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Talkootyöllä rakennetulla Meri-Lapin Moottorikerhon Saarihovin radalla on kilpailtu vuodesta 2009 lähtien. 
(Kuva Jani Vähäkangas)

useita JM-kisoja tänä kesänä
Meri-Lapin Moottorikerhon Saarihovin radalla Kuivaniemellä

Meri-Lapin moottorikerho, 
Mela-Moke, on vuonna 1997 
perustettu lähes täysin Joka-
miesluokkaan erikoistunut 
autourheiluseura. Alkuvuo-
sien hiljaisen kisatoiminnan 
jälkeen ensimmäiset mer-
kittävämmät omat jäsen-
ten väliset kisat järjestettiin 
vuonna 2005 vajaan 30 kul-
jettajan voimin. Jäsenten vä-
linen kisa on järjestelyiltään 
edullinen, joten siitä tuli ta-
pahtuma, joka on järjestetty 
siitä lähtien joka vuosi. 

Kuljettajamäärät ovat 
nousseet tasaisesti. Vuon-
na 2010 kuljettajia oli jo 141, 
joka on todella suuri määrä 
jäsenten väliseen kisaan. Tä-
mä on rohkaissut jatkamaan 
jäsenten välisien kisojen jär-
jestämistä ja ne ovat myös 

kuluvan vuoden syksyllä.
Vuonna 2009 valmistui 

oma rata Kuivaniemen Saa-
rihoviin ja kansallisia kisoja 
alettiin järjestää, koska jok-
kiskisojen järjestäminen oli 
kannattavampaa kuin en-
nen. Tänä vuonna Saariho-
vin radalla ajetaan 2. ja 3. 
päivinä heinäkuuta Rok-
kiRalli. Sarjoja on nuorille, 
naisille ja etuvetokardaa-
neille. Kisojen jälkeen henki-
löt, jotka ovat viime tai tänä 
vuonna ajaneet RokkiRallia, 
voivat jättää autoista tarjo-
uksia. Jos arpaonni suosii, 
niin autoja voi ostaa 500 eu-
rolla. 

Lisäksi ajetaan supe-
rit, jossa autot eivät ole 
myyntivelvotteisia ja ovat 
parhaimmillaan yli 300 he-

vosvoimaisia. Osa kilpa-au-
toista on varustettu turboilla 
ja onpa mukana myös V8 
koneilla varustettuja kilpu-
reita.

Superin säännöillä aje-
taan myös RokkiSeniorit  40 
+ -vuotiaat, jossa autoja ei 
myöskään myydä. Luokassa 
on sekä superi -jokkisautoja 
että rokkirallin myyntiluo-
kan autoja.

Lauantaina 30.7. ajetaan 
Saarihovin radalla Jokkis-
Race kisa, joka on perinteis-
tä jokamiesluokkaa. Kisassa 
ajetaan nuoret, naiset, etu-
veto/kardaani, yleinen ja 
senioriluokka. Nämä autot 
on myytävä 1150 eurolla, jos 
halukkaita tarjoajia löytyy ja 
ostajaehdokkailla on kilpai-
lulisenssi.

Lähin JokkisRace ki-
sa Pohjois-Pohjanmaalla on 
sunnuntaina 5.6., joka aje-
taan Oulun Iinatissa.

Myöhemmin tämän vuo-
den syksyllä ajetaan jo-
kavuotinen Jässäri, jossa 
perinteisten luokkien lisäk-
si ajetaan Superkierroksia 
enemmän kuin perinteisessä 
jokkiksessa ja lähtö on kah-
desta rivistä.

Tervetuloa näihin tapah-
tumiin koko perheen voi-
malla vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita riittää!

Pörinäterveisin
Jukka Heittola 
Meri-Lapin 
moottorikerho 

MERI-LAPIN MOOTTORIKERHON LEHTI KESÄKUU 2011

Jokkis pyritään pitämään halpana autourheiluna
Jokamiesluokka autourhei-
lussa elää murrosta, johon 
kuuluu uusien kisajärjes-
täjien tuleminen AKK-Mo-
torsport ry:n rinnalle. Tämä 
johtuu AKK vuodelle 2011 
tekemistä sääntömuutoksis-
ta, jotka nostavat JM-kiso-
jen kuluja harrastajille siinä 
määrin, ettei enää puhu-
ta halvasta autourheiluluo-
kasta. Monelle harrastajalle 
kynnys on noussut liian kor-
keaksi ja varsinkin uusille 
tulokkaille, joilla ei ole mi-
tään varusteita ennestään.

Joukko kokeneita harras-

tajia on huolestunut kehi-
tyksestä siinä määrin, että 
ryhtyivät palauttamaan Jok-
kista juurilleen halpana au-
tourheiluluokkana. Näin 
syntyi JokkisRace toiminta, 
joka on alkanut vilkkaana. 
Kisoja on järjestetty ja suun-
ta näyttää hyvältä. 

JokkisRacen kisoihin voi 
tutustua muun muassa Ou-
lussa Iinatissa järjestettä-
vissä kisoissa 5.6. Paikalle 
odotetaan eri luokkiin yli 
200 kuljettajaa.

Onko sitten harrastajien 
jakautuminen kahteen lei-

riin hyvä asia. Mielestäni ei. 
Uskon vankasti, että Jokkis 
harrastajat jonain päivänä 
ovat jälleen yhden kattojär-
jestön alla.

Akk sääntömuutokset 
näyttää vaikuttaneen Poh-
jois-Suomeen enemmän 
kuin etelään. Se ei ole yllä-
tys. Täällä harrastukseen lii-
kenevät varat on pienempiä 
kuin etelässä. Siksipä Jokkis-
Racen toiminta on pohjoises-
sa ja Pohjois- Pohjanmaalla 
ollutkin vilkkaampaa kuin 
Etelä-Suomessa.

Saarihovissa Kuivanie-

messä 30.7.11 ajetaan Jokkis-
Racen kisa. myös Akk kisa 
ajetaan, jos kuljettajia on tar-
peeksi. Näillä näkymin 
näyttää kuitenkin valitetta-
vasti siltä, ettei Akk kisoihin 
kuljettajia ilmoittaudu riittä-
västi. Etelässäkin on Akk ki-
soja peruttu huomattavasti 
enemmän kuin normaalisti. 

  
  Tuija Heittola
  Me-Lamoke 
  puheenjohtaja

Jässärit -kisa 
syys/lokakuun vaihteessa 2011 Jässärit -kisa, 
johon tavoitellaan kuljettajien määrässä Suomen ennätystä 
150-200. Kisoista lisätietoa myöhemmin.

RokkiRalli la-su 2-3.7. klo 11 
Saarihovin radalla Kuivaniemellä. 
Mukana myös ei myytävät autot, jotka ovat tehokkaita, 
osa turboilla varustettu. Kilpa-ajajat pääosin Etelä-Suomesta. Liput 5 e.

JokkisRace 
kisa la 30.7 klo 11 
Saarihovin radalla, 
kaikki luokat. Liput 5 e. 

10.00  Jumalanpalvelus, Iin kirkko
11.00  Iiläinen jääkiekkon maailmanmestaruusjuhla
 ääkiekon maailmanmestari 2011 Juhamatti Aaltonen ja 
 ”poika” saapuvat Huilingin Näyttämölle.
 Iin kunnan edustajat muistavat Juhista huomattavalla lahjalla.
11.30–14 Lasten (n 6 – 10 v) onkikisa 
 Tutustuminen kalastukseen. Onkiaika n. 15 min, jatkuva osallis- 
 tuminen. Kaikki osallistujat palkitaan, Nätteporin ranta
12.00  Alkuverryttely Zumban tahdissa, Liikuntakeskus Move
12.15  Naisten-10 , lähtö ja maali Huilinki
13.15  Lohi- ja siikavuosi 2011, 
 Risto Tolonen, Osuuskunta Team Kala
14.00  Vapaa-ajankalastus Iijoella
 Lauri Honkonen, Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajain Piiri
14.30  Koukussa kalaan 
 Maa- ja kotitalousnaisten parhaat kalavinkit
 Helena Lahdenperä, kotitalousneuvoja, Pro Agria
15.00  Mökkiläistapaaminen 
 Ulkopaikkakuntalaisille vapaa-ajanasukkaille varattu 
 mahdollisuus tavata toisiaan ja Iin kunnan päättäjiä ja 
 työntekijöitä, Huilingin Näyttämö.
16.00  Kalatie Iijoen vanhaan uomaan
 Risto Tolonen, Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat
17.00  Markkinat päättyvät
 Iin Yrittäjät palvelevat Huilingin Museokahvilassa markkinoiden
 ajan. Iin Kotiseutumuseo, Uittomuseo, 
 Kala- ja maatalousmuseo avoinna

TAPAHTUMAN JUONTAA LAURI SALOVAARA

YHTEISTYÖSSÄ  Iilaakso Oy, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto, Ii-instituutti, Ete-
lä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat, Iin Kalamiehet, Osuuskunta Team Kala, Iin Yrittäjät

Tuoretta kalaa, lohta niin kauan kuin iiläistä lohta riittää, lo-
hisoppaa, kalatuotteita, kala- ja riistasäilykkeitä, kaikkea ka-
lasta, tietoa ja tuotteita, lohihuutokauppa ison (mahdollisesti 

elävän) lohen paino arvaus, sää- ja saalisvaraus.
Tarjolla myös muita luonnontuotteita 

ja luontaistuotteita

Markkinapaikat ja lisätietoa
puh. 050 395 0304, kala.ii@iiseutu.fi
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Jokamiesluokka syntyi 
Suomen länsirannikolla 
1970-luvun alussa. Meri-La-
pissa jokamiesluokkaa alet-
tiin harrastaa -75 luvulla, 
jolloin rakennettiin ensim-
mäiset JM- luokan kilpurit 
Kemissä. 

Autoina olivat pääasias-

Kuva jossa on Volvo Amatzon on Jokkisauto vuodel-
ta -77.

Kuva jossa autot on kärryillä on Hyrylän SM kisoista vuodelta 79.

Kuva jossa on kilpailutilanne on Tornion Laivakankaalta SM karsinta vuodelta 79. 

Jokamiesluokkaa Meri-Lapissa
tä aluksi autosta poistettiin 
sisältä ylimääräiset penkit 
ja verhoilu, kuljettajan pen-
kiksi hankittiin Heiskasen 
liikenteeltä käytöstä pois-
tettu linja-auton istuin ja 
turvavyöt Karjalaisen pur-
kaamosta. Turvakaaret oli-
vat tuolloin jo pakolliset 
jokamiesluokan autoissa.

Varsinainen tehonlisäys 
tapahtui siten, että äänen-
vaimennin poistettiin ja ti-
lalle laitettiin pelkkä suora 
kahden tuuman putki, de-
sipeleistä ei tuohon aikaan 
puhuttu. Koneen viritys ta-
pahtui siten, että kantta las-
kettiin viisi mm (kerron nyt 
ns. Volvon virittämisestä, 
mikä tapa sopi kyllä mui-
hinkin automerkkeihin), 
vauhtipyörää kevennettiin 4 
kg ja perä hitsattiin ns. Esa-
bbiin elikkä täydelleen luk-
koon., vakio nokka-akseli 
kuten kaasaritkin vaihdet-
tiin tehokkaampiin ja olipa 
volvoissa jopa Weber kaasa-
ritkin käytössä.

 Harjoittelu tapahtui Ajo-
ksen montulla, jossa myös 
varsinaiset JM-kilpailut ajet-
tiin, kiireellisissä tapauk-
sissa jouduttiin käyttämään 
Syväkankaan Ouluntietä 
harjoitteluratana, kun kulje-
tusta Ajokseen ei saatu. Pai-
kalliset Ouluntien asukkaat 
seurasivat vain ikkunas-
ta tapahtumaa, ”myöhäi-
set kiitokset heille” olisivat 
varmaan voineet myös teh-
dä ilmoituksen virkavallal-
le, jota myös asui Ouluntien 
varrella.

Kilpailuita ajettiin liki jo-
pa viikoittain niin sanottuina 
jässäreinä oli talvi tai kesä. 
Osanottajia oli usein joka 50 

kuljettajaa Oulua ja pohjois-
suomea myöten. Varsinai-
sissa JM-kisoissa oli myös 
myyntipakko ja tuolloin au-
tosta joutui luopumaan 2500 
mk hintaan, joka nykymar-
koissa olisi jotain 420 e, mi-
kä nykyhintaan verrattuna 
1150 e oli halpa. Ostotarjo-
uksia tulikin alkuvuosina 
erittäin vähän ja kun auto 
meni kaupaksi ruukattiin 
käsiä taputella ilosta jota ny-
kyautoja myytäessä ei var-
masti tehdä. 

Ensimmäiset SM-kilpai-
lut jokamiesluokassa ajettiin 
1979 Hyrylässä, jolloinka 
Kemistä selvisi loppukil-
pailuun Jäväjän Pekka, On-
kalon Kari ja Henrikssonin 
Seppo sekä Kiviojan Tap-
sa Rovaniemeltä kaksi ensin 
mainittua kuplilla ja toiset 
Volvoilla. Menestystäkin tu-
li sen verran, että Henriks-
son ajoi B-finaalissa ollen 

lopulta kahdeksas.
SM-kisoja ajettu vuosit-

tain ja parhaat sijoitukset 
ovat:

Rovaniemeläiset Kän-
sälän Jaakon Suomen mes-
taruus -80 luvulla sekä 
Torniolaisen Könnin Karin 
Sabilla ajama SM neljäs sija. 
Tuolloin Könni edusti myös 
Kemin Urheiluautoilijoita. 
1970-90 -luvulla Meri-La-
pissa oli vuosittain edustus 
SM-kisoissa ja kuljettajatkin 
olivat usein edellä mainitut, 
vaikka karsintaa ajettiin SM-
kisoihin. Myöhemmän ajan 
SM-edustajia olivat muun 
muassa Pekka Laitinen, Mat-
ti Kaakko, Reijo Onkali, Olli 
Teikari, Jorma Tasala, Jouko 
Kähkönen.

Heimo Turunen 

sa VW kuplat, renut, minit, 
ja rakennettiinpa pari Vol-
voakin. Kuplamiehiä olivat 
tuolloin Jäväjän Pekka, Ju-
vosen Veijo ja Koivumäen 
Jouko taustajoukkoineen. 
Renuihin erikoistui tuolloin 
Vuosaaren Anteri ja Volvoil-
la kilpailivat Kaakon veljek-

set Amatzonilla ja Onklaon 
Kari sekä Henrikssonin Sep-
po PV Volvolla.

Virittäminen oli tuolloin 
erittäin vapaata eikä auto-
ja punnittu, eikä kuutiotila-
vuuksia laskettu. Tärkeintä 
oli mukava yhdessäolo. Vi-
rittäminen tapahtui siten, et-

Tukkilaistanssit  
klo 19  Rantakestilä         

Lippu 10€

KUNINGASJÄTKÄ- 
Iin tukkilaiskisat

la 2.7. klo 13 
Raasakkakoski

Sisäänpääsy       
2€ /10€

Tervetuloa!
www.kuningasjatka.fi

Tiedot saatu Kari Onkalolta 
ja Seppo Henrikssonilta

Perinteiset Nousulohimarkkinat 
su 12.6.2011 Kesätorin alueella 

klo.10 - 16.00

Teemana rakentaminen

• Nousulohijuoksu 
• Perhon pituusheiton MM-kilpailut 
• Lohen painon arvaaminen 
• Kahvio 
• Myytävänä Helmin Lounaskahvilan 
  kalaruokia 
• Markkinamyyntiä 

TERVETULOA!

Järjestää Markkinatoimikunta/Simon kunta
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Palveleva, edullinen

Laksontie 2 b, 91100 Ii
puh. (08) 817 3046, 0400 680 413, fax 817 4626

Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14

 - kotitalousjätteet
 - kaivojen tyhjennykset
 - vaihtolavakuljetukset
 - vuokrattavana roskalavoja

T:mi J-P Miettunen
Vanhatie 137, 95110 Kuivaniemi

Puh. 0400 290 547

SAIRAANKULJETUS
A. JÄRVENPÄÄ OY

HÄLYTYS 112

Kiinteistöjen kokonaishuolto
Jätehuolto ja vaihtolavat
Likakaivojen tyhjennys

Toimisto 817 3496 • Fax 817 3608 • veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi
Veli 0400 388 622 • Juho 040 719 2056 • Mikko 040 570 5376

Viemärien avaus ja sulatus
Lumen auraus, hiekoitus ja harjaus
Maanajo ja levitys/teiden lanaus

Kysy myös 
muita palveluja

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

ROMUAUTOT SEKÄ 
MUUT METALLIROMUT
Myös rekisteristäpoistot

 ja romutodistukset

OSTETAAN

MERI-
LAPINPörinät

MERI-LAPIN MOOTTORIKERHON KESÄLEHTI 2011

Lehden kustantaja: Me-LaMoke
Vastaavat toimittajat: Jukka Heittola, Markku Tolonen
Toimittajat: Asko Kurki, Heimo Turunen
Taitto ja ilmoitusten valmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen Kirjapaino, Kajaani

Kesäkuu 2011

Iiläinen Markku Tolonen tuli 
mukaan Meri-Lapin Moot-
torikerhoon vuonna 2003 eli 
kahdeksan vuotta sitten. 

– Menin katsomaan Jok-
kis kisoja vuonna 2003 Pu-
dasjärvelle – ja jokkiskipinä 
iski silloin. Syksyllä suoritin 
Jokamies-tutkinnon ja sain 

Markku Tolonen

Todellinen puuhamies

Markku Tolonen aloitti JM-kisoissa ajamisen vuonna 2004 ja ajoi ensimmäisellä Volvo 142 autollaan useita 
kisoja. Kuvassa Markku numerolla 54 tiukassa finaalikarsinnassa Pudasjärvellä pidetyssä kisassa.  (Kuva Jani 
Välikangas)

Jokkiskortin. Sitten liityin 
Meri-Lapin Moottoriker-
hoon Tämän liittymisasian-
kin hoiti hyvä ystäväni, nyt 
jo edesmennyt Kimmo Raa-
tikainen, kertoo nyt 57-vuo-
tias Markku.

Vuoden 2004 kevääl-
lä Markku Tolonen osti Pu-

dasjärven Jokamies-kisoista 
autoksi Volvo 142:n. Ke-
sällä hän ajeli Volvollaan 
muutaman kisan, ja samana 
syksynä tuli Pudasjärvellä 
pappaluokan voitto. Samal-
la Markku sai Meri-Lapin 
Moottorikerhon komean 
vuoden tulokas ”pystin”. 

Todellinen voittaja oli 
kuitenkin Meri-Lapin Moot-
torikerho, joka sai sellaisen 
talkoolaisen ja puuhamie-
hen, jota on turha muualta 
hakea. Tämä Pörinät-lehti-
kin on pitkälti toteutettu juu-
ri Markun ansiosta.

Saarenhovin  
radasta se alkoi
Markun Mela-Mokeen 
liittymisen aikoihin ru-
vettiin suunnittelemaan 
moottorirataa Kuivaniemen 
Saarihoviin. Siinä sitä urak-
kaa riittikin rahattomalle 
seuralle.

– Ensin raivattiin radal-
le linjat. Sitten minä menin 
moottorisahalla puita ra-
dan tieltä kaatamaan. Sa-
hamiehiä ei silloin seurassa 
tahtonut löytyä, Markku 
muistelee.

Monet kerrat Markku To-
lonen meni ”Vuosiojan Ti-
mon” kanssa traktoreilla 
talkoisiin. Ja lopulta koitti se 
päivä, jolloin Saarihovin ra-
dan avauskilpailu pidettiin. 

Avauskilpailussa oli 220 kil-
pailijaa.

– Silloinen moottoriker-
hon puheenjohtaja Pellin 
Jarmo teki myös todella suu-
riarvoista työtä seuran hy-
väksi, Markku muistelee.

– Saarihovin mootto-
riradan rakentamisesta ja 
kilpailuista riittäisi juttua 
enemmältikin, mutta tähän 
saakka tehdyt toimenpiteet 
ovat vahva näyttö ja hyvä 
saavutus. Vähällä rahalla ja 
vähällä väellä on saatu pal-
jon aikaan, Markku kiittelee 
kaikkia mukana olleita.

Saarenhovin mootto-
rirataa ja oman yritystoi-
minnan, Peltityö Markku 
Tolosen, onnistumista hän 
pitää tähänastisen ”työelä-
mänsä” ykkösasioina. Har-
rastuspuolella on nykyään 
eläkeläisellä kuitenkin yksi 
asia ylitse muiden: Hirven-
hiihto ja – juoksu tuovat uu-
sia ystäviä ja kilpailuhenkeä 
sosiaaliselle miehelle ja avoi-
melle miehelle. Hirvenhiihto 
täydentää vielä metsästys-
harrastusta, jossa Markun 
kaverina on suomenpysty-
korva Sirin. Harrastuslistaan 
voisi lisätä myös kesällä ka-
lastusta Tenolla viikko, sekä 
talvella verkkokalastus jään 
alta merellä.

Asko Kurki 
                       

Koskaan ei ole liian myöhäistä! Markku 
Tolonen tuli mukaan Meri-Lapin Moot-
torikerhoon vuonna 2003 eli kahdeksan 
vuotta sitten. Hän sai jokkiskipinän ol-
lessaan lähes 50 vuotias.

Markku Tolonen.
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Viitisentoista vuotta – pieni 
tauko mukaan lukien – poi-
kansa Petrin jokamiesluo-
kan kalustoa huoltanut ja 
remontoinut Risto Väyry-
nen ymmärtää homman yti-
men.

– Jos ajetaan kärkisijois-
ta, kalusto pyritään laitta-
maan sellaiseen kuntoon, 
että kehtaa kisoihin lähteä. 
Puolikuntoisella autolla on 
turha minnekään mennä, 
hän toteaa ja jatkaa:

– Muutama päivä ennen 
kisoja me kokeilemme, että 
moottori ja vaihteisto toi-
mivat. Jos nykyään yleises-
sä luokassa kisaileva poika 
havaitsee pienenkin vian 
tai toimintahäiriön autossa, 
niin kisoihin ei lähdetä en-
nen korjausta.

Yksityisyrittäjänä lähes 
30 vuotta toiminut ja ny-
kyisin omistamassaan Iin 
Puu- ja Metallituotteessa 
työskentelevä Risto Väy-
rynen harrasti itsekin ral-
lia 1980-luvulla. Hän toimi 
haukiputaalaisen Raimo 
Oikarisen kartturina ja au-
tojen omistajaparina use-
amman vuoden ajan.

– Silloin ajettiin vielä 
kunnon ”nuottikisoja” juni-
oriluokissakin ja katsottiin 
kuinka lujaa puitten välis-
sä uskaltaa mennä. Taka- 
ja nelivetoisilla autoilla me 
silloin kisattiin, Risto muis-
telee.

Talvisin rakennetaan 
moottoreita

Risto Väyrynen pitää 
pojan kaluston kunnossa
Puolikuntoisella autolla on turha kisoihin lähteä

Jokamiesluokan kilpailut 
keskittyvät kesään, mutta 
talvetkaan eivät ole aktiivi-
harrastajalle ”luppoaikaa”.

 – Silloin rakennellaan 
moottoreita ja vaihdelaati-
koita. Kärkisijoista taistel-
taessa yksi auto ei riitä, kun 
se voidaan ostaa heti pois, 
Risto muistuttaa. Toisaalta 
jokainen voi jokamiesluo-
kassa ostaa auton 1150 eu-
rolla. 

– Kun itse rakentaa 
moottoreita, niin siinä on 
suola tähän harrastukseen. 

Ostetun auton moottori voi 
hajota nopeastikin. Oman 
moottorin tietää, mitenkä 
se toimii ja onko se riittä-
vän hyvä että kehtaa kisoi-
hin lähteä.

Ja hyvin on kalusto toi-
minut. Petri-poika ajoi jo 
nuorten luokassa lukuisia 
ykkössijoja sekä muita pal-
kintosijoja. Nyt tauon (ar-
meija ym.) jälkeen yleisessä 
luokassakin on tullut yksi 
voitto.

– Pojan ajotaito ei ole 
ruostunut tauon aikana. 

Kun kuskillakin on tuota 
ikää jo sen verran, niin hän 
osaa myös itse huoltaa ka-
lustoa ja näin isä-ukko pää-
see hieman helpommalla, 
Risto kertoo.

Kilpailutoiminnan lisäk-
si Risto Väyrynen on tuke-
nut autourheilutoimintaa 
sekä mainostamalla että 
osallistumalla palkintoku-
luihin.

Asko Kurki

Risto Väyrynen (takana kuistilla)  oli viime kesän Kuivaniemen mark-
kinoilla esittelemässä rakentamiaan ja markkinoimiaan hirsimökkejä.

Markku Tolonen, Risto Väyrynen ja Petri Väyrynen olivat seuraamassa Pudasjär-
vellä äitienpäiväviikonvaihteena pidettyjä JM-kisoja.

-kunnallistekninen suunnittelu
-pohjatutkimukset monitoimikairalla
-työmaa- ja rakennusmittaukset
-jätevesien käsittelysuunnitelmat
-asemapiirrosten laadinta

Leipojantie 4  91100 Ii
gsm. 0400-380 688, 0400-287 483
f. 020 7924 809

Paulaharjuntie 22 90530 OULU                
p.020 7924 800, gsm 0400-884138           
f.020 7924 808

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
www.pmpoy.com

-kuivatussuunnitelmat ja 
 massamääritykset
-perustamistapaesitykset
-GPS-mittaukset ja kartoitukset
-maa-ainesten ottamissuunnitelmat
-rakentajan karttapalvelu

KUIVANIEMI

KUIVANIEMEN 
SAIRAANKULJETUS OY

YLEINEN HÄTÄNUMERO

112

• Asennustyöt/purkutyöt  • Tehdaspalvelu • Hitsauspalvelu

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

Ostamme
puuta

www.metsaliitto.fi

KUIVANIEMEN KIEVARI

Lounas arkisin 11.00-13.00
Herkulliset pannupizzat

Viihtyisä hirsiravintola
Viikonloppuisin 

karaoke - elävää musiikkiaLohitie 2, Kuivaniemi

kaikkia ilmoittajia sekä yhteistyö-
kumppaneita, jotka ovat osallistu-
neet tämän lehden tekemiseen.

Meri-Lapin Moottorikerho kiittää

KIITOS!

Ostomiehemme Meri-Lapissa 
Ii, Yli-Ii: 
Matti Heinonen 050-3295744 
Simo:
Veijo Niva 0500-295101
Kemi-Keminmaa: 
Vesa Männikkö 0500-295089
Tornio:
Pekka Saario 0500-295102



5MERI-
LAPINPörinät2011 Kesälehti

Mertaloitten linja-auto ja kolme jokamiesluokan autoa. Tuttu näky jokamiesluo-
kan kisoissa.

Nelisen vuotta sitten Iis-
tä kotoisin oleva Haukipu-
taan ammattikoulun oppilas 
Lauri Mertala nousi lehtien 
otsikoihin voitettuaan ensin 
taitajakilpailussa Suomen 
mestaruuden ja sitten Japa-
nissa pronssia ammattitai-
don MM-kilpailussa. Lajina 
oli autokorinkorjaus. 

Vaikka MM-pronssin 
voittaminen nykyään 24-
vuotiaan kaakkurilaisen ko-
rinkorjaajan Lauri Mertalan 

Koko perhe on ajanut jokamiesluokkaa

mielestä on yksi suurista ko-
hokohdista, niin se ei ole ai-
noa hänen elämässään.

- Hyviä asioita on jo-
ka asiassa. Jokamiesajoissa-
kin on välillä tosi mukavaa, 
vaikka itse olen saanut vain 
A-finaalipaikkoja, Lauri ker-
too ja jatkaa: 

- Isoveli Antti ja kaksois-
veli Mikko ovat voittaneet 
etuveto/kardaaniluokkia, 
hän antaa omille veljilleen 
tunnustuksen.

Jokamiesluokkaan osal-
listuminen on Lauri Merta-
lan lapsuuden ja nuoruuden 
”isoja asioita”, vaikka tässä 
lajissa autokorikorjauksen 
MM-mitalisti saattaa lopulta 
jäädä kokonaan oman per-
heen ”kärkikolmikon” ulko-
puolelle. 

- Pikkusisko Elina oli äi-
tienpäivänä Pudasjärvellä A-fi- 
naalissa naisten sarjassa ja 
on menestynyt muutenkin, 
Lauri jatkaa paljastuksiaan.

Ja jotta totuus ei unoh-
tuisi, niin kerrottakoon, et-
tä Laurin isä, Eero on ajanut 
pappaluokkaa ja palkintoina 
on kaksi pokaalia palkinto-
hyllyssä. Ja, eikä siinä kaik-
ki, äiti Marjallakin on yksi 
pokaali jokamiesluokasta.

Linja-autossa autoja
Isä Eero ei ota kantaa siihen, 
kuka on perheen ykköskus-
ki. Jokamiesluokka on joka 
tapauksessa koko perheen 
harrastus ja sillä on satsattu 
lapsiin. Nuorilla pitää olla 
tekemistä.

- Meidän vanhin poika 
Antti oli aikoinaan kiinnos-
tunut rallista. Minä kuiten-
kin sanoin, että rahat eivät 
riitä ralliin, mutta jos ”jok-
kis” kiinnostaisi. Ja niinhän 
siinä kävi ja siitä se kaikki al-
koi, Eero kertoo.

Yhdeksän vuotta sitten 
perheelle hankittiin linja-au-
to perheen ja autojen kul-
jettamiseen. Laurin lisäksi 
kaksospojat tarvitsivat omat 
autot kisoihin. Niinpä lin-
ja-autossa kulki perheen li-
säksi kaksi jokamiesluokan 
autoa sisällä ja yksi peräkär-
ryssä! 

Yhtä kaikki Mertalan per-
heessä pojat ovat aina olleet 
kiinnostuneita autoista ja 
niiden korjaamisesta. 

- Pojat menivät heti kou-
lun jälkeen talliin. Kerran 
yksi poikien kavereista tuli 
asunnolle ja kysyi: Missä tei-
dän pojat on, kun autotalissa 
ei ole ketään, Eero muisteli, 
kun kerrankin pojat olivat 
olleet huoneessaan.

Tallissa oltiin myös te-
hokkaita. Kerran pojille han-
kittiin ”saab ysikutonen”, 
joka piti tehdä jokamies-
luokkaan sopivaksi. 

- Pojat purkivat auton, 
laittoivat turvakaaret ja 
vaihtoivat koneen. Reilun 
kahden viikon päästä auto 
oli valmis kisaan, isä Eero 
kertoo lastensa autonkorja-

usprojektista, joka samalla 
on ollut onnistunutta lasten-
kasvatustyötä - harrastusta 
hyvien ja haastavien teke-
misten parissa.

Ja lopuksi. Kyllä MM-
mitalistilla on hyvä mah-
dollisuus päästä perheen 

kärkikolmikkoon myös jo-
kamiesluokassa. Laurilla on 
kaapissaan jokamiesluokan 
pokaaleja kahdella hyllyllä.

Asko Kurki

Mahtuuko MM-mitalisti perheen palkintopallille?

Antti, sekä kaksoisveljet Lauri ja Mikko pitävä yhtä. Taustalla on kuitenkin aina 
pieni perheenjäsenten välinen.

Pikkusisko Elina tulee kovaa  Mertalan poikien pe-
rässä. Iinatista tuli naisten sarjan kolmas sija.

�
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Puhtaita tankkauksia ja 
ystävällistä palvelua

Tilauksesta paistamme tuoret-
ta pullaa ja torstaisin rieskoja
Tilaukset puh. (08) 724 7125, ries-
katilaukset ke klo 20.00 mennessä)

Nelosparkki Oy/
Neste Kuivaniemi
Kirkkotie 7 A  95100 Kuivaniemi
puh. 724 7125

Kahvio
Elintarvikkeita
Uunituoreet pizzat
Hampurilaisia
Pallojäätelöä ja pehmiksiä

Myynnissä myös valikoima rakennustarvikkeita

T RAKENNUS- JA SÄHKÖURAKOINTI 
Oijärventie 1668, 95130 Hyryoja
Puh. 0400 390 504, fax 724 6201
veikko.sodo@tallari.fi

TÄLLÄRI OY
Veikko Södö 
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TERIEN HUOLTO JA VALMISTUS

TERÄTEKNIIKKA OY

• Höylänkursot
• Hakkurinteiden huolto
• Sorvausta

• Vannesahanterät
• Työkaluhionta
• Katso nettisivumme

www.terätekniikka.fi
Hallitie 24, 91100 Ii, p. 0400 829 560
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Palstatie 9 91100 Ii
Maalaus- ja tasoitetyöt

Eero Turtinen 0400 287 230
Anna Turtinen 040 564 6063
anna.turtinen@iinmp.fi
www.iinmp.fi

KIINTEISTÖHUOLTO

KURTTILA

• Kiinteistöjen kokonaishuolto 
• Traktoriurakointi 
• Talvella auraukset ja hiekotukset 
• Kesällä viherrakentaminen 
• Myös nurmikoiden leikkaus 
• Vaihtolavapalvelu
• Maatuvan jätteen ja risujen 
  vastaanotto ja kuljetus

KONINTIE 67, 91100 II
P. 0400 947 815

KOTIMAISET TAITTO-OVET

Lieksentie 11, 91100 Ii
p. 0208 384 530, f. (08) 817 3157
findoor@findoor.fi

www.findoor.fi

Teemme myös uudet katot ja remontit kaikenlaisille ka-
toille mm. konesaumakatoille, Iissä ja ympäristökunnissa.

Rakennuspellit Iistä 
mittojenne mukaan

A.K. Truck

• Piipunpellit • Ikkunanpellit • Kynnykset • Yms...

Huom! Kotitalousvähennys!
p. 040 521 3401

A. Juntunen Ky
Kuivaniemi, p. 0400 293 269

• Maansiirto
• Maa-aineskuljetukset:
 sorat, murskeet, hiekat
• Kaivinkonetyöt

www.jt-talo.com
puh. 020 7280 180

Kuljetusliike
KAAKKURINIEMI OY

• Turvekuljetukset • Rahtikuljetukset • Lavettikuljetukset

kaakkuriniemi@suomi24.fi
 Puh. 050 441 3121

RokkiRalli la-su 2-3.7. klo 11 Saarikosken radalla Kuivaniemellä. Mukana myös ei myytävät autot, jotka ovat tehokkai-
ta,  turboilla varustettu. Kilpa-ajajat pääosin Etelä-Suomesta. Liput 5 e.
JokkisRace kisa la 30.7 klo 11 Saarikosken radalla, kaikki luokat. Liput 5 e.
Jässärit -kisa syys/lokakuun vaihteessa 2011 Jässärit -kisa, johon tavoitellaan kuljettajien määrässä Suomen ennä-
tystä 150-200. Kisoista lisätietoa myöhemmin...

Yhteyshenkilö: Tuija Heittola puheenjohtaja
Larintie 51, 94700 Kemi 
016-232 802, 040 771 3698
Sähköposti: melamoke@luukku.com
Sivuston ylläpitäjä: 
damdidamdidam@gmail.com

Meri-Lapin 
Moottorikerho ry

www.melamoke.webs.com

Kuivaniemen 26. Pitäjämarkkinat la-su 
16.-17.7.2011 Aseman urheilukentällä

Yli 100 markkinamyyjää. Vuosittain yli 6000 kävijää.
Ilmat ovat suosineet markkinoita.. Moni on käynyt, tule sinäkin!

Markkinatanssit ke 13.7 
Kuivaniemen seurojentalo, 
esiintyjä Janne Tulkki. 
Järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura

Lisätietoja markkinoista:
Ari Kaakkuriniemi puh. 050 441 3121
Riitta Räinä puh. 050 3950 305, riitta.raina@ii.fi
Risto Tolonen puh. 050 3950 304

Järjestää Kuivaniemen Yrittäjät ry 
ja Iin kunta
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GRAAFINEN OHJEISTO 2011

IiHappens –
koko kesän!

Iin kunta, Jokisuuntie 2, PL 24, 91101 Ii
p. 08 5875 5000, f. 08 8178 600, www.ii.fi

Lisätietoja: 
Tapio Rissanen, p. 050 395 0391

Riitta Räinä, p. 050 395 0305

Enjoy it!

Oijärvi 
IRMA MÄÄTTÄ 0400 394 982 

KUIVANIEMEN TAKSIT
Asemakylä 
JARI YLITALO 040 575 9840

Asemakylä 
MATTI VÄÄRÄKANGAS 044 012 3252

Kirkonkylä 
ANNE MIETTUNEN 040 571 8618

Jokikylä  
TIMO YLITALO 0400 260 904

Kesä on meillä
• Kesäkukat
• Amppelit
• Hyötykasvit
• Pensaat
• Perennat

Oijärventie 1144 Yli-Olhava 
p. 0400 192 142

Puutarha Ky

TURVE- JA LUMIURAKOINTIA

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24
95100 Kuivaniemi

P. 0400 162 125 /
08 724 7034

YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA!
Yrittäjä, liity jäseneksi!

Yhteyttä voi ottaa:
Puheenjohtaja Anna Turtinen

puh. 040 564 6063

www.yrittajat.fi/ii

Iin yrittäjät ry

Herkules, Continental...

RENKAAT
Henkilö- ja pakettiautojen 

Jokkis- ja kilparenkaat ja vanteet 
T:MI ILKKA RAUTIO, Ii

P. 0500 937 739

Oikea voitto haettu taistelulla

Jarno Tolonen ja Volvo 240, josta on vain kori jäljellä, muu kaikki on tehty uu-
delleen

Iin Yli-Olhavassa asuva Jar-
no Tolonen on osallistunut 
jokamiesluokan ajoihin vuo-
desta 2003 lähtien. Hauki-
putaalla varaosamyyjänä 
työskentelevä Jarno kertoo 
parhaaksi saavutuksekseen 
nelisen vuotta sitten saavut-
tamansa pistepörssin voiton 
Pohjois-Suomen mestaruus-
kisoissa etuveto/kardaani-
luokassa. 

Kyseinen kisa sisälsi puo-
lenkymmentä osakilpailua, 
joissa Jarno napsi tasaises-
ti kakkos- ja kolmossijoja se-
kä AKK:n pytyn. Kaikkiaan 
pokaaleja on Jarnon hyllyyn 
kertynyt noin 50 kappaletta.

– Kun auto on toiminut, 
niin A-finaalissa olen ollut 
mukana. Aina ei kuitenkaan 
ole tärkeää voitto, vaan it-
se ajaminen, yleistä ja EVK-
luokkaa ajava mies kertoo. 
Eivätkä voitotkaan ole aina 
sukua toisilleen.

– Monesti kullanvoittaja 
ei ole ”ykkönen”, jos toisil-
ta esimerkiksi hajoaa auto. 
Taistelulla haettu voitto on 
ainoa oikea, Jarno Tolonen 
sanoo.

– Kuskin pitää olla hy-
vä, mutta monesti kaikki 
riippuu tekniikasta. Epäon-
nistumisissa ympäriajot me-

nevät omaan piikkiin – se on 
yliyrittämistä ja kuskin kan-
nalta kaikkein vaikeinta hy-
väksyä, hän muistuttaa.

Jarno Tolonen on lähes 
vilpittömästi iloinen siitä, 
että Mela-Moke on viime 
aikoina saanut joukkoon-
sa kaksi huippukuskia Tuo-
mo Salon ja Petri Keinäsen, 
molemmat Jarnon ystäviä. 

Molemmat ovat olleet voi-
tokkaita yleisessä sarjassa, 
mutta tässäkin on yksi pieni 
ongelma. He kannattavat ta-
katuuppareita! 

– Molemmat ovat ko-
via tekemään moottoreita. 
He tekevät ”fiatin ritmolai-
sia” muiden kiusaksi, Petri 
sanoo puoleksi kuiskaten ja 
puoleksi hymyillen.

Miesten ja ihmisten auto 
vai takatuuppari
Jokamiesluokassa keskustel-
laan paljon siitä, kumpi EVK 
vai takatuuppari on parem-
pi. Jarno Tolonen tietenkin 
laskee itsensä ”miehiin ja ih-
misiin” ja ajaa EVK- luokas-
sa, mutta hänen kaverinsa 
Mela-Mokeen ”vierailevaksi 
tähdeksi” tullut Tuomo Salo 
on moottoreiden rakentaja ja 
tykkää molemmista.

– Kyllä minä tykkään ajaa 
molemmilla. Kardaaniautot 
tietenkin tahtovat jäädä läh-
döissä, Tuomo muistuttaa.

Tuomo Salo on itse osta-
nut kilpailuista vain paria 
autoa. Loput parikymmentä 
ovatkin sitten hänen itsensä 
rakentamia.

– Minä olen tehnyt Fia-
teja, pari Volvoa, Escorteja, 
Starletin ja pari Simcaakin. 
Kyllä Fiatilla pärjää, kun 
ajaa lujaa kaasu pohjassa 
koko ajan, hän vakuuttaa ja 
viittaa omaan menestymi-
seensä. Puheet ”poikosista” 
hän jättää omaan arvoonsa.

Asko Kurki
Viimeksi Jarno Tolonen ajoi kilpailussa Pudasjärven äitienpäiväkisassa, jossa hä-
nen autonsa kuvattuna varikolla muiden lähtöä odottavien autojen joukossa. 
Pudasjärven kisoissa Tolonen ei päässyt hyvästä yrityksestä huolimatta palkin-
tosijoille

Kodinkonehuolto

- Kodinkone- ja kylmälaitehuolto
- Ilmalämpöpumput
- Sähköasennukset

Puh. 0400 394 259

H. Kehus Ky
KUIVANIEMI
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 HAUKIPUDAS
Revontie 47, 90830 Haukipudas (08) 563 2600,  

fax (08) 563 2610, www.rautia.fi/haukipudas
etunimi.sukunimi@rautia.fi

www.rautia.fi
PALVELEMME: 

arkisin 7–19  
lauantaisin 9–16

IIN PUU- JA METALLITUOTE

Veistämöntie 57, Ii (08)817 6088, 044 058 4694
myynti@kevythirsi.fi

•HIRSIRAKENNUKSET • TALOELEMENTIT • PIHARAKENNUKSET
•AUTOTALLIT • JÄTEASTIAKATOKSET
www.kevythirsi.fi

KUN
TURVALLISUUS
RATKAISEE

KOURUTEK OY
Puh. 050 3493 963

www.kourutek.fi 

SERTIFIOITU

KATTOTURVA

sadevesijärjestelmät
seinä- ja kattotikkaat
lumiesteet
kattosillat

Maalausliike Reijo Kolppanen Ky
Nauskankatu 3 94100 KEMI • Puhelin: 016-220920 • Faksi 016-220911
Aarni Kolppanen 0400-391310 • Jukka Heittola  0400-991074 

Urakoimme pitkällä kokemuksella 
ja ammattitaidolla

www.kolppanen.fi

• Maalaus- ja tasoitetyöt, tapetointi
• Laattatyöt 
• Korjausrakentaminen
• Epoksimassa lattiatyöt 
• Asbestin purkutyöt 
• Maalimyynti teräkselle ja betonille
• Matto- parketti- ja laminaatti työt
• Maalarimestarienliiton jäsen.
• Urakoimme myös vesivahinko korjaukset kuten 
 - kylppärit 
 - saunat 
 - lattioiden ja seinien avaukset ja korjaukset

Muista kotitalousvähennys!

www.nor-maali.fi

Iiläisten puhelinnumeroita sisältävä LC Iin ja Kuivanie-
men Nuorisoseuran kustantama Iifoni&Kuivishaku 2011 
Palveluhakemisto on valmistunut.
6 euron hintaisia hakemistot ovat myynnissä seuraavis-
sa paikoissa:

Iifoni&Kuivishaku 
myynnissä

Hakemistojen myyntihinta käytetään kokonaan LC Iin 
auttamis- ja hyväntekeväisyystyöhön sekä Kuivanie-
men Nuorisoseuran työn tukemiseksi. 

Iissä: Hautaustoimisto Kova, 
Huoltoasema Paavo Jäppinen, Eeron kauppa, 
K-Market Ii, S-Market Turva,
Kuivaniemellä: Sale Kuivaniemi, Oijärven 
kauppa, Kukkapirtti, Neste Kuivaniemi.

TEOLLISUUSMAALIT


