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Hyvän Tuulen

KuivaniemiKuivaniemi
Kuivaniemen Yrittäjät ry

Kesälehti netissä:
www.kuivaniemi.fi
www.ii.fi

2010

KesälehtiKesälehti
Kuivaniemen 25. Pitäjämarkkinat

la ja su 17.-18.7.2010.

Kunnanjohtaja Markku Kehus
tullut juuri kunnanjohtajaksi Kuiva-
niemelle

Yhdistyksen kunnia-
puheenjohtajat Matti
Kumpulainen ja Alpo
Kaakkuriniemi

Yrittäjäkurssin päätöskuvassa v. 1985 seisomassa vasemmalta :
Seija Väätäjä, Ritva Viinamäki, Pirjo Paaso, Veikko Södö, Markku
Kehus, Tapani  Väätäjä, Markku Väätäjä, Markku Kaikkonen, Pentti
Matila, Antti Tuuttu, Matti Kumpulainen, Kalevi Karén , Esko Pel-
tola, istumassa vasemmalta  Alpo Keränen, Irene Väätäjä, Veera
Kuha, Raili Herva ja kurssin vetäjä Marja Wathen

Pitkäaikaiset ja uskolliset pitäjämarkkinoi-
den markkinamyyjät: Laurinahon pariskun-
ta

Iilaakso Oy:n Elinvoimapalvelut Iin kunta
Markkinat järjestävät yhteistyössä
Iilaakso Oy:n Elinvoimapalvelut, Iin kunta ja Kuivaniemen Yrittäjät ryKuivaniemen Yrittäjät ry

Kuivaniemen Yrittäjät ry perustettiin liki 30 vuotta sitten tammikuus-
sa 1981. Juhlaa vietetään ensi vuoden alkupuolella. 1970-luvun loppu-
puolella Kuivaniemelle oli syntynyt eri toimialoille pieniä yrityksiä.
Muutenkin elinkeinoelämässä tapahtui voimakasta nousua. Yksityiset
yrittäjät huomasivat tarvitsevansa yhdistyksen valvomaan etujaan ja

Kuivaniemen Yrittäjillä 30-v juhlat ensi keväänä

Markkinaohjelma sivulla 7.

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden tunnelmaan voi jo virittäytyä täysillä... Jo 25. kerran! Yli 100 markkinamyyjää!

Vuosittain yli 6000 kävijää! Kuivaniemen Aseman Urheilukentällä jo 3. kerran. Ilmat ovat suosineet markkinoita!

hoitamaan asioitaan. Vuonna 1985 järjestettiin Kuivaniemellä onnistu-
nut yrittäjäkurssi, johon osallistui 17 henkeä. Monet kurssille osallistu-
neista ovat sen jälkeen tehneet pitkän päivätyön yrittäjänä. Olisiko-
han vastaavan kurssin järjestäminen paikallaan jälleen Iin kunnassa?!
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Kuivalaiset yrittäjät pähkäilivät yli neljännesvuosisata sitten,
miten saada Kuivaniemelle aikaan kesäinen tapahtuma ja
päätyivät tuolloin vuoden -85 messuviikonlopun kokeilun
jälkeen, että markkinat olisivat oiva tapahtuma saada ihmi-
set koolle. Nyt ovat käsillä 25. Kuivaniemen pitäjämarkkinat
ja voi vain arvailla mitä olisi Kuivaniemen kesä ilman mark-
kinoita.

Yli 7000-7500 kävijää viikonlopun aikana ja reilut sata
markkinamyyjää, joista osa on ollut mukana alusta saakka,
tekevät markkinoistamme pitäjällemme koko kesän kohokoh-
dan.

Vaikka tänä vuonna juhlitaan 25v-juhlamarkkinoita, ei
markkinoiden järjestelyssä ole silti jääty junnaamaan edellis-
vuosien menestykseen, vaan uutta pitää edelleen yrittää kek-
siä ja kehitellä.

Suurin tämän suven kehitystyö on markkina-alueen, eli
Aseman urheilukentän sähköistystyö.  Pari viime kesää osoit-
tivat, että sähköjen saanti ei markkinamyyjille tule onnistu-
maan pelkästään sähköroikkien vetämisellä pitkin urheilu-
kentän pintaa vaan, että asialle täytyy tehdä jotain.  Koska
kunnan toimesta sähköistystä ei voinut odottaa tehtävän, oli
Yrittäjien otettava hankkeesta rahallinen ja toiminnallinen
vastuu. Tässä vaiheessa sähkökaapit ja kaapelit on asennet-
tu, ainoastaan rahat vielä uupuvat. Toivonkin, että mahdol-
lisimman moni osallistuisi yrittäjien järjestämiin kylpytyn-
nyri-arpajaisiin, jolla on tarkoitus kerätä varoja urakan ra-
hoittamiseen. Sähköistys mahdollistaa myös muidenkin ta-
pahtumien järjestämisen urheilukentällä.

Myös tulevaisuuden näkymät pitäjämarkkinoiden suhteen
ovat valoisat. Kuivaniemen Yrittäjät ry tulee olemaan tapah-
tuman järjestämisessä ja toteuttamisessa vahvasti mukana jat-
kossakin.

Hyvää kesää toivottaen!
Ari Kaakkuriniemi puheenjohtaja

Kuivaniemen Yrittäjät ry

Ari Kaakkuriniemi viime ksän markkinoilla

Hyvän Tuulen
Kuivaniemi Kesälehti 2010
Vastaava toimittaja Ari Kaakkuriniemi
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki,

Jukka Miettinen
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy, Oulu

p. 08-334166, www.vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen LehtipainoKajaani

kesän kohokohta
Markkinat ovat

Markkinat lähestyvät jälleen ja ovat Kuivaniemellä 25.
kerran.Markkinamainoskyltti pystytettiin 4-tien varteen
hyvissä ajoin ennen markkinoita.

“Alpo Kaakkuriniemi oli sii-
hen aikaan Kuivaniemen
Yrittäjien puheenjohtaja ja
minä varapuheenjohtaja. Jär-
jestelyissä oli aktiivisesti mu-
kana noin kymmenhenkinen
yrittäjäporukka. Meillä oli
Kuivaniemessä ollut markki-
noita ennen sotia, ja me ajat-
telimme, että ryhtyisimme
herättelemään niitä jälleen
henkiin, sanoo Matti Kum-
pulainen.

Joukko yhteen hiileen pu-
haltaneita kuivaniemeläisiä
yrittäjiä sai aikaiseksi, että
heti ensimmäisellä kerralla
saapui markkinoille kaikki-
aan noin neljätuhatta mark-
kinavierasta. Tuolloin yrittä-

Joukko aktiivi yrittäjiä puhalsi
henkiin markkinaperinteen

jät eivät vielä saaneet tapah-
tumalle ulkopuolista apua, ja
he vastasivatkin kaikesta itse
aina mainontaa ja markkina-
alueen käytännön järjestely-
jä myöten.

“Saimme kuitenkin jo
vuonna 1985 aikaiseksi oman
Messulehden, ja tietysti seu-
raavanakin vuotena teimme
lehden ensimmäisiä markki-
noitamme varten. Se oli vie-
lä sitä aikaa, kun meillä ei
vielä ollut lehden tekemises-
sä apuna edes tietokonetta.
Siinä hommassa saimme ul-
kopuolista apua ainoastaan
Hellen Hietalahdelta, joka
siihen aikaan työskenteli toi-
mittajana Pohjolan Sanomis-
sa.

Tapahtuma kasvaa
kokoa ja näköä
Hyvän vastaanoton heti en-
simmäisenä vuotenaan saa-
neet Kuivaniemen Markkinat
ovat ajamittaan vain kasva-
neet ja kehittyneet. Nykyään
Kuivaniemen Markkinoilla
käy joka vuosi jo noin 7000-
7500 ihmistä.

“Pitäjämarkkinat ovat
muuttuneet todella paljon sii-
tä, mitä ne vielä olivat silloin
ensimmäisellä kerralla. Ku-
kaan ei meistä tuolloin järjes-
telyissä mukana olleista olisi
ikinä voinut uskoa, että
markkinat tulisivat vielä jos-
kus paisumaan näin isoiksi,
kuin ne nykyään ovat. Mie-
lestäni tämä on osoitus siitä,
että paikan- ja ajankohdanva-
linta sekä järjestelyt ovat vuo-
si vuoden perään onnistu-
neet, sanoo Kumpulainen.

Markkinat järjestettiin pit-
kään Kuivaniemen yläasteen
pihamaalla. Tämänvuotiset
markkinat ovat kolmannet,

jotka pidetään Aseman Ur-
heilukentällä. Tapahtuma-
paikkana se on hyvä, koska
sinne on aikaisempaa hel-
pompaa pystyttää myyntiko-
jut.

“Tämän lisäksi uuden pai-
kan etuna on, että sijaitsee
Nelostien varressa ja sinne
löytävät helposti tiensä myös
satunnaiset kesälomamat-
kaansa tekevät ohikulkijat.
Markkinoista on muodostu-
nut myös kuivaniemeläisten
kohtauspaikka, jossa vanhat
tutut näkevät pitkästä aikaa
toisensa.

Kuivaniemen Markkinoi-
ta pidetään nykyään yleises-
tikin merkittävänä tapahtu-
mana. Avajaispuheen on pi-

tänyt aina merkkihenkilö,
yleensä joku lähiseutujen
kansanedustajista. Markki-
noihin on aina kuulunut
myös paljon oheistapahtu-
mia. Ensimmäisillä markki-
noilla vuonna 1986 yleisöä
viihdytti suosittu Jaakko
Teppo, ja tänäkin vuonna
esiintyjiksi on saatu Halava-
tun Papat.

“Kuivanimen Yrittäjien
Markkinat ovat koko nykyi-
sen Iin suurin kesätapahtu-
ma. Nykyään me olemmekin
alkaneet saamaan markkinoi-
den järjestelyyn panostusta
myös kunnalta, enkä voi
muuta kuin antaa suuret kii-
tokset siihen suuntaan.(jm)

Heinäkuussa vietettävät Kuivaniemen
Pitäjämarkkinat saivat alkunsa, kun paikalliset

yrittäjät päättivät järjestää messut vuonna 1985.
Messuista päätettiin kuitenkin luopua, ja

seuraavana vuonna järjestettiin ensimmäiset
varsinaiset Kuivaniemen Markkinat.

Matti
Kumpulainen

Viime vuoden syysretki suuntautui Saariselälle ja talvisesta kelistä huolimatta ruskasta nautittiin. Yhteinen har-
rastuksemme, karaoke, kärsi inflaation kun Saariselän ravintolat eivät kyseistä palvelua tarjonneet. Leon kara-
oke-bussi tarjosi kuitenkin lohtua mennen tullen. Retki oli taas mukava piristys syksyn keskellä ja uutta retkeä
suunnitellaan.Tervetuloa sankoin joukoin mukaan myös ensi syksynä, toivottelevat Sirpa ja Ari Kaakkuriniemi.

Yrittäjien syysretki Saariselälle
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Elämme voimakkaan kan-
sainvälistymisen aikaa. Maa-
ilmamme on ns. maailman-
kylä. Voimme olla reaaliai-
kaisessa yhteydessä melkein
mihin tahansa maapallon
kolkkaan. Asuminen ja mo-
net toiminnot ovat entistä
enemmän keskittyneet. Kun-
taliitokset ovat osaltaan
muuttaneet paikallishallin-
toa.

Paikallisuuden merkitys
on tämän kehityksen myötä
entistä suurempi. Se näkyy
monien paikallisten kesäta-
pahtumien suurena suosio-
na. Sitä kuvastaa myös entis-
tä suurempi kiinnostus oman
suvun ja omien juurien tut-
kimiseen.

Olemme kukin saaneet
omasta kasvuympäristöstä
merkittävän ja laajan perin-
nön. Se ei ole ensisijaisesti
rahaa ja tavaraa, vaan jotain
muuta. Suurta osaa tästä pe-
rinnöstä kuljetamme aina
mukanamme. Henkinen pe-

Paikallisuus on voimavara
Suomen kesään kuuluvat kotiseutujuhlat, pitäjämarkkinat,
sukukokoukset ja kylätapahtumat. Juhliin ja tapahtumiin

osallistutaan runsaasti. Näihin tapahtumiin osallistuvat myös
monet kesävieraat, pääasiassa entiset paikkakuntalaiset. Yksi
tapahtumien tarkoitus onkin olla ihmisten kohtaamispaikka.

rintö, arvot, muistot, koke-
mukset ovat vaikeasti mitat-
tavia, mutta erittäin tärkeitä.
On sanottu, että lapsuuden
kotipiha kulkee aina muka-
namme. Lapsuuden koke-
mukset tuntuvat myöhem-
mässä elämässämme. Yllättä-
vän usein tarkastelemme elä-
mää sen ikkunan läpi, josta
olemme ensimmäisen kerran
tarkastelleet ympäröivää
maailmaa.

Toimintojen ja asumisen
keskittyessä tulisi paikalli-
suutta entistä enemmän vaa-
lia. Se on suuri voimavara,
jolla on välitön positiivinen
vaikutus yhteiskuntaamme.
Se tarkoittaa, että huolehdim-
me asumisen ja elämisen
edellytyksistä kylillä, haja-
asutusalueilla ja pienissä taa-
jamissa eikä vain suurissa
keskuksissa. Lähiyhteisön
merkitys erityisesti henkien
hyvinvoinninkannalta on
erittäin suuri.

Kuivaniemen Pitäjämark-

kinat ovat osoitus siitä, että
kuivaniemeläisyys ei ole
kuntaliitoksen myötä hävin-
nyt mihinkään, vaan se on
voimavara ja lisäarvo uudes-
sa yhdistyneessä kunnassa.

Tämän alueen tulevaisuu-
den kehitysnäkymissä on
monia myönteisiä tekijöitä.
Lähialueen merkittävät in-
vestoinnit energiatuotan-
toon, mahdollinen ydinvoi-
malaitos, tuulivoimala-alue
ja puuenergian tuotantoon

liittyvät investoinnit heijastu-
vat merkittävästi myös Ku-
vaniemelle. Se näkyy var-
masti myös investointeina
tiestöön ja muuhun perusinf-
rastruktuuriin.

Toivotan kuivaniemeläi-
sille, markkinavieraille ja tä-
män lehden lukijoille hyvää
kesää ja monista haasteita
huolimatta myönteistä tule-
vaisuutta.

Tapani Tölli

Kuivaniemen
markkinoiden

juhlapuhuja
on hallinto-

ja kunta-
ministeri

Tapani
Tölli.

Kuivaniemen markkinat 25 vuotta
Kuivaniemen perinteiset pitäjämarkkinat tuovat

jälleen kesän Kuivaniemelle, kuten ovat
tuoneet jo 25 vuotta.

On todella tärkeä asia, että
paikkakunnalla on yhteisiä
pienempiä ja suurempia ta-
pahtumia. Tämä Kuivanie-
men kesätapahtuma,  pitäjä-
markkinat, on paikkakunnan
koko huomioiden todella
suuri tapahtuma, useita tu-
hansia kävijöitä. Tapahtuma
on muodostunut perinteisek-
si vanhojen kuivalaisten ta-
paamispaikaksi ja markkinat
on varmin paikka nähdä van-
hoja koulukavereita.

Kuntakentällä on tapahtu-
nut viime vuosina merkittä-
viä muutoksia ja paljon on

Iissä ja Kuivaniemelläkin ta-
pahtunut. Meillä on Iin kun-
nassa uusia suuria haasteita
edessä, mutta kunnassa on
hyvä tahtotila saada asioita
eteenpäin. Suurin haaste
meillä on Iin kunnan uuden
toimintamallin rakentami-
sessa, sillä meidän on saata-
va kunnan toiminta ja johta-
minen riittävän tehokkaaksi
ja vastaamaan tuleviin haas-
teisiin haasteisiin.

Me olemme muodosta-
neet Paras-lain edellyttämän
yli 20.000 asukkaan yhteistoi-
minta-alueen yhdessä Pudas-

järven, Vaalan ja Utajärven
kuntien kanssa ja olemme
siirtäneet sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestämis- ja
tuottamisvastuun Oulunkaa-
ren kuntayhtymälle myös
kuntien henkilöstö-, hallinto-
ja IT-palvelut on siirretty
niinikään Oulunkaaren kun-
tayhtymän hoidettavaksi.
Myös Simon kunta siirtää
2011 vuoden alusta omat so-
siaali- ja terveyspalvelunsa
Oulunkaaren hoidettavaksi.

Kulunut kevät on ollut
vuosikymmeniin Oulunseu-
dun kannalta merkittävin
muutosajankohta, sillä Ou-
lunseudulle on muodostu-
massa 180.000 asukkaan
suurkunta, kun Oulu, Hauki-
pudas, Kiiminki, Oulunsalo
ja Yli-Ii ovat ottaneet myön-
teisen kannan liittymisestä
Ouluun ja nämä kunnat kä-
sittelevät vielä toistamiseen
valtuustoissaan kuntaliitos-
päätöksiä.

Tämä nyt syntynyt tilanne
asettaa Iin kunnan aivan uu-
teen strategiseen asemaan
Oulun ja Kemin välissä ja
Oulun rajanaapurina. Mei-
dän tulee nyt hyvin harkiten
miettiä itsenäisen Iin tulevai-
suus tässä uudessa tilantees-
sa ja Iillä on tulevaisuudessa
hyvät mahdollisuudet tarjo-
ta vaihtoehto asumiselle ja
yrittämiselle maaseutumai-
sena kuntana Oulun ja Ke-
min välissä.

Valtion energiapaketti toi
mielenkiintoisia mahdolli-
suuksia meidän alueille, mer-

kittävin on tietysti Fennovoi-
man ydinvoimala, joka suu-
rella todennäköisyydellä on
tulossa Simoon. Energiapa-
ketti toi myös puulle uusia
mahdollisuuksia energiatuo-
tannossa ja tuki tuulivoiman
rakentamiselle merkitsee sitä,
että suunnitellut tuulipuisto-
hankkeet lähtevät liikkeelle.

Iin kunnan vesi- ja maa-
alueille ollaan toteuttamassa
useita isoja tuulipuistoja, jois-
ta ensimmäiset merituuli-
puistojen ympäristövaiku-
tusten arviointiselvitykset
ovat valmistumassa ja Olha-
van pohjoispuolelle lähtee
rakentumaan jo ensi vuonna
kaksi 8 voimalan maatuuli-
puistoa.

Nämä uudet energiahank-
keet tuovat paljon työtä ja toi-
meliaisuutta Iin kunnan alu-
eelle ja Iin kunta onkin profi-
loitumassa uusiutuvan ener-
gian suhteen omavaraiseksi
ja jo lähitulevaisuudessa Iin
kunta on uusistuvan energi-
an viejä.

Minä uskon Kuivaniemen
pitäjämarkkinoiden pitävän
pintansa kesätapahtumana ja
jatkuvan kuivalaisten tapaa-
mispaikkana ja tämä tapah-
tuma on merkittävä koko Iin
kunnan kannalta.

Toivotan kaikille hyvää ke-
sää

Markku Kehus
kunnanjohtaja

Markku Kehus

Puh. 817 4384, 040 514 4181
Avoinna ma-to 9-18

Olen lomalla 15.7. - 1.8.2010

Viestitie 2, 87700 Kajaani I Puh. (08) 4795 211 I Fax (08) 4795 212
Oulun myyntikonttori: Rautatienkatu 20 A 12, 5. krs,

PL 137, 90101 Oulu I Puh. 0500 686 033 Fax (08) 379 529

Auktorisoitu tilitoimisto
TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA

KLT Arja Honkamaa
Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

Puh/fax 724 7611
matkapuh. 040 561 8422

arja.honkamaa@mail.suomi.net

Ainoastaan löytöeläimet
Simon ja Iin alueelta

Kuivaniemen Koirahoitola
Kuusistontie 15, puh. 040 720 0506

PALVELEMME
Kauppa: ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-16, su 12-16
Baari: ma-to 10-17, pe, la 10-22, su 12-16

Kuivajoentie 4380
95160 Oijärvi
P. 08-7246 705

OIJÄRVEN KAUPPA
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Iissä on viime vuosina kehi-
tetty suunnitelmallisesti eri
vuodenajoille markkinoita ja
tapahtumia, jotka on tarkoi-
tettu paitsi meille iiläisille
myös ulkopaikkakuntalaisil-
le ja Iin ohi ajaville.  Iin kes-
keinen sijainti (Ii Helsinki 654
km – Ii Inari, Näätämö 655
km) antaa tähän meille mah-
dollisuuksia, jotka tulee hyö-
dyntää entistä paremmin.
Jos tai kun meillä on vuosit-
taisia, säännöllisiä isoja ta-
pahtumia, joissa viihtyvät
paikalliset ja myös matkaili-
jat, niin  tämä on kaikkien
etu.

Varsinkin markkinoiden
yhteydessä on  havaittu, että
hyvien opasteiden avulla sa-
tunnaisiakin matkailijoita on
ohjautunut tapahtumiimme.
Suurimmalla osalla tiellä liik-
kuvista on kiire paikasta toi-
seen, mutta on sellaisiakin,
jotka hakevat uusia paikkoja
ja uusia elämyksiä.   Kuiva-
niemen Markkinat on selke-
ästi Iin suurin tapahtuma.
Suurin osa markkinakävijöis-
tä (kuin myös markkinamyy-
jistä) saapuu vuosittain
markkinoille tapaamaan tut-
tuja ja myös tekemään uusia
ostoksia.  Mutta aina muka-
na on satunnaisiakin kulkijoi-
ta, jotka tutustuvat samalla
paikkakuntaan monin eri ta-
voin, onhan markkinoilla
mukana aina merkittävä osa
myös paikallisia yhteisöjä ja
paikallista yrittäjyyttä.

 Kunta ei välttämättä saa
välitöntä taloudellisesta hyö-
tyä osallistumisestaan tapah-
tumiin ja niiden järjestämi-
sen.  Kunnan kannalta hyö-
tyä on kuitenkin monenlais-
ta, kuntalaisten viihtymistä ja
elämyksiä, kunnalle tunnet-
tavuutta ja ehkä uutta toimin-
taakin.  Tapahtumissa suu-
rimman työn tekee lähes aina

Tapahtumat
merkittäviä monella
eri tavalla

erilaisten yhteisöjen lukuisa
joukko.  Tästä työstä yhteisöt
saavat usein tuloa, jonka
avulla voidaan kehittää ja
pyörittää  toimintaa, joka
omalta osaltaan tuo kuntalai-
sille harrastusmahdollisuuk-
sia, usein  myös uusia toimin-
tamahdollisuuksia ja –tapoja.

Ii- instituutti tuo
yhteistyö-  ja
kehittämismahdollisuuksia
Iin kunnan uusi Ii-instituutti
on tapahtuminen kehittämi-
sen kannalta oikeaan aikaan
toteutettava työväline.
Markkinat, kulttuuri, taiteet,
urheilu erilaisine tapahtumi-
neen vaativat samanlaisia
toimintatapoja, markkinoin-
tia, tiedotusta ja välineistöä,
jotka ovat välttämättömiä to-
teutusten kannalta. Toisaalta
tapahtumia voidaan joissain
tapauksissa tarkoituksella
järjestää samaan aikaan tuke-
maan toisiaan.  Joskus on
kuitenkin järkevää, että ta-
pahtumat suunnitellaan eri
ajankohtiin.  Suunnitellun ja
toteutettavan Ii-instituutin
yhteistyön avulla tämä voi-
daan toteuttaa entistä parem-
min.

Kuivaniemen Pitäjämark-
kinoiden kävijämäärä on ol-
lut vuosittain vähintään 5.000
henkilöä. Tälle vuodelle ta-
voite on parantaa kävijämää-
rää jopa tuhansilla.   Moni-
puolisen ohjelmiston avulla
tähän on hyvät edellytykset.
Kun tapahtumia ja  niiden
toteutuksia kehitetään koko
kunnan alueella pitkäjäntei-
sesti ja suunnitelmallisesti,
niin tapahtumat kehittyvät,
samalla ne kehittävät kun-
nan, yritysten, yhteisöjen toi-
mintaa ja myös kuntalaisten
ja matkailijoidenkin viihty-
mistä Iissä.

- Järjestyksessä 25. Pitäjämarkkinat Kuivaniemellä
- Järjestyksessä 3. kerran Kuivaniemen  Aseman Urheilukentällä.
- Tavoite vuodelle 2010  6000 –8000 kävijää
- Myytyjen paikkaruutuja yli  110 kpl
- Vapaana on muutama paikka, joista voi  kysyä Annalta

p. 050 3950 306.
- Liikenteenohjaajia tarvitaan,  mutta parkkipaikkoja on riittävästi
- Järjestystä valvotaan tehostetusti, vaikka markkinaväki on l

eppoisaa väkeä
- Vessoja  markkina-alueen eri laidoilla
- Sekajätettä syntyy viikonlopun aikana yksi vaihtolavallinen
- Markkina-alueen sähköistystä on uusittu lähineuvoston ja

kovan talkootyön avulla
- Vesipisteitä kentän eri laidoilla
- Talkootyö on ympärivuotista, kun markkinat loppuvat,

niin uuden markkinan suunnittelu alkaa
- Lisätietoja ja markkinaohjelman löydät netistä osoitteesta

www.kuivaniemi.fi
- Kuivaniemen Pitäjämarkkinat järjestävät yhteistyössä Iin kunta,

Iilaakso Oy.n elinvoimapalvelut, Kuivaniemen Yrittäjät ry,
Kuivaniemen Nuorisoseura ry, MLL Kuivaniemi ry sekä lukuisat
yhdistykset.

Kuivaniemen Markkinat
Faktaa…

Entistä aikaa elvytettiin Iissä
kesäkuun alkupäivinä Lohi-
markkinoiden muodossa.
Uudesti virinneet markkinat
oli tapahtuma, joka sai kun-
talaiset liikkeelle. Iin Yrittä-
jät olivat mukana markkina-
humussa tarjoten väelle kah-
via, pullaa, kuumia makka-
roita sekä erilaisia juhannus-
herkkuja kotiin vietäväksi.

Iin Yrittäjillä
menestyksekäs vuosi

Tarjolla oli myös monenlai-
sia kalaherkkuja. Myyntiko-
jut pursusivat tuotteista, jot-
ka olivat laadukkaita ja edul-
lisia. Tarjolla oli myös sellai-
sia tavaroita, joita ei ole Iin
kaupoissa.

Torimyyjät kertoivat omia
tarinoitaan meille yrittäjille.
Heidän tapansa myydä tuot-
teita on aikamoista aherta-

Iin Yrittäjien kahviossa palvelemassa Ritva Aalto, Anita Sievänen (selin), Anna Turtinen ja Sanna Kluukeri.

Makkaranmyynnistä huolehtimassa Iin Yrittäjien Kari
Alaraasakka ja Heikki Helenius. (Kuvat Ismo Piri)

Yli-Iin Reserviläisten järjestämän polkupyörä-
marssin lähes 200 osallistujaa piipahtivat mark-
kinoilla. Markkinoilla käynnin lisäksi polkupyörä-
marssilaiset kävivät Iin sankarihaudalla laske-
massa kukkalaitteen. Takaisin Yli-Iihin mennes-
sä oli navakka vastatuuli, mutta hyvin kaikki sel-
visivät perille.

mista ja reissaamista paikas-
ta toiseen. Eräs monet mark-
kinat nähnyt torimyyjä ker-
toi, että ihmisten tavat ovat
paikkakuntakohtaisia. Jois-
sain kylissä ja kaupungeissa,
vaikka väkeä käy paljon, niin
ostoja ei tehdä. Jotkut pienet
kunnat ovat suosittuja myyn-
tipaikkoja, koska ihmiset tu-
levat, juttelevat mukavia ja
ovat kiinnostuneita myyjien
tuotteista ja myös ostavat nii-
tä.  Toivomme, että Ii on sel-
lainen kunta, johon torimyy-
jän on helppo ja mukava tul-
la.

Yleisö sai myös oppia ah-
venen fileerauksesta. Se näyt-
ti helpolta. Kokeilin kotona
samaa, mutta totesin, että
kaikki ei ole aina sitä miltä se
näyttää. Muuan markkina-
asiakas esitti toiveen kalaruo-
kien kokkauskurssista, johon
sisältyisi myös kalankäsitte-
ly. Iin Yrittäjät ry järjesti vii-

me vuonna Pottukurssin ja
mikä ettei järjestetä kalakurs-
sia tulevan syksyn aikana.

Iin Yrittäjien edellisen
vuoden toiminta oli vauhdi-
kas ja meidät palkittiin Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien
parhaaksi paikallisyhdistyk-
seksi kokoluokassa 50-250 jä-
sentä. Iissä toimii myös yri-
tys, joka on vuoden 2009 vah-
vin yritys Pohjois-Pohjan-
maalla. Sen lisäksi monet
meidän jäsenistä juhlivat 10-
, 20-, 30- ja jopa 90-vuotispäi-
viään. Iin Yrittäjät iloitsevat
yrityksien menestyksestä ja
toivovat kaikkeen liiketoi-
mintaan onnea ja menestys-
tä.

Toivotan oikein vilkasta ja
iloista markkinameininkiä
Iin Kuivaniemelle!

Anna Turtinen Iin Yrittäjät
ry:n puheenjohtaja

Armi Anneli Mattila (s. 11.
toukokuuta 1987 Karvia) on
Seinäjoella asuva iskelmätäh-
ti. Hän esiintyy Kuivaniemen
Nuorisoseuran talolla keski-
viikkona 14.7. Anneli on toi-
seksi nuorin laulavista Mat-
tilan siskoksista. Muut sisaret
ovat Anniina, Anne ja Anitta
Mattila. Hänellä on myös li-
säksi kolme veljeä.

Annelin ensimmäinen jul-
kinen esiintyminen laulajana
oli jo 7-vuotiaana jolloin hän
osallistui siskonsa Annen
kannustamana Karvian mu-
kulatähti- kisaan, jonka hän
myös voitti. Kisassa Annelia
säesti äiti haitarilla. Varsi-

naista laulajan uraansa Anne-
li aloitteli siskonsa Annen
mukana kierrellen ja esiinty-
en hänen keikoillaan. Lisäk-
si hän oli Annen mukana eri-
laisissa haastatteluissa ja tv-
nauhoituksissa sekä osallistui
myös muutamiin levytyk-
siin.

Annelin ensimmäinen tv-
esiintyminen tallennettiin
Tampereella 27. maaliskuuta
2002 ohjelmaan Saanko lu-
van. Vuonna 2003 Anneli
osallistui Idols -kilpailuun
selviytyen aina semifinalei-
hin asti, josta hän kuitenkin
päätti itse vetäytyä.

Annelin ensimmäinen

oma keikka oli Kouvolan
Kuntotalolla joulukuussa
2003. Varsinaisen säännölli-
sen keikkailun Anneli aloitti
ensimmäisen oman yhtyeen-
sä Megan kanssa 8. tammi-
kuuta 2004 Kauhajoen Aron
Areenalta.

Annelista on tullut lyhyes-
sä ajassa yksi Suomen suosi-
tuimmista viihdyttäjistä tans-
sipaikoissa. Myös hänen le-
vynsä ovat soineet ahkeraan
eri radiokanavilla. Ensim-
mäisen levytyksensä hän teki
Ruotsissa vuonna 2000. An-
nelilta on ilmestynyt 6 albu-
mia joista viimeisimpänä ko-
koelma “40 unohtumatonta

laulua” julkaistiin touko-
kuussa 2009. Annelin tuleva
seitsemäs albumi ilmestyy
syksyllä 2010.

Mattilan siskokset ovat le-
vyttäneet yhteisen joululau-
lulevyn ja esiintyneet useis-
sa yhteiskonserteissa. Musii-
kin lisäksi Anneli harrastaa
vapaa-aikanaan urheilua ja
lukemista.

Anneli Mattilan suosion-
osoituksia: Vuoden tanssitta-
jatulokas 2004 (Lavakauden
Päättäjäiset, Ikaalinen) Vuo-
den iskelmätulokas 2005
(Lähde: www.wikipedia.fi)

Anneli Mattila Seurojen talolla



5
Hyvän TuulenKuivaniemen Kesälehti 2010

Kempeleläinen Juha Sipilä
tulee sunnuntaina 18.7. kello
12 alkaen esittelemään Mark-
kinoille omaa erikoista me-
nopeliään. Hän on harrasta-
nut jo pitkään energia-asioi-
ta ja niiden innoittamana ra-
kensi itselleen häkäpönttöau-
ton, jonka nimeksi tuli El Ka-
mina.

Sipilä osti vuonna 2006
Ruotsista vm. -87 Chevrolet El
Caminon, jota muokattiin va-
jaan vuoden ajan ja sen avo-
lavalle kohosi korkeat pytyt.
Häkäpönttöauto kulkee pää-
asiassa puukaasulla, mutta
tarvittaessa autoa voi ajaa
myös bensiinillä.

El Kamina kuluttaa noin
40 kiloa koivuklapia sadalla
kilometrillä ja sen palaessa
vapautuu vain sama määrä
hiilidioksidia mitä puu on

Pitäjämarkkinoilla nähdään ja kuullaan

Pitäjämarkkinoiden vieraili-
joita viihdyttää keminmaalai-
nen laulaja Juha Alvari. Hän
kajauttaa äänensä ilmoille
lauantaina 17.7. päälavalla
kello 12.30 ja 14.30. Häntä

Ekologinen menopeli näkösälle
kasvaessaan itseensä sitonut.
Auto kulkee kuin mikä ta-
hansa muu auto, mutta kaa-
suseosta voi säädellä tietoko-
neella auton sisältä käsin.

Sipilä tuo El Kaminan
näytille Pitäjämarkkinoille,
jotta kiinnostuneet voivat tu-
tustua lähemmin siihen. Hän
myös tarjoutuu mielellään
kertomaan ja näyttämään
mitä muutoksia esimerkiksi
moottoriin on tehty.

– Onhan tämä ekologisuu-
den eteenpäin vientiä ja ehkä
sellainen humoristinen lähes-
tymistapa asiaan, onhan nuo
pytyt aika suuret tuossa au-
ton perässä, Sipilä naureske-
lee.

Tällä hetkellä Sipilä työs-
kentelee Kempeleeseen teh-
tävän Ekokorttelin parissa.
Toistaiseksi Suomessa ainut-

laatuinen pientalokortteli on
kokonaan irti valtakunnan-
verkosta ja siellä tuotetaan
kaikki sähkö- ja lämpöener-
gia itse puuhakkeesta ja tuu-
livoimalla.

Bioenergian ohella alueel-
la on keskitytty energian
säästämiseen. Esimerkiksi ra-
kennusten vaipat on raken-
nettu matalaenergiatasoon ja
alueelta löytyykin mm. Suo-
men tiivein omakotitalo.
Kortteli toimii myös testialu-
eena uuden teknologian ke-
hittämiselle. Sipilä uskoo va-
kaasti, että Suomessa bio-
energia ja energiansäästörat-
kaisut arkipäiväistyvät en-
nemmin tai myöhemmin.
Suomella on paljon mahdol-
lisuuksia ja osaamista, mutta
puheista pitäisi päästä käy-
tännön tekoihin. (jk)

Juha Alvari tarjoaa live-musiikkiaHäkäpönttöautoja on Suomessa enää harvoja, toi-
sin kuin sota-aikana niitä tehtiin tuhansittain öljy-
pulan vuoksi. Tässä komeilee Sipilän El Kamina!

kuullaan myös Markkina-
tansseissa saman päivän illal-
la ravintola Merihelmessä
kello 21 alkaen.

Ensimmäisen keikkansa
Juha Alvari heitti Kuivanie-

men seuraintalolla 13-vuoti-
aana. Eli esiintyminen Pitäjä-
markkinoilla noudattaa
ikään kuin vanhoja perintei-
tä. Nuoruutensa Kuivanie-
mellä viettänyt Alvari sanoo-
kin, että kotikulmille on aina
mukava palata laulamaan.

Heinäkuussa Alvarilla al-
kaa kova keikkailubuumi,
kun Lapin kiertue alkaa hä-
nen yhtyeensä Tähtihetken
kanssa. Samaan aikaan jul-
kaistaan myös Alvarin uusi
single “Tule vielä kerran”
(säv. Jussi Rasinkangas, san.
Vexi Salmi). Tuloillaan on
myös musiikkivideo.

Musiikkimaailman oven
väliin Alvari sai jalkansa
vuoden 1999 Lapin Karaoke-
kuninkuuden ansioista. Vas-
ta singlensä “Tähtihetki”
myötä hän on päässyt myös
isommille lavoille.

– Seitsemän vuotta sai
kiertää kuppiloita niin ettei
kukaan tuntenut nimeä, mut-
ta nyt kolme vuotta on risu-
kossakin paistanut aurinko,
Alvari iloitsee. (jk)

Tänäkin kesänä valitaan uusi
“Vuoden markkinamyyjä”.
Viime vuonna tittelin sai
moottorisahataiteilija Arvo
Hietala. Tänä kesänä hän ei
pääse paikalle päällekkäisten
menojen vuoksi.

Hietalan pienet pöllöt ja
karhut olivat erityisen suosit-
tuja ja taisi joukossa olla
muutama pässi ja koirakin.

– Titteli on kunnianosoi-
tus siitä, että on hyvä myyjä
ja se on minulle annettu. It-
sehän siihen en voinut vai-
kuttaa, muuta kuin omalla
hymykuopalla, muistelee
Hietala vuodentakaista saa-
vutustaan.

Myymistaitojaan ja taidet-
taan Hietala ei halua itse ar-
vostella, siihen ovat sopivia
aivan muut ihmiset.

– Täytyy olla se halu sy-
dämessä ja silmissä näkemys.
Muuten ei tule niin elävää
mistään taideteoksesta, Hie-
tala kertoo. (jk)

Vuoden
markkinamyyjä

Arvo Hietala valittiin viime vuonna Vuoden Markkina-
myyjäksi.

Juha Alvari viihdyttää markkinakansaa laulannallaan.

Markkina-alueena käytettä-
välle Aseman urheilukentäl-
le on vedetty tänä kesänä säh-
köt. Sähköistystyöt sujuivat
hyvin, sillä yrittäjät tekivät
työt talkoilla.  Sähkökaapelia
vedetään noin 500 metriä ja
sähkökaappeja asennetaan
kolme kappaletta. Urakan
kokonaishinta on noin 10 000
euroa, josta Kuivaniemen lä-
hineuvostolta saadaan puolet
ja loput tulevat Kuivaniemen
Yrittäjäyhdistyksen makset-
tavaksi.

Markkina-alueelle sähköt

Matti Kumpulainen perä-
kärryssä ja maassa Ari
Kaakkuriniemi laittelemas-
sa sähkökaapelia, jota
kaikkiaan tarvitaan kentän
sähköistämisessä noin
puoli kilometriä. Kuva Essi
Kaakkuriniemi.

Tänä vuonna markkinoilla
on tunnetuimpana esiintyjinä
huumorilla höystetyt Hala-
vatun Papat Iisalmesta. He
lupaavat jo etukäteen, että
esityksen aikana nauru on
taattua tavaraa.

Halavatun papat on vuon-
na 1989 perustettu iisalmelai-
nen mopokerho, josta kehit-
tyi vuonna 1996 huumoriyh-
tye ja myöhemmin elämys- ja
ohjelmapalveluyritys. Yhtye
esiintyy kahtena eri kokonai-
suutena: Halavatun Papat
band ja Halavatun Papat
duo. Duon erikoisuutena on
se, että rumpuina käytetään
Pappa-Tunturi-mopoa. (ht)

Halavatun papat naurattavat taatusti

Halavatun Papat esiintyi Kuivaniemen markkinoilla myös
vuonna 2008.
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Kuivaniemen Kievari
Puh. 08-724 7278

Tervetuloa!

Viihtyisä hirsiravintola

Ps. Heinäkuussa keskiviikko-karaoke!

pe 9.7. Suomirokkia Viagara Balls
la 10.7. Kievarin 25-v. Syssin

synttärikaraoke
pe 16.7. Tanssiorkesteri

Samosa & Sanna
la 17.7. Javas 40
pe 23.7. Pepen karaoke
la 24.7. Maran karaoketanssit
pe 30.7. Syssin karaoke
la 31.7. Jukka Ruonala

orkestereineen, solistina
Tuuli Tarkkonen

Markkinatanssit
Ke 14.7.2010 klo 21-02
Seurojen talolla
Kuivaniemellä

Disco klo 21-02
Olutteltassa Karaoke

Esiintyjänä
Anneli Mattila

Nappula-Disco (ilmainen)
klo 18-19

Lippu 10e/5e

La 17.7. klo 13
Su 18.7. klo 13

MarkkinaBingo
Kuivaniemen pitäjämarkkinoilla
Päälavan ja Nuorisoseuran lättykojun vieressä
Pääpalkintona kumpanakin päivänä polkupyörä
Pelilapun myynti Nuorisoseuran lättykojulla
Pelin hinta 4 euroa. Tervetuloa!

Arpoja myydään vielä markkinoiden
aikana karaoke-teltan vieressä,

arvan hinta 5 €

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n järjestämät
Kylpytynnyri-arpajaiset huipentuvat

Pitäjämarkkinoilla sunnuntaina
18.7.2010 suoritettavaan arvontaan.

Arpajaisten tuotto käytetään Kuivaniemen
aseman urheilukentän sähköistykseen.

KYLPYTYNNYRI.NET

Suurmenestyksen Meri Oulun kesäteatterissa saavuttanut Maalaiskomedia -sarja jatkuu Toppilan Möljällä jälleen tu-
levana kesänä 2010. Kuusniemen kunnassa palataan ratkiriemukkaiden Maalaiskomedioiden alkulähteille. Vain Muu-
taman Huijarin Tähden tuo Möljän kesäteatteriestradille joukon tv:stä tuttuja suosikkinäyttelijöitä sekä hahmoja.
Tervetuloa nauttimaan taatusti viihdyttävästä maalaiskomediasta!

Ratkiriemukas Maalaiskomedia
Vain Muutaman Huijarin Tähden

Meri Oulun (Toppilan Möljällä)
Kesäteatterissa pe 23.7.2010.
Kuivaniemen Yrittäjät ry järjestää linja-autokyydityksen.  Näy-
tös alkaa klo 19.00. Linja-auto lähtee Kuivaniemen Kievarista
klo 16.00 ja ajaa tarvittaessa Oijärven kautta.
Lipun hinta on jäseniltä 25 € (sis. väliaika-kahvit) ja muilta 30 €
(mikäli lippuja riittää).

Sitovat ilmoittautumiset  9.7.2010 mennessä:
Ari Kaakkuriniemi 050-441 3121 tai  Arja Honkamaa 040-561 8422

Kuljetusliike
KAAKKURINIEMI OY

• Turvekuljetukset
• Rahtikuljetukset
• Lavettikuljetukset

kaakkuriniemi@suomi24.fiPuh. 050 441 3121, puh/fax 724 7157

Pohjoisrannantie 779,
Kuivaniemi Vatunki
Puh. 040 586 6417

TERVETULOA!
Avoinna:

su-to 12-22, pe-la 12-24
(tarvittaessa -02.00 saakka.)

Merellinen

POOKI
tarjoaa:
 GRILLIRUOKAA

 VIRVOKKEITA

 OLUTOIKEUDET

 TILAUKSESTA

 - lounas

 - päivällinen

 - illallinen

PALVELU

Katariinan

POOKI

Iijokisuun luvat:
Kuha, Kärkkäinen,

Seo Jäppinen,
Neste Nenonen

Istutukset
Raasakan yläaltaalle ja Illiin

1.7.  (rauhoitus 2.7. klo 12.00 asti)
8.7. (rauhoitus 9.7. klo 12.00 asti)

Silloilta (myös Raasakan
voimala) kalastus aina kielletty

Kysy kalastusesite
lupamyyntipisteistä

Lisätietoa:
www.kalaaiista.fi /kalastusluvat/

Etelä- ja Pohjois-Ii

Kuivaniemen Yrittäjät ryIilaakso Oy:n Elinvoimapalvelut Iin kunta

Markkinayhteistyössä

Markkinapaitoja
myynnissä

Pitäjämarkkkinoilla
karaoketeltan vieressä

10 €/kpl

JÄRJESTÄ JUHLASI MERIHELMEEN !
MATKAILUKESKUS

Hyvä ruoka ja ystävällinen palvelu. Mahtavat merimaiset sekä 

tilava tanssisali ovat ryhmäsi käytössä vaikka koko päivän. Häät, 

sukujuhlat, syntymäpäivät, vietä ne laadukkaasti ja mukavasti 

meillä.

CAMPING
Aivan meren rannalla on käytettävissäsi kolme rantamökkiä (6 

hlö max), kolme upeaa rivitalohuoneistoa sekä 7 kesäkäyttöön 

tarkoitettua 2-hengen mökkiä. Lisäksi 30 karavaanaria pystyy 

majoittumaan yhtäaikaisesti autoineen ja vaunuineen. Uudet siistit 

huoltotilat ovat myös käytettävissäsi. Saunomaan pääset joko 

nykyaikaiseen perhesaunaan tai ajan patinoimaan rantasaunaan.

Tutustu Merihelmen panoraama-esittelyyn nettisivuillamme.

Tervetuloa !

Kysy tarjousta ryhmällesi 040-563 3130 Jouni Aikio tai aikio.jouni@

gmail.com

70 km Oulusta pohjoiseen ja 40 km Kemistä etelään. Täällä me 

olemme, Kuivaniemellä, aivan matkasi varrella. Tervetuloa !

www.rynkynranta.com aikio.jouni@gmail.com 08-724 6900, 040-563 3130
CAMPING 040-5633041

MATKAILUKESKUS CAMPING

OSALLISTU SINÄKIN!!!
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KESKIVIIKKONA14.7.
Markkinatanssit Kuivaniemen seurojentalo,
esiintyjä Anneli Mattila

PERJANTAINA16.7.
klo 21-04 Markkinatanssit, Kuivaniemen Kievari

LAUANTAINA 17.7.
klo 10.00 Markkinaportit avautuvat:

Markkinat juontaa Juha "Peltsi" Peltoperä.
Kuivaniemen Yrittäjät ry:n karaoketeltassa
markkina-aikana jatkuva karaoke ja
tikkakilpailu

klo 12.00 Avajaiset:
Juhlapuhe hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli.
Muut puheenvuorot
Iin kunnanjohtaja Markku Kehus
ja Kuivaniemen yrittäjät ry
Ari Kaakkuriniemi

klo 12.30 Juha Alvari esiintyy päälavalla
klo 13.00 MarkkinaBINGO.

Järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura ry.
klo 13.30 Juha Alvari  esiintyy Karaoketeltassa
klo 14.30 Juha Alvari esiintyy päälavalla
klo 15.00 Mökkiläistapaaminen
klo 15.30 Nappulajuoksu

alle kouluikäisille, juoksumatkana n. 20 m.
Hernepussin tarkkuusheittokisat lapsille
Ilmoittautumiset paikanpäällä.
Järjestää  MLL:n Kuivaniemi ry.

klo 16.00 Hyvän Tuulen Humppa -kilpailu.
Kilpailu on maksuton.
Arviointiperusteet: tanssitaito,
pukeutuminen ja Hyvän tuulisuus!

klo 18.00 Markkinaportti sulkeutuu,
karaoketeltassa jatkoaika klo 20.00 saakka.
Alueen yövalvonta alkaa klo 20.00

klo 18.30 Näytelmä Perintö,
Kuivaniemen nuorisoseuralla

klo 21-04 Markkinatanssit, Kuivaniemen Kievari
klo 21-02 Tanssit, Merihelmessä

SUNNUNTAINA 18.7.
klo 10.00 Markkinaportit avautuvat
klo 11.00 Halavatun Papat päälavalla
klo 12.00 Halavatun Papat
klo 12.00 Juha Sipilä Häkäpönttöautoineen saapuu

markkinapaikalle ja esittelee autoaan.
klo 13.00 MarkkinaBingo,

järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura ry.
klo 14.00 Halavatun Papat
klo 15.00 Halavatun Papat ja kylpytynnyriarvonta.

Vuoden markkinamyyjän julkistaminen.
klo 17.00 Markkinaportti sulkeutuu
klo 18.30 Näytelmä Perintö,

Kuivaniemen nuorisoseuralla

Lisäksi alueella toimivat:
Iin kuntainfo: Tarjoaa tietoa asumisestä, vapaa-ajan
mahdollisuuksista, esittelyssä Iin Vihreä Kortteli, ym
Männikön Ratsastajat ry järjestää Poniratsastusta
Jokamiesluokan autonnäyttely, järjestäjänä MeLaMoke ry
Kari Holman taidenäyttely
Luola-aavan Maa- ja kotitalousnaisten ruokala
Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen Munkkikahvio

Markkinat järjestävät yhteistyössä Iilaakso Oy:n
Elinvoimapalvelut, Iin kunta ja Kuivaniemen Yrittäjät ry.
Tervetuloa koko perheellä!

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat

OHJELMA 14.-18.7.2010

30.6 klo 18.00 Ensi-ilta
Pekka Töpöhäntä ja Monni kopla
Huilingin Näyttämö

3.7. klo 14 –18  Tukkilaiskisat
Raasakkakoski

3.4. klo 20 – 01  Tukkilaistanssit
Rantakestilä

4.7. klo 13.00 Kotiseutujuhla ja
vuoden iiläisen julkistaminen
Huilingin Näyttämö

4.7. klo 17.00 Gansarien konsettti
Huilingin Näyttämö

11.7 klo 13.00 Kuivaniemen kotiseutujuhla
Kuivaniemen Ns talo

17.7. klo 10 – 18 Kuivaniemen Pitäjämarkkinat
Urheilukenttä

18.7. klo 10 - 17 Kuivaniemen Pitäjämarkkinat
Urheilukenttä

18.7 klo 18.30 Näytelmä Perintö
Kuivaniemen Ns talo

1.8. SM onkikilpailut Raasakan yläallas
4.-5.9.Wanha Hamina markkinat

Wanha Hamina

KESÄN 2010 TAPAHTUMIA

Lisätietoa ja muita tapahtumia
www.ii.fi  tapahtumakalenteri

Iin kotiseutumuseo ja museokahvila Huilinki
avoinna 31.7 asti ti-su  klo 11-17

Kuivaniemen kotiseutumuseo
avoinna heinäkuussa la ja su  klo 12 – 18

Taidekeskus KulttuuriKauppila
avoinna 5.9 asti ti – su klo 12 –17

IIN WANHAN HAMINAN
MARKKINAT  4.-5.9.2010

Tuuppa käymään Iisä ja Iin Wanahasa Haminasa!

Markkinoille vapaa pääsy!
Tervetuloa!

HISTORIALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ
MONIPUOLISET MARKKINAT,

MIELENKIINTOISIA TAPAHTUMIA JA ASIOITA

Jo 1300- luvulla tunnettu kauppapaikka Iin Wanha
Hamina kutsuu kauppiaat ja markkinaväen  Iin
Wanhan Haminan markkinoille. Historiallisessa
ympäristössä monipuolista ohjelmaa Huilingin
Näyttämöllä,  mielenkiintoisia asioita ja tekemistä.
Ajo-ohje: 4-tien välittömässä läheisyydessä Iin
keskustan Wanha Hamina.

Markkinapaikkavaraukset:
Risto Tolonen 050 3950304,   Anna Saksio 050 3950306

Lisätietoa www.iinhamina.fi/markkinat

Nro: Markkinamyyjä: Tuotteet:
1b Puu-papat Puutuotteet
2 Helsingin Monitoimi Oy Vaatteet
3 Helsingin Monitoimi Oy Vaatteet
4 Postareff Kalevi Uudet perunat, leivonnaiset
5 Kuivaniemen Eläkkeensaajat Kahvi, leivonnaiset, arvat yms.
6-7 Ranta-Aitta Annola Pärekorit
8 Hiltunen Aini Käsityöt
9 Huolman Pertti/Karppinen Sukat, silmälasin-pesunesteet
10 JL-ateljee Lahjatavaraa
11 Pala-Puoti ja kukka Tekstiiliä, lahjatavaraa
13 Heli Huhtaniska Partylite tuotteet
14 Patakunkku/Väänänen Ruokapadat
15 Markkinointi Hoikkala Paperit, pussit
16 Hilkka Kovalainen Matot, lahjatavara
18 Inkerin Rinkelit ja

Eemelin Eväät Leivonnaiset
19 Tmi Kallen turkis T-paidat
20 Kyllikki Sipilä Lasten lakkeja
23 EMiDo/Minna Viitalähde korut ja sisustustavara
24 Leila Pitkänen Käsitöitä, leluja
25 DNA/Anna-Kaisa Keholahti Liittymät
26b Pohjolan sanomat Uutispalvelut
26a Askartelu ja Lahja Kättentaika Käsityöt
27-28 Korteniemi Kari T-paidat, verkot
29b Lapin tuote Karkit ja makkara
29a K-kiviriekko Kiveä, hopeaa
30 Vesa Palomaa Oy Karkit
32 Raili Kantola Käsitöitä
33 Väätäjä Unto Savukalaa
34 Sarin lahjatupa/Pahkala Sari Home care/Swipe pesuaineet
36 Terttu Piira Käsinpainetut tekstiilit
37 Jarkko Jouko Kivituotteet
38 Tmi Aino Sukanen Hunajatuotteet
39 Ruokapohjola Oy Liha- ja kalasäilykkeet
40 Harvio Raili Käsitöitä
41 Keskustan naiset ja

kunnallisjärjestö Järjestön esittely
42-43 TS-koru Korut
45b Arja Saarenpää virvokkeita, makkaraa
48 Tapani Aalto Ky Karkkia
49 Besotec Oy/Minitop

Pertti Pasanen tekstiiliä
51 Jokivarren Puutarha Kukkia
52 Singhin torimyynti Vaatteita
53 Vasemmistoliitto Järjestön esittely ja arvonta
54-55 Tmi Jurvanen Puukot, pelit, lompakot
56 Risto Ilomäki Oy Lelut
58 Taimi Harri Karkkia

59 Kuivaniemen kotiseutuyhdistys Kirjat ja arvonta
60 Martimo Airi Meikit
62 Blomerus Vaatteet
63 Eläkeliitto Kuivaniemi Leivonnaiset, lätyt, kahvia,

makkaraa ja arpajaisia
64 Helsingin Monitoimi Oy Vaatteet
66 Pirjo Lieto Rieskat, rinkelit ja Kouvolan lakritsi
68 KK-edustus Pölynimuritarvikkeet
69-70 Taivalkosken kala Muikut, loimulohi
72 Propipe Oy Haja-asutusalueen

jätevesijärjestelmät
73 tmi Eero Lahtinen Lannoitteiden tukkukauppa
74 Lämpö Plus Ilmalämpöpumput
75 Tiituska Lasten vaatteet, kestovaipat,

huovutustuotteet
76 Eläkeliitto Kuivaniemi Leivonnaisia, kahvia,

makkaraa ja arpajaisia
77 Röpelinen Pekka Korut
78 Aili Häikiö Tavara-arpa
79 Inkerin rinkelit ja Eemelin EväätLeivonnaiset
80 Maustekaari Ylipahkala Auli Mausteita
81 Kuivaniemen Yrittäjät ry Karaoke-ja olutteltta
82 Vehniäinen Risto Muikut
83 Metsolan lammastila

Helvi Juujärvi Nahka- ja huovutustuotteita
kasvivärjätyt langat

84 T:mi Liimatainen Tekstiiliä
87 Leipomo Laurinaho Leipomotuotteet
88 Iin Puu- ja

metallituote/Väyrynen Sauna
89 Kotikangas Kirpputorituotteet
90 Koivumaa Anne Tauluja
91-93 Tmi Huimli Vaatteet
94a Tmi Neila/Haapaniemi Eila Terveyskengät, tanssikengät,

korut, taulut ym.
94b Raimo Ikonen Grillikodat
95 Kuivaniemen nuorisoseura Kahvila
96 Luola-aavan

Maa- ja kotitalousnaiset Ruokala
97 Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys Sotkun kahvio
100 Iin kunnan infopiste Tietoa asumisesta ja

vapaa-ajan tapahtumista
101 Männikön Ratsastajat ry Makkaraa, arpajaisia,

talutusratsastusta
102 Kuivaniemen Palomieskerho Paloautoesittely
104 Arja Saarenpää Virvokkeita ja makkaraa
105-106 Leipomo Laurinaho Leipomotuotteet
107 Sotisaari Matti Jäätelöä

Markkinamyyjät

MARKKINOILLE
VAPAA PÄÄSY!
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Jouni Aikio nojailee Merihelmen uuteen baaritiskiin .
Kuvassa myös Jounin tyttären poika Joona Karvonen.

Merihelmen kesäMerihelmen kesäMerihelmen kesäMerihelmen kesäMerihelmen kesä

“Meillä eletään kulkevien ih-
misten mukaan. Pääasiakas-
ryhmämme ovat Nelostieltä
meille joko ryhminä tai yksit-
täin saapuvat matkalaiset.
Meidät tunnetaan hyvänä ja
erilaisena taukopaikkana.
Tästä kertoo sekin, että esi-
merkiksi bussiryhmät soitte-
levat meille usein jo etukä-
teen sopiakseen ruokailusta,
sanoo yrittäjä Jouni Aikio.

Merihelmen ovat havain-
neet hyväksi valinnaksi myös
lapsiperheet. Merihelmihän
ei ole mikään tavanomainen
asfalttipihalle rakennettu au-
ton ja ihmisten pikatankkaus-
paikka. Merihelmeen pysäh-
tyessään kaiken ikäiset mat-
kalaiset huomaavat, että siel-
lä tarjoutuu mahdollisuus
juuri sellaiseen viihteeseen,
joka kuuluu erottamattomas-
ti Suomen kesään.

“Merihelmellä on se valt-
tikortti, että alueella on erit-

Merihelmi on 4-tien varressa sijaitseva virkis-
tävä taukopaikka. Siellä matkailija voi viettää

aikaansa nauttien hyvästä ruoasta ja juomasta
ihaillen samalla eteen avautuvaa mahtavaa

merinäköalaa. Tämän vuoksi matkailija, joka on
kerran pysähtynyt Merihelmen kohdalla, tekee

sen mielellään myös uudestaan.

täin hyvä kunnan yleinen ui-
maranta. Se on siis vapaasti
kaikkien käytettävissä, kuten
rannalla oleva kotakin.
Yleensä lapsiperheet mene-
vätkin meille saapuessaan
ensin uimaan, ja tulevat vas-
ta sen jälkeen katsomaan,
löytyisikö heille ruokaa.

Merihelmeen saapuvalle
on useita eri ruokailumah-
dollisuuksia. Noutopöydän
ääreen pääsee joka päivä kel-
lo 10.30-17.00 välisenä aika-
na. Siellä on tarjolla salaatti-

buffet ja kaksi lämminruoka-
vaihtoehtoa. A‘la carte -listal-
ta taas löytyy muun muassa
liha- ja kalaruokia, broileria,
pizzaa ja hampurilaisia sekä
jälkiruokia. Lapsille on tietys-
ti omat annoksensa. Pienem-
pään nälkään voi kahvilassa
syödä vaikkapa sämpylän tai
pullan.

“Lisäksi meillä on yhtenä
ruokailuvaihtoehtona suosi-
tuksi tullut aamupala, joka
on katettu aamuisin kello
kahdeksasta kymmeneen.

Tarjoamme sen asiakkaillem-
me viiden euron hintaan, ja
siihen kuuluvat paistetut ka-
nanmuna, leivät, leikkeleet,
puurot sekä tietysti kahvit.

Tänä vuonna ei Merihel-
messä enää tanssita lauantai-
tansseja. Markkinatanssit
kuitenkin järjestetään tänäkin
kesänä, ja siellä ihmisiä viih-
dyttää totuttuun tapaan Juha
Alvari. Merisaliin rakenne-
tun baaritiskin ääreen poik-
keavia ja myös muita laulun-
haluisia varten löytyy uutuu-
tena karaokelaitteisto.

“Emme kuitenkaan aio
ryhtyä pitämään yökuppilaa,
ja baaritiskiä on tarkoitus pi-
tää avoinna iltaviidestä kym-
meneen. Tämän päivän ihmi-
sen ei tarvitse enää ottaa koko
yötä, että hän uskaltautuu
laulamaan. Sitä paitsi cam-
ping-alueella yöpyvät ihmi-
set haluavat hekin levätä
yönsä rauhassa.

Uudistunut merellinen ravintola Vatungissa

Sirpa Pietilä nauttii merituulesta Katariinan Pookin te-
rassilla. Kesälomailijoiden soisi löytävän tämän viihtyi-
sän ruokailu- ja kahvittelupaikan.

Reilu kuukausi sitten Kuiva-
niemen Vatungissa Katarii-
nan Pooki avasi jälleen oven-
sa. Kahvila–ravintolan uusi
yrittäjä Sirpa Pietilä on maa-
lannut ja somistanut paikan
uuteen uskoon.

– Kyllähän tässä on hir-
veästi työtä ja aikaa on men-
nyt paljon tiskin takana, vaik-
ka pitäisi ennättää muutakin,
Pietilä tuumaa. Katariinan
Pookin nettisivut ovat tekeil-
lä ja muunkinlaista markki-
nointisuunnitelmaa ollaan te-
kemässä.

– Ideana tässä on että sen
lisäksi, että tarjoamme kah-
vittelu- ja ruokailumahdolli-
suuden paikallisille sekä
matkailijoille. Pyrimme
myös markkinoimaan tilo-
jamme erilaisiin tilaisuuksiin
ja tarjoamaan pitopalvelua
siinä ohessa. Tällä hetkellä
haeskelemme omaa toimin-
tamalliamme ja nuuskimme
ilmaa, että mille on kysyntää,
Pietilä selostaa.

Kahvila–ravintolan ruo-

Ingressi: Katariinan Pookin uusi yrittäjä Sirpa
Pietilä on haltioitunut kahvila–ranvintolansa
kauniista ympäristöstä. Ruokaa ja juomaa

tarjotaan paikallisten lisäksi kaikille ohikulkeville.

kapuoltakin kehitetään jatku-
vasti. Perinteisten grillituot-
teiden lisäksi Pietilä tarjoaisi
mielellään erilaisia kalaruo-
kia. Kalaa olisi saatavilla erit-
täin läheltä, joten mahdolli-
suudet siltä osin olisivat ra-
jattomat. Myös idea paikan
muuttamisesta pelkäksi kala-
ravintolaksi on käynyt pöy-
dällä, mutta se taas rajaisi asi-
akaskuntaa liiaksi.

Katariinan Pooki sijaitsee
aivan meren rannassa Poh-
joisrannantien päässä. Ravin-
tolan ikkunoista ja terassilta
aukeaa kuvan kaunis meri-
maisema.

Vatungin palvelusatamas-
sa on tehty remonttia, joka on
nyt saatu päätökseen ja polt-
toainemyyntikin aloitetaan
pian juhannuksen jälkeen.

Ravintolan vieressä on venei-
lijöille ja karavaanareille
huoltorakennus, jonka suih-
kut, saunat, wc:t ja keittiö-
oleskelutilat ovat vuokratta-
vissa Pietilän kautta.

Pietilälle meren läheisyys
on ollut aina tärkeä asia, ja
siksi uuden yrityksen työym-
päristö on hänelle erittäin
mieluinen. Pietilän lisäksi ra-
vintolaa pyörittää hänen
nuorin miniänsä, Sanna
Haahtikari, joka helpottaa
yrittäjän itsensä työtä oma-
aloitteisella panoksellaan.

Ravintolakokista koti-
avustajan ja lähihoitajan
kautta kirjallisuusterapiaoh-
jaajaksi, siitä sosionomiksi ja
taas ravitsemusalalle eden-
nyt Pietilä on yrityksensä “jo-
kapaikanhöylä”.

– Yrittäjyys viehättää ja
tämmöisen pikkupuljun pitä-
jä saa tehdä kaikenlaista.

Jenny Kärki
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KUIVANIEMENKUIVANIEMENKUIVANIEMENKUIVANIEMENKUIVANIEMEN
SAIRAANKULJETUS OYSAIRAANKULJETUS OYSAIRAANKULJETUS OYSAIRAANKULJETUS OYSAIRAANKULJETUS OY

112112112112112
KIIREETTÖMÄT KULJETUKSET P. 0400 393 050

Kävelypyörät:

Skootterit:

Polkupyörät:

 pyörä ja varaosa
P. (016) 221 092 KESKUSPUISTOKATU 7 KEMI

MYYNTI - HUOLTO - VARAOSATKemin

ruohonleikkurit, vesipumput,
lingot, generaattorit.
Monkey, jyrsijät, mönkijät.

ruohonleikkurit.

moottori- ja raivaussahat.

moottori- ja raivaussahat,
metsuritarvikkeet,
ruohonleikkurit ym.

TUIRA
Valtatie 49, 90500 OULU

p. 554 2983
Huolto p. 556 3556

OULUNLAHTI
Jukolankuja 1-3, 90420 OULU

Tokmannin pihassa
p. 554 2987

HANNU KEHUS KY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

S2

Lauantaina 10. heinäkuuta
Kuivaniemen Kievari täyttää
25 vuotta. Yrityksen perusta-
ja Raili Suomela kertoo, että
samassa kuussa 25 vuotta sit-
ten pidettiin myös ensimmäi-
set Pitäjämarkkinat, mikä oli
täysin sattumaa. Yrityksen
aikaisempina vuosina Suo-
melakin oli mukana markki-
noilla myymässä erilaisia lei-
voksia ja muita kahvilatuot-
teita.

Suomela rakennutti ny-
kyisen ravintolarakennuk-
sen, joka on vieläkin alkupe-
räisessä muodossaan. Aino-
astaan kaksi vuotta ennen
vuoden 2007 tupakkalakia
rakennettu katettu terassi on
muuttanut hieman talon ul-
komuotoa neljännesvuosisa-
taa kestäneen taipaleen aika-
na. Ennen yrittäjyyttä Suo-
melalla oli takanaan 15 vuot-
ta ravitsemusalan kokemus-
ta, mutta ei juurikaan alan
koulutusta. Hän on oppinut

Kuivaniemen Kievari 25 vuotta
Kuivaniemen Kievarissa juhlitaan syntymäpäiviä

pienimuotoisten ohjelmanumeroiden sekä
kahvitarjoilun voimalla. Illalla Syssin suositut
karaoketanssit viihdyttävät kanssajuhlijoita.

Suomela viihtyy todella hyvin tiskin takana asiakaspal-
veluhommissa

työssään kaiken tarpeellisen
ja paljon ylimääräistäkin. Hä-
nen lisäkseen Kievarissa on
tällä hetkellä yksi vakituinen
työntekijä ja kaksi extraajaa.

Suomela nauttii asiakas-
palvelusta ja on oppinut pää-
semään huonoistakin hetkis-
tä huumorilla ylitse.

– Vaatii paljon omaa pa-
nosta olla yrittäjänä näin pie-
nellä paikkakunnalla. Nyt
kun ikää tulee, niin mennään
vuosi kerrallaan ja oman jak-
samisen mukaan, Suomela
tuumaa. Muuta tulevaisuu-
den näkymiä hän ei osaa
maalailla, paitsi ettei yrityk-
sen jatkaja todennäköisesti
ainakaan omasta lähipiiristä
löydy.

– Toivottavasti joku kui-
tenkin tuntee tämän omak-
seen ja ryhtyy hoitamaan Kie-
varia – sitten aikanaan. Tyh-
jästä olen lähtenyt ja nyt jää
jotain näkyvääkin kun lopet-
taa, Suomela kertoo. (jk)

Kievarin rakennus on erit-
täin keskeisellä paikalla
Kuivaniemellä.

Jokikylän koulu: Marjo Klasila, 2.lk,
Lauri Klasila, 4.lk, Tiia Takalo, 5.lk ja
Tarja Takalo, 6.lk.
Kuivaniemen koulu:  Annukka
Aaltonen 1. lk, Titta-Noora Kaikko-
nen 2. lk, Ville-Valtteri Satokangas
3. lk, Aleksi Kehus 4. lk, Tiina Heini-
koski 5. lk, Karoliina Goman 6. lk,
Lauri Väänänen 7a, Elisa Katiska 7b,
Niina Häikiö 8a, Essi Huhtala 8b,
Nora Dyster 9a ja Saija Honkamaa
9b.
Simon lukio: Joni Ylimartimo, ja
Ilona Heinikoski.
Tannilan koulu ja Yli-Ii: Jere Tuo-
hino,  Ville Hiltula 20.

Kuivaniemen Yrittäjien lahjoittamat stipendit vuonna 2010
Kuivaniemen koulun
stipendien saajat.
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Saarihovin radan ensimmäi-
set kisat järjestettiin pitäjä-
markkinoiden kanssa saman-
aikaisesti 18.7.2009.

– Odotimme sinne noin
sataa kuskia, ja paikalle tuli-
kin 220 autoa. Uusi rata oli
vielä melko pehmeä ja näytti
loppuillasta pottupellolta,
muistelee Jukka Heittola.

830 metriä pitkää rataa on
vahvistettu levittämällä tuhat
tonnia savimurskaa ja neljä-
kymmentä tonnia suolaa ra-
dan pinnalle. Vaikka Heitto-
la onkin ammatiltaan pinta-
käsittelijä, on hän tämän ko-
koluokan projektia varten
joutunut jututtamaan alan

Saarihovin rataan upposi aikaa ja rahaa – ja hyvä tuli
 Viime kesänä Kuivaniemen Saarihoviin

valmistui jokamiesluokan rata, jonka suosio
yllätti myös radan omat puuhamiehet. Rataa

kunnostetaan alati ja uutta rakennetaan – tietysti
talkoovoimin.

asiantuntijoita ja opettele-
maan erilaisten työkoneiden
ajamista.

Tällä hetkellä on vireillä
uuden tuomaritornin raken-
taminen. Kaksikerroksinen
torni tullaan toteuttamaan
mahdollisimman pienellä
budjetilla ja se rakennetaan
vanhoista työmaakopeista.

Tänä vuonna Saarihovissa

järjestetään kolmet kisat.
Rokkirallikilpailu järjeste-
tään 2. ja 3. heinäkuuta ja jo-
kamiesluokan aluemesta-
ruuskilpailu 31. heinäkuuta.
Myöhemmin syksyllä puris-
tetaan viimeiset mehut au-
toista ennen talvea Merilapin
moottorikerhon jäsenten vä-
lisessä kilpailussa.

– Tähän talkoovoimin teh-

Viime kesänä Saarihovin jokamiesluokan kisoissa meininkiä riitti. Kuva: Jani Vähä-
kangas, nopsatracingteam.com

Jukka Heittola on yksi Saarihovin aktiivisimmista työ-
miehistä ja hän on ollut pois vain yksistä talkoista, sil-
loinkin kuumeen vuoksi.

tyyn rataan on mennyt pyö-
reästi arvioituna noin satatu-
hatta euroa. Kunnan avus-
tuksella päästiin jo pitkälle ja
uskalsimme alkaa hankkia
sponsoreita muualtakin Suo-
mesta, Heittola kertoo.

Kovin useita jokamiesluo-
kan ajoja harrastavia ei Kui-
vaniemeltä löydy ja kisojen
osanottajat ovatkin useimmi-
ten ulkopaikkakuntalaisia.
Heitä on Kolarista Keski-
Suomeen asti. Tämä tietysti
osoittaa, että kunnan panos
oli kannattava ja toi lisätie-
nestiä myös muille paikalli-
sille yrittäjille.

Heittola haluaa painottaa,
että jokamiesluokan ajot ovat
sosiaalista toimintaa par-
haimmillaan. Eri sukupolvi-
en välinen kuilu tuntuu ka-
toavan kun rippikouluikäiset
ja seniorit keskustelevat kes-
kenään kisoista ja autojensa
ominaisuuksista, eli kyse on
koko perheen harrastuksesta.

– Tähän mennessä saatu
palaute on ollut pelkästään
positiivista. AKK:lla on tark-
ka valvonta ja viime kisoista
saatiin kiitettävät paperit.
Ainahan me pyritään täydel-
lisyyteen niin siten ne tulok-
setkin pysyvät mahdollisim-
man hyvinä, Heittola toteaa.

Jenny Kärki

KUIVANIEMEN TAKSIT
JARI YLITALO 040 575 9840 Asemakylä
MATTI VÄÄRÄKANGAS 044 012 3252 Asemakylä
TIMO YLITALO 0400 260 904 Jokikylä

ANNE MIETTUNEN 040 571 8618 Kirkonkylä
IRMA MÄÄTTÄ 0400 394 982 Oijärvi

Arttu Höyhtyä valmistui vii-
me vuonna LVI-asentajaksi
Kemi-Tornion ammattiopis-
tosta. Saman vuoden heinä-
kuussa hän meni armeijaan,
josta pääsi tämän vuoden
tammikuussa tykkimiehenä
siviiliin. Nyt Kuivaniemen
oma poika on käynnistämäs-
sä oman yrityksensä toimin-
taa.

“Laitoin kesäkuun alku-
puolella hakemuksen mene-
mään LVI-urakointeja teke-
vän yritystoiminnan rekiste-
röimiseksi. Virallisesti yrityk-
sen pitäisi aloittaa toimintan-
sa heinäkuun alussa, koska
hakemusten käsittelyssä on
tällä hetkellä niin pitkät jo-

Arttu Höyhtyästä tulee LVI-alan yrittäjä
not. Varsinaisesti yritystoi-
minta lähtee toden teolla liik-
keelle vasta alkusyksystä, sa-
noo Höyhtyä.

Haastatteluhetkellä kesä-
kuun puolivälissä Arttu on
ollut jo ollut useampaan ot-
teeseen Kuivaniemellä pit-
kään LVI-asennuksia pitkään
tehneen Matti Kumpulaisen
matkassa.  Vankan kokemuk-
sen omaavan Kumpulaisen
opastuksella Höyhtyällä on
ollut hyvä tilaisuus perehtyä
paremmin tulevan ammat-
tinsa saloihin.

“Matin kanssa olemme
käyneet maakunnassa teke-
mässä yksityisille asennustöi-
tä. Lisäksi olen hänen opas-
tuksellaan voinut perehtyä
lämpölaitoksen toimintaan.
Siellä olen saanut olla teke-
mässä aika paljon huolto-
hommia myös omin päin.
Tietysti Matti on silloinkin
katsonut, että työt on tullut
tehtyä kunnolla.

Arttu Höyhtyä oli yläas-
teella työharjoittelussa Matti
Kumpulaisen yrityksessä. Jo
silloin hän tiesi, että hän tu-
lee itsekin vielä työskentele-
mään LVI-alalla. Opiskelu-
ajoistaan hän kertoo, että teo-
rian sijasta häntä kiinnostivat
enemmän käytännön harjoit-
telujaksot. Ilman niitähän ei
ammatin perusteita pääsisi
edes kunnolla oppimaan-
kaan.

“Minulla ei ole oman yri-
tystoiminnan suhteen tässä
vaiheessa sen kummempia
tavoitteita, kuin että töitä tu-
lisi olemaan riittävästi. Aja-
tuksenani on, että siitä tulee
yhden miehen yritys, vaikka
eihän sitä voi koskaan tietää,
millainen tilanne on esimer-
kiksi kymmenen vuoden
päästä, sanoo Höyhtyä.

Yrittäjän tielle Arttua in-
nosti pari seikkaa, jotka kum-
pikin liittyvät hyvän markki-
naraon haistamiseen. Toinen

on se, ettei LVI-asennustöitä
tekeviä urakoitsijoita ole lii-
aksi kunnan pohjoisosissa lä-
hellä Kuivaniemeä.

“Nyt on hyvä mahdolli-
suus alkaa tekemään LVI-
urakointeja Kuivaniemellä ja
sen ympäristössä. Mattikin
on jäämässä pian eläkkeelle,
ja hänen tilalleen tarvitaan
uusi yrittäjä tekemään putki-
asennustöitä.

Matti Kumpulaisella on
hyvä käsitys nuoresta mie-
hestä ja tämän mahdollisuuk-
sista pärjätä yrittäjänä.

“Ainakin sen perusteella,
mitä hän on ollut minulla
hommissa, voin sanoa Arttun
olevan pystyvä ja aloitteelli-
nen kaveri. Minusta hän on
työntekijänä tunnollinen, ja
sellaiseen voi luottaa. Uskon,
että yrittäjänä hänellä on
edessään hyvä tulevaisuus,
sanoo Kumpulainen.

Arttu Höyhtyä oli yläasteel-
la työharjoittelussa Matti
Kumpulaisen yrityksessä.
Jo silloin hän tiesi, että hän
tulee itsekin vielä työsken-
telemään LVI-alalla
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Kodinkonehuolto H. Kehus Ky

Vuoden Yrittäjä

Kuivaniemellä on palkittu
Vuoden Yrittäjät vuodesta
1981 alkaen. Viime vuonna
tämän arvostetun palkinnon
sai Kodinkonehuolto
H.Hehus Ky. Hannu Kehus
perusti yrityksensä vuonna
1986, jossa äänettömänä yh-
tiömiehenä toimii puoliso
Mirja.

Yrityksen perustamista
helpotti silloinen investointi-
ja käynnistysavustus kalus-
toihin ja verstaan rakentami-
seen. Kuivaniemen kunnan
elinkeinoasiamies Lasse Aho
auttoi perustamispapereiden
ja hakemusten teossa. Han-
nun muistikuvien mukaan
tuohon aikaan Kuivanie-
meen perustettiin kymmeniä
uusia yrityksiä.

Hannu Kehus on koulut-
tautunut uransa aikana laki-
muutosten takia ja lisäksi hän
on hankkinut sähköurakoin-
tiluvat noin kolme vuotta sit-

ten. Sähköurakointi onkin
nykyään päätyö, koska tä-
män päivän kodinkoneita ei
paljon kannata korjata vaan
laitteet vaihdetaan uusiin.

Hannu Kehus on kuulu-
nut Kuivaniemen Yrittäjiin
yrityksen perustamisesta läh-
tien. Yhdistyksen hallitukses-
sa hän on toiminut vuodesta
1999 alkaen. (ht)

Hannu ja Mirja Kehus Vuo-
den Yrittäjinä viime vuon-
na.

“Jo nyt tämän puolen vuoden
yrittäjäkokemuksen perus-
teella voin sanoa, että tämä
nykyinen työni on hyvin
monipuolista, jossa lisäksi
tapaan paljon erilaisia ihmi-
siä. Itselläni on kuitenkin
omanlaiseni tapa toimia.
Vaikka en olekaan perus-
luonteeltani niin kauhean
suulas ihminen, haluan teh-
dä työni kunnolla ja palvella
asiakkaitani mahdollisim-
man hyvin, sanoo Takalo.

Marja-Leenalla on terveen
realistinen kuva siitä, mitä on
toimia yrittäjänä hänen valit-
semallaan alalla. Kuivanie-
melläkin on moni grilli- ja
pikaruoka-alan uusista yri-
tyksistä lähtenyt liikkeelle
vastaavanlaisilla tuotteilla,
joten kilpailu on sen mukais-
ta. Pärjätäkseen on yrittäjän
tietenkin tehtävä kovasti töi-
tä.

“Pidän grilliä avoinna
perjantaisin ja lauantaisin
kello 16-24 ja muina päivinä

perinteisestä grilliruuasta jäätelöön
Marja-Leena Takalo alkoi tämän vuoden tammi-
kuussa tuoreena yrittäjänä pyörittää Grilli Sal-
saa. Tähän päätökseen vaikutti aikaisempi työ-
kokemus ravintolatyöstä. Leena onkin ehtinyt
työskennellä ennen yrittäjäksi siirtymistään
muun muassa keittiötöissä sekä kahvilassa.

kello 15-22. Maanantai on
poikkeus, koska silloin pidän
vapaapäivän. Vaikka nuo
työpäivieni pituudet saatta-
vatkin ulkopuolisesta tuntua
lyhyiltä, niin se ei kerro koko
totuutta. Myös aukioloaiko-
jen ulkopuolella täytyy teh-
dä paljon työtä, kuten siivo-
ta grillin sisätilat ja piha-alue,
vaihtaa öljyt sekä esivalmis-
tella pakastetuotteet ennen
varsinaisen työpäivän alkua.

Uudistunut Grilli Salsa
Marja-Leena Takalo pitää
työstään Grilli Salsassa. Hä-
nen työssään on hienointa
sen itsenäisyys. Yrittäjänä
hän saa itse päättää toimin-
nasta, mitä hän tekee ja mil-
loin hän tekee. Siitä on osoi-
tuksena halu kehittää myytä-
viä tuotteita entistäkin pa-
remmiksi.

“Meillä on kaikissa ateri-
oissa ja hampurilaisissa ny-
kyään täyslihapihvit. Tein
tämän muutoksen asiakkai-

Grilli Salsasta

Leena Takalo pitää työstää ja sanoo sen olevan moni-
puolista.

den toivomuksesta heti, kun
olin aloittanut yrittäjänä. Tie-
tysti asiakas saa halutessaan
valita jauhelihapihvinkin,
vaikka aika harva niin tekee,
sanoo Takalo.

Grilli Salsa myy perinteis-
tä, hyvää grilliruokaa. Asiak-
kaidensuosikki on talon eri-
koisuus Ruutihampurilai-
nen. Siihen kuuluvat 120
gramman kokojauhelihapih-
vi, makkarapihvi, salaatti ja
asiakkaan valinnan mukaan
joko ranskalaiset tai lohkope-
runat sekä salsakastike. Myös
makeisvalikoimaan on pa-
nostettu, ja irtojäätelö tekee

uutuustuotteena hyvin kaup-
pansa.

“Varsinkin nyt hellekaute-
na on irtojäätelön ja limo-
nadin menekki ollut hurjaa.
Vaikka tilanne uutena yrittä-
jänä onkin haastava, niin nyt
tämä vuosi näyttää hyvältä.
Meillä käy sekä vanhoja että
uusia asiakkaita, ja alku-
kesästä on alkanut näyttää
siltä, että nuoret ovat ottaneet
paikan omakseen.

Jukka Miettinen

Kuivaniemen lähineuvoston kokoustunnelmia

Lähineuvostot toimivat

Kuivaniemen lähineuvosto tuki Oijärven Vanhustenkotiyhdistys ry:n kunnostustöitä. Kävin keväällä
2010 kunnostetussa Vanhustenkodin kerhohuoneessa. Minut yllätti maanantai-kerhoon osallistu-
neiden lukumäärä.  Kiitollisena ystävällisestä vastaan otosta ja pullakahveista näin miten pienellä
tuella saa aikaan paikallisesti tärkeitä asioita.

Ohjeita lähineuvoston tuen hakemiseen löytää kun-
nan sivulta osoitteesta:
http://www.ii.fi/sivu/fi/yrittaminen/lahineuvostot/

Iin ja Kuivaniemen kuntalii-
tossopimuksen mukaan yh-
distyneet kunnat arvostavat
elävien kylien verkostoa.
Uusi Ii edistää kuntalaisten
omaehtoista asukastoimin-
taa, paikallisaktiivisuuden ja
yhteisön elinvoiman vahvis-
tamista.

Euroalueen ja valtion ta-
lousongelmat sekä kuntien
tuloja nopeammin kasvavat

menot pakottavat kunnat
keskittämään voimavaransa
peruspalveluiden hoitoon.
Nyt eletään Eu- ja hankeai-
kaa. Euroopan unioni rahoit-
taa monia hankkeita. Puhu-
taan meitäkin koskevista
aluehankkeista. On mahdol-
lista toteuttaa hyviä asioita
käytännössä ja kuntalaisten
omista lähtökohdista. Monin
osin Eu- hankkeet ovat kui-

tenkin hankalia, on monin-
kertaista byrokratiaa, selvi-
tyksiä, pitkiä ja epävarmoja
käsittelyaikoja. Päätökset si-
sältävät monia ehtoja ja ra-
joitteita. Näiden hankkeiden
hoitoon tarvitaan ylikunnal-
lisia TE-keskuksia ja seutu-
kuntia, pienet paikallisesti
tärkeät asiat jäävät isompien
asioiden jalkoihin.

Tarvitaan yksinkertaisem-

pi tukijärjestelmä. Lähineu-
vostot voivat tukea pakallisia
pieniä hankkeita. Tuen hake-
minen on yksinkertaista, by-
rokratiaa ja säädöksiä on
mahdollisimman vähän.

Avustusten haku on jatku-
va ja hakemus jätetään siihen
Lähineuvostoon, jonka alu-
eella hakemusta koskeva toi-
menpide tapahtuu. Hakijan
tulee olla Iiläinen rekisteröi-
tynyt yhdistys tai yhteisö.

Avustusta ei myönnetä
sellaisiin hankkeisiin, jotka
ovat kunnallisteknisiä inves-
tointeja tai hankkeita joihin

on mahdollista saada rahoi-
tusta kunnasta, JoMMa
ry:stä, Te-keskuksesta, Oulun
Lääninhallituksesta, Pohjois-
Pohjanmaan Liitosta, Ympä-
ristökeskuksesta tai ministe-
riöstä.

Hakija sitoutuu käyttä-
mään Iin kunnan tunnuksia
tuottamissaan materiaaleissa.

Pekka Koskela
Kuivaniemen lähineuvoston

puheenjohtaja
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Iin kansalaisopiston teatteri-
ryhmä “Roolinvaihtajat” esit-
tää Pitäjämarkkinailtoina
näytelmän “Perintö” Kuiva-
niemen Seurantalolla, 17. ja
18. heinäkuuta, kello 18.30.

Perintö on Hannu Pata-
maan hulvattoman hauska
kesäinen komedia, jossa kak-
si pankkiryöstäjää ajavat saa-
liinsa kanssa autiotalolle pii-
leskelemään rikkauksiensa
kanssa. Heidän suunnitel-
miinsa tuleekin yllättävä
muutos kun paikalla alkaa
Auermaan suvun perinnön-
jako. Kommellusten ja sattu-
muksien jälkeen selviää Hen-
rik-vainaan yllätysperijä,
eikä juonen käänteissä unoh-
deta romanssiakaan.

– Me päädyimme tähän
komediaan, koska se oli va-
litsemistani käsikirjoituksista
selkeästi yllätyksellisin ja
hauskin, kertoo Roolinvaih-
tajien ohjaaja Sanna Kluuke-
ri. Myös roolitus sujui hyvin
luontevasti. Koska varsinai-
nen päähenkilö ei ole elois-
ammasta päästä, muut näy-
telmän henkilöt tulevat kuta-
kuinkin tasapuolisesti esille.

Ensi-iltaviikonloppunaan
Perintö sai kolmessa näytök-
sessä arviolta yli kolmesataa
katsojaa.

Pitäjämarkkinoiden lisäk-
si Perintö esitetään myös Si-
mon Pappilan Areenalla sun-
nuntaina 8. elokuuta kello

Oman pitäjän
osaajat valokeilassa
Kaikki kuuntelemaan Henrik Kustaa Auermaan

viimeistä tahtoa. Se onkin yllätys – niin vainajan
läheisille kuin muillekin! Roolinvaihtajat

paljastavat salaisuuden Pitäjämarkkinoilla.

13.00 ja 17.00. Näytös olisi
tarkoitus esittää syksymmäl-
lä myös Iissä, kunhan vain
löytyisi sopiva päivämäärä.

Sanna Kluukeri on erittäin
ylpeä taitavasta ja tunnolli-
sesta porukastaan, josta löy-
tyy kaikenlaista moniosaajaa,
joten joukolla olisi mahdolli-
suus toteuttaa monenlaisia
projekteja.

– On hienoa, että Kuiva-
niemeltä on onnistuttu koko-
amaan näinkin suuri poruk-
ka, kertoo Kluukeri. Hänellä
on ollut kunnia tehdä töitä jo
kolme vuotta heidän kans-
saan.

Rooleissa mukana ovat
Antti Ellilä, Tellervo Jyrkkä,
Pekka Riepula, Anita Tuuttu,
Marja-Liisa Junes, Marja-Lee-
na Jalopaasi, Leo Pakanen,
Pentti Ellilä, Matti Ellilä,
Pentti Matila ja Eeva Miet-
tunen sekä kuiskaajana Lea
Kestilä.

Jenny Kärki

Kotiseutumuseosta löytyy
Essuja ja Ansoja

Makkaraa, lättyjä, kahvia ja laulua on luvassa Kuivaniemen
kotiseutuyhdistyksen lauluilloissa, mutta mitä uutta itse kotiseutumuseo

tarjoaa tänä kesänä?
Kuivaniemen kotiseutumu-
seon tämän kesän näyttelyn
teemana on viime vuoden
tapaan metsästys. Sen lisäksi
piharakennuksen kamariin
tulee essunäyttely. Näytte-
lyssä on esillä eri mallisia esi-

liinoja eri vuosikymmeniltä,
kertoo kotiseutuyhdistyksen
sihteeri Anne Riepula. Mu-
seo on auki heinäkuussa lau-
antaisin ja sunnuntaisin kel-
lo 12-18. Sisäänpääsy on il-
mainen, mutta halutessaan

jokainen voi tukea kotiseutu-
yhdistystä vapaaehtoisella
pääsymaksulla.

Kuivaniemen kotiseutu-
yhdistys laulattaa tänäkin
kesänä ja yhteislaulua säestää
edellisvuosien tapaan Hanu-

ripelimannit. Lauluillat jär-
jestetään 6. ja 20. heinäkuuta
kello 18 sekä ensimmäinen
elokuuta kello 14. Aikaisem-
pina kesinä museon lauluil-
lat ovat olleet erittäin suosit-
tuja ja väkeä onkin saattanut
kertyä paikalle jopa kolminu-
meroinen määrä. Osallistujil-
le on tarjolla lättyjä, makka-
raa sekä kahvia pientä mak-
sua vastaan.

- Sateen sattuessa laules-
kelemme museon sisätilois-
sa, mutta aurinkoista keliä on
tilattu. Luotamme siihen, että
lauluillat järjestetään ulkona,
Riepula naurahtaa.

Yhdistys järjestää myös
Kotiseutujuhlan, joka pide-
tään sunnuntaina 11.7. Juhla
alkaa Jumalanpalveluksella
kello 12 Kuivaniemen kirkos-
sa, jonka jälkeen juhlallisuu-
det jatkuvat Nuorisoseuran
talossa. Kesällä 2011 on to-
dennäköisesti luvassa jotain
vielä juhlallisempaa, sillä
Kotiseutuyhdistys täyttää 60
vuotta.

Museoaluetta kunnoste-
taan talkoovoimin kello vii-
destä eteen päin, joka tiistai,
paitsi lauluiltoina. Museotal-
koissa on kaikenlaista puu-
haa jokaiselle, joka haluaa
vaalia kotiseudun historiaa ja
parantaa nykypäivän elämää
Kuivaniemen seudulla. (jk)

Talkoolainen valmistelee essunäyttelyä.

 Lauluiltoja varten talkoomiehet pystyttävät siirrettävää katsomoa.

Kuivaniemen Hoiva- ja pal-
veluasuntojen sekä Senioritu-
van yhteinen kevätjuhla ko-
kosi paikalle lähes 90 juhlijaa.

Juhlaa vietettiin Hoiva- ja
palveluasuntojen pihalla
makkaran ja muurinpohjalät-
tyjen paiston vauhdittamana.
Ilma suosi juhlijoita ja ohjel-
maakin oli. Paikalle saatiin
Miina-mummo Sirkka tyttä-
rineen sekä pelimannit lau-
lattamaan.

Juhlaväki kiittää Kuiva-
niemen Eläkkeensaajia ja Elä-
keliittoa talkootyöstä ja TOI-
VOTTAA AURINKOISTA
KESÄÄ!

Seniorituvan henkilökun-
ta ja asiakkaat kiittää taksiau-
toilija Paavo Juusolaa kulu-
neista vuosista. Aurinkoista
kesää myös Paavolle!

Kevätjuhlat Kuivaniemen
Hoiva- ja palveluasunnoilla

Ilma suosi kevätjuhlan viet-
täjiä, joita oli paikalla liki 90.

Tellevo Jyrkkä ja Antti Elli-
lä

Pentti Ellilä

Roolinvaihtajat. Kuvassa vasemmalta: Tellervo Jyrkkä,
Antti Ellilä , Eeva Miettunen, Pekka Riepula, takana Matti
Ellilä
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Haminantie 1, Ii • Puh. (08) 817 6100 tai
Tauno Kova 0400 680 659 • www.arvokovaoy.fi

Iin Hautaustoimisto

Hautauspalvelut
Pitopalvelut

Perunkirjoitukset

Hautakivet
Kaiverrukset

Entisöinnit

Voimayhtiön kalavelvoittei-
den ansiosta vaelluskalat ja
myös lohi ovat kuitenkin pa-
lanneet Iijokisuulle. Toisaal-
ta Iin Wanhan Haminan
aluetta on kunnostettu uu-
delleen markkina-alueeksi,
joten viime vuonna Iin Lohi-
markkinat elvytettiin yhteis-
työssä Perämeren Kalata-
lousyhteisöjen Liiton kala-
markkinahankkeen, kalas-
tuskuntien, kunnan ja Iilaak-
so Oy:n toimesta.

Lohimarkkinoiden ajan-

Lohisoppa maistui
Iin Lohimarkkinoilla

Iin Hamina on tunnettu kauppapaikkana jo 1300-
luvulta.Haminaan historiaan on aina kuulunut lohi ja
myös Lohimarkkinat. Mutta Lohimarkkinoilla koettiin

muutaman kymmenen vuoden katkos, kun Iijoki
rakennettiin ja lohi hävisi joelta vuosikausien ajaksi.

Iin Lohimarkkinoilla oli yh-
tenä ohjelmanumerona lo-
hien painon arvaaminen.
Tämän jutun kirjoittaja Ris-
to Tolonen on arvuuttanut
lohen painoa ennenkin.
Kuva Kuivaniemen markki-
noilta parin vuoden takaa.

kohta kesäkuun toisen vii-
konlopun aika on Iijoella to-
dennäköisin ja varmin ajan-
kohta lohen nousulle ja Lo-
himarkkinoille Iissä. Viime
vuonna Lohimarkkinat olivat
13.6 tänä kesänä 12.6. Viime
vuonna lohta saatiin kohta-
laisesti myös markkinaylei-
sölle. Tänä vuonna lohisaaliit
ovat olleet todella vähäisiä
suorastaan surkeita. Lohta ei
saatu markkinoille, lohta ei
ole myöskään saatu elävien
lohien ylisiirtoon Vaelluska-

lat Palaavat Iijokeen hank-
keen käyttöön.  Tilanne on
tältäkin osin eri kuin viime
vuonna.

Muutama kävijä pääsi
kuitenkin lohen omistajaksi,
kun tiesi tai arvasi markki-
noilla olleiden lohien painon
oikein.  Ilahduttavaa markki-
noilla kuitenkin oli, että
muuta ja erityisesti paikallis-
ta kalaa oli entistä enemmän
tarjolla. Samoin tarjolla oli
entistä monipuolisemmilla
tavoilla valmistettua kalaa.
Merihelmen Aikion Jounin
lohisoppa todettiin maistu-
vaksi, se kävi kaupaksi vii-
meistä kippoa myöten. Myös
tuoreen kalan menekki oli
ilahduttavaa.

Päivän aikana puhuttiin ja
saatiin runsaasti tietoa kalan-
hoidosta, hylkeiden aiheutta-
mista haitoista kalastukselle,
mahdollisuuksista estää hyl-
jetuhoja ja rakentaa hylkeen-
kestäviä pyydyksiä. Runsas-
lukuinen Reserviläispiirin
polkupyörämarssi vieraili
alueella ja vieraita markkina-
alueella kävikin päivän mit-
taan ilahduttavan runsaasti.
Lohimarkkinat ovat jälleen
pysyvästi Iin Wanhan Hami-
nan elävää historiaa.

Markkinamyyjä kom-
mentti päivän päätteeksi:
“hyvät lohimarkkinat, vaik-
ka pääartikkelia  Iijoen lohta
ei ollutkaan”.

Risto Tolonen

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat la ja su 17.-18.7.2010
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Herva Kymaanrakennus

Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

Jouko 0400 290 848

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

P & R

Turveurakoitsijat ovat paikallisia yrittäjiä.

T U R V E R U U K K I
Teknologiantie 12, 90570 Oulu

Vaihde 044 551 5700, telefax (08) 551 5520
E-mail: turve@turveruukki.fi Heinäkuun 17. ja 18. päivä

pitäjämarkkinoiden maa-
merkkinä toimii jälleen ker-
ran Kuivaniemen Nuoriso-
seuran lettuteltta. Viikonlo-
pun aikana lettujen paistami-
nen työllistää noin 15 henki-
löä.

Viime kesänä järjestettiin
myös markkinabingo, jota
jatketaan myös tänäkin vuon-
na. Sään puolesta toivotaan
parempaa menestystä kuin
edellisellä kerralla.

– Sen ainoan kerran kun
viime Pitäjämarkkinoilla sa-
toi, se oli tietysti bingon kans-
sa samaan aikaan, mikä aihe-
utti hämmennystä ja kom-
melluksia, kertoo bingoisän-
tänäkin toimiva Raimo Iko-
nen, mutta jatkaa, että silti

Muurinpohjalettuja ja bingoa
Kuivaniemen Nuorisoseura on tarjonnut jo

vuosikausia aktiviteettejä jäsenilleen ja
muillekin kiinnostuneille. Tänäkin vuonna seura
on merkittävässä osassa Pitäjämarkkinoilla ja

heidän luokseen voi suunnistaa joko kookkaan
teltan nähdessään tai muurinpohjalettujen

tuoksun avulla, kertoo Raimo Ikonen.

väkeä riitti varmasti yli sata
henkilöä.

Tälläkin hetkellä bingo on
Nuorisoseuran aktiviteeteis-
ta yksi ylitse muiden.

– Turha pelko pois, että
tähän koukkuun voisi jäädä.
Bingoa on vain kahdesti
kuussa, joten se ei kerkeä te-
kemään kovin suurta lovea
kukkaroon, Ikonen rohkaisee
heitä, jotka eivät ole vielä us-
kaltautuneet pelaamaan.

Bingon voitot ovat kiitet-
tävän kokoisia käteissummia
ja joulun alla viikottain pidet-
tävän kinkkubingon pääpal-
kinto on nimestäkin päätelty-
nä lihaisempi. Tämän vuo-
den Markkinabingon pääpal-
kintona on polkupyörä.

Heinäkuussa Nuorisoseu-

rantalon suurimpana veto-
naulana konsertoi Anneli
Mattila 14. heinäkuuta. Alku-
illasta järjestetään ilmainen
nappuladisko ja myöhem-
min olutteltassa kajautetaan
karaokea.

Joka toinen viikonloppu
Kuivaniemen eläkkeensaajat
vuokraavat Nuorisoseuran
talon päivätansseja varten,
missä pyörähtelee väkeä lä-
hipaikkakunnilta – Oulusta
Tornioon ja joskus kauem-
paakin.

Nuorisoseuran eloisuutta
vaalii myös poikkeuksellisen
nuori porukka:

– Monissa kunnissa nuo-
risoseurojen aktiivisimmat
ovat 60-70-vuotiaita, mutta
meidän johtokunnan keski-
ikä on varmasti noin 30, ke-
huu Ikonen.

Hän myös kehottaa kaik-
kia seuran toiminnasta kiin-
nostuneita ottamaan roh-
keasti yhteyttä. Ikonen vihjaa
seuran olevan mainio mah-
dollisuus laajentaa sosiaalis-
ta verkostoaan, varsinkin
uusille kuntalaisille. (jk)

Raimo Ikonen toimii Nuo-
risoseuralla bingoisäntänä.

Lauantaina 24. heinäkuuta
Kuivaniemeläisille tarjotaan
mahdollisuus nostattaa yh-
teishenkeä liikunnan voimin.
Kuivaniemi Hölkkä on järjes-
tetty jo yli kaksikymmentä
kertaa ja tapahtuman ympä-
rille onkin jo päässyt kerty-
mään jonkin verran tuttuja
naamoja.

– Kyllä täällä aika paljon
käy vakioporukkaa tästä lä-
hiseudulta, mutta myös lo-
malaisia, jotka tullessa tai
mennessä Pohjois-Suomeen

Kuivaniemellä vipinää kinttuihin
Tänä vuonna Kuivaniemellä hölkätään 24. heinäkuuta. Juoksureitti ja -
sarjat ovat samat kuin viime vuonna, joten yllätyksiä sen puolesta ei

osallistujille pitäisi tulla.
käyvät matkan varrella tääl-
lä juoksemassa, kertoo Hölk-
kätapahtuman puuhamies
Markku Kaikkonen.

Hölkkäreitti on pituudel-
taan 4,2 km ja se alkaa Kui-
vaniemen urheilukentältä.
Nuoret kiertävät reitin kerran
ja muut kahteen kertaan.
Juoksijoiden kannalta tämä
reitti on Kaikkosen mukaan
kaikista paras ja lisäksi myös
helppo järjestää.

Aikaisempina vuosina ta-
pahtuma on soljunut muka-

vasti ja juoksijoita on ollut
noin puolen sadan tietämil-
lä. Jokaista juoksijaa muiste-
taan palkinnolla, jotta osallis-
tumisesta jää jokin pysyväm-
pi muisto kuin pelkkä hiki
ihon pintaan.

Osallistumaan pääsee seit-
semän euron osallistujamak-
sulla (5 euroa juoksijakortil-
la) ja ilmoittautua voi paikan
päällä klo 12 mennessä, jol-
loin hölkkä jo starttaakin.
Muulloin kyselyt voi osoittaa
Markku Kaikkoselle. (jk)
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Kone Niskala Oy
- Maanrakennustyöt - Maansiirtotyöt

- Haja-asutusalueen jätevesityöt ja -suunnittelu

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24
95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

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

Puh. 0400 290 547

-kotitalouksien jätehuolto
-kaivojen tyhjennykset
-vaihtolavakuljetukset
-vuokrattavana roskalavoja

Maa- ja turveurakointi

Matti Böök Oy
puh. 0400 287 729

Maansiirto ja
maa-ainestoimitukset

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

Puutavaran kuljetusta

H&M MIETTUNEN KY
Ratatie 112 A, 95100 Kuivaniemi

Puutavara-auto 0400 394 257
Hannu 0400 180 354
Matti 040 723 7150Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

www.ppy.fi p. 311 4677

· korjaamopalvelut
· autotarvikkeet
· hydrauliikkaletkut
· kiinnitystarvikkeet

Merkillisen hyvät osat!

Kauppatie 6, 91100 Ii
Puh. 08-817 6050, 045 312 5755,
Harri 045 266 3887
iin.autotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

· työkalut
· sähkötarvikkeet
· Nokia -matkapuhelimet

“Tämä alkutaival yrittäjänä
on vaikuttanut ihan lupaa-
valta, koska yritykseni sai
heti ensi kättelyssä tehtäväk-
seen Kemin LumiLinnan säh-
köasennustyöt. Sen jälkeen-
kin on alkuvuodesta lähtien
tuntunut välillä olevan niin
julmetusti töitä, että saimme
tehdä niitä ihan tosissaan,
sanoo Tero Viitala.

Viitalan yrityksen suurim-
mat työllistäjät ovat runsaat
puoli vuotta kestäneen toi-
minnan aikana olleet Kemin
kaupungin Tietohallintokes-
kus ja tilapalvelu sekä Simon
kunta. Alkukesästä toiminta
on kuitenkin ollut hieman
hiljaisempaa, kuten yleensä-
kin alalla tuohon aikaan vuo-
desta.

“Kunhan kesä vain saa-
daan kunnolla aluilleen, eli
koulut sulkevat ovensa ja
kaupunkien ja kuntien kun-
nossapitosuunnitelmat val-
mistuvat, tilanne on taas täy-
sin toinen. Kesällä meitä työl-
listävät kesämökkeihin ja
omakotitaloihin tarvittavat
sähkötyöt saneeraus- ja uu-
disrakennuskohteista alkaen.
Kaikki työt otetaan vastaan,
ja me myös pystymme teke-
mään ne valmiiksi.

Asennustöiden lisäksi yri-
tys tekee myös sähkösuunnit-
telua. Esimerkiksi omakotita-
lohankkeiden yhteydessä sii-
hen sisältyy koko sähköjärjes-
telmän suunnittelu alusta
loppuun.

“Sähkösuunnittelu lähtee

Tero Viitalan yritystoiminta
alkanut lupaavasti
Kuivaniemeläinen Tero Viitala perusti sähköalan

yrityksensä viime vuoden joulukuussa. Heti
aloituksensa jälkeen seuraavana kuukautena

yritys pääsi toteuttamaan vaativan ja verrattain
ison sähköasennusprojektin.

siitä, että ensiksi käymme asi-
akkaan kanssa läpi hänen toi-
veensa. Sen jälkeen me läh-
demme toteuttamaan näitä
toiveita siirtämällä ne tieto-
koneelle ja tekemällä asian-
mukaiset sähkösuunnitel-
mat.

Yritykseltä sähkösuunnit-
telu vaatii ensinnäkin tieto-
koneohjelmiston, eikä sellai-
nen ylipäänsäkään ole mi-
kään halpa ostos. Laaduk-
kaan suomalaisen ohjelmis-
ton kappalehinta on viidestä
kuuteen tuhanteen euroa.

Oppisopimuskoulutus
hyvä väylä yrittäjyyteen
Tero Viitala alkoi lähemmäs
kolmekymmentävuotiaana
opiskella sähköasentajaksi.
Kolmevuotisen oppisopi-
muskoulutuksen ajaksi hän
pääsi töihin Kemiläisen Jor-
ma Kauppisen sähköura-
kointia ja -suunnittelua teke-
vään yritykseen.

“Halusin sähköalalle siitä-
kin syystä, että tiesin tällä
alalla riittävän töitä. Oppiso-
pimuskoulutus oli varmasti
minun ikäiselleni miehelle
paras väylä valmistua am-
mattiin. Olin töissä Tmi Jor-
ma Kauppisella, ja samana
päivänä, kun hän jäi eläk-
keelle, minä perustin oman
yritykseni.

Viitalan yritys on jatkanut
eläkkeelle Kauppisen jalan-
jäljillä. Myös asiakaskunta on
pysynyt paljolti samana. Syy-
nä tähän on juuri Viitalalle

oppisopimuskoulutuksen ai-
kana kertynyt tietotaito. Esi-
merkiksi Kemin LumiLinnan
sähkötöiden tekemisestä hä-
nellä oli kokemusta jo kol-
melta aikaisemmalta vuodel-
ta.

“LumiLinnan sähköasen-
nustöitä tekemässä minulla

oli lisäkseni kolme työnteki-
jää, ja jatkossakin tulen työl-
listämään ihmisiä projekti-
kohtaisesti. Jos kuitenkin tu-
levaisuudessa pystyisin työl-
listämään lisäkseni pari muu-
ta, niin se olisi mielestäni
hyvä saavutus. (jm)

Halusin sähköalalle siitäkin syystä, että tiesin tällä alalla
riittävän töitä. Oppisopimuskoulutus oli varmasti minun
ikäiselleni miehelle paras väylä valmistua ammattiin,
toteaa Tero Viitala.

www.transport-savikko.fi

Tel.  020 781 5600
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Luonnosta saa voimaa.

Suomalaista sähköä.
Suomalaista lämpöä.

MUSTOSEN
LASI KY

Päivystys 0400 695 880
Asentajankatu 4, 94600 Kemi, puh. 223 864

Lasiasioissa

Puh. 0400 395 519, fax 016-282 372
Ajoksentie 623, 94900 KEMI

- Sähköasennukset
- Tietoliikenneverkot
- Sähkösuunnittelu
- Uudis- ja saneerauskohteet
- Urakointi

Puh. 044 219 4206
teroviitala@hotmail.com

Sähköä tuulesta, vedestä ja auringosta

Paloasemantie 13
91100Ii
www.iinenergia.fi

Puh. (08) 8180 220
Vikapäivystys työajan
ulkopuolella 0400 382 989

Iin Energia Oy

Kuivaniemen vanhan kun-
nan alueella Vapo työllistää
tuotannollisissa osioissaan
reilut 120 henkilöä ja toimi-
tuksellisella puolella ympäri
vuoden työllistyy noin 45
henkilöä.

– Se on monelle yllättävää,
miten paljon porukkaa meil-
le työllistyy. Heitä ei juuri-
kaan näy kuntakeskuksissa,
koska suurimmiksi osin he
kaivavat siellä korvessa, Jäär-
ni kertoo.

Kuivaniemen alueella on
Jäärnin arvion mukaan lähes
kaksituhatta hehtaaria Va-
pon soita. Tänä vuonna tällä
seudulla on ollut erityisen
suotuisat tuotannolliset olo-
suhteet, varsinkin verrattuna

Turve työllistää Kuivaniemellä
Vapo Oy valmistautuu tällä hetkellä tulevaan
lämmityskauteen. Urakointipäällikkö Kalervo

Jäärni kertoo, että he ovat asettaneet
Kuivaniemen alueella tavoitteekseen tuottaa

tänä vuonna miljoona kuutiota turvetta.

muualle Suomeen. Vapon
soita on yhteensä noin 45 000
hehtaaria koko Suomessa ja
lisäksi turvetta tuotetaan
myös Ruotsissa sekä Virossa.

Erittäin tärkeä painopiste
Vapolle on myös ympäris-
tönsuojelussa. Vastuullisena
luonnonvarojen käyttäjänä
heille on tärkeää, että toimin-
taa kehitetään koko ajan ym-

päristön kannalta parempaan
suuntaan.

Lisäksi Vapo Oy on kun-
nostautunut opetusvideoi-
den saralla. Kaksi vuotta kes-
täneessä projektissa kuvaus-
operaation suoritti Kuvapäät
Oy. Kuvapäät ja Vapo kävi-
vät yhdessä kuvaamassa
Suomen soilla, myös Kuiva-
niemellä, työhönopastusvi-

deosarjaa, joissa opastetaan
esimerkiksi työkoneiden
käytössä.

– Tässä on vähän kättä pi-
dempää yrittäjille, eli video
jota voi näyttää esimerkiksi
uusille työntekijöille tai kou-
luttaa sen avulla vanhoja
työntekijöitä esimerkiksi sa-
dekausien aikana, Jäärni se-
lostaa.

Tavallisetkin ihmiset voi-
vat käydä kuulemassa turve-
tuotannon asioita ja Vapon
toiminnasta yhdessä Turve-
teollisuusliiton kanssa järjes-
tetyillä avoimien ovien päi-
villä. Viimeksi tapahtuma on
pidetty muun muassa Utajär-
vellä. (jk)
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Tuoretta kalaa
ympäri vuoden

ULAPPALOHI OY
Perkkauksentie 14  A  95100 Kuivaniemi, puh. 0500 581 006

Kuivajoentie 13 A 2
95100 Kuivaniemi
Puh. 08-724 7230
tai 040 722 8409

- ajanmukaista kukkapalvelua
- sidontatyöt kaikkiin juhliin
- monipuolinen lahjatavaravalikoima

Tervetuloa!

Nelosparkissa paljon
uutta tänä vuonna
Nelostien varressa Kuivanie-
men nuorisoseurantalon vie-
ressä olevan Nelosparkin
yrittäjä Eija Södö kertoo, että
kevään aikana tulleet uudet
myyntiartikkelit ovat nosta-
neet asiakasvirtoja huimasti.

– Keväällä alettiin myydä
hampurilaisia ja sen jälkeen
ei ole enää pärjännyt niin,
että vain yksi henkilö pyörit-
täisi liikettä. Vilkkaimpina
päivinä saattaa mennä jopa
120 ateriaa, kertoo Södö. Sil-
loin keittiön puolella pitää
olla ainakin kaksi tekijää, hän
jatkaa.

Asiakkaat ovat kehuneet
uusia hampurilaisia. Pitsat
ovat olleet Nelosparkin vali-

koimassa jo muutaman vuo-
den. Asiakkaat eivät ole pel-
kästään paikkakuntalaisia
vaan myös monet matkamie-
het ja muut ohikulkijat py-
sähtyvät ruokailemassa.

– Veikkauspiste on ollut
meillä pari kuukautta ja li-
säksi polttoainemyynti jatkaa
aivan normaalisti. Huolto-
aseman tavalliset kioskituot-
teet säilyvät myös ennallaan,
Södö kertoo.

Irtojäätelö on myös uusi
kesäinen myyntiartikkeli ja
niin ikään keväällä on aloitet-
tu lounasruokailut. Lounaal-
la tarjotaan aivan tavallisia
kotiruokia kello 11-13.30. (jk)

Eija Södö
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Motoristit haluavat
kantaa korren kekoon
veteraanien hyväksi

• myynti • asennus • huolto

Asentajankatu 14 94600 Kemi
p. (016) 256 922

Avoinna ark. 8-17, la 10-13

Kemin LVI-Palvelu OyRAKENNUS- JA
SÄHKÖURAKOINTI
TÄLLÄRI OY

Oijärventie 1668 95130 Hyryoja

Veikko Södö

puh. 0400 390 504

MYYTÄVÄNÄ IISSÄ RIVITALOHUONEISTOJA

Teemu Södö

Puhelin: 040 910 8276

monelle sosiaalinen henki-
reikä.

– Harrastajille se 2-pyöräi-
nen on tärkeä asia, ja siitä
keskusteleminen rikkoo rajo-
ja monien ihmisten välillä,
joiden kanssa ei muuten tu-
lisi juteltua. Minullekin on
tullut paljon uusia kavereita
kerhon kautta, ja siksi var-
maan olenkin vielä mukana
tässä toiminnassa, Oinas se-
lostaa.

Siku-Moton kerhotalo eli
“Päämaja” sijaitsee noin 21
kilometriä Kuivaniemen kes-
kustasta Kuivajokivarressa.
Päämaja on vanha Kansa-
koulurakennus ja sillä on
kauniin jokivarren maisemis-
sa hyvät saunatilat ja laituri
sekä mahdollisuus laulaa ka-
raokea illanviettojen yhtey-
dessä.

– Kerhotilojen kunnostus
ja kokoontumisajojen järjeste-
lyt hoidetaan kerholaisten
kesken talkoovoimin, kertoo
Siku-Moton aktiivinen jäsen
Liisa Ruonala.

– Liisa on enemmän kuin
oikea käteni. Onhan toki tun-
nettua, että “kaiken takana
on Nainen”, Jussi Oinas ke-
huu.

Kevätkohellus -tapahtu-
ma järjestettiin 15. toukokuu-
ta ja tämä oli jo kolmas laa-
tuaan. Paikalla oli myös elä-
vää musiikkia. Keväinen ko-
koontumisajo oli kansallinen
tapahtuma, jonne kertyi vä-
keä Etelä-Suomesta asti. Ke-
vätkohellukseen on liitetty
Sikun perinteiset ajokauden
avajaiset.

Jenny Kärki

Sikun ensimmäisen kevätkohelluksen talkooporukasta,
vuodelta 2008.

Kuivanimellä päämajaansa
pitävä Siku-Moto ry on kas-
vanut vuosien saatossa lähes
satahenkiseksi moottoripyö-
räharrastajien sosiaaliseksi
verkostoksi. Hauskanpidon
lisäksi motoristit haluavat
antaa oman osansa avusta
Kuivaniemen alueen veteraa-
neille.

Siku-Moto Moottoripyö-
räkerho on ollut toiminnassa
Kuivaniemellä jo 14 vuotta ja
se lähti liikkeelle noin viiden-
toista jäsenen kerhona. Nyt
jäseniä on lähes sata ja jou-
kossa on kaikenikäisiä huris-
telijoita ympäri Suomea.

Siku-Moton puheenjohta-
ja Jussi Oinas kertoo, että ke-
väällä kokouksessa heräsi
idea, että kerholaiset voisivat
auttaa Kuivaniemen alueen
veteraaneja ja heidän puoli-
soitaan. Kerholaiset eivät läh-
de rahankerjuu linjalle, vaan
haluavat antaa apua, joka
menee varmasti perille. Han-
ke on käynnistymässä tämän
ajokauden aikana ja jatkuu
syksyn ja talven mittaan so-
vitulla tavalla veteraanien ja
siku-moton kesken.

– Rahaa ei käytetä puolin
eikä toisin, vaa n me autam-
me konkreettisesti esimerkik-
si tekemällä polttopuita,
käymme leikkaamassa nur-
mikkoa, luomassa lunta tai
maalaamassa. On tosi hieno
juttu, että porukka lähti mu-
kaan ja tuntuu hyvältä antaa
tällaista inhimillistä apua,
kertoo Oinas.

Erilaiset talkootyöt ovat
kerholaisille yhdistävää toi-
mintaa. Oinas kertoo myös,
että moottoripyöräily harras-
tuksena sekä sen yhteydessä
muut kerhon aktiviteetit ovat

Kuivaniemellä vuodesta
2002 toiminut Kuivaniemen
työnhakijat ry on  vilkastut-
tanut paikkakunnan elämää
useilla eri tapahtumilla.  Jou-
lunavaus, joka järjestettiin
yhteistyössä Kuivaniemen
Yrittäjien kanssa, oli menes-
tys. Paikalla oli kolmisensa-
taa kävijää ja myyjiä kerään-
tyi paikalle mukavasti. Tä-
män vuoden puolella on jär-
jestetty useita lauluiltoja ha-
nuripelimannien avustuksel-
la.

Maaliskuulla järjestettiin
urheilukentällä koko per-
heen ulkoilutapahtuma yh-
teistyössä MLL:n Kuivanie-
men paikallisyhdistyksen
kanssa. Perinteinen vete-
raanikahvitus keräsi kiitettä-
vän määrän väkeä laulamaan
sota-ajan lauluja  Kahvila
Monitorille. Vappubrunssia
maisteltiin lämpöisessä ke-
vätsäässä.

Kesäterveisiä Kuivaniemen työnhakijat ry:ltä
Yhdistyksen toiminta-

edellytyksiä ovat parantaneet
ELY-keskuksen myöntämät
rahoitukset kahteen eri pro-
jektiin, Jelppitupaan ja Koh-
tauspaikkana Monitoriin. Ra-
hoitukset ovat parantaneet
yhdistyksen kykyä työllistää
ja tarjota palveluita entistä
useammille henkilöille. Täl-
lä hetkellä yhdistyksen pal-
veluksessa on 19 henkilöä
erilaisissa työllistämistoi-
menpiteissä. Yhdistyksen jä-
senmäärä on pysynyt tasaise-
na, uusia aktiivisia jäseniä
otetaan mukaan ympäri vuo-
den, tervetuloa vaikutta-
maan paikalliseen yhdistyk-
seen.

Jelppitupa-projekti tarjoaa
siivous-,ompelu ja talon-
miespalveluita sekä apua
kodin pieniin remonttitöihin.
Lisäksi projektiin kehitellään
atk-puolen toimintaa, josta
tiedotamme myöhemmässä

vaiheessa.
Kohtauspaikkana Monito-

ri-projekti tarjoaa edullisia
lounas-kahvila palveluita jä-
senille, työttömille ja eläke-
läisille. Maistuvat leivonnai-
set saat etukäteen tilaamalla
edullisesti kahvipöytääsi ko-
ristamaan.

Projektin pääajatuksena
on kehittää Kahvila Monito-
rista koko kylän yhteinen
kohtaamispaikka, jonne on
helppo tulla keskustelemaan
ajankohtaisista asioista. Ide-
ana on järjestää syksyn mit-
taan aamuisin erilaisia  tee-
makeskusteluja, joiden päät-
teeksi tarjoamme ilmaisen
aamupuuron osallistujille.

Toimintamme on nyt siir-
tynyt kokonaisuudessaan
Aseman vanhalle koululle
entisten toimitilojen remon-
toinnin ajaksi. Aseman van-
halta koululta on myös haet-
tavissa yhdistyksen jakama

EU-ruokapaketti kahvilan
aukioloaikoina arkisin klo
8.00-15.00. Väliaikaisessa lou-
nas-kahvilassa tarjotaan lou-
nas totuttuun tapaan klo
11.00-13.00.

Tulevista tapahtumista
7.8.2010 järjestettävä virkis-
tysmatka Toppilan Möljälle
katsomaan “Vain muutaman
huijarin tähden”-näytelmää
on jo kerännyt mukavasti en-
nakkoilmoittautumisia, mut-
ta vielä mahtuu mukaan. Pe-
rinteiset Elo-ja kalamarkkinat
järjestetään nyt syyskuun
lopulla.Toivotamme kaikille
lämpöisiä kesäpäiviä ja ter-
vetuloa asioimaan viihtyisiin
tiloihimme Kuivaniemen
Aseman vanhalle koululle
osoitteeseen Mattilantie 1,
Kuivaniemi.

Terveisin,
Kuivaniemen työnhakijat ry

Minna Tolonen

Kuiva-Turve Oy 30 vuotta seksi. Valtiolta vuokratut
suot olivat luonnontilassa ja
niiltä päästiin tuottamaan
turvetta vasta parin kesän jäl-
keen. Vuosien myötä yhtiön
taloudellinen tila on kohen-
tunut. Osaltaan tähän vauras-
tumiseen on vaikuttanut
markkinointikanavan aukea-
minen valtakunnan laajuisen
yhtiön kautta. Rinnan tuotan-
totoiminnan kanssa yhtiö on
tehnyt uraauurtavaa kehitys-
työtä turvesoilta tulevien va-
lumavesien puhdistuksessa.

Tuotantomäärien kasva-
essa yhtiön vauraus vuosi-
kymmenien saatossa on ko-
hentunut.  Tämän myötä
Kuiva-Turve Oy:n kehitystyö
Kuivaniemellä on voimistu-
nut ja synnyttänyt merkittä-
vää yritystoimintaa. Tästä
merkittävimmät esimerkit
ovat Vatunkiin noussut kah-
deksan voimalan tuulipuisto
ja Eurooppa 75-valtatien var-
teen Myllykankaalle raken-
nettu matkailualue, joka kä-
sittää matkailukeskus Meri-
helmen ja Merihelmi Cam-
ping leirintäalueen. Myös
henkistä kehitystä yhtiö on
tukenut muun muassa sti-
pendien muodossa. Nyt, in-
himillisesti katsoen parhaa-
seen miehuusikään päässyt,
yritys toimii menestykselli-
sesti. Toivotamme onnea
syksyllä vietettävän merkki-
päivän johdosta!

Erkki Paaso

Kuiva-Turve Oy:n historiakirjan kirjoittaja Erkki Paaso pihapiirissä olevan vanhan ait-
tansa edustalla, joka toimi 1900-luvun alussa hänen isänsä ja äitinsä asuinpaikkana
kun rakennettiin tilan päärakennusta.

Aina ei osakeyhtiön osak-
keenomistajat odota tilinpää-
töksen osoittavan mahdolli-
simman suurta ylijäämää
osingon saamiseksi.

Kuiva-Turve Oy:n osak-
keenomistajat ovat nähneet
“metsän puilta”. Kun yrityk-
sen omistajina ovat kunta ja
paikallinen sähköyhtiö, niin
niiden menestyminen riip-
puu paikkakunnan kehityk-
sestä. Niinpä nämä omistajat
ovat hyväksyneet sellaisen
yritysmetodin, että kun paik-
kakunnalle syntyy uutta elin-
voimaa niin kunnan verotu-

lot kasvavat ja sähköyhtiö saa
myydä enemmän tuotettaan.
Näin näiden molempien
osakkeenomistajin lopulli-
nen tulos löytyy täältä. Tämä
selviää yhtiöstä kootusta 30-
vuotishistoriikistä.

Alkuvuosina tämäkin yh-

tiö, niin kuin moni muukin
vasta alkava yritys, oli talou-
dellisissa vaikeuksissa. Pie-
nen osakepääoman varassa
vietiin asioita eteenpäin. En-
simmäinen kesä oli kovin sa-
teinen. Tämän vuoksi isäntä-
linjan tuotto jäi kovin vähäi-

Kuiva-Turve Oy on toiminut Kuivaniemellä 30-
vuotta. Alusta saakka yrityksen toiminnassa

mukana ollut Erkki Paaso on kirjoittanut Kuiva-
Turpeen vaiheista historiikkikirjan, joka on
parhaillaan painettavana. Kirja julkistetaan

yrityksen 30-vuotisjuhlassa ensi syyskuussa
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Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:

TARVITSETKO TYÖVOIMAA?
MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.

Soita ja kysy!

Sähkö ja kiinteistönhoitotyöt: puh. 040 526 8119
Rakennustyöt: puh. 045 634 1799
Hieronta ja nivel-jäsenkorjaukset: puh. 040 5309351
Toimistotyöt: puh. 040 861 2884

Tuoretta kalaa ympäri vuoden
Puh. 040 722 0500

Ratatie 2 B, 95100 Kuivaniemi
puh. 040 766 2196

Palvelemme:
ti, ke, to, su klo 15-22, pe, la klo 16-24

GRILLI  SALSAGRILLI  SALSAGRILLI  SALSAGRILLI  SALSAGRILLI  SALSA

• Asbestipurku • Asennustyöt/purkutyöt  • Tehdaspalvelu
• Hitsauspalvelu • Hiekkapuhallukset • Traktoriurakointi

P. 040 502 9653 • harri.vaataja@netti.fi • www.finnsteel.fi

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua
Säännöllinen kotihoito
Ympärivuorokautinen hoito
Asiointi- ja saattajapalvelut
Omaishoitajien vapaapäivät
Kotisiivoukset

P. 045 631 2698

Palveluseteli tai kotitalous-
vähennysmahdollisuus 60%

Uutta rakentaessa - vanhaa korjatessa

Alan asiantuntemuksella
öljypoltinasennus, -myynti ja -huolto

LVI-tarvikemyynti

TTTTT:MI MA:MI MA:MI MA:MI MA:MI MATTI KUMPULAINENTTI KUMPULAINENTTI KUMPULAINENTTI KUMPULAINENTTI KUMPULAINEN
LLLLLVI-PVI-PVI-PVI-PVI-PALALALALALVELVELVELVELVELUUUUU

Puh. 0400 393 586

LVI-URAKOINTI
ARTTU HÖYHTYÄ

Puh. 040 843 7088
arttu.hoyhtya@gmail.com

Turveurakoitsija tekee töitä
kelloon vilkaisematta

“Turpeennostokausi alkaa
yleensä suurin piirtein touko-
kuun puolesta lähtien, ja
yleensä se on loppunut suun-
nilleen samoihin aikoihin,
kun lapset syksyllä aloittavat
koulunkäynnin. Turpeennos-
toaikana tehdään töitä niin
paljon kuin vain suinkin pys-
tytään.  Normaali työpäivä
on silloin vähintään kuusi-
toista tuntia, sanoo Aaro Ke-
hus.

Eikä energiahuollon tur-
vaamisen puolesta työsken-
televällä turveurakoitsijalla
ole kauden aikana pitkiä pel-
kästään työpäivät. Tarvittaes-
sa työkoneen kuljettaja työs-
kentelee kesäaikaan seitse-
mänä päivänä viikossa, jotta
energiateollisuuden tarve
saataisiin tyydytetyksi.

“Jos yrittäjänä pitäisi löy-
tää turvealalta jokin vähem-
män hieno puoli, niin sitten
se on se, että tällä alalla yrit-
täjä on usein säiden armoil-
la. Sadepäivinä me joudum-
me keskeyttämään varsinai-
sen työnteon ja vaikka huila-
ta ja odotella parempia kele-
jä. Täytyyhän meidän tieten-

Veljekset Aaro ja Sauli Kehus Ay on
kuivaniemeläinen koneurakointi-alan yritys.
Veljeksien Aaro ja Sauli Kehuksen yhteisesti
omistamassa yrityksessä erityiset kesät ovat
kiireistä aikaa. Silloin koneurakointi-yrityksen

kalusto on lähes tauotta tositoimissa
turvesuolla. Tietysti tämä tarkoittaa myös sitä,

että sekä turpeennostosesonkia varten palkatut
työntekijät kuin myös veljekset tavoittaa
kauniina kesäpäivänä todennäköisimmin

turvesuolta.

kin turpeennostamisen lisäk-
si tehdä muutakin, kuten
huoltaa kalustoa, jota voi-
daan tehdä keleistä riippu-
matta.

Kesä kiireisintä aikaa
Veljekset Aaro ja Sauli Kehus
Ay ei yrityksenä toimi pel-
kästään suorittaen turveura-
kointia, koska muutoinhan
yritys seisoisi toimettomana
syksystä seuraavan vuoden
toukokuuhun saakka. Tur-
veurakoinnin lisäksi yritys
työskentelee muun muassa

rakentamalla salaojia, metsä-
autoteitä sekä talviautoteitä.

“Kun työskentelee nimen-
omaan juuri tällaisella alalla
kuin me, niin työntekijämme
ovat tavallaan kesätyönteki-
jöitä. Nimittäin kyllä se on
tosiasia, että täälläpäin Suo-
mea talvet ovat hyvin hiljai-
sia, ja juuri silloin pitää välil-
lä pohtia ja suunnitella, mitä
nyt voisi ja kannattaisi tehdä.
Yrittäjän ei kannata koskaan
ruveta nirsoilemaan, ja meil-
le käy aivan mitkä tahansa
hommat, joita voidaan tehdä

kuorma-autolla, kaivinko-
neella ja traktorilla, sanoo
Aaro Kehus.

Tämän vuoden huhti-
kuussa viisikymmentä vuot-
ta täyttänyt Aaro Kehus aloit-
ti yrittäjä 80-luvun alkupuo-
lella kalastamalla troolialuk-
sella. Silloinkin yhtiökump-
panina oli oma veli.

“Ensinnäkin yrittäjänä toi-
miminen on antanut minulle
muistorikkaan nuoruuden.
Jos lähdet nuorena miehenä
eteläntielle, pääset näkemään
ja kokemaan paljon, sekä ta-
paat matkallasi kaikenlaisia
ihmisiä.

Sen jälkeen, kun Aaro Ke-
hus aloitti yrittäjänä 80-luvun
alkupuolella kalastuksen pa-
rissa, hän ei ole ollut päivää-
kään kenenkään toisen töis-
sä.

“Yrittäjyys on yksi hulluu-
denlaji, ja siihen eivät terve-
järkiset rupea.  Siihen ryhty-
vät sellaiset ihmiset, jotka ha-
luavat ottaa irtiottoja ja kat-
sella omia rajojaan.

Jukka Miettinen

Kuivaniemen 25:t Pitäjämarkkinat la ja su 17.-18.7.2010. Tervetuloa!
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KULJETUSLIIKE

p. 0400 397 658
Pertti Ylitalo

• maa-aineskuljetukset kasettiyhdistelmällä
• lavettikuljetukset • pyöräkonetyöt, kaivuutyöt
• toimitan hiekkaa, soraa, jyrsittyä peltomultaa,
  murskeita, salaojasepeliä

Simo

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 234 9920

www.rantakairansahko.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

Matti Böök ei pelännyt lamaa

Kuivaniemeltä kotoisin ole-
va, mutta nykyisin Simossa
asuva, Mika Sankala on jo
nuoresta pitäen tottunut te-
kemään töitä. Viimeksi en-
nen oman yrityksensä perus-
tamista, hän ajoi lähemmäs
kymmenen vuoden ajan rek-
ka-autoa. Vaikka ahkerana
työntekijänä Sankala teki
työnsä tunnollisesti, niin hän
ei ollut alun alkaenkaan ol-
lut vakuuttunut työnsä mie-
lekkyydestä. Tehdessään töi-
tä rekkakuskina, hän vakuut-
tui pikkuhiljaa, että hänen
valitsemansa ala ei tosiaan
ollutkaan häntä varten tar-
koitettu.

“Olin aikoinaan tehnyt ra-
kennuspeltisepän hommia.
Sain siitä ajatuksen, että mi-
nunkin pitäisi päästä opiske-
lemaan tuota alaa tai sitten
johonkin muuhun rakennus-
puolen ammattiin. Totuus-
han on, että rakennuspuolen
ammatit ovat kiinnostaneet
minua jo lapsuudesta lähtien,
sanoo Sankala.

Ennen kuin Sankala teki
lopullisen valinnan, mihin
tiettyyn rakennuspuolen am-
mattiin hän tulisi suuntautu-

Rekka-auton ratista LVI-alan yrittäjäksi
maan, hän sai tietoonsa tä-
män valintakysymyksen
kannalta jotakin hyvin mer-
kittävää. Hän nimittäin sai
kuulla, että LVI-alan yrittäjä-
nä pitkään toiminut simolai-
nen Erkki Veittikoski oli ai-
keissa alkaa lopettelemaan
oman yrityksensä toimintaa.

“Pääsin tapaamaan Erkki
Veittikosken ja tutustumaan
häneen. Viime huhtikuussa
sitten tuli se hetki, jolloin os-
tin hänen yritykseltään Läm-
pötalo Veittikoski Oy:ltä
koko sen toiminnan. En siis
ostanut itse yritystä, ja hän
tulee jatkossakin pitämään
oman yrityksensä. Hän ei
kuitenkaan yrityksineen tule
jatkossa kilpailemaan minun
kanssani. Sen sijaan Erkki tu-
leekin auttamaan minua pää-
semään paremmin kiinni
omaan alaani ja työhöni yrit-
täjänä.

Kokeneelta
yrittäjältä oppia
Kolmekymmentäviisi vuotta
täyttäneellä Mika Sankalalla
on hyvät edellytykset taittaa
rekka-auton jälkeen mat-

kaansa yrittäjänä. Halu teh-
dä työtä sekä aito kiinnostus
yrityksen toimialaa kohtaan
pitävät huolen siitä, että mo-
tivaatioperusta on sellainen,
jonka varaan kestävää yritys-
toiminta voidaan lähteä ra-
kentamaan.

“Oman yritykseni suhteen
päällimmäisenä ja ensisijaise-
na taloudellisena tavoitteena
on toimeentulon hankkimi-
nen sekä minulle itselleni että
myös ja ennen kaikkea omal-
le perheelleni. Nyt yrittäjänä
täytyy kiinnittää aikaisem-
paa enemmän huomiota mo-
niin toiminnan kannalta vält-
tämättömään asiaan. Esimer-
kiksi yrittäjänä täytyy pyrkiä
huomattavasti aikaisempaa
parempaan aikataulujen
suunnitteluun, kuin jos kävi-
sin itse vielä töissä jonkun
vieraan palveluksessa, sanoo
Sankala.

Lisäksi Sankalan valitse-
malla toimialalla vankkaan
käytännön kokemukseen pe-
rustuva osaaminen on välttä-
mätön tekijä menestymisen
kannalta. Tässäkin uuden
yrittäjän tilanne vaikuttaa
erittäin lupaavalta. Hän tulee

Mika Sankala vaihtoi
alaa ja aloitti LVI-alan
yrittäjänä Simossa

saamaan syvällisen perehdy-
tyksen ammattinsa saloihin
suoraan alalta vankan koke-
muksen kartuttaneelta kon-
karilta.

“Veittikosken ja minun
tekemä yritystoiminnan siir-
tymisestä koskeva sopimus,

Huhtikuussa viisikymmentä vuotta täyttänyt
simolainen yrittäjä Matti Böök perusti
maarakentamiseen ja turveurakointiin

keskittyneen konealan yrityksensä vuonna 1991.
Samaan aikaan Suomi oli syvän laman kourissa,

mutta se ei yrittäjäperheessä kasvanutta Matti
Böökiä pelottanut

 Matti Böök valittiin noin puolitoista vuotta sitten Lapin
Koneyrittäjät ry:n puheenjohtajaksi.

“Ennen yrittäjäksi ryhtymis-
tä olin jo pitkään työskennel-
lyt pitkään kuljettajana. Isän
kuoleman jälkeen hänen yri-
tyksensä jäi veljelleni, ja olin
siellä töissä hänen kuole-
maansa saakka. Aloitin oman
nollasta ostamalla ensimmäi-
sen kaivuukoneeni. Lama oli
pahimmillaan, mutta juuri
silloinhan sitä pitääkin lähteä
liikkeelle, sieltä kankeimman
kautta, sanoo Böök.

Noin kaksikymmenvuoti-
selta yrittäjätaipaleeltaan
Böökille on jäänyt päällim-
mäisenä mieleen kiristynyt
kilpailu. Siinä yritys on kui-
tenkin pärjännyt menemällä
tasaista tahtia eteenpäin.
Tänä päivänä Matti Böök Oy
työllistää yrittäjän itsensä li-
säksi kaksitoista kuljettajaa.

Kalustoa yrityksellä on yh-
teensä kaksitoista yksikköä:
turvetraktoreita, kaivinko-
neita sekä rinnekoneita.

“Kyllähän me olemme
pysyneet hyvin matkassa
mukana, koska meillä on ol-
lut laadukkaat koneet ja työn-
tekijämme ovat olleet luotet-
tavia. Kauhein paikka minul-
le näissä yrityshommissa oli,
kun lisäsin kalustoa sadalla

prosentilla. Se oli silloin, kun
minulla oli ollut ennestään
vain yksi kaivuukone ja os-
tin toisen. Minun piti työllis-
tää ulkopuolinen ja alkaa
huolehtia siitä, että hänelle-
kin riittää töitä.

Lapin Koneyrittäjät ry:n
puheenjohtaja
Heti, kun Matti Böök oli al-
kanut urakoimaan konealan
yrittäjänä, hän liittyi Lapin
Koneyrittäjät ry:n jäseneksi.
Yhdistyksen hallituksen jäse-
nenä hän on sen jälkeen ehti-
nyt toimia yli kymmenen
vuoden ajan, ja sen puheen-
johtajaksi hänet valittiin noin
puolitoista vuotta sitten.

“Silloin aikojen alussa eräs
konealan yrittäjä sanoi mi-
nulle, että lähde yhdistyk-
seen mukaan kuunteluoppi-
laaksi. Se oli mielenkiintois-
ta kuunneltavaa, ja nyt olen
yhdistyksen puheenjohtaja.
Koska minulle ei ole varsi-
naisia harrastuksia, lasken
tämän yhdistystoiminnan
sellaiseksi. Kuitenkin se, min-
kä tekee, pitää tehdä kunnol-
la. Koneyrittäjien liiton toi-

mintaan en ole mennyt mu-
kaan, koska on täytynyt ve-
tää joku raja, että ehtisin olla
kotonakin, sanoo Böök.

Lapin Koneyrittäjät on ak-
tiivinen yhdistys. Se toimii
lähes kahdensadan jäsenensä
yhdyssiteenä, joille se tarjoaa
muun muassa etuja sekä ko-
nealan yrittäjälle välttämä-
töntä tietoa. Tämän lisäksi
yksi sen tärkeistä toiminta-
alueista on edunvalvonta.

“Pidän viikoittain puhe-
linpalavereja sihteerin kans-
sa, joka hoitaa yhdistyksen
paperihommat. Hallituksen
kokouksia on vähintään ker-
ran kuukaudessa. Niihin me-
nee yleensä koko päivä, kos-
ka ne järjestetään Rova-
niemellä. Matkaa täältä Si-
mosta Rovaniemelle on mut-
kin noin kolmesataa kilomet-
riä, ja tienpäälle täytyykin
lähteä heti aamusta.

Yhdistyksen ja sen pu-
heenjohtajan pitää tällä het-
kellä kiireisenä edessä oleva
Konelan liiton liittokokous
Rovaniemellä, jonka se on
saanut järjestettäväkseen.
Valtakunnallisen Koneyrittä-
jien liittoon kuuluvista jäsen-
yhdistyksistä on paikalle tu-
lossa noin kaksisataaviisi-
kymmentä edustajaa.

“Hienointa tähän yrittäjä-
yhdistykseen kuulumisessa
on ollut se, että olen ystävys-
tynyt muiden eri puolelta
Suomea kotoisin olevien ko-
neyrittäjien kanssa.

jolla kaikki toiminta siirret-
tiin minun omalle yrityksel-
leni, ei ollut suinkaan ainoa,
jonka me teimme. Lisäksi
olen tehnyt hänen kanssaan
sopimuksen, jonka mukaan
hän tulee jatkossa olemaan
yritystoiminnassani mukana
enintään kolmen seuraavan
vuoden ajan. Aloitan syksyl-
lä koulutuksen, ja tämän jäl-

keen alan pikkuhiljaa saa-
maan omia LVI-alalla välttä-
mättömiä lupia. Vielä tällä
hetkellä töitä tehdään Erkin
luvilla. Hän on siis mukana
vastuuhenkilönä sekä tietys-
ti arvokasta tietoa jakavana
opettajanani.

Jukka Miettinen



21
Hyvän TuulenKuivaniemen Kesälehti 2010

LAITALAN LUOMUTILALAITALAN LUOMUTILALAITALAN LUOMUTILALAITALAN LUOMUTILALAITALAN LUOMUTILA

•  Yrttiteet   Yrttiteet   Yrttiteet   Yrttiteet   Yrttiteet • Mausteyrtit  Mausteyrtit  Mausteyrtit  Mausteyrtit  Mausteyrtit •  Yrttiseokset  Yrttiseokset  Yrttiseokset  Yrttiseokset  Yrttiseokset
• Pihka- ja tervavoiteet  Pihka- ja tervavoiteet  Pihka- ja tervavoiteet  Pihka- ja tervavoiteet  Pihka- ja tervavoiteet • Suolasaippuat Suolasaippuat Suolasaippuat Suolasaippuat Suolasaippuat

Viantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 Simo
Puh. 040 767 3422Puh. 040 767 3422Puh. 040 767 3422Puh. 040 767 3422Puh. 040 767 3422

Simo

Tällä hetkellä merkittävin Si-
mon kunnan tulevaisuuden
vaikuttava yksittäinen tekijä
on Fennovoiman ydinvoima-
lan toteuttaminen ja ennen
kaikkea se sijoituspaikka.
Mikäli ydinvoimalahanke
toteutuu ja se päätetään sijoit-
taa Simoon, on sillä erittäin
suuri työllistävä vaikutus
koko alueella, eikä näin ollen
pelkästään vain Simon kun-
nanalueella.

“Tällä hetkellä kaikista
kuntamme hankkeista pääl-
limmäisenä on juuri tuota
ydinvoimalaa koskevat pää-
tökset. Mikäli päätökset syn-
tyvät, ja tuleva ydinvoimala
tullaan sijoittamaan Simoon,
on sillä erittäin mittava vai-
kutus koko seutukunnalle,
eikä pelkästään vain yksittäi-
selle kunnalle, sanoo Simon
kunnanjohtaja Esko Tavia.

Mahdollisesti Simoon tu-
lossa olevan Ydinvoimalan
kohdalla voidaan puhua jo
todellisesta suurhankkeesta.
Onhan se rahallisestikin mi-
tattuna arvoltaan yli viiden
miljardin suuruinen hanke,
jonka vaikutukset alkaisivat
näkyä välittömästi, kun ydin-
voimalaa alettaisiin rakentaa.

“Uuden ydinvoimalan ra-
kennusvaihe tulisi kestä-
mään vuoteen 2019 saakka.
Parhaimmillaan rakennus-
hankkeen työllistävä vaiku-
tus voi olla kolmen- neljän-
tuhannen työtekijän verran.
Sen jälkeen, kun laitos on val-
mis ja kytketty verkkoon, tar-
vittaisiin yhtiön palveluk-
seen 300-400 työntekijää.

Simon kunnanjohtaja Esko Tavia:

Ydinvoimala toisi
tuhansia työpaikkoja

Oulunkaari helpottaa
lähikuntien keskinäistä
yhteistyötä
Toinen yksittäinen ja samal-
la erittäin merkittävä hanke
Simon kunnalle ja kuntalai-
sille on viime aikoina ollut
Oulunkaaren kuntayhtymä,
johon kuuluu neljä Oulun
ympäristökuntaa: Ii, Pudas-
järvi, Utajärvi ja Vaala.

“Samalla, kun Simossa
valmistaudutaan Oulunkaa-
reen, alkaa täällä meidän
kunnassamme myös terveys-
keskuksen peruskorjaus ensi
talven aikana. Silloin meidän
terveyskeskuksemme tarjoa-
mista palveluista suurin osa,
avovuodeosasto pois lukien,
joutuu väliaikaisesti siirty-
mään evakkoon, sanoo Ta-
via.

Oulunkaari sen eri toimin-
toineen ei kuitenkaan ole
kuntalaisille kokonaisuutena
täysin uusi tuttavuus. Entuu-
destaan kuntalaisille tutut
palvelut tulevat säilymään,
vaikka toisinaan joitain niis-
tä saisikin totutusta totutus-
ta poiketen eri osoitteesta.

“Oulunkaari jatkaa itse
asiassa samaa perinnettä pe-
rusterveydenhoidon osalta,
jota aikaisemmin meillä to-
teutettiin kuntayhtymän
kautta. Uusi kuntien välinen
yhteistyö toteutetaan aikai-
semman mallin pohjalta.
Oulunkaaren kuntayhtymän
ansiosta ihmisten sosiaali- ja
terveyspalvelut tulevat para-
nemaan. (jm)

Ydinvoimalahanke  on  rahallisestikin mitattuna arvol-
taan yli viiden miljardin suuruinen hanke, jonka vaiku-
tukset alkaisivat näkyä välittömästi, kun ydinvoimalaa
alettaisiin rakentaa, sanoo Esko Tavia.

SIMONSIMONSIMONSIMONSIMON
APTEEKKIAPTEEKKIAPTEEKKIAPTEEKKIAPTEEKKI

Avoinna ma-pe klo 9-17

Ratatie 1 Kuivaniemi
Puh. (08) 724 7590

KUIVKUIVKUIVKUIVKUIVANIEMENANIEMENANIEMENANIEMENANIEMEN
SIVUAPTEEKKISIVUAPTEEKKISIVUAPTEEKKISIVUAPTEEKKISIVUAPTEEKKI

Avoinna ma-pe klo 9-16.30

Ratatie 8 Simo
Puh. (016) 226 009

1.7. - 9.8. Vanhan Pappilan kesäteatteri 2010
Wanhan Pappilan teatteriareenalla
Kesän 2010 teatterinäytökset
SILKKIHUIVI JA JUHLAPUHE
Esitykset esitetään peräkkäin,
väliaika 30 min.

11.07. Maksniemen Kesäpäivä 11.7
18.07. Simon entisten

nuorten tapaaminen
18.-19.09. Nahkiaismarkkinat 18 - 19.9.

Simon tapahtumakalenteri 2010

Simon kunta

Merkintöjen selitykset::
- = ei kulje ko.paikkakunnan kautta

) = pysähtyy vain matkustajien kyytiin ottamista varten

( 1 = Kemi - Oulu väli pikavuorona

( 17= ei kulje 20.6.

kellonaika punaisella = linja-auton vaihto ko. paikkakunnalla

VELJ. SALMELA OY:N AIKATAULUJA KESÄLLÄ 2010 (6.6.10.8.2010)
Oulu     Ii     Kuivaniemi     Simo     Kemi     Keminmaa     Tornio     Haaparanta

Haaparanta      Tornio      Keminmaa      Kemi      Simo      Kuivaniemi      Ii      Oulu

www.veljeksetsalmela.fi

22) 10) 78) 17)
M-P M-P L M-P M-P L M-P M-P L,S  L  S M-P

OULUN lentokenttä - - - - - - - - - -       - -

OULU L-A.AS. 5.50 9.30 9.30 - 14.45 14.45 15.30 17.00 17.00 21.00 22.20 23.35

Linnankatu, pvp 5.52 9.32 9.32 - 14.47 14.47 15.32 17.02 17.02 21.02 22.22 23.37

Tuira, pvp 5.54 9.35 9.35 - 14.50 14.50 15.35 17.05 17.05 21.05 22.25 23.40

Linnanmaa, pvp 6.00 9.40 9.40 - 14.55 14.55 15.40 17.10 17.10 21.10 22.30 23.45

Kello, as:n th 6.10 - - - - - | 17.20 17.20 - - -

Haukipudas. pvp 6.15 - - - - - 15.55 17.25 17.25 - - -

Ii, pvp 6.35 10.05 10.05 - 15.20 15.20 16.10 17.42 17.42 21.35 22.55 00.10

Pohjois-Ii,Kantolan th 6.37 10.07 10.07 - 15.23 15.23 16.12 17.44 17.44 21.37 22.57 00.12

Olhava,pvp 6.47 10.20 10.20 - 15.35 15.35 16.20 17.52 17.52 21.45 23.05 00.20

Kuivaniemi, pvp 7.00 10.35 10.35 - 15.45 15.45 16.30 18.07 18.07 22.00 23.20 00.35

SIMO L-A.AS. 7.15 10.45 10.45 13.00 15.55 15.55 16.45 18.20 18.20 22.10 23.30 00.45
KEMI L-A.AS. tulo 7.45 11.15 11.15 13.35 16.20 16.20 17.15 18.50 18.50 22.35 23.55 01.10

KEMI L-A.AS. lähtö 7.50 11.25 11.25 13.55 16.30 16.25 17.20 19.00 18.50 22.45 24.00 01.15

Tornio L-A.AS. 8.25 11.50 12.00 14.30 16.55 17.00 17.50 19.35 19.25 23.15 00.30 01.45

Saarenpää,Golf th - - - - - - - - - - - -

Haaparanta, IKEA pys (8.29 (11.54 (12.04 - - 17.04

Haaparanta L-A. AS.  8.30 (11.55 (12.05 - - 17.05 (17.55 (19.39 (19.29 (23.20 (00.32 (01.50

M-P M-L M-P(1 M-P LS L M-P M-P L M-P M-P S
Haaparanta RT.AS. - - - - - 12.15 12.50 - - - -

Haaparanta L-A.AS.

)60.91)60.91-)62.41-)10.31)12.21)15.9-.syp ,AEKI atnarapaaH

TORNIO L-A.AS. - 5.25 7.15 10.05 10.05 12.35 13.15 14.35 14.40 17.15 19.20 19.20

KEMI L-A.AS., tulo - 5.55 7.55 10.30 10.35 13.10 13.50 15.00 15.10 17.50 19.45 19.50

KEMI L-A.AS., lähtö - 6.00 8.15 10.40 10.40 13.15 14.00 15.15 15.20 18.15 19.55 19.55

SIMO L-A.AS. 4.00 6.25 8.37 11.08 11.08 13.40 14.25 15.40 15.45 18.50 20.20 20.20

Kuivaniemi pvp 4.08 6.35 8.47 11.15 11.15 13.50 14.35 - 15.54 - 20.30 20.30

Myllykangas, Merihelmi 4.14 6.40 | 11.20 11.20 13.55 14.40 - 15.59 - 20.35 20.35

Olhava, pvp 4.23 6.48 8.57 11.28 11.28 14.02 14.47 - 16.05 - 20.40 20.40

Pohjois-Ii,Kantolan th. 4.37 6.58 | 11.37 11.37 14.12 14.57 - 16.15 - 20.50 20.50

Ii, pvp 4.40 7.00 9.10 11.40 11.40 14.15 15.00 - 16.20 - 20.52 20.52

Iin Shell 4.42 7.02 | 11.42 11.42 14.17 15.02 - 16.22 - 20.54 20.54

Haukipudas, pvp 4.50 - - 11.55 11.55 - - - - - - -

Kello, as:n th 4.55 - - 12.00 12.00 - - - - - - -

Linnannmaa, pvp 5.02 7.30 9.40 12.10 12.10 14.45 15.25 - 16.45 - 21.20 21.20

Tuira, pvp 5.10 7.35 9.45 12.15 12.15 14.55 15.30 - 16.50 - 21.23 21.23

Tuomiokirkko 5.12 7.37 9.48 12.18 12.18 15.00 15.35 - 16.58 - 21.24 21.24

OULU, RT.AS. - - - 12.20 12.20 - - - - - 21.25 21.25

OULU, L-A.AS. 5.15 7.40 9.50 12.25 12.25 15.05 15.40 - 17.00 - 21.30 21.30

OYS - - - -

Oulun lentokenttä - - 10.20 13.00 13.00 15.30 - - 17.25 - - -

Merkintöjen selitykset::
kellonaika punaisella = linja-auton vaihto
- = ei kulje ko. paikan kautta
( = pysähtyy vain matkustajien kyydistä jättämistä varten

22) = Kemi- Oulu väli pikavuorona kouluvuoden aikana , mutta vain
koulujen kesäloman aikana Ii-Simo väli vakiona
17)= ei kulje 20.6.
78)= ei kulje Oulun lentokentän ja linja-autoaseman väliä 29.6. - 29.8.
10) perjantaisin Kemistä jatko 10 minuuttia myöhemmin

(847)

(847)
Haukip. amm.k.p 6.18 - - - - - -(8460) - - - - -

Halosenniemen th. (847) 17.32 17.32        - - -- - - - - -

Myllyk. Merihelmi              6.53 10.26 10.26 - 15.40 15.40 16.25 17.58 17.58 21.52 23.13 00.28

(17.54 (19.38 (19.28 (23.19 (00.31 (01.49

 - - - - 9.50 12.20 13.00) - 14.25 - 19.05 19.05

Halosenniemen th. (847) - - 11.48 11.48 - - - - -- --

-

-

(847)

(847)

5.20 7.45 9.55 12.35 12.35 15.10 15.50 -

-

- - -

)

-
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TuuliWatti Oy suunnittelee
uuden tuulivoimapuiston
rakentamista Olhavan kylän
pohjoispuolelle. Puistoon tu-
lisi kahdeksan teollisen mit-
takaavan tuulivoimalaa, joi-
den teho olisi 2,5-3 MW. Nii-
den napakorkeus olisi 100 m
ja roottoriympyrän halkaisi-
ja 100 m.

TuuliWatti Oy:n Suunnit-
telupäällikkö Hannu Kemi-
läinen kertoo, että hanke on
ollut jo useita vuosia käyn-
nissä ja tarvittavia ympäris-
töselvityksiä on tehty. Melu-
ja vilkkumisvaikutukset ei-
vät ole haitallisia, sillä lähim-
pään asutukseen on matkaa
lähes kilometrin verran.

Pohjois-Pohjanmaan liitto,
Iin kunta, Museovirasto ja
Pohjois-Pohjanmaan museo
ovat antaneet lausunnot
hankkeesta. Iin kunnan lau-
sunnossa todettiin, että hank-
keen ympäristövaikutukset

Tuulesta temmattua
energiaa Olhavaan

Pian saattaa Olhavan kylän pohjoispuolen
rannikkoseutu kokea maisemallisen muutoksen,

kun sinne suunnitellut tuulivoimalat alkavat
kohota, toivottavasti jo vuonna 2011.

kohdistuvat lähinnä maise-
maan, eikä niiden katsota
olevan merkittäviä.

– Tuulivoima on täysin
puhdas ja uusiutuva luon-
nonvara, joka ei tuota pääs-
töjä. Jos voimalat aikanaan
poistettaisiin, luonto palau-
tuisi pian ennalleen, Kemiläi-
nen kertoo.

Voimalat kestävät sellai-
senaan arviolta 20-25 vuotta,
jonka jälkeen esimerkiksi ko-
neistoa saatetaan joutua uu-
simaan. Kemiläisen mukaan
voimalat kestävät käytössä
sukupolvien ajan ja kun saa-
tavilla on valmis sähköverk-
ko, miksi sitä ei hyödynnet-
täisi.

Samalle alueelle suunni-
tellaan rakennettavaksi säh-
köasemaa, johon tuulivoima-
laitokset yhdistettäisiin. Saa-
tu energia syötettäisiin val-
miiseen kantaverkkoon. (jk)

TuuliWatti Oy:n tuulimittausmasto Olhavassa

“Saimme ensimmäiset eläi-
met sisälle navettaan viime
helmikuussa. Nyt siellä on
tällä hetkellä täyttä, eli kaik-
ki eläinpaikat ovat jo käy-
tössä ja valmiusasteemme
on sata prosenttia. Vuodes-
sa meidän nautojen välikas-
vattamomme läpi tulee kul-
kemaan kaikkiaan noin kak-
si tuhatta eläintä, sanoo
Koillis-vasikka Oy:n toimi-
tusjohtaja Olli Ronkainen.

Suurnavettaan sijoitetta-
vat eläimet ovat noin kol-
men viikon ikäisiä, perintei-
siä lypsylehmän vasikoita.
Koillis-vasikan tiloissa ne
kasvatetaan noin kuuden
kuukauden ikäisiksi, jonka
jälkeen ne siirretään loppu-
kasvatustiloille.

“Se on nyt täysin toimi-
va yksikkö, eikä sinne ole
myöskään tulossa enää

Välikasvattamon läpi vuodessa
noin kaksituhatta eläintä

muunlaista toimintaa. Meil-
lä ei ole ollut tarkoituskaan
tehdä navetasta loppukasvat-
tamoa vaan nimenomaan
nautaeläinten välikasvatta-
mo. Sellaisena se tulee par-
haiten palvelemaan sekä li-
hantuottajia että pääasiallis-
ta yhteistyökumppaniamme
A-Tuottajia.

Tuotannolle
valmis kysyntä
Koillis-vasikka Oy:n Kuiva-
niemeen rakentaman yksi-
kön toiminta lepää vakaalla
pohjalla, ja sen tuotannolle
on olemassa valmis kysyntä.
Yhteistyökumppani A-Tuot-
tajat ostaa vasikat maatiloil-
ta ja välittää ne edelleen lop-
pukasvatustiloille. Nämä
Pohjois-Suomessa sijaitsevat
maatilat, joille kuuden kuu-
kauden ikäiset vasikat siirre-

tään, ovat pääosin Koillis-
vasikan osakkaita.

“Navetan suunnittelussa-
kin otettiin huomioon sen
tarkoitus vasikkojen välikas-
vattamona. Siellä on auto-
maattimaitokoneet, jotka
juottavat vasikoita sekä re-
hustuskoneet. Nämä koneet
ovat kuitenkin investointeina
niin kalliita, että pieniin kas-
vattamoihin niitä ei kannata
hankkia.  Pelkkä juoma-auto-

Pohjoissuomalaiset lihanautakasvattajat
perustivat vuonna 2007 Koillis-vasikka Oy:n

tavoitteenaan rakennuttaa nautojen
välikasvattamo. 840-paikkaista suurnavettaa
ryhdyttiin rakentamaan Luola-aavan kylään
viime vuoden toukokuussa, ja sen avajaisia

päästiin viettämään heti tämän vuoden
alkupuolella.

maatti maksaa noin viisi-
kymmentätuhatta ja rehus-
tuskone noin viisikymmentä-
tuhatta euroa, sanoo Ronkai-
nen.

Suurnavetalla ei ole omia
peltoja eikä peltotöissä tai
lannanlevityksessä tarvitta-
via maatalouskoneita. Koil-
lis-vasikka ei myöskään
vuokraa peltoja kasvattaak-
seen tarvitsemansa rehun.
Sekä lannanlevittämisen että

säilö- eli nurmire-
hun se tulee osta-
maan ulkopuolisilta
tahoilta.

“Olemme laske-
neet, että navetta tu-
lee vuosittain tarvit-
semaan kaksi ja puo-
li työntekijää. Koska
Suomessa on kym-
menkunta vastaavaa
navettaa, jotka toi-
mivat tuolla työ-
määrällä, niin var-
masti sama pätee
myös meillä. Nave-
tassa tehtävä työ on
pääasiassa valvon-
taa. Sen lisäksi sil-
loin, kun vasikoita
lähtee navetasta, on
tilojen pesemisessä
suuri työ.

Jukka Miettinen

Koillis-Vasikka kuvassa Marjo
Karasti tarkistaa lietepumpun toi-
mintaa.

Suurnavettaan sijoitettavat eläimet ovat noin kolmen viikon ikäisiä, perinteisiä lyp-
sylehmän vasikoita. Koillis-vasikan tiloissa ne kasvatetaan noin kuuden kuukau-
den ikäisiksi, jonka jälkeen ne siirretään loppukasvatustiloille.

Kuivaniemen Yrittäjät ry
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Iin seurakunnassa ja erityi-
sesti Kuivaniemen kappeli-
seurakunnassa on ollut vii-
meisen neljän vuoden aikana
erityisen kiireistä kaikenlai-
sen remontoinnin saralla.
Kirkkovaltuuston varapu-
heenjohtaja Jouko Pääkkölä
haluaa painottaa, että lähes
kaikki uudistusten aloitteet
ovat lähtöisin seurakuntalai-
silta.

 Pääkkölä toivoo jatkossa-
kin tiivistä keskustelua ja yh-
teistyötä luottamushenkilöi-
den ja seurakuntalaisten vä-
lille, jotta tulevaisuudessakin
tarpeet nousisivat esille.
Pääkkölä haluaa myös osoit-
taa suurkiitoksen Kuivanie-
men kappeliseurakunnan
kappalainen Matti Kinnusel-
le, joka on antanut oman pa-
noksensa viedessään kappe-
lineuvoston asioita eteen-
päin.

23Iin seurakunta

Kappeliseurakunnassa
remontoidaan urakalla

Seurakuntalaisten aloitteen ansiosta Oijärven hautaus-
maa sai kaksi vuotta sitten muualle haudattujen muisto-
merkin.

sinkertaistuu. Tärkeimpänä
uudistuksena Pääkkölä mai-
nitsee liikuntarajoitteisia var-
ten tehtävän henkilöhissin.

 Pääkkölä kertoo, että jo
nelisen vuotta sitten hänen
tullessa valtuustoon, oli pu-
hetta Oijärven kyläkirkon
katon uusimisesta. Nykyises-
ti pulpettikattoisesta raken-
nuksesta halutaan sekä es-
teettisten ja käytännöllisten
syiden vuoksi harjakattoinen.
Alustavien päätösten pohjal-
ta on jo tehty lisäyksiä vuo-
den 2011 budjettiin ja hanke
toteutunee lähivuosina.

Nuoria kaivataan
kirkkovaltuuston
riveihin
Seurakuntavaalit lähestyvät
ja tänä vuonna ne ovat histo-
rialliset, sillä ensimmäistä
kertaa myös 16-vuotiaat saa-

esille ja niitä voitaisiin käsi-
tellä enemmän tasapainoises-
ti jos valtuustoon pääsisi
mahdollisimman monelta
seudun kylältä jäseniä. Tämä
tasa-arvoistaisi seurakunta-
laisten asemaa, maantieteel-
lisistä seikoista riippumatta.

Pääkkölä on ollut lähes
neljävuotiseen taipaleeseensa
kirkkovaltuustossa erittäin

Oletko koskaan avannut raamattuasi luomiskertomuk-
sen kohdalta ja pysähtynyt miettimään ihmisen paik-
kaa täällä Jumalan luomassa luomakunnassa? Luomis-
kertomus avaa ihmeellisellä tavalla ihmisen paikkaa ja
tehtävää. Mies ja nainen luotiin toistensa rinnalle ra-
kentamaan avioliittoa ja toteuttamaan perhe-elämää.
Sana kumppani, joka tulee esille jumalan lupauksessa
ensimmäiselle ihmisparille, merkitsee suomeksi kään-
nettynä vastapäätä olevaa apua.  Perhe-elämän ytimeksi
lahjoitettiin miehen ja naisen välinen kumppanuus.
Kumppanin keskeisin tehtävä toiselle on olla apuna.
Olethan sinä, avioliitossa elävä, muistanut olla kump-
panillesi suurena apuna. Itse olen huomannut, että puo-
lisona joutuu kamppailemaan oman itsekkyytensä
kanssa.  Olen yrittänyt muistaa sen Paavalin neuvon,
jossa kehotetaan kilpailemaan toinen toisemme kunni-
oittamisessa.

Perhe on osa luomakuntaa. Kun äitinä tai isänä mie-
tit lastesi osaa nykyaikana, niin muista, että Luoja ei
luo tänne maapallolle ketään ylimääräistä. Lapset ovat
Jumalan lahjoja. Aina ajoittain maailmassa nousee aa-
tesuuntia, jotka korostavat yksilön mahdollisuuksia in-
himillisesti ihanteellisissa olosuhteissa. Ihminen tavoit-
telee herkästi yksilöllistä onnea. Siinä ajattelussa unoh-
tuu usein Jumalan antama suoja ja turva ajallisen kato-
avaisuuden keskellä.  Isovanhempien, tätien ja setien
merkitys korostuu myös nykyaikana. Konfirmaatiokir-
kossa panin tämän liikuttuneena merkille. Jumalan seu-
rakunta on myös perhe täällä maailman keskellä. Rip-
pikoululaiset rakensivat linnunpesiä maastoon myös
tänä kesänä. He pohtivat miksi linnunpesää verrataan
jumalan seurakuntaan. He totesivat pohdinnassaan:
oikea seurakunta antaa turvapaikan, on suojaisa ja läm-
min ja siellä ruokitaan.

Kaikilla ei ole puolisoa rinnallaan. Yksin asuva saa
kytkeytyä kuitenkin rikkaalla ja antoisalla tavalla su-
kunsa ja läheistensä yhteyteen. Minulla on monia ystä-
viä, jotka elävät yhden hengen taloudessa, mutta pitä-
vät aktiivisesti meidän perheeseen yhteyttä. Muutamat
poikamiehet tulevat yleensä kylään yllätysvieraina,
mutta ovat sitäkin mieluisampia kävijöitä. Vaimolla on
ystäviä, jotka lähettävät säännöllisesti terveisiä ja käy-
vät kylässä. Näistä nuoruuden ystävistä on tullut sel-
keästi koko perheen ystäviä.  Nuorille perheille annan
hyvän vinkin: tutustukaa perheettömiin ja solmikaa
heidän kanssaan  ystävyyssuhteita. Monet perhe-elä-
män ongelmatkin saavat toisenlaista näkökulmaa, kun
keskustelee perheettömän kanssa. Me joskus unohdam-
me, että perheettömät ovat lähtöisin  omista lapsuu-
denkodeistaan. Paavali oli poikamies, mutta hän oli
säännöllinen vieras monissa kristityissä kodeissa. Ter-
vetuloa perheettömät taas perheellisten luo ja päinvas-
toin. Tänä kesänä olen saanut taas katsella onnellisia
pareja alttarin äärellä. Olen saatellut heitä matkaan Ju-
malan sanalla. Siunattua kesää kaikille!

Matti Kinnunen, kappalainen, Ii

Kesäsaarna

Perhe ja suku - Jumalan lahjoja

“Nuorille perheille annan hyvän vinkin: tutus-
tukaa perheettömiin ja solmikaa heidän kans-
saan  ystävyyssuhteita. Monet perhe-elämän
ongelmatkin saavat toisenlaista näkökulmaa,
kun keskustelee perheettömän kanssa. Me jos-
kus unohdamme, että perheettömät ovat läh-
töisin  omista lapsuudenkodeistaan.”

Kuivaniemen kirkko sai viime vuonna uuden vesikaton.

tyytyväinen.
– Niin sanottuja riita-asi-

oita ei ole ollut ollenkaan.
Kaikki asiat on juteltu läpi ja
valmisteltu huolella, ja muis-
taakseni emme ole joutuneet
äänestämäänkään kertaa-
kaan, Pääkkölä myhäilee.

Jenny Kärki

Jouko Pääkkölä esittelee juuri kunnostettuja Oijärven
sankarihautoja.

Viime vuonna Kuivanie-
men kirkon vesikatto uusit-
tiin, mikä todennäköisesti
pidensi arvokkaan puukir-
kon elinkaarta. Samoin Oijär-
ven kyläkirkossa tehtiin tar-
peellinen keittiöremontti,
myös puistohautausmaan ai-
taus uusittiin. Tänä kesänä
kunnostettiin Oijärven san-
karihaudat. Työn suoritti Iin
Hautaustoimiston Tauno
Kova. Kuivaniemen sankari-
haudat kunnostetaan ensi
vuonna.

Tämän kesän aikana to-
teutuu Kuivaniemen seura-
kuntatalon remontti, mutta
sen tarkka ajankohta on vie-
lä avoinna. Nykyisellään ra-
kennus on sokkeloinen, mut-
ta sen käyttö helpottuu kun
yhteisen tilan  käyttöala kak-

vat äänestää. Pääkkölä odot-
taa mielenkiinnolla minkä
verran ikärajan muuttumi-
nen lisää äänestysaktiivisuut-
ta. Ehdolle saavat asettua 18-
vuotiaat konfirmoidut kirkon
jäsenet.

Pääkkölä esittää valitsi-
jayhdistyksille, että nyt olisi
korkea aika panostaa nuori-
en ehdokkaiden etsimiseen,
sillä nykyinen kirkkovaltuus-
ton väki on suurelta osin jo
vanhempaa ikäluokkaa.

– Eläkeläisillä ikä ja terve-
ys saattavat jonkin verran ra-
joittaa osallistumisaktiivi-
suutta, jota voitaisiin saada
valtuuston toimintaan lisää
nuoremman voiman avulla,
Pääkkölä pohtii.

Koko seurakunnan puut-
teet tulisivat myös paremmin
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www.iisimies.fi

p. 050 433 3186
Tmi Kari J. Tapio, kari.j.tapio@luukku.com
GREEN ROCK OY, valt. alue-edustaja

jätevesisuunnitelmat, myynti, asennus ja huolto
Myös MTK-jäsenetuhinnoin.

Sale - siellä missä sinäkin.

Edullinen. Tuore. Helppo.

ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-21ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-21

KuivaniemiKuivaniemi
S-Etukortilla maksaessasi myös
maksutapaetua ostosten 
loppusummasta 0,5%.

www.s-kanava.fi

S-Etukortilla 
maksaessasi myös 
maksutapaetua.

Bonusta 
jopa 5 %. 044 788 4759

Nämäkin hinnat voimassa joka päivä, myös sunnuntaisin!

169 089 549

Atria
HIILLOS-
MAKKARA
400 g (4,22/kg)

Rainbow
TALOSSOKERI
1 kg

HK Porsaan
MARINOITU
ULKOFILELEIKE
1 kg

pkt pkt pkt

165 089 115

Valio 
normaalisuolainen
MEIJERIVOI
500 g (3,30/kg)

Atria
PIZZAT
200 g (4,45/kg)

pkt pkt pkt

Valio
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
1 litra

Saleen voit aina luottaa!
Sale palvelee viikon jokaisena 
päivänä.
Sale on lähimyymälä-
kokoluokassa tutkitusti 
vaikutusalueensa 
edullinen ruokakauppa.
Salesta saat 
S-Etukortilla Bonusta, 
kartuttaen kuukauden 
bonusostokertymääsi.

pp

Saleen voit aina luottaattaa!
Sale palvelee viikon jokaiskaisena

MonipuolinenKesäMonipuolinenKesäkauppakauppa

YRITYSNEUVONTAA IISSÄ
OulunkOulunkOulunkOulunkOulunkaaraaraaraaraaren ken ken ken ken kuntauntauntauntauntayhtymä ja Iilaakyhtymä ja Iilaakyhtymä ja Iilaakyhtymä ja Iilaakyhtymä ja Iilaakso Oy tarso Oy tarso Oy tarso Oy tarso Oy tarjoajoajoajoajoavvvvvaaaaattttt

yrityyrityyrityyrityyritysneuvsneuvsneuvsneuvsneuvontaa ja sparontaa ja sparontaa ja sparontaa ja sparontaa ja sparrrrrrausta Iissä toimiville yritykausta Iissä toimiville yritykausta Iissä toimiville yritykausta Iissä toimiville yritykausta Iissä toimiville yrityksillesillesillesillesille

NeuvNeuvNeuvNeuvNeuvontaontaontaontaontapalvpalvpalvpalvpalvelut velut velut velut velut voivoivoivoivoivaaaaat sisältää:t sisältää:t sisältää:t sisältää:t sisältää:
· yrityksen perustamisneuvontaa
· kehittämisapua yritystoimintaan sekä
· rahoitus- ja kannattavuuslaskelmien laadintaa

Eri hankkEri hankkEri hankkEri hankkEri hankkeiden keiden keiden keiden keiden kautta yritykautta yritykautta yritykautta yritykautta yrityksillä on mahdollisuus saada asillä on mahdollisuus saada asillä on mahdollisuus saada asillä on mahdollisuus saada asillä on mahdollisuus saada apujapujapujapujapuja
· kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja markkinointiin

Suurin osa palvSuurin osa palvSuurin osa palvSuurin osa palvSuurin osa palveluista on täeluista on täeluista on täeluista on täeluista on täyyyyysin maksin maksin maksin maksin maksuttomia yrityksuttomia yrityksuttomia yrityksuttomia yrityksuttomia yrityksillesillesillesillesille.....

Ota yhteyttä:

yritysasiamies Ilkka Pirttikoski
p. 044 019 9598
ilkka.pirttikoski@oulunkaari.com

HAI-projektipäällikkö Leila Siltanen
p. 040 535 3362
leila.siltanen@micropolis.fi

OULU • RAAHE • KEMINMAA • TORNIO • ROVANIEMI • KUUSAMO • KAJAANI • KOKKOLA • PIETARSAARI

VUOKRATTAVANA
Kuivaniemen Ratatien liikerakennuksessa 11 m2:n TOIMITILA
Vuokra 95 €/kk (alv. 0%), sis. lämmityksen.

Kysy tarkemmat tiedot tilasta
Kuiva-Turve Oy:stä
p. 040 746 454


