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www.sanerall.fi

KATTUA SAA,
KUN HALUAA!KUN HALUAA!KUN HALUAA!

Siinä ei kauaa tukka nohise, kun asennamme kodillesi uuden katon. 
Istuskele sinä vaikka pihakeinussa ja katsele kuinka ammattilaisilta 
homma hoituu. 
Me Sanerallilla olemme kattoja varten ja haluamme pitää suomalaiset 
kodit kunnossa. Teemme kaiken täysin oululaisin voimin.
Kysy tarjous kattosaneerauksesta:

tai: www.sanerall.fi

Puh: 0207 350 120

Rynkyntie 9, Kuivaniemi
ma-su 10-18

6.-9.10.
Gore-Tex-päivät

Tyylillä syksyyn
Syksyn upea  
Sievi-mallisto 
myymälässä

Myllykankaan kyläyhdistys puuhaa pienvenesatamaa Kaakkuriniemeen s. 2 
Kuvia kylältä s. 8-9

Iin vanhustenviikon ohjelma s. 11
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Sievin Savi Shop - toimintaa Myllykankaalla yli 10 vuotta

Utua-nahkalaukut ovat nopeasti nousseet 
kotimaisten laukkumerkkien kärkikaartiin.

Matkailijoiden suosimassa taukopaikas-
sa, Merihelmessä, on Sievin Savi Shopissa 
myyty Sievi-kenkiä jo 11 vuotta. Esillä on 
laaja valikoima Sievin vapaa-ajan jalkinei-
ta sekä ammatti- ja turvakenkiä. Uniikit ja 
suositut Utuan nahkalaukut täydentävät 
tarjontaa. Lisäksi myymälän valikoimiin 
kuuluvat käsintehdyt lahjatavarat ja tuli-
aiset. 

Sievi myymälöissä vietetään myös eri-
laisia teemapäiviä - seuraavaksi on Gore-
Tex päivät 6.-9.10. 

Utua-nahkalaukut suunnitellaan Suo-
messa ja valmistetaan käsityönä EU:ssa. 
Utua on nopeasti noussut kotimaisten 
laukkumerkkien kärkikaartiin. Laukut 
ovat helposti yhdisteltävissä rentoihin ja 

värikkäisiin Sievi-vapaa-ajan kenkiin.
Suunnittelussa on huomioitu arjen vaa-

tivuus – nahkalaukut ovat kestävää mate-
riaalia, niissä on toimivia yksityiskohtia ja 
tilaa niin henkilökohtaisille tavaroille kuin 
nykytekniikallekin. Utua-laukkujen vii-
meistellyt yksityiskohdat tuovat luksusta 
arkeen.

Valmistetut laukkuerät ovat pieniä, 
jotta laukut säilyvät yksilöllisinä - uniik-
keina. Laukkumallisto vaihtuu nopeasti ja 
uusia malleja saadaan myymälöihin sekä 
verkkokauppaan muutaman kuukauden 
välein.

Jalkineita suomalaisiin olosuhteisiin
Sievi jalkineet on muotoiltu juuri sel-

laisiksi kuin niiden pitää olla: jalkaan so-

pivat, kestävät, mukavat ja mutkattoman 
tyylikkäät! Sievin vapaa-ajan kengät suun-
nitellaan ja valmistetaan Suomessa sa-
malla huippuammattitaidolla kuin Sievi-
turvajalkineet. Kenkien pohjat ovat pitkän 
tuotekehityksen tulosta ja niiden ominai-
suudet on suunniteltu Suomen vaihtele-
viin olosuhteisiin. Materiaaleja ja valmiita 
tuotteita testataan jatkuvasti. Mallistosta 
löytyy myös XL-lesti, joka antaa enemmän 
tilaa varpaille ja päkiälle.

Yhä enemmän kiinnitetään huomioi-
ta myös kenkien värimaailmaan. Syksyn 
ruskan värit loistavat nyt kirkkaina nilk-
kureissa ja saapikkaissa. Talven 2016-17 
vapaa-ajan kenkämallisto on täynnä toi-
nen toistaan ihastuttavampia jalkineita. 

Herkullinen viininpunainen, trendikäs 
mustikansininen ja aina muodikas ruskea 
sekä maanläheinen oliivinvihreä toistuvat 
eri kenkämalleissa.

Sievi Shop valikoimaan kuuluvat myös 
Saki-nahkalaukut sekä Rolser- citykärryt.

Sievi Shop ketjulla on jo kymmenen 
myymälää eri puolella Suomea. Kuivanie-
men myymälä on ketjun pohjoisin myy-
mälä. Asiantunteva ja henkilökohtainen 
palvelu on yksi yrityksen toiminnan kul-
makivistä. Ja verkkokaupan avulla palvel-
laan asiakkaita, joihin myymäläverkosto ei 
ulotu.

Sievin Shop tiedotus

Myllykankaan kyläyhdistys ry:n alue 
on Oulun ja Kemin välillä Iin kunnan 
Kuivaniemessä. Merenrantaa kylän 
alueella on useita kilometrejä. Meri-
luonto sulan veden aikaisine veneily-
mahdollisuuksineen on asukkaille osa 
elämää ja luonnossa liikkumisen mah-
dollisuudet ovat lähellä. 

Kylätoimintaa on aina ollut, mut-
ta sen toimintamuodot ja aktiivisuus 
ovat vaihdelleet. Myllykankaan ky-
läyhdistys ry rekisteröityi vuonna 
1998. Tuolloin kylätoiminta oli aktii-
vista ja nuoria oli kylällä. Perustettiin 
tietotupa-nettikahvila hankerahoituk-
sella kunnan omistamaan 4-tien var-
ressa olevaan kiinteistöön. Tietotupa 
jäi sitten pian kodittomaksi, kun kunta 
myi rakennuksen yksityisille. Toimin-
ta hiipui ja nuoretkin muuttivat kyläl-
tä. Vapaamuotoista yhteistoimintaa 
ja tapahtumia kylällä on vuosien saa-
tossa ollut. Nyt aktiivinen kyläyhdis-
tystoiminta on yli kymmenen vuoden 
hiljaiselon jälkeen taas virinnyt.

Iin kunta on kaavoittanut kylälle 
Kaakkuriniemeen noin kolmekym-
mentä omakotitalotonttia. Rakenta-
minen on lähtenyt käyntiin ja kym-
menkunta taloa on jo rakennettu. 

Lisäksi muuallekin kylän alueella on 
rakennettu uutta ja uusia asukkaita 
on tullut. Entisellä Kuivaniemen Lo-
makylän alueella kaavassa on myös 
virkistysalue ja satamapaikka. Tont-
tien myynnin yhteydessä satama on 
luvattu rakentaa ja kyläläiset ovat  
kymmenkunta vuotta odottaneet sitä, 
mutta asia ei ole edennyt. Kyläläiset 
ovat aktivoituneet tekemään sataman 
itse hankerahoituksella, johon tarvi-
taan omarahoitusosuuttakin. 

Kunta on ollut myönteinen hank-
keellemme ja kunnasta on ollut yhteys-
henkilö antamassa asiantuntija-apua.

Kyläyhdistys on päättänyt tehdä 
50-paikkaisen pienvenesataman. Alu-
een rannoilla veneiden pito, merelle 
pääsy ja rantautuminen on hankalaa, 
koska rannat ovat matalia.  Poikkeuk-
sena on Kaakkuriniemen länsiranta. 
Hankkeen eteen on tehty jo paljon töi-
tä. Satamapaikalla on tehty syvyysmit-
taukset ja pohjatutkimus ja paikka on 
todettu hyväksi satamapaikaksi 

Myllykankaan alueella on ollut 
matkailupalveluja 50-luvulta saakka 
lerintäalueineen. Nykyisin palvelui-
na ovat ympärivuotinen Merihelmi 
Camping, Maisemaravintola Merihel-

mi, Erä-Pata luontopalvelut, Sievin 
Savi Shop ja polttoaineen jakelupiste. 
Suomen suurin tuulipuisto on tuonut 
oman lisänsä kylän vaikutuspiiriin. 

Kädessäsi olevan lehden tarkoitus 
on tehdä tunnetuksi satamahanket-
tamme, uutta asuntoaluetta ja kylää, 
jossa yhdessä tehdään suuria asioita 
ja jossa kaikki ovat tervetulleita voi-
miensa mukaan osallistumaan kylän 
toimintaan. Lehden avulla saamme 
myös kartutettua sataman omarahoi-
tusosuutta. Vapaa-ajan asukkaat ovat 
merkittävä osa kylämme asutusta ja 
tuovat osaltaan elinvoimaa kylätoi-
mintaan. Toivotan yhdistyksen puo-
lesta tervetulleeksi myös uudet asuk-
kaat.

Kiitän lämpimästi kaikkia lehden 
tekoon osallistuneita ja sekä ilmoitta-
jia. 

Tauno Kivelä
puheenjohtaja, 
Myllykankaan 
kyläyhdistys ry

Satama KaakkuriniemeenMyllykankaan 
kyläyhdistys toimii:
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Kustantaja: 
Myllykankaan kyläyhdistys ry
Vastaava toimittaja: 
Tauno Kivelä
Markkinointi- ja toimitus: 
Tauno Kivelä, Paula Juopperi, 
Sirpa Kaakkuriniemi, Tuula Herva,
Markku Tolonen 
Toimittajat:
Tapio Mainio, Heimo Turunen
Sivunvalmistus:  
VKK-Media Oy /Eila Lahtinen 
0400 385281, www.vkkmedia.fi
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Kajaani

Veneilijät

www.merihelmi.fi

Tervetuloa aurinkoiseen 
Merihelmeen

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

Avoinna joka päivä klo 8.00-20.00
Aamupala klo 8.00-10.00 joka päivä 
Lounas joka päivä alkaen klo10.30-16.00
Keittiö auki klo 19.30 asti

Pikkujouluvarauksia otetaan vastaan!

Kotihoito Pia Viitala Oy 
Viinamäentie 76, 95100 KUIVANIEMI

045 631 2698
pia@kotihoitopiaviitala.fi
www.kotihoitopiaviitala.fi

Ota yhteyttä: 
Puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi p. 050 441 3121

Lisätietoa ja jäseneksi liittymisohjeet: www.yrittajat.fi

Yrittäjä
LiiTy KuiVAnieMen yriTTäjien jäSeneKSi! 
Tule mukaan! Tarjolla on paikallisen vireän toiminnan 

lisäksi Suomen Yrittäjien ja Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien tarjoamat maksuttomat jäsenpalvelut ja 

runsaasti rahanarvoisia jäsenetuja.

Toloset halusivat Yli-Olhavasta meren tuntumaan

Innokas kalamies toi tontille 
ensimmäisenä veneen

Meren läheisyys oli tär-
kein syy muuttaa Yli-Ol-
havasta Kaakkuriniemeen, 
kertoo eläkkeellä oleva 
Markku Tolonen. Hän teki 
pitkän työuran peltiasen-
tajana työskennellen itse-
näisenä yrittäjänä. Nyt hän 
rakentaa vaimonsa Eini To-
losen kanssa uutta omako-
titaloa kiven heiton päähän 
merestä Kaakkuriniemen 
kaava-alueella.

Rakennuksen ikkunoista 
avautuu lähes esteetön me-
rimaisema, vaikka tontti ei 
ole aivan meren rannassa.

-Varasin talvella heti ton-
tin, kun kuulin kunnan ra-
kennusvirastosta, että tontti 
oli vielä vapaana, Markku 
kertoo omakotityömaalla, 
joka on nyt säävalmis.

-Ensimmäisenä toin ton-
tille veneen, kovana kala-
miehenä tunnettu Tolonen 
kertoo.

Hänellä on jo vuosien 
ajan ollut tapana tehdä vä-
hintään viikon pituinen lo-
henpyyntireissu Tenolle. Se 
on ollut kesän kohokohta.

-Myös talvella olen pyy-
tänyt merestä verkoilla jään 
alta kalaa, Markku kertoo.

Hän odottaa innolla 
Kaakkuriniemen sataman 
rakennustöiden alkamista.

-Uskon, että sataman 
valmistuminen lisää alueen 

vetovoimaa merenläheise-
nä asuinalueena, Tolonen 
sanoo.

Iin kunnanjohtaja Ari 
Alatossava kertoo, että 
Kaakkuriniemen kaava-
alueella on toistakymmentä 
rakentamatonta tonttia.

-Kolme tonttia on sel-
laisia, että niiden rakenta-
misen voi käynnistää välit-
tömästi. Sen sijaan kaikki 
asemakaavassa olleet va-

paat rantaa rajoittuvat tontit 
on jo rakennettu. Jostakin 
syystä Kaakkuriniementien 
mantereen puoleiset tontit 
eivät ole niin hyvin menneet 
kaupaksi, vaikka niiltäkin 
on näköyhteys mereen. Ih-
miset haluaisivat mieluum-
min rantatontteja, Alatossa-
va kertoo.

Kolmen heti rakennet-
tavan tontin vuosivuokra 
vaihtelee 475-900 euron 

välillä. Niiden pinta-ala on 
1900-2000 neliöä. Tonttien 
lunastushinta on 9500-18000 
euroa. Kaava-alueella on 
katuvalaistus.

Kaakkuriniemen kaa-
va-alueen uudisasutus on 
noussut viimeisten kahdek-
san vuoden aikana. Suurin 
osa rakennuksista on vaki-
tuisina asuntoina.

Tapio Mainio

Yli-Olhavasta kotisin olevat Eini ja Markku Tolonen rakentavat uutta omakotitaloa Kaakkuriniemessä.

Varasin talvella heti tontin, kun kuulin kunnan rakennusvirastosta, että tontti oli vielä vapaana, Markku kertoo omakotityömaalla, joka 
on nyt säävalmis.

Iijokisuun syksyn 
siian kalastus 

poikkeusluvalla

Lippoluvat  
Nenonen, Jäppinen, 

Kärkkäinen

Huom valot veneessä, 
saalisilmoitus

Tehostettu valvonta, 
mh, kalastualuevalvojat

Ilmoita luvattomista 
kalastuksista, häiriöistä

Lauri 0400 771 513 
tai  kala@ii.fi

Etelä-ja Pohjois-Iin jakokun-
nat/Osuuskunta Team Kala

Myllykankaan kyläyhdistys ry:n 
logon on suunnitellut -90-luvun 
lopulla Jorma Kauppi Hän on 
päivittänyt logon alkuperäisestä 
vuoden 2014 lopulla.

Kaakkuriniemen Veneilijät -lehti on 
syntynyt Myllykankaan kyläyhdistys 

ry:n satamahankkeen myötä.
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Suosituin on viiden metrin pulpettivene

Peräti 60 prosenttia Suo-
messa valmistettavista ve-
neistä ja veneteollisuuden 
tuotteista syntyy Pohjanlah-
den rannikolla 200 kilomet-
rin pituisella vyöhykkeellä, 
joka ulottuu Vaasan etelä-
puolelta Kalajoelle.

-Mittava kymmenien yri-
tysten alihankintateollisuus 
sai alkunsa 1960-luvulla, jol-
loin Pietarsaaressa ryhdyt-
tiin valmistamaan Nautorin 
ja myöhemmin Balticin pur-
jeveneitä, kertoo Kokkolan 
Seudun Kehitys Oy:n toimi-
tusjohtaja Jonne Sandberg.

Suomessa on Hujun mu-
kaan noin 50 venevalmista-
jaa. Ala työllistää alihankki-
jat ja myynti mukaan lukien 
noin 3500 työntekijää.

Kaksi suomalaista ve-
nevalmistajaa on siirtänyt 
tuotantonsa Puolaan Nor-

jan venevalmistajien tavoin. 
Puolasta on alihankintaval-
mistajana kasvanut USA:n 
jälkeen maailman toiseksi 
suurin venevalmistaja.

Suomi pärjää halvan työ-
voikustannusten Puolalle 
Kielisen mukaan vain pa-
nostamalla laatuun ja tuote-
kehitykseen.

Suomi on Hujun mukaan 
maailman kolmanneksi 
venetihein maa Uuden-

Toimitusjohtaja Raimo Kielinen seuraa uuden veneen valmistumista. Venettä työstävät Timo Vinkka (vas) ja Mikko Puntonen.

tehdään siten, että nainen 
valitsee keittiöllä varuste-
tun matkaveneen, kun mies 
ostaa pulpetillisen verkko-
veneen.

Myös veneiden koko ja 
moottorin teho ovat varal-
lisuuden noustessa kasva-
neet.

-Takavuosina nainen oli 
perheessä veneenhankin-
nan jarruna. Nyt tilanne on 
pikemminkin päinvastoin, 
kertoo Venealan Keskuslii-
ton toimitusjohtaja Jouko 
Huju.

Veneiden muotoilu on 
myös muuttunut ja niihin 
on tullut raikkaita värejä. 
Esimerkiksi Finn-Marin 
käytti viime vuonna venei-
den tuotekehitykseen noin 
1,5 miljoonaa euroa, kun 
yhtiön liikevaihto oli noin 
20 miljoonaa euroa.

Seelannin ja Norjan jälkeen. 
Noin joka seitsemännellä 
suomalaisella on vene, sillä 
veneitä on maassamme jo 
lähes 800000.

-Tosin Uudessa-Seelan-
nissa ja Norjassa veneen 
keskikoko on suurempi, 
Huju sanoo.

Tapio Mainio

Timo Vinkka työstää uutta venettä Finn-Marin Oy:n veistämöllä 
Kokkolassa.

www.arvokovaoy.fi

Hyvää palvelua omalla alueella.

- optikon ja silmälääkärin palvelut,
- piilolinssit, - aurinkolasit myös vahvuuksilla

IIn näkövInkkI
Kirkkotie 1,91100 Ii | 08 8176655

Eniten veneitä ostavat kalas-
tuksesta innostuneet eläke-
ikään lähestyvät miehet.

Finn-Marin Oy:n toimi-
tusjohtaja Raimo Kielinen 
seuraa, kun Matti Niemi ja 
Mikko Puntonen asentavat 
sisäosia 6,2 metriä pitkään 
matkaveneeseen suuressa 
liimalle tuoksuvassa teh-
dashallissa Kokkolassa. 

-Suomessa myydään tä-
näkin vuonna vajaat 8700 
venettä. Luvussa ovat mu-
kana myös soutuveneet. 
Määrä on jo useita vuosia 
pysynyt samana, Kielinen 
kertoo.

-Eniten Suomessa myy-
dään noin viiden metrin pi-
tuisia pulpetilla varustettuja 
avoveneitä, joissa on 40-60 
hevosvoiman moottori. Sel-
lainen maksaa noin 15000 
euroa, Kielinen kertoo.

Niiden suurin ostaja-
kunta on Kielisen mukaan 
kalastuksesta innostuneet 
eläkeikää lähestyvät mie-
het. Avovenettä voi käyttää 
myös yhteysveneenä mökil-
le menoon.

Hän kehottaa lasikui-
tuveneen ostajaa kiinnit-
tämään huomiota veneen 
runkorakenteeseen.

-Monissa ns. jenkkive-
neissä rungon jäykistäjänä 
käytetään lastulevyä, mikä 
ei ole kestävä vaihtoehto 
pohjoisen ankariin oloihin, 
Kielinen sanoo.

Naiset vaikuttavat nykyi-
sin myös veneen ostopää-
tökseen. Siksi esimerkiksi 
matkaveneissä on aiempaa 
enemmän kiinnitetty huo-
miota keittiötilojen suunnit-
teluun

Karkeasti ostopäätös 

www.kuiva-turve.fi

SEO II, Haminantie, 
Paavo Jäppinen Ky
08 8173835 / 040 7778365

SEO II, Haminantie, Paavo Jäppinen Ky 
08 8173835 / 040 7778365

Päästöjä pienentävät
Polttoainetaloudelliset
Nykyaikaiset
Suorituskykyiset
Laadukkaat

Meiltä laadukkaat Gulf-
T-paidat, lippikset, ym.
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KULJETUSLIIKE
Pertti Ylitalo Oy

p. 0400 397 658

•  maa-aineskuljetukset 
 kasettiyhdistelmällä
•  puutavarakuljetukset 
•  lavettikuljetukset 

•  pyöräkonetyöt, kaivuutyöt 
• toimitan hiekkaa, soraa, 
 seulottua multaa,
 murskeita, salaojasepeliä

kumatraoy@luukku.com

KUMATRA OY

KuLJETUS
MAANRAKENNUS

TrAKTORIURAKOINTI

0400 765 216

Nyt myös kuiviketurve- ja kuivikekutteritoimitukset

Kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi

0400 399 170

Puutavaran kuljetusta

H&M MIETTUNEN KY
Vakkurintie 6, 95100 Kuivaniemi

Puutavara-auto 0400 394 257
Hannu 0400 180 354
Harri 044 564 7411

www.anitas.fi anita.simi@pp.inet.fi 0400-359 205
www.facebook.com/PihajaVihersuunnitteluAnitaS

- hoitotyöt
- pihasuunnitelmat
- vihertöiden valvonta

Kuivaniemelle viisi koetuulivoimalaa:

Torneihin harusvaijerit 
ja alhaalle akusto

Millainen on jättivoimala?
Kuivaniemen Myllykankaal-
la pyörivien tuulivoimaloi-
den siipi yltää pyöriessään 
noin 200 metrin korkeuteen. 

-Suunnitelmissa on lähi-
vuosina rakentaa harusvai-
jereiden avulla vieläkin suu-
rempia voimaloita, jolloin 
roottorin lapa ulottuisi 250 
metrin korkeuteen, Suomi-
nen kertoo.

Tällä hetkellä Suomen 
korkein voimala löytyy Si-
mosta: Noin kuukausi sitten 
Tuuliwatille valmistui Si-
moon perinteinen voimala, 
jonka tornin napakorkeus on 
247 metriä. Sen siipi ulottuu 
210 metriin.

Tuuliwatilla on Olhavan 
alueella 12 tuulivoimalaa. 
Sen sijaan Myllykankaan 
tuulivoimapuiston 30 tuu-
livoimalaa on Suomen toi-
seksi suurimman tuulivoi-
matuottajan Taalerintehtaan 
omistuksessa.

-Olhavan ja Myllykan-
kaan alue ovat yhteensä yksi 

Suomen suurimmista tuuli-
puistoista, kertoo Taalerin-
tehtaan operatiivinen johtaja 
Erkki Kunnari. 

Taalerintehtaalla ei ole 
jatkosuunnitelmia Mylly-
kankaalla.

-Rakennamme 30 voima-
lan tuulipuistoa Kainuussa 
Suomussalmen ja Hyryn-
salmen vaaravyöhykkeellä, 
Kunnari kertoo.

Suomisen mukaan kor-
keita tuulivoimaloita ei ole 
tarvinnut Myllykankaalla ja 
Olhavassa rakentaa lähelle 
merenrantaa, jolloin ne eivät 
haittaa ranta-asutusta.

-Sisämaahan mentäessä 
merituuli nousee metsän 
vaikutuksesta korkealle, 
mutta tuulienergia saadaan 
talteen, kun roottorit sijoite-
taan riittävän korkealle, Suo-
minen kertoo.

Ii on Suomen suurin tuu-
livoimakunta, kertoo Iin 
kunnanjohtaja Ari Alatossa-
va. Kunnan alueella on 51 
voimalaa.

Suomeen tähän mennessä 
rakennettujen tuulivoima-
loiden yhteenlaskettu teho 
ylitti vuodenvaihteessa 1000 
megawattia, josta Tuuliwatti 
on rakentanut reilut 300 me-
gawattia. 

Vertailun vuoksi Saksan 
tuulivoimakapasiteetti on 
45000 megawattia.

Tuuliwatin omistavat 
puoleksi S-ryhmä ja energia-
yhtiö St1.

Kun Tuuliwatti aloitti 
toimintansa vuonna 2009, 
suurimpien voimaloiden na-
pakorkeus oli sata metriä ja 
siipien pyyhkäisypinta-ala 
oli 0,8 hehtaaria. Nyt na-
pakorkeus on 147 metriä ja 
pyyhkäisypinta-ala 1,3 heh-
taaria.

-Nykyisin Tuuliwatin ra-
kentamat 90 myllyä kauhoo 
sähköä yhtä paljon kuin tu-
hat tuulivoimalaa vuositu-
hannen vaihteessa, Suomi-
nen sanoo. 

Tapio Mainio

Suomen suurin tuulivoiman-
tuottaja Tuuliwatti kaavai-
lee Kuivaniemen Viinamäen 
alueelle viiden tuulivoima-
laitoksen koeyksikköä, jon-
ka yhteyteen rakennettaisiin 
myös akusto sähkön varas-
toimiseksi. Näin tuulisähköä 
voitaisiin käyttää silloin kun 
tarve on suurin.

Hankkeen kustannus-
arvio on noin 25 miljoonaa 
euroa. Ns. demonstraatio-
laitoksilla on jo Iin kunnan 
myöntämä rakennuslupa.

-Lopullista investoin-
tipäätöstä ei ole vielä teh-
ty. Odotamme hankkeelle 
valtiolta viiden miljoonan 
euron kärkihanketukea. 
Rakentaminen on tarkoitus 
käynnistää ensi vuonna, ker-
too Tuuliwatti Oy:n toimi-
tusjohtaja Jari Suominen.

Koelaitoksella testataan 
entistä korkeampia, mutta 
laihempia tuulivoimalan 
torneja. Niiden tornit pysy-
vät pystyssä radiomaston 
tavoin harusvaijereilla.

-Harusvaijereilla tor-
nin napakorkeutta voidaan 
kustannustehokkaasti kas-
vattaa. Torniin tarvitaan vä-
hemmän terästä. Nykyisien 
voimaloiden tornin juuren 
halkaisija on noin kymme-
nen metriä, kun tulevaisuu-
dessa se on harusvaijereiden 
ansiosta vain puolet siitä, 
Suominen kertoo.

Entistä korkeammalla 
tuulivoimalalla saadaan 
Suomisen mukaan kerättyä 
sähköenergiaa tuulesta jopa 
neljänneksen nykyvoima-
loita enemmän, sillä siipien 
pyyhkäisypinta-ala on sil-
loin miltei parin jalkapallo-
kentän kokoinen.

Samalla aika jolloin voi-
mala pyörittää tuulesta te-
hokkaasti sähköä nousee yli 
4000 tuntiin vuodessa eli lä-
helle 50 prosenttia.

Viinamäen alueella tes-
tataan siis harusvaijereita, 
mutta jättikorkeita voimaloi-
ta ei sinne vielä rakenneta. 

Puh. 050 463 4222                         
Leipojantie 2, Ii

www.facebook.com/NorthMotorsOy

VeNe- ja PIeNkONekOrjaaMO
Veneiden rekisteri- 

ja nimitarrat
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Tervetuloa vanhat 
ja uudet asiakkaat!

0400 850 340
Asemakylä
Ratatie 2 B 

Parturi-Kampaamo

Nines Venerahat voi saada 
pulloja keräämällä

Kisatie 1, 91100 Ii. Puh. 040 158 7000
Palvelemme: 

ma-pe 7.00-21.00, la 7.00-18.00, su 12.00-18.00

TERVETULOA 
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

ma-pe 7-21, la 8-21, su 11-20

• Mönkijät • Moottoripyöräily • Mopot 
• Perävaunut • Veneily • Moottorikelkkailu • Kalastus

Tervaharjunkatu 5, 94600 Kemi • Puh. 016-255500 
myynti@prima-rauta.fi • www.prima-rauta.fi

Juhla- & leivontapalvelut
P. 050 401 8551, 040 657 5245
Häät * Ristiäiset * Pikkujoulut
Muistotilaisuudet ynnä muut
Soita ja pyydä tarjous!
Putkinotkontie 1 c, 
Kuivaniemi

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

PITOPALVELU TUULIA

Kemi
Huoltajankatu 2
045 171 2974

raskaskalustokorjaamisen erityisosaaja

ToRNio
Sepänkatu 4
045 879 5898

Päivystys 24h +358 400 392 555

”Poliisiltakin on tullut kiitosta, koska puhdistan ympäristöä. 
Ihmeen paljon ihmiset heittävät pulloja ja tölkkejä autosta.”

Oulussa asuva, mutta Kuivaniemeltä kotoisin oleva Kari kerää pulloja nelostien laidassa Myllykan-
kaan suoralla.

Hän kertoo, että pullon-
keruu on hyvä harrastus, 
sillä samalla saa liikuntaa ja 
pulloista rahaa.

-Poliisiltakin on tullut 

kiitosta, koska puhdistan 
ympäristöä. Ihmeen paljon 
ihmiset heittävät pulloja ja 
tölkkejä autosta. Parhaita 
apajia ovat rampit ja riste-

ykset, joissa ei ajeta lujaa, 
Kari neuvoo.

Tapio Mainio

Rahat uuden veneen han-
kintaan voi kartuttaa vaikka 
pulloja keräämällä.

-Olen kerännyt pulloja ja 
tölkkejä Kuivaniemen seu-
dulta tänä kesänäkin, sanoo 
70-vuotias Kari, joka ei ha-
lua kertoa sukunimeään.

-Kyllä kuivalaiset minut 
tuntevat, sillä olen täältä ko-
toisin, vaikka asun Oulussa, 
Kari kertoo.

Hän taluttaa polkupyö-
räänsä nelosten laitaa Myl-
lykankaan suoralla. Vähän 
väliä jäntevä, pitkä lippa-
lakkimies laittaa pyörän ja-
lustimille ja askeltaa ripein 
askelin ojaan, josta löytyy 
useita auton ikkunasta hei-
tettyjä tölkkejä. Ne hän su-
jauttaa pyörän sarvessa ole-
vaan muovipussiin.

-Kuivaniemi ja nelostien 
varsi on hyvä keruualue, 
sillä tällä ei ole kerääjillä re-
viirejä niin kuin Oulussa ja 
muissa suurissa taajamissa, 
Kari kertoo.

Hän on lomamatkoilla-
kin kerännyt pulloja Hel-
singin ja Utsjoen välillä. 
Tälläkin kertaa hän on pysä-
köinyt asuntoautonsa Meri-
helmen pysäköintialueelle, 
jossa puoliso keittää kahvia.

-Aamulla ajoin Merihel-
mestä polkupyörällä Kui-
vaniemen keskustaan. Nyt 
palaan toista laittaa jalkaisin 
takaisin. Toinen pyöränku-
mi on aika tyhjä, pitäisi kai 
pumpata ilmaa, Kari kertoo.

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY

www.pmpoy.com

-Maanmittausta (GPS, Takymetri)
-Suunnittelua
-Pohjatutkimuksia

os. Leipojantie 4,  91100 Ii p. 0400-380688, 0400-287483
 Paulaharjuntie 22 91530 OULU p. 0400-884138
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KONEVARONEN
Construction machinery

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.

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

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

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

Maansiirto ja 
maa-ainestoimitukset

ARTTU HÖYHTYÄ OY

Puh. 040 843 7088

LVI-URAKOINTI

Uudis- ja saneerauskohteet, 
käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmät 

sekä muut LVI työt

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

 SAneerAuSnAuSKA Oy

- rakennussaneeraukset
- Asbestipurut ja -kartoitukset
- Maalaus-, matto- ja laattatyöt

TARVITSETKO TYÖVOIMAA? 
MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT

Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:

Sähkö ja kiinteistönhoitotyöt: puh. 040 526 8119
Rakennustyöt: puh. 045 634 1799

Soita ja kysy!

Autoilijantie 9 Kemi 
p. 0207 288 520

Jääsalontie 17 Oulu
p. 0207 288 521

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

- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547

Metsähallitus
Laatumaa myy

www.laatumaa.fi

Kalaisille vesille mieli?

Metsähallitukselta rantatontit omaksi tai vuokralle

Simo, Simojoki, loma-asuntotontit lohijokena kuuluisan 

Simojoen ääreltä. Valmiiksi lohkotut tontit sijaitsevat laa-

jan valtion maan yhteydessä. Mahdollisuudet monipuoli-

seen luontoharrastamiseen. Alueella myös tontteja 

kaavamerkinnällä RM eli matkailupalveluiden alue. 

RM-tonteille voit perustaa vaikkapa lomakylän 

palvelemaan alueen kalastajia.
Hinnat alk. 17000 €, Rakennusoikeudet alk. 100 kr-m2

Tontit on mahdollista myös vuokrata. Vuosivuokra on 6% 

myyntihinnasta.

Tutustu kohteesiin internetsivuillamme tai kysy lisätietoja.

Tapio Ojala

puh. 0400 386476

tapio.ojala@metsa.fi 

www.ikp.fi

TOIMISTOPaLVeLU a. HONkaMaa
KLT Arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

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

ma 3.10. klo18.00  Bingo Kuivaniemen seuralla
su 9.10. klo 18.00 Bingo Kuivaniemen seuralla
ke 12.10. klo 18.00  Bingo Yli-Olhava maamiesseuralla
su 23.10. klo 18.00  Bingo Kuivaniemen seuralla
ke 2.11. klo 18.00  Bingo Yli-Olhavan maamiesseuralla
su 6.11. klo 17.00  Bingo Kuivaniemen seuralla
su 20.11. klo 17.00  Bingo Kuivaniemen seuralla
su 27.11. klo 17.00  Bingo Kuivaniemen seuralla
ke 30.11.  klo 18.00 Bingo Yli-Olhavan maamiesseuralla
su 4.12. klo 17.00  Bingo Kuivaniemen seuralla
ke 7.12. klo18.00  Bingo Yli-Olhavan maamiesseuralla
la 10.12. klo 10-15  Joulumarkkinat Kuivaniemen seuralla
su 11.12. klo 17.00  Bingo Kuivaniemen seuralla
su 18.12. klo 18.00  Bingo Yli-Olhavan maamiesseuralla
ma 19.12. klo 18.00  Bingo Kuivaniemen seuralla
ma 26.12. klo 20-24 Tapanin tanssit Kuivaniemen seuralla
su 1.1 2017 klo 17.00  Jättibingo Kuivaniemen seuralla

BINgOT ja MUITa TaPaHTUMIa
KuiVaniemen seuralla ja 
Yli-OlHaVan maamiesseuralla 5810 17

28 9

58
10 17

28 9

Kuivaniemen nuorisoseura Kirkkotie, 95100 Kuivaniemi
Yli-Olhavan maamiessura Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava

KONEVARONEN
Construction machinery

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi 

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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Elämää Myllykankaalla

Kesällä vesillä, talvella pilkillä!

Viime kevättalven pilkkikilpailuista Kaakkuriniemen rannasta. Pilkkikilpailu on kyläläisten itse järjestämää vapa-
muotoista kylänväen keskinäistä toimintaa.

Saalis! Ahkeraa kairausta.

Ilotulitus kuuluu asiaan.Makkarat kirisemässä kodan lämmössä.

Uutta vuotta vastaanottamassa Kaakkuriniemen kodalla

Kyläläisiä Kaakkuriniemen kodalla

Merellä melojia.

Myllykankaan kyläläiset puuhaavat yhdessä, paitsi uut-
ta satamaa alueelleen, myös monelaisia tapahtumia. On 
pilkkikilpailuja, juhannusjuhlat kokkoineen, uuden vuo-
den vastaanottoa ilotulituksineen. Upea ympäristö ja 
meren läheisyys tekee paikasta viihtyisän asua, elää ja 
harrastaa. Kylä on hyvin yhteisöllinen. Kenenkään ei tar-
vitse olla yksin ellei halua.

Myllykankaan kyläyhdistyksellä Iin Kuivaniemes-
sä on ollut viime aikoina vilkasta toimintaa. Ajan-
kohtaisimpana asiana on ollut lisätä tietoa meren 
rannalla Kaakkuriniemen kaavoitetusta asuntoalu-
eesta, tonteista sekä pienvenesatamasta. Tavoittee-
na on myös saada asukkaita rakentamaan alueelle 
virkistysalue ja satama houkuttimeksi, sekä saada 
lisää omarahoitusta satamahankkeen toteuttami-
seksi. Kaakkuriniemen uusia asukkaita on merkit-
tävinä toimijoina mukana hankkeessa.

Pienvenesatamaa on kaavailtu 50 paikkaiseksi, 

syvyydeltään 2,5 metriseksi. Tällä hetkellä paikalla 
on tehty syvyysmittaukset ja pohjatutkimus sekä 
työn alla on suunnittelun kilpailuttamisasiakirjojen 
laatiminen. Hankkeeseen on saatu yritysten spon-
sorirahoitusta, mutta arvioitua suunnittelurahaa 
ollaan vielä kokoamassa, kerrotaan kyläyhdistyk-
sestä. 

Yhdeksi varainhankkimis- ja tiedottamisen väli-
neeksi päätettiin toteuttaa oma lehti, jonka toteut-
tajaksi valittiin kuivaniemeläisille tuttu VKK-Media 
Oy. Lehden tekemisestä päätettiin heinäkuun ky-

läyhdistyksen yleisessä kokouksessa, jossa lehden 
nimeksi päätettiin Kaakkuriniemen Veneilijät. Sa-
malla sovittiin, että koko kokousväki on mukana 
lehden tekemisessä; Mikko Miinala, Tauno Kivelä, 
Arvo Hietala, Tuija Laukka, Jorma Törmänen, Sirpa 
Kaakkuriniemi, Tapio Mainio, Markku Tolonen, Eini 
Tolonen, Paula Juopperi, Paavo Junes ja Tuula Her-
va. Lehden päätoimittajaksi nimettiin Tauno Kivelä 
ja yhteyshenkilöksi Paula Juopperi. 

Myllykankaan kyläyhdistys ry:n halli-
tuksessa toimii puheenjohtajana Tauno Kivelä, 

varapuheenjohtajana Sirpa Kaakkuriniemi, sihtee-
ri-rahastonhoitajana Paula Juopperi sekä muina 
jäseninä Tapio Mainio, Ritva Nykänen, Paavo Junes, 
Vilho Vartio ja Kari Parkkila. Varajäseninä toimivat 
Teemu Hentonen, Uolevi Kauppila, Saara Vartio ja 
Seija Junes.

Satamanketyöryhmään kuuluvat Ta-
pio Mainio, Kari Parkkila ja Paula Juopperi, Mauri 
Juopperi, Sirpa Kaakkuriniemi, Tuula Herva, Uolevi 
Kauppila ja Ari Kaakkuriniemi. 

Myllykankaan kyläyhdistyksellä vilkasta toimintaa
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Viitteellinen sata-
ma-alue (satama-

alueen piirros ei 
ole tarkka, eikä 
mittakaavassa)

Mopon kanssa on liikkeellä Arvo Hietala uudella asuntoalueella Kaakkuriniemessä.

Uimarit unelmoimassa.

Sinisenä meri siintää ja koivut viheriöi. Kesäinen kuva Kaakkuriniemen rannasta.

Kuohuava meri on upeaa katseltavaa.

Kuvassa oleva rakennus on Kaakkuriniemen virkistysalueella, jon-
ne satamakin tulee. Rakennus on Pohjois-Suomen luotsipiirin 
päällikön, merikapteeni Thoménin yli satavuotias rakennus, jota 
on jatkettu kouluksi 20-luvulla. 50-luvulta alkaen rakennus on ol-
lut matkailukäytössä retkelymajana, leirintäalueen ja lomakylän 
päärakennuksena aina 2000- luvulle saakka. Paikalla on asunut 
myös Olhavan lasitehtaan johtaja Nylander 1700-luvun lopulla ja 
Oolannisotaan osallistunut jähdin omistaja Matti Kaakkuriniemi. 
Nyt rakennus odottaa kunnostamista.

Talkoilla ja ammattitaidolla mi-
tattiin 1.3.2015 satama-alueen 
veden syvyys ja tulokset oli-
vat ertittäin hyvät. Veden sy-
vyys laskee tasaisesti ollen 80 
m:n päässä jo noin kolme met-
riä. Harvinainen paikka alueen 
rannikolla, koska enimmäk-
seen on matalaa hiesu- ja savi-
rantaa. Kari Parkkila mittamie-
henä.
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Katso lisää    www.iinenergia.fi/iisiverkko

100 € 100 €
Liittymismaksu Liittymismaksu

100/100 Mbit/s 100/100 Mbit/s
Säästä
1 700 €

Säästä
1 700 €

Huippunopeat internetyhteydet sekä monipuoliset 
hyöty- ja viihdepalvelut Iin kunnan alueella

(Norm. 1 800€) (Norm. 1 800€)

+ 49,90 €/kk (24 kk) + 24,95 €/kk (24 kk)

ii.fi/tontit

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

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

www.leppakoski.fi
puh. 03 4503 400

PARAS ENERGIA ON 
PAIKALLISTA

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• öljynvaihdot aikaa
 varaamatta

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

Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

jouko 0400 290 848

Herva kymaanrakennus

Lohirannantien 
Maanrakennus Oy

Pulkamontie 6, 96900 SAARENKYLÄ | p. 040 758 5456 | lohimaa@pp.inet.fi | www.lmroy.fi

Myllykankaan kyläyhdistyksen väkeä pohtimassa Kaakkuriniemen Veneilijät lehteä; Sirpa Kaakkuri-
niemi, Tuula Herva, Paula Juopperi ja Tauno Kivelä. Idea lehdestä syntyi Myllykankaan kyläyhdistys 
ry:n satamahankkeen myötä. Lehtitoimikunta kiittää ilmoittajia ja lehden tekemiseen osallistuneita 
tahoja. Heidän ansiostaan on aikaan saatu mielenkiintoinen lehti.
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IIN VANHUSTENVIIKKO 2016

Yhteistyössä:  
-Eläkeliitto Iin yhdistys, 
-Eläkeliitto ry Kuivaniemi, 
-Iin Eläkkeensaajat, 
-Kuivaniemen Eläkkeensaajat, 
-Iin eläkeläiset, 
-Iin kunta/Ii-instituutti  liikelaitos/liikunta, 
 tapahtumat, kirjasto, kansalaisopisto, 
-Iin Seurakunta, 
-Oulunkaaren kuntayhtymä/Iin vanhuspalvelut

 IIssä
Su 2.10.  klo 10.00 Kirkkopyhä Iin kirkko, ruokailu ym. ohjelmaa SRK-talolla, 
 bussikuljetus Oijärveltä 
 (Reitti kirkollisissa ilmoituksissa)
Ti 4.10. klo 10 Perinneleikkejä yhdessä Nikkarin päiväkodin lasten ja vanhusten 
 päivätoiminnan kanssa. Nikkari, Timpurintie 7A
ke 5.10. klo 11.00 – 13.00 Ikävirkkujen toimintapäivä, Väli-Olhavan seurakuntatalo
 (Tarkempi ohjelma kirkollisissa ilmoituksissa)

Ke 5.10. klo 9.30 - 11 Avoimet ovet Nikkarin päivätoiminta Timpurintie 7A. 
 Tutustuminen kuntouttavaan päivätoimintaan. Kahvitarjoilu.
 9:30 alkaen Iin Energian liittymäpalvelun IISI-verkon esittely, Samuli 
 Mäenpää (kaikille saatavissa oleva huippunopea ja luotettava nettiyhteys)
 Digikummi-hanke; videovälitteisen päivätoiminnan- ja kotihoidon sekä 
 videoneuvottelulaitteiden esittely, Pasi Tauriainen, Nikkari
ke 5.10  Mahdollista tutustua kansalaisopiston kursseille Työväentalolle: 
 Joogaa terveydeksi klo 9.15 ja Äijäjooga klo 12, Pirkko Ukkola
 Senioritanssit klo 11 Tuula Paakkola
To 6.10.  klo 9.30 – 10.00 Satutuokio Mummu ja Pappa lukevat satuja lapsille, 
 Iin kirjasto
To 6.10. klo 13.00 – 15.00 Eläkeläisjärjestöjen yhteinen Liikuntapäivä, Illinsaaren hiihtomaja
 Aluksi asiaa omaishoidosta ja hoitotahdosta, Oulun seudun omaiset ja 
 läheiset ja Sari Vitikka paikalla, Ii-instituutin järjestämä Mölkky-kisa ja 
 leppoisat verryttelyohjeet eläkeläisille. Kahvi- ja makkaratarjoilu. Arpajaiset. 
Pe 7.10. klo 14.00 – 15.00 Yhteislauluja Iin Laulupelimannien tahtiin, Nikkari. 
 Timpurintie 7A

 KuiVanieMeLLä
Ma 3.10.  klo 13.00 – 14.00 Kuivaniemen Roolinvaihtajien näytelmä ”Diploomimaalaiset” 
 Vapaa pääsy! Lopuksi puffetti.  
 Kuivaniemen Nuorisoseura. Kuljetus Iistä ja Oijärveltä (pieni maksu kyydistä)
Ti 4.10. klo 9.30 – 11.00 Avoimet ovet, Senioritupa, Maivakuja 4. 
 Tutustuminen kuntouttavaan päivätoimintaan. Kahvitarjoilu.
Ti 4.10. klo 9.30 – 10.00 Satutuokio Mummu ja Pappa lukevat satuja lapsille, 
 Kuivaniemen kirjasto
 Tutustuminen varttuneiden kuntojumppaa  klo 16-17 
 Kuivaniemen liikuntahalli
Ke 5.10. klo 13.00 – 15.00 Eläkeläisjärjestöjen yhteinen Liikuntailtapäivä 
 Kuivaniemen liikuntahalli. Klo 12 Iin Energian oman liittymäpalvelun 
 IISI-verkon esittely (kaikille saatavissa huippunopea ja luotettava netti-
 yhteys) Digikummi-hankkeen esittely (tarkennusta Pasi Tauriaiselta). 
 Kahvitarjoilu. Iin kunnan liikuntaohjaaja Heidi Holappa ohjaa HumppaJumppaa.
Pe 7.10. klo 12.00 – 13.00 Yhteislaulua kansalaisopiston kansanmusiikkiryhmän tahtiin. 
 Senioritupa

 KAIKKIIN VANHUSTENVIIKON TAPAHTUMIIN ON VAPAA PÄÄSY! 
 EI ENNAKKOILMOITTAUTUMISIA!

KYSY KIMPPAKYYTEJÄ TUTTAVILTA 
TAI TARJOA KYYTIÄ! 
Tai ota yhteyttä eläkeläisjärjestöihin:
eläkeliitto Kuivaniemi/
Anne Väätämöinen p. 040 745 0128
Kuivaniemen eläkkeensaajat/
Sirkka Junes p. 040 777 0643
eläkeliitto iin Yhdistys/ 
Pirkko Honkanen p. 040 7161 032 
iin eläkkeensaajat/ 
Salme Tanninen p. 040 963 2030
iin eläkeläiset/
Juhani Siurua p. 040 767 3098

Lisätietoa: p. 050 3950 510 (Ii) ja p. 050 3881 851 (Kuivaniemi) Kalastuslaki kieltää siian pyynnin syksyllä Iijo-
en alaosalla. Siian pyynti on sallittua jakokuntien 
palstapaikoilla ja lippoamalla vain Etelä- ja Poh-
jois-Iin jakokuntien poikkeusluvalla. Lupamyynnin, 
mädinhankinnan, mädin hoidon hoitaa Osuus-
kunta Team Kala.  Siian tulevaisuuden turvaami-
seksi patopyytäjien ja lippoajien on osallistuttava 
entistä paremmin mädinhankintaan. Lippoajien 
on toimitettava saalisilmoitukset pyyntikauden 
päättyessä. Myös kalastuksenhoitomaksu on ol-
tava maksettu ja veneissä ehdottomasti selvästi 
näkyvä valo. 

Kalojen käsittelyyn, siian lypsyyn ja mädin he-
delmöittämiseen järjestetään tarvittaessa opas-
tusta. Hedelmöitetty mäti toimitetaan Ranta-
kestilän hautomolle. Tämän lisäksi lippomiehille 
on emokalasumput Illin laiturille ja kunnantalon 
vierasvenelaiturille.   Palstapyytäjien tulee mer-

kitä pyydykset lainmukaisella tavalla. Lippoajat 
eivät saa häiritä tai estää jakokuntien palstapyyn-
tejä (palstat kalaaiista.fi/kalastuskartat/Iijokisuu). 
Palstapyytäjien ja lippoajien tulee noudattaa ja-
kokuntien määräyksiä ja poikkeusluvan mukaisia 
säädöksiä.  

Iijoen alaosan pyyntien valvontaa tullaan te-
hostamaan kuluvan syksyn aikana Keski-Perä-
meren kalastusalueen valtuuttamien kalastuk-
senvalvojien toimesta. Myös Metsähallituksen 
kalastuksenvalvojat on valtuutettu toimimaan 
alueella. Todetuista puutteista, kalastukseen liit-
tyvistä lainvastaisuuksista tai häiriöistä ilmoita 
kala@ii.fi tai Lauri 0400 771513.  

etelä- ja Pohjois-iin 
jakokunnat/kalastuskunnat, 
Osuuskunta Team Kala 

Iijoen siianpyynti poikkeusluvalla

Maisemaravintola Merihel-
messä, 4-tien varressa, Kui-
vaniemen Myllykankaalta 
saa hyvää ruokaa, virvok-
keita ja ystävällistä palvelua. 
Viime vuodesta saakka toi-
mineet yrittäjäveljekset Pet-
ri ja Pasi Alakiuttu kertovat, 
että terassi on ollut kesäai-
kaan matkailijoiden ehdoton 
suosikki ja usein täynnä hy-
vällä ilmalla. Lisäksi ravinto-
lan salia vuokrataan yksityis-
tilaisuuksia varten. 

Ravintolan aulassa aloit-
ti kuluneena kesänä Vaude 
-vaellusvaateliikkeen myyn-
tipiste, josta saa myös retkei-
lytarvikkeita. Petri Alakiuttu 
kertoo, että yhteistyö jälleen-
myyjän kanssa on onnistu-
nut hyvin, joten valikoimaa 
saatetaan myös laajentaa. 
Esimerkiksi rinkkoja, reppu-
ja ja juomapulloja on mennyt 
mukavasti. Kiinteistössä on 
myös toiminut yli 10 vuoden 
ajan kenkiä, nahkatuotteita 
ja matkamuistoja myyvä Sie-
vin Savi Shop.

Yrittäjäveljekset pyörit-
tävät Merihelmen lisäksi 

Merihelmi matkailijoiden 
pysähdyspaikka Myllykankaalla

erä- ja elämyspalveluita tar-
joavaa Eräpata Elämyspal-
velut Ay:ta. Veljekset ovat 
huomanneet, että vaikka 
Merihelmi vie valtaosan 
työpanoksesta tällä hetkellä, 
niin yritykset täydentävät 
hienosti toinen toisiaan.

Merihelmen pihapiiri on 
uudistunut kesän aikana. Vi-
heralueet on laitettu kuntoon 
ja puutarhuri toteuttanut 
uudet helppohoitoiset istu-
tukset. Lisäksi Merihelmen 
takana olevat pitkospuut ja 

kota tervattiin juhannuksen 
jälkeen. 

Kunnostustyöt tehdään 
osana kolmivuotista Työtä 
luonnosta Iissä -hanketta, 
joka käynnistyi kesällä 2015. 
Hankkeessa työllistetään 
iiläisiä työttömiä oman alu-
eensa viihtyvyyttä lisäävillä 
kunnossapito- ja rakennus-
tehtävillä. Kunnostustar-
peissa huomioidaan kylä-
läisten, yritysten ja muiden 
käyttäjien, kuten mökkiläis-
ten, toiveet ja tarpeet. JK 

Veljekset Petri ja Pasi Alakiuttu aloittivat Merihelmen yrittäjinä 
helmikuussa 2015

Ojan Rauta Konekauppa
Tapsitie 5, 90620 Oulu

044-7997600
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Iisiverkon ennakkomyynti on saavuttanut määrällisen tavoitteen, ja verkkosuunnittelu on käynnis-
tymässä.  Ennakkomyynnissä saatu tilauskanta jakautuu kuitenkin osittain epätasaisesti Iin kun-
nan alueelle. Tästä syystä Iin Energia Oy on tehnyt päätöksen jatkaa ennakkomyyntikampanjaa 
toistaiseksi.

RunkoveRkon suunnittelussa pyRitään 
huomioimaan tehdyt tilaukset

Kiinteistön sijoittumisella suhteessa runkoverkkoon on asiakkaan kannalta merkitystä. Mikäli run-
koverkko kulkee alle 300 m päässä kiinteistöstä tuodaan Iisiverkko -liittymä sisälle saakka 100 € 
ennakkohinnalla. 
 Tekemällä tilauksen ennen runkoverkkosuunnitelman valmistumista voit olla omalta osaltasi 
vaikuttamassa runkoverkon sijoittumiseen. Runkoverkko pyritään suunnittelemaan siten, että en-
nakkoon tilatut liittymät pystytään toteuttamaan mahdollisimman useassa tapauksessa ilman asi-
akkaalle koituvia lisäkustannuksia.  

RunkoveRkkoa ei Rakenneta 
pelkästään pääteiden vaRsille

Runkoverkkoa tullaan rakentamaan myös pienempien kyläteiden varsille, joten oman kiinteistösi 
sijaintia runkoverkkoon ei ole hyödyllistä lähteä arvailemaan/kannata arvailla ennen runko-
verkkosuunnitelman julkaisemista. on myös hyödyllistä muistaa tilaajan/tilaajalla on lisäksi 
oikeus perua ennakkoon tehty tilaus hinnan muuttuessa. Runkoverkkosuunnitelman etenemistä 
voit myöhemmin seurata Iisiverkon internet -osoitteessa: iisivekko.fi
 Iisiverkko on Iin Energian oma valokuituliittymäpalvelu. Se avaa jokaiselle iiläiselle mahdolli-
suudet huippunopeisiin nettiyhteyksiin, jotka kestävät aikaa ja kuormitusta.
 Lisäksi Iisiverkko on yhtä kuin iptv: luotettava, häiriötön ja erittäin laadukas 
teräväpiirto- eli HD-tason televisiopalvelu, joka toimii netin kautta. Se mahdollistaa huikean mää-
rän hyöty- ja viihdepalveluita, joista voi tilata mieleisensä omien tarpeidensa mukaan. 

Iisiverkon suunnittelu käynnistyy, 
myynti ennakkohinnalla jatkuu toistaiseksi

Iin Energia myy koko Iin alueelle, myös Kuivaniemelle, 
Iissä tuotettua vesisähköä edulliseen hintaan.

Kysy paikalliselta sähköyhtiöltä sähkön hintaa, p. 08 818 0220.

Katso lisää www.iinenergia.fi/iisiverkko Kysy lisää p. 08 818 0220.

kysy myös sähkötaRjous meiltä!


