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Kempeleestä jo reilut kym-
menen vuotta sitten Kui-
vaniemelle muuttaneena, 
2 lapsen äitinä, olen huo-
mannut nuorisoseuran tal-
kootöiden vieneen minut 
mukanaan. Sihteerinä olen 
toiminut tämän vuoden 
alusta. Saan tehdä monipuo-
lisesti kaikenlaista, mikä on 
minusta mielenkiintoista ja 
tuo vaihtelua lapsiperhear-
keeni.

Tänä kesänä järjestim-
me kesämarkkinat, ja ha-
kemusten täyttämistä sekä 
muitakin paperitöitä oli run-
saasti ennen tapahtumaa ja 
myös sen jälkeenkin. Koko-
ussihteerinä ja periaattees-
sa Ikosen Raimon oikeana 
kätenä toimiminen  työl-
listää välillä paljonkin, sil-
lä nuorisoseuran toiminta 

on aktiivista. Koen että il-
man virkeää nuorisoseuraa, 
kylä olisi paljon hiljaisem-
pi. Bingot, tanssit, markki-
nat ja erilaiset tapahtumat, 
eivät onnistuisi ilman tal-
koolaisia. 

Haluankin kiittää kaik-
kia, ketkä ovat mukana toi-
minnassa tavalla tai toisella. 
Kaikki ovat tervetulleita 
iloisen seuramme toimin-
taan. Voitte milloin vain ny-
käistä vaikka hihasta, mikäli 
seuratoiminta ja talkootyöt 
kiinnostavat. Jokaiselle apu-
kädelle löytyy kyllä jotain 
mukavaa puuhaa. 

Mukavaa talven aikaa 
kaikille!

Mervi Toppinen 
sihteeri, Kuivaniemen 
nuorisoseura

Kuivaniemen 
nuorisoseuran 

toiminta on aktiivista 

Joulukuu 2022

Kiitos!!! 
Kuivaniemen Nuorisoseura kiittää 
kaikkia tämän lehden tekemiseen 
osallistuneita sekä ilmoittajia. 

KUIIVALAINENKuivaniemen 
Nuorisoseura

Lehden kustantaja: Kuivaniemen  Nuorisoseura
Vastaava toimittaja: Raimo Ikonen
Toimittajat: Heimo Turunen, Maarit Halttu
Lehden taitto ja ilmoitusvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Kiittän kaikkia, jotka ovat mukana toiminnassa tavalla tai toisella. 
Kaikki ovat tervetulleita iloisen seuramme toimintaan.  Jokaiselle 
apukädelle löytyy kyllä jotain mukavaa puuhaa, sanoo Kuivanie-
men Nuorisoseuran sihteeri Mervi Toppinen.

Jäsenmaksu 5 € hlö, tai 10 € perhe. 
Voi maksaa Nuorisoseuran tilille 

FI92 4730 0010 1729 39,
tai maksa seuralla kassaan.

Kuivaniemen 
Nuorisoseura

LIITY JÄSENEKSI 
Kuivaniemen Nuorisoseuraan!

Joulumarkkinat järjestetään 
perinteiseen tyyliin Kuiva-
niemen Nuorisoseuralla lau-
antaina 10.12. kello 10–15. 
Tällä kertaa kaikille kävijöil-
le on luvassa ilmainen kink-
kuarvonta tasatunnein klo 
12, 13 ja 14. 

Jos arvonnassa ei käy tuu-
ri, vielä on luvassa perintei-
nen kinkkubingo kello 14. 
Lisäksi joulupukki saapuu 
koko päivän ajaksi jakamaan 
makeisia perheen pienim-
mille.

Joulutunnelmaa Nuorisoseuralla
Mervi Toppinen Nuoriso-

seuralta kertoo, että myyn-
tipaikkoja on mennyt ihan 
mukavasti ja lisääkin mah-
tuisi. Myyntipaikoista voi 
soitella Merville numeroon 
040 933 4771. Mervi arvelee, 
että kaikki halukkaat mahtu-
vat kyllä mukaan, sillä Nuo-
risoseuran talolla on hienosti 
tilaa.

Kuivaniemen Nuori-
soseura valmistautuu jou-
lumarkkinoihin useiden 
talkoolaisten keittiöissä lei-

pomalla torttuja sekä keittä-
mällä riisipuuroa.

Kuivaniemen Nuoriso-
seuralla vietettiin pikku-
jouluja lauantaina 26.11. ja 
tuolloin jouluruokailuun 
saapui noin 60 henkilöä. Juh-
lalla kiitettiin kaikkia uut-
teria talkoolaisia, jotka ovat 
vuoden aikana olleet muka-
na Nuorisoseuran toimin-
nassa, järjestämässä bingoja, 
markkinoita ja muuta toi-
mintaa.

Mervi Toppinen on iloi-

nen, että kuivalaiset ja muut 
kävijät ovat innostuneet jou-
lun alla Nuorisoseuran jär-
jestämästä kinkkubingosta.

- Meillä on ollut kink-
kubingoja jo kolmena vii-
konloppuna ja toimintaa 
jatketaan jouluun saakka. 
Ihanaa, että ihmiset ovat löy-
täneet paikalle ja kinkkubin-
gon suosio on säilynyt. 
Onhan se mukavaa, kun pal-
kinnoksi saa kinkkua, jolle 
varmasti löytyy käyttöä jou-
lun aikana, Mervi kertoo. JK

Myyjillä oli paljon tavaraa myynnissä. Asiakkaita odotellessa myytävää tavaraa valmistui näppärissä käsissä lisää. Kutominen onnistuu 
lähes missä vain. Kuva viime vuoden joulumarkkinoilta.

Nuorisoseuran vuosi on ol-
lut hyvin haasteellinen. 
Olimme uuden haasteen 
edessä, kun kesämarkkinoil-
le ei löytynyt muita järjes-
täjiä, joten päätimme ottaa 
ohjakset käsiin. Onneksi 
sain avukseni muutaman 
avustajan tekemään hake-
musta Oulun seudun Lea-
derille. Oli vain muutamasta 
päivästä kiinni, että rahoi-
tushakemus saatiin tehtyä.

Pyöreässä pöydässä hie-
man ennusteltiin, ettei me 
saada markkinoita järjestet-
tyä, mutta saimme myön-
teisen rahoituspäätöksen, 
yhteistyökumppaneita ja 
onnistuneen tapahtuman!

Yleisön toiveen ansi-
osta ensi kesänäkin jär-
jestämme Kuivaniemen 
kesämarkkinat ja rompepäi-
vät, tällä kertaa kaksipäiväi-
senä tapahtumana heinäkuun 
puolivälissä. Talkooväkeä tar- 

Kiitos hyvästä 
vuodesta talkoolaisille!

vitaan myös ensi vuoden 
toimintaan.

Talkooväkeä kiitettiin 
pikkujoulussa 26.11. ja siel-
lä pöydät oli katettu her-
kullisilla ruuilla ja juomilla. 
Uudet talkoolaisetkin innos-
tuivat Nuorisoseuran tar-
joiluista ja lupasivat tulla 
talkoisiin tarvittaessa.

Bingo on Nuorisoseuran 
selkäranka. Koronan vuok-
si tapahtumien järjestämi-
nen oli tauolla ja kun bingon 
järjestämiseen viimein saa-
tiin lupa, pelaajat olivat run-
saslukuisina paikalla! Koko 
kesän ajan autobingossa oli 
runsaasti porukkaa ja nyt 
joulun alla kinkkubingo-
jen alkaessa pelaajien määrä 
vain lisääntyi.

Tanssien järjestäminen 
on ollut hyvin haasteellis-
ta, sillä taloudellisten riski-
en välttämiseksi emme ole 
hankkineet kovin nimekkäi-

tä artisteja. Onneksi lähel-
tä löytyy taitavia ja tykättyjä 
muusikoita!

Maailmantilanteen muut- 
tuessa on vaikeaa luoda ske-
naarioita tulevaisuudesta ja 
energian hinnan nousu tuo 
lisäkustannuksia myös Nuo-
risoseuran talolle. Tähän 

asti olemmekin onnistuneet 
vakauttamaan taloustilan-
teemme, mutta nyt on har-
kittava tarkoin mihin varoja 
käytetään.

Raimo Ikonen

Kiitän kaikkia talkoo-
laisia kuluneesta vuo-

desta ja toivotan hyvää 
joulua, sekä onnellista 

uutta vuotta! 
Toivon tulevaisuudes-
sakin yhteistyöhömme 

jatkoa.



KUIIVALAINEN 72022
Kuivaniemen 
Nuorisoseura

Tiesittekö että, Kuivaniemel-
lä toimii ammattitaitoinen 
Sadun markkinointitoimis-
to, joka löytyy www.satu-
sankala.fi nettiosoitteen alta. 
Viime vuoden maaliskuussa 
Satu Sankala perusti toimi-
nimen luonnollisena jatku-
mona vuosien opiskelulleen. 
Hänellä on taskussaan yri-
tystoiminnan ja markki-
noinnin tradenomin paperit, 
samoin markkinointiviestin-
nän ammattitutkinto visu-
alisti nimikkeellä, myynnin 
digiosaajan koulutus, yrit-
täjän ammattitutkinto, liike-
toiminnan ammattitutkinto 
asiakashankintaan painottu-
en, ja tällä hetkellä Sankala 
opiskelee Brändin kehittämi-
nen- lisäkoulutusta.

– Olen aina pitänyt kir-
joittamisesta ja visuaalisesta 
suunnittelutyöstä, nyt voin 
yhdistää nämä kaksi asiaa, 
Sankala pohtii. 

- Asiakkaani ovat suuril-
ta osin pien- ja mikroyrittäjiä  
Kemi- Oulu akselilta, joil-
le suunnittelen omannäköis-
tä markkinointiviestintää, 

Kuivalaista osaamista
kuten tekstisisältöjä netti-
sivuille, somemarkkinointia, 
uutiskirjeitä, sekä painettua 
markkinointimateriaalia, ku-
ten käyntikortteja ja esitteitä, 
hän jatkaa. 

– Nykytekniikka mah-
dollistaa myös etäyhteyksi-
en kautta työskentelyn, joten 
asiakkaan yrityksen paik-
kakunnalla ei sinänsä ole 
merkitystä, kertoo Sankala. 
Mikäli kuitenkin mahdollis-
ta, tapaan mielelläni asiak-
kaan kasvotusten ja tutustun 
heidän firmansa toimintaan, 
saadakseni yleiskuvan hei-
dän toimintaympäristöstään, 
saaden siitä uutta näkökan-
taa suunnitteluun, Sankala 
jatkaa.

– Koen yhteisöllisyyden 
tärkeäksi seikaksi ja tästä 
syystä olenkin ollut mukana 
Kuivaniemen Nuorisoseuran 
talkoissa, suunnitellen some-
grafiikkaa sekä julisteen ke-
sämarkkinoille. Tällainen  on 
mukavaa paikallista toimin-
taa, Sankala mainitsee.
                                                                                                                           
Maarit Halttu

– Koen yhteisöllisyyden tärkeäksi seikaksi ja tästä syystä olenkin 
ollut mukana Kuivaniemen Nuorisoseuran talkoissa, toteaa Satu 
Sankala.

Monille tuttu ääni, Hepolan 
Joonas, juonsi viime kesänä 
menestyksekkäästi Nuoriso-
seuran järjestämät kesämark-
kinat.

– Kuivaniemen kesämark-
kinat olivat ensimmäinen 
keikkani markkinajuontaja-
na, Hepola kertoo.  

– Sadetta luvattiin, mut-
ta niin vain Ikosen Raimon 
taika kesti tälläkin kertaa ja 
aurinko helli paikalle saa-
punutta markkinayleisöä. 
Markkinakentällä nähtiin 
useita alansa ammattilai-
sia, joista päällimmäisenä jäi 
mieleen puusta taidokkaasti 
eläimiä veistänyt seppä, He-
pola muistelee. 

– Yhdessä tekemisen 
meininki, iloinen mark-
kinakansa, monipuolinen 
esiintyjäkaarti sekä yhteisöl-
lisyys vetosi. Itselle uutena 
artistina tutustuin Tuomas 
Heinikoskeen, joka vierai-
li myöhemmin myös Ra-
dio Pookin keskiviikkoillan 

Joonas Hepola Kuivaniemen 
kesämarkkinoiden juontajana

Viihteellä ohjelmassani. 
Upea tangoääni, jota toivot-
tavasti tulemme kuulemaan 
tulevaisuudessa monil-
la esiintymislavoilla, jatkaa 
Hepola.

Hepolan aktiiviura ra-
diomaailmassa sai alkunsa 
2000-luvun puolivälin tie-
noilla oululaisen (ent.) Ra-
dio Megan taajuudella. Eli 
rokkikanavalla. Täysin eri-
laisessa ympäristössä, jossa 
hän nykyisin vaikuttaa. Ra-
dio Pooki soittaa sloganin-
sa mukaisesti kotimaisen 
tanssimusiikin parhaita. Ura 
Radio Pookissa sai alkun-
sa tuurauksen myötä, kun 
kanavan vakiojengi nautti 
vuonna 2014 ansaitusta pal-
kintomatkastaan ulkomaan 
reissulla. 

– Muistan kuinka johto-
portaassa pohdittiin kuinka 
sulautuisin täysin eri genren 
radiokanavalle. Pelkkää Joel 
Hallikaisen Kuurankukkaa 
ei kuulemma olisi voinut 

soittaa, hymähtää Hepola 
Pooki-uransa alkuhetkistä. 

Syksystä 2016 alkaen He-
pola on isännöinyt Radio 
Pookissa omaa Pooki Viih-
teellä ohjelmaa. Lisäksi hän 
on kerennyt toimia yli 12 
vuotta Radio Cityn Kiekko-
radiossa. 

Vuosittain järjestettäväs-
sä RadioGaalassa Hepola 
palkittiin vuonna 2021 vuo-
den paikallisena radiojuon-
tajana ja vuotta aiemmin 
Hepolan luotsaama Pooki 
Viihteellä vei nimiinsä ylei-
söäänillä vuoden paikallis-
ohjelman kategorian.  Tänä 
kesänä Hepola on ollut mo-
nessa mukana. Uutena alue-
valtauksena hän debytoi 
Alfa TV:llä suositun Tanssi 
Kanssain ohjelman juonta-
jana yhdessä Krista Wester-
lundin kanssa. 

Marraskuun alussa He-
pola juonsi tangokuningatar 
Susanna Heikin kanssa ensi 
vuonna 20v. juhlavuotta 
viettävää Laila ja Olavi lau-
lukilpailua suorassa AlfaTV 
tv-lähetyksessä.  

– Ainutlaatuinen koke-

mus oli päästä tekemään 
ja näkemään kuinka iso 
työryhmä toimii tv-lähe-
tyksessä. Nälkä kasvoi ja 
toivottavasti pääsen pian 
haastamaan itseäni yhä 
vaan suuremmissa ympy-
röissä, Hepola jatkaa.

– Heinäkuulta jäi mieleen 
Nuijamiesten lavan juhla-
tanssit, kun teimme pai-
kan päältä ’Pookitanssit’ 
live-ähetystä yhdessä Kati 
Jurkon kanssa. Lavalla viih-
dytti legendaarinen kaksik-
ko Matti ja Teppo sekä Rojal 
yhtye. 

– Kuivaniemen kesä-
markkinat olivat siis en-
simmäinen keikkani 
markkinajuontajana ikinä, 
Hepola huomauttaa. Huo-
masin nauttivani live-ylei-
sön edessä olemisesta ja 
kaipaan takaisin lavalle. 
Vinkkinä vaan järjestäjille, 
saa ottaa yhteyttä! Toivotta-
vasti myös Kuivaniemen ke-
sämarkkinoilla ensi kesänä 
tavataan, vinkkaa Hepola.

Maarit Halttu  

Välillä toisella puolen kameraa...

Vuosittain järjestettävässä RadioGaalassa Hepola palkittiin vuon-
na 2021 vuoden paikallisena radiojuontajana. 

Nuohous Lämsä
- Tulisijojen ja savuhormien nuohoukset
- Lämmityskattiloiden puhdistukset
- Piipunhatut sekä niiden kiinnikkeet mittojen mukaan

Alue: Oulu, Kiiminki, Jääli, Ii
www.nuohouslamsa.fi 044 329 3881

MV KIERRÄTYSPALVELU OY

AUTO- JA 
METALLIROMUN

OSTO

0400 533 253
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Yhteisöllistä vaikuttamista Kuivaniemellä
Anne Paakkola, kiersi loka-
marraskuun aikana työpa-
jojen merkeissä eri puolilla 
kuntaa kuulemassa yhdis-
tystoimijoiden ja kyläläisten 
ajatuksia työllistämisestä. 
Perimmäisenä tarkoitukse-
na oli juurikin kuulla paikal-
listen mielipiteitä ja tarpeita 
siitä, mitä kyläläiset odot-
tavat ja toivovat hankkeel-
ta, sekä kuulla yhdistysten 
mahdollisuuksista toimia 
työllistäjinä. 

Kuivaniemen työpaja oli 
tapahtumasarjan viimei-
senä, tuulisena ja pimeänä 
marraskuun iltana. Vallit-
sevasta kelistä poiketen, oli 
sisällä Nuorisoseuran talos-
sa lämmin ja rento tunnel-
ma – ja näin ymmärsimme 
tunnelman aina olevankin, 
kun Kuivaniemelle poru-
kalla kokoonnutaan. Nau-
runremakka höysti iloisesti 
keskustelun ja työpajan ete-
nemistä, Haltun Maaritin 
laittamien mokkapalojen ja 
kahvin kaverina. Kuulimme 

ihania tarinoita paikan his-
toriasta, sekä tämän päivän 
tapahtumista ja tilaisuuk-
sista. 

Tarinoissa toistuivat yh-
teiset kokemukset, ku-
ten vaikka se, kuinka lähes 
kaikki läsnäolijat kertoivat 
leikkimielisesti tulleensa, 
loppujen lopuksi tavalla tai 
toisella, Kuivaniemen oman 
voimapesän Raimo Ikosen 
käskemänä mukaan yhdis-
tyshommiin. Projektipääl-
likkö Seijakin muisteli omaa 
historiaansa Kuivaniemessä, 
ja yllytimme häntä merkitse-
mään pienellä ruksilla juhla-
salin puolelta paikan, missä 
hän nuorena oli tavannut tu-
levan miehensä. Ties vaikka 
ruksi lattiasta nyt löytyykin. 

Kaikilla osallistujilla oli 
painavaa sanottavaa, mut-
ta myös lämpöä ja arvostus-
ta äänessään, kun puhuttiin 
kylän toiminnasta ja tulevai-
suudesta. Kuivaniemen yh-
teisöllisyydestä ja tekemisen 
hengestä kaikki olivat ylpei-

tä, vaikka ehkä pientä huol-
takin kuului äänessä silloin 
kun mietittiin, miten toimin-
ta tulevaisuudessa jatkuu, ja 
kuinka nuoria houkuteltai-
siin vielä enemmän mukaan 
yhteisön toimintaan. 

Kävimme yhdessä kes-
kustellen ja ajatuksia 
kirjaillen läpi aihepiirejä yh-
distyksen omista työtarpeis-
ta ja työllistettävän henkilön 
ominaisuuksista, työllisyy-
den mallin kokonaisuuteen 
saakka. Kuten valtaosas-
sa hankkeen myötä pide-
tyissä työpajoissa, oli viesti 
selkeä myös Kuivaniemel-
lä: Tarvitaan tietoa siitä, mi-
ten työllistäminen tapahtuu 
ja konkreettista tukea palk-
kauksen aloittamisessa, so-
pivan ihmisen löytämisessä 
sekä työsopimuksen luomi-
sessa. 

Työllistämiseen liittyy 
mörköjäkin, kuten liiallinen 
byrokratia ja työnantajan 
vastuun monimuotoisuus, 
ja myös näihin yhdistykset 

tarvitsevat tukea, jotta mal-
li saataisiin pysyväksi ja 
kestäväksi toiminnaksi. Kai-
ken kuplivan naurun ja hy-
väntahtoisen huulenheiton 
läpi paistoi todellinen rak-
kaus kotiseutuun ja sen yh-
teisölliseen kehittämiseen, ja 
olimme otettuja ja onnellisia 
päästessämme osaksi Kui-
vaniemen lämmintä henkeä.

Iin kylien yhdistyksis-
sä käytyjen työpajojen an-
tia avaamme seuraavassa 
tilaisuudessa, joka pidetään 
Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran talolla 8.12.2022, ja tän-
ne olemme kutsuneet kyliltä 
kaikki mukaan. ”Hankehen-
kilöstö toivottaa kaikki yh-
distystoimijat ja kyläläiset 
lämpimästi tervetulleek-
si jatkamaan yhdessä mal-
lin kehittämistä eteenpäin ja 
nauttimaan pientä jouluis-
ta tunnelmaa ja purtavaa”, 
projektipäällikkö Seija Kais-
to toteaa. Nähdään joulu-
kuussa Kuivaniemellä!

”Ai hyvänen aika mi-
ten ihania te olette!” Tätä 
lausetta Nurmijärven 
Palojoelta tulleet, muotoi-
lutoimisto Vision Factoryn 
palvelumuotoilijat Outi Kin-
nunen ja Hanna Voutilai-
nen, huomasivat toistavansa 
moneen otteeseen illan ai-
kana, kun Kuivaniemen 
Nuorisoseuran talolle oli 
kerääntynyt tehokas ydin-
porukka yhteisöllisen työl-
listämisen työpajaa varten. 
Mutta mistä oikein oli kyse?

Kunnan hallinnoiman 
Iin kylillä meijän poruka-
sa -hankkeen tavoitteena on 
rakentaa kunnan työllisyys-
palvelujen ja kolmannen 
sektorin välille yhteistyö-
muotoja, ja luoda iiläinen 
yhteisöllisen työllistämisen 
malli. Hanke tarjoaa yhdis-
tystoimijoille tukea ja kou-
lutusta toimia työnantajana.

Hanketiimi, johon Ou-
tin ja Hannan lisäksi kuuluu 
projektipäällikkö Seija Kais-
to sekä projektityöntekijä 

Kuivaniemen malli.

Kuivaniemen paja. Kuivaniemen porukka.

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi
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Koronan jälkeinen aika on 
valitettavasti vaihtunut toi-
seen poikkeusaikaan eli 
naapurissamme käytävään 
sotaan energiakriiseineen. 
Vaikka tilanne ja jaksaminen 
on koetuksella, on paljon po-
sitiivistakin tapahtunut, teh-
ty ja tekeillä. Kylien kuntana 
Iissä on rajoitusten jälkeinen 
aika ollut tapahtumisineen 
ja kohtaamisineen todel-
la vilkas. Näin halki kunnan 
ja erityisen vilkasta on ol-
lut Kuivaniemelläkin. Mark-
kinat ja kotiseutupäivät 
varmasti isoimpana tapah-
tumina, mutta paljon muuta-
kin mielenkiintoista tuntuu 
niin havaintojen kuin me-
diankin mukaan tapahtu-
neen. 

Joulun aika on rauhoittu-
misen ja välittämisen aikaa. 
Muistetaan pitää huolta toi-
sistamme, koitetaan auttaa 
myös niitä, joilla on hanka-
lampaa. Joulu ja uusi vuosi 
on myös lupausten ja uuden 
vuoden toiveiden aikaa. 

Mitäpä sitä sitten us-
kaltaisi Kuivaniemenpää-
hän lupailla ensi ja tuleville 
vuosille. Hienoa, että olem-
me saaneet tieasioita pa-
remmalle tolalle. Tokikin 
varsinaisen valtaväylän ul-
kopuolelle olevat reitit ja 
niiden hallinnointi ja huol-
to vaatii hiomista. Kuitenkin 
yleisesti ottaen saavutetta-
vuus on parantunut. Se tuo 
mukanaan myös liikennevir-
taa ja matkailijoita, joista toi-
vottavasti mahdollisimman 
moni pysähtyy, viivähtää ja 
tulee uudelleenkin. Tosi hie-
noa on ollut nähdä myös 
pysähtymispaikkojen uutta 
ilmettä ja virettä. Maailman-
tilanne voi vaikuttaa edesaut-
tavasti myös tulevaisuuden 
isompiin tie ja rautatieratkai-
suihin. Niin elinkeinoelämän 
kuin varautumisenkin nä-
kökulmasta olemme aidosti 
portti pohjoiseen. Sitä mei-
dän on muistettava nostaa ja 
viedä eteenpäin. 

Ari Kettukangas viihdyt-
ti kesällä kuivaniemeläisiä 
ja muuta markkinakansaa 
Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran Kesämarkkinoilla. Ket-
tukangas viihtyi itsekin, sillä 
hän kuvaili markkinapäivää 
oikein mukavaksi ja tapah-
tumaa erittäin hyvin järjes-
tetyksi.

- Kuivaniemellä on jokin 
salaisuus ja sellaista yhteis-
henkeä, joka ei ole ollenkaan 
itsestään selvää. Sellainen 
yhteen puhaltamisen mei-
ninki on monissa paikois-
sa jo todella harvinaista, ja 
sitä tarvitaan, että saadaan 
järjestettyä tällaisia hyvän 
hengen tapahtumia, Kettu-
kangas kertoo.

Markkinalavalla kuultiin 
useampaan otteeseen Ket-
tukankaan imitoimia hah-
moja, joita hän on esittänyt 
jo vuodesta 1995 lähtien. 
Kiinnostus erilaisia ääniä ja 

Yli sadan äänen juontaja 
Ari Kettukangas

matkimista kohtaan lähti jo 
lapsuudesta, kun radiossa 
Esko Riihelä luki liikenne-
raporttejaan ja artisti M. A. 
Numminen esiintyi omalla 
tyylillään.

- Ihan nuoresta pitäen 
olen tykännyt vitseistä ja 
hauskuuttamisesta. Aivan 
ensimmäinen hahmoni oli 
12-vuotiaana Allu Tuppu-
raisen luoma Rölli-Peikko. 
Nuorena ihailin myös Jope 
Ruonansuun ja Juha Puoti-
lan imitaatioita ja kiinnos-
tuneena seurasin, miten he 
tekevät työnsä.

Nykyisin hänellä on hal-
lussaan yli sadan julkkiksen 
äänet ja Kettukankaalle on-
kin tärkeää, että repertuaa-
rista löytyy tuttuja hahmoja 
kaiken ikäisille. Esityksen 
tulee olla kuin karkkikaup-
pa: jokaiselle jotakin! Eri-
tyisen mieluista on ottaa 
käsittelyyn aina jokin hyvin 

ajankohtainen hahmo. Keik-
koja tehdään monenlaisissa 
tapahtumissa ympäri Suo-
men.

Juonto- ja komediakeik-
kojen lisäksi Kettukangas-
ta on kuultu jo vuodesta 
2008 lähtien Radio-Pookin 
aalloilla. Hänestä on tul-
lut yksi kanavan supliikeis-
ta kestosuosikeista. Hänet 
palkittiinkin vuoden pai-
kallisradiojuontajana Ra-
dioMedia ry:n järjestämässä 
RadioGaalassa peräkkäisinä 
vuosina 2019 ja 2020.

- Hyvällä radiojuontajal-
la on aina taskussaan pari 
uutta vitsiä, kun lähtee juon-
tamaan päivän lähetystä. 
Radiotyö poikkeaa live-esi-
tyksistä paljonkin, kun ylei-
sö on kuviteltava paikalle. 
Mutta samalla tavalla huu-
mori vapauttaa ja rentouttaa 
radiossakin! JK

Viime kesänä Kuivaniemen kesämarkkinoilla 
imitaatioesityksiensä lomassa Ari Kettukan-
gas (oik.) kävi ottamassa leikkimielistä matsia 
Juha Hännisen kanssa.

Positiivisesti yhdessä 
tekemällä olemme enemmän

Vesistöt, satamat ja niiden 
ympäristö ovat valttikortti-
amme. Vatunki on puhutut-
tanut ja puhututtaa. Siellä on 
monia mahdollisuuksia ja 
selkeät ratkaisut myös mah-
dollistavat useiden toimi-
joiden toimimisen alueella. 
Neuvotteluja, innokkuutta 
ja ymmärrystä toki tarvitaan. 
Se on edellytys kehitykselle. 
Muutoinkin kehittämishank-
keiden ja esimerkiksi sata-
mien osalta meillä on tärkeä 
tehdä suunnitelma, aikaja-
na, jolle eri hankkeita sijoi-
tetaan. Kaikkia ei voi viedä 
eteenpäin kerralla, mutta il-
man suunnitelmaa mikään 
ei edisty. 

Kuivalaisia on puhutut-
tanut pitkään myös asun-
not tai lähinnä niiden puute. 
Se on aidosti este sekä väes-
tönkehitykselle mutta myös 
yritystoiminnalle. Asian suh-

teen on nyt vahvaa tahtotilaa 
ja konkreettisia toimiakin. 
Toivoisin myös, että ottai-
simme kaikki agendalle hie-
nojen tonttien kauppaamisen 
niin tutuille kuin vieraille-
kin. Saavutettavuus on hyvä, 
luonto vesistöineen lähellä ja 
palvelutkin pelaa. Ainakin 
niin kauan, kun on käyttä-
jiä ja asiakkaita. Siinäpä sekä 
haaste että mahdollisuus. 
Uutena avauksena on tulos-
sa myös vanhemmalle väelle 
suunnattu hanke etsivineen, 
digitukineen ja kenkien nas-
toittamisineen. Muistakaapa 
hyödyntää. 

Rentouttavaa joulunaikaa 
ja lahjoiksi mieluummin ruu-
suja kuin risuja!

Toivottelee 
kunnanjohtajanne 
Marjukka

Marjukka Manninen: ”Joulun aika on rauhoittumi-
sen ja välittämisen aikaa.”

Mehtäset Oy
Metsäkoneurakointi

040 573 0005
Jani Ohtonen

Jokivarren PuutarhaJokivarren Puutarha
0400 1921420400 192142

ILOA JOULUUN 
ILOA JOULUUN 

KUKKASILLA!KUKKASILLA!
La 10.12.  klo 10 - 15  JOULUMARKKINAT
Ma 12.12 Klo 18 Kinkku-Bingo
Su 18.12.  klo 16.00  Kinkku-Bingo 
 (Riisipuuro-tarjoilu. Glögi. 
 Torttukahvit ym )
Ma 26.12. Tapanin PV Bingo klo 16.00
Su 1.1.2023  JÄTTI-bingo

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Seurantalon tapahtumat

1515

232322 88
44
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Uunon kuumissa puumissa 
oli sähäkkää toimintaa

Kuivaniemen Roolinvaihta-
jien esittämä Simo Perämäen 
komedia, on hauskuuttanut 
yleisöä niin Kuivaniemel-
lä kuin Iin Huilingissakin, 
kuuden näytelmän verran 
keväästä alkaen. Lokakuus-
sa kokoontunut harraste-
lijateatteriporukka valitsi 
ensin näytelmän, mikä otet-
tiin työn alle. Suuri merkitys 
tässä vaiheessa oli näytte-
lijöiden ja näytelmän rooli-
hahmojen määrä. Kun nämä 
asiat oli lyöty lukkoon, alkoi 
harjoittelu. 

Näyttelemisen harrastuk-
sena vastikään aloittanut, 
poliisin ja lentoemännän 
rooleja Uunon kuumissa 
puumissa näytellyt  Tarja 
Heinikoski, on pienestä pi-
täen ollut innostunut näyt-
telemisestä. 

– Kiinnostus lähti kou-
lun joulunäytelmistä ja vaik-
ka välillä ujostuttaakin, on 
esiintymisen ilo vienyt mu-

kanaan Heinikoski kertoo.
– Haasteellisinta  tässä 

esityksessä, oli vaihtaa tyy-
lilajista toiseen. Lentoemän-
nän roolia oli mukavampi 
esittää roolihahmon huu-
morin takia, kuin jäyhem-
pää poliisia. Kun saa yleisön 
nauramaan esityksen aika-
na, se rentouttaa. Pidänkin 
eniten komediasta ja farssis-
ta, Heinikoski sanoo. 

– Kolmivuorotyökään ei 
ole ollut esteenä, saimme 
harjoitusten aikataulut so-
viteltua ja mikäli tällainen 
harrastus innostaa, ota vain 
reilusti yhteyttä meihin, 
Heinikoski innostaa.
                                                                                                                  
Maarit Halttu

Minna Kolehmainen alkoi 
ajamaan taksia omissa ni-
missään syyskuun alkupuo-
lella, Kuivaniemi, Olhava 
sekä Oijärvi alueenaan. Ko-
lehmainen aloitti kolme 
vuotta sitten ensin osa-ai-
kaisesti alueen takseissa ja 
on viimeiset 1,5 vuotta työs-
kennellyt täysipainoisesti 
Oijärven taksissa. 

– Oijärven oman auton 
lopettaessa toimintansa, oli 
hyvä hetki alkaa yrittäjäksi, 
Ilman vanhempien paikal-
listen taksikuskien kannus-
tusta kynnys olisi ollut 
korkeampi, Kolehmainen 

Uusi taksiyrittäjä 
Kuivaniemellä

kertoo. 
– Tähän työhön päädyin 

loppupeleissä sattuman 
kautta, vaikka lapsuuden 
haaveammatti olikin juuri 
taksikuski, muistelee Koleh-
mainen nauraen. 

– Asiakaspalvelu ja työn 
vaihtelevuus sekä liikku-
vuus ovat ehdottomasti alan 
parhaita puolia. Vaikka työ-
ajat ovat välillä raskaita, 
vapaapäiviäkin pystyy jär-
jestämään hyvällä yhteis-
työllä kollegojen kanssa, 
Kolehmainen kiittelee.
                                                                                                           
Maarit Halttu

– Asiakaspalvelu ja työn vaihtelevuus sekä liikkuvuus ovat ehdot-
tomasti alan parhaita puolia, sanoo Minna Kolehmainen. Kuva 
Ville Hiltunen. Sirkka Junes jututtaa taloon 

tullutta poliisia, Tarja Heinikos-
kea, Mikko Karhun päivitelles-
sä vieressä.

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Kuivaniemen osakaskunnan 
vesi- ja maa-alueet (130-407-
876-1) sijaitsevat Iin kunnan 
Kuivaniemen kylän alueel-
la. Osakaskunta keskittyy 
toiminnassaan alueidensa 
vesistöjen ja muun luonnon 
tilan parantamiseen, kala-
kantojen turvaamiseen ja ka-
lastukseen liittyvien asioiden 
hoitamiseen. 

Osakaskunta on mahdol-
listanut Kuivajoen alajuok-
sun väylän kunnostuksen ja 
koskien kunnostukset vael-
luskaloja varten. Työt on 
rahoitettu osin omalla ra-
halla, mutta myös Iin kun-
nan, ELY-keskusten sekä 
Oulun Seudun Leader ry:n 
tuella. Viime vuosina osa-
kaskunta on ottanut myös 
enemmän sosiaalista vastuu-
ta alueellaan ylläpitämällä 
mm. Pankinnokan uimaran-
taa, Vatungin matkaparkkia 
ja talviuintia sekä tekemällä 
Oolannin laavulle esteettö-
män kulun. 

Osakaskunnan aktii-

Kuivaniemen osakaskunta toimii 
aktiivisesti vesi- ja maa-alueidensa hyväksi

visen toiminnan on mah-
dollistanut vuotuiset tulot, 
joita saamme kalastuslupien 
myynnistä sekä maa- että ve-
sialueiden vuokrista kalan-
kasvattajilta ja sähköyhtiö 
Leppäkoski Group Oy:ltä. 
Nämä tulot ovat jatkossakin 
erittäin tärkeitä toimintam-
me turvaamiseksi.    

Nyt on meneillään Iin 
kunnan vetämä ”Kotalahti 
kuntoon” – esiselvitys, jonka 
tavoitteena on parantaa ka-
lanpoikasten talvisäilytystä 
parantamalla alueen virtaa-
maa ja siistimällä merenpoh-
jaa puupölleistä, verkoista 
ja sinkkivaijereista. Siivous 
tehdään sulan veden aikana 
2023. Virtauksen parantami-
nen ruoppaamalla tehdään, 
jos siihen saadaan asianmu-
kainen vesilupa ja rahoitus. 

Vuonna 2022 saatiin Ou-
lun Seudun Leader ry:ltä 
positiivinen rahoituspäätös 
Kuivajoen alajuoksun kehit-
täminen – vaihe 2 projektil-
le, jossa mm. parannetaan 

Kaikkolanrannan satamara-
kenteita, poistetaan väylältä 
lietteitä ja kiviä, parannetaan 
Varvinkarin uoman virtaus-
olosuhteita sekä luodaan 
edellytyksiä virkistyska-
lastukselle Vuolunsaareen. 
Kaikkolanrannan sataman 
muutostyöt aloitetaan jo jou-
lukuun alussa, koska kalus-
toa vapautui juuri Simojoen 
alajuoksulta.

Viimeisin iso hanke käyn-
nistettiin yleisen kokouk-
sen päätöksellä lokakuussa 
2022 yhdessä Leppäkoski 
Group Oy:n kanssa. Yhti-
ön tavoitteena on rakentaa 
uusia tuulimyllyjä osakas-
kunnan merialueelle ja luo-
pua Vatungin maa-alueiden 
myllyistä sitä mukaa, kun 
se on tarkoituksenmukais-
ta. Hanke varmistaisi osa-
kaskunnalle hyvät tulot ja 
mahdollisuuden kehittää 
toimintaansa seuraavien 
kymmenien vuosien aika-
na. Hanke alkaa ensi kevää-
nä ympäristön vaikutusten 

arvioinnilla eli YVA-selvi-
tyksellä. Mikäli tuulivoimaa 
saadaan alueellemme lisää, 
mahdollistaa se osakaskun-
nan entistäkin laajemman 
toiminnan alueen ihmisten ja 
luonnon hyväksi.

On selvää, että osa osa-
kaskunnan suunnittelemis-
ta hankkeista herättää myös 
huolta ja vastustusta. Hank-
keista ja niiden vaikutuksis-
ta pyritään jakamaan tietoa 
mahdollisimman avoimes-
ti ja tasapuolisesti. Lisäksi 
niistä tiedotetaan paikallisis-
sa medioissa ja tarvittaessa 
niistä järjestetään erillisiä in-
fotilaisuuksia. Tarkoituk-
sena on jakaa puolueetonta 
tietoa, jotta niiden perusteel-
la jokainen osakas voi muo-
dostaa oma kantansa siihen, 
miten ja mihin suuntaan osa-
kaskunnan maa- ja vesialuei-
ta tulisi kehittää.

Hyvää joulua ja rauhallis-
ta uutta vuotta 202! 

Hoitokunta

Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

Kuivajoki. Kuva Luken tutkijat.
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• Tikkaat

• Kattosillat
• Lumiesteet

Puh. 040 547 1562

KESTOkouru

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Miltei 30 vuotta poissa Kui-
vaniemeltä on muokannut 
Juha Alvarista ihmisen, joka 
arvostaa kotikyläänsä, hyvi-
ne ja huonoine puolineen. 
Pesti kolmen lapsen yk-
sinhuoltajaisänä, helpottui 
nuorimmaisen tullessa täy-
si-ikäiseksi. Nyt oli aika ir-
rottautua tutusta arjesta ja 
muuttaa elämäänsä.

Alvarin vanhin poika 
Henri on kirjoittanut yli-
oppilaaksi ja opiskellut it-
selleen 2 ammattia. Hän 
toimiikin nykyään ammat-
timuusikkona. Musiikki-
opistossa klassista lauluakin 
opiskellut parikymppinen 
Aleksi on tuttu näky mo-
nelle kuivalaisille, työsken-
teleehän hän paikallisella 
huoltoasemalla ja saa opin-
tonsa päätökseen lähiaikoi-
na. 

Emilia tytär taitaa trum-
petin salat ja on Aleksin 
tavoin opiskellut musiik-
kiopistossa.  Hän on jo pie-
nenä esiintynyt satapäiselle 
yleisölle, Alvari kertoo yl-
peänä. Ei ole ihme, että Al-
varin perilliset ovat perineet 
intohimon musiikkiin isän-
sä tavoin. Juha Alvari kertoo 
itse innostuneensa musiik-
kiin varhaisessa teini-iässä.

Juurilleen palannut Juha Alvari
– Ajelin polkupyörällä 

Kuivaniemen kylänraittia 
ajelin ja kuulin kun Nuoriso-
seuralta kuului musiikkia ja 
menin sisälle katselemaan. 
Ikosen Raimo  näki innos-
tuneen pojan ja lupasi mi-
nun jäädä kuuntelemaan, 
kun silloinen Soundi Ässät 
harjoittelivat tulevaa ohjel-
mistoaan, Alvari muistelee. 
Kehusmaan Seppo, Aapa-
järven Antero sekä Suorsan 
Ari, antoivat minun tarttua 
mikkiin ja antoivat neuvo-
ja sekä opastivat innokasta 
poikaa alkuun pääsyssä, jat-
kaa Alvari. Hän kiitteleekin 
Soundi Ässän jäseniä tsemp-
paamisesta ja tuesta.

Music In media -linjan 
hyvin arvosanoin käynyt 
Alvari, kehuu monipuolista 
Länsi- Lapin ammatti-insti-
tuutin koulutusta, josta oppi 
musiikin lisäksi, myös mo-
nia muita hyödyllisiä taitoja, 
joista on ollut hyötyä mu-
siikkiuralla.

Lapin Tangokuninkaaksi 
vuonna 2014 kruunattu Al-
vari, on päässyt esiintymään 
7000-10 000 hengen yleisölle 
muun muassa edesmenneen 
Kari Tapion kanssa samalla 
lavalla. 

– Vuonna 2016 osallistuin 

Tangomarkkinoille ja pääsin 
32 parhaan joukkoon. Jou-
duin harmillisesti jättämään 
kisan kesken, akuutin selkä-
vian takia, kertoo Alvari. Eh-
käpä se olikin parempi niin, 
pohdiskelee Alvari tänä päi-
vänä tilannettaan, sillä nyt 
minulla on vahva tunne, 
että olen valmiimpi ja aiem-
min olin ikään kuin hioma-
ton timantti, hän jatkaa. 

– Ensi vuonna olisi tar-

koitus osallistua 2 isoon 
laulukilpailuun ja toinen 
pitkäsoittoni ilmestyy huh-
ti-toukokuussa. Haaveita 
on hyvä olla ja suurin haa-
veeni tällä hetkellä olisi, että 
elättäisin musiikilla itseni, 
positiivisesti elämään suh-
tautuva Alvari mietiskelee.

Maarit Halttu

– Ensi vuonna olisi tarkoitus osallistua 2 isoon laulukilpailuun ja 
toinen pitkäsoittoni ilmestyy huhti-toukokuussa, haaveilee Juha 
Alvari.

MAANRAKENNUS 
HAN-KIA OY

-Pienet kaivinkonetyöt

0400 169 635

Kuivaniemen nuorisoseu-
ralla on pitkät perinteet niin 
talkootyöstä kuin työllistä-
misestäkin.

Moni kuivalainen nuo-
ri on aloittanut työuransa 
seurojentalolla. Kesäsetelit 
ovat olleet oiva väylä, pääs-
tä kiinni työelämän saloi-
hin. Oma-aloitteellisuutta 
ja luotettavuutta kaivataan 
nuoriltakin, on tärkeää että 
työnantaja voi luottaa nuo-
reen ja hänen työpa-
nokseensa ja siihen, että 
paikalla ollaan sovitusti. 
Mukavia nuoria on sattunut 
kohdalle ja he ovat saaneet 
tehdä monipuolisesti erilai-
sia töitä.

Nuorisoseuran otti ve-
tovastuun tänä kesänä 
Kesämarkkinoiden järjestä-
misestä. Kesäsetelillä töis-
sä olleet nuoret, saivatkin 
maistaa markkinatouhua 
kerrakseen. Sitäpä ei äkki-
seltään arvaakkaan, kuinka 
monta asiaa on hoidettava 
ennen kuin markkina- alue 
avataan yleisölle. 

Peräkärrykuormia ajel-
tiin edestakaisin , kuljettet-
taessa penkkejä, kaappeja ja 
kaikenlaista tavaraa markki-
na-alueelle ja takaisin niiden 

Nuorisoseura työllistäjänä 
jo parikymmentä vuotta

loputtua. Kesäsetelinuo-
ret saivat tehdä ruumiillista 
työtä, myös telttojen pys-
tytysten myötä sekä pöy-
tien ja tuolien kantamisessa 
ja asettelemisessa kahvitel-
talle. Tänä kesänä työllistet-
tiin 2 henkilöä, ensi kesänä 
luultavasti enemmän, mi-
käli markkinat järjestetään 
kaksipäiväisenä. Bingos-
sa on työllistettävillä nuo-
rilla ollut myös tärkeä rooli, 
bingojen tarkistuksessa sekä 
palkintojen viemisessä. Ket-
teräjalkaisina, he ovatkin 
olleet oiva apu tässä hom-
massa.

Tänä vuonna nuoriso-
seura on työllistänyt myös 
tukityöllistettynä Maa-
rit Halttua. Osatyökyvyttö-
myysekkeellä oleva Halttu, 
työskentelee 20 tuntia vii-
kossa ja  kiitteleekin työn 
monipuolisuutta sekä jous-
tavia työtehtäviä. Joulukuun 
loppuun saakka seuralla 

töissä oleva Halttu, on toi-
minut tapahtuma-avusta-
jana erilaisten tapahtumien 
järjestämisessä, bingojen 
kahvilatätinä sekä kirjoitel-
lut lehtijuttuja.

Yhteenvetona voisi sa-
noa, että Kuivaniemen nuo-
risoseuralla on työllistävä 
vaikutus monenikäisiin ja 
eri lähtökohdista mukana 
oleviin kuivalaisiin.

Tänä vuonna nuorisoseura on 
työllistänyt myös tukityöllis-
tettynä Maarit Halttua. Kuva 
Henrikka Heikkinen.

Tarjoamme metsänomistajille puukaupan 
lisäksi kattavat metsän- ja luonnonhoito- 
palvelut. Puunhankintamme kasvaa ja 
haluamme ostaa lisääntyvät määrät omistaja- 
jäseniltämme Suomesta. sulan maan aikana 
korjattavissa olevia leimikoita sekä  
hankintapuuta.

Otathan yhteyttä omaan metsäasian- 
tuntijaasi, niin sovitaan tapaaminen.
www.metsagroup.com/metsaasiantuntija

Puukauppaa ja 
metsäpalveluita

Kyllä Metsä pitää huolen omistaan.



KUIIVALAINENKuivaniemen 
Nuorisoseura

12 2022

Kuivaniemen Kotiseu-
tumuseolla kesä 2022 oli 
koronarajoituksista huo-
limatta varmaankin vilk-
kaampi kuin koskaan. 
Kuivaniemellä toimineiden 
koulujen toimintaa esittä-
vä valokuvanäyttely herät-
ti runsaasti kiinnostusta niin 
vakituisten asukkaiden kuin 
kesävieraiden ja satunnais-
ten matkailijoidenkin kes-
kuudessa. 

Näyttelyyn saatiin kii-
tettävästi luokkakuvia aina 
1920-luvulta alkaen. Myös 
kuvia koulurakennuksista ja 
koulujen historiaan ja niihin 
liittyneistä tapahtumista. 
Olihan kouluja eri vuosi-
kymmenillä lähes jokaisel-
la kylällä ja koulua pidettiin 
kaikkiaan viidessätoista eri 

Museon 
kulmilta

paikassa. Osa kouluista to-
sin toimi kuitenkin varsin 
lyhyen aikaa. 

Kotiseutuyhdistys jat-
kaa koulukuvien keräystä 
vielä tulevan vuoden ai-
kana ja luokkakuvia ote-
taan mielellään vastaan. 
Samoin toivomme saavan 
kuvia koulurakennuksista 
ja koulujen historiaan liitty-
vää aineistoa täydentämään 
näyttelyä. 

Kuva-aineistosta tullaan 
kokoamaan aikanaan valo-
kuvanäyttely, josta osa tulee 
esille museon tiloihin ja ko-
konaisuudessaan nähtäville 
yhdistyksen www-sivuille. 
www.kotiseudut.fi/kuiva-
niemenkotiseutuyhdistys.    

Museon ylläpito ei ole 
pelkästään rakennusten ja 

pihaympäristön hoitoa. Esi-
neistö on nimettävä, valoku-
vattava ja luetteloitava sekä 
vielä numeroitava. Työ on 
aikaa vievää ja vaatii huo-
lellisuutta. Kokoelman esille 
laittaminen on tilan puut-
teen vuoksi ollut aiemmin 
haasteellista. Viime kesä-
nä isoon aittaan valmistu-
neet hyllyt helpottivat tätä 
ongelmaa. Niinpä jatkossa 
voimme jälleen harkinnan 
varaisesti vastaanottaa ko-
koelmasta vielä puuttuvaa 
esineistöä.

Ison osan tiistai-iltojen 
talkootunneista vie piha-
alueen ja istutusten hoito 
sekä pienet rakennusten 
kunnostus- ja ylläpitotoimet. 
Kuitenkin aina kiivaankin 
töiden paiskimisen keskel-

lä istahdetaan hetkeksi pik-
kuaitan pöydän ääreen tai 
pihalle juttujen ja talkookah-
vien merkeissä. Viime kesän 
aikana kokoonnuttiin mu-
seolla 15 kertaa. Kun tiis-
tai-illan talkoisiin osallistuu 
pitkälti toistakymmentä yh-
distyksen jäsentä kertyy kol-
men tunnin työrupeamista 
näin ollen kesän mittaan 
henkilötyötunteja reippaas-
ti yli 600. Melkoinen työpa-
nos. Suuret kiitokset kaikille 
talkoisissa mukana olleille 
yhdistyksen jäsenille.  

Kotiseutuyhdistys piti 
kesän aikan kaksi lauluiltaa, 
joista toinen sateen vuok-
si seurantalolla. Molemmis-
sa tapahtumissa musiikista 
vastasi Iin laulupelimannit. 
Valokuvanäyttelyn avajaiset 

Kotiseutuyhdistys jatkaa koulukuvien 
keräystä vielä tulevan vuoden aikana

pidettiin markkinaviikon-
lopun sunnuntaina heinä-
kuun 17. päivänä. Museolla 
oli puffetti avoinna ja kä-
vijämäärässä tehtiin var-
maankin kaikkien aikojen 
ennätys. 

Avajaispäivänä näytte-
lyyn tutustui n. 80 kävijää. 
Museo oli avoinna viikon-
loppuisin heinäkuun alusta 
elokuun loppuun sekä aina 
talkoo- ja lauluiltoina. Val-
takunnalliseen harrastus-
viikkoon yhdistys osallistui 
pitämällä museo avoinna 
lauantaina 10. syyskuuta.

Kesäkuun 18. päivänä 
retkeiltiin kahdenkymme-
nen jäsenen porukalla Uta-
järvellä ja Vaalassa. Matkalla 
tutustuttiin Utajärven kivi-
puistoon ja Vaalan kunnan 

ylläpitämään Lamminahon 
museokartanoon (www.fa-
cebook.com/lamminahon-
talo/). Lamminahon talo 
poikkeuksellisen ehjänä 
ja alkuperäisenä kokonai-
suutena oli todella mielen-
kiintoinen ja suositeltava 
tutustumiskohde paikallis-
histotiasta kiinnostuneille.  

Toivotamme kaikille lu-
kijoille lämmintä ja rau-
haisaa Joulun aikaa ja 
onnellista uutta vuotta. 

Kuivaniemen 
Kotiseutuyhdistys ry
Kauko Vakkala

Kuivaniemen nuorisoseuran

JOULUMARKKINOILLA 
LA 10.12. KLO 10-15
KÄSITÖITÄ • LEIVONNAISIA

KALATUOTTEITA • LIHATUOTTEITA
JOULUTAVAROITA

TERVETULOA
JOULUMARKKINOILLE!

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

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Kuivaniemen Yrittäjät ry 
vietti tällä kertaa pikkujou-
luaan hieman pienimuotoi-
semmin, kertoo yhdistyksen 
puheenjohtaja Ari Kaakku-
riniemi. Merihelmeen ko-
koontui jouluillalliselle noin 
25 henkilöä ja iltaa vietet-
tiin oikein mukavissa mer-
keissä.

Samalla pidettiin syys-
kokous, jossa päätettiin, että 
hallituksen kokoonpano säi-
lyy samana vuodelle 2023. 
Puheenjohtajana jatkaa Ari 
Kaakkuriniemi ja muut hal-
lituksen jäsenet ovat Han-
nu Kehus, Sari Hirvaskoski, 
Jouko Herva, Arja Honka-
maa, Matti Kumpulainen, 
Veikko Södö ja Jukka-Pekka 
Miettunen.

- Toki kokouksessa kes-
kusteltiin, että nuorennus-
leikkausta hallitukseen 
pitäisi saada ja ensi vuonna 
pitää vähän ottaakin itseäm-
me niskoista kiinni, että siir-
rämme katseet eteenpäin ja 
mietimme miten toimintaa 

Kuivaniemen yrittäjien 
kuulumisia

kannattaisi kehittää, Kaak-
kuriniemi kertoo.

Toimintasuunnitelmas-
sa mukaan ensi vuonnakin 
osallistutaan paikallisiin ta-
pahtumiin sekä pyritään 
yhteistyöhön kylien näky-
vyyden ja toimintojen kehit-
tämiseksi.

Yhdistyksen tämän vuo-
den ohjelmaan kuului mm. 
maaliskuussa perinteiset 
Lasten hiihdot. Urheiluken-
tällä pidettyyn tapahtumaan 
osallistui 2–12-vuotiaita hiih-
täjiä, joista kaikki palkittiin.

Kesällä Yrittäjät olivat 
mukana talkoilemassa Iin 
Kesämarkkinoiden ja Rop-
parantarockin parissa, muun 
muassa pystyttämässä telt-
toja. Kansallisena Yrittäjän 
päivänä 5.9. järjestettiin yh-
teinen tori- ja makkaranpais-
totapahtuma, joka keräsi yli 
sata kävijää.

Tänä vuonna poikkeuk-
sellisesti ei valittu vuoden 
yrittäjää.

Uudet jäsenet
Vuoden aikana yhdis-

tykseen liittyi neljä uutta jä-
senyritystä ja tällä hetkellä 
jäseniä on kaikkiaan 36.

Kultainen Puutalo Oy on 
Juha Ravelan omistama per-
heyritys, joka tarjoaa palve-
luja rakennusrestauroinnin, 
hirsitöiden ja LVI-töiden 
alalla.

AEH Hako Oy on Vil-
le Hakokönkään sähköasen-
nuksia tarjoava yritys.

TeMaRock Oy:n Tero 
Ylitalo on kaivos- ja louhin-
talaitteiden asiantuntija, joka 
tekee kaivos- ja louhintalait-
teiden kunnossapitoa sekä 
koulutusta.

Polar Works Monipalve-
lu Oy on yrittäjä Kari Meri-
läisen monipuolinen yritys, 
joka tarjoaa muun muassa 
rakennusalan ja kiinteistö-
huollon palveluita. JK

Kuivaniemen Yrittäjien porukkaa syyskokouksessaan 26.11. Merihelmessä.

Ari Kaakkuriniemi jatkaa Kuiva-Ari Kaakkuriniemi jatkaa Kuiva-
niemen Yrittäjien puheenjohta-niemen Yrittäjien puheenjohta-
jana vuodelle 2023.jana vuodelle 2023.
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Kuivaniemen eläkkeensaa-
jat perustettiin 26.1.1977 
Leevi Heinikosken kotona 
pidetyssä kokouksessa. Toi-
minta oli alusta alkaen ak-
tiivista, Ympäri Suomen 
käytiin retkillä 1-2 kertaa 
vuodessa. Pisimmät matkat 
olivat Neuvostoliiton Pie-
tariin sekä Norjaan Lofoo-
teille. Teatterimatkat pari 
kertaa vuodessa ja ”Ras-
vareissut” Haaparannalle 
muutaman kerran vuodes-
sa. Yhdistyksellä on ollut 45 
vuoden aikana 8 Puheen-
johtajaa:   Leevi Heinikoski 
,Yrjö Kauppi, Risto Mäck-
lin, Yrjö Heikinmatti, Rauha 
Blomster, Helmi Kumpu-
niemi, Sirkka Junes ja Anita 
Tuuttu. Sihteerinä on ollut 

Kuivaniemen eläkeensaajat 
ry 45 vuotta

vain 4 henkilöä: Elsa Mäck-
lin, Lempi Vakkuri, Säde 
Ikonen ja Martti Kaarre . Pi-
simpään on toiminut Säde 
Ikonen 23 vuotta.

 Koronan vuoksi 45v juh-
lat siirrettiin syksyyn ja pi-
dettiin 20.10 Kuivaniemen 
Kievarissa  joka täyttyi iloi-
sista juhlijoista. Juhlissa oli 
ruokailun ja kakkukahvien 
lisäksi yhteislaulua, pienois-
näytelmiä ja ansiomerkkien 
jakoa. 

17.11 pidetyssä syys-
kokouksessa valittiin jat-
kamaan Puheenjohtajana 
Anita Tuuttu ja Sihteerinä 
Martti Kaarre

Martti Kaarre

Kuvassa EKL:n Oulunpiirin Puheenjohtaja Risto Örling vaimonsa 
kanssa ja Anita Tuuttu, Sirkka Junes, Martti Kaarre ja Haitarissa 
Esko Holappa.

Eläkeliiton Kuivaniemen 
yhdistyksen syyskokouk-
sessa 24.11.2022 keskustel-
tiin aktiivisesti ja otettiin 
kantaa ikäihmisten palve-
luiden ja hoidon järjestämi-
sestä Kuivaniemellä. Suuri 
huoli oli läheisten ja omas-
ta pärjäämisestä, kun terve-
ys  ja kunto heikkenevät.

Kokouksessa valittiin 
myös toimihenkilöt seuraa-

Kuivaniemen eläkeliiton puheenjohtajana 
jatkaa Anne Väätämöinen

valle vuodelle. Hallituk-
sessa jatkavat: Heinikoski 
Raija, Keränen Kirsti, Kestilä 
Paavo, Koskela Taina, Puo-
tiniemi Seija, Rousu Antti, 
Ruotsalainen Helvi, Vahto-
la-Heiskari Anna-Liisa, Vää-
täjä Kerttu ja Ylisuvanto 
Seija.  Puheenjohtajana jat-
kaa Anne Väätämöinen ja 
sihteerinä jatkanee Seija Tik-
kanen.

Takana on vilkas syk-
sy, joka aloitettiin Vatun-
gissa ulkoillen ja makkaraa 
paistaen. Kahvitilaisuuk-
sissa on ollut runsaasti kä-
vijöitä ja vieraita on ollut 
mm. apteekista, kunnas-
ta, seurakunnasta. Konsert-
timatka Kemin Kirkkoon ja 
Puurojuhla päättävät kau-
den ja Tammikuussa taas 
jatketaan.Tervetuloa tutus-

tumaan toimintaamme. Li-
sätietoa tapahtumista löydät 
kotisivuiltamme elakeliitto.
fi/kuivaniemi ja ilmoitus-
tauluilta. 

Rauhallista Joulun aikaa 
kaikille

Anne Väätämöinen
puheenjohtaja

Kuivaniemen Nuorisoseura, 
eläkkeensaajat, eläkeliitto 
ja hoivakodin sekä asumis-
palveluiden henkilökunta 
yhteistyössä järjestivät asuk-
kaille virkistäytymispäivän 
kesäjuhlan merkeissä loppu-
kesästä.

Jore Siltala kitaroineen 
esiintyi tapahtumassa ja lau-
leskeli mukaansatempaa-
via iskelmiä asukkaiden 
iloksi. Ketteräjalkaisimmat 
laittoivat jopa humpaksi ja 
nauttivat silminnähden ti-
laisuudesta. Nuorisoseura, 
eläkkeensaajat ja eläkeliit-
to paistelivat makkaraa sekä 
vohveleita, jotka maistui-
vat komeassa aurinkoisessa 
säässä asukkaille sekä myös 
ansaitusti henkilökunnalle.

Ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon suoritta-
nut Päivi Ylisuvanto toimii 
hoivakodilla esimiestehtä-
vissä. Vuodesta 2017 Kui-
vaniemellä työskennellyt 
Ylisuvanto kertoo koronan 
tuoneen omat haasteensa.

– Ammattitaidolla, oi-
kealla asenteella ja suurel-
la sydämellä henkilöstö on 
töitä tehnyt. Suuret kiitok-
set lähtevät myös hoitopuo-
lelta eläköityneille hoitajille, 

Virkistäytymispäivä Kuivaniemen 
asumispalvelussa ja hoivakodilla

jotka ovat heittäneet keikkaa 
ja näin ollen helpottaneet 
työntekijävajetta, Ylisuvan-
to jatkaa.

– Tällaiset virkistäyty-
mispäivät tuovat muka-
vaa vaihtelua asukkaiden 
ja meidän työntekijöiden-
kin arkeen. Hienoa että nyt 
olemme saaneet kolmannen 
sektorin mukaan järjestelyi-
hin ja koen, että yhteen hii-
leen puhaltaminen on hieno 
juttu. Itsekin talkoilin ke-
sämarkkinoilla vuorostani 
nuorisoseuran lättyjenpais-
tovuorossa, Ylisuvanto li-
sää.

– Iissä Lions klubi on ak-
tiivisesti monessa mukana 
ja olikin hienoa huomata, 
että Kuivaniemelläkin toi-
mitaan yhdessä yhteisen 
hyvän eteen. Vapaaehtoisia 

kaipaillaan yleisellä tasol-
la ja mikäli koet, että sinulla 
olisi aikaa lukea, vaikka leh-
teä tai musisoida , sillä mu-
siikki tuo iloa ja tällä tavoin 

Kuivaniemen Eläkeliitto ry:n syyskauden avaus Vatungissa.

piristää monien arkea, oli-
simme siitä kiitollisia Ylisu-
vanto jatkaa.

Maarit Halttu

Päivi Ylisuvanto toimii hoiva-
kodilla esimiestehtävissä, hän 
sanoo, että virkistäytymispäi-
vät tuovat mukavaa vaihtelua 
asukkaiden ja meidän työnte-
kijöidenkin arkeen.

 JoulumyyjäisetJoulumyyjäiset
Yli-Olhavan maamiesseuralla 

su 11.12.2022 klo 13.00-16.00.

Myyjäisten 
jälkeen 

KINKKUBINGO 
klo 17.00.

Joulupukki  vierailee.
Glögitarjoilu.

Myynnissä leivonnaisia, 
käsitöitä, joulukukkia jne.

HUIPPU-
ARVONTA, 

pääpalkintona 
aggregaatti.

Pöytävaraukset p. 045 127 5663/ 
Kirsimaria. Ei paikkamaksua.

Kuljetusmahdollisuus Olhavan 
seudun ikäihmisille. Ilmoittaudu 
tai kysy lisätietoja!

Jore Siltala kitaroineen esiintyi 
kesällä Kuivaniemen hoivako-
din virkistäytymispäivässä.

Kuitupuulla on nyt kysyntää
 - tehdään puunmyyntisuunnitelma valmiiksi.

Juha Raappana, metsäasiantuntija
040 031 8607, juha.raappana@mhy.fi
Toimialue Kuivaniemi, Oijärvi
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Sepäntie 2, 90850 Martinniemi, puh. 08 5638 715

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA
 MA–PE 10.00–13.30

 MA–PE 7.30–16.30
 LA SULJETTU

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Seurantalo/
Kuivaniemen 
nuorisoseura

Karhunkedontie 1, 90410 OULU

mukavaa joulua 
ja iloista

uutta vuotta!

toivottaa
Suomen suurin 

kaytettyjen tietokoneiden 
verkkokauppa

:

Lampaanlihaa ja -jalosteita 
mm. säilyke, grillimakkara ja kebab

http://facebook.com/kallion.lammas/
p. 044 513 4154
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Kahden vuoden tauon jäl-
keen viime kesänä Kui-
vaniemelle saatiin jälleen 
markkinatunnelmaa, kun 
lauantaina 16.7. Kuivanie-
men kesämarkkinat jär-

Kuivaniemen nuorisoseuran kesätoimintaaKuivaniemen nuorisoseuran kesätoimintaa
Kuivaniemen kesämarkkinoilla tuhannet kävijät pää-Kuivaniemen kesämarkkinoilla tuhannet kävijät pää-
sivät tapaamaan toisiaan ja nauttimaan ohjelmasta.sivät tapaamaan toisiaan ja nauttimaan ohjelmasta.

Ammattitaikuri Elias Kvist esiintyi kesällä Nuorisoseuran Super-
sunnuntaissa.

Kuivaniemen Nuorisoseuran lettukojulla pannut kuumina Kesä-
markkinoilla.

Kesämarkkinoiden hupiukot 
koolla eli Nuorisoseuran nok-
kamies Raimo Ikonen sekä 
tapahtumassa lapsia viihdyttä-
nyt Peetu-Pelle.

jestettiin Kuivaniemen 
urheilukentällä. Pääjärjestä-
jänä tapahtumassa oli Kui-
vaniemen Nuorisoseura.

- Hirveän tyytyväinen sai 
olla tapahtumaan: ihmisiä 

riitti ja tunnelma oli hyvä! 
Sääennustuksessa oli povat-
tu kovia sateita, jonka vuok-
si jokunen markkinamyyjä 
jäi pois, mutta eipä tänne lo-
pulta saatu kuin ihan vähän 
tihkusadetta, mikä ei haitan-
nut menoa yhtään, Raimo 
Ikonen kertoo.

Tapahtumassa oli muka-
na kymmeniä talkoolaisia 
ja markkinamyyjiä, sekä yh-
teistyökumppaneita kuten 
Ii-Instituutti, Oulun seudun 
Leader ja muita sponsoreita.

Nuorisoseuran kesäkuun 
ohjelmassa oli myös Super-
sunnuntai, jossa kerättiin 
omavastuuosuutta kesä-
markkinoiden järjestämistä 
varten. 

Putaan Pullalta saatiin 
mojova leipälahjoitus va-
rainkeruuta helpottamaan ja 

vetonaulana toimi ammatti-
taikuri Elias Kvist.

Vuoden ympäri on pidet-
ty myös suosittua bingoa, 
diskoja lapsille ja monenlais-
ta toimintaa – kokouksien li-
säksi tietenkin.

Kuivaniemen 

Ensimmäinen RoppaRanta-
Rock 2022 on saatu päätök-
seen ja vuoden 2023 rockia 
suunnitellaan jo kovaa vauh-
tia. RoppaRantaRock 2022 
järjestettiin Vatungin sata-
massa, jossa esiintyi lukuisia 
pienempiä artisteja ympäri 
Suomen sekä tunnettu rap-
artisti Stepa. Vatungissa on 
mahtavat puitteet järjestää 
festivaali, jonka vuoksi täs-
tä miljööstä tahdotaan pitää 
kiinni.

Satamaan leijui ihana tun-
nelma festarikansan saapu-
essa ja tunnelma oli loppua 
kohden käsin kosketelta-
vissa. Roppis ry on todella 
kiitollinen kaikille, jotka osal-

listuivat festareille sekä festi-
vaalien järjestämiseen. Ilman 
ulkopuolista tukea festivaa-
li olisi mahdotonta järjestää.

Haluamme kehittää ensi-
vuoden RoppaRantaRockis-
ta entistä kovemman sekä 
Kuivaniemen kulttuurin tar-
vetta vastaavan festivaalin. 
Toivomme myös, että voim-
me tarjota yleisölle sellaisen 
kokemuksen, jota festivaa-
leilta odottaa. RoppaRan-
taRock 2023 tulee olemaan 
rockimpi kuin koskaan!

Kiitos kuluneesta vuodes-
ta ja ensi vuonna mennään 
taas kovempaa kuin kos-
kaan, joten nähdään silloin!

RoppaRantaRock järjestettiin vime kesänä Vatungin satamassa. 
Kuva Jere Vorne.

Kuivajoentie 19 B, 95100 Kuivaniemi

040 523 3316
Antti Kanniainen

Sadevesikourut ja 
rakennuspeltityöt

Simon apteekki
ma-pe klo 9-17 
puh. 016 266 009

ma-pe klo 9-16.30
puh. 08 724 7590

Kuivaniemen sivuapteekki

oma festivaali

TAKSI

045 783 761 51045 783 761 51
Minna Kolehmainen

KUIVANIEMIKUIVANIEMI
Olhava | OijärviOlhava | Oijärvi

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986
www.ilerak.com
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E

i sitä voi tietää, ennen kuin sen on

kokenut. Pari napakkaa potkua ja hyppy

kyytiin. Pakkasta silmiin ja suuhun,

hippusen kuuraa kuontaloon.

Pipo vinossa perille. Alas asti.

Ja sitten taas narusta kiinni

ja pinkominen takaisin. Toisto.

Vapise pleikkari, Linnanmäki on

kiinni, mutta pulkkamäki auki.

The Pulkka on saapunut. Taas. Siinä

klassisessa muodossaan. Sellaisena

kuin äitisi ja isäsi sen muistavat.

Ja isovanhemmat. Ominaisuudet ovat

samat. Kaikki vakiona.

Joskin innokkaimmat vilpertit lähtivät

virittämään lisää vauhtia suksirasvan

kanssa. Meinaatko kokeilla samaa?

Vai keksitkö jotain uutta?

Sinne meni kesä ja kärpäset. H yvästi helle.

Kohta on järvet jäässä ja maan peittää

hanki. Silloin ei parane jäädä sisälle,

sillä ulkona on jotakin, jota ei

vaikkapa kesä osaa tarjota.

Pääsylippua et tarvitse,

pulkka riittää pyllyn alle.

Vauhdin tarjoaa painovoima.

Ja ne napakat potkusi.

The Pulkka on nopein tapa liukua

pitkin suurta tai pientä rinnettä.

Parasta viihdettä ilman tarvetta ladata

tai päivittää. Siinä sitten latautuu ne

omatkin akut. Täyteen määräänsä

koko perheellä. Siispä termospullo

reppuun ja liikkeelle.

Tervetuloa vauhti.

Tervetuloa punaiset posket!

PUN AISTEN POSKIEN PALUU

Arvokkaat Kuivaniemeläi-
set. Kuivaniemi on se paikka 
missä minä olen lapsuuteni 
ja nuoruuteni viettänyt. Kui-
vaniemen kunnalliseen kes-
kikouluun pääsin 1972. 
Sinne oli oikein pääsykokeet. 

 Elämäntarinani
Juha Hänninen:

täytymään Kuivaniemen 
joulumarkkinoilla. Kesällä 
pääsin tuohon viereen ur-
heilukentälle, ja tapasin siel-
lä monta tuttua ihmistä. Oli 
tosi mukava kohdata enti-
siä kuivalaisia kesällä ja toi-
vottavasti nähdään myös 
Kuivaniemen joulumark-
kinoilla. Siellä voin myös 
muistella vähän omaa elä-
määni, ja sitä, miten liityn 
Kuivaniemeen. Esimerkik-
si sen, että olen Kuivanie-
men ainoa olympiaurheilija, 
kautta maailman historian. 
Nyt kunta on Ii, mutta se 
kunta, missä minä kasvoin, 
olin ja elin oli Kuivaniemi. 

Elämän tarinaa
Synnyin syksyllä 1959 Ou-
lussa. Synnytyslaitoksel-
ta minut vietiin suoraan 

lastenkotiin, josta siirryin 
puolitoistavuotiaana kas-
vattilapseksi perheeseen 
Kuivaniemen Oijärvelle. 
Vanhempien lisäksi perhee-
seen kuuluivat sisko ja kehi-
tysvammainen veli. Autoin 
talon töissä ja hoidin lehmiä.

12-vuotiaana siirryin Ou-
luun Pohjankartanon kou-
luun. Jo ensimmäisellä 
välitunnilla minua alettiin 
haukkua landepaukuksi. 
Vastasin huutoihin voimal-
la. Huutelu loppui siihen. 
Pian nyrkkeilyvalmentaja 
Topi Mikkola näki  potenti-
aalini kehässä ja aloin tree-
nata nyrkkeilyä.

Ensimmäinen nuor-
ten Suomen mestaruus tuli 
vuonna 1978, toinen 1979. 
Aikuisissa saavutin Suomen 
mestaruudet 1981, 1982, 
1983 ja 1984.

81-kiloisten sarjas-
sa edustin Suomea EM-ki-
soissa 1981 ja 1983 sekä Los 
Angelesin olympialaisissa 
1984. Olympiaurakka päät-
tyi keskeytykseen avausot-
telun ensimmäisessä erässä. 

Eturistiside oli mennyt ai-
emmin poikki ja polvi pet-
ti alta.

Vaikka lopetin kilpa-
nyrkkeilyn, nyrkkeily pysyi 
vahvasti elämässä muka-
na. Vuonna 1988 käynnistin 
Oulussa kuntonyrkkeilyn.

Puolustusvoimat vei mi-
nut jo 17-vuotiaana. Palvelin 
sotilaana Puolustusvoimissa 
34 vuotta. Turvallisuuspääl-
likön tehtävästä jäin soti-
laseläkkeelle kymmenisen 
vuotta sitten. Sotilasarvolta-
ni olen majuri evp.

Teologian maisteriksi 
opiskelin Helsingin yliopis-
tossa.

Suurin saavutukseni elä-
mässä on olla neljän tyttären 
isä ja nyt myös kolmen lap-
senlapsen pappa.

Juha Hänninen puhumassa 
heinäkuussa Kuivaniemen Ke-
sämarkkinoilla.

Lapsuudessa ja nuoruu-
dessa on monta tarinaa, 
jotka liittyvät myös Kuiva-
niemen. 

Linja-autolakon ajan kun 
pyöräilin Oijärveltä, 12 vuo-
tiaana, Kuivaniemeen, se 

herätti myöhemminkin huo-
miota. Koulumatkaa tuli 
päivässä polkupyörällä 88 
kilometriä. Kilpaa hiihdin 
jo silloin, kun olin Kuivanie-
messä koulussa. 

On hienoa päästä pis-

”Lapsuudessa ja nuoruudessa on monta tarinaa, jotka liittyvät 
myös Kuivaniemen. Linja-autolakon ajan kun pyöräilin Oijärvel-
tä, 12 vuotiaana, Kuivaniemeen, se herätti myöhemminkin huo-
miota. Koulumatkaa tuli päivässä polkupyörällä 88 kilometriä. 
Kilpaa hiihdin jo silloin, kun olin Kuivaniemessä koulussa.” 

Juha Hänninen



KUIIVALAINEN 172022
Kuivaniemen 
Nuorisoseura

Kuivaniemellä toimiva Kui-
vaniemen Yritys ry on ur-
heiluseura, jonka juuret 
ovat syvällä Kuivaniemen 
historiassa. Seura on saa-
nut alkunsa jo 1934, minkä 
huomaa jo seuran sinival-
koisesta logosta. Toiminnan 
aktiivisuus on vaihdellut 
vuosien saatossa.

Tällä hetkellä aktiivista 
seuraa luotsaa syksyllä va-
littu johtokunta, jonka pu-
heenjohtajana toimii Sirpa 
Varanka jo kuudetta vuot-
ta. Muita johtokunnan jäse-
niä ovat Sisko Kehus, Paula 
Pivelin, Teija Onkalo, Anne 
Hakoköngäs, Salla Musto-
nen ja Juha Pyörälä.

Johtokunnan jäsenistä 
useat myös vetävät seuran 
harrasteryhmiä täysin va-
paaehtoisesti, mikä mahdol-
listaa seuran monipuolisen 
liikuntatarjonnan edullises-
ti. Seuran toiminta ei rajoi-
tu pelkästään urheiluun, 
vaan se on mukana mones-

Lähiliikuntaa vuodesta 1934
sa kylän hyvinvoinnin ja 
aktiivisuuden ylläpitämi-
seksi. Seura kuljettaa kirjas-
ton kirjakasseja ja järjestää 
neulontakerhoa, erilaisten 
liikuntakerhojen ja lihas-
kuntoryhmien lisäksi.

Erilaisia tapahtumia jär-
jestetään talkoovoimin. 
Näistä perinteisin on tie-
tysti Markkinahölkkä, joka 
on suunnitteilla myös vuo-
delle 2023 pienin muutok-
sin: Juoksupäiväksi on nyt 
suunnitteilla markkinavii-
kon torstai, joka kannattaa 
jo alustavasti merkitä kalen-
teriin, samalla kun kaivaa 
lenkkitossut esiin.

Markkinoilla kesällä 2022 
viriteltiin käyntiin myös tik-
kakisa, joka on tarkoitus ot-
taa uusiksi ensi vuonnakin. 
Lasten juoksukisat järjestet-
tiin kahteenkin kertaan ja 
tämä toivetapahtuma pide-
tään toimintasuunnitelmas-
sa mukana. Ehkäpä jotain 
tapahtumaa saadaan talvel-

Kuivaniemen Yrityksellä oli 
Kuivaniemen kesämarkkinoil-
la oma esittelypiste, missä riit-
ti kuhinaa tikanheittopaikalla 
ja arpamyynnissä.

lakin järjestettyä.
Lasten toiminnan kehittä-

minen ja harrastusmahdol-
lisuuksien tarjoaminen on 
erittäin lähellä johtokunnan 
sydäntä. Seuran toiminta on 
ympärivuotista ja toimintaa 
järjestään lapsillekin myös 
kesäisin, ja tätä varten seu-
ra on ottanut tavoitteekseen 
myös nuorten kesätyömah-
dollisuuksien parantamisen 
kesäkerhojen vetäjinä.

Liikuntamahdollisuuksi-
en kehittäminen on seuras-
sa myös jatkuvasti työn alla. 
Ensi vuodelle suunnistuk-
sen kehittäminen alueella 
on otettu keskiöön. Asiasta 
kiinnostuneet voivat ottaa 
johtokuntaan yhteyttä!

Seura ottaa vastaan uusia 
ideoita jatkuvasti ja kuunte-

lee jäsenten toiveita. Lisää 
jäseniä ja aktiiveja mahtuu 
mukaan! 

Kuivaniemen Yritys ry 

kiittää kaikkia toimintaan 
osallistuneita, toimintaa tu-
keneita ja kaikkia jäseniään 
kuluneesta vuodesta ja toi-

vottaa kaikille rauhallista 
joulun aikaa!

Joulupukki jakaa karkkia Joulumarkkinoilla 10.12. Tervetuloa 
markkinoille, toivottaa pukki!

Nuorisoseuran Kinkkubingot ovat olleet suosittuja. Anna-Liisa 
Kannialan vuoro oli tällä kertaa voittaa 2 kinkkua bingossa.

Tänäkin vuonna on muun muassa käsitöitä myynissä markkinoil-
la. Kuvassa aiempien joulumarkkinoiden värikästä sukkasatoa.

Kuivaniemen nuorisoseura  ry  kiittää Kuivaniemen nuorisoseura  ry  kiittää 
 talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita

ja toivottaa rauhallista  joulua  ja toivottaa rauhallista  joulua  
sekä onnellista uutta vuotta 2023!sekä onnellista uutta vuotta 2023!

Kuivaniemen seurojentalon joulutunnelmaa.


