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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ, 
KUIVANIEMELLÄ,

SIMOSSA JA JAKELUA MYÖS KEMIIN

IiSanomat nro 14 liitteenä tämän lehden sisäsivuillanomatnomat
--

KuivaniemiKuivaniemiKesälehtiKesälehtiKesälehtiKesälehti

Kuivaniemen Yrittäjien grand old manKuivaniemen Yrittäjien grand old man

– Täällä koulun pihalla vuonna 1985 – Täällä koulun pihalla vuonna 1985 
pidetyistä Kuivaniemen Messuista pidetyistä Kuivaniemen Messuista 
saivat Pitäjämarkkinat alkunsa. Yrit-saivat Pitäjämarkkinat alkunsa. Yrit-
täjien kaljateltta oli tässä, Matti Kum-täjien kaljateltta oli tässä, Matti Kum-
pulainen muistelee.pulainen muistelee.

KUIVANIEMI

Sivistyssanakirjan mukaan 
grand old man on alansa 
kokenut ja arvostettu suur-
mies. Kuivaniemen Yrittäjis-
tä puhuttaessa ilmaisu sopii 
täydellisesti Matti Kumpu-
laiseen. Hän on ollut pe-
rustamassa Kuivaniemen 
Yrittäjiä ja toiminut eri teh-
tävissä markkinoilla Pitäjä-
markkinoiden alusta saakka.

– Eino Herva oli aktiivi-
sesti puuhaamassa yrittä-
jäyhdistystä Kuivaniemelle. 
Hänen kutsumanaan ko-
koonnuimme perustamisko-
koukseen 20.1.1981. Ensim-
mäiseen hallitukseen tulivat 
Aaro Åman, Matti Kum-
pulainen, Matti Viittanen, 
Jouko Väätäjä, Eero Väätäjä 
ja Tauno Väätäjä. Sihteerinä 
toimi Raili Virta sekä pu-
heenjohtajana Eino Herva, 
Matti muistaa Kuivaniemen 
Yrittäjien perustamiskoko-
uksesta.

Hän onkin ainoa vielä ak-

tiivisesti mukana oleva pe-
rustajajäsen yhdistyksessä. 
1970-luvun loppupuolella 
Kuivaniemelle oli syntynyt 
eri toimialoille pieniä yrityk-
siä. Muutenkin elinkeinoelä-
mässä tapahtui voimakasta 
nousua. Turkistarhaus, ka-
lankasvatus ja rakennustoi-
minta olivat vilkasta. Yksi-
tyiset yrittäjät huomasivat 
tarvitsevansa yhdistyksen 
valvomaan etujaan ja hoita-
maan asioitaan yhteiskun-
nan byrokratiassa.

– Tähän tarpeeseen syn-
tyi Kuivaniemen Yrittäjät, 
joka toimii edelleen aktiivi-
sesti yrittäjien etujärjestönä 
paikkakunnalla. Matti tote-
aa.

Vuosi 1985 oli merkittä-
vä nuorelle yrittäjäyhdis-
tykselle. Yhdistys järjesti 
heinäkuussa Kuivaniemen 
Messut, joissa oli näytteil-
leasettajia viitisenkymmen-
tä ja messuilla kävi kahden 

päivänä aikana 2 500 hen-
keä. Maaherra Erkki Hau-
kipuro kunnioitti läsnäolol-
laan messuja.

Vuodesta 1986 lähtien 
on järjestetty heinäkuussa 
markkinatapahtuma, jon-
ka nimeksi valittiin monien 
ehdotusten joukosta Kui-
vaniemen Pitäjämarkkinat 
merkkinä siitä, että kyseessä 
on kaikkien pitäjäläisten yh-
teinen tapahtuma. 

– Ensimmäisillä markki-
noilla kävi yli 4000 vierasta 
ja markkinamyyjiä oli 70. 
Esiintyjänä meillä oli tuol-
loin Jaakko Teppo.

Yrittäjäyhdistyksen pu-
heenjohtajana Matti Kum-
pulainen toimi 10 vuotta 
ja on tällä hetkellä varapu-
heenjohtaja. Yhdistyksen 
puheenjohtajina ovat toi-
mineet: Eino Herva, Mirja 
Väätäjä, Jouko Väätäjä, Alpo 
Kaakkuriniemi, Matti Kum-
pulainen sekä Ari Kaakku-

riniemi. Arja Honkamaa on 
toiminut yhdistyksen sihtee-
rinä vuodesta 1994 lähtien.

– Pitäjämarkkinat pi-
dettiin Kuivajoen koulun 
pihalla ja vaati usein mel-
koista taiteilua saada väki 
mahtumaan alueelle. Kun 
koulu sitten meni remont-
tiin, aloimme miettimään 
markkinoiden pitämistä 
urheilukentällä. Aluksi pai-
kan soveltuvuutta epäiltiin, 
mutta se on osoittautunut 
erinomaiseksi markkinapai-
kaksi ja tapahtumasta on 
muodostunut tärkeä koh-
taamispaikka kaikille Kui-
vaniemen yhdistyksille.

Matti Kumpulainen har-
mittelee valmiiksi suun-
niteltujen 35-vuotis juhla-
markkinoiden siirtymistä 
ensi vuoteen, mutta uskoo 
silloin pystyttävän järjestä-
mään vieläkin paremmat 
markkinat, jotka tuovat nä-
kyvyyttä koko kunnalle.

– Iin kunnalle haluankin 
antaa kiitokset panostami-
sesta Kuivaniemen Pitäjä-
markkinoiden kehittämi-
seen. Kunnan panos on ollut 
ja on ensiarvoisen tärkeää, 
Matti toteaa.

Yhdistys on julkaissut 
alkuajoista asti Kesälehteä, 
jonka nimi oli vuoteen 1991 
saakka Markkinasanomat. 
Tällä hetkellä lehden nimi 
on Kuivaniemen Kesälehti, 
jonka toteuttamisessa IiSa-
nomat ja samojen yrittäjien 
omistama VKK-Media Oy 
ovat olleet yhteistyökump-
panina vuosikaudet.

Kuivaniemen kehitys 
huolestuttaa
Kuivaniemen alueen kehitys 
on viime vuosina mennyt 
Matti Kumpulaisen mielestä 
ei toivottuun suuntaan.

– Pekka Koskela teki 
syyskuussa 2017 Kuivanie-

men Yrittäjien tukemana ja 
kannattamana valtuusto-
aloitteen Kuivaniemen kes-
kustan kehittämisestä. Sen 
pohjalta sovittiin ympäris-
tönkehittämissuunnitelman 
laadinnasta ja määrärahojen 
kohdentamisesta Kuivanie-
men keskustan kehittämi-
seen. Valitettavasti näin ei 
ole tapahtunut ja Kuivanie-
men keskustan ilme on näi-
vettynyt vastoin päättäjien 
tahtoa, Matti toteaa.

Hän näkee asiassa yhteis-
työmahdollisuuden kunnan 
ja Yrittäjien kesken.

– Jos keskustaajaman va-
lot uusittaisiin LED-valoihin 
ja laitettaisiin pistokkeet jou-
luvaloille, hoitaisivat Kuiva-
niemen Yrittäjät mielellään 
valojen vuotuisen asentami-
sen ja poistamisen. Suunni-
tellut istutukset ja torialueen 
kehittäminen puolestaan 
elävöittäisivät Kuivaniemen 
kyläilmettä. MTR
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Valtatie 4 on Suomen liikenteen pääväylä. Lii-
kennemäärät ovat suuret ja merkittävä osa lii-
kenteestä on raskasta liikennettä. Valtatien kun-
to ja turvallisuus ovat varmasti meille kaikille 
tärkeitä asioita. Liikenne on ollut monin paikoin 
ja ajoin puuroutunut eikä valtatietä ole ollut tur-
vallista kulkea. Vakavia onnettomuuksia on sat-
tunut paljon.

Oulu – Kemi –välin parantaminen oli pit-
kään maakunnan ykköstavoitteena, kun pu-
huttiin tieliikennehankkeista. Pitkän odotuksen 
jälkeen Sipilän hallitus teki päätöksen Oulu – 
Kemi –välin kunnostuksesta. 

Tämän vaiheen (vaihe 1) työt ovat parai-
kaa käynnissä Kuivaniemi – Simo ja Viantie 
– Maksniemi -välillä. Syksyllä alkaa viimeisen 
tieosuuden eli Pohjois-Ii – Olhava, rakentami-
nen. Valmista on syksyllä 2021. Turvallisuus ja 
sujuvuus paranevat aiemmasta merkittävästi.

Nelostie on merkittävä rahan ja työn tuoja. 
Vuonna 2011 selvitettiin ohiajavan liikenteen 
kunnassa toimiviin yrityksiin jättämää raha-
määrää ja synnyttämiä työpaikkoja. Silloin pää-
dyttiin lukuihin 14 miljoonaa euroa ja yli 100 
työpaikkaa. 

Liikennemäärät ovat kasvaneet ja palvelut 
ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden 
aikana paljon. Jopa niin paljon, että varovaisesti 
voisin arvioida, että nuo luvut ovat tuplautu-
neet. Ei siis ole ollenkaan toisarvoista, mistä tie 
kulkee ja millaisia liittymiä ja mihin tulevaisuu-
dessa rakennetaan.

Liikennemäärät ovat kasvaneet siinä määrin, 
että kääntyminen sivutieltä valtatielle ei kaikin 
paikoin ole turvallista joko näkyvyyden tai no-
peuden vuoksi. Uusia ratkaisuja tarvitaan.

Kesäkuun alussa julkaistiin raportti nimel-
tään ”Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen pe-
riaatteet välillä Helsinki – Tornio/Haaparanta”. 
Raportti löytyy netistä. Raportissa todetaan, 
että vuoteen 2040 mennessä valtatie 4 välillä 
Oulu – Kemi on joko jatkuvaa ohituskaistatietä 
(2+1) tai nelikaistaista valtatietä (2+2). Nopeus 
on koko välillä vähintään 80 km/h, pääosin 100 
km/h.

Tämä Oulu – Kemi - vaiheen 2 suunnittelu 
on lähdössä liikkeelle. Toteutuessaan suun-
nitelmat tulevat muuttamaan Iin, Olhavan ja 
Kuivaniemen taajamien liittymäratkaisuja sekä 
rinnakkaistie- ja varareittiratkaisuja koko Iin 
matkalta. Kunta tarvitsee tulevan kaavoituksen 
pohjaksi tietoa siitä, millaiseksi tietä suunnitel-
laan kehittävän pitkällä aikajänteellä.

Liittymäratkaisuilla on vaikutusta erityisesti 
ohiajavasta liikenteestä elantonsa saaville yri-
tyksille ja sitä kautta koko Iille. Siksi on tärkeää, 
että yritykset ja kuntalaiset saavat olla suunnit-
teluvaiheessa pohtimassa toimivia liikennerat-
kaisuja.

Kaikille tämän lehden lukijoille hyvää ja au-
rinkoista kesää toivottaen,

Ari Alatossava
Iin kunnanjohtaja

Liikenne kulkee 
sujuvammin

Kunnanjohtaja Ari Alatossava keskittyy tervehdyksessään ajankohtaisiin valtatie 4 
ajankohtaisiin asioihin. 

Mennyt talvi pani monet kesäsuunnitel-
mat uusiksi, eipä olisi voinut kuvitella, 
että löytyy sellainenkin voima, joka torp-
paa jopa perinteiset Kuivaniemen Pitäjä-
markkinat.

No, paljon kummempiakin maailmassa 
on tapahtunut, eikä tässäkään asiassa olla 
vielä lähelläkään loppuselvityksiä. Käsi-
enpesua ollaan opiskeltu ja turvavälejä pi-
detty, kovasti oudoksutti tuo rajaton raja, 
josta tulikin varsinainen raja. Kaikella on 
tarkoituksensa, kuten olemme pikkuhiljaa 
huomanneet.

Mutta me ihmiset olemme sopeutuvai-
sia, lennoista on Suomessa kuulemma 98 
prosenttia peruttu, kuinkahan paljon len-
tomatkustamisesta on turhaa.

Ollaan opittu, että asioita voi hoitaa 
etänä, Teams- palavereita pitämällä ja mo-
nilla muilla nykyaikaisilla konsteilla.

Ja asioilla on vain tapana hoitua, ehkä 
pitkässä juoksussa opimme vähentämään 
joutavanpäiväistä reissaamista ihan jo 
ympäristösyistäkin. Valtion johto on 
meille antanut talvesta asti monenlaista 
sääntöä ja toimintaohjetta, ja hyvinhän me 
suomalaiset olemme niitä noudattaneet-
kin, koska tilanne täällä on jotakuinkin 
hyvin hallinnassa.

Kuivaniemellä muutamat yrittäjät jou-
tuivat kevättalvella lopettamaan yritystoi-
mintansa voimaan tulleiden sääntöjen ta-
kia, mutta ovat nyttemmin voineet jatkaa 
toimintaansa. Osalle ei ole ollut mitään 
vaikutusta, joten hyvin ollaan toistaiseksi 
selvitty yritysrintamalla.

Pitäjänmarkkinat jäävät tänä vuonna 
pitämättä, valmistelut olivat pitkälle hoi-
dettu ja esiintyjät varattu, mutta ei auta 
kuin panostaa ensi vuoden markkinoi-
hin vielä näyttävämmin, jotka tulevatkin 
olemaan jo 35-vuotisjuhlamarkkinat.

Kovasti huolettaa monet markkina-
myyjät, miten he saavat oman yritystoi-
mintansa pysymään vireessä, kun ei ole 
ollut missään mahdollista tarjota palve-
luitaan ja tuntuu syksylläkin tapahtumat 
olevan sangen vähissä. Samoin yhdistys-
ten luvatussa maassa, myös Kuivaniemel-
läkin, lähes kaikki paikalliset yhdistykset 
ovat olleet osaltansa mukana markkinoil-
la hankkimassa varoja toimintansa pyö-
rittämiseen. Heille varsinkin tapahtuman 
peruminen aiheuttaa ison loven varain-
hankintaan.

Nelostien remontit ovat edenneet 
vauhdilla. Simon puolen työt ovat vielä 
melko vaiheessa, mutta eiköhän lumiin 
mennessä ole sekin osuus hienossa kun-
nossa. Oulusta päin on jo hyvällä mallilla 
ja Ii- Olhava välin remontti on lähtökuo-
pissaan, sekin vuoden päästä valmiina. 
Niin jo vain Kuivaniemelle on helppo 
tulla.

Vielä kun Metsä-Fibren tuleva tehdas-
investointi antaisi sysäyksen Kuivanoen-
tien kunnostamiseksi, niin sitten kyllä oli-
simme hyvien yhteyksien varrella.

Nyt me yrittäjätkin vietämme sen eri-
laisen kesän, kun ei markkinajärjestelyt 
ole koko aikaa tapetilla, voimme panostaa 
ihan erilaisiin asioihin. Kuten nytkin, läh-
demme kuuntelemaan elävää musiikkia 
pienimuotoiseen Roppa-ranta rokkita-
pahtumaan tuohon Kuivajoen vastaran-
nalle.

Antoisaa kesää toivottaa 
Ari Kaakkuriniemi 
Kuivaniemen Yrittäjien 
puheenjohtaja

Erilainen kesäkuu

Ari Kaakkuriniemi mietteissään Iin kunnan ja Iin ja Kuivaniemen Yrittäjien hallitusten yhteisessä 
tapaamisessa. Taustalla yrityskehittäjä Noora Huotari. 
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Myymälä avoinna:
ma-pe 10-18, la 10-15
Krouvintie 5, 90400 Oulu   

HP 24”-näyttö 
HP DISPLAY VH240A 24”
Saimme erän UUSIA, erittäin 
tyylikkäitä kapeareunuksisia 
Full HD IPS -näyttöjä!

HP ELITEBOOK 840 G1
i5 8GB 128GB SSD 14” Windows 10
Erittäin suosittu käytetty
laatukannettava i5-prosessorilla. 
Sopii loistavasti mm. lukioon!
Hinnat alkaen 279€

Ylioppilaskoe
Yhteensopiva

Hox! Näyttö on uusi!149€!

Perjantaina 10.7. kaikki tuotteet
-15% syntymäpäivän kunniaksi!
Alennukset Limingantullin myymälässä 
ja Taitonetti.fi

SYNTTARIALE!

:

perjantaina

kaikki 
-15%

Koronakriisi jättää läpi maailman jälken-
sä talouteen ja työelämään. Yksi muutos 
on etä- ja digityön kasvu. Puhutaan etä- ja 
digiloikasta. Esimerkiksi oma työyhteisöni 
siirtyi nopeasti toimimaan etänä. Samaan 
aikaan järjestön palvelukysyntä kasvoi, 
kun kymmenet tuhannet yrittäjät olivat 
avun tarpeessa. Onnistuimme siirtymään 
uuteen toimintamalliin, koska etätyö-
tekniikka oli käytössä ja henkilöstöllä oli 
muutoksen edellyttämä osaaminen, jous-
tavuus ja vahva tahto olla yrittäjien apuna.

Eurofoundin tutkimus kertoo, että Suo-
messa siirryttiin etätöihin korona-aikana 
enemmän kuin missään muualla Euroo-
passa. Suomalaisista lähes 60 prosenttia 
siirtyi etätöihin. Luku ei sisällä työnteki-
jöitä, jotka olivat etätöissä jo ennen kriisiä.

Mitä työelämän lisääntyvä monipaik-
kaisuus tarkoittaa? Työntekijälle se tar-
koittaa vaihtoehtoja. Työpaikan lisäksi 
töitä voi tehdä kotona tai vapaa-ajan 
asunnossa. Monelle tämä tarkoittaa työ-
tyytyväisyyden, työilon ja tuottavuuden 
kasvua.

Työyhteisölle se tarkoittaa uusia työ-
muotoja. Fyysisten kokousten rinnalle 
tulee etäpalavereita, jotka ovat parhaim-
millaan tehokkaampia. Tarve kasvotusten 
kohtaamisille ei kuitenkaan poistu. Ilman 
niitä yhteinen ideointi ja suunnittelu on 
vaikeampaa.

On selvää, että monipaikkatyö vaatii 
erilaista johtamista, luottamusta ja peli-
sääntöjä. Työtilojen osalta muutos tar-
koittaa, että tarvitaan vähemmän, mutta 
joustavampia neliöitä. Omia huoneita ja 

pöytiä on vähemmän. Sen sijaan koteihin 
pitää rakentaa hyvät työtilat.

Samalla korostuvat työvälineet ja yh-
teydet. Tietoliikenneyhteydet ovat itses-
täänselvyys, mutta tarvitaan muitakin 
yhteyksiä, jotta päästään luontevasti 
kohtaamaan työkavereita ja asiakkaita. 
Monipaikkaisuuden kasvu on mahdolli-
suus maakunnille ja maaseudulle, joissa 
on paljon vapaa-ajan asuntoja. Palveluja 
tarvitaan ja käytetään enemmän. Eräässä 
kesäpitäjässä monen kaupan myynti alkoi 
kasvaa jo keväällä, kun ihmisiä tuli etätöi-
hin ja laittoi työpäivän päälle kesäkotia ja 
puutarhaa kuntoon. 

Yrittäjyydellä on suuri rooli monipaik-
kaisuuden kehittymisessä. Digitaalisuutta 
hyödyntävä yrittäjyys on monipaikkai-
suuden avain. On tärkeää, että monipaik-
kaisesti toimivat yrittäjät voivat verkos-
toitua monella paikkakunnalla ja saada 
tukea myös toisen kotipaikkakunnan elin-
keinopalveluista.

Lopuksi on hyvä muistaa, että on pal-
jon töitä, jotka eivät siirtyneet mihinkään 
eivätkä siirry. Koronankin aikana oli ih-
misiä, jotka olivat aiempaan tapaan töissä 
muun muassa sairaaloissa ja palveluissa. 
Myös isolla osalla yrittäjistä ei ole vaihto-
ehtoja. On oltava fyysisesti siellä, missä 
ovat asiakkaat. Heillekin monipaikkai-
suus voi kuitenkin avata uusia mahdolli-
suuksia.

Mikael Pentikäinen
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

 

Korona muuttaa työelämää ja yrittäjyyttä

Mikael Pentikäinen on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.
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Kuivaniemen Yrittäjien kevätkokouksessa todettiin tämän vuoden Pitäjämarkkinoiden jäävän väliin ja katseet kohdistetaan jo ensi vuoden markkinoiden järjestelyihin. Kokouksen osallistujina Ari Kaakkuri-
niemi, Jukka-Pekka Miettunen, Matti Kumpulainen, Veikko Södö, Hannu Kehus, Sari Hirvaskoski ja Arja Honkamaa. 

Kuivaniemen Yrittäjien ke-
vätkokouksessa 11.6. todet-
tiin, että tänä vuonna Kui-
vaniemen Pitäjämarkkinat 
jäävät koronan vuoksi pitä-
mättä ensimmäisen kerran 
34 vuoteen. Nyt tähdätään 
siis vuoden 2021 markkina-
järjestelyihin.

Kokouksessa hyväksytys-
sä toimintakertomuksessa 
todettiin vuoden 2019 olleen 
yhdistyksen 38. toimintavuo-
si ja toiminnan olleen vilkas-
ta. Ensi vuonna 2021 on siis 
yhdistyksen 40-vuotisjuhlat.

Hallituksen kokouksia 
pidettiin noin kerran kuu-

Kuivaniemen Yrittäjillä 
vilkasta toimintaa

kaudessa. Kevään ja kesän 
aikana kokoontumisia oli 
useammin markkinajärjeste-
lyiden merkeissä. Kevätkoko-
us pidettiin 16.5. Mattilantien 
huoneistossa ja syyskokous 
sekä pikkujoulu 14.12. Kuiva-
niemen Kievarissa. Siellä pal-
kittiin yrittäjien ja Iin kunnan 
toimesta Vuoden Yrityksenä 
Merihelmi Camping, yrittäjä-
nä Tuomo Ryynänen.

Iin kunnan ja Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien kanssa on 
ollut tiivistä yhteistyötä.

Tiedottamisesta jäsenis-
tölle on hoidettu pääasiassa 
kunnan nettisivuilla, Ran-

tapohjassa ja IiSanomissa. 
Molemmat yrittäjien rakenta-
mat mainostaulut ovat olleet 
käytössä 4-tien varressa lähes 
koko vuoden ajan. Iin ja Kui-
vaniemen Yrittäjien Paikal-
lista. kampanja on edelleen 
menossa. 

Viimevuotiset markkinat jo 
34. kerran
Iin suurin tapahtuma Kui-
vaniemen 34. Pitäjämark-
kinat järjestettiin 20.–21.7. 
urheilukentällä ja sen yhte-
ydessä toteutettiin Kesä-/
Markkinalehti yhteistyössä 

IiSanomien kanssa. 
Juhlapuhujana oli kansan-

edustaja Hanna Sarkkinen 
Oulusta. Keskustan puheen-
johtaja Katri Kulmuni vieraili 
myös markkinoilla. Pääesiin-
tyjänä oli Eini, sunnuntaina 
esiintyi Janne Raappana.

Markkinoiden järjestämi-
sessä päävastuu oli Iin kun-
nalla. Yrittäjäyhdistys osallis-
tui järjestelyihin aktiivisella 
talkootyöllä. Yrittäjien omana 
toimintana oli virvokkeiden 
myynti ja karaoken järjestä-
minen. Lisäksi yrittäjäyhdis-
tys vastasi ruoka- ja kahvila-
ravintolasta. Yhdistys tarjosi 

kyydin markkinoiden talkoo-
väelle Ouluun Toppilan Möl-
jälle katsomaan kesäteatteri-
näytöstä Aavan Meren tällä 
puolen.

Yrittäjän päivän juhlassa 
mukana
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien Yrittäjän Päivän juh-
laan syyskuussa Kempeleen 
Zemppi-areenalle osallistut-
tiin 12 henkilön voimin.

Valtakunnallisille yrittä-
jäpäiville Lahteen 18.– 20.10. 
osallistui lokakuussa kuusi 
henkilöä. Puheenjohtaja Ari 

Kaakkuriniemi osallistui 
huhtikuussa PPY Forumiin 
Kalajoella. Lasten hiihtoihin 
maaliskuussa osallistui 31 in-
nokasta urheilijaa. Kuivanie-
men Kievarin merkkipäivää 
juhlittiin heinäkuussa.

Marraskuussa kokoonnut-
tiin yrittäjien iltakahveille, 
jossa oli mukana yrityskehit-
täjä Noora Huotari, Tuuna-
taan Työtä –hankkeesta Maija 
Tahkola ja Petri Leppänen 
sekä Osaosta työelämän koor-
dinaattori Jaana Riihijärvi.

Kuivaniemen Yrittäjät 
pystyttivät perinteisen joulu-
kuusen Kuiva-Turpeen ton-
tille.

Stipendishekit lahjoitet-
tiin Kuivaniemen kouluille, 
Iin ja Simon lukioon sekä 
Ammattiopisto Lappiaan. 
Osallistuttiin myös Länti-
nen Jääkäripolku –hankkeen 
opastaulujen rakentamiskus-
tannuksiin.

Hallituksen puheenjohta-
jana toimi Ari Kaakkuriniemi, 
varapuheenjohtajana Mat-
ti Kumpulainen, sihteerinä 
Arja Honkamaa sekä jäseninä 
Veikko Södö, Hannu Kehus, 
Sari Hirvaskoski, Jouko Her-
va, Antti Karèn, Jukka-Pekka 
Miettunen ja Pasi Alakiuttu.

Heimo Turunen

Kuivaniemen Yrittäjät olivat 
isolla joukolla mukana syys-
kuussa PPY:n järjestämässä 
Maakunnallisessa yrittäjäjuh-
lassa Kempeleessä. 
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Kuivaniemen Yrittäjät hallitus 2020

Yrityskentällä on takana erilainen kevät. 
Kesä on onneksi piristänyt markkinoita, 
mutta tämä vuosi tulee olemaan todella 
haastava monelle yritykselle. Poikkeus-
tilanteesta huolimatta alueellamme on 
aloittanut kevään aikana useita uusia 
yrittäjiä. Tämä on todella hieno asia sillä 
uudet palvelut lisäävät vetovoimaisuut-
ta alueellamme. 

Yrityksille, joille koronaepidemia 
aiheutti harmia, on ollut tarjolla eri-
laisia tukivaihtoehtoja. Julkisuudessa 
on jonkin verran esiintynyt kritiikkiä 
yritysten saamia avustuksia kohtaan. 
Yritysneuvonnan näkökulmasta voin 
todeta, että ELY:n ja Business Finlandin 
kehittämisavustukset ovat mahdollis-
taneet monelle yritykselle tilaisuuden 
kehittää toimintaansa sekä suunnitella 
uusia palveluita ja tuotteita. Mikäli epi-
demian toinen aalto tapahtuu jollakin 
aikajänteellä, ovat alueemme yritykset 
huomattavasti vahvempia vastaamaan 
poikkeustilanteen tuomiin haasteisiin. 

Yleisötapahtumat ovat tuoneet ke-
säisin piristystä kylille, mutta nyt mo-
net tapahtumat, kuten Kuivaniemen Pi-
täjämarkkinat, on jouduttu siirtämään 

vuodella eteenpäin. Toisaalta tilanne 
antaa aikaa monelle yrittäjälle ja talkoo-
laiselle nauttia eri tavalla kuluvasta ke-
sästä. Tässä kohtaa on hyvä aika vetää 
henkeä ja pitää hetki lomaa. Kesällä voi 
tutustua vaikka oman paikkakunnan 
tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tukea 
samalla alueemme yrityksiä. Näin opi-
taan tuntemaan alueen muita toimijoita 
ja vahvistetaan yhteistyötä yritysten vä-
lillä. Ilahduttavaa on, että kesän marja-
satokin näyttäisi muodostuvan kohtuu 
hyväksi! 

Lähialueen suurhankkeista on mie-
lenkiinnolla seurattu Metsä Fibren 
Kemin biotuotetehdasprojektin hanke-
suunnittelun etenemistä. Investointi-
päätös rakentamisesta tehtäneen aikai-
sintaan syksyllä 2020. Toteutuessaan 
hankkeen vaikutusten voidaan olettaa 
näkyvän myös Kuivaniemen alueella, 
sillä rakennusaikana tarvitaan mm. ali-
urakoitsijoita sekä asuntoja ja palvelui-
ta työntekijöille. Yritysneuvonnan osal-
ta seuraamme tilanteen kehittymistä.

On selvää, että koronan tuoma poik-
keustilanne on haastanut yrittäjiä. Mie-
timme kunnassa, kuinka voimme tukea 

alueen yrittäjiä tässä tilanteessa. Kun-
nan toimesta saimme uuden hankkeen 
liikkeelle, ”Koutsaakko Nää Mua”. Am-
mattivalmentajien johdolla haastamme 
yrittäjät ottamaan osaa idearyhmiin, 
joissa kehitetään alueemme yrittäjien 
verkostoa pienryhmissä sekä vahvis-
tetaan yrittäjien jaksamista haastavissa 
tilanteissa. Et ole yksin, haetaan voimaa 
kollegoista! Meillä on 30 paikkaa yrittä-
jille maksuttomaan ohjelmaan. Haluan 
rohkaista yrittäjiä, tartu tilaisuuteen ja 
tule mukaan!

Mikäli sinulle tulee kysymyksiä 
yritystoiminnassa ja tarvitset apua yri-
tyksesi tilanteen kartoittamiseen, rahoi-
tuksiin tai ihan vain arkisiin pulmiin, 
olethan yhteydessä!

Yhdessä ollaan vahvempia! Ihanaa 
kesää Sinulle!

Noora Huotari, 
Iin yrityskehittäjä, Iin Micropolis Oy

Viime vuoden markkinoilla kävi runsaasti yleisöä, jota kokoontui esitysten aikaan myös esiintymislavan lähettyville. Tänä vuonna markkinat jäävät väliin koronan vuoksi. ENSI VUONNA, ELI 2021 ONKIN SIT-
TEN LUVASSA 35-VUOTISJUHLAMARKKINAT.

Yhdessä ollaan vahvempia

Yrityskehittäjä Noora Huotari.
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Väylä on tehnyt urakkasopi-
muksen Kreate Oy:n kanssa 
valtatie 4 ohituskaistojen ra-
kentamisesta Kuivaniemen 
ja Simon välille. Urakkahinta 
on noin 5,8 miljoonaa euroa.

– Urakan toteuttamisen 
myötä liikenteen sujuvuus 
ja liikenneturvallisuus val-

Ohituskaistat rakenteilla Kuivaniemi-Simo välillä
tatiellä paranee. Syksyllä 
valmistuu tämän urakan 
lisäksi myös Viantienjoki-
Maksniemi-osuus Simossa, 
joten syksyn jälkeen Oulu-
Kemi-parantamishankkeen 
toimenpiteet Olhavasta poh-
joiseen ovat liikenteen käy-
tössä, Väylän projektipääl-

likkö Jukka Päkkilä kertoo. 
Seuraavaksi vuorossa ovat 
ohituskaistat Pohjois-Iin ja 
Olhavan välillä. Niiden osal-
ta mittaus- ja puunpoisto-
työt ovat käynnissä.

Kuivaniemi-Simo vä-
lin urakassa rakennetaan 
ohituskaistapari valtatielle 

4 Viinamäentien (maantie 
18813)/ Pohjoisrannantien 
(maantie 18811) sekä Ranu-
antien (maantie 924) väliselle 
osuudelle, jonka pituus on 
noin 7,5 kilometriä. Tieosuu-
delle rakennetaan keskikai-
de sekä riista-aidat valtatien 
molemmille puolille. Keski-

kaiteen rakentamisen vuoksi 
katkaistaan yksityisteiden 
liittymiä, joille rakennetaan 
korvaavat kulkuyhteydet.

– Työt käynnistyivät mit-
taustöillä maaliskuun puo-
livälissä, jonka jälkeen alkoi 
puuston poisto ja rakennus-
töiden valmistelu. Pääosin 

ohituskaistojen vaatima tien 
leventäminen pystytään to-
teuttamaan nykyisen tien 
sivussa, mutta nopeusrajoi-
tuksia joudutaan laskemaan, 
sekä kaistoja ajoittain ka-
ventamaan, sanoo kohteen 
työpäällikkö Juha Schönberg 
Kreatelta. MTR

Ohituskaistat Kuivaniemi-Simo 
välille urakoi Kreate Oy.

Ohituskaistat Kuivaniemen ja Simon 
välille valmistuvat syksyn 2020 aika-
na. Tämän jälkeen ohituskaistat Ol-
havasta pohjoiseen ovat liikenteen 
käytettävissä. 
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UUTTA KOTIA 
RAKENTAMAAN

Asumisen helppous ja
vaivattomuus, energiatehokkuus

ja tietysti laadukas toteutus.

UUTUUSMALLI MYYNNISSÄ

KOTOINEN 90KOTOINEN 90

www.jt-talo.com P. 050 352 6641

• LVI-urakoinnit, 
 -asennukset ja -tarvikkeet 
• Maalämpö- ja 
 energiaratkaisut
• Öljy- ja pellettipoltinten 
 huollot ja asennukset

Jani Pajari
040 524 9984

jani.pajari@jiipeetalotekniikka.fi

www.jiipeetalotekniikka.fi

Muutama vuosi sitten Lah-
jan Paikka nimistä herk-
kuihin ja lahjatavaroihin 
erikoistunutta yritystä pyö-
rittävä Stina Bergman tote-
si kiertäneensä niin kauan 
ympäri Suomea, että oli aika 
hieman rauhoittua. Pohjoi-
seen mieltynyt Stina asui en-
sin Tervolassa, josta matka 
jatkui Simon kautta Kemiin. 
Muutama kuukausi sitten 
hän muutti Kuivaniemelle ja 
kertoo viihtyvänsä paikka-
kunnalla.

– Maaseudun rauha ja 
edullinen hintataso, sekä 
asunnon löytyminen läheltä 
joen ja meren yhtymäkohtaa 
houkuttelivat muuttamaan, 
enkä ole katunut, Stina to-
teaa.

Lahjan Paikan hän perus-
ti toiminimenä vuonna 1998, 
osakeyhtiöksi yritys muut-
tui vuonna 2008.

Kaksi vuotta sitten perus-
tetussa kivijalkamyymäläs-
sä Kemissä on valikoimis-
sa monenlaista herkku- ja 
lahjatavaraa niin yrityksille 
kuin yksityisille kuluttajil-
le. Päätuotteet ovat erilaiset 
herkkutuotteet ja mausteet, 
sekä yksilölliset lahjatuot-
teet.

Maaseudun rauha houkutteli 
muuttamaan Kuivaniemelle

Lahjan Paikan kivijalkamyymälä sijaitsee Kemissä.

– Ala on muuttunut vuo-
sien myötä ja lisääntynei-
den ruoka-aineallergioiden 
vuoksi myymälämme on 
täysin gluteeniton. Pääosin 
tuotteet ovat myös laktoo-
sittomia ja maidottomia. 
Panostamme laatuun ja 
hyvään makuun, allergiat 
huomioiden, Stina Bergman 
kertoo.

Kemin myymälässä voi 
Ateljeen puolella istahtaa 
kahvi- tai teekupposelle ja 
ihastella kotimaista käsityö-
nä valmistettua keramiikkaa 
ja pellava-asusteita.  Yrityk-
sille Lahjan Paikka rakentaa 
räätälöidysti herkkupakette-
ja omilla väreillä, logoilla ja 
tervehdysteksteillä.

– Kannattaa tutustua 
verkkokauppaamme josta 
löytyy mausteita, teetä, kah-
via, herkkutuotteita sekä tie-
tenkin monenmoista lahjata-
varaa. Kuivaniemelle voin 
tilaukset toimittaa suoraan 
asiakkaille töistä palatessa-
ni,  lupaa Stina Bergman. 

– Tervetuloa myös tutus-
tumaan Kemin Valtakadul-
la sijaisevan Lahjan Paikan 
monipuolisiin valikoimiin. 
MTR Maaseudun rauha sai Stina Bergmanin muuttamaan Kuivanie-

melle.

PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi www.ppy.fi
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Kunnan johdolla ja yrittäjien hallituksen jäsenillä
kesäinen tapaaminen rakentavassa hengessä

Kunnanjohtajan ajankohtaiskat-
sausta kuuntelemassa Iin yrit-
täjien sihteeri Juho Tauriainen 
sekä Kuivaniemen yrittäjien hal-
lituksesta Ari Kaakkuriniemi, 
Arja Honkamaa ja Veikko Södö.

Kunnanjohtaja Ari Alatossava lausumassa tervetulleeksi yrittäjät kesäiseen tapaamiseen. Vasemmalta asiakasvastaava Tiina Wedman, 
yrityskehittäjä Noora Huotari, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela. 

Iin Yrittäjien puheenjohtaja Tuija Alikoski kertomassa kesän kuulumisiaan vierellään hallituksen jäsenet Mauri Pirttikoski ja Pasi Outila. 
Lisäksi Iin Yrittäjien hallituksesta olivat mukana Eero Turtinen, Juho Tauriainen ja Heimo Turunen. 

Iin kunnan johdon ja Iin ja 
Kuivaniemen Yrittäjien halli-
tuksien perinteinen kesäinen 
tapaaminen järjestyi maa-
nantaina 29.6. Museokahvila 
Huilingissa. Kesäisenä ilta-
na paikalla oli hyvä edustus 
kummastakin yrittäjäyhdis-
tyksestä. 

Kunnan puolelta olivat 
paikalla kunnanjohtaja Ari 
Alatossava, kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Teijo 
Liedes, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Johannes Tuo-
mela ja yrityskehittäjä Noora 
Huotari. Aluksi Huilingin 
ja samaa yritystä olevan Iin 
sillat yrittäjän edustajana 
toimintaa esitteli asiakasvas-
taava Tiina Wedman. Hän 
kertoi Huilingin toiminnan 
käynnistyneen kesäisen vilk-
kaana korona-ajan rajoitus-
ten vapautumisen jälkeen. 
Iin Silloilla karaokeillat ovat 
olleet suosittuja. Niissä on 
ollut käytössä uusi 50 paik-
kainen anniskeluoikeuksilla 
varustettu terassi, johon ilta-
aurinko paistaa mukavasti. 
Yrittäjän Melissa Jovasen 
USA:ssa asuva, kondiittorik-
si opiskeleva tytär Desiree 
Wilkinson oli valmistanut 
jälkiruoaksi herkullisia sor-
bit jäätelöannoksia. 

Viisi vuotta  
kunnanjohtajana täyttyi
Kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava kertoi, että juuri täyttyi 
viisi vuotta Iin kunnanjoh-
tajana. Tärkeistä liikenneasi-
oista Alatossava kertoi 4-tien 
parannuksen edistyvän hy-
vää vauhtia Iin pohjoispuo-
lella ja kaikki ykkösvaiheen 
työt ovat valmiina ensi syk-
synä. Uusi toisen vaiheen 
korjaus- ja uudistushanke 
on esisuunnitteluvaiheessa. 
Siihen kuuluvat Iin kohdal-
la ohitustie sekä Olhavan ja 
Kuivaniemen taajamien liit-
tymäratkaisut. Näiden ajan-

kohtaa on vielä liian aikaista 
määritellä. Yrittäjien kannat-
taa kuitenkin seurata tilan-
netta ja tarvittaessa pyrkiä 
vaikuttamaan hankkeeseen. 

Rautatien parantamista 
suunnitellaan Kemi Kajaa-
ni välillä, jota vauhdittaa 
Kemiin tuleva suuri puun-
jalostustehdas. Sen vaiku-
tuksesta päivittäin liikennöi 
nykyisten lisäksi arviolta 10 
tavarajunaa, joka pitää ottaa 
huomioon radan paranta-
mishankkeessa. Jos inves-
tointipäätös tehdään, niin 
työt alkavat jo ensi syksynä 
Olhava-Maksniemi välillä. 

Tuulivoimarakentamista 
on lähitulevaisuudessa Pah-
kakoskella, Palokankaalla 
ja Isokankaalla. Luvat ovat 
kunnossa ja rakentaminen 
on tarkoitus alkaa jo tänä 
vuonna. Yli-Olhavan tuu-
lipuiston suunnittelu on 
luonnosvaiheessa, josta on 
tulossa kaavaehdotus ja sen 
jälkeen kaavan hyväksymi-
nen. Ollinkorpi -tuulipuisto 
on kaavoituksessa tulossa 
luonnosvaiheeseen. Tuu-
livoimaloiden rakentami-
nen ja ylläpito ovat satojen 
miljoonien hankkeita, jotka 
tuovat kuntaan verotuloja ja 
työpaikkoja. 

Valtion osuuksien nousu 
paikkaa taloutta
Alatossava valotti myös Iin 
kunnan huonoa taloustilan-
netta. Säästötarve on vuosi-
tasolla 2-3 miljoonaa euroa. 
Positiivista on, että valtion 
osuuksiin on tulossa nykyi-
sen hallituksen toimesta kol-
me miljoonaa euroa lisäys-
tä edellisvuosiin verrattuna. 
Verotuloissa ennuste näyttää, 
että päästään budjetin toteu-
tumiseen, mutta verokerty-
mässä on olemassa kuitenkin 
suuri epävarmuus. Sote -ku-
lut ovat nousseet parin vii-
me vuoden aikana lähes viisi 

miljoonaa euroa. Sitä kun-
nan talous ei kestäisi. Näissä 
kamppaillaan. Rakenteellisia 
ratkaisuja on löydyttävä. 

Alkuvuoden kunnan vä-
estömäärä on pysynyt en-
nallaan. Jonain kuukautena 
on ollut hieman plussalla ja 
seuraavana kuukautena on 
palattu samaan väestömää-
rään takaisin. Syntyvyys oli 
viime vuonna huolestut-
tavasti alle 100 lasta. Tänä 
vuonna näyttäisi syntyvän 
noin 120 lasta. Jos syntyvyys 

alenee, se vaikuttaa hyvin 
pian palveluverkkoon. Tule-
van ennustaminen on tässä-
kin vaikeaa. 

Kunnan rakentamispuo-
lella kouluverkko on nyt 
hyvässä kunnossa. Kunnan-
talo odottaa purkupäätöstä. 
Mitä tilalle, on mietinnässä. 
Nätteporissa on edessä iso 
remontti, joka toteutunee 
ensi- ja seuraavana vuonna. 

Rakentamislupia on tänä 
vuonna suunnilleen viime 
vuoden tahtiin. 

Yritysneuvontaa ja  
yhteydenpitämistä
Yrityskehittäjä Noora Huo-
tari kertoi takana olevan 
haasteiden täyttämä kevät ja 
alkukesä. Yrittäjien tukemis-
työtä on tehnyt Iin Micro-
poliksessa seitsemän henki-
lön tiimi, jotka ovat antaneet 
yrittäjille neuvontaa, olleet 
tukena avustuksien hakemi-
sessa sekä järjestäneet seitse-
män yrittäjäinfoa teams-so-
velluksen kautta. Iso urakka 
oli, kun otettiin yhteyttä pu-
helimella kaikkiin iiläisiin 
yrityksiin ja kyseltiin koro-
nan vaikutuksista. Yhteyk-
sien ottamiset vielä jatkuvat. 

Positiivisena uutisena 
Huotari kertoi, että Iissä ei 
ole kevään ja kesän kuluessa 
ollut yhtään yritysten kon-
kurssia. 

Huotari kehotti vielä ha-
kemaan eri muotoisia avus-
tuksia. Heinäkuun seitsemäs 
päivä avautuu yleisen kus-
tannustuen hakeminen. Siinä 
on ehtona, että yrityksen lii-
kevaihto on laskenut vähin-
tään 30 prosenttia. 

Nuorten yrittäjien puolel-
ta Huotarilla oli iloista ker-
rottavaa, sillä Karhun luola 
yrittäjyyskilpailussa nuorten 
sarjassa Kahvila Majakalle 
tuli voitto ja palkintorahaa 
tuli 1000 euroa. Toinenkin 
yritys pääsi finaaliin. 

Suomen Yrittäjien baro-
metrissa Ii sijoittui Pohjois-
Pohjanmaalla viidenneksi. 
Iistä antoi kunnalle palautet-
ta tässä kyselyssä 14 yrittäjää. 
Iin matkailua yritetään nos-
taa uuden hankkeen avulla. 

Kuivaniemeltä kyseltiin 
Kuivajoen koulun ja Kuiva-
niemen terveyskeskuksen 
toiminnan jatkumisesta. Lie-
des ja Tuomela kertoivat, että 
asiaa selvitetään myönteisel-
lä asenteella lomien jälkeen 
elokuussa. Suljettuna olevan 
Merihelmi matkailukeskuk-
sen yrittäjyydestä on oltu 
kiinnostuneita ja jotain on vi-
reillä tälläkin hetkellä. Osta-
mis- tai vuokraussopimuksia 
ei ole vielä tiedossa lähikuu-
kausien aikana. 

Niin Iin Yrittäjien kuin 
Kuivaniemen yrittäjien hal-
lituksen jäsenet kiittelivät 
puheenvuoroissaan kunnan 
kanssa hyvän yhteistyön 
merkitystä. Muutamia ajan-
kohtaisia kysymyksiäkin 
esitettiin ja niihin saatiin vas-
taukset. Seuraava tämän kal-
tainen palaveri järjestetään 
ensi joulukuussa. HT
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www.kuiva-turve.fi

 toivottaa 
Hyvää kesää!

KustannusMEDIA

Oululainen LVI-suunnittelu-
toimisto Haloplan Oy halu-
aa panostaa jatkuvaan kehit-
tymiseen ja taata asiakkaille 
parhaan mahdollisen työn 
laadun. Haloplanin yrittä-

LVI-suunnittelua laadukkaasti

jistä Petri Ylitalo  on Kuiva-
niemeltä ja Atte Päkkilä Iis-
tä. Opiskeluaikoina he olivat 
luokkakavereita, joten pää-
tös yhteisen yrityksen pe-
rustamiseen juontaa pidem-

mältä ajalta. Ennen oman 
yrityksen perustamista Pet-
ri työskenteli Rovaniemellä 
ja Oulussa LVIA-suunnitte-
lutehtävissä. Atte puoles-
taan on työskennellyt LVI-
urakoinnin parissa ennen 
suunnittelu-uraa. Haloplan 
perustettiin vuonna 2016 ja 
päätoimisia yrittäjiä Ylitalo 
ja Päkkilä ovat olleet vuo-
desta 2017.

– Omassa yrityksessä 
työskentelyn parhaana puo-
lena pidän sitä, että saan itse 
vaikuttaa siihen, miten asi-
at hoidetaan.  Panostamme 
työtapoihin ja suunnitelmi-
en laadun jatkuvaan parane-
miseen. Olemme hankkineet 
alan parhaimmat ohjelmis-
tot, ja pidämme itsemme 
ajan tasalla niin lakien ja 
määräysten kuin tuoteuu-
tuuksienkin suhteen, Petri 
kertoo.

Projekteja Haloplanilla 
on laidasta laitaan, eikä ko-
rona näytä ainakaan vielä 
vähentäneen tilauskantaa. 
Asuntorakentaminen, lin-
jasaneeraukset ja erilaiset 
yksityisrahoitteiset uudis-
rakennukset työllistävät 
eniten.  Myös automaatio-
suunnittelu on työllistänyt 
viime aikoina paljon. Sitä 
Haloplan tekee myös muille 
LVI-suunnittelutoimistoille 

Petri Ylitalo on kotoisin Kuivaniemen Asemakylältä. Sieltä tie vei Si-
mon lukion kautta ammattikorkeakouluun Ouluun, josta hän val-
mistui vuonna 2012.

alihankintana. Kohteita on 
käytännöllisesti katsoen 
koko Suomessa Helsingistä 
Kittilään.

Tänä vuonna on työllis-
tänyt myös ARA:n tarjoama 
energia-avustus. Avustus on 
suunnattu yksityisille ihmi-
sille, taloyhtiöille sekä ARA-
yhteisöille. Avustusta voi 
saada esimerkiksi öljy- tai 
sähkölämmityksen muutta-
misesta energiatehokkaam-
paan lämmitysmuotoon. 
Avustus omakotitaloasujal-
le voi olla jopa 6000 euroa. 
Haloplan laatii avustukseen 
tarvittavia energialaskelmia 
sekä asiantuntijalausuntoja 
ja auttaa asiakkaita avustuk-
sen hakemisessa.

Iin kunnan kanssa yrityk-
sellä on puitesopimus LVI-
suunniteluista, ja pari pientä 
muutostyötä Haloplan on 
kunnalle jo suunnitellutkin.

-Työskentelemme kah-
destaan, mutta lisätyövoi-
man palkkaus alkaa olla 
ajankohtaista. Olemme juu-
ri hankkimassa suurempia 
toimitiloja, joissa on laajen-
nusvaraa useammallekin 
suunnittelijalle, Petri Ylita-
lo valottaa tulevaisuuden 
suunnitelmia. MTR

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Kyläkauppa ja baari 
Veeran Puoti | Kuivajoentie 4380, 95160 Oijärvi | 040 152 7855

Avoinna 1.7.2020 alk.
ma 10-18
ti 10-18
ke  suljettu

to 10-18
pe 10-18
la 10-18
su 12-16

Kuivaniemen 
Kievari

Puh. 08 724 7278

Tervetuloa!

Lohitie 2, 
Kuivaniemi

Avoinna 
To 16.00-21.00, 
Pe 16.00-02.00, 
La 16.00-02.00, 
Su 16.00-21.00. 

Ma,Ti, Ke suljettu.

Koronatilanteen 
vuoksi ohjelmallisia 

iltoja elokuussa.

Merilapin Munkkitupa KYMerilapin Munkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, voileipäkakut ja Tilauksesta täytekakut, voileipäkakut ja 
gluteenittomat tuotteet suoraan gluteenittomat tuotteet suoraan 

Oklahomankadun leipomolta Kemistä. Oklahomankadun leipomolta Kemistä. 
Tai tule suoraan ostoksille!Tai tule suoraan ostoksille!

Oklahomankatu 1, 94700 Kemi | p. 040 159 6053Oklahomankatu 1, 94700 Kemi | p. 040 159 6053
munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com
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Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

MEILTÄ LÖYTYVÄT KESÄÄN  
IHANAN VÄRIKKÄÄT 

LUONNONKANKAISET ASUSTEET!

REVONTIE 1  (R-KIOSKIN VIERESSÄ), HAUKIPUDAS
AVOINNA: MA-PE KLO 9.30-17 JA LA KLO 9.30-14

Jäälin Vaate on nyt pysyvästi 
Haukiputaalla  (R-kioskin vieressä)

Tuleppa rohkeasti 
tutustumaan valikoimaamme!

MALLEJA MYÖS 

MUODOKKAILLE 

NAISILLE JA 

ISOILLE MIEHILLE!

MAAHANTUONNIN 

ANSIOSTA 

HINTATASO 

EDULLINEN!

PALVELEVA

Merihelmen ravintolara-
kennuksen takana sijaitseva 
Merimiehen polku tarjoaa 
matkalaisille mahdollisuu-
den virkistäytyä tai hiljentyä 
kauniissa merimaisemissa.

Merimiehen polku matkalaisten 
virkistäytymis- ja hiljentymispaikka

Polun varrelta löytyy hiljentymispaikka.

Kodalle saakka polku on esteetön ja helppo kulkea pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa.

Reitti on 300m pitkä ja 
sen varrella on opastauluja, 
jotka kertovat alueen merel-
lisestä ympäristöstä. Lisäksi 
alueella on kota, istuinpaik-
koja maiseman katselua 

ja eväiden syöntiä varten 
sekä hiljentymispaikka, 
josta näkyy kauas merelle. 
Pitkospuureitti on kodalle 
asti esteetön, ja sopii hyvin 
pyörätuolilla tai lastenrat-

taiden kanssa kuljettavaksi. 
Hämärän laskeutuessa pit-
kospuureitti on myös valais-
tu. Polun lähtöpiste sijaitsee 
valtatie 4 varrella 25 kilo-
metriä Iistä pohjoiseen. MTR

Merimiehen polku kulkee kauniissa merimaisemissa.040 533 4814
Kuivaniemi

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256  
www.kulta-aalto.com

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

PAIKALLISET LIHAJALOSTEET

Kallion Lammas
Kuivaniemi

Tuotteina muun muassa
lammasgrillimakkaraa, kebabia ja säilykettä

Liity jäseneksi!

Kuivaniemen yrittäjät luovut-
ti perinteiseen tapaan touko-
kuussa runsaasti stipendejä 
koululaisille ja opiskelijoille. 
Iin lukiolle stipendit jaetaan 
elokuun lopulla. 
KUIVANIEMEN KOULU: 
Enni Sipola 2lk, Viivi Heini-
koski 2lk, Oskari Sanaksen-
aho 6 lk, Joona Härkönen 7 lk, 
Elias Kyröläinen 7 lk, Jeremias 
Vanhala 8 lk, Elina Miettunen 
8 lk, Vertti Ylisuvanto 9 lk. 
SIMON LUKIO:
Veera Halttu, Wilma Ylipah-
kala
AMMATTIOPISTO LAPPIA:
Toni Haapaniemi, Akseli Hei-
näkoski, Konsta Ollikainen, 
Marianne Ylisuvanto. 

Stipendien 
saajat 

Kuivaniemen 
Yrittäjiltä

www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla
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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

9.7.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

Viikonloppuna Illinsaaressa 
frisbeegolfia Suomen huipulta
Amatöörien SM-karsin-
nat frisbeegolfissa järjes-
tetään Illinsaaren radalla 
tulevana viikonloppuna. 
SM-kisapaikkaa on tulos-
sa tavoittelemaan kaikkiaan 
125 pelaajaa ympäri Pohjois-
Suomea. Iin osakilpailu on 
viimeinen kuudesta karsin-
takilpailusta ja pohjoisin.

– Koronasta johtuen kar-
sinnat pääsivät alkamaan 
vasta kesäkuun alussa. Iissä 
jaossa on kolmesta kuuteen 
paikkaa, sarjasta riippuen. 
Junioreiden amatööri SM- 
kisat pidetään 1.-2.8. Jyväs-
kylässä ja aikuisten 14.-16.8. 
Oulun Virpiniemessä, kil-
pailunjohtaja Pasi Kerkkä-
nen kertoo.

Illinsaaren hän toteaa 
valikoituneen kisapaikak-

si hyvän radan ja kunnan 
myönteisen suhtautumisen, 
sekä yritysmaailman mu-
kaan lähdön ansiosta.

Vaikka kyseessä ovat 
amatöörien kilpailut, ovat 
kilpailijat taidollisesti Suo-
men terävintä huippua. 
Liiton koronaohjeet ovat ai-
heuttaneet lisätöitä järjestä-
jille ja liikkeelle lähdetään 
väliaikalähdöillä.

– Pelaajat liikkuvat 15 
minuutin välein neljän pe-
laajan ryhmissä, jotka eivät 
missään vaiheessa kohtaa 
toisiaan. Ohjaajat varmista-
vat, ettei kohtaamisia pää-
se tapahtumaan, ohjaamalla 
pelaajat alueelle ja radoille. 
Yleisöä alueelle ei valitetta-
vasti voida päästää ja cad-
dy pelaajan apuna kielletty, 

llinsaaren frisbeerata tarjoaa hyvät ja vaihtelevat radat SM-karsintakilpailuille.

Pasi toteaa viikonlopun käy-
tännön järjestelyistä.

Lisäksi pelaajat saavat 
tulla paikalle vain tervei-
nä ja ovat sitoutuneet pe-
laamaan omalla vastuullaan 
mahdollisen koronatartun-
nan kohdatessa.

– Rajoitukset ovat tieten-
kin harmillisia, mutta ha-
luamme varmistaa kaikille 
turvallisen osallistumisen 
kilpailuihin. Kunta on lait-
tanut radat huippukuntoon 
ja jokainen väylä on nimet-
ty oululaisen tai iiläisen yh-
teistyökumppanin mukaan. 
Monenlaista oheisohjel-
maa olimme myös yleisölle 
suunnitelleet. Ne eivät kui-
tenkaan toteudu, koska 
yleisöä emme voi paikalle 
päästää. MTR

Ennen yhteislaulutilaisuutta Huilingin lavalla on 
Laulupelimannien ja Pohjois-Pohjanmaan 

Kansanmusiikkiyhdistyksen soitto- ja laulu iltapäivä. 
Siellä soitellaan ja lauletaan ”jammailu” hengessä 

kansansävelmiä kello 14 – 15.50. 
Sinne voi tulla mukaan soittelemaan tai 

vain kuuntelemaan katsomoon. 

Iin Laulupelimannit järjestää sunnuntaina 12.7. kello 16 
yhteislaulutilaisuuden, johon yleisöllä on vapaa pääsy. 
Iin Laulupelimannit ja muutkin paikalla olevat soittajat 

vetävät yhteislaulutilaisuuden. 
Laulujen sanat löytyvät paikalla jaettavista vihkosista. 

Yleisöä pyydetään pitämään tarpeeksi väliä toisiin laulajiin, 
katsomossahan on kyllä tilaa. Käsidesiä on tarjolla. 

Huilingissa jälleen yhteislauluaHuilingissa jälleen yhteislaulua

Tervetuloa yhteislauluun!Tervetuloa yhteislauluun!
Iin Laulupelimannit
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.
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HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 15
ILMESTYY TO 23.7.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to16.7.2020 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

 

Iin seurakunnan tiedote koronavirukseen liittyen 
1.6.2020 ALKAEN

Jumalanpalvelukset (messut ja sanajumalanpalvelukset) toimitetaan 
kirkossa normaalisti kuitenkin säilyttäen turvaväli toisiin ja hyvää käsi-
hygieniaa noudattaen (väkimäärärajoitukset: Iin kirkko ja Kuivaniemen 
kirkko 100 henkilöä, Oijärven kyläkirkko 50 henkilöä ja Väli-Olhavan 
seurakuntatalo 40 henkilöä). Jumalanpalvelukset lähetetään myös 
nettiradion kautta (linkki nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla), ja 
kirkolliset toimitukset toimitetaan normaalisti kuitenkin niin, että läsnä 
voi olla korkeintaan noin 50 henkilöä. 
 Iin seurakunnan kokoavan toiminnan on kesätauolla niin kuin nor-
maalistikin ja toiminnan aloituksesta tiedotetaan loppukesästä. 
 Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskustelua, sielunhoi-
toa ja yksityistä ehtoollista varten.
 Diakonian asiakasvastaanotto toimii puhelimen kautta.

Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra

IIN ALUE
Messu su 12.7. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Herran palveluk-
sessa. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: 
Raamatunkäännöstyöhön kuuden kieliryhmän parissa Afrikassa ja Aa-
siassa Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta.
Sanajumalanpalvelus su 19.7. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
Rakkauden laki. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. 
Kolehti: Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoi-
minnan tukemiseen, Kirkkohallitus. 
Hartaushetki to 9.7. ja to 23.7. klo 13 Iin hoivalla.
Diakoniatoimisto on suljettu 14.7. – 27.7. 
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 12.7. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäi-
vän aihe: Herran palveluksessa. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina 
Markku Jaakkola. Kolehti: Raamatunkäännöstyöhön kuuden kieliryh-
män parissa Afrikassa ja Aasiassa Suomen Evankelisluterilainen Kan-
sanlähetys ry:n kautta.
Messu su 19.7. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Rakkau-
den laki. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: 
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tu-
kemiseen, Kirkkohallitus. 
Diakoniatoimisto on suljettu 14.7. – 27.7. 
Katso lisätietoja Iin alueen ilmoituksesta tai www.iinseurakunta.fi 

Iin katukuvaan on ilmes-
tynyt kulkuneuvo, joka 
saa hymyn vastaantulijoi-
den kasvoille. Liikkeellä 
on Heikki Sassi sähköpot-
kulaudallaan, perässään 
polkupyörän peräkärry. Pe-
räkärryyn Heikki on ra-
kentanut aurinkopaneelilla 
toimivan latausjärjestelmän. 
Näin sähköpotkulaudan 
akulla voi huristella 30 kilo-
metrin sijaan 150 kilometriä 
ilman erillistä latausta.

– Olen aina ol-
lut kiinnostunut au-
rinko- ja tuulienergian 
kehittämisestä. Potkulauta 
on testialusta kehittämälle-
ni innovaatiolle, jolla lataan 
sähköpotkulaudan akun 

Heikki Sassi lataa ajoneuvonsa itse 
tuotetulla energialla

omalla itse tuotetulla ener-
gialla täysin ekologises-
ti. Kyseessä on eräänlainen 
tuuli- ja aurinkoenergiahy-
bridi, jolle olen saanut pa-
tentin, Heikki kertoo.

Testiajoissa Heikki mit-
taa ampeereja ja tehoja. Tä-
hän mennessä takana on 
jo 6000 kilometriä ajoja itse 
tuotetulla energialla.

Hän kertoo samalla ha-
lunneensa tuoda iloa ja uut-
ta elinvoimaa Iihin.

– Monet muistavat Aatu 
Nymanin pyörineen ja ne 
iloiset ilmeet, joita hän ajo-
pelillään sai aikaan. Sitä pe-
rinnettä haluan osaltani olla 
jatkamassa, Heikki toteaa.

Sähköpotkulaudan mak-

siminopeus on 25 kilomet-
riä tunnissa. Sillä saa ajella 
pyöräteillä ja jalkakäytävil-
lä, eikä sitä tarvitse rekiste-
röidä.

– Nopeus on aivan riit-
tävä ja pyöräteillä on muis-
tettava ennakointi ja toisten 
turvallisuus. Omasta tur-
vallisuudesta kannattaa 
huolehtia myös kypärän 
käyttämisellä.

Heikki toivoo ihmisten 
käyttävän entistä enemmän 
sähköavusteisia kulkuneu-
voja, etenkin keväisin, ke-
säisin ja syksyisin. 

– Kauppareissut taittuvat 
näppärästi ilman 2000kiloa 
painavan auton turhaa mu-
kana oloa. Samalla säästyy 

rahaa ja luontokin kiittää, 
itse ympäri vuoden sähkö-
potkulautaa käyttävä Heik-
ki toteaa.

Hänen patentoitu ekolo-
ginen latausjärjestelmänsä 
on siirtymässä tuotantovai-
heeseen ja mukana on usei-
ta yhteistyötahoja.

– Tarkemmin en vielä voi 
paljastaa, mutta laitteen toi-
minnassa ovat mukana au-
rinko, tuuli ja jokin muu, 
Heikki arvoituksellisesti 
kertoo innovaatiostaan.

IiSanomat seuraa projek-
tin etenemistä tulevissa nu-
meroissaan. MTR

Heikki Sassi sähköpotkulautoineen tuo iloa Iin katukuvaan. Peräkärryn aurinkopaneeli lataa akkua, josta invertterin kautta saadaan 
ladatuksi kahta ajoakkua. Näin ajopelillä voi huristella jopa 150 kilometriä ilman varsinaista akkujen latausta. Se hoidetaan täysin itse 
tuotetulla energialla Heikin kehittämän innovaation avulla.

MEILTÄ LÖYTYVÄT KESÄÄN  
IHANAN VÄRIKKÄÄT 

LUONNONKANKAISET ASUSTEET!

REVONTIE 1  (R-KIOSKIN VIERESSÄ), HAUKIPUDAS
AVOINNA: MA-PE KLO 9.30-17 JA LA KLO 9.30-14

Jäälin Vaate on nyt pysyvästi 
Haukiputaalla  (R-kioskin vieressä)

Tuleppa rohkeasti 
tutustumaan valikoimaamme!

MALLEJA MYÖS 

MUODOKKAILLE 

NAISILLE JA 

ISOILLE MIEHILLE!

MAAHANTUONNIN 

ANSIOSTA 

HINTATASO 

EDULLINEN!

PALVELEVA

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parillisina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 3

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

”Hilijaisuus on iiläisten 
lihavuus.”

– Pannusiiat ovat suomustettuja ja päättömik-
si leikattuja valmiita pannuun olevia maukkai-
ta kaloja. Parhaiten onnistut kalan paistamisessa 
muutamalla pikku kikalla.

– Kannattaa tehdä pähkinöityä voita ja paistaa 
kalat siinä. Nyt ei pähkinäallergisten kannata säi-
kähtää koska ohjeeseen ei tule pähkinöitä vaan 
se kuvaa hitaasti kuullotetun voin tuoksua joka 
on pähkinäinen. Siispä kylmälle pannulle ensin 
kunnon köntti voita ja liesi päälle vain kohtuulli-
selle lämmölle. Kun voi on sulanut, pyörittele sitä 
pannulla kahvasta kiinni pitäen ja sopivasti hei-
lutellen, mitä hitaammin se lämpiää, sen parem-
paa tulee. Kun voi on muuttunut kullankeltaiseksi 
ja sen tuoksu on pähkinäinen, on aika laittaa ka-
lat pannulle. 

– Älä lisää lämpöä vaan paistele kalat kaikessa 
rauhassa ja molemmin puolin, välillä voit kallistaa 
pannua ja lusikoida voita kalojen päälypuolelle-
kin. Itse tykkään jauhottaa kalat jauho-suola-
mustapippuriseoksessa ennen paistamista, näin 
tulee kaunis pinta ja kalat maustuvat juuri sopi-
vasti. Jos joukossa on keliaakikkoja niin erittäin 
hyvä ja kaunis paistopinta tulee myös maissijau-
ho-gluteeniton korppujauhoseoksella. 

– Jos näillä ohjeilla et onnistu niin tervetuloa 
hakemaan Oulun torin paistopisteeltä valmiiksi 
paistettuja pannusiikoja.

Janne Pekkala kertoi 
IiSanomien lukijoille vinkin 
pannusiikojen paistamiseen:

Hannu Kuha ja Janne Pekkala esittelevät paistopisteen ensimmäisen aukioloaamun tuotteita. Pikkusiikaa, ahvenfilettä, siikaa ja lohi-
medaljonkeja oli Janne ehtinyt jo paistaa.

Tiistaisena kesäaamuna Ou-
lun torilla käy vilske kalalii-
ke H.Kuhan myyntivaunun 
luona. Hannu Kuha ja Jan-
ne Pekkala valmistautuvat 

Kalaliike H.Kuha ja kokki 
Janne Pekkala yhteistyöhön

avaamaan vaunun viereen 
kalanpaistopistettä, jossa 
Janne häärii kokkina. 

– Janne sattui olemaan tä-
män kesän vapailla mark-

kinoilla ja hänellä on laaja 
seuraajakunta eri someka-
navilla. Julkisuus ja mainos-
arvo olivat meille tärkeitä, 
palkatessamme Jannen tuo-

tekehitys-, myynti- ja mark-
kinointitehtäviin, Hannu 
Kuha toteaa.

Janne puolestaan kertoo 
työn ohessa käyvänsä liike-

Oulun torilla H.Kuhan kalavaunulla asiakkaita palvelevat Janne Pekkalan lisäksi Sampo Kinnunen, Panu Ahtinen ja Hannu Kuha, joka 
juuri suolaa kaloja.

toiminnan opintoja.
– Mukava haastaa itse-

ään kouluttautumalla ja 
uusilla työtehtävillä. Yhteis-
työmme on alkanut hyvin 
ja on mielenkiintoista pääs-
tä tutustumaan tarkemmin 
yritykseen, jonka kanssa 
asioinnista on itselläni ko-
kemusta aiempien vuosien 
yrittäjäajoilta, Janne huikkaa 
kalanpaiston lomassa.

Pari viikkoa kalaliike 
H.Kuhan palveluksessa ol-
lut Janne touhuaa elokuulle 
saakka lähinnä Oulun to-
rin paistopisteessä. Iissä hä-
net nähtäneen viimeistään 
syksyllä. Suunnitelmissa 
on erilaisia tempauksia Iin 
Majakassa ja mahdollisesti 
joitain kalaan liittyviä kurs-
sejakin. Somemarkkinoin-
nilla ja tuotekehittelyllä on 
myös tärkeä rooli hänen toi-
menkuvassaan.

H.Kuha on harjoitta-

nut kalan vähittäismyyn-
tiä, kalanjalostusta ja 
kalanjakelua jo yli kolmen-
kymmenen vuoden ajan. 
Tuotteita toimitetaan niin 
kuluttaja-asiakkaille, kuin 
suurille elintarvikealan tuk-
kuliikkeille, leipomoille ja 
vähittäismyymälöille. Tuot-
teet jalostetaan Iin keskus-
tan tuntumassa sijaitsevissa 
Iin Majakan toimitiloissa.

Janne Pekkala tuli suu-
ren yleisön tuntemaksi TV 
2-kanavan supersuositusta 
Makupalat-ohjelmasta, joka 
alkoi vuonna 1997. Ohjelma 
vetosi rentoudellaan etenkin 
mieskatsojiin.

– Lämmöllä muistelen 
Makupalojen työryhmän 
huumorimeininkiä. Ruu-
tuun en kuitenkaan kaipaa 
takaisin, vaan nyt keskityn 
täysillä työhöni kalaliike 
H.Kuhalla. MTR
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Kuivajoen Pohjoisrannan Ky-
läyhdistyksen puheenjohtaja 
Hannu Peurasaari on huolis-
saan Vatungin alueen kehit-
tämisen pysähtymisestä.

- Toivottavasti tässä eivät 
ole ensi kesän kokkotarpeet, 
hän huokaisee rapistuvan ke-
säravintola Pookin terassilla.

Muitakin kehittämiskoh-
teita Vatungin alueella löy-
tyy, joita kyläyhdistys omalta 
osaltaan haluaisi olla edis-
tämässä. Peurasaari viittaa-
kin kunnan kanssa käytyihin 
keskusteluihin ja sopimuk-
siin työjaosta Vatungin kehit-
tämiseksi vuosina 2018-2020.

– Valitettavasti asiat ei-
vät ole edenneet toivotulla 
tavalla ja alueen kehittämi-
nen on hidastunut, ellei jopa 
pysähtynyt. Koronan tuo-
mat haasteet kuntataloudelle 
ymmärrämme, mutta ha-
luamme omalta osaltamme 
edelleen olla aluetta kehittä-
mässä, Peurasaari toteaa.

Hän toivoo ratkaisun 
löytymistä muun muassa 
mökkiläisille tärkeään tal-
vivesiasiaan. Tällä hetkel-
lä mökkiläisten käytössä on 
vesiposti vain kesäaikana. 

Vatungin alueen kehittämisen 
toivotaan edistyvän

Koronasta huolimatta kokko roihusi tänäkin juhannuksena Va-
tungissa.

Toiveissa olisi saada tulevai-
suudessa vesiposti esimer-
kiksi kalahallin seinään. 
Alueella sijaitsevan hyvä-
kuntoisen huoltoraken-
nuksen käyttämättömyys 
harmittaa myös.

– Neuvotteluja on käyty ti-
lojen saamisesta eri yhdistys-
ten käyttöön, mutta ratkaisua 
ei toistaiseksi ole löydetty.

Kyläyhdistyksen toimin-
nan hän kertoo koronan 
vuoksi olleen tänä vuon-
na normaalia hiljaisempaa, 
mutta perinteinen juhannus-
kokko pystyttiin kuitenkin 
polttamaan. Lisäksi jäsenten 
käyttöön on hankittu kaksi 
kanoottia, jotka ovat pientä 
korvausta vastaan varatta-
vissa.

– Juhannuskokolla vierai-
li yli 100 henkilöä ihastele-
massa kauniissa kesäillassa 
roihunnutta kokkoa. Samalla 
esittelimme juuri saapuneet 
kanootit.

Kuntokartoitus sovittu 
tehtäväksi
Kiinteistöyhtiö Pookin hal-
lituksen puheenjohtaja Ari 
Kaakkuriniemi kertoo viime 

viikolla pidetyn katselmuk-
sen Vatungin alueella.

– Katselmuksessa oli-
vat mukana kunnan joh-
tavien viranhaltijoiden 
lisäksi osakaskunnan edus-
tajat. Vatunginnokan alueen 
kehittämisestä keskusteltiin 
monesta näkökulmasta, tu-
tustuen samalla alueeseen ja 
rakennuksiin. Mitään pää-
töksiä ei tehty, vaan sovittiin 
kuntokartoituksen tekemi-
sestä esimerkiksi Pooki-ra-
kennukseen, Kaakkuriniemi 
toteaa.

Hän toivoo löytyvän rat-
kaisun, jolla rakennus voi-
daan kunnostaa.

– Uuden rakennuksen 
mahdollisuuteen en täs-
sä taloudellisessa tilantees-
sa oikein jaksa uskoa, vaikka 
vahva tahtotilamme onkin 
Vatungin alueen kehittämi-
nen. Syksyllä olemme asiasta 
viisaampia, kunhan yhtiöko-
kous on asiaa ja esityksiään 
pohtinut. MTR

Vatungissa on mahdollisuuksia monipuoliseen virkistäytymiseen niin merellä kuin maalla. Taustalla näkyvä Pooki-rakennus kaipaa pi-
kaisia päätöksiä tulevaisuudestaan.

Hannu Peurasaari esittelee ky-
läyhdistyksen hankkimia ka-
nootteja, jotka ovat jäsenten 
käytössä.

Olhavanjoen kalatalou-
dellisen kunnostamisen 2. 
vaiheesta järjestettiin tie-
dotustilaisuus Yli-Olhavan 
Maamiesseuralla.

Iin kunnan ympäris-
tönhoitaja Vesa Miettunen 
kertoi, että Olhavanjoel-
la kunnostusten toteuttaja-
na toimii Iin kunta, Olhavan 
Osakaskunnan ja Olhavan 
seudun kehittämisyhdistyk-
sen ollessa aktiivisina pai-
kallistoimijoina. 

Kalataloudellisten kun-
nostushankkeiden tavoitteet 
on parantaa vaelluskalojen, 
rapujen ja nahkiaisen elin-
ympäristöä palauttamal-
la koskialueita lähemmäksi 

Olhavanjoen kunnostamisesta tiedotettiin Yli-Olhavassa
luonnontilaa,  erityisesti li-
sääntymisolosuhteita

Pääasialliset kunnostus- 
menetelmät ovat koskialuei-
den kiveäminen poikasalu-
eiksi ja asentopaikkojen luo- 
miseksi,  virran ohjailu kui-
ville jääneiden uomanosien 
vesittämiseksi, runsas kutu-
alueiden rakentaminen

Työnjohtajana kohteessa 
toimiva Perämeren kalata-
lousyhteisöjen liiton toimin-
nanjohtaja Vesa Rantanen 
esittäytyi kyläläisille ja kun-
nostuskohteiden sijainnista 
käytiin keskustelua. MTR

Vesa Rantanen esittäytyi ja kertoi omista havainnoistaan Olhavanjoelta. Etualalla kuuntelemassa ympäristönhoitaja Vesa Miettunen.
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

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

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

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

PITOPALVELUA TILITOIMISTOJA

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

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

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S3 
sähköurakointi-

pätevyys

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

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

Ii JH Paakkola Oy

Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

MONIPUOLISTA PALVELUA: Nosturiautotyöt 
Likakaivojen tyhjennys 
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

PitoPalvelu

- Maukkaat ruuat
- Aidot kotileivonnaiset

- Täyte- ja voileipäkakut
  sekä muut juhlaherkut

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

040 7627 168

MR Nuohous OyMR Nuohous Oy
NUOHOUSTA

PITOPALVELUA

Iin S-Market siirtyy uusiu-
tuvan energian käyttöön 
viime viikolla rakennuksen 
katolle asennettujen aurin-
kopaneeleiden myötä.

Pohjoismaiden suurim-
man katoille asennettavan 
aurinkosähköjärjestelmä-
hankkeen myötä S-ryhmästä 
tulee Suomen suurin aurin-
kosähkön tuottaja. Hanke 
tukee osaltaan uutta, kun-
nianhimoista ilmastota-
voitetta vähentää päästöjä 
miljoona tonnia. Uusiutuvan 
energian käyttöön ja uuden-
laisiin energiaa säästäviin 
ratkaisuihin on panostet-
tu Arinassa voimakkaasti jo 
useamman vuoden ajan.

– Olemme jo aiem-
min lisänneet uusiutuvan 
energian käyttöä omissa 
ysiköissämme. Nykyisistä 

Aurinkopaneelit Iin S-Marketin katolle
myymälöistä erinomainen 
esimerkki on jopa maail-
manluokan mittakaavas-
sa edistyksellinen S-market 
Tuira, jossa hyödynnetään 
paitsi aurinkosähköä, myös 
uusia kylmä- ja lämmitys-
tekniikkaa yhdistäviä ener-
giatehokkaita ratkaisuja, 
Arinan toimialajohtaja Mik-
ko Polso sanoo.

– Kokonaisuutena ku-
lutamme jatkossa aiem-
paa vähemmän sähköä ja 
tuotamme siitä valtaosan 
uusiutuvalla energialla. Ym-
päristön lisäksi säästämme 
merkittävästi myös sähkö-
laskussa, joka sekin hyödyt-
tää omalta osaltaan ennen 
kaikkea osuuskaupan omis-
tavia asiakkaita, Mikko Pol-
so summaa. MTR

S-Market Iin katolle ilmestyneet aurinkopaneelit tuottavat sähköä yrityksen  omaan käyttöön.
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Iin keskusvaalilautakunta on 
valmistellut suunnitelman Iin 
äänestyspaikoista siten että se 
ehtisi tulla voimaan ennen ke-
vään 2021 kunnallisvaaleja.

Iissä on poikkeuksellisen 
monta äänestysaluetta suh-
teessa äänioikeutettujen mää-
rään. Järjestelmää on raskas 
pitää yllä, eikä se mahdollis-
ta sähköiseen äänioikeuden 
käytön rekisteröimiseen siir-
tymistä. Osa äänestysalueista 
on niin pieniä, että vaalisalai-
suus vaarantuu.

Tulevaisuuden äänestys-
aluejakoa on tarkasteltu kol-
men vaihtoehdon pohjalta. 
Näistä vaihtoehto 1 perustuu 
nykyisen 9 äänestysalueen ja- 
koon, ennakkoäänestyskäytän- 
töjä kehittäen. Vaihtoehdossa 
2 äänestysalueiden määrä olisi 
6. Tässä vaihtoehdossa yhdis-
tyisivät Olhava, Kuivaniemi, 
Oijärvi ja Jokikylä Pohjoiseksi 
äänestysalueeksi.

Vaihtoehdossa 3 äänestys-
alueita olisi 4, Läntinen, Itäi-
nen, Keskinen ja Pohjoinen. 
Keskusvaalilautakunta esit-
ti kunnanhallitukselle tätä 
vaihtoehtoa Iin tulevaksi ää-
nestysaluejaoksi. Äänioikeu-
tettuja alueilla olisi Läntinen 
2000, Itäinen 1950, Keskinen 
1850, Pohjoinen 1700.

Kunnanhallituksen kä- 
sittelyssä Johannes Tuome-
la esitti asian palauttamis-
ta uudelleen valmisteluun 
Pohjoisen alueen osalta. Suo-
ritetussa äänestyksessä Tuo-
melan esityksen puolesta 
äänestivät myös Helka Ta-
pio ja Sanna Valaja. Asian 
käsittelyn jatkamisen puoles-
ta äänestivät Mika Hast, Pet-

Äänestysalueiden 
määrää vähennetään

ri Tervonen, Aini Autio, Veli 
Paakkola, Pekka Koskela, Ris-
to Säkkinen ja Leena Tiiro.

Keskustelun jälkeen kun-
nanhallitus päätti hyväksyä 
keskusvaalilautakunnan esi-
tyksen esityksekseen kunnan-
valtuustolle, joka lopullisesti 
päättää Iin uudesta äänestys-
aluejaosta.

Kulukurin varmistami-
seksi on laadittu määräys 
erilaisten kuluerien hyväksyt-
tävyyden periaatteista. 

Määräykset koskevat ko-
kouksia ja palavereja, tar-
joiluja, elintarvikeostoja, 
virkistys- ja kehittämispäiviä, 
koulutuksia ja matkustamista, 
sijaisten ottamista, matkusta-
mista ja kilometrikorvauksia, 
ohjelmistoja ja lisenssejä, mo-
biililaitteita ja tietokoneita, 
tulostusta, vaatteistoa, rek-
rytoinnin tarpeellisuutta, 
lahjakortteja ja palkintoja, ka-
lusto- ja irtaimistohankintoja, 
pientavaran ostoja, sekä las-
kutusosoitteita ja laskujen hy-
väksymistä. 

Kalustoa hankittaes-
sa hyödynnetään ensin Ta-
varat kiertoon -järjestelmää. 
Ennen rekrytointia tulee sel-
vittää mahdollisuus työn 
jakamiselle muille työnteki-
jöille tai toiminnan tehostami-
selle. Lisäksi kunnanhallitus 
edellyttää, ettei omia kulu-
ja tai hankintoja saa hyväk-
syä, vaan ne hyväksyy aina 
esimies. Kokoukset ja pala-
varit tulee järjestää mahdolli-
suuksien mukaan kokonaan 
tai osin etänä, ja mahdollisesti 
tehtäessä matkoja, käytetään 
sähköautoja ja kimppakyyte-
jä. MTR

Helleviikkojen jälkeen sat-
tunut sadepäivä häiritsi 
hiukan Iin Yrityksen kesän 
ensimmäisiä yleisurheiluki-
soja. Se ei estänyt runsasta 
osanottoa, eikä kenenkään 
havaittu olevan sokerista. 
Lajit suoritettiin reippaas-
ti ja kukin kisaili enemmän 
omista tuloksista kuin ke-
tään vastaan. MTR

TULOKSET
T5 40 m + pituus:

Enni Ojanen 11,82 + 172
P5 40 m + pituus:

Jere Hiltunen 19,94 + 0,60, Oli-
ver Kovalainen 11,65 + 175, 
Luka Klaavuniemi 14,93 + 
153, Lenni Klasila 11,91 + 145.

Iin Yrityksen lasten 
yleisurheilukilpailut

T6 40 m + pituus:
Retta Leppäniemi 10,47 + 184, 
Aada Kautto 8,53 + 239, Iisa 
Klavuniemi 9,39 + 217, Petra 
Schultz 11,26 + 179, Isla Hap-
ponen 9,64 + 195.

P6 40 m + pituus:
Ville Kosamo 9,20 + 202, Jus-
tus Ojala 9,25 + 216

T7 40 m + pituus:
Pieta Klasila 9,07 + 173, Ali-
sa Kuusiniemi 7,92 + 227, Mi-
nea Heikkilä 8,78 + 208, Olga 
Holmi 9,72 + 206, Silvia Gre-
us 9,71 + 192, Meri Paldanius 
9,32 + 165, Jenna Ojala 9,09 + 
217, Adessa Tornberg 10,50 + 
168.

P7 40 m + pituus:
Oliver Päkkilä 8,46 + 249, Atte 

Iin Yrityksen yleisurheilutoiminnassa ei pipo kiristä vaan kentällä touhutaan vauvasta vaariin periaatteella. Seppo Keltamäki opasta-
massa lapsenlapsiaan Iida ja Onni Keltamäkeä pikajuoksun lähtötekniikoissa.

Backman 8,56 + 229, Eetu Sep-
pänen 7,77 + 245

T9 40 m + pituus:
Aada Hyry 8,96 + 193, Jenni-
ka Järvenpää 9,40 + 194, El-
viira Leppäniemi 8,81 + 248, 
Aino-Maria Karvonen 8,66 + 
245, Alina Kautto 7,40 + 262, 
Milena Ronkainen 8,51 + 225, 
Oona Pesämaa 8,60 + 246, 
Elma Klaavuniemi 7,52 + 251, 
Helmi Härkönen 9,32 + 179

P9 40 m + pituus:
Hugo Perttula 8,59 + 230, 
Valtteri Heikkilä 8,00 + 264, 
Kasperi Alakärppä 8,46 + 226, 
Aatu Ojanen 7,54 + 307, Aapo 
Ojanen 7,85 + 255, Jesse Kais-
to 7,82 + 259, Viktor Veteläsuo 
8,15, Julius Veteläsuo 8,42.

T11 60 m + pituus:
Nea Ronkainen 9,99 + 340, 
Hilkka Räinä 13,03 + 235, Tii-
na Jaakola 9,46 +381, Pinja 
Kovalainen 9,80 + 373, Vilja 
Vehkalahti 9,21 + 361, Sofia 
Perttula 12,59 + 256, Viivi 
Heikkilä 11,26 + 283, Saaga 
Pesämaa 11,65 + 291, Nella 
Seppänen 11,21 + 290

P11 60 m + pituus:
Roope Isokoski 10,98 + 310

T13 60 m + pituus:
Saaga Sassi 10,00 + 385, Janna 
Pahikainen 9,41 + 370

P13 60 m + pituus:
Eero Järvelä 11,00 + 325

P17 100 m + pituus:
Voitto Kärkkäinen 13,00 + 520

Talosi ansaitsee terveen katon
PUHDISTAMME JA PINNOITAMME KATTOSI 

TEHOKKAASTI ILMAN MYRKKYJÄ

Suomen Erikoispinnoite Oy 
Huhtikuja 7, 91100 Ii | Ilkka Teppo 050 571 5157 | ilkka.teppo@erikoispinnoite.fiwww.erikoispinnoite.fi

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

500 €
Tervetuloa!

JÄTTI-BINGO
JÄTTI-BINGO

&& AUTO-BINGO
 AUTO-BINGO

su 12.7. klo 18.00 
KUIVANIEMEN SEURALLA

22
2323

88

1515
44

Heinäkuussa joka sunnuntai Bingo klo 18.00

400 € mp |2 x 100 € | 5 x 50 €

Edunvalvontavaltuutus 150 €
Maria Saarenpää 044 422 8801

Perukirja, perinnönjakosopimus, ositus, kauppakirja,
kaupanvahvistus, lahjakirja, testamentti, avioehtosopimus,

 huoneistojen ja kiinteistöjen arviointi sekä myynti.

Revontie 2 Haukipudas
Tuttu Kiinteistövälitys / Arvokirja
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KUULUTUS
Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos Kauppatien alu-
eella, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 22.6.2020 kokouksessaan 
käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen Kauppatien 
alueelle.

Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaava-
hankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

Kuulutus on nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa 
internet-sivuilla 1.7.–31.7.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana 
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on luettavissa sähköisesti Iin kunnan internet-sivuilla osoit-
teessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin 
ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
pyydetään toimittamaan 31.7.2020 mennessä kunnanhalli-
tukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti 
osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Lisätiedot:
Maankäytön suunnittelija Heini Ervasti
p. 050 4083811 
heini.ervasti@ii.fi

Ii 22.06.2020
Kunnanhallitus

Keskiviikkona 12.08.2020 klo 9:00 on Nätteporin auditoriossa 
osoite Puistotie 1, Ii kuulemiskokous. 

Samat tilukset maastossa ilmeisesti kuuluvat lainvoimaisten 
toimitusasiakirjojen perusteella samanaikaisesti kahteen 
rekisteriyksikköön kiinteistörekisterissä. Ensinnä tämä koskee 
rekisteriyksiköitä 139-403-5-119 ja 139-876-1-1, toiseksi 
rekisteriyksiköitä 139-403-5-125, 139-403-5-78, 139-403-5-91, 
139-403-878-74 ja 139-403-5-119. Alueet sijaitsevat Laitakarin 
Hietalahdessa. 

Kokoukseen kutsutaan kiinteistöjen omistajat sekä tarvittaes-
sa muut asianosaiset, joiden oikeuksiin virheen korjaaminen 
saattaa vaikuttaa sekä rajanaapureita ja muita tahoja, joilla on 
mahdollisia havaintoja tilusten tosiasiallisesta hallinnasta.

Rekisteri-insinööri Matti Poranen
0400510449
matti.poranen@maanmittauslaitos.fi

Kutsu kuulemistlaisuuteen

Kunnanvirasto, asiointipiste ja puhelinpalvelu suljettuna heinä-
kuussa ajalla 6.7.-31.7.2020. 

Asiointipiste on avoinna jälleen maanantaina 3.8.2020 klo 8 
lähtien normaalein aukioloajoin eli ma-pe klo 8.00-11.00 ja 
11.30-15.30. Kunnan ilmoitustaulu on nähtävillä sulkuajan kir-
jastolla.

Voit jättää verkossa yhteydenottopyynnön ei kiireellisissä asi-
oissa: ii.fi/palaute

KUNNANVIRASTO ON SULJETTUNA 
6.7.-31.7.2020

JÄTTI-BINGO
JÄTTI-BINGO

&& AUTO-BINGO
 AUTO-BINGO

Iissä asuvan automaalari-
mestari Juha Kallion omis-
tama Juhan Automaalaamo 
sijaitsee Oulussa. Yritys toi-
mii pelkästään alihan-
kintamaalaamona. Juhan 
Automaalaamo Oy aloitti 
toimintansa lokakuun alus-
sa 2015. Tällä hetkellä yritys 
työllistää Juhan lisäksi kym-
menen automaalaria. Juhalla 
itsellään on pitkä kokemus 
automaalarina ja armeijakin 
tuli käytyä vakinaisen työ-
suhteen odottaessa Ruskon 
Automaalaamossa.

– Valmistuin automaa-
lariksi Haukiputaan am-
mattikoulusta vuonna 1996. 
Ruskon Automaalaamoon 
pääsin heti valmistuttuani 
töihin, ostin puolet yrityk-
sestä vuonna 2007. Juhan 
Automaalaamon perus-
tin vuonna 2015, ostamal-
la Ruskon Automaalaamon 
Pörhölle vuonna 2000 perus-
taman sivupisteen, jossa olin 
työskennellyt pisteen perus-
tamisesta lähtien. Ruskon 
Automaalaamosta irtauduin 
kaupan myötä, Juha kertoo.

Juha toimii aktiivises-
ti Suomen Kolarikorjaa-

Automaalarimestari Juha Kallio 
Iin Yrittäjien varapuheenjohtaja

moiden Liiton päättävissä 
elimissä.

– Hallituksessa olen ol-
lut jäsenenä vuodesta 2016 
alkaen. Nyt olen pari vuot-
ta toiminut hallituksen vara-
puheenjohtaja.

Aiemmin Oulussa Yrit-
täjien jäsenenä ollut Juha 
vaihtoi vuodenvaihteessa 

Juha Kallio haluaa olla helpos-
ti lähestyttävä ja päätyi siksi 
yrityksen nimessäkin yrittäjän 
näköiseen Juhan Automaalaa-
mo nimeen.

Iin Yrittäjiin. Samalla Juhan 
Automaalaamo Oy liittyi jä-
seneksi Iin Yrittäjiin.

– Juho Tauriainen minua 
jäseneksi pyysi. Selviteltyäni 
siirron olevan mahdollista, 
vaihdoin asuinkuntani Yrit-
täjäjärjestöön. Yllätyksek-
seni huomasin pian olevani 
Iin Yrittäjien hallituksen jä-

sen ja varapuheenjohtaja, 
Juha toteaa Yrittäjäyhdis-
tyksen vaihtumisesta Iin yh-
distykseen.

Iin Yrittäjien toimintaa 
Juha kehuu puolen vuo-
den kokemuksellaan aktii-
viseksi ja rohkeasti uusia 
kokeilevaksi, sekä yrittäjien 
yhteishenkeä hyväksi. MTR

A.wiik
Traktoriurakointi

0405199866

Koko siivousalaa ja sen yri-
tyksiä ei pidä leimata. On 
tärkeä nähdä, että suoma-
lainen työmarkkinasystee-
mi kohtelee kaltoin kaikkein 
hauraimmassa työmarkki-
na-asemassa olevia, jotka 
ovat monesti ulkomaalaisia. 
Tämä on ollut nähtävillä jo 
pitkään, kirjoittaa Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja 
Mikael Pentikäinen blogis-
saan.

Helsingin Sanomat käsit-
teli 5.7. laajalti siivousalan 
tilannetta. Jutun mukaan 
alalla moni yritys riistää sii-
voojiaan ilman seuraamuk-
sia ja hyväksikäytön skaala 
on laaja.

Haluan todeta Yrittäjien 
näkökulmasta muutaman 
huomion. 

Ensiksi koko siivous-
alaa ja sen yrityksiä ei pidä 
leimata. Rohkenen väit-
tää, että valtaosa siivous-
alan yrityksistä toimii hyvin 
ja asiallisesti. Tämän to-
teaa Ilta-Sanomissa myös 
ammattiliitto PAM:n edun-
valvontajohtaja Jaana Ylita-
lo.

Laki kuuluu joka alalle
Toiseksi on selvää, että 

jokaisen Suomessa toimi-
van yrityksen pitää toimia 
lakien ja säännösten mukai-
sesti. Jos yritys syyllistyy 
väärinkäytöksiin ja rikok-
siin, niihin on puututtava. 
Se on viranomaisten tehtävä 
ja vastuu. Poliitikkojen teh-
tävä on antaa viranomaisille 
riittävät valtuudet. Tuomiot 
antaa oikeuslaitos, ei media.

On koko yhteiskunnan, 
kaikkien työntekijöiden ja 
myös oikein toimivien yri-
tysten etu, että väärinkäy-
töksiin puututaan ja ne 
kitketään pois.

Kolmanneksi on tär-
keä nähdä, että suomalai-
nen työmarkkinasysteemi 
kohtelee kaltoin kaikkein 
hauraimmassa työmarkki-
na-asemassa olevia, jotka 
ovat monesti ulkomaalaisia. 
Tämä on ollut nähtävillä jo 
pitkään.

Asia tuli esille mm. 
tuoreessa kyselyssä 
maahanmuuttajien työllis-
tymisestä ja työllistämisen 
esteistä. Yrittajat.fi kertoi 
vastikään asiasta.

”Syrjintä on rakenteissa 
ja sitä pidetään hyväksyttä-
vänä. Työntekijät tarvitsisi-
vat tukea, jotta he oppisivat 
tuntemaan oikeutensa ja us-
kaltaisivat tuoda väärinkoh-
telun julki, vaikka kaikkea 
ei valitettavasti voi todistaa. 
Työnantajia koskee yhden-
vertaisuuslaki, joka velvoit-
taa meitä kaikkia”, sanoo 
Yrittäjien verkostopäällikkö 
Aicha Manai.

Hauraimmassa ase-
massa olevien tukemiseksi 
tarvitaan paitsi viranomais-
valvonnan tehostamista ja 
riittävien valtuuksien an-
tamista myös lakimuutok-
sia. Yrittäjät on esittänyt 
lakiin kirjattua minimipalk-
kaa, jotta jokainen palkan-
maksaja ja -saaja tietää, mitä 
vähintään on maksettava ja 
saatava.

Lisäksi Yrittäjät on aja-
nut pitkään ansioturvaa 
kaikille työttömyysvakuu-
tusmaksua maksaville. Tällä 
hetkellä moni hauraassa työ-
markkina-asemassa oleva ei 
kuulu työttömyyskassaan, 
ja jää siksi vaille ansiosidon-

naista turvaa, vaikka rahoit-
taa ja tarvitsee sitä.

Neljänneksi on keskeis-
tä, että hankintaosaamiseen 
panostetaan – niin julkisella 
kuin yksityiselläkin puolel-
la. On olennaista nähdä, että 
halvin hankinta on harvoin 
paras hankinta.

HS:n jutusta on vedetty 
erilaisia johtopäätöksiä. Esi-
merkiksi STTK:n puheen-
johtaja Antti Palola kertoo 
Twitterissä STTK:n suhtau-
tuvan paikallisen sopimisen 
vapauttamiseen kielteisesti, 
koska on asiallisia yrityksiä 
ja ”näitä jutussa esiintyviä 
yrityksiä”.

On syytä todeta, että ju-
tun esiin tuomilla epäkoh-
dilla ei ole mitään tekemistä 
paikallisen sopimisen kans-
sa. Jutun todellisuus toteu-
tuu tällä hetkellä tilanteessa, 
jossa Suomessa paikallinen 
sopiminen on hyvin rajat-
tua ja ammattiyhdistysliike 
vahva.

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja



8
nomatnomat

--
nro 14

9.7.2020

www.iisanomat.fi

Anu Suotula-Tepon Kun-
nostamo laajentaa toimi-
tilojaan Iin Alarannalla. 
Kolmenkymmenen neliön 
kokoinen treenistudio saa 
kylkeensä 80 neliömetriä 
uutta tilaa. Tilat on mahdol-
lista yhdistää yhdeksi tree-
nitilaksi tai niitä voidaan 
hyödyntää kahtena erillise-
nä tilana.

– Toiminta jatkuu edel-
leen pienryhmissä, mutta li-
sätilalle oli tarvetta. Uusiin 
tiloihin saamme puku- ja 
peseytymistilat, sekä wc-ti-
lat. Myös lisälaiteita on tu-
lossa, Anu kertoo.

Kunnostamo 
laajentaa tilojaan

Personal trainer, ravinto-
valmentaja ja mentaalival-
mentaja Anu Suotula-Tepon 
toiminta perustuu asiak-
kaan kokonaisvaltaisen ti-
lanteen selvittämiseen, 
kuuntelemiseen ja tukemi-
seen kohti parempaa kuntoa 
ja arjessa jaksamista.

Testaamisen helpotta-
miseksi Kunnostamoon on 
hankittu Inbody kehonkoos-
tumuslaite, ja Energiatestillä 
kartoitetaan kokonaisvaltai-
sesti hyvinvointia ja jaksa-
mista. 

– Energiatesti antaa tie-
toa terveydentilasta, ke-

Anu Suotula-Teppo iloitsee Kunnostamon laajennuksen suomista mahdollisuuksista kehittää to-
mintojaan.

hon suorituskyvystä ja siten 
koko energiatasosta. Testis-
sä käytettävät kuntoluoki-
tukset sekä Energiaindeksin 
laskentamalli perustuvat 
laajaan kansainväliseen tie-
deaineistoon. Energiatesti 
koostuu kolmesta osa-alu-
eesta, hyvinvointikysymyk-
sistä, kehon mittauksista 
ja kevyestä kuntotestistä. 
Energiatestiin on helppo 
osallistua kuntotasosta riip-
pumatta, Anu kannustaa.

Tarjontaan on tulossa 
myös Firstbeat-hyvinvoin-
tianalyysi, johon Anu par-
haillaan kouluttautuu. MTR

Pohjois-Suomen aluehallinto- 
virasto on myöntänyt 
26.5.2020 Turveruukki Oy:lle 
ympäristöluvan Hervanlat-
vasuon turvetuotantoalueelle. 

Hervanlatvasuolle suunni-
teltu uusi turvetuotantoalue 
sijaitsee Iin kunnassa noin 20 
kilometriä Olhavan taajamas-
ta koilliseen. Tuotantoalue 
koostuu seitsemästä tuotan-
tolohkosta (92 hehtaaria) sekä 
kolmesta auma-alueesta (3,2 
hehtaaria). Tuotantoalueen 
pinta-ala auma-alueineen on 
yhteensä 95,2 hehtaaria. Ky-
seessä on uusi turvetuotanto-
alue, jolla ei ole aikaisempia 
toimintaa koskevia lupia.

Iin kunnanhallitus päät-
ti kokouksessaan 22.6. va-
littaa luvan myöntämisestä 
Vaasan hallinto-oikeuteen 
ja vaatii luvan kumoamista. 
Vaatimustaan kunta perus- 

Ii valittaa Hervanlatvasuon 
turvetuotantoalueen ympäristöluvasta

telee muun muassa Olhavan- 
joen veden pilaantumisriskillä 
ja tehtyjen kunnostustoimien 
vaarantumisella. 

Suunnitellun Hervanlat-
vasuon turvetuotantoalueen 
kuivatusvedet johdetaan sar- 
kaojien lietteenpidättimien, 
pumppausaltaan, laskeutus-
altaiden, pintavalutuskentän 
ja eristyssojien lietesyven-
nysten kautta Vaaranojaan ja 
edelleen Olhavanjokeen, jo-
hon on tehty viime vuosina 
merkittäviä kalataloudellisia 
kunnostamistoimenpiteitä lo-
hikalaston, nahkiaisen ja ra-
vun elinmahdollisuuksien 
parantamiseksi. 

Lapin ELY-keskus on 
myöntänyt kunnostuksille ra-
hoitusta vuosille 2018-2019 
ja 2020. Vaaranojan valuma-
alueelle ei johdeta muiden 
turvetuotantoalueiden valu-

mavesiä. Lisäksi Olhavanjo-
ki on paikallisesti merkittävä 
vesistö, jonka ravinnekuor-
mitusta olisi syytä vähentää 
myös Oulujoen –Iijoen vesien-
hoitoalueiden toimenpideoh-
jelman 2016-2021 mukaan. 

Kun otetaan huomioon Ol-
havanjoen vesistön laadun 
parantamisen tavoitteet ja 
tehdyt kunnostamistoimen- 
piteet, sekä sen riski pilaan-
tua Hervanlatvasuon tur- 
vetuotantoalueen valumave-
sistä, Pohjois-Suomen alue- 
hallintoviraston myöntämä 
ympäristölupa Turveruukki 
Oy:lle tulisi kumota. Iin kun-
nanhallitus katsoo, että alue-
hallintoviraston päätös ei 
huomioi Olhavanjoen käyt-
täjien ja kalastajien tarpeita. 
MTR
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 • Saneeraukset • Uudiskohteet
 • Huollot/korjaukset  • Kattoturvatuotteet

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
0447734000 / Juho • 0447734001 / Jarno

SÄHKÖ-HIRSSO OY

www.sahko-hirsso.fi

Monipuolinen rakennusalan osaaja
Rakennusyhtiö Observo Oy on rakennusurakointiyritys Oulun Haukiputaalla. 
Rakennamme kotimaisille ja kansainvälisille kauppaketjuille, teollisuuskonserneille, 
julkishallinnolle, vuokra-asumispalvelujen tuottajille sekä asunto-osakeyhtiöille.
     Vuosien tuoma kokemus rakentamisen parissa tuo varmuutta ja näkemystä 
kaikkiin toimintoihimme. Asiakkaan toiveiden noudattaminen yhdistettynä asian-
tuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää: 
www.observo.fi

Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510

Monipuolinen rakennusalan osaaja
Rakennusyhtiö Observo Oy on rakennusurakointiyritys Oulun Haukiputaalla. 
Rakennamme kotimaisille ja kansainvälisille kauppaketjuille, teollisuuskonserneille, 
julkishallinnolle, vuokra-asumispalvelujen tuottajille sekä asunto-osakeyhtiöille.
     Vuosien tuoma kokemus rakentamisen parissa tuo varmuutta ja näkemystä 
kaikkiin toimintoihimme. Asiakkaan toiveiden noudattaminen yhdistettynä asian-
tuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää: 
www.observo.fi

Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510

Kotimaiset taitto-ovet 

Maatiloille, halleihin, pesukaduille, paloasemille

040 038 4939

findoor@findoor.fi

www.findoor.fi

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 
Korjaamo Peltolantie 14

tapio.hyry@hotmail.com

Kuivaniemen toimisto:
Kuivajoentie 13 B 2 (ent. Osuuspankin talo)
95100 KUIVANIEMI
Juha Raappana puh. 0400 318 607
juha.raappana@mhy.fi

Metsänomistajien itsensä hallitsema - takuulla metsänomistajien asialla!

Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa!

Käyttäjät tyytyväisiä 
Oijärven uimarantaan

Pertti ja Kirsti Puurunen viihtyvät Oijärven mökillään. Uimarannalle he toivovat aktiviteettejä eten-
kin lapsille.

Tuulinen päivä ei pelottanut 
Oijärven uimarannalle vir-
kistäytymään tulleita uima-
reita. Rannan kehittämistä 
käyttäjät pitävät hyvänä asi-
ana, vaikka perusasioiden 

he toteavatkin olevan kun-
nossa. 

– Ranta on matala ja tur-
vallinen lapsille. Peruspal-
velut vessoineen löytyvät. 
Lentopalloverkolle ja lasten 

leikkipaikalle olisi kyllä 
käyttöä, lastenlastaan ui-
massa käyttänyt Pertti Puu-
runen Haukiputaalta kertoo.

Oijärveltä lähtöisin oleva 
Pertti kehuu kylää hyväksi 

paikaksi, jossa hän eläköi-
tyään on viettänyt pitkiäkin 
aikoja mökillään. MTR

Aarni Kaisto nautti uimarannal-
la telmimisestä ja Oijärvessä ui-
misesta.
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Kunnan täyssähköinen Kimppa-auto 
on vuokrattavissa kesällä myös päivällä

sekä alennetulla kesähinnalla. 
1 tunti / 5 €
Koko päivä (klo 06-00) 40 €
Viikonloppu tai kaksi päivää 60 €

Tutustu ja varaa käyttöösi: ii.fi/kimppa
 tai asiakaspalvelu CarDen  p. 010 341 0120

Vuokrahinta sisältää alkulataussähkön, joka vastaa noin max
200 ajokilometriä. Kesätarjous voimassa 22.6.-2.8.2020.

Kesäale -50% 

info@kaakkuriniemi.fi

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

- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547

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

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

Terassin lasitukset
MUSTOSEN 
LASI KY
Asentajankatu 4, 94600 Kemi, p. 016 223 864
Päivystys 0400 695 880

Kylän ja kunnan edustajat 
neuvottelussa Oijärvellä

Oijärven rannalta löytyvät jo ui-
maranta, nuotiopaikka ja ves-
sat. Kyläläisten toiveissa on yh-
teistyöllä palveluvarustuksen 
parantaminen.

Iin kunnan virkamiehiä jal-
kautui kesäkuun lopussa 
katselmuskäynnille Oijärven 
venevalkama/uimaranta-
alueelle. Kyläläisten toiveis-
sa olisi päästä kehittämään 
aluetta ja sen varustusta vas-
taamaan lisääntyneen kävi-
jäjoukon tarpeita. Kunnan 
edustajille aluetta ja kehit-
tämistoiveita olivat esitte-
lemässä kyläyhdistyksen, 

jakokunnan ja kalastusyh-
distyksen edustajat.

– Toiveissa olisi lisätä ak-
tiviteetteja lapsille ja saada 
kota sekä silta lähisaareen 
palvelemaan kalastajien 
ja kelkkailijoiden tarpeita. 
Maantiesillalta kalastami-
nen on vaarallista puuhaa, 
kyläyhdistyksen puheenjoh-
taja Kalevo Södö kertoi.

Kyläläisten toiveissa 

olisi saada alueen maan-
omistus yhdelle omistajalle, 
jolloin alueen kehittäminen 
olisi helpompaa. Nyt osan 
alueesta omistaa Iin kun-
ta, osan jakokunta. Alueen 
kunnossapidosta puoles-
taan huolehtii Oijärven Ka-
lastusyhdistys.

Hyvässä leppoisassa 
hengessä käyty keskustelu 
ja alueeseen tutustuminen 

johtivat yhteiseen toteamuk-
seen alueen kehittämisen 
tarpeellisuudesta.

– Kunnalla ei ole mitään 
sitä vastaan, että kunnan 
omistamalle alueelle suun-
nitellaan uusia toimintoja. 
Tietenkin tarvitaan asian-
mukaiset suunnitelmat ja 
luvat. Uskallan luvata kun-
nalta vihreää valoa, kunnan-
johtaja Ari Alatossa totesi.

Myös jakokunnan sih-
teeri Erkki Määttä ja kalas-
tusyhdistyksen puheenjoh-
taja Heikki Pakanen olivat 
samoilla linjoilla. He jopa 
totesivat jakokunnan alu-
eelle suunnitelmissa olevan 
parkkialueen laajennuksen 
ja alueiden siistimisen jo ku-
luvan kesän aikana. MTR

Kunnanjohtaja Ari Alatossava, kalastusyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Pakanen, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Södö, jako-
kunnan sihteeri Erkki Määttä, sekä kunnanvaltuutettu Pentti Jokela kahvittelemassa ennen uimaranta-alueeseen tutustumista.

Lallintie 42, 95160 Oijärvi

p. 040 585 9809

Koneurakointi
Hirvasniemi• Sähköasennukset

AEH Hako Oy

Puh. 040 528 5815

• Ilmalämpöpumppu-
 asennukset
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Kuivaniemellä on saatu 
käyttöön defibrillaattori eli 
sydäniskuri. Yrittäjien tal-
vella hankkiman laitteen 
käyttöönotto viivästyi koro-
naepidemian siirrettyä hen-
kilökunnan koulutusta lait-
teen käyttöön.

Kesäkuun toisella vii-
kolla koulutus pystyttiin 
järjestämään Nelosparkin 
henkilökunnalle ja Yrittäjien 
hallituksen jäsenille. Kou-
luttajana toimi Pasi Savolai-
nen, laitteen toimittaneesta 
Safedo Oyj:stä.

Kuivaniemen Yrittäjien hankkima 
defibrillaattori Nelosparkissa

Elvyttämistä ja defibrillaatto-
rin käyttöä harjoiteltiin käytän-
nössä. Ari Kaakkuriniemi pai-
nantaelvyttää Arja Honkamaan 
kiinnittäessä samalla defibril-
laattorin elektrodit.

Kouluttaja Pasi Savolainen opastaa defibrillaattorin käyttöön ja elektrodien kiinnittämiseen.

Kuukausi sitten moni autoi-
lija hieraisi riemastuneena 
silmäänsä Nelosparkin koh-
dalla. Aseman polttonestei-
den hinnoista kertovaan tau-
luun oli punaisten joukkoon 
ilmestynyt vihreä hinta. Ase-
man valikoima oli laajentu-
nut kattamaan uusiutuvan 

Uusiutuva diesel 
Nelosparkin valikoimaan

Uusiutuva My diesel saatiin Nelosparkin valikoimaan kuukausi sitten. Sillä ajaminen maksaa autoilijal-
le noin euron enemmän sadalla kilometrillä, kuin fossiilinen diesel.

My dieselin, ensimmäisenä 
asemana Iissä.

My diesel on suomalainen 
innovaatio, joka vähentää 
autoilijan hiilijalanjälkeä jopa 
90 prosenttia. Se soveltuu 
kaikkiin dieselmoottoreihin 
ja valmistetaan 100 prosent-
tisesti jätteistä ja tähteistä.

– Kaikki pelkäävät laitet-
ta, ennen kuin sen toimin-
taperiaate on tullut tutuksi. 
Pelko on turhaa, laite neu-
voo, eikä anna iskeä, jos sy-
dän lyö tai on täysin pysäh-
tynyt, Savolainen toteaa.

Neuvovan defibrillaatto-
rin, niin sanotun ”maallik-
kosydäniskurin”, käyttöä 
ei ole Suomessa rajoitettu 
lain perusteella, vaan kuka 
tahansa voi käyttää laitet-
ta. Neuvova defibrillaattori 
analysoi autettavan rytmin 
ja antaa iskun vain, mikäli 

se on tarpeen. Laitteella ei 
voi siis aiheuttaa vahinkoa 
autettavalle.

– Aina jos huomataan 
maassa makaava tai muuten 
apua tarvitseva henkilö, pi-
tää mennä auttamaan. Kan-
nattaa vaikka läpsiä poskille 
ja pyrkiä selvittämään hen-
kilön kunto ja aloittaa maal-
likkoelvytys. Se aloitetaan 
kolmellakymmenellä pai-
nalluksella ja kahdella pu-
halluksella, pyytäen samalla 
soittamaan hätänumeroon ja 
tuomaan defibrillaattori pai-
kalle, jos sellainen on saata-
villa, Pasi opastaa.

Laadukkaan elvytyk-
sen hän kertoo tarkoittavan 
rintakehän painumista 5-6 
senttiä ja elvytettävän kyl-
kipuita menevän poikki tai 
ainakin murtuvan. 

Defibrillaattori neuvoo 
käyttäjää puheella ja lii-
mapintaiset elektrodit on 
helppo kiinnittää havainnol-
listen kuvien ohjeistamana 
potilaan rintakehälle. Va-
semmalla elektrodi laitetaan 

kylkeen ja oikealla olkapääl-
le opastuksen mukaisesti. 
Mikäli rytmi on defibrilloi-
tava, antaa laite kehotuk-
sen painaa iskunäppäintä ja 
käskee samalla irrottamaan 
otteen potilaasta.

– Elektrodit kiinnitetään 
paljaalle iholle ja jos kysees-
sä on kovin karvainen hen-
kilö, pyyhkäistään mukana 
olevalla höylällä enimmät 
pois ennen elektrodien kiin-
nittämistä. Laitteessa on 

oma toiminto lapsille alle 
8 vuotta ja alle 25 kiloa. Se 
valitaan lapsipainikkeesta 
ja samat elektrodit käyvät 
myös lapsille.

Painelu-puhalluselvytys-
tä jatketaan rytmillä 30 pai-
nallista 2 puhallusta. Jos/
kun elvytettävän hengitys 
palautuu, käännetään hänet 
kylkiasentoon ja varmiste-
taan hengitysteiden auki 
pysyminen. Elvyttämistä 
jatketaan tarvittaessa hoi-

tohenkilökunnan saapumi-
seen saakka ja sydäniskurin 
elektrodien annetaan olla 
paikallaan.

Nelosparkin lisäksi defib-
rillaattori Kuivaniemen alu-
eella löytyy Oijärven Sam-
polasta. Kyläyhdistyksen ja 
vanhustentaloyhdistyksen 
hankkima laite sijaitsi aiem-
min vanhustentalon kerho-
tiloissa, joista se siirrettiin 
Sampolaan. MTR

-Kovin suurta ei kysyn-
tä vielä ole ollut, mutta us-
komme dieselautoilijoiden 
pikkuhiljaa Iissä ja Kuiva-
niemelläkin siirtyvän tähän 
ympäristöystävälliseen vaih-
toehtoon, Veikko Södö Ne-
losparkista kertoo. MTR

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA

Arto AlasaarelaArto Alasaarela  0400 686 252
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Mahdollisista loppukesän tapahtumista 
ilmoitamme IiSanomissa, ilmoitustaululla, 

facebookissa sekä nettisivulla 
https://kotiseudut.fi/

kuivaniemenkotiseutuyhdistys/
Jäsenille lähetetään kesän aikana 

jäsenkirje, jossa tiedotetaan 
mm. jäsenmaksun maksamisesta.

Kuivaniemen kotiseutumuseo Kuivaniemen kotiseutumuseo 
on avoinna heinäkuussa on avoinna heinäkuussa 

la-su klo 12-16 ja ti 17-19.la-su klo 12-16 ja ti 17-19.

Kotiseutupäivä on 
peruttu tältä kesältä.

Hyvää kesää!
Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry

Löytöeläinten 
talteenotto

Kuivaniemen Koirahoitola

Kuusistontie 15, 95110 Kuivaniemi

040 720 0506

Vähämaan leirikeskusta ja 
Savotta ravintolaan pyörittä-
vä Erä-Valakiat on avannut 
kesäravintolan Kemin sisä-
satamaan. Tarjolla Sataman 
Valakiassa on monipuolisel-
ta listalta annoksia hampuri-
laisista a la carte annoksiin.

– Rajoitusten helpotut-
tua asiakkaita on riittänyt 
nauttimassa hyvästä ruoasta 
kauniissa merimaisemissa 
Katja Limingoja kertoo.

Katjan lisäksi Erä-Vala-
kioiden takaa löytyy kuiva-
laisille tuttu Pasi Alakiuttu. 
Yhdessä yrittäjäpariskunta 
on kehittänyt Savotasta mo-
nipuolisen majoitus- ja juh-
lapaikan, jonka toimintaa 
Sataman Valakia täydentää.

Savotta sijaitsee kauniilla 
ja rauhallisella paikalla Ke-
mijoen varrella. Kaupungin 
keskustasta on vain 8 kilo-
metriä luonnonkauniiseen 
Savottaan. Tällä hetkellä 
alueella on kuusi vuokrat-
tavaa mökkiä, joissa vuo-
depaikkoja on yhteensä 36. 
Savotasta löytyy myös ti-
lausravintola ja tilaussauna 
paljuineen. Siellä on hyvät 
puitteet järjestää kokouk-
sia, juhlia, virkistyspäiviä ja 

Erä-Valakia avasi kesäravintola 
Sataman Valakian

muita tilaisuuksia. Vierailija 
voi myös vuokrata venoot-
teja ja fatbikeja. Pihalta löy-
tyy iso kota, jossa onnistuvat 
ruokailut ja avotulen kokki-
kurssit.  

Tänä kesänä alueelle val-
mistuu kolme uutta mökkiä, 
joiden pystytys on juuri me-
nossa. Lisäksi keittiölaajen-
nus toteutuu syksyn aikana. 
Nämä liittyvät Vähämaan 
matkailun kehittämishank-
keeseen. Hankkeen tavoit-
teena on lisätä Savotassa 
matkailua, tarjoamalla lisää 
majoitustilaa niin vapaa-
ajan kuin työmatkailun 
asiakkaille. Tavoite yrityk-
sellä on laajentaa ruokapal-
velutoimintojaan keittiön 
laajennuksella. Hanke on 
saanut avustusta Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuk-
selta / Euroopan Aluekehi-
tysrahastosta.

– Kotimaan matkailun 
suosio näkyy meillä lisään-
tyneenä asiakasmääränä. 

Mökit ovat koko alkukau-
den olleet joka yö varattuina. 
Korona-aika vaikuttaa vielä 
pitopalvelujen kysyntään, 
mutta uskomme niidenkin 

palautuvan normaalille ta-
solle loppukesästä, Katja Li-
mingoja kertoo. MTR

Sataman Valakia palvelee Ke-
min sisäsatamassa hyvän ruo-
an ystäviä.

Neste Nelosparkki
Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125
www.nelosparkki.fi

Tervetuloa!

ma-la 6:30-22, su 8-22

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

Noutopöytä
on tarjolla päivittäin

My diesel on 
meillä myynnissä.

Harrastuksen kautta 
äänentoistoalalle
AudioKauppa on Oulussa 
sijaitseva äänentoistoon eri-
koistunut liike. Valikoimat 
kattavat niin kotihifin kuin 
autohifin ja erilaiset tarvik-
keet.

– Harrastuksen kaut-
ta ajauduin alalla vuonna 
2004. Audiokaupan perus-
timme vuonna 2013, Sami 
Soikko kertoo.

Kempeleessä asuva Sami 
on tuttu näky Kuivaniemel-
läkin, vanhempiensa luona 
vieraillessaan.

– Haukiputaan ammat-
tikouluun lähdin vuonna 
1995 ja sillä tiellä ollaan, 
Sami naurahtaa.

Äänentoistoalan hän to-
teaa suuntautuneen viime 
aikoina kohti pieniä sieviä 
aktiivikaiuttimia. Akus-
tointiin kiinnitetään myös 

entistä enemmän huomiota 
ja AudioKauppa asentaakin 
usein akustointipaneeleja 
asiakkaiden seiniin ja kat-
toihin. 

– Etelässä ihmiset tilaavat 
tuotteet postiin parin kortte-
lin päässä olevista liikkeistä. 
Meillä pohjoisessa tilanne 
on toinen. Meilläkin käy asi-
akkaita Rovaniemeltä, jotka 
ajavat Ouluun tutustumaan 
johonkin tuotteeseen. Sen 
jälkeen he ajavat takaisin 
Rovaniemelle miettimään ja 
palaavat ostamaan tuotteen, 
Sami kuvaa eroja ihmisten 
ostoskäyttäytymisessä.

Toki AudioKauppalla on 
verkkokauppa, jonka kaut-
ta tehdään paljon kauppaa, 
mutta usko kivijalkamyy-
mälän säilymiseen on Samil-
la edelleen korkealla. MTR

TEL. 0207 288 520
Autoilijantie 9 KEMI

info@hydro-kemi.fi | www.hydro-kemi.fi

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

Puh. 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 



2020 15
Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2020Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2020

Koronarajoitusten poistuminen ja rajojen avautuminen näkyvät Merihelmi Campingissä norjalaisten 
paluuna asiakaskuntaan.

Merihelmi Camping Oy pal-
kittiin Kuivaniemen Vuoden 
yrityksenä 2019. Palkinnon 
luovuttivat Yrittäjien syysko-
kouksessa Kuivaniemen Yrit-
täjät ja Iin kunta. 

Vuoden yritys Merihelmi 
Camping leirintäalue on toi-
minut jo 50-luvun loppupuo-
lelta lähtien Kuivaniemellä 
4-tien varressa eri muodois-
saan kehittyen nykyiseen 
mittaansa eri omistajien toi-
mesta niin kokonsa kuin pal-
veluidenkin suhteen. 

Alueen nykyinen yrittäjä 
Tuomo Ryynänen on toimi-
nut alueen vetäjänä kuusi 
vuotta. Hänen pääasiallisen 
henkilökuntansa muodostaa 
oma perhe ja lisäksi käyte-
tään kausiapulaisia sesonkien 
aikana.

Nykyisin alueella, joka 
toimii ympäri vuoden, on ke-
säisin noin 50 vuodepaikkaa 
ja kolmellekymmenelle ka-

Merihelmi Camping Kuivaniemen Vuoden Yritys 2019

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjän 2019 palkinnon ottivat vastaan 
yrittäjä Tuomo Ryynänen ja puoliso Tarja Vakkuri-Ryynänen. (Kuva 
Juhani Honkamaa)

ravaanarille tarkoitettu alue 
lisää kapasiteettia. Merihelmi 
Camping tarjoaa myös yhtei-
set keittiö-, pesu-, grillaus- ja 
leikkitilat ja tilaussaunat. Tal-
visin pienimmät mökit eivät 
ole käytettävissä. 

Venäläiset ja aasialaiset 
asiakkaat ovat myös löytä-
neet alueen. Keski-Euroopan 
alueen matkailijat tulevat 
hakemaan hiljaisuutta ja 
rauhaa. Eräs merkittävä asia-
kasryhmä ovat kotimaiset 
kauemmas pohjoiseen mene-
vät ohikulkijat, jotka Etelä-
Suomesta päivän matkaa teh-
tyään mielellään levähtävät 
hetken rauhallisessa meren-
rantaympäristössä. Myös eri-
laiset työporukat majoittuvat 
Merihelmi Campingille. 

Kuiva-Turve Oy on alueen 
omistajana saattanut alueen 
nykyiseen kuosiinsa reilut 
10 vuotta sitten. Majoituska-
pasiteettia on monipuolisesti 

Kone Niskala OyKone Niskala Oy

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

• Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt • Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt 
• Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset • Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset 

• Lavettikuljetukset• Lavettikuljetukset
• Murskeet ja hiekan toimitukset • Murskeet ja hiekan toimitukset 

• Jätevesijärjestelmät• Jätevesijärjestelmät

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

Pohjoiset taimet Simosta

Simon Autopalvelu Liiten Oy
Etappitie 2, 95200 Simo 
016 266 037

Huolto- ja rengastyöt
Polttoainepalvelu!

rivitalotyyppisestä jopa kuu-
delle hengelle tarkoitetusta 
asunnosta kahden hengen 
kesämökkitasoiseen ratkai-

suun. Aluetta markkinoidaan 
muun muassa karavaanarei-
den lehden kautta ja netissä, 
josta lukija saa heti omalla 

kielellään nettisivut eteensä. 
HT

Biotermo 
rakentaa uuden 
lämpölaitoksen 
Kuivaniemelle

Kuivaniemen lämmönjakelun 
ongelmat ovat pian historiaa. 
Alueen lämmön tuotannosta 
ja jakelusta vastaava Bioter-
mo on aloittanut uuden tuo-
tantolaitoksen rakentamisen. 
Tavoitteena on saada laitos 
käyttöön tulevaksi talveksi.

Biotermo Oy on vuonna 
2010 perustettu yritys, jonka 
päätoiminta on lämpöenergi-
an tuottamisessa. Nimi Bio-
termo viittaa kiertotalouden 
lämpöön ja ympäristöystäväl-
lisyyteen, sekä tavoitteeseen 
tuottaa energiaratkaisuja ym-
päristöarvoa ajatellen.

– Uuden laitoksen rakenta-
minen maksaa lähes miljoona 
euroa. Samalla rakennetaan 
uutta jakeluputkistoa noin 
kaksi kilometriä, toimitusjoh-
taja Petri Hietala kertoo.

Rakennuksen pohjatyöt 
ovat käynnissä ja sähkö- sekä 
vesiliittymien asennukset 
ovat työn alla. Itse laitos tulee 
paikalle moduuleina, joista 
laitos rakentuu. Polttoaineena 
käytetään puupohjaisia polt-
toaineita. Pellettiä käytetään 
vara- ja huippulaitoksessa.

– Laitteistot on suunnitel-
tu siten, että niissä voidaan 
tulevaisuudessa polttaa myös 
luokiteltua jätettä. Tavoittee-
namme on ympäri Pohjois-
Suomea laitosten verkosto, 
joissa paikalliset roskat voi-
daan hyödyntää lämmöntuo-
tannossa. Samalla pyrimme 
entistä enemmän profiloitu-
maan laitevalmistajaksi tällai-
siin lämpölaitoksiin, Hietala 
toteaa.

Kuivaniemellä kaukoläm-
pöä käyttävien kiinteistöjen 
asukkaat iloitsevat uuden 
lämpölaitoksen rakentamisen 
alkamisesta ja uskovat toimi-
tusvarmuuden sen myötä li-
sääntyvän huomattavasti.

Tuotantolaitoksen uusimi-
sen jälkeen seuraavana vai-
heena on kaukolämpöverkos-
ton saneeraus.  MTR
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Käytetty tietokone on 
ekologinen vaihtoehto

Taitonetti on käytettyjen 
tietokoneiden myyntiin ja 
huoltoon erikoistunut liike 
Oulussa. Vuonna 2019 Taito-
netti myi lähes 28 000 tieto-
konetta ja oli omalta osaltaan 

pelikahvila. Nykyisin kun-
nostamme käytettyjä yritys-
käytössä olleita tietokoneita 
edelleen kuluttajien käytet-
täviksi, toimitusjohtaja Mik-
ko Veijola kertoo.

Ekologisuus on vahvasti 
mukana yrityksen arvoissa. 
Yrityskäytössä olleet ko-
neet ovat laadukkaampia ja 
kestävämpiä, jolloin niiden 
käyttöikäkin on huomatta-
vasti pidempi. Taitonetin 
myymät laitteet on valikoi-
tu laadultaan kestäviksi ja 
huollettu ennen myyntiä. 
Niille annetaan vuoden ta-
kuun. Tuotevalikoima on 
laaja ja verkkokaupan sekä 
myymälän palvelut tarjoa-
vat järkevän vaihtoehdon 
uuden tietokoneen ostoa 
harkitsevalle. Taitonetti 
on tällä hetkellä Suomen 
suurin käytettyjen tietoko-
neiden verkkokauppa. Tai-
tonetti on ollut esillä myös 
Ylen tietokoneiden kierrä-
tysjutussa.

– Ympäristöasiat ovat 
meille tärkeitä ja haluamme 
tuoda esille luonnonvarojen 
rajallisuuden, Mikko Veijo-
la toteaa.

Elektroniikasta puhut-
taessa usein vain uusin 
koetaan parhaaksi, mutta 

Mikko Veijolan mukaan 
vanhoista työjuhdista voi 
riittää iloa vielä pitkään.

– 15-20 vuotta sitten ko-
neet vanhenivat nopeam-
min kuin nykyään.

Veijolan mukaan elekt-
roniikan kehitysvauhti on 
tasaantunut, ja pari vuotta 
vanha yrityskone pärjää ny-
kyään hyvin vertailussa uu-
sia koneita vastaan. 

Taitonetin myynnistä 75 
prosenttia tapahtuu netin 
kautta ja yrityksellä on verk-
kokaupat sekä Suomessa 
että Ruotsissa. Myös Ama-
zon ja sen myötä Amerikan 
markkinat ovat Mikon sa-
noin ”harjoitteluvaiheessa”.

Koronan vuoksi suljetut 
huoltopalvelut Taitonetti 
avasi heinäkuun alussa.

– Uskomme käytettyjen 
tietokoneiden kysynnän 
edelleen kasvavan ja koro-
naepidemian jopa lisänneen 
sitä. Kännykkä on laite, jota 
hivellään koko ajan, mutta 
koulutehtävät ja etätyöt vaa-
tivat kunnon tietokonetta, 
Mikko toteaa.

Mikko Veijola on kuiva-
niemeläistausteinen yrittäjä, 
joka on muuttanut paik-
kakunnalta parikymmentä 
vuotta sitten. MTR

Mikko Veijolan kipparoima Taitonetti on Suomen johtava käytetty-
jen tietokoneiden myyjä ja huoltaja.

auttamassa luonnonvarojen 
säästämisessä ja kiertotalou-
den edistämisessä.

 Perustin yrityksen jo 
opiskeluaikoinani vuonna 
2005. Aluksi Taitonetti oli 

Kuivaniemen Nuorisoseura 
täyttää 115 vuotta. Seuranta-
lo on sopivasti juhlavuonna 
saatu sisätiloiltaan kunnos-
tettua, remontin valmistuttua 
huhtikuussa.

– Remontin kustannus-
arvio oli 70 000 euroa, josta 
Leader-rahoitus kattoi 40 000 
euroa. Omaa rahaa käytim-
me 15 000 euroa. Ilman mit-
tavaa talkootyötä remontti ei 
olisi onnistunut, puheenjoh-
taja Raimo Ikonen kiittelee.

Talon kaikki sisäseinät on 

Kuivaniemen Nuorisoseura valmistautuu juhlimaan
maalattu, sähköjohdot ja pis-
torasiat uusittu, valaistusta 
lisätty, sekä retrovalot enti-
söity. Salin etu- ja takaseinät 
on kunnostettu ja talon ikku-
nat sekä ulko-ovet vaihdet-
tu. Uutta asianpesukonetta 
asennettiin juuri paikalleen.

– Juhlavuotta aiomme 
juhlistaa elokuussa pidet-
tävässä juhlassa, elleivät 
rajoitukset estä juhlimista. 
Tanssisalin lattian ja talon ul-
kopinnan ehostaminen ovat 
tulevaisuuden suunnitelmis-

sa. Ne eivät sisältyneet nyt 
toteutuneeseen remonttiin, 
Ikonen valottaa seuran tule-
vaisuuden suunnitelmista.

– Myös syysmarkkinat on 
tarkoitus pitää Seurantalolla 
elokuussa.

Koronarajoitusten vuoksi 
seuran taloudellinen tukijal-
ka bingotoiminta oli tauolla 
kolme kuukautta. Rajoitus-
ten helpotuttua bingotoimin-
ta käynnistettiin uudistettu-
na.

– Autobingoa olemme pi-

Kuivaniemen Nuorisoseurantalo juhannuksena 2020.

Ilman bingotoimintaa emme 
olisi taloa pystyneet kunnos-
tamaan Raimo Ikonen toteaa 
eläkkeelle päässeen bingoko-
neen takana.

IV-puhdistukset
IV-mittaukset ja säädöt
IV-koneiden huollot ja 
korjaukset 
IV-suodattimet
IV-asennukset
Ilmalämpöpumput ja 
asennukset.

täneet neljä kertaa ja suosio 
on yllättänyt. Pelaajia on ol-
lut keskimäärin 90. Suomen 
bingohallien tukku on toden-
nut kyseessä olevan Suomen 
ainoa autobingo, jonka he 
uskovat leviävän muuallekin 
maahan.

Kuivaniemen Nuoriso-
seurantalo on tärkeä kohtaa-
mispaikka paikkakunnalla. 
Alun perin talo sijaitsi kirkon 
takana vuoteen 1950.  Nyky-
paikalleen rakennettu talo 
tuhoutui tulipalossa 1950-lu-
vun puolivälissä.

– Onneksi vakuutukset 
olivat kunnossa ja uusi seu-
rantalo nousi pian tuhkasta. 
Pyrimme vaalimaan talon 
pitkää historiaa ja pitämään 
sen kunnossa tuleville su-
kupolville, Ikonen toteaa, 
toivottaen uudet aktiivit mu-
kaan Kuivaniemen Nuoriso-
seuran toimintaan. MTR
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Harri Sanaksenaho ja Teilojan haaste

Harri Sanaksenaho sylissään Teilojan kenneliin jäävä Wiivi-pentu. Taustalla Ruotsiin lahjoitettava pentu.

Harri Sanaksenahon Teilo-
jan kennel sijaitsee Luola-aa-
van tien laidassa Kuivanie-
mellä. Harri on menestyvä 
koirien kasvattaja ja koulut-
taja, jonka palkintokaapista 
löytyy muun muassa kolme 
kultaa ja 2 pronssia hirven-
haukun SM-kisoista.  Lisäksi 
hän on kaatanut 298 hirveä 
vuodesta 1981 alkaen, näistä 
80 prosenttia omien koirien 
haukulle. Hänet on palkittu 
Suomen Pystykorvajärjestön 
korkeimmalla ansiotunnus-
tuksella kasvatustyöstä, sekä 
Suomen Kennelliiton Vuo-
lasvirta-palkinnolla ansiok-
kaasta kasvatustyöstä. Tei-
lojan kennel on keskittynyt 
karjalankarhukoiran kasva-
tustyöhön ja Harrilla on ol-
lut rodusta 21 pentuetta ken-
nelissään. 

– Synnyinkodissani  oli 

aluksi Suomen ajokoiria, 
mutta ensimmäisen karja-
lankarhukoiran tultua taloon 
-70 luvulla se  vei sydämeni. 
Olen keskittynyt tämän koti-
maisen rodun kasvatustyö-
hön, Harri kertoo.

Karjalankarhukoira on 
pääasiassa hirven ja karhun 
metsästykseen käytettävä 
suomalainen suurriistarotu. 
Rodun kantakoirat ovat ko-
toisin Karjalasta, jossa niitä 
käytettiin muunkinlaisten 
riistaeläinten metsästykseen.

– Pentuja meiltä on men-
nyt ympäri Suomea, sekä 
Ruotsiin ja Norjaan. Koro-
na on haitannut meidänkin 
toimintaamme sulkemalla 
rajoja. Susialueille en enää 
Suomessa koiria myy, koska 
ne ovat kuin perheenjäseniä, 
enkä halua niitä susien raa-
deltavaksi, Harri toteaa.

Harri Sanaksenaho 
haluaa jakaa tietouttaan 
muillekin ja saada uusia 
nuoria mukaan karjalankar-
hukoiran kasvatustyöhön. 
Niinpä hän on haastanut 
kaikki kasvattajat mukaan 
Teilojan haasteeseen.

– Idea Teilojan haasteesta 
syntyi vähitellen koirien len-
kitysreissuilla miettiessäni, 
kuinka karhukoiran rekiste-
röintimääriä saataisiin suu-
remmiksi ja miten saisimme 
kasvatustyöhön uusia har-
rastajia, Harri kertoo.

Teilojan haasteessa Tei-
lojan kennel lahjoittaa nart-
tupennun nuorelle alle 
30-vuotiaalle, joka kykenee 
osoittamaan  pystyvänsä 
huolehtimaan pennusta. Hä-
nellä täytyy myös olla edel-
lytykset kouluttaa ja käydä 
metsällä ja hirvenhaukku-
kokeissa pennun kanssa. 
Kun lahjoitettu narttupentu 
haukkuu HIRV-1 ja täyttää 
PEVISA ehdot jatkojalos-
tukseen, lahjoituksensaaja 
sitoutuu pennuttamaan nar-
tun vähintään yhden kerran 
ja lahjoittamaan vastavuo-
roisesti pentueesta yhden 
narttupennun  Teilojan ken-
nelille.  

Tämän  vastalahjoitus-
pennun saajan Harri valitsee 
edellämainitut ehdot täyttä-
vistä lahjoituspennun haki-
joiden joukosta.

– Nyt olemme laajenta-
massa Teilojan haastetta 
Ruotsiin, jossa olemme myös 

pioneeri tällaisessa toimin-
nassa. Pennun saa Fredrik 
Isaksson ja luovutus tapah-
tuu toivottavasti heinäkuus-
sa. Koronarajoitukset estävät 

toistaiseksi luovutuksen.
Harri Sanaksenaho kertoo 

prosessin antavan  hänelle 
itselleen uutta motivaatiota 
kasvattajana , joka tuo lisäksi 

hyvän mielen. Hän suosit-
telee muille samaa ja hyvän 
kiertämään laittamista lah-
joituspentujen myötä. MTR

Harrin palkintokaapissa on SM-mitalien lisäksi monista saavutuk-
sista kertovia pokaaleja ja kunniakirjoja.

Kallion Lammas on kuusi 
vuotta toiminut lammastila 
muutama kilometri Kuiva-
niemeltä Oijärvelle päin. Ti-
lalla on satakunta lammasta, 
joista uuhia seitsemänkym-
mentä. 

Tilan lampaat teuraste-
taan Kuivaniemen Tilalihas-
sa, joka myös jatkojalostaa 
Kallion Lammastilan tuot-
teet herkullisiksi lammas-
tuotteiksi. Lammastilan 
yrittäjinä toimivat Hanna ja 
Kimmo Kallio.

– Tuotteet markkinoim-
me suoraan kuluttajille. 
Lammasgrillimakkarat, -ke-
babit ja -säilykkeet ovatkin 
käyneet ilahduttavan hyvin 
kaupaksi, Kimmo Kallio 
kertoo.

Kallion Lammas 
Kuivaniemen 
Yrittäjien 
uusi jäsen

Lapinporokoira Pippurinmuo-
rin Ruustinna tulee hyvin toi-
meen paimennettavien kanssa.

Tällä hetkellä Kimmo 
käy tilan ulkopuolella säh-
köasentajan töissä, mutta 
haaveena pariskunnalla on 
elannon saaminen lampaita 
kasvattamalla.

– Kuivaniemen Yrittäjiin 
liittyminen oli askel tavoit-
teen suuntaan ja uskomme 
lisääntyvän näkyvyyden ja 
yrittäjien välisen yhteistyön 
lisäävän tunnettavuuttam-
me, Kimmo Kallio uskoo. 
MTR
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Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

Kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi

0400 399 170

 jari.ylikarppa@gmail.com

KUMATRA OY

KULJETUS
MAANRAKENNUS

TRAKTORIURAKOINTI

0400 765 216

Eekintie 6, 95200 Simo
khekkanen@luukku.com

Anu 040 506 1317
Kullervo 0400 691 728

Ihmislähtöistä palvelua 
Simossa ja Kuivaniemellä

Maria Miettunen tarjoaa hyvin-
vointipalveluita Simossa ja Kui-
vaniemellä.

Simon
Parturi-Kampaamo

Puh. 016 276 611
Vanhatie 1, 95200 Simo

Tervetuloa!

OLEN LOMALLA
13. 7.- 31.7.2020!

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

Tervetuloa!

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

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

ARKADIA
Kotieläinpuisto
Saarenrannantie 12
95230 Maksniemi
puh. 040 552 6146

Puh. 016 267 550 
Ratatie 6, 95200 Simo

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti

Avoinna ark. 8-17

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

Kemin LVI-Palvelu Oy

Hyvinvointipalvelut Ma-
ria Miettunen on nuori yri-
tys Simoniemessä. Yrityk-
sen palvelutarjonta sisältää 
kotihoidon, kotisairaanhoi-
don, seksuaalineuvonnan ja 
-terapian, sekä koulutuspal-
velut ja työnohjauksen. Ma-
ria on Oulunkaaren palve-

luntuottaja Kuivaniemellä 
ja Simossa kotihoito- ja ko-
tisairaanhoitoaloilla. Myös 
lastenhoitoapua ja omaishoi-
tajien lomittamista on Mari-
an palvelutarjonnassa. Ko-
tihoito ja kotisairaanhoito 
palveluita voi tilata sekä 
säännöllisesti ja jatkuvas-

ti että kertaluonteisesti. Hy-
vinvointipalvelut Maria 
Miettusen palveluihin voi 
hyödyntää palveluseteliä ja 
kotitalousvähennystä.

– Ihmisten kanssa työs-
kentely on minulle erityisen 
tärkeää ja lähellä sydäntäni. 
Samalla käynnillä voin hoi-

taa niin kotisairaanhoidon 
kuin kotihoidonpalvelut, 
mikäli molemmille on tar-
vetta. Esimerkiksi ompelei-
den poistot, verenpaineen 
ja -verensokerinmittaukset, 
katetroinnit, lääkkeiden 
jaot kuuluvat palveluihini. 
Lisäksi voin olla esimerkik-
si saattoapuna, tarjota sii-
vous-, ruoka-, virkistys- ja 
ulkoilupalveluita, Maria 
kertoo.

Koulutukseltaan hän on 
lähihoitaja, sairaanhoitaja, 
uroterapeutti, seksuaalineu-
voja ja -terapeutti. Lisäksi 
Maria on käynyt psykotera-
peuttiset valmiusopinnot ja 
parhaillaan hän opiskelee 
työnohjaajaksi. 

Maria on työskennel-
lyt sairaanhoitajana yli 15 
-vuotta Länsi-Pohjan kes-
kussairaalassa. Työkoke-
musta hänelle on kertynyt 
eri erikoisaloilta, joista yli 10 
vuotta kirurgian poliklini-
kalla urologian puolella.

– Oman yrityksen pe-
rustin helmikuun lopussa 
viime vuonna. Kuluneen 
kesäkuun lopussa irtisanou-
duin sairaanhoitajan työstä-
ni Mehiläinen Länsi-Pohjan 
keskussairaalasta ja siirryin 
päätoimiseksi yrittäjäksi. 
Yrittäjyydessä kiehtoo se, 
että saan tehdä töitä kiireet-
tömästi asiakasta kuunnel-
len. Vastaanottotiloissani 
Kemissä otan vastaan sek-
suaaliterapia- ja työnohjaus-
asiakkaita. MTR
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nomat
-

nro 12
11.6.2020

TarjoukseT voimassa To-su 9.-12.7.

Tervetuloa! 

Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

ma-la 8-21
su 10-21

Oman kylän kauppasi

SIMONTORI

NOUTOPISTE

Dan Sukker
Taloussokeri 
1 kg

899

Dan Sukker 
Hillosokeri 
1 kg

185

Yksittäin 1,09/pss

Muoviämpäri 
10 l

1,-
Yksittäin 3,89/pkt

Kulta Katriina 
Kahvi
500 g

950

Domino
Täytekeksit
345-354 g

Hiillos
Grillimakkarat ja 
makkarapihvit 
320-400 g

5,-
Fazer
Karjalanpiirakka ja 

Voigroissant 1,-

VUOKRA-
PALJU

SiMonTori 

4
Kpl

Omasta uunista:

10
pSS Kpl

3
pKT

5,-
2
pKT

Yksittäin 1,99/pkt

3
pKT

Yksittäin 3,99/pkt
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Kaikki Temared-perävaunut 2-vuoden takuulla

LAADUKKAAT KÄRRYT JA TRAILERIT!

• www.lakkapaa.com •

Korottomalla joustorahoituksella maksuaikaa jopa 60kk. Kysy lisää myyjiltämme!

1990,- 2090,-sis. alv. sis. alv.

CARKEEPER 3620 P Jarrulla
• Lavakoko: 2000x3600mm
• Kokonaismassa: 1500kg
• Omapaino: 462kg
• Renkaat: 195/55 R10C
• AL-KO akseli
• Kippi, nokkapyörä
• KNOTT vinssi
• Ajorampit

NORTH 3515R KUOMULLA!
Iso peruskärry, pitkillekkin tavaroille!
• Lavan koko: 1500 x 3500 mm
• Omapaino: 306kg
• Kokonaismassa: 750 kg
• Renkaat: 155/70 R13
• Lehtijousitus AL-KO
• Avattavat etu- ja takalaidat
• Vaneroitu perälauta
• Kippi, nokkapyörä
• 4 kpl lavakoukkuja

CARPLATFORM 4021 Jarrulla
• Lavakoko: 2160x4000mm
• Kokonaismassa: 2700kg
• Omapaino: 576kg
• Renkaat: 195/55 R10C
• AL-KO akselit (2kpl)
• Nokkapyörä
• KNOTT vinssi
• Ajorampit

Lisävarusteena:
Alumiinilaidat

100cm
korkealla
Jaxal-kuomulla

125cm
korkealla
Jaxal-kuomulla

4590,-5290,- sis. alv.

sis. alv.

2700 kg

3500 kg

3490,-sis. alv.690,-sis. alv.

2990,-sis. alv.

Vauhtikuja 2 
90440 Kempele 
Avoinna:
ma-pe 8-17
Puh. 010 755 7300

Teollisuustie 13, 
96320 Rovaniemi 
Avoinna:
ark. 7-18, la 9-15
Puh. 010 755 7450

Varikonkatu 3 
95420 Tornio 
Avoinna:
ark. 7-18, la 9-15
Puh. 010 755 7250

MULTI 3318 Kipillä
• Lavakoko: 1850x3260mm
• Kokonaismassa 750kg
• Omapaino: 275kg
• Renkaat: 165/70 R13
• Kippi (2 x kaasujousi)
• Lehtijousitus AL-KO
• AL-KO UBR 700 akseli

CARKEEPER 4020
• Lavakoko: 2000x4060mm
• Kokonaismassa: 2700kg
• Omapaino: 620kg
• Renkaat: 195/55 R10C
• AL-KO akselit (2kpl)
• Kippi, nokkapyörä
• KNOTT vinssi
• Ajorampit

Hinnat sisältävätJaxal-kuomunasennuksen!

CARPLATFORM 5121 S 13”
Traileri raskaampiin kuljetuksiin
• Lavakoko: 2000x5000mm
• Renkaat: 195/50 R13C
• AL-KO akselit
• Nokkapyörä
• KNOTT vinssi
• Ajorampit

Lisävarusteena:
Alumiinilaidat

790,- sis. alv.

3890,-sis. alv.

Lisävarusteena:
Alumiinilaidat

690,-sis. alv.

1490,-sis. alv.

Lisävarusteena:
Alumiinilaidat

390,-sis. alv.

990,-sis. alv.

JET
• Koko: 1760x4900mm
• Kokonaismassa: 750kg
• Renkaat: 155/70 R13
• Lastin max. mitta 4,5 m
• AL-KO akseli
• Sinkitty teräsrunko
• AL-KOn kiinteä vetoaisa

990,-sis. alv.

B05/060/18
• Koko: 1730x5840mm
• Kokonaismassa: 750kg
• Renkaat: 155 R13C
• Lastin max. mitta 5 m
• AL-KO akseli
• Vetoaisa varmistusvaijerilla
• Kölirullat, vinssi


