja viimeiset lättähatut poistuivat 
säännöllisestä liikenteestä vuon-
na 1988.

PoRHa ry eli Pohjois-Suomen 
Rautatieharrastajat ry:n riveistä 

löytyy innokkaita pienoisrau-
tateiden sekä museokaluston 
kunnostamiseen omistautuneita 
harrastajia. Yhdistys tarjoaa suu-
relle yleisölle tunnelmallista ja 
historiallista henkeä huokuvaa 
perinnekyytiä eri tapahtumien 
yhteydessä. Lättähattukyydin 
hinta vaihtelee matkan pituu-

den mukaan. Lapset matkusta-
vat edullisimmin, alkaen kolme 
euroa ja aikuiset alkaen viisi 
euroa. Menopaluulippu Oulusta 
Kemiin on 30 euroa. Alle seitse-
mänvuotiaat pääsevät kyytiin 
maksutta. Tarkka hinnasto löy-
tyy PoRHa ry:n nettisivuilta.
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Eläkkeellä olevan kunnanjohtajan mietteitä
Kesäterveiset kaikille kesä-
lehden lukijoille ja Kuivanie-
men pitäjämarkkinoilla kä-
vijöille.

Olen ollut nyt 3 vuotta 
eläkkeellä ja saanut elellä 
ihan uudenlaista elämää. 
Olen voinut omistaa aikani 
perheelle, rakentamiselle, 
metsätöille, kalastukselle ja 
olemme myös paljon mat-
kustaneet asuntoautolla niin 
Suomessa kuin ulkomailla-
kin. Tänä kesänä on tarkoi-
tus tutustua Suomen lisäksi 
pohjois-Norjaan. 

Olen toki seurannut niin 
valtakunnan kuin Iin kun-
nan politiikkaa, eihän sitä 
siitä kiinnostuksesta mihin-
kään pääse. Kunnassa pää-
töksenteko näyttää olevan 
hyvähenkistä ja jokseenkin 
yksituumaista.

Iin kunta on vahvistanut 
asemaansa Oulun ja Ke-
mi-Tornion alueen välissä 
10000 asukkaan maaseutu-
kuntana. Iin kunta erottau-
tuu kuntamassasta omalla 
strategiallaan satsaamalla 
energiaan, ympäristöön, tai-

teeseen ja kulttuuriin. Kunta 
on saanut niin kansallis-
ta kuin kansainvälistäkin 
tunnustusta tuloksellisesta 
toiminnastaan. Päätöksente-
ossa ei kuitenkaan ole unoh-
dettu peruspalveluja, joihin 
on myös satsattu.

Bioenergian sektorilla ke-
hitys on ollut koko valtakun-
nassa voimakasta ja tämä 
kehitys on pitkävaikutteista, 
koska se perustuu meidän 
omiin metsävaroihin. Ke-
hityshankkeita on syntynyt 
joka puolelle ja merkittävin 
toteutunut hanke on ollut 
äänekosken biotuotetehdas 
ja samanlaista tehdasta kaa-
vaillaan myös Kemiin. To-
teutuessaan hanke toisi vuo-
sikymmeniksi hyvinvointia 
niin Iin kuntaan kuin koko 
pohjoiseen Suomeen.

Suomen hallituksen pää-
töksenteko sote ja maakun-
tauudistuksessa on todella 
takunnut ja ajanut niin kun-
nat kuin kuntalaiset epävar-
muuteen tulevaisuudesta. 
Politiikka näyttää nousevan 
ihmisten sosiaali- ja tervey-
denhuoltoa tärkeämmäksi ja 
kustannukset vain nousevat 
ja tulevat aina viimekädessä 
kuntien ja kuntalaisten mak-
settavaksi. Nyt päätökset 
sotesta ja maakuntauudis-
tuksesta siirtyvät eduskun-
tavaalien yli seuraavalle 
hallitukselle. Esille nousee 
taas uusia kysymyksiä, kuka 
voittaa vaalit, ketkä muo-
dostavat hallituksen ja mitä 

sotesta sovitaan hallitusoh-
jelmassa? Ei ole odotettavis-
sa mitään nopeita päätöksiä. 
Olisi todella tärkeä saada 
päätökset aikaiseksi ja pääs-
tä toteuttamaan uudistuk-
sia.

Kaikista tärkein asia on 
kuitenkin ihmisten työlli-
syys ja hallituksen yksi mer-
kittävä tavoite, mielestäni 
ehkä merkittävin tavoite, 
työllisyyden nostaminen 72 
prosenttiin on toteutumas-
sa ja se tuo todella kaikille 
hyvinvointia ja lisää elinvoi-
maa.

Kuivaniemen pitäjä-
markkinat on muodostunut 
jo yli 30 vuoden ajan niin 
Kuivaniemen kuin koko Iin 
suurimmaksi kesätapah-
tumaksi. Markkinoista on 
muodostunut erityisesti niin 
entisten kuin nykyisten kui-
valaisten tapaamispaikka. 
Onnistuneista markkinoista 
pitää kiittää Kuivaniemen 
yrittäjiä, jotka vuodesta toi-
seen jaksavat pukata mark-
kinat pystyyn.

Markkinoiden juhlapu-
hujat ovat aina olleet kor-
keatasoisia yrityselämän 
tai valtakunnan edustajia. 
Tasoa on nytkin, kun päämi-
nisteri Juha Sipilä pitää juh-
lapuheen ja Danny laulaa. 

Toivotan kaikille hyviä 
markkinoita ja hyvää kesää.

Markku Kehus 
Eläkeläinen kunnanjohtaja

entinen kunnanjohtaja mark-
ku kehus viettää eläkepäivi-
ään harrastusten parissa. asun-
toautolla on matkustettu myös 
suomen rajojen ulkopuolel-
la. tänä kesänä tie vie pohjois-
norjaan.

vastaava toimittaja: ari kaakkuriniemi
toimittajat:  Heimo turunen 0400 385 281
 matti-tapio Rissanen 044 974 4537 
 Ritva moilanen

Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2018
ilmoitusmyynti:  iin lehti oy/Riikka takalo 050 439 9963
sivunvalmistus:  vkk-media oy /eila lahtinen 
 www.vkkmedia.fi
Painopaikka:  suomalainen lehtipaino oy kajaani

Viime vuoden Kuivaniemen 
Yrittäjien syyskokouksen 
yhteydessä pidetyssä pikku-
joulussa palkittiin yhdessä 
Iin kunnan kanssa Kuivanie-
men Vuoden Yrittäjänä Met-
sä Hyvönen Oy, yrittäjänä 
Pasi Hyvönen. 

Palkittu yritys on aloitta-
nut toiminnan vuonna 2007 
hankkimalla ajokoneen pui-
den ajamiseen sekä vuokra-
maalla isältään Markku Hy-
vöseltä moto tekokoneen. 
Työt lähtivät lisääntymään 
siinä määrin vilkkaasti, että 
jo muutaman kuukauden 
kuluttua Hyvönen hankki 
oman moton, työllistäen sa-
malla ensimmäisen työnte-
kijän. Kaluston lisääntyessä 
tuli myös toinen koneenkul-
jettaja töihin. 

Työt laajenivat vuonna 

Metsä Hyvönen Oy Kuivaniemen Vuoden Yrittäjä 2017
2012 Metsähallitukselle Ko-
lariin. Toisen hakkuuketjun 
Hyvönen hankki kesällä 
2015, kun solmi lisäsopi-
muksen Metsähallitukselle 
Ranualle. 

Tällä hetkellä on yrittäjän 
lisäksi töissä kuusi henkilöä. 
Puiden hakkuumäärä yltää 
90 000 kuutiometriin vuo-
dessa. 

Pasi Hvvönen kertoi ar-
vostavansa työntekijöitään 
ammattitaitoisina ja kalus-
tosta huolehtivina kaverei-
na. Metsähallituksella työ-
maat ovat suuria ja ohjeet 
kohteista tulevat moton tie-
tokoneille suoraan. 

-Metsähallituksella ura-
kointisopimukset ovat usei-
ta vuosia kestäviä, mutta 
aina kauden päättyessä ovat 
uudet tarjouskilpailut. Pitki-

en sopimuksien turvin suu-
riakin investointeja uskaltaa 
tehdä, kertoi Hyvönen. 

Metsä Hyvönen hankkii 
myös itse leimikoita ja myy 
puut Ruotsiin. 

Hyvösen mukaan yrit-
täjän täytyy pysyä ajan ke-
hityksessä mukana. Pasi 
Hyvönen suoritti metsäalan 
ammattitutkinnon vuonna 
2014 ja liikennelupakurssin 
vuonna 2016. 

Perheeseen kuuluu vai-
mo Tanja ja kolme lasta.

kuivaniemen vuoden yrittä-
jän 2017 palkinnon ottivat vas-
taan tanja ja Pasi Hyvönen, yri-
tys metsä Hyvönen oy.

”Onnistuneista markkinoista pitää kiittää Kuivaniemen yrittäjiä, 
jotka vuodesta toiseen jaksavat pukata markkinat pystyyn.”



2018 7
Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2018

Ari Kaakkuriniemi 60 v:

Isän jalanjäljissä myös yrittäjien puheenjohtajana

ari vietti merkkipäiväänsä huh-
tikuussa työn merkeissä. kuiva-
niemen yrittäjien toukokuun 
hallituksen kokouksessa nautit-
tiin täytekakkukahvit ja yhdis-
tyksen varapuheenjohtaja mat-
ti kumpulainen ja sihteeri arja 
Honkamaa ojensivat hänelle 
onnittelukukat. 

Huhtikuussa 60 -vuotispäi-
väänsä juhlinut Ari Kaak-
kuriniemi jatkaa isänsä Al-
pon vuonna 1955 aloittamaa 
Kaakkuriniemi Oy –kulje-
tusyritystä. Alalla Ari on 
ollut koulupojasta lähtien. 
Ajokortin hän ajoi armei-
jan aikana ja sai rekan ajoon 
luvat nimismiehen erikois-
luvalla. Ari jatkaa isänsä 
Alpon jälkiä myös Kuiva-
niemen Yrittäjät ry:n toimin-
nassa. Alpo oli aikoinaan yh-
distyksen puheenjohtajana 
kymmenen vuotta. Ari taas 
on toiminut pitkään yrittä-
jäyhdistyksen hallituksessa 
ja valittiin puheenjohtajaksi 
vuonna 2004.

Kaakkuriniemen ensim-
mäinen oma auto oli vuoden 
1953 mallia ollut bensakäyt-
töinen Bedford, jolla yrityk-
sen perustaja Alpo ajoi ke-
sällä soraa ja talvella puuta. 
60 -luvun lopussa soran ajo 
jäi pois ja Alpo keksittyi 
puunajoon, 70 -luvulla Ari 
tuli myös mukaan ajamaan 
puuta. 1980 -luvun loppu-
puolella alkoi turpeen kulje-
tus ja puunajo jäi 90 -luvun 
alussa kokonaan pois. Tur-
vekuljetukset jatkuvat edel-
leen 1-2 autolla.

90 -luvun lopulla Kaak-
kuriniemi Oy hankki uuden 
yhdistelmän Norjan rahti-
kuljetuksiin. Kysyntää oli 
siinä määrin, että samantien 
saatiin hankkia toinenkin 
auto, jolla on kuljetettu ra-

kennustarvikkeita sekä te-
rästä. Samat hommat ovat 
jatkuneet, mutta autoja on 
päivitetty tarpeen mukaan. 
Sittemmin Norjan kuljetuk-
siin kalustoa on lisätty ja ny-
kyään ajetaan myös parilla 
autolla tuorekalaa Norjasta 
pääasiassa Suomeen. 

Viitisen vuotta on myös 
kuljetettu Sodankylästä Ke-
vitsan kaivokselta malmiri-
kastetta Kemin sata-maan, 
josta se jatkaa jatkojalostuk-
seen Harjavaltaan. Kalusto-
na on nykyaikainen 76 -ton-
nin yhdistelmä.

Viime vuoden alussa 
Arin tytär Essi valmistui 
yhdistelmäajoneuvonkuljet-
tajaksi. Essi opiskeli aiem-
min kaksoistutkinnon ja teki 
oman alansa hommia, mutta 
veri veti kuljetuspuolelle ja 
hän päätyi logistiikkaopin-
toihin. Sieltä hän tuli alalle 
aloittaen Kevitsan rikaste-
kuljetuksilla ja jatkaen Nor-

jan tuorekalan kuljetukseen.
Ura valitsi miehen
Ari Kaakkuriniemi ei va-

linnut uraa itse, vaan ura 
miehen. Ammatin valinta 
kuljetusyrittäjäksi ei ollut it-
sestään selvä.

– Kun seurasin pienestä 
pitäen isäni pitkiä päiviä ja 
puurtamista, mietin vaka-
vasti myös muita hommia. 
Opiskelin ammattikoulus-
sa ihan muulle alalle, vaan 

niin siinä kävi että heti 
koulun jälkeen piti päästä 
puunajoon ja sillä taipaleel-
la olen edelleen. Ensimmäi-
sen kerran ajoin isäni puu-
autoa ihan ajokortin kanssa 
vuonna 1976 ja siitä se lähti. 
Sukupolvenvaihdos toteu-
tettiin pikkuhiljaa. Ensin 
perustettiin kommandiitti-
yhtiö, jolloin tulin osakkaak-
si. Sittemmin yhtiömuoto 
vaihdettiin osakeyhtiöksi, 

Ari muistelee yrittäjäksi läh-
temistään.

Ari Kaakkuriniemi huo-
lehtii kaluston kunnossa-
pidosta ja muutostöistä, 
joita hän tekee vuonna 1983 
rakennetussa hallissa. Suu-
remmat remontit kuitenkin 
tehdään isommissa raskaan-
kaluston korjaamoissa.

-Kuljetusalalla on kova 
kilpailu ja monta tiukkaa 
hintaa on jouduttu vään-

tämään. Kustannukset on 
myös pystyttävä pitämään 
kurissa.

Kaakkuriniemi Oy on 
ollut Kuivaniemen Yrittäjät 
ry:n jäsen yhdistyksen pe-
rustamisesta saakka, sekä 
Suomen Kuljetus ja Logis-
tiikka SKAL ry:n jäsen yli 55 
vuotta.

Heimo Turunen

Puheenjohtaja 
Ari Kaakkuriniemi 
050 441 3121
kaakkuriniemi@suomi24.fi

Varapuheenjohtaja
Matti Kumpulainen 
0400 393 586 
matti.kumpulainen@ii.fi

Sihteeri 
Arja Honkamaa
040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net

Kuivaniemen Yrittäjät hallitus 2018

Pasi Alakiuttu 
040 508 8667
info@eravalia.fi

Jouko Herva 
0400 290 848
jouko.herva@luukku.com

Sari Hirvaskoski
040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com
Antti Karén
040 843 7088
antti.karen@luukku.com

Hannu Kehus 
0400 394 259
hannu.kehus@suomi24.fi

Jukka-Pekka Miettunen
0400 290 547
jukka.miettunen@pp.inet.fi

Veikko Södö 
0400 390 504
veikko.sodo@tallari.fi

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi

Stipendejä yrittäjäyhdistykseltä
Kuivaniemen Yrittäjät lah-
joitti koulujen kevätjuhlissa 
useita stipendejä. 
Kuivaniemen koulu: Alek-
si Ahola, Antti Klasila, 
Anu-Riitta Härkönen, Eeli 

Maaninka, Elias Nikkinen, 
Heikki Klasila, Jesse Kyröläi-
nen, Onni Maaninka, Oskari 
Sanaksenaho, Ronja Sanak-
senaho, Saara Kehus, Santtu 
Pyörälä, Tiia-Maria Ylitalo, 

Toni Haapaniemi. 
Iin Lukio: Annika Hekka-
nen. 
Simon lukio: Janika Kieri, 
kaksoistutkinto. 

kuivaniemen markkinat järjestetään urheilukentällä lähellä 4-tietä. onkin todet-
tu, että vilkkaasti liikennöidyltä tieltä poikkeaa runsaasti markkinavieraita. tien 
varressa on ollut joka vuosi markkinoista kertovat mainoskyltit hyvissä ajoin en-
nen itse tapahtumaa. tänä vuonna kuivaniemen yrittäjät yhteistyössä iin kunnan 
kanssa toteuttivat kesä-heinäkuun vaihteessa perinteisten mainoskylttien lisäksi 
entistä näyttävämpien mainostaulujen pystyttämisen 4-tien varteen kylän kum-
mallekin puolelle. 9 metriä leveät ja 2,5 metriä korkeat mainostaulut on tehty sään 
kestävästä kankaasta. 

Markkinaväkeä 4-tieltä
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Koillis-Vasikka Oy on Poh-
jois-Suomen suurimpia li-
hanaudan vasikkakas-
vattamoja. Osakeyhtiön 
omistajina on kymmenkun-
ta tilaa Lapin ja Pohjois-Poh-
janmaan alueelta mutta fyy-
sisesti kasvattamo sijaitsee 
Iin Kuivaniemellä.

– Navetassa on paikka 
840 eläimelle. Lypsylehmi-
en vasikat tuodaan kasvat-
tamoon kahden tai kolmen 
viikon ikäisinä ja ne elävät 
kuivikepohjaisissa karsi-

Vasikoiden kasvatusta keskitetysti

noissa noin 30-35 eläimen 
ryhmissä. Kuukauden ver-
ran vasikoille juotetaan 
kuivamaitoa, tämän jälkeen 
niille aletaan tarjota rehua 
ja ne vieroitetaan maidosta. 
Reilun neljän kuukauden 
ikäisinä vasikat lähetetään 
meiltä loppukasvatukseen 
lihanautatiloille, pääasiassa 
osakeyhtiön omistaville ti-
loille, kertoo Koillis-Vasikka 
Oy:n toimitusjohtaja Olli 
Ronkainen.

Ronkainen on pitkän 

linjan maatalousyrittäjä, 
vaikka on tehnyt uraa myös 
koneurakoitsijana aikoi-
naan. Miehen vanhemmat 
ovat olleet lihantuottajia ja 
tätä nykyä Ronkaisen poika 
pyörittää Posiolla sijaitsevaa 
sukutilaa. Koillis-Vasikka 
Oy:n toiminnan johtamisen 
lisäksi Ronkainen työsken-
telee poikansa tilalla.

Koillis-Vasikka työllistää 
3,5 vakituista työntekijää. 
Osakeyhtiö on perustettu 
kymmenen vuotta sitten ja 

iin kuivaniemellä sijaitseva koillis-vasikka oy on yksi Pohjois-suomen suurimpia lihanaudan vasikka-
kasvattamoja, navettaan mahtuu reilu 800 vasikkaa.

maidon tuottajahintojen putoaminen on alkanut näkyä myös vasikkakasvattamossa. maidontuottaji-
en määrä vähenee ja tiloja lopetetaan. tämä on vähentänyt syntyvien vasikoiden määrää.

kasvattamo on ollut toimin-
nassa kahdeksan vuotta. 
Suurin osa toiminnoista on 
automatisoitu, esimerkik-
si kone valmistaa juomat 
ja automaattijuoton lisäksi 
rehunjako toimii kiskoilla. 
Osakkaat eivät ole töissä 
kasvattamolla ja kaikki re-
hut, työvoima sekä muut 
palvelut, kuten lannanajo, 
ostetaan paikallisilta yrittä-
jiltä.

Vuoden aikana kasvat-
tamon kautta kulkee noin 

kaksituhatta ternivasikkaa. 
Maidon tuottajahintojen pu-
toaminen on alkanut näkyä 
myös vasikkakasvattamos-
sa.

– Maidontuottajien määrä 
vähenee ja tiloja lopetetaan. 
Tämä on vähentänyt syn-
tyvien vasikoiden määrää. 
Olemme pystyneet toimit-
tamaan eläimiä loppukas-
vatukseen lihanautatiloille 
hyvin mutta enemmänkin 
voisimme ottaa vastaan va-
sikoita. Pula on kysynnän 

ja tarjonnan lakien mukaan 
nostanut pienten vasikoiden 
hintaa. Kuluttajille maata-
louden muutokset eivät ole 
juurikaan näkyneet, mutta 
tuottajien portaassa nämä 
muutokset tuntuvat, Ron-
kainen pohtii huolestuneena 
Suomen maatalouden tilan-
netta. RM

kuvituskuva CC0 By 1.0

Kesäkausi Merihelmessä on 
alkanut hyvin ja matkailijoi-
ta on riittänyt, kertoo Petri 
Alakiuttu Erä-Pata Oy:stä.

Petri toimii Merihelmen 
yrittäjänä yhdessä vaimonsa 
ja tyttärensä kanssa. Seson-
kiaikana työntekijöitä on 
heidän lisäkseen seitsemän.

-Erämarkkinoita olemme 
suunnittelemassa, paino-
pisteinä kalastus, metsäs-
tys ja eräily, Petri valottaa 
Merihelmen tulevaisuuden 

Maisemaravintola Merihelmi ja Erä-Pata myötätuulessa

miia Hanen ja susanna alakiuttu palvelevat janoisia iin vihkosaaressa. maisemaravintola merihelmessä meri on läsnä.

Petri alakiuttu huolehti iin Wa-
tercrossin ruokahuollosta.

suunnitelmia.
Kesä yrittäjillä kuluu 

viikonloppujen osalta eri 
tapahtumien ravintolatoi-
mintojen pyörittämisessä, 
kuten haastatteluhetkellä 
Iin Watercross -tapahtuman.  
Elokuussa alkava sorsastus 
avaa syksyn opastetut retket 
ja ehtiipä Petri käydä oppaa-
na Utsjoellakin Kuninkaan 
Erän kutsumana.

-Ilman osaavaa henkilö-
kuntaa Merihelmessä tämä 

ei onnistuisi, antaa Petri 
tunnustusta yrityksensä 
työntekijöille, kiiruhtaen 
palvelemaan Iin Watercross 
-tapahtuman yleisöä. MTR
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 SANEERAUSNAUSKA OY

• Julkisivuremontit
• Asbestityöt
• Vahinkosaneeraukset
• Maalaustyöt

jokivarren
puutarha ky

- Ruukku- ja kesäkukat
- Amppelit
- Vihannesten taimet

Yli-Olhava
Puh. Auli 0400 192 142

Iin Micpolis/Iin kunta kut-
sui yrittäjien hallituksen 
jäseniä nuotiokahveille 
keskustelemaan vapaamuo-
toisesti kunnan elinkeino-
politiikasta ja yrittäjäyhteis-
työstä.

Kokoontuminen järjestet-
tiin tiistaina 26.6. Merihel-
men kodalla. 

Micopolis Oy:n toimi-
tusjohtaja Leena Vuotovesi 
kertoi, että uudessa Iin kun-
tastrategiassa on nostettu 
elinkeinoelämä edellä yh-
deksi läpileikkaavista tee-
moista.  Hänen mielestään 
tällainen vapaamuotoinen 
tapaaminen, jossa yrittä-
jäyhdistykset ja kunnanjoh-
to yhdistävät voimansa, an-
taa hyvän pohjan tulevalle 
ja toivoi kokoontumisista 

”Iiläinen yrittäjä, olet meille tärkeä”
säännöllistä tapaa. 

Hän kertoi Micropolik-
sen postittavan kaikille ii-
läisille yrittäjille perinteisen 
kirjeen palveluistaan tee-
malla ”Iiläinen yrittäjä, olet 
meille tärkeä”.

Kutsua oli noudattanut 
Iin Yrittäjistä puheenjoh-
taja Markku Koskela sekä 
hallituksen jäsenistä Anna 
Turtinen ja Heimo Turunen. 
Kuivaniemen yrittäjistä oli 
paikalla Hannu Kehus, Arja 
Honkamaa, Veikko Södö ja 
Jouko Herva. Iin kunnasta 
olivat paikalla Leena Vuoto-
veden lisäksi kunnanjohtaja 
Ari Alatossava, hallituksen 
puheenjohtaja Johannes 
Tuomela ja valtuuston pu-
heenjohtaja Teijo Liedes.

Kunnanjohtajalla oli 

kerrottavana hyvinä uu-
tisina, että työttömyys oli 
alentunut huomattavasti 
edellisvuodesta ja veroäyri-
kertymä oli noussut edellis-
vuodesta johtuen mm. siitä, 
että tuulivoimalat rinnas-
tetaan nyt kiinteistöveros-
sa vesivoimaloiden kanssa 
samaan. Kaava-asiat ovat 
etenemässä niin keskustassa 
kuin Pahkakoskella. Liikun-
takeskuksen rakentamiseen 
on tullut myönteinen val-
tionapupäätös. Rakenta-
maan päästäneen jo tämän 
vuoden puolella. 

Kuivaniemen terveysase-
man kohdalla on noussut 
tarve tehdä kokonaan uusi 
kiinteistö, että terveyspalve-
lut Kuivaniemellä säilyy. 

Iin yrittäjät ehdotti, että 

kunnan kanssa yhdessä 
yrityksistä koottaisiin yhte-
näiset esittelyt, jonka voisi 
julkaista kirjasena sekä tie-
dot löytyisivät myös netistä. 
Paikallista hanketta pyri-
tään edistämään myös yh-
teistyössä kunnan kanssa. 

Kuivaniemeläisillä yrittä-
jillä oli ajankohtaisia kysy-
myksiä mm. Kirkonkylän-
tien peruskorjauksesta sekä 
kunnan taloudesta, jonka 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Johannes Tuomela 
näki tulevaisuudessa kovas-
tikin haasteellisena.

Yhteinen kokoontuminen 
nähtiin myönteisenä ja pää-
tettiin kokoontua uudelleen 
mahdollisesti jo ennen vuo-
den vaihdetta. HT

yrittäjät ja kunnan edustajat kokoontuivat kesäkuun lopulla merihelmen kodalle nuotion ääreen vapaamuotoiseen keskustelu- ja ide-
ointi-iltaan. sovittiin, että keskustelujen aikana esiin tulleet ideat ja asiat ovat edistyneet seuraavaan kokoontumiseen mennessä. 

Oijärven perinteiset toripäi-
vät vietetään tänä vuonna 
lauantaina 7.7. Sampolan pi-
halla on torimyyntiä ja ohjel-
maa klo 11-14.

-Toripäiviä on vietetty 
yli kaksikymmentä kertaa. 
Tänä vuonna perinteisten 
myyjien lisäksi paikalle saa-
daan muun muassa pop-up 
parturi, kertoo Oijärven ky-
läyhdistyksen varapuheen-
johtaja Jaana Klaavuniemi. 

Lapsille on tarjolla po-
niajelua. Lisäksi on mahdol-
lisuus osallistua tikanheit-
toon, erilaisiin arvontoihin 
ja ihailla alpakoita. Myyjiä 
järjestäjät odottavat paikalle 
reilut kymmenen ja yleisöä 
sadasta kahteensataan. 

-Oijärven toripäivät eivät 

Oijärven toripäivät tulossa
tänä vuonna ole yhtä aikaa 
Vatunkipäivien kanssa, jo-
ten odotamme runsaasti 
yleisöä, Jaana Klaavuniemi 
toteaa.

Toripäivät järjestävät 
yhteistyössä Oijärven nuo-
risoseura, Oijärven kyläyh-
distys ja mökkiläisistä koos-
tuva Mökkihöperöt.

Illalla Sampolassa pide-
tään toripäivätanssit alkaen 
klo 21. Musiikista vastaavat 
Juha Alvari & Crystal, mu-
kana myös Henri Pyörälä.

oijärven toripäivätansseissa 
esiintyy juha alvari. kuva vuo-
den 2012 kuivaniemen Pitäjä-
markkinoilta.

• Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
• Laadunvalvonta • Suunnittelu 
• 3D-koneohjausmallit 
• DRONE-kopterikuvaukset, 
  pistepilvet ja ortokuvat

www.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

os. Leipojantie 4,  91100 Ii 
p. 0400-380688, 0400-287483

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

- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547
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Veikko Södö 60 v

veikko södö 60-vuotismerkki-
päivänään aviopuolisonsa ei-
jan kanssa.

merkkipäivänä oli runsaasti onnittelijoita. eija ja veikko södö ottivat vastaan muun muassa kuivaniemen yrittäjien onnittelun ja muistamiset, jotka toivat matti kumpulainen, jouko Herva, jukka-Pekka miet-
tunen, antti karén, sari Hirvaskoski, kerttu kumpulainen, Hannu kehus ja ari kaakkuriniemi.

Parturi-kampaaja Sari Hir-
vaskoski on toiminut Kui-
vaniemellä yrittäjänä -90-lu-
vulta lähtien. Välillä on ollut 
taukoja muun muassa äi-
tiyslomien vuoksi, Sarilla 
on kolme lasta ja yksi lap-
senlapsikin. Sari on kuulu-
nut lähes koko ajan Kuiva-
niemen Yrittäjiin ja on tällä 
hetkellä hallituksen jäsen-
kin. Toukokuun kokoukses-
sa häntä muistettiin 50-vuo-
tismerkkipäivän johdosta. 
Merkkipäivä tosin oli ohitet-
tu jo viime vuoden puolella. 

Sari Hirvaskoski on laa-
jentamassa palvelujaan. 
Viimeisten kahden vuoden 
aikana hän on opiskellut 
kosmetologiksi, valmistuen 
uuteen ammattiin keväällä 
Kemin Lappiasta. Työt hän 
aloittaa ensi elokuussa Rata-

Kauneushoitola- ja parturi-kampaamopalvelut samasta paikasta
tien kotinsa yhteydessä ole-
vassa toimitilassa, joka on 
omalla sisäänkäynnillä talon 
päädyssä. 

-Aikaa voi alkaa varaile-
maan kasvo-, jalka- ja käsi-
hoitoihin, silmäripsien sekä 
kulmakarvojen kestovärjä-
yksiin ym. kauneushoitolan 
palveluihin. Lisäksi teen 
parturi-kampaamon töitä, 
mutta keskityn niissä vain 
hiusten leikkuisiin, kertoo 
Hirvaskoski.

Kesän aikana laitellaan 
yhdessä aviomies Kyösti 
Ollikaisen kanssa toimiti-
la kuntoon sekä hankitaan 
tarvittava kalusto. Parturi-
kampaamon tarvitsema 
kalusto onkin jo valmiina. 
Viimeksi ne olivat käytössä 
kolmisen vuotta sitten ap-
teekin talossa. HT

kuivaniemen yrittäjät onnitteli sari Hirvaskoskea 
50-vuotismerkkipäivän johdosta toukokuun hallituk-
sen kokouksessa. Puhetta pitämässä puheenjohtaja 
ari kaakkuriniemi ja kukat ojensi sihteeri arja Honka-
maa. 

Kuivaniemeläinen yrittäjät 
Veikko Södö vietti 60-vuo-
tismerkkipäiväänsä huh-
tikuussa. Vastaanotto oli 
Neste-Nelosparkissa, jos-
sa lähisuku, yrittäjäkave-
rit sekä yrityksen yhteistyö-
kumppanit kävivät Veikkoa 
onnittelemassa sekä nautti-
massa lohikeittoa ja täyte-
kakkukahvit. 

Yrittäjänä Södö on toimi-
nut vuodesta 1986, jolloin 
hän perusti rakennusliike 
Tällarin Kuivaniemelle. 
Yritys ottikin välittömästi 
hoitaakseen suurehkoja ra-
kennusurakoita Kuivanie-
mellä ja sen lähikunnissa. 
Tärkeimpiä työnantajia ovat 
olleet kunnat ja julkishallin-
nolliset järjestöt sekä yksi-
tyiset ihmiset. 

-Yrittämisessä tärkeitä 
arvoja ovat turvallisuus, 
asiakastyytyväisyys, laatu ja 
tehokkuus. Etenkin laadun 
vaaliminen on ollut meille 

Arvoina turvallisuus, asiakastyytyväisyys, 
laatu ja tehokkuus

kunnia-asia. Korkean asia-
kastyytyväisyyden turvin 
maineemme onkin kiirinyt 
asiakkaalta toiselle. Työn 
tehostamisella olemme 
pyrkineet hoitamaan työt 
mahdollisimman jouhevasti 
ilman ongelmia. Yrityksen 
omistajien aktiivinen osal-
listuminen takaa parhaan 
mahdollisen lopputuloksen. 
Myös turvallisuus on tär-
keässä roolissa rakennuksil-
la, missä vahinkoja pyritään 
minimoimaan ja ennalta-
ehkäisemään järkevillä ja 
realistisilla työmaasuunni-
telmilla ja työkohdesuunni-
telmilla. 

Vuonna 2007 vuodesta 
1969 toiminut Kuivaniemen 
Nesteen huoltoasema, Nes-
te-Nelosparkki, siirtyi Tällä-
ri Oy:n omistukseen. 

-Aseman paikka vilk-
kaan 4-tien varrella on erin-
omainen sekä takana vahva 
huoltamo- ja muu yrittäjä-

kokemus. Ja kun vielä tytär 
Niina Haarala innostui aloit-
tamaan yhtenä osakasyrittä-
jänä, päätös kypsyi uuden 
liikenneaseman rakentami-
sesta, kertoi Södö. 

Uusi liikerakennus val-
mistui viime vuonna ri-
peästi omana työnä, pieniä 
aliurakoita avuksi käyttäen. 
Avajaisia vietettiin loka-
kuussa.

Ravintolassa on lounas-
buffet kello 11-15, kahvio 
palvelee ja kyläkaupasta saa 
normaalit päivittäistavarat 
sekä autoilijoille on tarjolla 
perustarvikkeita. Peliauto-
maatteja on neljä kappaletta 
ja on myös veikkauspiste. A 
lá carte -listalta suositellaan 
muun muassa paistettua 

ahvenfilettä. Hampurilaisia 
ja pizzoja löytyy jokaiseen 
makuun. Myös aamiaista 
tarjoillaan noutopöydästä 
kello 6.30 alkaen. 

Huoltamopalveluna on 
polttoainemyyntiä 24 h au-
tomaateista ja lisäksi on 
kaasupiste ja sähköautojen 
latauspiste. Asiakkaita pal-

velee 10 hengen henkilökun-
ta. Nelosparkki on avoinna 
päivittäin kello 6-23. HT
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Yrittäjä, tule mukaan verkostoon!
Yrittäjä, kun liityt Suomen Yrittäjien jäseneksi, olet osa paikallista, alueellista ja koko maan kattavaa yrittäjäverkostoa. 
Sinulla on käytettävissäsi laajat maksuttomat neuvontapalvelut mm. lakimiesneuvonta sekä kaikki jäsenedut ja -palvelut. 
Lue lisää www.ppy.fi ja liity www.yrittäjät.fi/liity.

Osallistu keskusteluun ja tutustu meihin:
facebook.com/pohjoispohjanmaan.yrittajat • facebook.com/suomenyrittajat
twitter.com/PPYrittajat • twitter.com/suomenyrittajat

Kone Niskala Oy

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

• Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt 
• Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset 

• Lavettikuljetukset
• Murskeet ja hiekan toimitukset 

• Jätevesijärjestelmät

016 284 600
sairaalakatu 2 kemi

               •Maa-ainestoimitus
             -murskeet
           -valumurskeet 0-16 mm
          -valusorat seulottu 0-8 mm
         -hiekat
       -sorat
     •Kaivinkonetyöt
     -pyöräalustainen
   -tela-alustainen
•Lavettikuljetukset

Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

Jouko 0400 290 848

Herva Kymaanrakennus

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

sikajuhlat
Oijärven Sampolassa la 21.7. klo 21-02
ojalantie 12 95160 oijärvi

Rainer Friman 
sekä 
Rainer Bollström

Esiintyjänä Raikut Lavalla:

Lisäksi karaokea ja 
maukkaita sika-annoksia! järj. oijärven ns

Pöytävaraukset Anu 040 7713503
Illalla toripäivätanssit klo 21.00-02.00

PERINTEISET TORIPÄIVÄT 
SAMPOLASSA 7.7. klo11.00-14.00

Oijärven

JUHA ALVARI & CRYSTAL
musiikista vastaa mukana 

Henri Pyörälä

Perinteiset

Sarjat:
alle 18 v tytöt/ alle 18 v pojat
Yleinen miehet /Yleinen naiset
Yli 60 v miehet /Yli 60 v naiset
Osallistumismaksu 20e (sis. t-paidan)

Markkinahölkkä 
13.7.2018 klo 18:00
Reittinä Jokivarrenlenkki, 

matka 10,5 km. Lähtö klo 18:00 
Kuivaniemen koululta (Opintie 30)

Ilmoittautuminen paikan päällä alkaen klo 17:00

kuivaniemenyritys.sporttisaitti.com

Kuivaniemen 
kotiseutupäivä 
sunnuntaina 

8.7.2018

Yhdistyksen osasto 
on pitäjämarkkinoilla 
entisessä paikassa.

Lauluillat museolla
ti 10.7. ja 24.7. klo 18.00

klo 12.00 
Jumalanpalvelus ja sep-
peleenlasku kirkossa
klo 13.00 
Ruokailu (maksullinen) ja 
juhla Nuorisoseuralla

Tervetuloa!

Kuivaniemen 
Kievari

Puh. 08 724 7278

Tervetuloa!

Lohitie 2, 
Kuivaniemi

Avoinna: ke-to 15-21, pe-la 15-03 ja su 15-21

6.-7.7.  Kievarin 
 33-vuotisjuhlaviikonloppu:
Pe 6.7.  Duo Viinamäki, solistina 
 Henry Stenroos, aloittaa klo 22. 
 Luvassa suomirokkia ja -poppia, 
 juomalauluja unohtamatta.
La 7.7.  klo 15-19 täytekakkukahvit. 
 Illalla tanssittaa 
 tähtiartisti 2011 Upi Mikkola.
 Kievari avoinna pe-la klo 15-03

14.-15.7. Markkinarock, 
 Kievari avoinna klo 15-04
Pe 14.7.  Java’s 50
La 15.7.  Pentti Rainer

 Soittoaika 22-04, 
 musiikkia laidasta laitaan. 
 Liput 10€.

Markkina-

tanssit

Tervetuloa!Lippu 13 €

Kuivaniemen Nuorisoseuralla, Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

ke 11.7. klo 21-02.

Mika jefremoff 
& sinitaika

esiintyy

terassin lasitukset
MUSTOSEN 
LASI KY
Asentajankatu 4, 94600 Kemi, p. 016 223 864
Päivystys 0400 695 880Hyvää kesää!
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VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

www.merihelmi.fi
Kesäkirppis/ toritapahtuma la 9.6. klo 10-15

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

25.6. alkaen elokuuhun asti 
avOINNa klo 8-22. 
aamupala klo 8-10 
lounas joka päivä.

Pallojäätelöt 

alkoholin 
ulosmyynti

Tervetuloa!

Kuivaniemen toimisto:
kuivajoentie 13 B 2 (ent. osuuspankin talo)
95100 kuivaniemi
juha Raappana puh. 0400 318 607
juha.raappana@mhy.fi

Metsänomistajien itsensä hallitsema - takuulla metsänomistajien asialla!
Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa!

MUINAISMARKKINAT 4.–5.8. 
• Muinaismusiikkia ja tanssia • Taistelunäytöksiä • Jousiammuntakilpailut  
• Viikinkileiri • Suloisia lampaita • työnäytöksiä • myyjiä • luentoja

Liput 12/9 €. Alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. Myös perhelippuja.  
Bussikuljetus Oulun keskustasta. Ohjelma: www.ouka.fi/kierikki

Tervetuloa  
muinaiseen  
markkina- 

tunnelmaan!

KIERIKKIKESKUS 
Pahkalantie 447 A, Ouluwww.oulunluuppi.fi

KIERIKKIKESKUS

Vatungin 
Pooki

Vatungin Pooki

puh. 044 209 4496   
Pohjoisrannantie 767  

95100 Kuivaniemi

VENETSIALAISET

perjantaina 31.8.

avoinna elokuun 
loppuun saakka
su-to klo 14-21
pe-la klo 14-02

KirjoLohi-istutuKset 

illi ja Yläallas 5 ja 13.7
Pääosa vanha uoma 

23.7 ja 10.8 

rauhoitus seuraava 
päivä klo 12.00 asti

Lisätietoa  
kalaaiista.fi /kalastusluvat/

etelä- ja Pohjois-iin 
kalastuskunnat

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi

Vatungin Pooki palvelee
Vatungin Pooki kesäravin-
tola sijaitsee Kuivaniemel-
lä Vatungin kalasatamassa, 
kauniiden merimaisemien 
äärellä. Vatungin maamer-
kiksi muodostunut kesära-
vintola tarjoaa monenlaisia 
palveluita. Hyvän ruoan ja 
juoman lisäksi Pookissa jär-
jestetään tapahtumia, huo-
lehditaan satama-alueen 
hoidosta sekä vuokrataan 
alueen vaunu- ja venepaik-
koja. 

Vatungin Pooki on avoin-
na elokuun loppuun saakka 
su-to kello 14-21 sekä pe-la 
kello 14-02. Kesän ohjelma-
listalle kuuluvat myös sika-
juhlat ja elokuun viimeisenä 
päivänä 31.8 Venetsialaiset. 
Viikonloppuisin Pookissa 
on joko karaokea tai livemu-
siikkia. 

–  Kannattaa ehdotto-
masti pysähtyä Vatungissa! 
Täällä on upeat merimaise-
mat ja hyvät matkailijoiden 

huoltotilat saunoineen, ui-
marantoineen ja grillikoti-
neen. Tekemistä ja ohjelmaa 
riittää kaikenikäisille, kertoo 
Vatungin Pookin yrittäjä, 
monitoimimies Raimo Iko-
nen. Pookin lisäksi Ikosella 
on kesäkukkamyyntiä Kui-
vaniemen keskustassa ja 
hän toimii aktiivisesti Kui-
vaniemen nuorisoseurassa. 
RM

Yrittäjät eivät luota työeläkejärjestelmään ja 
pitävät sitä kalliina ja kankeana. Siksi he va-
kuuttavat itsensä matalalla työtulolla, mikä 
johtaa siihen, että heidän sosiaaliturvansa 
taso jää myös matalaksi. 

- Järjestelmää tulee joustavoittaa ja uu-
distaa niin, että siinä mukana olevien turva 
on kohtuullisella tasolla, Suomen Yrittäjien 
työmarkkinajohtaja Janne Makkula vaatii. 

Suomen Yrittäjät esittää, että yrittäjän 
pakollisen eläkevakuuttamisen alarajaa tu-
lisi nostaa nykyiseltä rajalta (7656,26 euroa 
vuonna 2018). 

- Jos vakuuttaa itsensä nykyisen alara-
jan mukaan, eläke jää pienemmäksi kuin 
takuueläke, jonka kaikki saavat joka tapa-
uksessa ja työuran aikaiset etuudet ovat 
parhaimmillaankin perusturvan suuruisia. 
Yrittäjä siis maksaa eläkemaksujaan tur-
haan, Janne Makkula sanoo. 

- Järkevää olisi nostaa alaraja työttömyys-
turvan alarajalle 12 576 euroon vuodessa, 
jolloin varmistettaisiin se, että pakollisen 
järjestelmän piirissä olevalla yrittäjällä olisi 
käytännössä oikeus kaikkeen työuran ai-
kaiseen ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan, 
työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hell-
stén sanoo.

 Suomen Yrittäjien jäsenilleen tekemän 
kyselyn vastaajista kaksi kolmesta oli sitä 
mieltä, että ehdotus on hyvä ja perusteltu. 
Toista mieltä oli vain 14 prosenttia vastaa-
jista. Nykyisin alle työttömyysturvan alara-
jan vakuuttaneistakin, joihin muutos sekä 
vakuutusmaksujen että etuuksien nousuna 
kohdistuisi, jopa 55 prosenttia kannatti esi-
tystä ja 23 prosenttia oli sitä vastaan. 

Syvä epäluottamus järjestelmään  
johtaa siihen, että yrittäjät  
alivakuuttavat itsensä 
Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan yrittäjän 
työtulon tulisi vastata sitä, mitä vastaavasta 
työpanoksesta maksettaisiin palkkaa. Jopa 
kaksi kolmasosaa yrittäjistä kuitenkin ali-
vakuuttaa itsensä lain edellyttämään tasoon 
nähden ja puolet myös todellisiin tuloihin 
nähden. Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien ky-

selystä.  Merkittävin syy alivakuuttamiseen 
erityisesti nuorilla yrittäjillä on se, etteivät he 
usko saavansa rahoilleen vastinetta. 

Kaikista kyselyyn vastaajista jopa kolme 
neljästä ei usko, että he saavat vakuutus-
maksuaan vastaavaa eläkettä. Vain neljä 
prosenttia vastaajista luottaa täysin nykyi-
seen YEL-järjestelmään. Vakuutusmaksut 
koetaan kohtuuttomiksi. Yrittäjistä 58 pro-
senttia on täysin ja vielä joka neljäs osittain 
samaa mieltä väittämän ”Yrittäjän eläkeva-
kuutusmaksu on kohtuuton suhteessa sillä 
saataviin etuuksiin” kanssa. 

Kolme neljästä vastaajasta uskoo, että 
heillä olisi parempi vanhuuden turva, jos he 
saisivat sijoittaa eläkevakuutukseen käyttä-
mänsä rahat itse.  

- Luottamusta lisäisi, jos järjestelmää 
joustavoitettaisiin ja lisättäisiin yrittäjän va-
pautta valita turvansa taso, Harri Hellstén 
sanoo.

 Suomen Yrittäjät teki jäsenilleen kyselyn 
yrittäjän eläkejärjestelmästä heinäkuussa 
2017. Kyselyyn vastasi 1072 yrittäjää. 

Lisäksi Suomen Yrittäjät esittää YEL-
järjestelmään neljää muuta muutosta:

1. Työtulo tulee muuttaa selkeyden 
vuoksi vuositulosta kuukausituloksi (12 
576/2018/v = 1048/2018/kk).

 2. Vakuuttamisvelvollisuuden täyttymi-
sen tulee edelleen perustua yrittäjän työpa-
noksen arviointiin. 

 3. Vakuuttamisvelvollisen yrittäjän täy-
tyy saada valita turvansa taso säädettyjen 
työtulorajojen puitteissa. Työtulon muutos 
tulisi voimaan yrittäjän ilmoituksella ilman 
erillistä päätösmenettelyä ja olisi voimassa, 
kunnes yrittäjä ilmoittaisi uudesta muutok-
sesta tai lopettaisi toiminnan. Nykyisestä 
joustojärjestelmästä luovutaan tarpeettoma-
na.

 4. Alle neljä kuukautta kestävän yritys-
toiminnan vakuuttaminen tulee sallia.

Lisätietoja: 
 Suomen Yrittäjien kysely yrittäjän 

eläketurvasta: https://www.yrittajat.
fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/muut-
tutkimukset/k...

Yrittäjät eivät luota työeläkejärjestelmään 

Suomen Yrittäjät vaatii joustavuutta 
ja vastinetta vakuutusmaksuille
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5.7.nomat
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Iin kirkkoherra Tapani Ruot-
salainen on ollut vaimonsa 
Anna-Maijan kanssa Iissä jo 
vuodesta 1986 lähtien:

– Siitä voi jo varmaankin 
tehdä sen johtopäätöksen, 
että olemme viihtyneet Iissä. 
Iissä on hyvää kaunis luonto 
ja sen tuomat mahdollisuu-
det.  Iijoki on osa sielunmai-
semaani, koska olen lähes 
koko elämäni asunut joen 
tuntumassa. Tietenkin kau-
pungin läheisyys on osa 
viihtyvyyttä.  

Lapin poika   
Tapani Ruotsalaisen pu-
heesta erottuva ”mie” pal-
jastaa, että hän on lähtöisin 
Lapista: 

– Olen Lapin poika. Syn-
nyin Suomi-neidon kai-
nalossa Muoniossa heti 
1960-luvun alussa. Äitini 
suku on asunut vuosisato-
ja Muoniossa ja isäni tuli so-
dan jälkeen sinne Savosta, 
Nilsiästä, rajamieheksi Muo-
nioon.  

– Kouluni olen käynyt 
Muoniossa aina lukioon asti. 
Sieltä muutin opiskelemaan 
Helsinkiin teologiaa. Muu-
tin siis Muonion keskustasta 
Helsingin keskustaan Kruu-
nuhakaan. Olihan se suuri 
muutos maalaispojalle!

– Opiskeluaikanani löy-
sin Anna-Maija -vaimoni. 
Menimme naimisiin vuon-
na 1982 ja yhteisen kotimme 
perustimme Ouluun, joka 

Iijoki on osa kirkkoherran sielunmaisemaa  

oli vaimoni opiskelupaikka. 
Anna-Maija on kotoisin Yli-
vieskasta. Hänen isänsä oli 
syntyisin Himangalta ja äiti 
Pyhäjoelta. Meillä on viisi 
lasta, jotka asuvat Helsingis-
sä, Oulussa ja Rovaniemellä. 
Kolme lastenlasta ovat olleet 
viime vuosien erityinen ilo.

Myös tarinankerronta su-
juu kuten tämäkin Tapani 
Ruotsalaisen kertoma kala-
juttu osoittaa:

Kirkkoherra ja kanttori 
olivat kalalla, ja niin kantto-
rin koukkuun tarttui komea 
kala. Juuri kun kanttori oli 
saamassa kalan veneeseen, 
se pääsi karkuun. Siitäpä 
kanttori päästi muutaman 
railakkaan ärräpään. Silloin 
kirkkoherra totesi:

 – Jospa nyt ensiksi kui-
tenkin kääntyisimme oman 
työnantajamme puoleen! 

Papin työ on hyvin  
monipuolista
Tapani Ruotsalainen sai 
pappiskutsumuksensa jo 
lukioaikana. Hän on ollut 
koko uransa ajan Iissä pap-
pina. Hän toimi ensin Iin vi-
rallisena apulaisena, sitten 
kappalaisena, ja vuodesta 
1999 hän ollut Iin kirkkoher-
rana. 

– Papilta kysytään usein 
saarnaamisesta, vaikka pa-
pin työ on paljon muutakin. 
Se on hyvin monipuolises-
ti ihmisten – vauvasta vaa-
riin – kanssa olemista. Se on 

Yötön yö vuonna 2013 Pallaksella. Tapani Ruotsalaisen syntymä-
kodin mäen päältä näkyvät Pallaksen huiput.

toimimista hyvin erilaisessa 
yhteiskunnallisessa asemas-
sa olevien ihmisten kanssa – 
siinä elää ihmisten mukana 
ilon ja riemun hetkissä, ris-
tiäisissä, häissä ja kuolevan 
sairasvuoteen äärellä.  

– Yksi tärkeä osa pa-
pin työtä on tietenkin myös 
saarnaaminen – puhuminen 
ja julistaminen.  Aiheet löy-
tyvät sekä arjen keskeltä että 
myös Raamatun ja teologian 

lukemisen kautta.  Myös ru-
kous ja hiljentyminen ovat 
tärkeitä saarnoja miettiessä.

”Perusiiläiset ovat  
luotettavaa ja reilua väkeä”
Kirkkoherra sanoo, että pe-
rusiiläiset ovat hiukan pi-
dättyväistä väkeä:

– 32 vuoden tuntemukse-
ni perusteella he ovat luotet-
tavaa ja reilua väkeä. Ennen 
tänne tuloa meillä ei ollut 
mitään siteitä Iihin, mut-
ta nyt koemme Iin kotipai-
kaksemme. Kun Iissä oli 
papinpaikka auki ja paik-
kakunta kuitenkin Oulujo-
en pohjoispuolella, tulimme 
tänne puoliväliin meidän 
kotipaikkojamme. Lapissa 
kilometrit ovat kuulemma 
lyhyemmät! 

– Pari vuotta sitten han-
kimme mökin Iijoen var-
resta. Kun on saanut asua 
pitkään Iijoen rannalla, sii-
tä olisi ollut vaikea luopua. 
Kun työura päättyy, meillä 
on kiintopiste täällä. Mök-
kipaikka oli monien toi-
veiden ja rukousten tulos. 
Muuten harrastan liikun-
taa, lukemista ja matkailua.  
Pyhiinvaellukset ovat olleet 
viimevuosien löytö. Ne vir-
kistävät sekä sielua että ruu-
mista.

Martti Kähkönen

Ruotsalaiset ovat osallistuneet Espanjassa Santiago de Compostelan pyhiinvaelluskävelylle vuonna 
2014. Kuva Finisterresta vaelluksen lopuksi. 

Pyhiinvaellus Assisista Loretoon vuonna 
2016. Keski-Italian vuoristossa rosmariinin 
tuoksu oli huumaava.

 Lisätietoja: www.jakkukyla.fi\ajankohtaista\
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Seuraava Iisanomat nro 15
ilmestyy 19.7.2018. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 12.7. mennessä.

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

Iin toimisto avoinna Micropoliksessa Piisilta 1 keskiviikkoisin klo 9-14, tai sopimuksen mukaan ( p. 050 439 9963)

Skandinavian pisimmän 
riippusiltahankkeen vauh-
dittamiseksi Jakkukylän ky-
läyhdistys järjestää kaikille 
avoimen, ilmaisen 15 kilo-
metrin Jakkukylä-pyöräilyn 
6. heinäkuuta kello 17. Pyö-
räily käynnistyy Jakun kou-
lulta ja siihen osallistuvat 
pääministeri Juha Sipilä sekä 
sosiaali- ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila. Pyöräily-
tapahtumalla vauhditetaan 
kyläyhdistyksen käynnistä-
män siltahankkeen rahanke-
räystä. Riippusiltahanketta 
voi tukea ostamalla nimen 
riippusillan rakenteisiin 
pyöräilytapahtumassa tai 
Jakkukylän kyläyhdistyksen 
nettikaupasta jakkukyla.fi/
riippusilta – sivulta. 

Jakkukyläläisten haavee-
na on Skandinavian pisin 
kevyenliikenteen riippusilta 
Iijoen yli Jakun koulun koh-
dalta. Silta yhdistää kylän 
sekä parantaa koulu-, päi-
vähoito- ja liikuntapalvelu-

Ministerit pyöräilevät Jakkukylään vauhdittamaan 
Skandinavian pisintä riippusiltahanketta

avoinna. Kisapaikalta mat-
ka jatkuu Iijoen pohjois-
puolta Jakun koululle, jossa 
rannalle tehdyn nuotion ää-
rellä kerrotaan tarkemmin 
siltahankkeesta ja sen rahan- 
keräyksestä. Jakun koulun 

leirikoululaiset myyvät ran-
tanuotiolla lättyjä, kahvia, 
mehua ja makkaraa. 

Pyöräilyreitti kertoo hy-
vin sillan tarpeesta. Reitti on 
sama, minkä jakkukyläläiset 
kulkevat halutessaan joen 

toiselle puolelle, kun joen 
ylitys ei ole kylän kohdalta 
mahdollista siltaa pitkin. 

Olette kaikki lämpimästi 
tervetulleita Jakkukylä-pyö-
räilyyn ja vauhdittamaan 
riippusiltahanketta!

iin alue
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 5.7. klo 14.30. Voit pyytää 
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Nuortenilta to 5.7. klo 18 kerhohuone. 
Iin kirkko on tiekirkko 12.6. - 3.8. ma-pe klo 11-18, jolloin kirkko-
opas on paikalla.
Sanajumalanpalvelus su 8.7. klo 10 iin kirkko, aihe Rakkauden laki. 
soronen Pekka, kanttorina jaakkola Markku. kolehti ihmiskaupan vas-
taiseen työhön Mekong-alueella suomen lähetysseuran kautta.
Konsertti tai musiikkitilaisuus ke 11.7. klo 19 iin kirkko. kirkkokon-
sertti kuuluu ave, mare Borealis- sarjaan, joka kiertää oulusta Ruotsin 
puolelle uumajaan. konsertissa esiintyvät kansainväliset taiteilijat 
timo kinnunen, harmonikka ja Biggi Vinkeloe, huilu ja saksofoni. oh-
jelmistossa on Bachin lisäksi mm. imprivosointia. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 euroa.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 12.7. klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 15.7. klo 10 iin kirkko. kirkastussunnuntai, 
aihe kirkastettu kristus. soronen Pekka, kanttorina jaakkola Markku. 
kolehti oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 19.7. klo 14.30. 
Nuortenilta to 19.7. klo 18 kerhohuone. 
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 26.7. klo 13.
Ilmoittautuminen toimintakauden 2018-2019 päiväkerhoihin 
alkaa ma 6.8. ilmoittautumiset ensisijaisesti seurakunnan nettisivulla 
osoitteessa www.iinseurakunta.fi. Päiväkerhotoimintaa järjestetään 
3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhoryhmät kokoontuvat kerran viikossa 
syyskuun alusta alkaen. lisätiedot vastaava lastenohjaaja Pekka neva-
lainen p. 040 847 8936.
Rovastikunnallinen nuorten telttaleiri Rokualla. lähde mukaan 
telttailemaan Rokuan hienoihin maisemiin 17.-19.8. leirillä nukutaan 
puolijoukkueteltoissa, istutaan nuotiolla ja rentoudutaan luonnossa, 
mutta myös melotaan, vaelletaan ja pelataan värikuulasotaa sekä 
tietenkin tutustutaan uusiin ihmisiin! leiri on tarkoitettu rippikoulun 
käyneille nuorille oulun ja iin seurakunnissa. kysy lisää katrilta p. 0400 
882 315!
katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi 

kuiVanieMen alue
Kotiseutupäivän sanajumalanpalvelus su 8.7. klo 12 kuivaniemen 
kirkko. 7. sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe Rakkauden laki. 
Pekka soronen, kanttori Markku jaakkola. kolehti ihmiskaupan vastai-
seen työhön Mekong-alueella suomen lähetysseuran kautta. 
Kotiseutupäivän juhla su 8.7. klo 13 kuivaniemen nuorisoseuratalo.  
Konfirmaatiomessu su 15.7. klo 12 kuivaniemen kirkko. kirkastus-
sunnuntai, pyhäpäivän aihe kirkastettu kristus. Matti kinnunen, kant-
tori Markku jaakkola. kolehti oman seurakunnan diakoniarahastolle. 
Markkinakirkko su 15.7. klo 15 markkinalavalla. Matti kinnunen, 
kanttori Markku jaakkola. kolehti oman seurakunnan diakoniarahas-
tolle. 
lisää tapahtumia: katso iin alue ja www.iinseurakunta.fi

jen saavutettavuutta. Ennen 
kaikkea se lisää elinvoimaa 
sekä edesauttaa kylän ja sen 
elinkeinorakenteen kehitty-
mistä. Iin kunta on käynnis-
tänyt maaperätutkimukset 
ja yleissuunnittelun, jotka 
valmistuvat kesän 2018 ai-
kana. Suunnittelun myö-
tä sillan puolen miljoonan 
euron kustannusarvio täs-
mentyy. Jakkukylän ky-
läyhdistyksen tavoite on 
yksityisellä rahankeräyksel-
lä edistää siltahankkeen ra-
hoituksen toteutumista. 

Pyöräily käynnistyy Ja-
kun koululta siirtyen ky-
läyhdistyksen järjestämällä 
turvallisella kuljetuksel-
la riippusillan paikalta Ii-
joen yli. Lähtöseremonia 
pidetään joen ylityksen jäl-
keen. Matka jatkuu Iijoen 
eteläpuolta Raasakka-kos-
kelle SM-tukkilaiskisojen 
harjoituksiin. Matkan aika-
na pyöräilijöille tarjotaan 
juotavaa ja kisabuffetti on 

Havainnekuva riippusillasta.

Erkki Niskala 
Pyöräilytapahtuman 
vastuuhenkilö
Hannu Kaisto 
Siltahankkeen vastuuhenkilö

Särkijärven osakaskunta on 
usean vuoden ajan kunnos-
tanut Iin Särkijärveä. Kun-
nostustoiminta on aloitettu 
vuonna 2004 ja sitä jatketaan 
eri tavoin edelleen.  Järvestä 
on poistettu vesikasveja niit-
tämällä, poistettu liettymää 
ranta-alueilta ja poistettu 
pientä roskakalaa nuottaa-
malla. Rehevöitymisen syitä 
on selvitetty tekemällä kuor-
mitusselvitys. Osana kun-
nostustoimenpiteiden jatkoa 
pilkkikilpailutoiminta aloi-
tettiin uudelleen vuonna 
2013.

Toimintaan olemme saa-
neet tukea eri viranomai-
silta.  Lukuisat yksityiset 
yrittäjät ja yksityiset henki-
löt ovat eri tavoin tukeneet 

Särkijärven osakaskunta järjestää 
vetouistelukilpailut

toimintaamme. Seitsemän 
osakkaan osakaskunta on 
tehnyt runsaasti talkootöi-
tä. Osakaskunnan puolesta 
ja hankkeen vetäjänä halu-
an lausua isot kiitokset kai-
kille yhteistyökumppaneille 
ja talkoolaisille. 

Vetouistelukilpailut ensim-
mäistä kertaa Särkijärvellä
Osakaskunnassa on muu-
taman vuoden ajan kes-
kusteltu vetouistelukisojen 
järjestämistä.  Koska järvel-
le ei ole virallista veneenlas-
kupaikkaa täytyi kilpailuja 
varten selvittää eri vaihtoeh-
toja veneiden laskua varten. 
Selvitystyön jälkeen päätim-
me, että kilpailut järjeste-
tään.  Aiemmin Särkijärvellä 

ei ole järjestetty vetouistelu-
kilpailuja.

Kilpailut pidetään lau-
antaina 21.07.2018 klo 11.00 
– 17.00. Ilmoittautuminen 
kilpailuihin paikan päällä 
klo 8.00 alkaen. Uistelu ta-
pahtuu pelkästään soutaen. 
Kilpailupaikalle on opasteet 
ja ilmoittautumisen jälkeen 
järjestäjät ohjaavat kilpaili-
jat järvelle.

Tätä kirjoitettaessa on 
muutama yhteistyökump-
pani saatu mukaan ja lisää 
etsitään. Vapaaehtoiset tal-
koolaiset ovat tervetullei-
ta, kaikille varmasti löytyy 
”hommia”. 

Osakaskunta pyrkii ta-
pahtumalla jatkamaan ja 
tukemaan kunnostustoimin-

nalla saavutettuja tuloksia ja 
virittelemään kylähenkeä.

Toivotamme tervetul-
leiksi kilpailuun runsaasti 
osallistujia ja muita asiasta 
kiinnostuneita nauttimaan 
ulkoilmasta ja buffetin an-
timista sekä toivottavasti 
runsaista kalasaaliista. Saa-
mamme varat käytämme 
järven kunnostustoiminnan 
jatkamiseen.

Pirjo Särkiaho
hankevastaava,
puheenjohtaja, 
Särkijärven osakaskunta
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Myös Valopilkku-sovellus!

Iin alueen taksit 
yhdestä numerosta

0200 81 000
Kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0800 93150

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm

Muutostyöt Raasakassa aiheuttavat vedenpinnan 
vaihtelua Iijoella

Fingrid uusii Raasakan sähköaseman Iissä ja PVO-Vesivoima uudistaa Raasakan vesivoi-
malaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät.

Sähköaseman uudistukseen liittyvät tilapäiset kytkentäjärjestelyt aiheuttavat käyttökes-
keytyksiä Raasakan voimalaitokselle sekä alueelliseen 110 kV kantaverkkoon heinäkuus-
sa viikkojen 27 ja 28 aikana sekä syksyllä 2019 rakentamisen loppuvaiheessa.

Raasakan voimalaitoksen modernisointityöt aiheuttavat lisäksi käyttökatkoja Raasakan 
voimalaitokselle heinäkuun lopussa viikolla 31 sekä elokuussa viikolla 34.

Muutostöiden mahdollistamiseksi Raasakan voimalaitoksen vedenpinnat vaihtelevat kes-
keytysten yhteydessä lupaehtojen määräämissä maksimirajoissa ja vettä joudutaan mah-
dollisesti myös ohijuoksuttamaan. 

Pahoittelemme töistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:
Käynnissäpidon asiantuntija Antti-Pekka Sipola, 
PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3038 615
Kehityspäällikkö Juha Kähkölä, 
PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3038 622
Projektipäällikkö Janne Eskelinen, 
Fingrid Oyj, puh. 030 395 5194
Käyttöasiantuntija Pasi Mantila, 
Fingrid Oyj, puh. 030 395 5717

www.fingrid.fi/Raasakkahttps://www.pohjolanvoima.fi/Raasakan_uudistus

@PVOVesivoima @fingrid_oyj

Timpurintie 2, Iilaajoki.fi | 050 407 1957

Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki 
Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

Parturi-Kampaamo

Kirkkotie 8 H4, 91100 Ii | P. 040 166 4419
jonna.peratalo@luukku.com

PaRtuRi ilman ajanvarausta ti-pe. 
Ma ajanvarauksella. 

avoinna ti 9-17, ke 10-18, to ja pe 9-17.

Iin Vihreiden puheenjohtaja 
Heli-Hannele Haapaniemi 
on valittu Vuoden Vihreäk-
si järjestöaktiiviksi 2018. Va-
linnat julkistettiin Vihreiden 
puoluekokouksessa Van-
taalla 16.6.

Valinnan perusteluis-
sa Heli-Hannelen todetaan 
tehneen ansioituneesti va-
paaehtoistyötä Vihreiden 
hyväksi. Tunnustus myön-
netään kärsivällisestä ja ah-
kerastä työstä vihreiden 
tavoitteisen edistämiseksi.

-Tiesin, että minua on esi-
tetty huomionosoituksen 
saajaksi, mutta yllätyksenä 
tämä tuli, Heli-Hannele to-
tesi Iin kunnanvaltuuston 
kokoustauolla puolueko-
kousviikonlopun jälkeen.

Heli-Hannele vaikuttaa 
useissa Vihreissä yhdistyk-
sissä toimien Iin Vihreiden 
puheenjohtajuuden lisäksi 
muun muassa Maaseutu- ja 
Erävihreissä, sekä Vihreissä 
Naisissa. MTR

Heli-Hannele Haapaniemi 
Vuoden Vihreä järjestöaktiivi 2018

Vihreä järjestöaktiivi 2018 Heli-Hannele Haapaniemi Iin kunnanvaltuuston kokoustauolla.

Vuoden Vihreät järjestöaktiivit 2018 saivat huomionosoitukset Vihreiden puoluekoko-uksessa Vantaalla.

Viestitie 2, 87700 Kajaani  • Puh. (08) 4795 211   

www.suomalainenlehtipaino.fi

Biggi Vinkeloe, huilu ja saksofoni
Timo Kinnunen, harmonikka

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.  Tervetuloa!

Ave,  Mare Borealis
kirkkokonsertti Iin kirkko 11.7. klo 19
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KulttuuriKauppilan resi-
denssitaiteilijat, hollantilaiset 
line kramer ja marjolijn kok 
(he itse haluavat nimensä 
kirjoitettavan pienellä), ovat 
tutkineet ja inventoineet al-
kukesän erästä iiläistä varas-
toa. Prosessin tarkoitus on 
tutkia ihmisten ja perheiden 
mennyttä ja nykyistä elämää. 
Erilaiset perherakenteet kiin-
nostavat heitä. Heidän mie-

Taiteellinen varastoinventaario Iissä

lestään jo kaksi ihmistä voi 
muodostaa perheen, kuten 
heidän tapauksessaan. 

Hollantilainen taiteilija-
pariskunta on aloittanut tai-
deprosessinsa Islannista, 
jossa he olivat residenssissä 
ja inventoivat suurta latoa, 
jossa oli tavaraa viiden suku-
polven ajalta. Siellä heillä oli 
aikaa vain kaksi viikkoa, joten 
he eivät kuvanneet tavaroi-
ta, vaan luettelivat nauhu-
riin, mitä näkivät. Prosessiin 
yleensä kuuluu esineiden ku-
vaaminen yksitellen ja niistä 
kirjan kokoaminen. Kirjassa 
ei ole kuvien lisäksi tekstiä, 
vaan lukija itse saa päätellä, 
millainen perhe on kysees-
sä ja mistä maasta lähtöisin.  
Yksittäistä kuvaa katsomal-
la ei lukijalle selviä vielä mi-
tään, vaan kun katselee lisää 

kuvia, alkaa pikkuhiljaa hah-
mottua onko kyseessä per-
heellinen ihminen, mitä hän 
harrastaa ja missä päin maa-
ilmaa hän saattaa asua. Jo-
kainen lukija itse muodostaa 
tarinan kuvien ympärille.

Islannista taitelijat mat-
kustivat Sveitsiin, jossa he 
pääsivät inventoimaan suu-
tarinverstasta. Suutari itse oli 
kuollut joitakin aikoja aiem-
min, eikä hänen perheensä 
ollut tohtinut mennä koske-
maan verstaan tavaroihin. 
Tavallaan he auttoivat per-
hettä suruprosessissa. He in-
ventoivat sieltä 1750 esinettä, 
jotka kuvasivat erikseen. Esi-
merkiksi nauloja he eivät toki 
yksitellen laskeneet, vaan sa-
manlaiset esineet ovat ryh-
mänä yksi. marjolijn kok, 
joka on koulutukseltaan ar-

keologi, totesi, että jos he 
olisivat suorittaneet arkeolo-
gisia tutkimuksia, he olisivat 
laskeneet joka ikisen naulan-
kin. 

Taiteilijat ovat aloittaneet 
myös omien tavaroidensa 
inventoinnin. Teknikko line 
kramer kertoi, että kun hän 
oli käynyt läpi 192 vaatekap-
paletta ja vielä oli vaatteita 
inventoimatta, hän teki pää-
töksen, että siinä on kaikki 
vaatteet, joita hän loppuelä-
mänsä aikana tarvitsee eikä 
osta enää ollenkaan vaatteita. 

Taiteilijat kertoivat Iin kir-
jastossa torstaina 28.6. pi-
detyssä esittelyssä, että he 
aloittavat aina tilakartalla, 
jolloin on helpompaa hah-
mottaa, mistä laatikosta ku-
kin tavara on. On jännittävä 
hetki, kun avaa varaston 

Esineet aseteltiin kauniisti ku-
vausta varten.

ovet, eikä tiedä yhtään mitä 
odottaa. Yleensä sen jälkeen 
menee hetki varastoa kat-
sellessa, kun koittaa pohtia 
mistä voisi aloittaa tavara-
paljouden perkaamisen. Va-
rastoon he rakensivat pienen 
studion, johon he huolellises-
ti asettivat jokaisen tavaran, 
kuvasivat sen ja laittoivat 
myös mitat ylös. 

Välillä tavarat ovat arki-
sia, ja sellaisia joita löytyy 
jokaisen kotoa; vanhoja hans-
koja ja muovipusseja. Välillä 
taas törmää outoihin tava-
roihin, ja kun ne kuvataan 
erikseen ja otetaan pois kon-
tekstista, niistä tulee vielä 
oudompia. Iiläisessä autotal-
lissa he päättelivät työkalujen 
perusteella, että kyseessä on 
käsistään näppärä henkilö. 
Sitten he löysivät kitaran viri-

tyspillin, joten he päättelivät 
että henkilö on myös musi-
kaalinen. Lastenvaatteista ja 
leluista he osasivat päätellä, 
että perheeseen kuuluu tai on 
kuulunut myös lapsia. Jois-
takin tavaroista taas pystyi 
päättelemään, että joku on ai-
nakin harrastanut metsästys-
tä (hirven sarvet), perheessä 
on useampia henkilöitä ja he 
asuvat pohjoisessa (sukset ja 
lumikengät). 

Loppujen lopuksi he oli-
vat inventoineet 250 erilaista 
esinettä. Niistä he koostavat 
oman kirjan, kunhan pää-
sevät takaisin Hollantiin. 
Seuraavaksi taiteilijoilla on 
tarkoituksena matkustaa 
Norjaan, jossa seuraava aar-
reaitta odottaa inventointi-
aan. RT

Välillä taiteilijan elämä on vaa-
rallista, kun ei osaa paikallista 
kieltä.

Sveitsiläisen puusepän verstas. marjolijn kok ja line kramer kertoivat prosessista englanniksi, samalla kun Taija Sailio tulkkasi puheen 
suomeksi.

Huilinki Soi leppoisassa kesäillassa

Kings Of Moonshinen keulakuva on Iin oma poika Jarkko Viina-
mäki. Edu Kettunen Trio (Mika Kuokkanen, Edu Kettunen ja Ossian Marttala) esiintyi soittopihalla.

 Kenneth Sjöwall’s Dixie Dudes soittaa mukaansa tempaavaa musiikkia.

Viides Huilinki Soi -tapah-
tuma järjestettiin Huilingin 
tapahtuma-alueella lauan-
taina 30.6.

-Iin Näyttämöyhdis-
tyksen järjestämä tilaisuus 
on jatkoa vuosina 2012-
2013 järjestetyille Huilinki 
Jazzeille. Vuodesta 2014 ta-
pahtuma on järjestetty Hui-
linki Soi -nimellä, kertoo 
Huilinki Jazzit aloittanut Jo-
hanna Niskanen.

Tänä vuonna pääesiinty-
jänä oli Edu Kettunen Trio, 
vetäen soittopihan täyteen 
kuulijoita. Kenneth Sjöwall’s 
Dixie Dudes sai tanssijalan 
monilla vipattamaan ja illan 
päätti Iin oman pojan Jarkko 
Viinamäen Kings of Moon-
shine.

-Mukava, onnistunut ta-
pahtuma, vaikka yleisöta-
voitetta ei aivan saavutettu, 
summasi illan antia Heidi 
Tiri Iin Näyttämöyhdistyk-
sestä. MTR

Tanssia voi ilman tanssiparket-
tiakin, kun Kenneth Sjöwall’s 
Dixie Dudes soittaa.

Kings Of Moonshinen keulakuva on Iin oma poika Jarkko Viina-
mäki.
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Kotiseudun monet kasvot Iin kotiseutujuhlassa
Iin kotiseutujuhlaa vietet-
tiin Huilingin tapahtuma-
alueella sunnuntaina 1.7. 
Juhlan puheissa pohdittiin 
kotiseutua ja sen merkitystä 
eri ihmisille.

-Omalta kohdaltani niitä 
paikkakuntia, jotka itse kat-
son kotiseuduikseni, ovat 
Oulu ja Ii. Kumpikin näis-
tä paikkakunnista on sisim-
mässäni kotiseutuani omalla 
laillaan. Oulu on syntymä-
kuntani ja sen jälkeen ko-
tikuntani lapsuudesta 
opiskeluiden päättövaihee-
seen saakka eli noin 25 en-
simmäisen ikävuoden ajan. 
Ii on ollut kotikuntani vuo-
desta 1994. Täällä meren 
äärellä olen saanut elää lä-
hes koko aikuisikäni. Nyt 
tänä päivänä on helppo sa-
noa olevansa sydämeltään ja 
sielultaan iiläinen, sekä ko-
tikunnan olevan Ii. Iissä pal-
velut paranevat koko ajan 
ja paikkakuntamme on erit-
täin vireä, upean luonnon 
kera. Kolmas minulle tärkeä 
paikkakunta on Vaala, jossa 
olen viettänyt lukuisia lomia 
mummolassani ja nykyisin 
mökillä Oulujärvellä, totesi 
juhlaan kunnan tervehdyk-
sen tuonut Ii-instituutti -lii-
kelaitoksen johtokunnan 
puheenjohtaja Jari-Jukka Jo-
kela.

Juhlapuheen pitänyt Ris-
to Tolonen, vuoden iiläinen 
2017, puolestaan totesi lähes 
koko ikänsä asuneen Iissä ja 
syntymäkotinsa sijaitsevan 
muutaman kymmenen met-
rin päässä juhlapaikasta.

Puheessaan Tolonen 
kantoi suurta huolta ka-
lastuksen asemasta Iissä ja 
Suomessa. Suunnitelmiin 
kalatien rakentamisesta 
Raasakan voimalaitoksel-
le ja sen toimivuuteen hän 
suhtautui kriittisesti.

-Menee ainakin kym-
menen vuotta ennen kuin 
nähdään toimiiko kalatie. 
Jokikalastus ja patopyynnin 

Juhlapuhuja Risto Tolonen on vuoden iiläinen 2017.

 Iin Laulupelimannit esittivät 1800-luvun oululaista musiikkia Unto Kukan sovituksina.

Kunnan tervehdyksen Iin kotiseutujuhlaan toi Jari-Jukka Jokela.

Paula Suutari palkittiin Iin vuoden 2017 ympäristöpalkinnolla 
pitkäaikaisesta työstä rakennusperinteen säilyttämiseksi.

perinne tulee kuitenkin tur-
vata, Risto painotti.

Ulkoisten olosuhteiden 
hän totesi tapahtumille ole-
van Iissä kunnossa ja antoi 
suuret kiitokset eri tapahtu-
mien talkooväelle.

Juhlassa vuoden iiläisek-
si julkistettiin Kotipizza yrit-
täjä Katja Körkkö, joka on 
menestynyt monissa kilpai-
luissa maailmanmestaruus-
tasolle saakka.

Iin ympäristöyhdistyk-
sen ehdotuksesta, kunnan-
hallituksen päätöksellä, Iin 
kunnan ympäristöpalkin-
non vuodelta 2017 sai Pau-
la Suutari.

Palkintoa jakamassa ol-
lut Iin kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Teijo Lie-

des totesi ympäristön ole-
van luonnonsuojelun lisäksi 
myös rakennusperinteen säi-
lyttämistä. Paula Suutarin 
sinnikäs työ näkyy Huilingin 
tapahtuma-alueella muun 
muassa Niittysaaresta siir-
retyssä uittokämpässä, jossa 
toimii Museokahvila Hui-
linki.

Juhlan musiikista vasta-
sivat Iin kansalaisopiston 
lasten lauluryhmä, sekä Iin 
laulupelimannit. MTR

Juhlassa vuoden iiläiseksi jul-
kistettiin Kotipizza yrittäjä Kat-
ja Körkkö. Hänestä on erikseen 
juttu toisaalla tässä lehdessä.
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Tukkilaiskisat Olhavassa? -Ei, vaan yhdessä tekemisen meininkiä. Vasemmalta: Veli-Matti Juntunen, 
Valtteri Pakonen, Toivo Honkala, Pertti Nissinen ja Heikki Lahdenperä.

Tervetuloa Olhavaan!

Perinteeksi muodostunut-
ta Olhavapäivää vietetään 
”Perinteitä kunnioittaen” 
Olhavan Areenalla lauan-
taina 21.7.2018 klo 10 alkaen 
Areenalla on tuttuun tapaan 
rompetori sekä veteraaniko-
neita ja ajoneuvoja. Tänä ke-
sänä näyttely sisältää muun 
muassa vanhoja kotitalo-
uskojeita, pienoisvenemal-
leja, sairaanhoitovälineitä 
ja kalastustarvikkeita sekä 
työnäytöksiä esimerkiksi pit- 
sinnypläystä, polkukoneel-
la ompelemista ja verkon 
pauloitusta. Tapahtumaan 
voi kukin tuoda vanhoja esi-
neitä ja laitteita tai konei-

ta esille. Jos laitteet vaativat 
erityisjärjestelyjä, esimerkik- 
si pöydän tai paljon tilaa, 
niin kannattaa etukäteen ot-
taa yhteyttä järjestäjiin (p. 
040 7609 578 /Maarit). Au-
tamme tarvittaessa myös 
kuljetuksissa.  

Myös perheen pienimmät 
on tänä vuonna erityises-
ti huomioitu Olhavapäivän 
aikana. Alueella on leikki-
mielisiä kilpailuja, kotieläin-
piha ja keppihevoskilpailut. 
Ravintolateltassa on tarjol-
la paistettuja maivoja, voh-
veleita, kahvia, limsaa ja 
jäätelöä ynnä muuta, joten 
näyttelyistä, rompetorin tar-

jonnasta ja mukavasta tun-
nelmasta voi nauttia koko 
päivän. 

Lomakauden päätteek-
si, elokuun ensimmäisenä 
sunnuntaina 5.8. klo 10 al-
kaen, on Olhavan Areenal-
la yleisön pyynnöstä vielä 
yksi peräkärrykirppis. Sekä 
heinäkuun Olhavapäivän 
rompetori että elokuun pe-
räkärrykirppis ovat ilmai-
sia tapahtumia; emme peri 
paikkamaksuja emmekä pai-
koitusmaksuja. Paikat jae-
taan saapumisjärjestyksessä.

Olhavan koulu 125 vuotta
Yksi ensimmäisistä Iin kun-

nan kansakouluista perus-
tettiin Olhavaan vuonna 
1893. Ensimmäisen vuoden 
koulu toimi vuokratiloissa, 
minkä jälkeen varsinainen 
kansakoulurakennus pys-
tytettiin nykyisen nelostien 
varteen. Nykyinen koulu-
rakennus sijaitsee tässä sa-
massa pihapiirissä ja sitä 
pyöritetään kolmen opet-
tajan, avustajan ja keittä-
jä-siivoojan voimin. Myös 
alkuperäinen kouluraken-
nus on yhä käytössä, sillä 
siinä toimii 12 lapsen ryh-
mäperhepäiväkoti. Olhavan 
seudulla on toiminut mui-
takin kouluja: Vuosiojan, 
Yli-Olhavan, Konttilan, Kai-
huan ja Lapinrannan koulut.

Tänä syksynä Olhavas-
sa vietetään siis koulun 
125-vuotisjuhlavuotta, jon-
ka innoittamana muistelem-
me kaikkia Olhavan seudun 
kouluja. Tallentaisimme 
mielellämme entisten ja ny-
kyisten oppilaiden ja hen-
kilökunnan muistoja. Jos 
sinulla on tarina, kuva tai 
jokin muu muisto jonka ha-
luat jakaa kansamme, voit 
lähettää sen Olhavan koulun 
vanhempainyhdistyksel-
le osoitteeseen olhava125@
outlook.com. Juhlavuo-
si huipentuu kaikille avoi-
meen yleisöjuhlaan, joka on 
suunniteltu lauantaiksi 29.9. 
klo 12.00. Tervetuloa!

Päivi Moisala & 
Maarit Tihinen

Koko perheen museopäivä 
kiinnosti lapsiperheitä
Iin Kotiseutupäivänä Iin 
museoilla vietettiin koko 
perheen museopäivää. Ko-
tiseutumuseo ja muut Hui-
lingin tapahtuma-alueen 
museot olivat avoinna ylei-
sölle. Museoalueella oli Kie-

rikkikeskuksen järjestämiä 
työnäytöksiä, poniratsastus-
ta, sekä lampaita. Kävijöitä 
riitti kolmen tunnin aika-
na runsaasti ja etenkin lam-
paat olivat lasten suosikkeja. 
MTR

Olli Häyrynen oli tuonut Korpiniityn lammastilan lampaita koko 
perheen museopäivään.

Kierikkikeskuksen pisteellä esiteltiin perinteisiä työmenetelmiä 
erilaisissa työnäytöksissä.

Ylirannan Ratsutilan ponit odottavat ratsastajia Iin Kotiseutumu-
seon vieressä.

Stella-Pelle sai yleisön liikkumaan.

Stella-Pellen laulukakku laulatti Huilingin lavalla

Laulujen lomassa Stella-Pelle 
taituroi nuorallakävelyssä.

Stella-Pelle paljastaa Sanna 
Koiviston valmistaman laulu-
kakun. Säestäjä Pertti Haipola 
odottaa omaa kakkupalaansa.

Iin Kotiseutuviikon päät-
teeksi Huilingin laval-
la tarjoiltiin Stella-Pellen 
laulukakkua. Stella-Pelle, 
säestäjänään Pertti Haipo-
la, laulatti ja liikutti lapsia 

ja lapsenmielisiä. Taiteilija 
Sanna Koiviston valmistama 
laulukakku määritteli lau-
luja ja leikkejä, joihin Stel-
la-Pelle kehitti omaperäiset, 
hauskat koreografiat.  MTR
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Moottorikelkat ja runsas yleisö valtasivat Vihkosaaren uimarannan.

Watercross sai väen liikkeelle

Yli tuhat katsojaa, kolme-
kymmentäseitsemän kelk-
kaa, sataviisitoista desibeliä, 
pöllyävää uimarannan hiek-
kaa ja lentävää vettä. Tätä 
kaikkea tarjosi Iiseudun-
kelkkailijoiden Watercross 
– tapahtuma Vihkosaaren ui-

marannalla lauantaina 30.6. 
Kilpailijoita oli saapunut ym-
päri Suomen ja lähtöjä ajet-
tiin lukuisia, kolmen kelkan 
mies miestä vastaan lähtöinä. 
Parhaat jatkoivat eristä seu-
raavaan vaiheeseen, kunnes 
oltiin kolmen kelkan finaa-

Moottorikelkat kiitävät watercrossissa veden päällä.

Roope Aalto ja Teemu Aalto kilpailevat Team Aallon väreissä.Uponneiden kelkkojen nostoon vaadittavien lauttojen hankin-
nan mahdollisti saatu leader-rahoitus.

Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Marko Kaveri (Ii), Kilpailun 
johtaja Erkki Misikangas (Rovaniemi), Kuuluttaja Jarkko Ylläsjärvi 
(Ylläsjärvi) ja Lähettäjä Jari Jaakola (Ii) kilpailun tuoksinassa

Uponnutta kelkkaa kuivatellaan rantahietikolla.

lissa. Lajina watercross on 
suljetulla vesialueella moot-
torikelkoilla veden päällä 
ajoa.

Tapahtuman ympäristö- 
ja turvallisuuspäällikkö Mar-
ko Kaveri kertoo tapahtuman 
tarvinneen monenlaista lu-

Iin kirkossa on kirkkokonsertti 
keskiviikkoa 11.7. kello 19. Kon-
sertti kuuluu Ave, mare Borea-
lis- sarjaan, joka kiertää Oulusta 
Ruotsin puolelle Uumajaan. Yli-
Iin Kierikissä konsertti on tiistaina 
10.7 kello 15. 

Konsertissa esiintyvät ruot-
salais-amerikkalainen saksofo-
nisti-huilisti Biggi Vinkeloe ja 
harmonikkataiteilija Timo Kin-
nunen, jotka tuovat Suomen ja 
Ruotsin välisen ystävyyden ja yh-
teistyön esiin musiikin keinoin. 

Mare Boreale -projekti pitää tär-
keänä mytologioiden eloon herät-
tämistä ja uusien synnyttämistä. 
Myyttiset hahmot kulkevat kon-
sertoijien mukana koko kiertueen 
ajan niin ohjelmistossa kuin inspi-

paa viranomaisilta ja tur-
vallisuusmääräysten olevan 
tiukkoja myös ympäristön 
pilaantumisen estämiseksi.

-Desibelit kelkoissa on 
määritelty maksimissaan 
sataanviiteentoista. Kaik-
ki kelkat käydään tarkasti 

läpi ennen kilpailuun osal-
listumisoikeuden saamista. 
Vaikka kelkka uppoaisi, ei 
se päästä veteen polttoainei-
ta, vakuuttaa Marko Kaveri. 
Kaksi päivää melua on hänen 
mielestään ainoa ympäristö-
haitta ja senkin osalta pysy-

tään lupien rajoissa.
Iiläisiä kilpailuun osallis-

tui harrasteluokassa Team 
Aallon kelkoilla Teemu ja 
Roope Aalto Jakkukyläs-
tä. Heidän osaltaan tie nousi 
pystyyn toisella kierroksel-
la. MTR

raationa. Tällaisia hahmoja ovat 
esimerkiksi merirosvo Mustapar-
ta, robo-fish, istuva poro, eräät vii-
kingit, Novgorodin karhu, kuutti, 
joulupukin suku sekä jumalat 
Apollo ja Pan. 

Ohjelmassa kuullaan Oulussa 
kolme päivää aikaisemmin maail-
man kantaesityksenä esitetyn un-
karilaisen muusikon Dora Peteryn 
teos, joka pohjautuu Apollon ja 
Panin dialogiin. Dora Petery on 
aikoinaan kulkenut lukuisia kerto-
ja Perämeren kaarta pitkin Piteån 
musiikkikorkeakoulusta Oulun 
konservatorioon ja Sibelius-Aka-
temiaan. 

Ohjelmistossa on toinenkin 
näiden merialueiden inspiroima 
sävellys, latvialaisen Anna Veis-

manin teos Wings. Meren tuu-
liin pohjautuva energinen teos on 
omistettu duolle Vinkeloe-Kinnu-
nen, joka kantaesitti sen neljä vuot-
ta sitten Camus Calla -festivaalilla.  

Monipuolisen konsertin ohjel-
massa on lisäksi mm. Abdullah 
Ibrahimin, J.S. Bachin, George Ger-
shwinin ja Nick Casswellin musiik-
kia suomalaisten ja ruotsalaisten 
kansanlaulujen modernisointeja 
unohtamatta. 

Iin kirkossa konserttiin on va-
paa pääsy, ohjelma maksaa viisi 
euroa. Kierikin konsertissa lippu 
maksaa 10 euroa. 

Heimo Turunen, 
Leena Lehtinen

”Ave, Mare Boreale” -konsertti Iin kirkossa ja Kierikkikeskuksessa

Harmonikkataiteilija Timo Kinnunen ja ruotsalais-amerikkalainen saksofonisti-
huilisti Biggi Vinkeloe. 
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Merihelmeen kokoontui 
19.6. Iin ja Kuivaniemen 
kuntouttavien päivätoimin-
tojen asiakkaita ja Olhavan 
porinapiiriläisiä viettämään 
yhdessä kesäistä juhlaa. 

Juhlijoita oli toista sataa, 
lohisoppa maistui, laulet-
tiin karaokea ja tanssittiin. 
Ja tietysti tärkeintä oli tavata 
vanhoja ja uusia tuttuja. Ka-
raokessa, jota Syssi veti hy-
väntekeväisyysperiaatteella, 
kuultiin monta hyvää lau-
lajaa ja parketilla pyöräh-
deltiin sekä pareittain, että 
porukalla. Kotimatkalle läh-
dettiin tyytyväisinä monta 
uutta muistoa rikkaampana. 

Vanhusten kesäjuhla Merihelmessä

Lohisoppa maistui.

Letkajenkassa  vielä jalka nousee.

Marjatta ja Maire vaihtavat kuulumisia.

TULOKSET
T5 40 m + piTuus

Ellu Järvenpää 11,97 + 154, 
Sointu Huovinen 11,40 + 
149, Eevi Kotikumpu 12,27 
+ 99, Minea Heikkilä 10,55 
+ 151, Reetta Leppänie-
mi 13,25 + 92, Enni Ojanen 
19.60 + 77, Saana Karjalai-
nen 12,37 + 128, Netta Mur-
toniemi 10,66 + 144.

p5 40 m + piTuus
Lassi Kokkomäki 13,00 + 
136, Oskari Sandholm 10,15 
+ 144, Eetu Seppänen 8,65 + 
208, Atte Bckman 9,67 + 167, 
Verneri sallinen 10,03 + 138.

T7 40 m + piTuus
Emma Vaattovaara 9,16 + 
181, Oona Pesämaa 8,41 + 
178, Milena Ronkainen 9,16 
+ 197, Pihla Niemelä 8,45 
+ 210, Pihla Laurila 8,90 + 
178, Riia Kurttila 8,53 + 218, 
Anni Ruotsalainen 9,03 + 
181, Emmina Tuomela 10,84 
+ 141, Elviira Leppäniemi 
9,25 + 196, Seela Karjalai-
nen 8,69 + 204, Aino-Marja 

iin Yrityksen kesän ensimmäisiä lasten 
ja nuorten yleisurheilukisoja 14.6. suosi 
mukavan lämmin kesäsää, mikä oli hou-
kutellut paikalle ison joukon lapsia ja 
nuoria, sekä vielä enemmän huoltojouk-
koja. Kenenkään pipo ei ollut tiukalla, jo-
ten tapahtuma sujui iloisissa merkeissä. 

Kisat jatkuvat kahden viikon välein, osana 
yleisurheilukoulun ohjelmaa. Kilpailuis-
sa kaikki saivat samanlaisen palkinnon. 
Kukaan ei ollut toista parempi ja siksi tu-
lokset ovat ilmoittautumisjärjestyksessä. 
MTR

Runsaasti osallistujia  
Iin Yrityksen yu-kisoissa

Karvonen 9,66 + 207, Ninni 
Kantola 8,02 + 208, Josefiina 
Tuohimaa 8,26 + 193 , Ella 
Kiviniemi 7,96 + 246, Saana 
Pekkala 9,97 + 214.

p7 40 m + piTuus
Hannes Kurkela 9,91 + 153, 
Eemeli Kokkomäki 7,78 + 
223, Rasmus Vähä 7,90 + 
236, Hugo Perttula 9,45 + 
190, Otto Kotikumpu 9,75 
+ 178, Santeri Tapio 9,34 + 
175, Aatu Ojanen 8,57 + 234, 
Aapo Ojanen 9,05 + 183.

T9 40 m + piTuus
Luna Sassi 7,91 + 237, So-
fia Perttula 8,21 + 228, Nea 
Ronkainen 7,28 + 310, Saa-
ga Pesämaa 8,34 + 231, Inka 
Niemelä 7,92 + 248, Rebekka 
Jussila 7,78 + 227, Iida Ruot-
salainen 8,47 + 236, Oona 
Kotikumpu 7,85 + 211, Vii-
vi Heikkilä 8,59 + 215, Nella 
Seppänen 7,58 + 260, Maiju 
Pakanen 7,44 +268.

p9 40 m + piTuus
Valtteri Kurkela 8,09 + 250, 
Robert Vähä 6,97 + 322, Roni 

Meriläinen 7,10 + 277, Au-
gusti Lepistö 9,60 + 203, 
Petrus Leinonen 7,44 + 278, 
Jesse Vänttilä 6,91 + 296, 
Konsta Vänttilä 7,19 + 239, 
Julius Ulander 7,50 + 257.

T11 60 m + piTuus
Josefiina Jussila 10,88 + 266, 
Ella Kotikumpu 10,60 + 264, 
Aada Hiltula 14,64 + 227.

p11 60 m + piTuus
Eetu Vähä 9,32 + 334, Jarkko 
Pakanen 9,60 + 342, Luukas 
Leppänen 10,92 + 300.

T13 60 m + piTuus
Ruut  Vähä 9,06 + 378, Min-
na Pakanen 10,04 + 287.

p13 60 m + piTuus
Mikael Malmihuhta 8,74 + 
381, Paavo Niemelä 8,75 + 
378, Vilho Räisänen 10,35 + 
288.

T15 100 m + piTuus
Milla Kurkela 14,66 + 398, 
Hanna Ruumensaari 15,96 
+ 340.

p16 100 m + piTuus
Niko Ilola 12,33 + 515, Voit-
to Kärkkäinen 13,17 + 461.

TULOKSET
ViTonen

1) Matias Tiiro 16.44, 2) Jaakko 
Päkkilä 17.24, 3) Kyösti Kuja-
la 17.43, 4) Esa Mäkelä 18.11, 
5) Lauri Päkkilä 18.29, 6) Tee-
mu Pyörälä 18.33, 7) Mika 
Kauppinen 18.45, 8) Heikki 
Tiiro 18.48, 9) Marika Krohns 
19.38, 10) Teemu Kangashar-
ju 19.43, 11) Toni Korkiakos-
ki 20.05, 12) Sami Klemola 
20.18, 13) Niklas Mäenpää 
20.25, 14) Markus Ronkainen 
20.33, 15) Reima Viiri 20.51 
(PB) 16) Salla Loukusa 21.05, 

Matias Tiiro juhannuskisojen sankari Illissä
Viisikymmenpäinen juoksijajoukko ko-
koontui illiin viettämään mittumaarin 
aatonaattoa iloisen kaverihenkisissä mer-
keissä.  Vitosta hallitsi suvereenisti mati-

as Tiiro ennen Jaakko päkkilää ja Kyösti 
Kujalaa. Kakkosen kolme parasta olivat 
Roope Klemola, Rodion Kurtti ja patrik 
mäenpää. mTR

17) Pekka Kuokkanen 21.09, 
18) Niina Holmström 21.24, 
19) Markus Pyörälä 21.51, 20) 
Thomas Sandsröm 21.55, 21) 
Niklas Päkkilä 22.00, 22) Jari 
Meriläinen 22.22, 23) Kata-
riina Pyörälä 22.47, 24) Anne 
Klemola 22.51, 25) Markku 
Perttu 23.04, 26) Erkki Kum-
pula 23.12, 27) Jarmo Holap-
pa 23.24, 28) Jussi Tiiro 23.31, 
29) Arja Soronen 23.38, 30) 
Pauli Holmi 23.40, 31) Ari 
Suorsa 23.44, 32) Arto Hand 
23.57, 33) Harry Taskinen 
24.09, 34) Emma Kauppinen 

24.49, 35) Tarja Huru 25.30,  
36) Riku Pakanen 26.29, 37) 
Tarja Hand 26.41, 38) Esa 
Kaveri 26.42, 39) Päivi Au-
tio 30.27, 40) Jouni Hattunen 
30.47 (PB).

KaKKonen
1) Roope Klemola 7.25, 2) Ro-
dion Kurtti 8.01, 3) Patrik Mä-
enpää 8.11, 4) Milla Kurkela 
8.33, 5) Maija Kumpula 8.59, 
6) Olivia Päkkilä 9.12, 7) Ee-
lis Kujala 9.17, 8) Tuomas 
Millaskangas 11.01, 9) Saaga 
Pesämaa 11.08, 10) Oona Pe-
sämaa 13.04.

Morenia Oy hakee maa-ai-
nes- ja ympäristölupaa kal-
liokiviaineksen louhinnalle 
ja louheen murskaukselle 
tilalta Okkosenharju 139-
402-165 ja Heidinkangas 
139-402-169-14. Alue sijait-
see Olhavan kylässä valta-
tie 4:n ja rautatien välissä 
noin kaksi kilometriä kylän 
keskuksesta etelään. Lupaa 
haetaan noin 2,6 hehtaarin 
suuruiselle ottamisalueelle 
sekä noin 1 hehtaarin suu-
ruiselle tukitoiminta- ja va-
rastointialueelle.

Lupaa haetaan 150 000 
m3/ktr ottomäärälle. Ha-
kemuksen mukaan alueel-
ta louhittava ja murskattava 
kiviaineksen määrä on kes-
kimäärin noin 45 000 t/vuo-
si. Hakemuksen mukaan 
kulku alueelle tapahtuu 

Morenia Oy:n maa-ainesten 
ottotoimintaa vastustetaan

olemassa olevan metsäau-
totien (Okkosenmäen yksi-
tyistie) kautta. Hakemuksen 
mukaan metsäautotie kun-
nostetaan toimintaan sovel- 
tuvaksi. Tie kulkee valta-
tie 4:n risteyksen läheisellä 
osallaan kunnan omistaman 
ja ylläpitämän Olhavan ur-
heilukentän eteläreunalla 
kentän välittömässä lähei-
syydessä. 

Hakemuksen mukaan 
keskimääräinen lasken-
nallinen liikennemäärä ke-
säaikaan on noin 10-20 
ajoneuvoa vuorokaudes-
sa, joten raskaan liikenteen 
määrä tulee olemaan mer-
kittävä.

Iin kunnanhallitus kä-
sitteli asiaa kokouksessaan 
25.6. ja päätti jättää muistu-
tuksen asiasta.

-Iin kunta vastustaa maa-
ainesten ottoalueen kulku-
yhteyden sijoittamista Iin 
kunnan omistaman ja yl-
läpitämän Olhavan ur-
heilukentän välittömään 
läheisyyteen. Vilkas ras-
kas liikenne aiheuttaa mer-
kittävää haittaa kentän ja 
rakennusten käytölle. Iin 
kunta pyytää Oulunkaa-
ren ympäristölautakuntaa 
selvittämään Olhavan alu-
een maa-ainesten otto-toi-
minnan kokonaisuuden 
ennen luvan myöntämistä, 
todetaan kunnanhallituksen 
muistutuksen perusteina.

Asiaan ovat jättäneet 
muistutuksia myös olhava-
laiset yksityishenkilöt, sekä 
Olhavanseudun kehittämis-
yhdistys ry. MTR

Opetusjohtajan ja 
varhaiskasvatusjohtajan virat täytettiin
Iin kunnanhallitus on täyt-
tänyt opetusjohtajan ja var-
haiskasvatusjohtajan virat. 
Aiemmin kunnassa oli yh-
distetty opetus- ja varhais-

kasvatuspäällikön virka, 
jonka viranhaltija Vesa Ant-
tila siirtyi toukokuun alussa 
Tyrnävän kunnanjohtajaksi.
Uusiin virkoihin kunnan-

hallitus valitsi opetusjoh-
tajaksi Tuomo Lukkarin 
(varalle Satu Kemppainen), 
sekä varhaiskasvatusjohta-
jaksi Virpi Uutelan. MTR
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Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai 
www.iilaaksonfysioterapia.fi

- 60 min. fysioterapia 50 € 
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 € 

Meillä myös ilta-aikoja

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

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

autokatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet metsänhoito • puunkorjuu ja -kauppa

Metsätoimisto Kuukkeli Oy p. 0400 155 234

Paikalliselta toimijalta:

- metsänhoitotyöt
- korjuupalvelu, puukauppa
- Yksityistie isännöinti

Palvelemme kesäajan ma-pe sopimuksen mukaan.

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii

puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula
044 5577 677

hieronta • personal trainer • kuntosalipalvelut

valokuvauspalveluita • painotuotteita

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Kunnanhallitus käsitteli ko-
kouksessaan 25.6. Ylirannan 
koulun kunnostamista tai 
mahdollista lakkauttamista.

A-insinöörit ovat tehneet 
tavoitehintalaskelman Yli-
rannan koulun edellyttämis-
tä korjauksista. Hankkeen 
kustannuksiksi on saatu 218 
000euroa (alv 0%)

Koulu on toistaiseksi sul-
jettu terveyshaitan vuoksi. 
Koulun korjaaminen sellai-
seen kuntoon, että koulua 
voidaan käydä, arvioidaan 
maksavan 218 000 €. Kor-
jaus ei luonnollisesti takaa 
sitä, etteikö kiinteistössä 
voi jatkossakin olla terveys-
haittaan johtavia tekijöi-

Ylirannan koulua esitetään 
kunnostettavaksi

tä. Koulun lakkauttaminen 
ja yhdistäminen Aseman 
kouluun muodostaa uu-
den n. 100 oppilaan koulun, 
tuo vuotuista säästöä arvi-
olta 95 000 euroa. Koulun 
lakkauttamisen yhteydes-
sä menetetään 100-vuoti-
as kouluyhteisö ja kunnan 
on löydettävä kiinteistöl-
le uusi käyttötarkoitus tai 
uusi omistaja, todetaan 
kunnanjohtajan esittely-
tekstissä. Päätösesityksenä 
kunnanjohtaja esitti -Kun-
nanhallitus päättää, että Yli-
rannan koulu korjataan ja 
esittää edelleen kunnanval-
tuustolle, että kuntotutki-
muksessa esille nousseiden 

korjauskohteiden korjaami-
seen varataan 218 000 euron 
määräraha.

Kokouksessa Petri Ter-
vonen esitti Pekka Koske-
lan kannattamana Ylirannan 
koulun lakkauttamista.

Suoritetussa äänestykses-
sä kunnanjohtajan esitystä 
kannattivat Martti Kaarre, 
Veli Paakkola, Helka Tapio, 
Leena Tiiro ja Johannes Tuo-
mela. Koulun lakkauttamis-
ta kannattivat Mika Hast, 
Petri Tervonen, Tiina Vuo-
nonvirta ja Pekka Koskela.  
Aili-Marja Alaraasakka ja 
Sanna Valaja äänestivät tyh-
jää.

Äänin 5 - 4 päätökseksi 
tuli kunnanjohtajan pohja-
esitys Ylirannan koulu kor-
jataan ja kunnanhallitus 
esittää edelleen kunnanval-
tuustolle, että kuntotutki-
muksessa esille nousseiden 
korjauskohteiden korjaami-
seen varataan 218 000 euron 
määräraha. 

Tervonen, Koskela ja 
Hast jättivät päätökseen eri-
ävän mielipiteen.

Lopullisesti asian rat-
kaisee syyskuun alussa ko-
koontuva kunnanvaltuusto. 
MTR

Ylirannan koulun kohtalo ratkeaa syyskuun kunnanvaltuustossa. 
Kunnanhallitus esittää tiukan äänestyksen jälkeen koulun kun-
nostamista.

Kirjailija-kierros kiinnosti
sillä ensimmäinen näyte Iik-
ka Vuotilan Hra Petteri lähti 
merille -teoksesta kertoi kir-
kon alttaritaulusta. Vajaan 
kahden tunnin kävelyn ai-
kana kuulijat saivat melko 
monipuolisen otoksen Iis-
tä kirjoittaneista kirjailijois-
ta. Moni kyseli tarkemmin 
näytteinä olleista teoksista 
tarkoituksenaan lukea koko 
kirja. HT

Meri Rautio lukee Santeri Ivalon tekstiä vanhan hautausmaan paikalla. Kuva Tarmo Huovinen

Iin kotiseutuviikon aika-
na oli ohjelmassa kolme eri-
laista opastettua kierrosta 
wanhan Haminan alueella. 
Kierroksilla oli hyvin osal-
listujia ja kiinnostusta Iin 
menneisyyteen tuntui ole-
van myös naapurikunnista.

Kolmatta kesää ohjel-
massa ollut Kirjailijoiden Ii 
-kierros sai tänäkin vuonna 
innostuneen vastaanoton. 
Vanhaan Haminaan suun-
tautuneen kierroksen aikana 
tutustuttiin Pertti Huovisen 

opastuksella Iissä asuneisiin 
ja/tai Iistä, erityisesti Hami-
nasta kirjoittaneisiin kirjai-
lijoihin, joiden teoksista Iin 
Näyttämöyhdistyksen näyt-
telijät Aila Lehtonen, Meri 
Rautio ja Heidi Tiri luki-
vat näytteitä. Kirjailijoita oli 
edustettuna kahdeksan, jois-
ta peräti kolme Finlandia-
palkinnon saajia. Edellisistä 
vuosista oli vaihdettu pari 
tekstiä ja yksi kirjailija.

Kierros aloitettiin tällä 
kertaa Iin kirkon sisätiloista, 
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Iin kunnanvaltuustolle esi-
teltiin 18.6. kokouksessa hal-
linnonuudistustyöryhmän 
esitys kunnan uudeksi johta-
mis- ja hallintojärjestelmäksi. 
Työryhmään ovat kuulu-
neet luottamushenkilöis-
tä Johannes Tuomela, Pekka 
Koskela, Sanna Valaja, Lee-
na Tiiro, Teijo Liedes, Tiina 
Vuononvirta, Jussi Kurttila 
ja Risto Säkkinen. Viranhal-
tijoista ryhmään ovat kuu-
luneet kunnanjohtaja Ari 
Alatossava ja hallintojohtaja 
Annastiina Junnila. Työryh-
män puheenjohtajana toimii 
Johannes Tuomela ja varapu-
heenjohtajana Teijo Liedes.

Työryhmän esityksen 
mukaan Iissä jatketaan lau-
takuntamallilla. Työryhmä 
ei nähnyt siirtymisellä valio-
kuntamalliin saavutettavan 
erityistä hyötyä. Iissä toteu-
tetussa lautakuntamallissa 
koetaan saatavan myös valio-
kuntamallin parhaat puolet. 
Lautakuntien työskentely on 
ollut keskustelevaa ja luot-
tamushenkilöt ovat päässeet 
vaikuttamaan asioiden val-
misteluun.  Liikelaitoksista 
luovutaan (pois lukien Ve-

Ii uusii johtamis- ja hallintojärjestelmäänsä
siliikelaitos). Liikelaitosten 
toiminta, pois lukien Vesilii-
kelaitos, on ollut käytännös-
sä verrattavissa normaaliin 
kunnan taseyksikön toimin-
taan. Liikelaitosmallista ei 
ole koettu saatavan erityis-
tä hyötyä. Taloushallinnolli-
sesti liikelaitosmalli on ollut 
normaalia taseyksikköä työ-
läämpi. Vesiliikelaitos toimii 
täysin tulorahoituksella ja lii-
kelaitos on myös jatkossa pe-
rusteltu hallintomuoto.

Uudessa johtamis- ja 
hallintomallissa Valvon-
talautakunta muuttuu Ra-
kennuslautakunnaksi, jonka 
tehtävät ovat enemmän oh-
jaavia kuin valvontaan liit-
tyviä. Tekninen lautakunta 
muuttuu Yhdyskuntalauta-
kunnaksi ja kaikki kunnan 
kiinteistöt tulevat osaksi lau-
takuntaa.

Ateria- ja tilapaleluiden 
tulevaisuus riippuu maa-
kuntahallinnon etenemises-
tä. Palvelut joko yhtiöitetään 
ja maakunta tulee mukaan 
yhtiöön tai toiminnot liite-
tään osaksi Yhdyskuntalau-
takuntaa.

Ii-instituutti lakkaa lii-

kelaitoksena, jatkaen lau-
takuntana. Jatkossa kaikki 
avustukset jaetaan tämän 
lautakunnan kautta ja työllis-
tämisen palvelukeskus tulee 
osaksi Ii-instituutti lautakun-
taa. Ii-instituutin johtajaksi 
tulee Hyvinvointijohtaja ja 
kansalaisopistolle päätoimi-
nen rehtori.

Kunnanhallituksen alai-
suuteen perustetaan vuoden 
2019 alusta kaksi uutta jaos-
ta, elinkeino- ja konsernija-
os sekä maapoliittinen jaos 

(korvaa nykyisen maapoliit-
tisen työryhmän). Opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunta 
jatkaa nykyisessä muodos-
sa kuitenkin niin, että pää-
asiallinen esittelyvastuu on 
opetusjohtajalla, varhais-
kasvatusjohtajalla on esitte-
lyvastuu oman toimialansa 
osalta.

Kunnanvaltuustolle asiaa 
esitellyt kunnanjohtaja Ari 
Alatossava kertoi työryh-
män toivovan saavansa ke-
sän aikana kommentteja ja 

parannusehdotuksia, jonka 
jälkeen työryhmä tekee lo-
pullisen ehdotuksensa. Kun-
nanhallitus käsittelee asiaa 
kokouksessaan 13.8. ja kun-
nanvaltuusto päättää Iin 
kunnan uudesta johtamis- 
ja hallintojärjestelmästä 3.9. 
Päätöksen mukaiset muu-
tokset tulevat voimaan vuo-
den 2019 ja vuoden 2020 
alusta. 

Kunnanvaltuutetut kiit-
telivät työryhmän työtä ja 
pitivät esitettyä hallinnonuu-
distamismallia hyvänä ja Iil-
le sopivana.

Kunnanvaltuusto hy-
väksyi Iin kunnan Oulun 
seudun leader ry:n rahoitus-
osuuden korottamisen 150 
000 eurolla niin, että vuodel-
le 2018 varataan lisämäärära-
hana 50 000 euroa ja vuosien 
2019 ja 2020 talousarvioon 
varataan 50 000 euron vuo-
tuinen määräraha.

Talouden toteutuman al-
kuvuodelta (tammi-huh-
tikuu) kunnanjohtaja Ari 
Alatossava totesi, muun mu-
assa Jakkukylän Iihin liit-
tymiseen liittyvien 500 000 
euron  valtionosuuksien saa-
matta jäämisen vuoksi, ol-
leen ennakoitua heikomman. 
Verotulot ovat kuitenkin 
kasvaneet 3,5%, parantuneen 
työllisyyden vuoksi.

Valtteri Paakille myönnet-
tiin ero kunnanvaltuuston 
varajäsenyydestä, paikka-Iin uusi hallintomalli työryhmän esityksenä.

Kunnanvaltuutetut kuuntelemassa työryhmän esitystä Iin uudeksi johtamis- ja hallintomalliksi.

kunnalta muuton vuoksi.
Vihreiden valtuusto-

ryhmä jätti kokouksessa 
valtuustoaloitteen Iin pyö-
räilymahdollisuuksien ke-
hittämisestä. Aloitteessa 
esitetään:

• Ko rjataan keskustan 
pyörätiet tasaisemmiksi ja 
ajoteiden liittymät riittävän 
loiviksi.

• Laaditaan uusien pyö-
räteiden rakentamiseksi tär-
keysjärjestys.

• Hankitaan kunnan ra-
kennusten pihoille ja ulkoi-
lualueiden parkkipaikoille 
kunnolliset pyörätelineet. 
Haastetaan myös yrityksiä 
toimimaan samoin.

• Huolehditaan riittävät 
opasteet pyöräteille.

• Haastetaan kaikki kun-
talaiset ”Polje pätkä pyörä-
tietä” -kampanjaan, jossa 
kuntalaisten polkemat ki-
lometrit palkitaan tietyn 
mittaisen pyörätien rakenta-
misella. Esim. 10 000 km → 
kunta rakentaa kilometrin 
pyörätietä. Kuntalaisia osal-
listetaan miettimään sopivia 
pyöräteiden paikkoja. 

• Kunta hankkii sähkö-
käyttöisen polkupyöräriksan 
mahdollistamaan vanhusten 
ja vammaisten pyöräilykoke-
mukset Pyörällä kaiken ikää 
-kampanjan mukaisesti. 

• Tavoitellaan vuoden 
pyöräilykunta-titteliä esim. 
vuonna 2022. MTR

Kotipizza-yrittäjä Katja 
Körkkö on vuoden iiläinen 
2018. Valinta tehtiin tänä 
vuonna kunnanhallituksen 
päätöksellä ja julkistettiin 
Iin kotiseutujuhlassa 1.7.

Katja on yritystoimin-
tansa lisäksi osallistunut 
menestyksekkäästi piz-
za-alan kilpailuihin, saa-
vuttaen menestystä niin 
suomenmestaruus- kuin 
maailmanmestaruustasolla. 
Tänä vuonna Katja saavut-
ti MM-hopeaa pizzatriath-
lonissa Las Vegasissa. 
Kotipizzayrittäjänä hän on 
toiminut vuodesta 2011. 

Katja Körkkö vuoden iiläinen 2018
Vuoden Kotipizza-yrittäjä-
nä hänet on palkittu vuon-
na 2013.

-Maanantai-iltana sain 
tiedon valinnasta, ollessani 
Etelä-Suomessa. Olin jopa 
myöhästyä palkitsemistilai-
suudesta, totesi juoksujal-
kaa lavalle saapunut Katja.

Kiitospuheessaan hän 
kiitti kaikkia iiläisiä saamas-
taan tuesta ja kertoi osallis-
tuvansa kilpailuihin niin 
kauan, kunnes saavuttaa 
kultaisen mitalin maailman 
parhaana.

-Sen jälkeen alan entistä 
enemmän jakamaan tietotai-

toani kouluille, päiväkodeil-
le ja vanhainkodeille. On 
ihanaa tehdä yhdessä ja sot-
kea jauhojen kanssa vanhus-
ten ja lasten mukana, Katja 
valaisi tulevaisuuden suun-
nitelmiaan.

Tulevan kauden harjoit-
telun hän kertoi vaativan 
jopa kaksikymmentä vii-
koittaista harjoitusta sekä 
neljä hierontaa. MTR

Katja Körkkö on vuoden iiläi-
nen 2018.
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YhdisTYsTen ToiminTaa:

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. seurat ja yhdis-
tykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstal-
la ja hinta on 10 euroa + alv.  sähköposti: info@iinlehti.fi 
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten 
tapahtumien ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausit-
taista toimintaa. esim. sääntömääräisille vuosikokouksille 
yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoi-
tustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Markkina-

tanssit

Tervetuloa!Lippu 13 €

Kuivaniemen Nuorisoseuralla, kirkonkyläntie 17 kuivaniemi

ke 11.7. klo 21-02.

Mika Jefremoff 
& sinitaika

Esiintyy

Soutu-vetouistelukilpailut 
Iin Särkijärvellä

lauantaina 21.07.2018 klo 11.00-17.00

 järj.  särkijärven osakaskunta ry

 Lisätiedot  040 729 5479

Palkinnot : 
1.  300 €/venekunta
2.  200 €/venekunta 
3.  100 €/venekunta 
Lisäksi tavarapalkintoja

 Tervetuloa ensimmäiseen Särkijärven uistelukisaan!

Tarkemmat kilpailusäännöt jaetaan kilpailupaikalla 
ilmoittautumisen yhteydessä.

 Arvontaa.  Buffetista kahvia, pullaa, makkaraa.

Ilmoittautuminen paikanpäällä klo 8.00 alkaen.
Uistelu tapahtuu pelkästään soutaen. 

Osallistumismaksu 35 €/venekunta. 

kesäpäivän vietto Koitelissa 8.8. 2018. Lähtö järjestötalolta klo 10. 
Matkan hinta 18€/hlö, maksetaan perillä. Sisältää lohikeittolou-
naan lisukkeineen. Pientä arvottavaa mukana. Ilmoittautumiset 
Kaarinalle 15.7. mennessä (myös erikoisruokavaliot) 040 822 9274.

1969 IIn EläkEläIsEt ry:n

sikajuhlat
Oijärven Sampolassa la 21.7. klo 21-02
ojalantie 12 95160 oijärvi

Rainer Friman 
sekä 
Rainer Bollström

Esiintyjänä Raikut Lavalla:

Lisäksi karaokea ja 
maukkaita sika-annoksia! järj. oijärven ns

Pöytävaraukset Anu 040 7713503
Illalla toripäivätanssit klo 21.00-02.00

PERINTEISET TORIPÄIVÄT 
SAMPOLASSA 7.7. klo11.00-14.00

Oijärven

JUHA ALVARI & CRYSTAL
Musiikista vastaa mukana 

Henri Pyörälä

Perinteiset

pe-la 6.-7.7.2018 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT

Toripaikkoja voi tiedustella 
Jaana Mourujärvi 

0400 375 557
pudasjarven@yrittajat.fi

Markkina-arvat 
myynnissä 

pudasjärveläisissä 
yrityksissä.

Arvan hinta 5 €.

3. palkinto:
Lasikuituvene 

420 
arvo 890 €.      

Pääpalkinto:  
Grillikota 

+ lisäetupaketti 
arvo 3534 €.      

2. palkinto:  
PE-muovi-

kylpytynnyri 
arvo 1590 €.      

Voittojen kokonaisarvo 6014€.
Voittajien nimet julkaistaan 7.7.2018 klo 15 

markkinapaikalla julkisesti, voitosta ilmoitetaan 
myös henkilökohtaisesti sekä paikallislehdessä.

Voitot saa lunastaa 7.7.2018 jälkeen 
Perhemarketista.

Myös rompetori, työnäytöksiä, 
kotieläimiä ja kilpailuja. Tervetuloa!

 Perinteinen
olhavapäivä

la 21.7. klo 10-16

Lisätietoja: p. 040 7609 578 /Maarit Tihinen.

Esillä veteraanikoneet, autot, 
traktorit, mopot ja muut kojeet. 

olhavan areena, kemintie 1476, 91140 olhava

 Su 1.7.  Ilosanoman sunnuntai / Esa Niskala
Ke 4.7. Sanan ja rukouksen ilta
Su 8.7. Ilosanoman sunnuntai / Pasi Schultz
Ke 11.7. Sanan ja rukouksen ilta
Su 15.7. Ilosanoman sunnuntai / Mirjam Rukajärvi
Ke 18.7. Sanan ja rukouksen ilta
Su 22.7. Ilosanoman sunnuntai / Esa Niskala
Ke 25.7. Sanan ja rukouksen ilta
Su 29.7. Ilosanoman sunnuntai & 
 ehtoollinen / Matias Posio

Iin helluntaiseurakunta
uskontie 1, 91100 ii

www. iinhelluntaiseurakunta.me

Turvallisin

• Turvallinen telineasennus
• Oma tehdas, ei välikäsiä
• Nyt entistä kattavampi  
palvelu: Vesivek ja Hämeen  
Laaturemontti yhdistyivät!

PAIKALLISET 
POJAT!

valinta
Asiakastyytyväisyystutkimus 12/2017

Soita heti 08 2377 9501

Meidän katon alla on hyvä olla.

vesivek.fi

Yli 97 % suosittelee  
kattoremonttiamme!

Museokahvila Huilinki
Iin vanhassa haminassa

Puistotie 4 91100 Ii
050 3539599/040 5263706

Vuokraamme Huilinkia
yksityistilaisuuksiin. 

Tervetuloa!

Tarjolla lounasta aina 
maanantaista perjantaihin kello 11-14. 

Viikonloppuisin tarjolla muun muassa 
Huilingin herkullisen kermaista kalakeittoa. 

Myynnissä myös pientä suolaista purtavaa sekä 
herkkusuille makeita leivonnaisia. 
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pe 6.7.2018 Raasakkakoski
Klo 18-20 Koskenlaskun harjoitukset. Puffetti. Vapaa pääsy! 
Jakkukyläpyöräilijät pysähtyvät Raasakkakoskella. 
Vedenjuoksutus Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s.  
Jakkukyläpyöräilijät saapuvat Raasakkakoskelle  
pääministeri Juha Sipilän johdolla - tule/lahjoita sinäkin  
Jakkukylän siltarahastoon! 

la 7.7.2018 Raasakkakoski
Vedenjuoksutus klo 11-18 100 m3/s
SM-Sarjat: Yleinen, Ikämiehet, nuoret ja naiset

klo 11.00 SM-Tukkilaismaraton
klo 12.15 SM-Joukkuesoutu, Rullaus ja Tukkilaisvala
klo 13.15 Kilpailun suojelijan tervehdys  
klo 13.30 Taikuri Alfrendon taikashow
klo 13.50 SM-Sauvonta
klo 15.15 Ohjelmaa:  
                 Standup –koomikko Matti Patronen 
      Veslat - bändi 
                 Takaisku - bändi
      Taikuri Alfrendon taikashow
klo 16.15 SM-Koskenlasku - Stora Enso
klo 17.30 Palkintojen jako
klo 18.00 Kisat päättyvät
 
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Olutteltta, Stora Enso,  
Kasvomaalausta, Askartelua, Pehmotikka, Pomppulinna, Arpajaiset,  
Pesäpallotutka, Taikuri Alfrendon taikakoulu ym. ohjelmaa koko perheelle! 
Myytävänä lohikeittoa/EräPata Oy! 
 
PÄÄSYLIPPU 5 € ja alle 18 v. ilmaiseksi

La 7.7.2018 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit.  
Heidi Pagani & Pagan’s Moon 
Iin Urheilijoilla Puffetti ja Olutteltta. 
Tanssilippu 10€.

Lisätietoja:  
Marko Jussila pj. Iin Urheilijat p. 040 708 8192
Riitta Räinä, Ii-instituutti p. 050 3950 305
Eero Alaraasakka, ratamestari p. 0400 281 524 
 
Yhteistyössä: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos, Iin Urheilijat ry, 
PVO-Vesivoima Oy, Stora Enso, Kauppakeskus Kärkkäinen,  
Iin Metsätyö Oy, Iin Metsänhoitoyhdistys ry, Iin Energia Oy,  
Jätehuolto Paakkola Oy, EräPata Oy 
 
Tervetuloa! www.kuningasjatka.fi

Iin Tukkilaiskisat SM18

BUSSI KULJETTAA IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 7.7.2018 
 REITTI: Iin tori—Paloasemantie — Asematie—Maalismaantie—Raasakantie (Kyytiin pääse myös väliltä)  

 Iin torin lähtöajat: 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17 
 Paluuajat: 16, 16.30, 17, 17.30, 18, 18.30 

 Lisätietoa p. 040 708 8192
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Heinäkuun ensimmäisen 
sunnuntain aamuna on Iin 
Praavan satamassa kova to-
hina. Juhani Liedes venei-

Eskolan lampolasta lampaita Satakariin maisemanhoitoon

neen odottaa Simosta saa-
puvaa traktoria lampaineen. 
Apuveneissä odottavat 
Timo Ukkola ja Janne Lah-

denperä. Hieman kello kym-
menen jälkeen Kari Sipolan 
auto ajaa paikalle, perässään 
odotettu traktori ja lampaat. 
Praavantien painorajoitettu 
silta on vaatinut traktorilta 
kiertotien käyttämistä.

Ville Eskolan lampolas-
ta on kolmekymmentäviisi 
lammasta lähdössä meri-
matkalle kohti Satakaria 
huolehtimaan saaren maise-
manhoidosta.

-Lampolassamme on 
lampaita ja karitsoja reilut 
tuhat. Lampaista suurin osa 
laiduntaa kesän eri saarissa 
Perämeren alueella. Sataka-
rissa lampaitamme on ollut 
reilut kymmenen vuotta, 
Ville Eskola kertoo.

Normaalisti lampaat siir-
retään saareen juhannuksen 
tienoolla. Tänä vuonna ko-
vat tuulet ja matalalla ollut 
merivesi viivästyttivät siir-
toa heinäkuun alkuun. Saa-

kuivaniemeltä iihin muuttanut kirsti Hirvasniemi ja Rainer Heini-
koski seurasivat lampaiden matkaan lähtöä Praavassa. Pariskunta 
kertoi muuttaneensa kolmisenkymmentä vuotta sitten iin alaran-
nalle ja vierailevansa usein Praavassa ihailemassa komeita meri-
maisemia.

simosta saapuneet lampaat siirretään ville eskolan ja kari sipolan toimesta lautalle kahteen karsi-
naan. taustalla juhani liedes Helmi-veneineen odottaa merelle pääsyä.

matka kohti satakaria alkaa.

vapaus koittaa ja kesän ajan lampaat laiduntavat maisemanhoidossa satakarissa.

ressa lampaat laiduntavat 
vapaina lokakuun alkupuo-
lelle saakka. Lampaiden an-
siosta Satakarin rannat eivät 
kasva pajukoita.

Ville Eskola kertoo muu-
tamille lampaille asennet-
tavan gps-laitteet lauman 
liikkeiden seuraamiseksi. 
Lampaiden sorkat hän ja 
lampolassa työskentelevä 

Kari Sipola hoitavat meri-
matkan aikana.

Praavassa lampaiden siir-
ron alkamista seurasi mie-
lenkiinnolla joukko paikalle 
osuneita kuntalaisia.

-Satakarissa kesän aika-
na liikkuvien tulisi muistaa 
pitää koirat kytkettyinä. Pie-
nikin koira voi saada tuhoja 
aikaan, kun lampaat säik-

kyessään juoksevat veteen 
ja hukkuvat pakokauhussa. 
Torniossa hukkui kym-
meniä lampaita, kun koira 
säikytteli lampaita veteen, 
muistuttaa Ville Satakarissa 
liikkuville. MTR

Kuivaniemen Kievarin ke-
sässä kajahtaa elävä musiik-
ki ja karaoke. Kievaria vuo-
desta 1985 pyörittänyt Raili 
Suomela kertoo, että viikon-
loppuisin meno on nuoriso-
voittoista.

– Silloin lähiseudun bän-
dit soittavat nykymusiik-
kia. Heitä tullaan mieluusti 
kuuntelemaan. Perinteinen 
tanssiväki on sen sijaan hie-
man kadoksissa, Suomela 
selittää.

Kuivaniemen Kievarissa elävää musiikkia
Vuodesta 1985 on paljon 

muuttunut Kuivaniemellä. 
Kylä on hiljentynyt ja siitä 
on tullut osa Iitä. Viikot ovat 
Kievarissa hiljaisia, mutta 
onneksi väkeä kuitenkin 
riittää viikonloppuisin.

– Työpaikat ovat hävin-
neet ja asukasluku on pu-
donnut puoleen entisestä. 

Kuivaniemen markkinoi-
den aikaan kaikki muuttuu. 
Silloin väkeä ja meininkiä 
piisaa. Kievarissa on perjan-
taina Markkinarokki, jossa 
esiintyy paikallisia tähtiä 
mm. Javas 50!. Avoinna ol-
laan aamu neljään saakka. 
Lauantaina markkinatans-
seissa Pentti Rainerin yhden 
miehen orkesteri soittaa mu-
siikkia laidasta laitaan. Illan 
ja aamuyön aikana lauletaan 
myös karaokea. HT

kuivaniemen kievari on viih-
tyisä hirsirakenteinen ravinto-
la, joka sijaitsee keskeisellä pai-
kalla.
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Kylmä pohjoisviima ei lan-
nistanut neljänsien Vatun-
kipäivien yleisöä. Kahvi ja 
räiskäleet maistuivat, mak-
karaa paistettiin kodassa ja 
kansa nautti monipuolisesta 
ohjelmasta.

Tapahtuman pääjärjes-
täjänä toimi Kuivaniemen 
Nuorisoseura yhdessä Va-
tungin Pookin kanssa. Va-
tungin Pookin yrittäjänä 
toimiva Raimo Ikonen hääri 
alueella monessa tehtävässä.

-Kesäaika on yrittäjälle 
kiireistä. Pooki työllistää Va-
tungissa, kesäkukkamyynti 
Kuivaniemen Asemalla ja 
mainos- ja liikelahjojen osal-
ta on menossa lippahattu- ja 
t-paitasesonki, Raimo totesi 
yrittäjän kesästä.

Tänä vuonna Raimo oli 
saanut houkutelluksi Va-
tunkipäivien pääesiintyjäk-
si Mikko Alatalon. Mikko 
esiintyi päivän aikana kah-
desti, sekä laulatti yleisöä 
yhteislauluilla.

-Kuivaniemelle on aina 
mukava tulla, onhan tämä 
äitini syntymäpitäjä. Eilen 
laulatin Toppilan Möljällä 
tuhattaviittäsataa ihmistä ja 
täältä Vatungista suuntaan 
Kuivaniemen hoivaosastolle 
ilahduttamaan vanhuksia, 
tätini mukaan lukien, Mikko 
kertoi.

Päivän aikana esiinty-
nyt taikuri Roope Ylitalo 
oli etenkin lasten mieleen. 
Kirpputorilla tavara vaih-
toi omistajaa ja kalastajien 
hallilla oli tarjolla tuoretta 
lohta. Pohjoisrannan ky-
läyhdistys järjesti lapsille 
monipuolista ohjelmaa ja 
olipa Iisisti Energinen Iikin 
esillä omassa pisteessään. 
MTR

Onnistuneet Vatunkipäivät 
tuulisessa kesäsäässä

aira sipola paistoi maukkaita räiskäleitä kuivaniemen nuorisoseu-
ran teltalla.

kuivaniemeläinen suvi ylimartimo esiintyi vatunkipäivillä. Hän on 
menestynyt karaoke-esiintyjä, voittaen nuorten sarjan karaoken 
sm-kilpailuissa vuonna 2016.

mikko alatalo, säestäjänään jam-
mi Humalamäki, lauloi ja laulatti 
vatunkipäivillä.

laulajapoika mikko alatalo kaappasi kainaloonsa Helena kaikkosen.

makkarat maistuivat ja antoivat puhtia pohjoistuulta vastaan.
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johanna jakku-Hiivala esitteli iisisti energinen ii-hanketta, kertoen vielä ehtivän mukaan.

kirpputorilla tavarat vaihtoivat omistajaa.

armi niskanen saapui paikalle ratsastaen ladylla, mukanaan varsa leppis.

eelis jokiaho (7vuotta) sai palkinnon Pohjoisrannan kyläyhdistyk-
sen Hannu Peurasaarelta.

taikuri Roope ylitalo avustajineen nauratti etenkin 
lapsiyleisöä.
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KONEVARONEN
Construction machineryKONEVARONEN
Construction machinery

KONEVARONEN
Construction machinery

KONEVARONEN
Construction machinery

Kuivaniemen Sale on vilk-
kaasti toimiva päivittäista-
varakauppa Kuivaniemen 
taajamassa. Kaupasta saa 
monipuolisen Sale-lähikau-
pan lisäksi Matkahuollon, 
Veikkauksen ja Postin pal-
velut, jotka ovat olleet vuo-
den 2016 keväästä saakka. 
Osuuskauppa Arinan Sale 
-myymälänä kauppa on toi-
minut vuodesta 2004 lähtien.

Kesäkuun puolivälissä 
Salen kiinteistön yhteyteen 
avattiin Nosto-automaatti, 
josta voi nostaa käteistä 
kaikkien pankkien korteilla. 
Näin kuivaniemeläisten toi-
ve pankkiautomaatin saami-
sesta kylälle toteutui parin 
vuoden odottelun jälkeen.

-Pankkiautomaatin puut-
tuminen kylältä on todettu 
hankalaksi etenkin van-
hemman väestön keskuu-

Kuivaniemen Salen palvelut laajenivat
dessa. S-ryhmän päätös 
vaihtaa Otto-automaatit 
Nosto-automaateiksi mah-
dollisti pankkiautomaatin 
paluun Kuivaniemelle, ker-
too Salen myymäläpäällikkö 
Jenni Suhonen.

Jenni aloitti Kuivaniemen 
Salen myymäläpäällikkönä 
lokakuussa 2017. Aiemmin 
hän on työskennellyt reilut 
kolme vuotta S-Market Iin 
palveluvastaavana, sekä ke-
sän 2017 Herukan Salessa. 

Kuivaniemen Sale työl-
listää myymäläpäällikön li-
säksi kuusi työntekijää, sekä 
yhden kesätyöntekijän.

-Kesämökkiläiset tuovat 
kesäaikaan lisävilkkautta 
ja silloin myynti nouseekin 
lähes kaksinkertaiseksi. Sa-
le-myymälöiden tuoretuot-
teiden, elintarvikkeiden, 
käyttötavaroiden, hygienia-

nostoautomaatti palauttaa kau-
an toivotun palvelun kuivanie-
melle.

kuivaniemen sale on monipuo-
linen palvelukeskittymä.

tuotteiden ja arjen perus-
tarvikkeiden valikoimaan 
pyritään hankkimaan myös 

lähituotteita. Merilapin lei-
pomosta Simosta tulee lei-
pomotuotteita sekä Elinan 

Kotileipomosta Jakkukyläs-
tä gluteenittomia tuotteita, 
joita löytyykin kaupasta 

hyvä valikoima, Jenni Suho-
nen toteaa Salen lähiruoka-
valikoimista. MTR

Autoilijantie 9 Kemi 
p. 0207 288 520

Jääsalontie 17 Oulu
p. 0207 288 521

Läntisen Jääkäripolun kun-
nostusta välillä Kuivanie-
men Veska – Simon Ylikärp-
pä on tehty vuodesta 2013 
alkaen. Polun kokonaispi-

Läntisen Jääkäripolun kunnostus ja merkintä etenee
tuus on kahdeksantoista ki-
lometriä, josta Iin kunnan 
alueella seitsemän kilomet-
riä. Polkua pitkin jääkärieh-
dokkaat kulkivat reilut sata 

vuotta sitten etelästä kohti 
Tornionjokirantaa.

Jääkäripolku seuraili 
vuosisataista ”Herrain-
tietä”, joka yhdisti jokivarsi-
en kyliä.

-Polun tarkka paikka oli 
pitkään pelkän perimätie-
don varassa, joskin jonkin-
laisia karttapiirroksi löytyi 
jääkäriyhdistyksen arkis-
toista, kertoo polun paik-
kaa merkinneille tutkijoille 
avustamassa ollut Erkki 
Paaso.

Kuivaniemen Kotiseutu-
yhdistyksen jäsenet Pekka 
Ellilä, Jaakko Ellilä, Antti 
Ellilä, Pentti Ervasti, Las-
se Höyhtyä, Paavo Kestilä, 
Tauno Kivelä, Erkki Paaso ja 
Heikki Paaso, ovat tehneet 
lukemattoman määrän tal-
kootyötä polun etsinnässä, 
merkinnässä, raivauksessa 
ja polkusiltojen rakentami-
sessa. Polulle on Iin kunnan 
alueella rakennettu kol-

Pekka ellilä Ristipalon polkusil-
lalla.

läntinen jääkäripol-
ku saa ansaitsemi-

aan opasteita myös iin 
kunnan alueella.

me polkusiltaa, Ristipalon, 
Kaartosuon ja Veskaojan 
sillat. Siltarunkojen pyöreän 
puutavaran on lahjoittanut 
Rantakairan Sähkö Oy, sekä 
lankut Raimo Kukkula.

-Haluamme säilyttää 
tärkeän osan Suomen itse-
näistymisen historiaa tule-
vien sukupolvien tietoon, 
kunnostamalla ja merkitse-
mällä Läntisen Jääkäripolun 
osuuden, jonka varrella si-
jaitsevalla Maaninkajärven 
kämpällä käytiin Simon 
kahakkana tunnettu taiste-
lu 11.12.1916, kertoo Pekka 
Ellilä. 

Yhteenotto käytiin jää-
kärien ja heitä pidättämään 
tulleiden venäläisten viran-
omaisten välillä. Kahakassa 
kaatui yksi ja haavoittui kol-
me jääkäriä. Kaksi jääkäriä 
jäi vangiksi ja pidättäjistä 
kaksi haavoittui.

Maaninkajärven taiste-
lusta on Kuivaniemen Roo-
linvaihtajat esittäneet näy-
telmän, sekä kesällä 2016, 
että taistelun satavuotis-
päivänä joulukuussa 2016. 
Tuolloin näytelmä esitettiin 
kovassa pakkasessa taiste-
lupaikalla Maaninkajärven 
kämpällä. MTR
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KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

Maansiirto
Hiekat ja soramurskeet
Taloperustukset 

Kuivaniemitalo on viimei-
sen vuoden aikana kokenut 
monia muutoksia, joilla ta-
lon käyttömukavuutta ja toi-
mivuutta on parannettu.

Omatoimikirjasto aloitti
Iin kirjasto sai vuonna 2016 
Pohjois-Suomen Aluehal-
lintovirastolta 17.000 euron 
valtionavustuksen omatoi-
mikirjaston perustamiseksi 
Kuivaniemen kirjastoon. Iin 
kunta myönsi hankkeeseen 
20 000 euron investointimää-
rärahan kiinteistön muu-
tostöihin. Koko hankkeen 
kustannukset olivat 32 670 
euroa.  

-Hankkeen aikana Kui-
vaniemen kirjastoon tehtiin 
mittava remontti ja han-
kittiin omatoimikirjaston 
vaatima tekniikka. Sisään-
käynnistä tehtiin esteetön 
sähköovilla ja ovipumpuilla. 
Valaistus on osin automaat-
tinen ja osin liiketunnisti-
milla toimiva. Lisäksi tilaan 

Kuivaniemitalosta monipuolinen 
toimintakeskus

asennettiin kameravalvonta 
ja murtohälytinjärjestelmä, 
kertoo Iin kirjaston johtaja 
Minna Halonen.  

Omatoimikirjasto avat-
tiin 29.5.2017. Kuivanie-
meläiset ottivat omatoimi-
kirjaston hyvin vastaan ja 
säännöllinen käyttäjäkunta 
löytyi heti avaamisen jäl-
keen. Kävijöitä oli keski-
määrin viisi päivässä. Oma-
toimikirjastoon on vuoden 
2017 aikana kirjaudutta yh-
teensä 639 kertaa eli 91 kir-
jautumista kuukaudessa.  

Vuonna 2018 (1.1.2018-
26.6.2018) omatoimikirjas-
toon on kirjauduttu yhteen-
sä 647 kertaa. Kävijöiden 
määrä päivittäin on 1-13 
henkilöä.  

-Omatoimikirjasto on 
osoittautunut hyväksi rat-
kaisuksi parantaa kirjaston 
saavutettavuutta. Palveluai-
ka ja ammattitaitoinen hen-
kilökunta eivät kuitenkaan 
ole korvattavissa ja on tär-

keää säilyttää hyvät palve-
luaukiolot Kuivaniemen kir-
jastossa, Minnan Halonen 
painottaa.

Majakka uusiin tiloihin
Nuorisotila Majakka muutti 
syksyllä 2017 kirjaston kans-
sa samaan kerrokseen ja sai 
oman sisäänkäynnin. Sa-
moissa tiloissa toimii myös 
Iin työllistämispalveluiden 
Kuntouttavan työtoiminnan 
ryhmät sekä yhtenä päivä-
nä viikossa kansalaisopis-
ton ja taidekoulun toimisto. 
Kuivaniemi-talon yläkertaan 
tehtiin luokkahuone kansa-
laisopiston käyttöön. Kirjas-
ton isosta lehtisalista erotet-
tiin lasiseinällä kokoustila, 
jonka voi varata käyttöönsä 
kirjastosta. 

-Nuoret ovat ottaneet 
uudet tilat hyvin vastaan ja 
nuoriso on viihtynyt huo-
mattavasti paremmin, kuin 
ollessamme Kuivaniemi-

talon alakerrassa väestön-
suojassa. Kävijämäärät ovat 
kasvussa ja uusia nuoria on 
tullut mukaan toimintaan. 
Ii-instituutin nuorten liikun-
tavuoro Kuivaniemen Ase-
man liikuntasalilla on myös 
ollut suosittu. Vuorolla on 
pelattu pääsääntöisesti sa-
libandya nuorten toiveiden 
mukaisesti, kertoo vapaa-
aikaohjaaja Aleksi Hinkkala.

Frisbeegolfrata rakenteilla 
Syksyllä 2017 nuoret nosti-
vat esiin toiveen frisbeegolf-
radasta Kuivaniemelle.

-Lähdimme selvittämään 
asiaa nuorten kanssa ja yh-
teistyössä kunnan teknisten 
palvelujen kanssa saimme 
alueelle 9 frisbeegolfkoria. 
Syksyn aikana aloitimme 
nuorten kanssa rakenta-
maan rataa Kuivaniemen 
valaistun ladun alueelle, 
Aleksi valaisee Kuivanie-
men frisbeegolfradan raken-
tamista.

Talvi yllätti frisbeegol-
faajat ja maa ehti jäätyä en-
nen radan valmistumista. 
Projektia on tarkoitus jatkaa 
kesän ja syksyn 2018 aikana.

-Nuorten kanssa on kar-
toitettu yhteistyökumppa-
neita hankkeeseen, jotta 
saisimme kunnolliset väylä-
opasteet radalle. Rata alkaa 
valaistun ladun Kuivanie-
men Aseman liikuntahallin 
puoleisesta päästä. Tällä 
hetkellä korit ovat paikal-
laan, mutta väyliä ollaan 
vielä muuttamassa ja koreja 
siirtämässä, Aleksi Hinkka-
la toteaa hankkeen loppuun 
saattamisesta. MTRnuorisotila majakka on nuorten suosittu kokoontumispaikka.

kuivaniemitalossa tehtiin mittava remontti vuoden 2017 aikana.

Viime vuonna menehtynyttä, vuosituhannen taittees-
sa eläkkeelle jäänyttä opettajaa Aimo Hietalahtea on 
muisteltu lämmöllä. Erityisesti mies muistetaan suu-
rena urheiluvaikuttajana, joka innosti kuivanieme-
läisiä nuoria niin hiihdon kuin kesälajien pariin. Hal-
sualta Keski-Pohjanmaalta kotoisin oleva mies vietti 
eläkepäivänsä kotiseudulla yhdessä vaimonsa Helle-
nin kanssa. Perheeseen kuuluu kaksi poikaa ja tytär.

Ennen opettajan uraa Hietalahti työskenteli toimit-
tajana yhdessä vaimonsa Hellenin kanssa. Pariskunta 
muutti Keski-Pohjanmaalta Kemiin, sillä molemmat 
saivat töitä Pohjolan Sanomista vuonna 1959. Hellen 
teki sanomalehdessä elämänmittaisen uran ja jäi eläk-
keelle 1996. Aimo tuli luokanopettajaksi Kuivanie-
melle 60–70-lukujen taitteessa. Hietalahtea kuvattiin 
jämeräksi mutta reiluksi opettajaksi, joka osasi pitää 
kuria lapsille. Hän oli pidetty opettaja, joka opetti 
pääasiassa 5.- ja 6.-luokkalaisia. 

Hietalahti oli aktiivinen henkilö ja toimi mukana 
myös kunnallispolitiikassa. Erityisesti miestä muis-
tellaan kovana urheilijaharrastaja, joka esimerkillään 
innosti myös nuoria liikunnan pariin. Kesälajien 
kuten maastojuoksun ja pesäpallon lisäksi hiihto oli 
erityisen lähellä sydäntä. Kuivaniemellä aikoinaan 
järjestetty Kirjolohen nousu -hiihtotapahtuma oli 
Hietalahden ideoima. Hiihdossa saavutettiin menes-
tystä piiritasoa myöten.

– Aimon aikana hiihtokisoissa oli aina kymmeniä 
osanottajia. Hän innosti ja kannusti nuoria urheile-
maan ja oli itsekin ahkera kilpailija. Tuohon aikaan 
oltiin Länsi-Pohjan toiseksi paras seura ja palkinto-
kaapit olivat pokaaleja täynnä. Eräs tapaus jäi mie-
leen Kallinkankaan hiihdoista, olisikohan vuosi ollut 
-87 tai -88. Katselimme maaliin saapuvia hiihtäjiä, ja 
Aimo sanoi hiihtäjän ajan tarkalleen ennen kuin edes 
selostaja Anssi Kukkonen oli saanut tietoa.  Anssi sa-
noi, että on monenlaista nähnyt mutta ei tätä. Aimolla 
oli ihmeellinen laskupää, muistelee Matti Kumpulai-
nen lämmöllä, jonka lasten opettaja Aimo Hietalahti 
oli. 

In memoriam
Aimo Hietalahti

• myynti • asennus • huolto
Asentajankatu 14 94600 Kemi 
p. (016) 256 922, 0500 695 851

Avoinna ark. 8-17

Kemin LVI-Palvelu OyTOIMISTOPaLvELU a. HONKaMaa
KLT Arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

Puh. 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net
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Kuivaniemen Senioritupa kuntouttavan päivätoiminnan uranuurtaja

Jäätelöauto tulee, kuului 
Kuivaniemen Seniorituvan 
pihalla päivää paistattelevi-
en seniorien joukosta, kun 
ohjaaja Terttu Vartiainen 
polkupyörineen ilmestyi jää-
telöiden kera pihaan. Senio-
rituvan asiakkaat ovat juuri 

harjoitelleet pihalle raken-
netulla taitoradalla ja on tau-
on aika. Terttu jakaa kaikille 
jäätelöt ja iloinen puheenso-
rina täyttää pihan päivän ta-
pahtumia kerratessa.

Senioritupa on toiminut 
Kuivaniemellä kaksitoista 

vuotta, tuottaen ennalta-
ehkäiseviä palveluja kun-
talaisille. Kuntouttavan 
päivätoiminnan malli lähti 
pilottihankkeena Kuivanie-
men kunnassa vuonna 2003 
Ikäihmisten pärjääminen ha-
ja-asutusalueilla -projektin 
myötä. Kuntouttavan päi-
vätoiminnan malli todettiin 
hyväksi. Kuivaniemen ja Iin 
kuntien yhdistyessä vuonna 
2007, toimintaa laajennettiin 
myös Iihin. Tällöin syntyi 
Nikkarin kuntouttava päi-
vätoiminta. Oulunkaaren 
kuntayhtymän toiminnassa 
kuntouttavan päivätoimin-
nan mallia on sittemmin laa-
jennettu Oulunkaaren joka 
kuntaan.

Kuntouttava päivätoi-
minta on yli 63-vuotiaille 
tarkoitettua, ennaltaehkäi-
sevää ja kuntouttavaa, sekä 
hyvinvointia tukevaa toi-
mintaa. Sen tarkoituksena 
on ylläpitää ja edistää asi-
akkaan fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista toimintakykyä.  
Toiminta edesauttaa ikään-
tyneen kotona asumista ja 
osallisuutta, sekä mahdol-
listaa sosiaalisiin suhteisiin 
ja kokonaisvaltaiseen hy-
vinvointiin. Kuntouttavalla 
päivätoiminnalla edistetään 
sosiaalista turvallisuutta ja 
arjessa selviytymistä.  

-Meillä käy kuntoutta-
vassa päivätoiminnassa ne-
lisenkymmentä asiakasta, 
jotka kaikki asuvat kotona. 
Pyrimme ylläpitämään ja 
parantamaan asiakkaiden 

fyysistä kuntoa erilaisilla 
harjoituksilla. Myös sosiaa-
linen kanssakäyminen on 
tärkeää, joten seurustelulla 
ja erilaisilla askarteluilla, 
sekä bingolla on tärkeä osa 
toiminnassamme, kertoo oh-
jaaja Sari Kumpulainen.

Kuntouttava päivätoi-
minta on tuottanut hyviä 
tuloksia muun muassa vä-
hentyneenä laitoshoidon 
tarpeena, joten Seniorituvan 
ohjaajan katsovat luottavai-
sina tulevaisuuteen maa-
kuntien ja soteuudistuksen 
tulosta huolimatta.

-Teemme kiinteää yh-
teistyötä kotihoidon kanssa 
asiakkaan kokonaisvaltai-
sen hoidon turvaamiseksi. 
Tällöin suunnitelmallisuus 
ja tavoitteellisuus lisääntyy 
vanhusten kotihoitoa kehi-
tettäessä, Sari Kumpulainen 
toteaa. Kuntouttavasta päi-
vätoiminnasta onkin vuo-
sien myötä tullut toimin-
tamalli, joka myönteisellä 
tavalla edistää ikäihmisten 
hyvinvointia.

 Sari Kumpulainen ker-
too Seniorituvan, yhdessä 
Iin päivätoiminnan kanssa, 
suunnittelevan asiakkaille t-
paitaa. Teeman ympärille he 
julistavat IDEA-kilpailun. 
MTR

90-vuotiaat martta särkiaho ja elsa saukkola seniorituvan olym-
pialaisten mitalit kaulassa.

 kurt sandelson ja juhani Ruik-
ka saavat harjoittelun lomas-
sa jäätelöt ohjaaja terttu varti-
aiselta.

erkki Paaso on ahkeralla reisiprässiharjoittelulla kuntoutunut lon-
kan keinonivelleikkauksesta.

Painatamme t-paitoja kuntouttavaan päivätoimintaan. 
Keksi lyhyt, ytimekäs ja iskevä kuvaus  kuntouttavasta päivätoiminnasta.  

Osallistujien kesken arvonta. 

Vastaukset sähköpostiin: 
sari.kumpulainen@oulunkaari.com tai 

anne.mäkipaaso@oulunkaari.com 

OSALLISTu 
SEnIORITuVAn  
T-PAITAIdEOInTIIn

Senioritupa suunnittelee asiakkailleen T-paitaa seuraavilla periaatteilla:

IdEOINTIaIKaa ON 

10.8.2018 SaaKKa.
?

Kuivaniemen Sotaveteraanit tukee veteraanien kotona asumista

kansallisen veteraanipäivän 
juhla 2018 täytti kuivaniemen 
nuorisoseurantalon.

Vaikka sotaveteraanien ri-
vit harvenevat ja veteraanin 
iltahuuto lauletaan entis-
tä useammin, on Kuivanie-
men sotaveteraanien toimin-
ta vilkasta. Kuivaniemellä 
veteraaneja asuu kotonaan, 
lisätyn kotihoidon piirissä, 
yksitoista, joista kolme mies-
tä.

-Yhdistyksellä on tärkeä 
merkitys veteraanien so-
siaalisen kanssakäymisen 
ylläpidon tukijana, kertoo 
Kuivaniemen sotaveteraa-
nin ry:n puheenjohtaja Pek-
ka Ellilä. 

Kahvitilaisuuksia järjes-
tetään yhdessä Iin sotavete-
raanien kanssa, seuraavan 
kerran Iin Karhussa elokuun 
alussa. Iiläiset puolestaan 
saapuvat vierailulle Kuiva-
niemelle marraskuussa.

-Elokuussa Oulussa jär-
jestettävään perinteiseen 
rosvopaistitilaisuuteen py-
rimme osallistumaan yh-
dessä iiläisten kanssa. Tämä 
Finnairin lentävän henkilö-
kunnan, sekä Kainuun Pri-
kaatin Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun aluetoimiston 
yhdessä järjestämän tapah-
tuman veteraanit kokevat 
tärkeäksi. Jokainen, jonka 
kunto sallii, haluaa osal-
listua, Pekka Ellilä toteaa. 
MTR
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Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-to klo 7.30-18.00
                          pe klo 7.30-17.00

Suoraan ilman ajanvarausta tai:
puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Tuttu hinta, laajemmat ja 
paremmat aukioloajat!

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com

www.kuiva-turve.fi

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Aktiivisen kyläyhdistyksen kesäkuulumisia
Pohjoisrannan kyläydistyksen toukokuiset kevättalkoot. 

Kuivaniemen Kirkonkyläl-
lä sijaitsee uudistettu uima-
ranta joen vieressä meren-
rannalla. Aluetta kutsutaan 
tutummin Pankinnokaksi. 
Kuivaniemen osakaskun-
ta kunnosti alueen vuonna 
2017 Oulun Seudun Leader 
ry:n rahoituksella. Pusikot 
ja vesikasvit on raivattu pois 

upea hiekkaranta Pankinnokalla

kuivaniemen osakaskunnan puheenjohtaja olli Dahl kehuu, että Pankinnokan hiekkaranta ei hevin kalpe-
ne muihin suomen hiekkarantoihin verrattuna. Pehmoista hiekkarantaa voi kävellä toista kilometriä me-
relle päin ennen kuin vesi yltää navan yli. kuivajoen puoleisella jokiuimarannalla pohja syvenee jyrkem-
min. kuva: teollinen ilmakuvaus ak, antti karen

ja nyt kesällä 2018 uimaran-
nasta on tehty virallinen, 
kaikille avoin uimaranta. 

Alueella on WC, kaksi 
pukukoppia ja huvimaja, 
jossa on puilla toimiva gril-
li. Omat puut kannattaa ot-
taa mukaan, mikäli mielii 
grillaamaan. Lisäksi lop-
pukesällä 2018 on tulossa 

esteetön uimapaikka joen 
puolelle, jonne pääsee sekä 
pyörätuolilla että rollaatto-
rilla. 

Kuivaniemen ”Kalajo-
elle” kannattaa ehdotto-
masti mennä viihtymään, 
sillä merenpuolella olevalla 
uimarannalla voi kävellä 
jopa yli kilometrin verran 

hiekkapankkia pitkin me-
relle päin, ja vesi yltää vain 
napaan asti. Kuivajoen puo-
leisella uimarannalla on sit-
ten jo syvempää noin 1,3–2 
metriä vettä. Uimarannan 
löytää parhaiten asettamal-
la navigaattoriin osoitteeksi 
Pankinnokantie 45, Ii.

Pohjoisrannan Kyläyhdis-
tyksen tavoitteena on vaalia 
perinnemaisemaa ja perin-
teitä Kuivaniemen pohjois-
puolen alueella. Yhdistys 
järjestää talkoovoimin mo-
nenlaisia tapahtumia kyläl-
lä ja kaiken toiminnan läh-
tökohtana on iloisuuden ja 
hyvän mielen levittäminen 
kanssaihmisille.

– Yhdistys perustettiin 
itseasiassa minun kesä-
keittiössäni vuonna 2016, 
kun mietimme, miten piris-
täisimme hiljentyvän kylän 
toimintaa. Perustajajäseniä 
on kymmenen ja hallituksen 
jäseniä kahdeksan, kertoo 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Tuula Kehus-Kaarre. Toi-

vomme kaikki kylän elinvoi-
maisuuden ylläpitämisestä 
kiinnostuneet tervetulleiksi 
mukaan toimintaan.

Monet kyläseuran tem-
paukset ovat sijoittuneet 
Vatunkiin. Huhtikuussa 
järjestimme koko perheen 
ulkoilutapahtuma. Touko-
kuussa pidettiin Vatungin 
siivouspäivät yhdessä Iin 
kunnan, Kuivaniemen Osa-
kaskunnan sekä alueen yrit-
täjien kanssa. Siivoustalkoi-
den yhteydessä järjestettiin 
myös metallien romukeräys, 
mikä sai paljon kiitosta. Tar-
koituksena olisi järjestää se 
myös ensi vuonna samaan 
aikaan. Kesäkuussa juhan-
nuskokon polttamisen lisäk-

si kyläseura osallistui myös 
Vatunkipäivien ohjelmaan 
järjestämällä muun muas-
sa kirpputorin sekä lapsille 
kasvomaalausta ja muuta 
pientä kisailua.

Alueen asukkaat ovat ol-
leet myös innokkaasti mu-
kana talkoissa. Kiitos kaikil-
le osallistumisesta.

Tänä kesänä Kuivajoen 
Pohjoisrannan Kyläyhdistys 
on palkannut yhdessä Kui-
vaniemen osakaskunnan ja 
Kuivajoen Pohjoispuolen 
Metsästysseuran kanssa 
17-vuotiaan kuivaniemeläi-
sen Pinja Litendahlin kesä-
töihin Oulun Osuuspankin 
rahoituksella. Pinjan työaika 
jaetaan tasan kolmen yhdis-

tyksen kesken. Kyläyhdis-
tyksen puitteissa Pinja oli 
tarkoitus työskennellä kylän 
ikäihmisten parissa, mutta 
kyseiselle palvelulle ei il-
mennyt tarvetta.

– Pinja on aloittanut työt 
vasta juhannuksen aikoihin 
ja työnkuva vielä muotou-
tuu. Toivomme paikallisten 
vanhusten ottavan meihin 
yhteyttä ja kysymään kesä-
työntekijän pikkuapua arjen 
askareisiin ja miksei vaikka 
seuraksikin, vinkkaa Kehus-
Kaarre. Muutoin käytäm-
me kesätyöntekijän työajan 
Vatungin piharakennuksen 
maalaustalkoissa, jonka ky-
läyhdistys suorittaa Iin kun-
nan kanssa. RM
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Kuivaniemen Yrityksen vilkas toiminta kui-
vaniemeläisten liikuttamiseksi jatkuu ym-
päri vuoden. Urheilukentällä järjestetään 
kesän ajan maanantaisin juoksukoulua ja 
torstaisin kesäjumppaa.

-Lasten liike hankkeen kautta olemme 
järjestäneet koko talvikauden ohjattua lii-
kuntaa kahdessa ryhmässä heti koulupäi-
vän jälkeen perjantaisin, kertoo seuran pu-
heenjohtaja Sirpa Varanka. Osanottajia on 
ryhmissä ollut kymmenestä kahteenkym-
meneen, ohjaajina Sisko Kehus ja Paula Pi-
velin. Talvikauden ohjatut jumpat ja muut 
toiminnot jäivät kesätauolle toukokuun lo-
pussa, jatkuen taas syksyn koittaessa.

Pitäjämarkkinoiden aikaan seura järjes-
tää Markkinahölkän perjantaina 13.7. klo 
18. Reittinä on kaunis jokivartta myötäile-
vä reitti ja matkana 10,5km. Lähtö ja maali 
sijaitsevat Kuivaniemen koululla. Sarjo-
ja hölkässä on T18 P18 M N M60 N60. Il-
moittautumiset lähtöpaikalla klo 17. Osan-
ottomaksu on 20€ sisältäen Kuivaniemen 
Yrityksen T-paidan. Viime vuonna ensim-
mäisen kerran järjestettyyn Markkinahölk-

kään osallistui 36 juoksijaa.
Kuivaniemen Yrityksen toimintaa on tu-

ettu Opetus- ja kulttuuriministeriön seura-
toimintatuella vuonna 2017 2500 eurolla ja 
2018 2000eurolla.

-Tuki on käytetty muun muassa väline-
hankintoihin ja on kunnalta saadun avus-
tuksen ohella ollut merkittävä apu seuran 
toiminnan uuteen nousuun, Sirpa Varanka 
toteaa. 

Yleisurheilun seurakisat pidettiin Kui-
vaniemen uusitulla urheilukentällä maa-
nantaina 2.7. Samalla seuran toimitsijoita 
koulutettiin kisojen toimitsijoiksi Pohjois-
Pohjanmaan Liikunnan kouluttajien toi-
mesta.

-Tiloja meillä on ryhmille riittävästi 
ympäri vuoden. Ohjaajia toivoisimme saa-
mamme lisää. Ohjaajapulan vuoksi tänä 
kesänä ei voitu pitää pesäpallokerhoa, mut-
ta ensi vuodeksi tilanteeseen on luvassa 
helpotusta Simosta päin, Sirpa kertoo toi-
vottaen kaikki tervetulleiksi Kuivaniemen 
Yrityksen toimintaan. MTR

Kuivaniemen Yritys panostaa 
koko perheen liikuttamiseen

kuivaniemen yrityksen 
puheenjohtaja sirpa 
varanka toivottaa kaik-
ki tervetulleiksi seuran 
toimintaan.

Lisätietoja seuran toiminnasta löytyy https://kuivaniemenyritys.sporttisaitti.com/

TuuliWatti Oy on tehnyt in-
vestointipäätöksen Iihin si-
joittuvan Viinamäen tuu-
lipuiston rakentamisesta. 
Hanke on ensimmäinen poh-
joismainen tämän kokoluo-
kan tuulivoimainvestointi, 
joka tehdään ilman yhteis-
kunnan tukea. Samalla Tuu-
liWatti Oy aloittaa uuden 
strategiansa toteutuksen laa-
jentamalla liiketoimintaansa 
tuulivoimatuotannon elin-
kaaripalveluihin.   

Viinamäen tuulipuistoon 
rakennetaan viisi kappaletta 
tähän mennessä Pohjoismai-
den korkeimpia voimaloita. 
Uusi tuulipuisto on tuotan-
nossa vuonna 2019. Laitetoi-
mittaja Vestaksen V150 voi-

Tuulivoimaa ilman yhteiskunnan tukea 
ja kunnalle lisää verotuloja

maloiden teho on 4,2 MW ja 
tornin korkeus on 175 metriä, 
pyyhkäisykorkeuden olles-
sa 250 metriä. Teknologian 
kehityksen myötä kasvanut 
tornikorkeus mahdollistaa 
myös merkittävän tuotannon 
kasvun päästäessä entistä pa-
rempiin tuuliolosuhteisiin. 
V150 voimaloiden tuotanto 
on jopa kaksinkertainen ai-
empiin voimaloihin verrattu-
na ja sähkön tuotantokustan-
nus jää alle 30 €/MWh.

Tuulivoima-ala on siir-
tymässä kohti markkina-
ehtoista aikakautta ja Tuu-
liWatti Oy näyttää tällä 
pioneerihankkeella suuntaa 
siihen. Uudella suunnitellulla 
tuotantotuella tulee olemaan 

merkittävä rooli tuulivoima-
alan siirtymisessä markkina-
ehtoisuuteen. Tuotantotuki 
alentaa tuotantokustannuk-
sia ja mahdollistaa hankkei-
den kustannustehokkaan ra-
hoituksen. Itse tuki asettunee 
tasolle, jossa yhteiskunnan 
panos jää marginaaliseksi 
ja parhaimmillaan se toimii 
vain takuuna rahoitukselle. 
Tuotantotuki myös varmis-
taa kustannustehokkaita in-
vestointeja Suomeen. 

-Viinamäen tuulipuiston 
rakentamispäätöksen lisäksi 
meillä on Iin kunnan alueella 
luvitettuja viisi uutta voima-
laa Isokankaalle ja kaksitois-
ta Palokankaalle. Tulemme 
siis lähivuosina rakentamaan 

Iihin kaksikymmentäkaksi 
uutta tuulivoimalaa, kertoo 
TuuliWatti Oy:n suunnitte-
lupäällikkö Hannu Kemiläi-
nen.

Tuulivoima  
voimalaitosveron piiriin
Eduskunta hyväksyi loka-
kuussa 2017 tuulivoiman 
tietyissä tapauksissa siirty-
vän yleisestä kiinteistöveros-
ta voimalaitosten kiinteis-
töveron piiriin vuoden 2018 
alussa. Tämä lisää Iissä kun-
nan tuulivoimaloista saata-
van verotulon määrän yli 
kaksinkertaiseksi.  Tuulivoi-
malapuistoja, joiden tuuli-
voimaloiden yhteisteho ylit-
tää 10 megavolttiampeeria ja 
voimalat on liitetty verkkoon 
yhteisestä liityntäpisteestä, 
kohdellaan jatkossa voima-
laitoksina kiinteistöverotuk-
sessa. Kaikki tuulivoimalat 
eivät siten välttämättä siir-
ry voimalaitosveroprosentin 
piiriin, mutta muutoksen ar-
vioidaan lisäävän Iin kunnan 
kiinteistöverotuloja 1,1 mil-
joonalla eurolla.

-Tuulivoimasta kunnalle 
tuleva kiinteistövero onkin 
jo saman suuruinen kuin 
vesivoimaloista saatava kiin-
teistövero, kertoo Iin kun-
nanjohtaja Ari Alatossava 
tuulivoiman merkityksestä 
Iin kunnalle. MTR

tuuliWatti oy:n olhavan tuulipuisto val-
mistui vuonna 2013.  olhavan kahdeksan 
voimalan napakorkeus on 140metriä

Oijärvi sijaitsee Oijärven kylässä, noin 40 kilometriä 
itään Kuivaniemen kirkonkylältä. Järven pinta-ala on 
noin 2000 hehtaaria ja kolmasosa, eli järven koko etelä-
osa, on suojeltua Natura 2000 -aluetta.

Oijärven ongelmana on ollut rehevöityminen ja rei-
lu kymmenen vuotta sitten toteutettiin mittava kun-
nostushanke monitahoisena yhteistyönä tarkoituksena 
parantaa järven virkistyskäyttöä ja kalataloudellista 
arvoa. Toimenpiteisiin kuului ulkoisen ravinnekuor-
mituksen pienentämisen lisäksi muun muassa vesikas-
vien niittoa ja poistokalastusta. Hankerahoituksen tur-
vin Oijärvellä aloitettiin kesällä 2005 Pohjois-Suomen 
suurin poistokalastusoperaatio. Roskakalan pyyntiä 
on tehty vuosittain. Muun muassa ammattiopisto Lap-
pian kalatalouslinjan lehtori Vesa Niemitalo on hoita-
nut Oijärven hoitokalastusta yhdessä opiskelijoiden 
kanssa.

Hoitokalastuksessa poistetaan niin sanottuja roska-
kaloja eli kaloja, joita ei hyödynnetä ruoantuotannossa 
esimerkiksi niiden ruotoisuuden vuoksi. Ruokasi kel-
paamattomia kaloja ovat pääasiassa särkikalat kuten 
lahna ja särki. Vähentämällä suuria kalakantoja järven 
tilaa parannetaan ja rehevöittäviä aineita poistetaan 
ekosysteemin kierrosta.

Kevään 2018 hoitokalastuksen lukuja
Hoitokalastusta suoritettiin seitsemän rysän avul-
la 14.-28.5. heti jäiden lähtöjen jälkeen. Poistopyynnin 
kokonaissaalis oli noin 8000 kiloa, mistä 580 kiloa va-
pautettiin takaisin järveen. Suurin osa, noin 500 kiloa, 
vapautetuista kaloista oli ahvenia ja haukia. 

Positiivisena havaintona oli edellisinä vuosina istu-
tettujen siikojen esiintyminen saaliissa, myös muuta-
mia mateita sekä yksittäinen säyne oli vapautettavissa 
kaloissa. Saaliskalojen koko oli edellisvuotta pienem-
pi, esimerkiksi alle 10 senttistä särkeä saatiin runsaasti. 
RM

Oijärven hoitokalastus 
tuottaa tulosta
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Kuluneen kesän museotoi-
minta Kuivaniemellä on 
päässyt taas siunattuun al-
kuun edelliskesien tavoin. 
Tiistai-illan toimintaan kuu-
luu aina ruohonleikkuuta ja 
kukkien hoitoa aivan kuten 
sihteeri-Anne on todennut: 
aina on töitä tarjolla haluk-
kaille. 

Jokaviikkoisten siivous-
töiden lisäksi viime vuosi-
na on ollut rakennustöitä ja 
kuluvana kesänä on kaksi 

rakennusprojektia, joista nä-
kyvämpi on aitan pystytys 
valmistuneen varastoraken-
nuksen ja Kirkkotien väliin. 
Vanha hyvin säilynyt aitta 
on aina pihapiirin tärkeä 
rakennus ja museon pihapii-
rissä lähes pakollinen. 

Aitan sijainti on tarkkaan 
harkittu, jotta se täydentää 
museopihan kokonaisuutta. 
Aitta on aitta, joka toimii 
varastona ja näyttelytilana. 
Suunnitelmissa aitalle on 

suunniteltu osaa kesäisissä 
näytelmissä, jossa se voi olla 
vain aitta, mutta myös kirk-
ko tai vaikkapa ritarilinna, 
kapakka tai muu.

Toinen näkymätön ra-
kennuskohde on Ollikaisen 
mökin kamarin muuttami-
nen varastoksi, johon kerä-
tään museon ne arvotavarat, 
joita ei voi jättää talveksi 
kylmän ja kosteuden ar-
moille.

Lauluiltoja on kesän aika-

aittaa pystyttämässä 5.6. museon pihapiirissä matti ellilä, jaakko ellilä, Raimo Hentonen, Pekka ellilä, Paavo onkalo, toivo Honkala ja 
kauko vakkala. kuva anne Riepula.

Ohjelmassa on kansanmusiikki-
esityksiä ja yhteislaulua. 

Vapaa 
pääsy.

Maksullinen 

puffetti. 

Tervetuloa!

Sateella tilaisuus on 
Nuorisoseuran talossa.

Kuivaniemen ja Simon 
pelimannien

Museon kulmilta Kuivaniemellä
na kolme: 26.6., 10.7. ja 24.7, 
aina kello 18. Tervetuloa 
laulamaan.

Kotiseutujuhla on 8.7. 
kirkossa ja Seurantalolla 
edellisten vuosien tavoin ja 
pitäjämarkkinoilla tavataan 
kotiseutuyhdistyksen teltal-
la. Tervetuloa kaikkiin kesä-
tapahtumiin ja ota kaverisi-
kin mukaan.

Hyvää kesää! 

Antti Ellilä

SIMON 
APTEEKKI

KUIVANIEMEN 
SIVUAPTEEKKI

Avoinna ma-pe klo 9-17

Ratatie 8 Simo
Puh. (016) 266 009

Ratatie 1 Kuivaniemi
Puh. (08) 724 7590

Avoinna ma-pe klo 9-16.30

Maksniementie 28, Maksniemi

Kuivaniemen kotiseutumuseolla
su 12.8.2018 klo 13.00

lauluilta kuivaniemen museolla 26.6.

PuiSTOKOnSerTTi

SIMON TOIMIPISTE
Puh. 044 980 2273

KEMI
Puh. 044 0111 174

www.fysiokemi.fi

Ratatie 2 (apteekin kiinteistö), Kuivaniemi 
p. 08 724 7230, 040 771 3792

Kukat kesän juhliin
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Puh. 016 267 550 
Ratatie 6, 95200 Simo

PaRtuRi-KamPaamo

Paula Posti

Eekintie 6, 95200 Simo
khekkanen@luukku.com

Anu 040 506 1317
Kullervo 0400 691 728

Rantakairan Sähkö Oy:n var-
sinainen yhtiökokous, joka 
pidettiin 10.05.2012, päät-
ti liittää yhtiön osakkeet ar-
vo-osuusjärjestelmään. Siir-
tyminen tarkoittaa sitä, että 
Rantakairan Sähkö Oy:n 
osakasluettelon ylläpitämi-
nen siirtyi Euroclear Fin-
land Oy:n (Euroclear) vas-
tuulle, kun siitä on aiemmin 
vastannut yhtiö itse. Lisäk-
si käytännössä Rantakairan 
Sähkö Oy:n paperiset osake-
kirjat poistuvat käytöstä ja 
ne vaihdetaan arvo-osuuk-
siksi, jotka kirjataan kunkin 
osakkeenomistajan arvo-
osuustilille. 

Arvo-osuusjärjestelmään 
siirtymisen järjestäjänä ja 
yhtiön asiamiehenä toimii 
Nordea Pankki Suomi Oyj 
(Nordea). Omistusoikeus 
osakkeisiin selvitetään osa-
kekirjojen vaihdettavaksi 
luovuttamisen ja arvo-
osuustilille kirjaamisen yh-
teydessä Nordean konttoris-
sa.  Muutoksella ei ole suoria 
vaikutuksia osakkeenomis-

Onko hallussasi Rantakairan 
Sähkö Oy:n osakekirja?

tajien osakasoikeuksiin, 
vaan sen suurin muutos on 
osakekirjoista luopuminen, 
mikä helpottaa osakkaiden 
kannalta osakkeiden vaih-
dettavuutta. 

-Rantakairan Sähkö Oy 
on perustettu vuonna 1952, 
joten huomattava osa osa-
kekirjoista on vuosien saa-
tossa siirtynyt perikuntien 
omistukseen. Niitä ei vält-
tämättä ole muistettu huo-
mioida perunkirjoituksessa 
ja osakekirja saattaa lojua 
jossain jäämistöjen kätköis-
sä, Rantakairan Sähkö Oy:n 
toimitusjohtaja Pasi Syrjälä 
toteaa.

Hän toivookin perikun-
tien, joilla mahdollisesti on 
yhtiön osake, käyvän vielä 
kerran jäämistöt läpi. Näin 
kaikki Rantakairan Sähkö 
Oy:n osakkeet saataisiin ak-
tiivisiksi ja merkittyä arvo-
osuusjärjestelmään.

-Siirtymäaikaa jälkimer-
kinnälle on yhtiökokouk-
sen päätöksestä kymmenen 
vuotta, eli elokuulle 2022, 

Pasi Syrjälä kertoo.
Jos osakekirja on kadon-

nut, mutta sellaisen tie-
detään suvulla olleen, voi 
asiassa ottaa yhteyttä Ran-
takairan Sähkö Oy:n tar-
kempien toimintaohjeiden 
saamiseksi.

Jos paperinen osakekir-
ja on perikunnan hallussa, 
tulee perikunnan sopia, ke-
nelle se kuuluu. Sen jälkeen 
osakkeen voi luovuttaa vaih-
dettavaksi ja arvo-osuustilil-
le merkittäväksi missä ta-
hansa Nordean konttorissa. 
Omistusoikeus osakkeisiin 
selvitetään osakkeiden vaih-
dettavaksi luovuttamisen ja 
arvo-osuustilille kirjaamisen 
yhteydessä. 

Lisätietoja antaa Ranta-
kairan Sähkö Oy toimitus-
johtaja Pasi Syrjälä 0400 -127 
405 tai pasi.syrjala@ranta-
kaira.fi MTR

Simon
Parturi-Kampaamo

Puh. 016 276 611
Vanhatie 1, 95200 Simo

Tervetuloa!

Janne 040 744 9020  |  Matti 0400 287 729
mattibookoy@gmail.com

Matti Böök Oy
Maanrakennus- ja maansiirtotyöt
Teiden ja pihojen kunnossapito
Metsänparannustyöt
Vesakonleikkuu

Simossa Pahnilan museo 
on avoinna yleisölle 16.6-
12.8 välisen ajan, la-su klo 
12-18.00 ja opas on paikal-
la. Vietämme museolla Eino 
Leinon ”Suvenpäivää” per-
jantaina 6.7 klo 18-20.00 ru-
nojen, musiikkituokioiden 
ja yhteislaulujen merkeissä. 
Eino Leinon päivää viete-
tään jo viidettä kertaa. Ke-
sän museotoiminta päättyy 
sunnuntaina 12.8, jolloin vie-
tetään perinneruokapäivää. 
Silloin on myytävänä kuiva-
lihakeittoa, kahvin ja pullan 
kera. 

Perinteistä Rantailtaa vie-
tetään lauantaina 7.7.2018 
klo 16.00-21.00 Simoniemen 
kalasatamassa. Rantailta ko-
koaa kuntalaiset, lomailijat 
ja matkailijat yhteen nautti-
maan kesäillasta Perämeren 

Simon kunnan kesätapahtumia 2018
rantaan. Simoniemessä jo 48 
vuotta järjestetty ”Rantail-
ta” pidetään tänä vuonna 
25:ttä kertaa LCSimon   toi-
mesta. Ohjelmaa on tänäkin 
vuonna tarjolla runsaasti 
koko perheelle mm. erilai-
sia kilpailuja ja yhteislaulua.   
Rantailtaan niin oleellisesti 
liittynyt varraslohen paisto 
tapahtuu tänäkin vuonna 
samojen kokeneiden paista-
jien johdolla kuin aikaisem-
minkin.  Vieraita palvelevat 
kahvila ja olutloukku. Ran-
taillassa esiintyvät Juhani 
Miettunen sekä Tarja Tihi-
nen ja Iltatähti!

Suunta 2000- Kemin seu-
dun suunnistusseura järjes-
tää ”Suuntarastit” maanan-
taina 9.7.2018 klo 17-18.30 
Maksniemen Saarenrannas-
sa. Useita ratavaihtoehtoja 

on tarjolla (n.1,5km-6km) 
aloittelijoille ja aktiiveille. 
Ensikertalaiset voivat ko-
keilla suunnistusta ilmaisek-
si. Katso lisätietoja https://
suunta2000.sporttisaitti.
com/kuntosuunnistus/. 
Tervetuloa suunnistamaan 
uudet ja kokeneet suunnis-
tajat. 

Maksniemessä on lapsil-
le yleisurheilukisoja Simon 
Työväen Urheilijoiden toi-
mesta 10.7, 24.7 ja 7.8. Kisat 
alkavat Maksniemen kentäl-
lä noina päivinä klo 18.00.

Pesäpallosta kiinnostu-
neet voivat seurata Simon 
urheilukentällä tai Simon 
yläkoulun hiekkakentällä 
pelattavia Simon Kirin eri 
joukkueiden pelejä koko ke-
sän aina elokuun loppuun 
asti. 

Maksniemen koulun pi-
halle valmistuu ässäkenttä 
ja sen vihkiäisiä vietetään 
maanantaina 27.8 koulu-
päivän aikana. Viralliset 
vihkiseremoniat ja kentän 
juhlalliset avajaiset klo 9.00 
alkaen. Paikalla ovat S-ryh-
män edustajat. Tulossa on 
liikunnallinen päivä kaikil-
le!

Simon koululaisille jär-
jestetään yhteistyössä La-
pin liikunta ry:n kanssa 
”Sporttiparkki” torstaina 
6.9 koulupäivän aikana. 
Tapahtumassa liikuntaneu-
vojaopiskelijat ohjaavat mo-
nipuolisia liikuntalajiesitte-
lyjä.

Simon kesän tapahtumat 
huipentuvat 15-16.9 (la-su) 
Simon Kesätorin ja urheilu-
kentän alueella pidettäviin 
”Nahkiaismarkkinoihin”. 
Perinteisen markkinamyyn-
nin lisäksi Sport Team Uk-
koMettojen ”pojat” paista-
vat ja myyvät ”nahkisia”. 
Erilaisten kilpailujen lisäksi 
olemme huomioineet kai-
ken ikäiset kävijät, lapsista 
vanhempiin. Lauantaina 
yleisön joukossa pellepa-
riskunta Nelli ja Niilo kek-
sivät kaikenlaista hauskaa 
ja musiikkiakin on luvassa. 
Sunnuntaina markkinat 
aloitetaan Simon seurakun-
nan pitämällä ”Kalakirkol-
la”. Sunnuntaina musiikista 
vastaa tanssiorkesteri Rojal. 
Molempina päivinä markki-
na-aikaa on 11.00-15.00.

markkinaväkeä.

varraslohenpaisto.

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

www.pohjoistavoimaa.fi

Simon Autopalvelu Ky
Etappitie 2, 95200 Simo 

016 266 037

huolto- ja rengastyöt
polttoainepalvelu!

Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

Pohjoiset taimet Simosta

Pasi Alakiutun Erä-Vala-
kia aloitti toimintansa hel-
mikuussa 2017. Huhtikuus-
sa 2017 Erä-Valakia solmi 
Kemin kaupungin kanssa 
vuokrasopimuksen Vähä-
maan leirikeskuksen vuok-
raamisesta ja sai edelliseltä 
yrittäjältä luvan käyttää Sa-
votta – nimeä markkinoin-
nissa.

-Yhdeksän vuotta yri-
tystoimintaa samoissa ym-
pyröissä alkoi vaatia uu-
distumista. Kun tilaisuus 
Kemissä avautui, oli siihen 
helppo tarttua, toteaa Kui-
vaniemellä ja Kemissä kotia 
pitävä Pasi Alakiuttu Erä-
Valakin synnystä.

Savotta sijaitsee kahdek-
san kilometrin päässä Ke-
min keskustasta, kauniilla 
ja rauhallisella paikalla Ke-
mijoen varressa. Vesimatkaa 
keskustaan on vain kolme 
kilometriä, joten väylät tun-
teva pääsee Savottaan ve-
neelläkin.  Savotassa on viisi 
vuokrattavaa mökkiä, sekä 
tilauksesta auki oleva ravin-
tola. Myös iso tilaussauna 
on varattavissa. Saunan yh-
teydessä on mahdollisuus 
varata kylpypalju. Savotassa 
on oivallinen mahdollisuus 
järjestää juhlia, kokouksia, 
virkistyspäiviä ja majoittua.  

-Remontoimme tilat en-
nen toiminnan aloittamista, 
sekä kunnostimme alueen 
tiet ja piha-alueet. Nyt pai-

Savotta kehittyy  kuivaniemeläisvoimin

Ravintolatiloissa voidaan järjes-
tää monenlaisia tilaisuuksia.

kat ovat hyvässä kunnos-
sa ja toiminta on lähtenyt 
suunnitellusti käyntiin, ker-
too Pasi Savotan ensimmäi-
sestä toimintavuodesta.

Asiakkaita hän kertoo 
käyneet neljästäkymmenes-
täkahdeksasta eri maasta. 
Talvella eniten asiakkaita 
tulee safariyritysten myö-
tä Aasiasta. Savotta tarjoaa 
täydenpalvelun ruokailu- ja 
muita palveluita monille 
safariyrityksille. Jäällä on 
mahdollista käydä talviver-
koilla ja pihapiirin kotaan 
mahtuu kolmekymmentä 
ruokailijaa ihastelemaan re-
vontulia.

Kesän 2018 osalta Savo-
tan majoitustilat on varattu 
täyteen elokuulle saakka, 
etenkin suomalaisten, nor-
jalaisten ja venäläisten toi-
mesta.

-Henkilökuntaa meillä on 
kaikkiaan yksitoista, joista 
päätoimisia kaksi. Isotkin 
juhlat pystymme hoitamaan 
ammattitaitoisesti ja ripeäs-
ti, Pasi Alakiuttu kertoo.

Erä-Valakia tekee kiinte-
ää yhteistyötä Pitopalvelu 
Catjannen kanssa, yritysten 
toiminnan tukiessa toinen 
toisiaan. Pasi Alakiuttu on-
kin mies myös Catjannen 
tarjottavien takana. MTR

savotta sijaitsee kauniilla paikalla kemijoen rannalla.

* Hoivapalvelut
* Henkilökohtanen apu 
 (myös palvelusetelillä) ja
 omaishoitajien sijaistukset
* Jalkojenhoitopalvelut
* Hevos-ja eläinpalvelut

Facebook/tmi team taicala Facebook/
Simon Jalkahoitola

Olemme avoinna 15.5-31.8. joka päivä klo 10-18. 
Syyskuussa avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-18. 

Tervetuloa!

Kahvit, leivonnaiset, virvokkeet, jäätelöt ja maittavat grilliateriat kohtuuhinnoilla.

Kahvila-Ravintola Arkadia on avoinna samaan aikaan, mutta 
palvelee myös muitakin kuin eläinpuiston asiakkaita

ArkAdiA
Kotieläinpuisto
Saarenrannantie 12
95230 maksniemi
puh. 040 552 6146

Ma-pe 9.00-17.00 
la 10.00-14.00 su suljettu. 
Etappitie 1, 95200 Simo

 ERÄ
Heinäkuun Ykkösvalinnat!

109,-
Bosch trimmeri 
ART 23 18-Li

 ERÄ

219,-
Jonsered 
LM 2150 SM

  
 

www.simo.fi
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SIMON KESÄFESTARIT

17.ELOKUUTA

Attendon pohjoisen palvelukotien järjestämät kesäfestarit saapuvat taas 
Simon kesätorille 17. elokuuta. Tänä vuonna Simossa lavan täyttävät 
vuorollaan musiikkimaailman kaksi kirkasta tähteä, ensimmäisenä 
Rossipohjan jälkeen vuoronsa saa Neljänsuora ja heidän jälkeensä 
Pete Parkkonen.

Simon musiikkifestarit ovat kaikille musiikin ystäville avoin päihteetön 
tilaisuus. Kulujen kattamiseksi veloitamme 20 euron pääsymaksun, 
joka sisältää keittoruoan. Toimitukset pääsevät sisään tapahtumaan 
maksutta joko ilmoittamalla tulosta: johanna.kekalainen@attendo.fi tai 
näyttämällä mediakortin tapahtumapaikalla.

Aikataulu:
Aika: 17.8.2018

klo 11.15–12.30 Rossipohja
klo 13.00–14.00 Neljänsuora

klo 14.30–15.30 Pete Parkkonen

Merihelmi, Rynkyntie 9, Kuivaniemi, avoinna ma-su 10-20

Tule hakemaan jalkaasi 
kotimaiset kengät!

TARJOLLA
SUURI 

TEHTAAN ERÄ

2-LAATUA

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi

Energiapuukaupan 
luotettava 
kumppani.

Ota yhteyttä:
www.vapo.com/energiapuu


