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Arin matka maailman ympäri

”Puhelimeni tiputin Rion yöhön, joten nyt alkoi varsinainen loma...”

pikkujoulussamme arvottiin osallistuneiden kesken. Ehtona meillä oli vielä, että
kuka kortin voittaakin, joutuu matkastaan kesälehteen jutun tekemään, ja kas
kummaa, onnetar arpoi allekirjoittaneen
voittajaksi. Muutamalla sanalla kerron
matkasta:

Maailmanympärimatkallaan Amerikassa Ari Kaakkuriniemi tapasi suuren idolinsa, Rekkakuskit jäällä -ohjelmasta tutun Alex Debogorskin.
Näin se vain kesä saatiin taas Kuivaniemellekin, juhannus taisi kyllä olla kylmempi kuin joulu, mutta mitäpä tuosta.
Kylillä on kuitenkin taas vilskettä kun
loma-aika tuo väkeä kotikonnuille ja mökeille, vaan mikäpä on Kuivaniemellä
lomaillessa.
Palveluissa on vain tullut takapakkia,
kun ainoat kaupat ovat enää Kuivaniemen keskustassa ja viimeinen kyläkoulukin harmillisten sattumien vuoksi sai
purkutuomion ja uutta ei päätettykään
rakentaa tilalle. Ehkäpä saaduilla vakuutusrahoilla saadaan vaikka laajakaistahanke etenemään, jotta Oijärvelläkin alkaisi nettiyhteydet pelata.
Vatungin kalasataman aluetta kunta

on ehostanut, laiturit on kunnostettu ja
veneiden polttoainejakelu saatu toimimaan. Ravintola Pookissa on uudet yrittäjät ja monenlaista tapahtumaa he ovat
ravintolaansa luoneet, ehkäpä Vatunkiin
saadaan taas entisenlaista eloa.
Kirkonkylän risteykseen avattiin kevään korvalla uusi ja nykyaikainen huoltoasema, josta polttoaineiden lisäksi saa
monia muita palveluja. Hieno paikka,
jossa passaa kyllä asioida.
Kuivaniemen Yrittäjät kävi puolitoista vuotta sitten Yrittäjäpäivillä Oulussa.
Ihan hieno reissu ja pienestä yhdistyksestämme oli niin hyvä osanotto suhteessa
jäsenmäärään, jotta palkitsivat yhdistyksen matkalahjakortilla, joka sittemmin

Matkakumppanini Karin kanssa vappuna -13 ruvettiin pohtimaan, mitä lahjakortilla tekisi ja aikamme kun pähkäiltiin, oli selvillä, että maailman ympäri
lähdetään myötäpäivään kulkemaan. Ei
muuta kuin paperille paikkoja kirjaamaan, mitä haluamme matkalla nähdä.
Kari suunnitteli nettiohjelmalla lennot
ja aikamme kun viilattiin, oli matka selvillä. Oulun matkatoimistoon lähetettiin
suunnitelma ja kohta tulikin sähköinen
matkalippu, joka oli muutaman A4:n kokoinen. Loppukesästä varattiin 22 päivää
aikaa matkaa varten ja ei kun menoksi,
14 lentoa ja noin 65 000 kilometrin taipale
odotti.
Lontoon Hyde Park, Brasilian Rio De
Janeiro, jossa ihailimme Copacabanan
rantaa ja Kristus-patsasta. Puhelimeni
tiputin Rion yöhön, joten nyt alkoi varsinainen loma, ei enää kilisevää puhelinta. Sao Paulon kautta lento Peruun, jossa
junalla ja onnikalla ja kävelimme Andien
vuoristoon ihmettelemään Inkojen kadonnutta kaupunkia Machu Picchua, todella häkellyttävä paikka 2,5 kilometrin
korkeudessa.
Perusta Los Angelesiin, jossa vuokrasimme auton ja Malibun kautta kohteena Grand Canyon, Hooverin pato ja Las
Vegas, jossa vierähtikin muuan päivä ja
yö. Mojaven autiomaan todellisen kuumuuden läpi takaisin Los Angelesiin,
jossa auto pois ja Qantasin Airbus 380:n
kyytiin, joka on kaksikerroksinen suurin matkustajakone, johon pahimmillaan
mahtuu yli 800 matkustajaa.
Lento Australiaan kesti rapiat 15 tun-

tia. Sydneyssä tutustuimme kuuluisaan
oopperataloon ja eläintarhassa käytiin
kengurut katsomassa ja monet muut ihmeelliset eläimet. Matka jatkui Singaporeen, jossa oli ihmettelemistä kuumassa
ja kosteassa ilmastossa, koskaan ei ole
alle 20 lämpötiloja, hulppean näköinen
kaupunki ja siisti. Pilvenpiirtäjät ovat todella moderneja luomuksia.
Matka jatkui Hong Kongin kautta Shanghaihin, joka on Kiinan suurin
kaupunki, 15 milj. asukasta ja keskustassa rakennetaan aina vain korkeampia
rakennuksia. Pudongin lentokentän ja
kaupungin väliä liikennöi nopea juna,
nopeusnäyttö oli 430 km/h. Täällä oli
reissun hulppein hotellimajoitus, taisi
sattua vähän häävimpi sviitti, silti kohtuuhintainen.
Shanghaista maltoimme tulla Helsinkiin suoralla lennolla, joka kesti reilut 10
tuntia. Reissu onnistui täydellisesti, kaikki lennot olivat ajallaan ja varatut hotellit löytyivät, osa helposti osa hakemalla.
Matkatavaroita oli vähän mukana, mahtuivat hyvin matkustamon hyllylle.
Ainut jännitys tuli Sydneyn lentokentällä kun tullin koira kiinnostui laukustani, mutta siitäkin selvittiin, se oli biokoira, joka etsi ruokatarvikkeita ja minulla
oli ollut pari banaania mukana pitkällä
lennolla ja haju niistä oli tarttunut laukkuun.
Matkassamme oli matkustamisen
meininki, mihinkään ei jääty löhöämään
vaan aina mentiin. Lahjakortti oli kimmoke tähän elämäni matkaan, se kattoi
muutaman prosentin kuluista. Suosittelen vastaavaan!
Hyvää kesää

Ari Kaakkuriniemi
puheenjohtaja
Kuivaniemen Yrittäjät ry

Kesätervehdys Kuivaniemeen!

Kuivaniemen markkinat järjestetään tänä kesänä jo 29.
kerran. Vuosittain markkinoilla on käynyt yli 7000 kävijää. Toivottavasti vähin-

tään sama väkimäärä tulee
nauttimaan markkinatunnelmasta tänäkin vuonna.
Olen iloinen saadessani
tulla avaamaan markkinat.

Kuivaniemelle on mukava
tulla puhumaan. Vähän kuin
kotiin tulisi. Olen käynyt
Kuivaniemellä monet kerrat ja tänne liittyy lämpimiä

muistoja.
Kuivaniemeläiset
ovat
näyttäytyneet minulle ahkerina ja edistyksellisinä
ihmisinä. He eivät pienestä
hätkähdä ja tarttuvat innolla
toimeen. Markkinatapahtuma osoittaa, että yritteliäisyyttä ja yhteishenkeä on
täällä vaikka muille jakaa.
Yritteliäisyyttä, positiivista tekemistä ja rohkeutta
tarvitsee koko Suomi. Teollisuustuotantomme laskee
kolmatta vuotta peräkkäin.
Sotien jälkeisestä taloushistoriastamme ei löydy yhtä
heikkoa talouskasvun ajanjaksoa.
Tarvitsemme 200 000
uutta työpaikkaa. Meillä on
mahdollisuuksia menestyä
ja luoda uutta työtä monilla
aloilla kuten biotaloudessa,
erityisesti energiateollisuudessa, matkailussa ja tietotekniikan
soveltamisessa.
Biotaloudessa on tavoiteltava maailmanlaajuista edelläkävijyyttä.
Biotalouden
edistämi-

sessä ei ole edetty ja ensimmäisenä tekona hallituksen
pitäisi palauttaa metsähakkeen ja turpeen tuki- ja verotasot vuoden 2012 tasolle. Se
toisi kotimaisiin polttoaineisiin pohjautuviin investointeihin vauhtia.
Kansainväliset esimerkit
antavat uskoa, että energiaomavaraisuutta merkittävästi nostamalla voimme
saada 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Työpaikat syntyvät erityisesti nopeasti kasvaville
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian markkinoille. Kuivaniemellä ollaan
rohkeasti panostettu näihin
aloihin.
Työpaikat ovat Suomessa viime vuosina syntyneet
pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjyyden
edistämiseksi Keskusta on
tehnyt lukuisia esityksiä
kuten kasvurahaston perustamista rahoituksen pullonkaulojen helpottamiseksi ja
viiden prosentin yrittäjävä-

hennyksen luomista henkilöyhtiöille ja toiminimiyhtiöille.
Kuivaniemeläiset ja iiläiset tietävät, mitä kova työn
tekeminen ja vastuunottaminen tarkoittavat. Elämä
ei kuitenkaan ole vain työtä.
Siksi muistutan, että itse kukin huolehdimme jaksamisestamme ja otamme aikaa
läheisillemme. Kesä tarjoaa
siihen mitä oivimman ympäristön.
Kiitos vielä kutsusta
Kuivaniemen markkinoille
– nähdään siellä 19.7.! Keskustan pyörät pyörimään
–tapahtuma pysähtyy Kuivaniemellä 13.8., joten toivottavasti tapaamme myös
silloin.
Toivotan kaikille lukijoille ja
markkinoilla kävijöille hyvää ja rentouttavaa kesää!

Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja
ja kansanedustaja
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Tervehdys Iin kunnasta!
Kuivaniemen kesälehdestä on tullut paljon muutakin kuin markkinalehti, se
on paremminkin katsaus
kuluneeseen vuoteen ja tulevaisuuden hahmottelua.
Kesälehti osoittaa hyvää kuivalaista yhteishenkeä ja siten
vahvistaa paikallista identiteettiä.
Niin Kesälehti kuin Kuivaniemen pitäjämarkkinat
ovat vakiinnuttaneet paikkansa Kuivaniemen kesässä ja pitäjämarkkinat on Iin
kunnan ylivoimaisesti suurin yleisötapahtuma.
Iin kunnan viime vuoden
tilinpäätös oli yksi kunnan
historian parhaista, kun
ylijäämää kertyi yli kaksi
miljoonaa euroa ja pitkäjänteinen työ talouden oikaisemiseksi on tuottanut tuloksia ja kunnan talous on viime
vuosina ollut ylijäämäinen.
Hyvän tuloksen tekemiseen
ei tarvittu ihmeitä, vaan me
olemme eläneet vuosia suu
säkkiä myöten eli nuukaa
elämää, kuitenkaan unohtamatta tarvittavaa kehitystyötä. Siitä kiitos kunnan ja
Oulunkaaren työntekijöille.
Kunta- ja sote-uudistuksiin näyttää löytyvän
ratkaisu nyt, kun oppositiopuolueet lähtivät mukaan
hakemaan sote-ratkaisua,
joka olisi kaikkien hyväksyttävissä. Periaatelinjaukset
viidestä sote-alueesta ja puitelaista on tehty ja nyt pitää
vielä ratkaista isoja asioita,
kuten soten rahoitus sekä
palvelujen tuotamisen ja järjestämisen roolit. Päätökset
eivät tule olemaan helppo-

ja, mutta parlamentaarinen
päättäminen on ainoa oikea
tapa ratkaista näin iso julkinen palvelutuotanto. Vasta
näiden päätösten jälkeen
voidaan päättää kuntarakenteesta ja kuntien rooli
peruspalvelujen tuotannossa tulee muuttumaan.
Me saimme valmiiksi Iin
kunnan kuntastrategian ja
se tulee valtuuston hyväksyttäväksi heti elokuulla.
Strategian
valmisteluun
osallistui poikkeuksellisen
runsaasti henkilöitä myös
kuntaorganisaation
ulkopuolelta. Mukana oli yrittäjiä, nuorisovaltuusto oli tosi
aktiivisesti mukana ja myös
seurakunta ja eläkeläisetkin
kantoivat kortensa kekoon.
Me tulemme syksyllä, kun
kaikki ovat käsitelleet strategian,
allekirjoittamaan
Ii-sopimuksen, jossa me
kaikki sitoudumme yhdessä
viemään Iin kuntaa uuteen
tulevaisuuteen. Kuntien menestymisen tulevaisuudessa
tulee ratkaisemaan kuntien oma aktiivisuus kunnan
elinvoimaisuuden ylläpitämisestä.
Iin kunnassa uusiutuvan
energian kehittäminen on
ollut kunnan kehittämisen
painopiste ja Iissä onkin saavutettu hyviä tuloksia uusiutuvan energian käytön ja
tuotannon lisäämiseksi. Näkyvimmät tulokset on saatu
tuulivoiman rakentamisen
saralla. Olhava – Myllykangas alueen kolme tuulipuistoa ovat rakenteilla ja neljäs
puisto on kaavoitusvaiheessa. Energian säästö ja uusiu-

tuvan energian käytön lisääminen ovat tuoneet hyviä
tuloksia. Iin kunnassa omaa
öljynkulutusta on kolmessa
vuodessa pystytty vähentämään 300.000 litraa. Säästetty öljy on korvattu hakkeelle
ja maalämmöllä.
Uusia uusiutuvan energian projekteja on myös saatu
käyntiin. Yksi niistä on Kuivaniemen alueen kaukolämpötoiminnan
siirtyminen
yksityisen Biotermo Oy:n
haltuun. Samaan yhteyteen
kytkeytyy myös merkittävän haketerminaalin rakentaminen Kuivaniemen
teollisuusalueelle.
Terminaali-hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun Energian
ja terminaali tuo Kuivaniemelle ja lähialueelle työtä
hakkeen toimituksiin ja käsittelyyn.
Me otimme kunnassa ja
kunnan yhtiöissä käyttöön
viisi sähköautoa nyt keväällä ja autot ovat olleet todella
hyvin liikenteessä. Iilaakso
Oy osti osuuden Iin Laitakarissa toimivasta Lumituulen
tuulivoimalasta ja se sähkömäärä riittää hyvin autojen
sähkön käyttöön. Sähköauton energiankulutus on
todella pieni noin 1 €/100
kilometrille. Haaste tulee
varmasti talvella, koska meidän autot ovat täyssähköautoja, mutta katsotaan.
Mielenkiintoisin on ehdottomasti 50/50- energiasäästöprojekti, joka on
käynnistynyt kahdella koululla, joista toinen on Kuivaniemen koulu. Hankkeella
tavoitellaan sähkön, veden

Kuivaniemen kesälehdestä on tullut paljon muutakin kuin markkinalehti, sanoo Iin
kunnanjohtaja Markku Kehus.
ja lämmön säästöjä kouluissa useamman vuoden aikana. Koulujen kulutukset
on määritelty pidemmältä
ajanjaksolta ja porkkanana
hankkeessa on se, että kun
koulu säästää kustannuksissa niin koulu saa käyttää
puolet säästetystä summasta
oman koulun kehittämiseen.
Tämäkin hanke on lähtenyt
hyvin liikkeelle.
Mielestäni juuri nuoret
tulee saada innostumaan enrgia-asioista, jotta saadaan
kunnollisia tuloksia.
Iilaakso Oy:ssä on valmisteltu koko kuntaa kattavaa laajakaistahanketta, joka
tulee
kunnanvaltuuston
käsittelyyn syksyllä. Laajakaistan toteutuminen ei ole
mahdollista ilman kunnan
merkittävää tukea, Myös

Iissä pitää turvata nykypäivän vaatimukset edellyttävä
tiedonkulku. Laajakaista on
myös edellytys tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiselle.
Kuivaniemelle tuli uusi
maamerkki, kun vanha Kesoil, sittemmin Neste syntyi uudestaan upeana Nelosparkkina, jossa voidaan
huoltaa ajoneuvojen lisäksi
kuljettajat ja matkustajat.
Veikolta ja Eijalta näin suuren huoltamon rakentaminen on todella iso satsaus
Kuivaniemen alueen palvelutarjontaan. Nelosparkissa
on hyödynnetty nykytekniikkaa ja energiatehokkuus
on otettu huomioon mm.
valitsemalla maalämpö lämmitysmuodoksi.
Kuivaniemen
pitäjä-

markkinoista on alusta lähtien vastannut Kuivaniemen
yrittäjät yhdessä kunnan
kanssa ja olen ollut mukana
jo ensimmäisissä Kuivaniemen messuissa vuonna 1985,
joista nämä pitäjämarkkinat
saivat alkunsa ja siitä tapahtuman kasvu on ollut huikeaa. Uskon Kuivaniemen
pitäjämarkkinoiden pitävän
pintansa kesätapahtumana
ja pysyvän alueen asukkaiden ja kesävieraiden tapaamispaikkana ja tämä tapahtuma on merkittävä koko Iin
kunnalle.

Toivotan kaikille
hyvää kesää
Markku Kehus
kunnanjohtaja

Suomen Yrittäjät

Merkittävä muutos:

Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille
Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan myös yrittäjä
voi päästä velka-järjestelyyn. – Muutos on
merkittävin sitten velkajärjestelylain säätämisen, ja se tehtiin yli 20 vuotta sitten, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.
Hallituksen esityksen mukaan velkaongelmiin joutuneen toiminimiyrittäjän
yksityiset ja elinkeinotoiminnan velat voitaisiin järjestellä. Kannattava yritystoiminta voi jatkua ja ylivoimainen velkataakka
voidaan järjestellä. Näin säilytetään paitsi
yrittäjän oma, myös mahdollisten työntekijöiden työpaikat.
- Tämä on inhimillisesti ja yhteiskunnan kannalta erittäin merkittävä muutos,

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli
116 000 jäsenyrityksen keskus-

Jussi Järventaus kiittää.
Muutos on ollut Suomen Yrittäjille keskeinen tavoite, ja yrittäjäjärjestö on ajanut
nyt toteutuvaa mallia pitkään.

Yrittäjä tasa-arvoiseen
asemaan palkansaajan kanssa

velkaantuneen palkansaajan pitäisi irtisanoutua ja ryhtyä työttömäksi päästäkseen
velkajärjestelyn, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula konkretisoi.
- Yrityssaneeraus taas on pienyrittäjälle
usein liian kallis ja raskas.

Kun laki astuu voimaan, toiminimiyrittäjät ovat vihdoin tasa-arvoisia palkansaajien kanssa. Nykyään velkajärjestelyssä ei
voi järjestellä elinkeinotoimintaan liittyviä
velkoja, vaan yrittäjän on joko lopetettava
elinkeinotoiminta velkajärjestelyyn pääsemiseksi tai hakeuduttava yrityssaneeraukseen.
- Nykytilannehan vastaa sitä, että yli-

Veloille lopullinen vanhentumisaika,
yrittäjälle mahdollisuus säilyttää koti

järjestö. Jäsenyrityksistä puolet
on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yli

puoli miljoonaa henkilöä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 400
paikallisyhdistyksestä, 20 aluejär-

Hallituksen esityksen mukaan velka vanhenisi 20 vuodessa tai, jos velkojana on
luonnollinen henkilö, 25 vuodessa.
Yrittäjän omistusasunnon suoja paranee, sillä velkajärjestelyssä omistusasunnon voi säilyttää tietyin edellytyksin,

yrityssaneerauksessa ei. Lisäksi talous- ja
velkaneuvonnassa avustettaisiin yksityisiä elinkeinonharjoittajia myös heidän
elinkeinotoimintaan liittyvien velkojensa
järjestelyssä.
Jotta uudistus onnistuu, talous- ja velkaneuvonnan määrärahoja pitää korottaa
valtion vuoden 2015 talousarviossa.
- On varmistettava, että lisämääräraha
velkaneuvonnan järjestämiseen myös yrittäjille toteutuu, Makkula vaatii.
Makkula muistuttaa, että uudistuksella ehkäistään tarpeettomia konkursseja,
yritysten lopettamista ja ihmisten syrjäytymistä.

jestöstä ja 54 toimialajärjestöstä.
Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

Lisätietoja: lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi
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Oijärven Nuorisoseura
Ojalantie 12, 95160 Oijärvi

Sikajuhlat
la 26.7. alk. klo 20.30

Tanssimusiikista vastaavat
Juha Alvari ja Tähtihetki
sekä Jawas 50

Lippu 15 €

Venetsialaiset la 30.8. Esiintyy Jupe-show

Tutut veikot markkinoilta
OHJELMAJUONTAJA JUHA PELTOPERÄ
Juha Peltoperä nähdään kesämarkkinoiden juontajan ja
tiedottajan roolissa. Tapahtuman äänenä Peltoperän
on toiminut jo kymmenisen
vuotta.
– Kuivaniemellä on aina
hyvä meno päällä. Se on se
kuivaniemeläinen
henki,
toteaa Peltoperä menneiden
vuosien
markkinatunnelmasta ja toivottaa kesämieltä lukijoille ja markkinaväelle.

Lohitie 2,
Kuivaniemi

Puh. 08-724 7278
Heinäkuussa
keskiviikkoisin
karaoke!
Maistuvat pannupitsat!
la 5.7. Leilan Karaoke
pe 11.7. Tanssiorkesteri Rojal
la 12.7. Syssin karaoketanssit
pe 18.7. LA-Band (auki klo 4 saakka)
la 19.7. Markkinatanssit
Duo Pentti Karjalainen
(auki klo 4 saakka)

!

tuloa

e
Terv

Markkinaäänenä kuullaan
jälleen Juha Peltoperä.

tanssittaa

Kuivaniemen
Kievari

KARAOKEJUONTAJA VELI LAMPELA

Sääskisafari LAVATANSSIKIERTUE
pysähtyy seuraavilla paikkakunnilla:

Tuttuun tapaan kesämarkkinoilla voi myös laulaa karaokea. Laulamaan pääsee
heti, kun markkinaportit aukeavat. Edellisinä vuosina

Ma 14.7. klo 21
Raanujärvellä, Loimun talo
Ti 15.7. klo 21
Lehtojärvellä
Ke 16.7. klo 20
Rovaniemellä, Valdemar

innokkaita esiintyjiä on riittänyt.
Tänäkin vuonna karaokevastaavana toimii Veli Lampela. Hän tekee juontokeik-

koja ympäri Suomenmaata.
Lisäksi Lampela hoitaa äänentoiston markkinoille.

To 17.7. klo 21
Tervolassa, Tervolatalo
Pe 18.7. klo 21
Kuivaniemellä,
Kuivaniemen NS

rinteisen
Tule kokemaantupe
elma!
nn
lavatanssien
Mukana muun muassa: Tarja Ylitalo, Raili Leppälä, Annukka
Ylitalo, Annika Kontio, Antero Ylikitti, Tuomo Huttunen, Rune
Ekonoja, Paavo Niva, Intro-orkesteri, Seija ja Mikset
Liput 15 €
Oikeudet
ohjelmanmuutoksiin
pidätetään.

Kahvila-Ravintola

VATUNGIN POOKI

Karaoke on suosittua ajavietettä Kuivaniemen kesämarkkinoilla.

Tankki Täyteen Oulussa
Möljällä 23.7 klo 19.00

Kuivaniemessä

AVOINNA

su – to
pe – la

Karaokejuontaja
Veli
Lampela toivottaa markkinaväelle iloista mieltä
ja kehottaa kaikki innokkaat karaoken pariin.

Kuivaniemen Yrittäjät
on varannut
bussikyydin ja lippuja
ke 23. heinäkuuta klo 19.00
olevaan esitykseen.
Sitovat
ilmoittautumiset
teatterireissulle
pe 18.7.2014 mennessä
Arille 050-4413121
tai Arjalle 040-5618422

12-20
12-02
karaoke

www.vatunginpooki.fi
P. 044 0906 095

Lavapoljentoa jalan alle tuo Rainer Bollström
Lauantaina 19.7. markkinatanssien tähtiesiintyjänä
kuullaan Rainer Bollströmiä. llalla hän tanssittaa väkeä Viihdekeskus Merihelmen komeassa tanssisalissa
yhdessä Graniitti-yhtyeensä
kanssa.
Rainer Bollström kertoo
kuulleensa paljon hyvää
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoista ja on siksi tulossa
mielellään esiintymään päivän päätöstilaisuuteen. Kaksi vuotta sitten mies esiintyi

Merihelmessä ja jo tuolloin
ravintoloitsija Jouni Aikio
tykkäsi hänen lavakarismastaan ja pyysi miestä markkinatanssittajaksi.
- Olin ennen artistiuraanikin innokas tansseissa kävijä, joten eri yhtyeet ja
tanssimusiikki oli tullut hyvin tutuksi. Hallitsen myös
uuden ajan iskelmää, mutta
erityisesti nautin perinteisestä lavapoljennosta. Huoliteltu lavapoljento tarttuu
myös tanssijoiden jalkaan.

Rainer Bollström esiintyy Kuivaniemen markkinoilla
sekä Viihdekeskus Merihelmen Markkinatansseissa.

Sen vuoksi keikkaa on riittänyt pian 25 vuotta, joka viikko tulee heitettyä keikkaa
jossain, Rainer kertoo.
Kuivaniemen
markkinoilla esiintyminen on osa
miehen uuden levyn julkaisukiertuetta. Miehen elämä on Rainer Bollströmin
yhdeksäs pitkäsoitto, jonka
radiosoitto alkaa myös heinäkuun alussa.
Artisti päätyi uralleen
sattumalta vuonna -91, jolloin hän oli viettämässä
Mikkelissä Mäntymotellilla
uudenvuoden juhlaa. Yhtyeen solisti oli estynyt pääsemästä paikalle ja Rainer

pyydettiin lauteille pelastamaan tilaisuuden. Tästä alkoi yhteistyö eri yhtyeiden
kanssa ja keikkaa on riittänyt niin kotimaassakin kuin
Espanjan lomakohteissa.
Tällä hetkellä mies asuu
Laukaassa ja vapaa-aika menee rakkaan hevosharrastuksen parissa. Poika Henri
Bollströmiin ravikärpänen
on myös purrut, ja hän kisaa lajissa ympäri Suomen.
Rainer naurahtaa, että myös
stylisti löytyy omasta joukosta, sillä alalle kouluttautunut tytär huolehtii hiukset
ja keikkavaatteet viimeisen
päälle. JK
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Pelimannit viihdyttää
Kuivaniemen ja Simon pelimannit on jo 12 vuoden
ajan harrastanut kansanmusiikkia ja keikkaillut Kuivaniemessä ja sen lähialueella.
Kaustisen kansanmusiikkijuhlille yhtye lähtee tänä kesänä kahdettatoista kertaa.
Yhtyeen kokoonpano on
vaihdellut vuosien aikana.
Kahdeksan perustajajäsentä
on edelleen mukana. Yhtyeen täysi vahvuus tällä
hetkellä on 17 pelimannia.
Viime kesänä yhtye sai uutta ilmettä ja piristystä, kun

joukkoon liittyi Japanista
Kuivaniemelle muuttanut
Hayamien pariskunta. Mariko soittaa poikkihuilua ja
bambuhuilua. Keiichi säestää kitaralla ja toisinaan
myös laulaa muiden laulajien mukana.
Kuivaniemen ja Simon
pelimannit esiintyvät ja
laulattavat yleisöä Kuivaniemen pitäjämarkkinoilla
sunnuntaina 20.7. klo 11.30
ja 14.30 ja perinteisessä Puistokonsertissa Pohjoisrannalla 3.8. klo 14.00.

Pelimannien iloista meininkiä. Yhtyeen täysi vahvuus on tällä hetkellä 17 pelimannia. Kuva Jari Piirala

Sääskisafarin väki tanssittaa
Sääskisafari on lavatanssikiertue, joka kiertää tanssittamassa ihmisiä kesäisin
Lapin alueella sekä Suomen
että Ruotsin puolella. Sääskisafarin taustalla on vuonna
-83 perustettu Tornionlaakson Musiikkiklubi ry. Yhdistyksen keskeinen tavoite on
tanssimusiikin ja lavatanssikulttuurin säilyttäminen ja
elvyttäminen, ja toiminta tapahtuu talkooperiaatteella.
Tämän kesän sääskisafari on noin viikon mittainen,
ja Kuivaniemelle saavutaan
sopivasti markkinoiden alla
perjantaina 18.7. Tanssit alkavat klo 21, mutta lipunmyynti aukeaa tuntia ennen.

Sääskisafarin lavatanssit Kuivaniemellä 18.7.2013.

Illan mittaan nähdään useita
esiintyjiä ja kokoonpanoja,
jotka vaihtelevat hieman
kiertueen aikana. Lavatanssimusiikkia on kuitenkin
runsaasti.
Sääskisafari on sopiva
nimi sirkusmaiselle kiertueelle. Safariin kuuluu nimittäin yli 30 kulkuneuvoa, ja
kesälomista riippuen mukana matkustaa noin 60–100
talkoolaisia. Mukana paikkakunnalta toiselle kulkee
tietysti myös koottava tanssilava. Ennen illan tansseja
lava pystytetään muutamassa tunnissa nosturin ja 5–6
miehen voimin. Seuraavana
päivänä lava puretaan ja

tanssikaravaani siirtyy seuraavaan kohteeseen.
– Meillä on hieno porukka tekemässä tätä vapaaehtoisvoimin. Monenlaisia
hommia riittää lavan ja aitojen pystytyksestä keittiöhommiin. Useita talkoolaisia
tulee Etelä-Suomesta saakka
auttamaan, kiertämään ja
nauttimaan elävästä musiikista Sääskisafarille. Monet
ovat olleet mukana joka
vuosi, eli 27 kesänä, kertoo
Sääskisafarin koordinaattori ja Torniojokilaakson Musiikkiklubin puheenjohtaja
Maija-Liisa Pakisjärvi ja toivottaa kaikki tervetulleiksi
Kuivaniemen tansseihin.

Nuorisoseura pyörittää bingoa markkinoilla
Kuivaniemen Nuorisoseura tulee perinteiseen tyyliin
pyörittämään Markkinabingoa sekä lättykojua pitäjämarkkinoille. Lauantaina ja
sunnuntaina kello 14 pidet-

tävä bingo on saanut vuosittain hyvin osallistujia, hyvien palkintojen ansiosta.
Lisäksi nuorisoseuran talolla esiintyy Sääskisafari solistina Tarja Ylitalo, markkina-

tanssien merkeissä.
- Bingon suosio on jopa
kasvanut viime vuosina. Se
on mahtava homma, sillä
bingolla rahoitetaan valtaosin nuorisoseuran toimin-

Kuivaniemen nuorisoseuran syysmarkkinoilla 2013 riitti väkeä ja markkinat ovat luvassa myös ensisyksylle.

taa eli tuetaan paikallista
hyvinvointia ja aktiivista
elämää, kertoo nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo
Ikonen.
Viime vuonna nuorisoseuran talolla pidettiin kymmeniä erilaisia tapahtumia.
Osa oli nuorisoseuran itse
järjestämiä tanssi-, liikuntaja teatterikursseja sekä karaokea. Lisäksi nuorisoseuran
taloa vuokrataan juhlakäyttöön. Raimo Ikonen kertoo, että tänä kesänä on
remonttivuorossa seurojen
talon piharakennus. Katto
on ollut jo pitkään romahtamaisillaan, joten remontilla
piharakennus saadaan taas
aktiiviseen käyttöön.
Lauantaina 5.7. Nuorisoseura oli mukana järjestämässä Vatungin Pookissa

Nuorisoseura pyörittää jälleen perinteistä lettukojua
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla.
kesätapahtumaa, jossa esiintyi Juha Alvari ja karaokea
laulettiin koko päivän. Iltatansseissa viihdytti Jore
Siltala.
Kirjavasta ohjelmatarjonnasta koko perheelle vastasivat yhteistyössä Kuivaniemen kotiseutuyhdistys,

Kuivaniemen eläkkeensaajat, Kuivaniemen eläkeliitto, Rannikon hevosseura,
MLL ja Sikumoto. Muita
yhteistyökumppaneita oli
Ii-instituutti,
Kuivaturve,
Rautakairan sähkö, Simon ja
Kuivaniemen pelimannit ja
Kesäravintola Pooki. JK

Sikajuhlat vetävät Oijärvelle satamäärin ihmisiä

Oijärven Nuorisoseura järjestää Nuorisoseurantalolla
Sampolassa perinteiseen tyyliin Sikajuhlat lauantaina
26. heinäkuuta. Juhlat on järjestetty historiassaan jo yli
20 kertaa ja ilonpito aloitetaan kello 20.30 ja jatketaan
yöllä kahteen saakka. Tanssimusiikista vastaavat Juha
Alvari ja Tähtihetki sekä Jawas 50. Veera Kuha kertoo
,
että Nuorisoseura hoitaa paikalla myös buffettipuolen,
jossa on myynnissä juomia ja grillattua palvattua sian-

lihaa sekä salaattiannoksia ja tietenkin grillimakkaraa.
- Suosittuun tapahtumaan odotetaan reilua 400 henkilöä, kuten viime kesänäkin. Juhlaväki koostuu mökkiläisistä ja alueen asukkaista, tulevatpa monet kauem
paakin. Keräämme Sikajuhlilla varoja nuorisoseura
n
toimintaan. Tuloilla katetaan Sampolan seuraavan talven lämmitys- ja muut ylläpitokulut.
- Sampola soveltuu hyvin erilaisten tapahtumien

järjestämiseen. Talossa on isot tilat sekä baari ja ulos
voidaan tarvittaessa pystyttää myös teltta. Toimintaa
talolla riittää ympäri vuoden, kuten kansalaisopiston
tanssikursseja ja lisäksi tilaa vuokrataan juhlakäyttöö
n
sekä kokouksia varten. Istumapaikkoja löytyy noin 200
henkilölle, joista pöytäpaikkoja on noin sadalle. Syksy
n
viimeiset tanssit tanssitaan lauantaina 30. elokuuta, venetsialaisten merkeissä, muistuttaa Kuha. PK
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Kuivaniemen Pitäjämarkkinat järjestetään 29. kerran 19.20.7.2014 ja paikalle on perinteiseen tyyliin saapumassa yli
100 markkinamyyjää. Vuosittain kävijöitä on yli 7000
ja heitä paikalle houkuttelee
muiden muassa monipuolinen ohjelma. Markkinoilla tapaa sekä uusia että vanhoja paikkakuntalaisia, sekä
monia muita ohikulkijoita ja
markkinatunnelman ystäviä.
Markkinaviikon ohjelma
alkaa jo tiistaina klo 18 Aseman urheilukentällä Nappulajuoksulla, jonka tarjoaa
Kuivaniemen MLL. Nuorisoseurantalolta löytyy torstaina, lauantaina ja sunnuntaina
Kuivaniemen Roolinvaihtajat
ry:n ”Kuin Telkkä Pöntöstä”
–näytelmä. Maalaiskomedia
tarjoaa yllätyskiemuroiden
ystäville jos jonkinmoista vispilänkauppaa.
Markkinoille
puhujaksi
Saapuu kansanedustaja Juha
Sipilä, joka on tuttu näky Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla
aikaisempinakin
vuosina.
Muuhun monipuoliseen ohjelmaan kannattaa tutustua
tämän lehden kansilehden
aikataulussa.
Tervetuloa
nauttimaan markkinatunnelmasta!

2014
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Kuivaniemen yrittäjien vuosi 2013
Vuosi 2013 oli Kuivaniemen
yrittäjäyhdistyksen 33. toimintavuosi. Hallituksen kokouksia pidettiin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa,
kevään ja kesän aikana kokoontumisia oli useammin
markkinajärjestelyiden merkeissä.
Perinteiset lasten hiihdot järjestettiin 16.3.2013
aseman
urheilukentällä,
sponsorina palkintojen hankinnassa toimi Kuiva-Turve
Oy. Myös merkkipäiviään
viettäneitä yrittäjiä on muistettu.
Kuivaniemen Pitäjämarkkinat olivat järjestyksessä
28. ja ne pidettiin 20.–21.7. jo
totuttuun tapaan Kuivaniemen urheilukentällä. Markkinoiden
järjestämisestä
päävastuu oli tällä kertaa Iin

kunnalla. Yhdistys osallistui
markkinajärjestelyihin talkootöillä ja yrittäjien omaksi
toiminnaksi jäi markkinoilla
virvokkeiden myynti sekä
karaoken järjestäminen.
Markkinoista tiedotettiin
24-sivuisella Kuivaniemen
kesälehdellä, johon yhdistys osallistui jutuilla ja ilmoituksilla, VKK-Media Oy
hoiti lehden teon.
Loppuvuodesta
Yrittäjien SM-hiihdoissa Iissä
Kerttu Kumpulainen oli
edustamassa Kuivaniemen
Yrittäjiä. Osana joulutoimintaansa Kuivaniemen Yrittäjät pystyttivät perinteisen
joulukuusen Kuiva-Turpeen
tontille. Pikkujoulua juhlittiin syyskokouksen yhteydessä Kuivaniemen Merihelmessä 23.11.2013.

Kuivaniemen yrittäjien kokouksessa markkinoiden suunnitteluporukkaa kesäkuussa.

Kesäterveisiä Iin Yrittäjiltä!

Tero ja Pia Viitala.

Kuivaniemen vuoden 2013 yrittäjä:

Kotihoito Pia Viitala Oy
Kuivaniemen vuoden 2013
yritykseksi valittiin Kotihoito Pia Viitala Oy, joka on perustettu vuonna 2005. Pia
Viitala työskenteli Kuivaniemen kunnalla kotihoidossa
noin yhdeksän vuotta sitten
ja niihin aikoihin palvelusetelijärjestelmä alkoi yleistyä.
Hän kulkeutui puolikkaalla
ajalla omiin hommiin tekemään siivoustöitä palvelusetelijärjestelmän turvin.
Kavereissa kyllä herätti
vähän ihmetystä ensi alkuun sellainen työ, mutta
Pia piti tekemisestään. Hän
haaveili myös hoitotöistä ja

kokonaan itsensä työllistämisestä. Hoitotöitä ja ideoita kertyi siihen malliin, että
työntekijöitäkin palkattiin
lisää. Nykyisin jo 15 tekijän
voiman pyörivän firman vetäjä on tyytyväinen tiimiinsä, ja että suurin osa heistä
on omasta kunnasta.
Pia lähti myös kouluttamaan itseään ja opiskeli työn
lomassa sairaanhoitajaksi,
joten hän pystyy nyt tekemään kotisairaanhoidossa
hyvin moninaisia hoitotöitä.
Asiakaskunta koostuu vauvasta vaariin ja toimintaalue on Kemistä Ouluun.

Pääosa asiakkaista on kotihoidossa olevia ikääntyneitä, joiden tarpeisiin vastataan kauppareissuista aina
rokotuksiin saakka.
Palveluita
kehitetään
koko ajan ja haaveena ollut
työntekijän palkkaaminen
hallintopuolelle
paperin
pyöritykseen saatiin toteutettua. Nyt Pialle jää enemmän aikaa asiakkaiden
kanssa toimimiseen, koska
juuri se työ on mukavinta
mitä hän olisi voinut itsellensä kuvitella.

Kevään 2014 stipendien saajat
Kevään 2014 huipentuessa
koulujen päättäjäisiin yrittäjät muistivat paikallisia ansioituneita ja yrittäjähenkisiä
opiskelijoita stipendein. Kuivaniemen ja Jokikylän kou-

luilta stipendit saivat Vertti
Ylisuvanto, Annika Hekkanen, Frans Tolonen, Salla
Hyry, Oskari Pietarila, Marjo Klasila, Aleksi Tolonen,
Aleksi Kehus ja Henri Lei-

nonen. Iin lukiosta stipendin sai Noora Hirvasniemi,
Simon lukiosta Juho Vakkuri ja Jani Åman, sekä Ammattiopisto Lappiasta Taneli
Hyry ja Henry Kehus.

Kesä Iin Yrittäjillä on lähtenyt oikein hyvin liikkeelle. Positiivista uutisia on jäsenrintamalta, sillä uusia
yrityksiä on tullut runsaasti mukaan. Oulun yrittäjien
jälkeen Iin Yrittäjäyhdistyksellä oli PPY:n toiseksi vilkkain uusien jäsenien liittymisvimma.
Kuitenkin Iissäkin huolestuttaa
työpaikkojen
hupeneminen sekä nuorisotyöttömyyden lisääntyminen. Yksityisen sektorin
työpaikkojen lisäys on ollut
viimevuosikymmeninä pkyritysten varassa. Nyt pienempien työllistämismahdollisuudet ovat selvästi
heikentyneet. Pienyritykset
tarvitsevat kannustavuutta,
jotta uusia työpaikkoja alkaisi taas syntyä.
Yhteistyö Iin kunnan, Iin
yrittäjien ja useiden muiden tahojen välillä on ollut
kiitettävän vilkasta. Aikaisemmin kesällä pidetty toritapahtuma keräsi kiinnostusta ja keskustelua. Myös
tuolloin nuorisotyöttömyys
puhutti keskustelupaneelissa, ja todettiin, että haasteisiin on hankala vastata näin
irtisanomisten aikana.
Lisäksi väkeä puhutti
tuulivoima ja bioenergia.
Ekologisten energiatuotantojen keinojen saralla ollaan
myös menossa edelleen
eteenpäin. Iin Yrittäjät ry
teki kunnallisaloitteen aurinkopaneelien yhteishankinnasta, johon toivotaan
laajaa
osallistujakenttää

Väinö Klasila toivottaa Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille
vilkasta osanottoa ja tietenkin sopivaa säätä.
kunnasta, taloyhtiöiltä, seurakunnasta, yrittäjiltä sekä
yksityisiltä tahoilta. Ekologisuudessa edelläkävijänä
hiilijalanjäljen pienentäminen on Iille tärkeä asia, ja
siksi hankkeelle on näytetty vihreää valoa, vaikkakin
käytännöntoimet ovat vielä
aivan alkutekijöissä. EteläSuomesta on saatu näytteitä
onnistuneista
aurinkopaneeleiden yhteishankinnasta. Kun kertatilaus on suuri,
myös hinta putoaa huomattavasti, jopa alle puoleen.
Yrittäjänpäivänä 5.9. Iin
torilla on Syystapahtuma,
johon Iin alueen yrityksillä
on tilaisuus tulla esittelemään toimintaansa tai myy-

mään tuotteitansa. Tapahtuma alkaa kello 13 ja päättyy
kello 18. Ohjelmassa on muiden muassa lapsille ilmapalloja sekä ongintaa, kahvila
ja makkaran myyntiä sekä
musiikkiakin.
Yrittäjän päivästä on tullut kansallinen juhlapäivä,
jota vietetään 5. syyskuuta
monin eri tavoin ympäri
maan – kouluissa ja oppilaitoksissa,
yrityksissä,
työpaikoilla ja järjestöissä.
Yrittäjän päivänä nostetaan
Suomen lippu salkoon.

Väinö Klasila
puheenjohtaja
Iin Yrittäjät ry

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi

Liity jäseneksi
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Ajanvaraukset soittamalla!

Parturi-Kampaamo

Nines

TERVETULOA!
Hauskaa
kesää kaikille!

Vanhatie 154 KUIVANIEMI

P. 0400 850 340 / Nina Timonen

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja
Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella
Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Metsänomistajien itsensä hallitsema - takuulla metsänomistajien asialla!
Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa!
Kuivaniemen toimisto:
Kuivajoentie 13 B 2 (ent. Osuuspankin talo)
95100 KUIVANIEMI
Teemu Veteläinen puh. 0400 318 607
teemu.vetelainen@mhy.fi

Suvivirrestä muihin virsiin
Kuivaniemen pitäjänmarkkinoiden jumalanpalveluksessa se lauletaan Suvivirsi yhdessä. Jumalanpalvelus pidetään nyt ensimmäisen kerran markkinapaikalla.
Suvivirsi herättää meissä
suomalaisissa tunteita. Nostalginen virsi on monelle rakas. Osa kansalaisistamme
haluaisi sen pois kouluista.
Maahanmuuttajia hymyilyttää asian ympärillä pyöriminen. Monet heistä tulevat
maista, joissa kansan valtauskonto määrittelee kulttuuria ja tapoja. Meilläkin
uskontoa saa esitellä ja tuoda kouluihin tietyissä rajoissa. Avataanpa tätä rakentavaa toimintaa hieman, niin
pääsemme suvivirren varjosta valoon.
Minä toimin nyt kasvatuspappina. Minulle vuoden
kohokohta on kouluissa järjestettävät kirkkovuosikinkerit. Näillä kinkereillä tutustutaan
kirkkovuoden
tärkeimpiin
juhlapyhiin.
Lapset ja nuoret opettelevat
joka vuosi yhden juhlapyhän neljä virttä, jotka sitten
lauletaan kinkereiden aikana. Juhlapyhän esittely
tapahtuu raamattuun pitäytyvällä kuvaelmalla, jonka
lomassa lauletaan kyseisen
pyhän virsiä.
Tänä keväänä kinkereiden aiheena oli pääsiäinen.
Kiersimme paikkakuntamme koulut ja kohtasimme
noin 1000 lasta ja nuorta.
Meitä oli minun lisäksi
seurueessa kaksi nuorisoohjaajaa, diakonissa, lähetyssihteeri, kanttori ja
perhetyöntekijä.
Olimme
tervetulleita jokaiselle koululle.
Varmaan olette joskus
nähneet vanhoja kansakoulutauluja. Minä keräilen
niitä mielelläni. Koulukiertueen kuvaelman alkuosa
oli rakennettu koskettavien
taulujen ympärille. Minä
olin esityksessä Pietarina ja
näytin oppilaille esimerkiksi
sen kuvan, jossa Pietari kieltää Jeesuksen ja purskahtaa itkuun. Minusta näytti,
että eturivin pikkutytöt
purskahtavat kohta itsekin
kyynelehtimään, jos jatkaisin Pietarin tuntemusten
kuvaamista. Entä vilkkaat

Jumalanpalvelus pidetään nyt ensimmäisen kerran markkinapaikalla Kuivaniemellä. Laulamme tuttuja virsiä yhteiseksi iloksi.
pojat? He olivat hyvin kiinnostuneita mukanani olleesta miekasta. Kerroin pojille
ja tytöille kuinka Pietari
temperamenttisena ja äkkipikaisena sivalsi sotilaspalvelijalta korvan pois puolustaessaan Jeesusta. Viisi
poikaa halusi välttämättä,
että koskettaisin miekan
terällä heidän korvaansa ja
näyttäisin miten Jeesus paransi sen. Näytin heille miten Jeesus pani käden palvelijan korvalle ja paransi sen.
Entäpä virret? Yhden kyläkoulun liikuntasalin katto
meinasi kohota korkeuksiin,
kun oppilaat kajauttivat
kanttorin säestämänä Aurinkomme ylösnousi -virren. Olimme päässeet kuvaelmassa siihen vaiheeseen,
jossa tutustutaan Jeesuksen
hautaan ja ylösnousemuksen aamuun. Vaistosin oppilaista laulamisen riemua.
Nyt oli minun vuoroni
pyyhkiä silmäkulmaa. Ajattelin mielessäni, että aikuiset saisivat istua täällä lasten
ja nuorten keskellä kuuntelemassa mitä suomalainen

Kotimaista energiaa - www.vapo.fi

virsi opettaa ilosta, rakkaudesta ja rauhasta. Leonard
Typön virsi vei pääsiäisen
ilosanoman äärelle.
Kirkkovuoden virret tulevat lapsille toisenkin kerran
eteen. Rippikouluissa me
pidämme leirikirkkoja, joissa samat juhlapyhien virret
lauletaan uudestaan. Uskon,
että näistä lapsista harvempi tulee virsille allergiseksi
aikuisena. Kerran olin kastamassa entisen rippikoululaiseni lasta. Muistin, että
tämä nyt aikuinen mies oli
vilkkaan sorttinen nuorena
rippikoululaisena. Olin laittanut hänet ja muutaman
muun villin pojan kanttorin
luokse ylimääräisiin virsilauluharjoituksiin
leirillä.
Muistin hänen sanansa, kun
hän tuli luokasta. Hän kysyi, milloin pääsisi seuraavan kerran laulamaan. Kun
nyt tapasin hänet aikuisena,
minua kiinnosti millaiset
muistot hänellä oli jäänyt
tuosta tilanteesta. Mies totesi hymyssä suin, että rippikoulusta ja virsilaulusta
jäi mahtavat muistot. Tulin

hyvälle mielelle. Tämä mies,
joka osasi ampua jääkiekossa jo nuorena miehenä verkot tötterölle, oli oppinut
arvostamaan
virsilaulua.
Mies taisi ampua vastakin
tärkeän maalin, mutta arvostaa edelleen rippikoulua
ja virren veisuuta.
Siitä suvivirrestä vielä.
Kuivaniemen pitäjänmarkkinoiden jumalanpalveluksessa se lauletaan yhdessä.
Jumalanpalvelus pidetään
nyt ensimmäisen kerran
markkinapaikalla. Laulamme tuttuja virsiä yhteiseksi
iloksi. Tervetuloa laulamaan
myös suvivirren neljäs säkeistö, jonka sanoin toivotan
siunattua kesää kaikille.
”Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas
paisteemme, sä sydäntemme
valo, ain asu luonamme. Sun
rakkautes liekki sytytä rintaamme, luo meihin uusi mieli, pois
poista murheemme.”

Kappalainen
Matti Kinnunen,
Iin seurakunta
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Paikalliskuulumisia

YLIRANNAN
RATSUTILA

kuulee Kievarissa

Yli-Iintie 183, Ii as.

Puh. 0400 806 377
tuntivaraukset 040 417 4761
anne@ylirannanratsutila.fi
www.ylirannanratsutila.fi

Kuivajoentie 13 A 2
95100 Kuivaniemi
Puh. 08-724 7230
tai 040 771 3792
Kuivaniemen Kievari täyttää heinäkuussa 29 vuotta.
Aina kun Kuivaniemellä tapahtuu jotain, asiat puidaan
myös Kievarin tiskillä. Ravintolabaari Kievari on herttainen hirsirakennus Asemakylän raitilla. Enimmikseen
paikkaa suosivat paikalliset,
erityisesti karaoke- ja musiikki-iltoina.
- Paikallisten kanssa kun
on tullut tutuksi ja kehdataan jo heittää huultakin,
niin tiskin takana on oikein
mukavaa. Paikallisuutiset

ja muutkin kuulumiset puidaan aina samoin tein tiskin
ääressä. Se lienee tyypillistä
pikkupaikoille, että oppii
tuntemaan niin hyvin, jotta tuntee olevansa samaa
porukkaa, kertoo Kievarin
yrittäjä Raili Suomela.
Tutustuminen paikallisiin on varmasti yksi syy,
miksi Suomela jaksaa jatkaa työnsä parissa. Yrittäjän
eläkepäivät olisi ansaittu jo
monta vuotta sitten, mutta

vielä ei ole malttanut jäädä
työstä pois.
Suomela myöntää, että
lähivuosina olisi halu päästä
lepäilemään ja nauttimaan
eläkeläisen
vapaudesta.
Kievari avasi ovensa ensimmäistä kertaa heinäkuussa
29 vuotta sitten. Eli jos ensi
kesään jaksetaan, niin luvassa on Kievarinkin 30-vuotissynttärit.
Heinäkuun
ohjelmassa on keskiviikko- ja per-

jantaikaraoken
lisäksi
orkestereita, kuten 11.7.
Tanssiorkesteri Rojal. Markkinaviikonloppuna perjantaina 18.7. soittaa LA-Band
ja lauantaina 19.7. tanssitaan
Duo Pentti Karjalaisen tahtiin. Arkisin ei enää tarjota
lounasta, mutta iltaisin isot
ja mehukkaat pannupitsat
paistuvat kädenkäänteessä.
JK

- ajanmukaista kukkapalvelua
- sidontatyöt kaikkiin juhliin
- monipuolinen lahjatavaravalikoima
Tervetuloa!
Maansiirto ja
maa-ainestoimitukset

Uusi Nelosparkki on nyt 24 h-liikennemyymälä
Nelosparkin uusi huoltamorakennus valmistui alkuvuodesta.

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

Kesäiset istutukset piristävät julkisivua. Kierrätetyistä renkaista tehdyt
kahvikuppiruukut ovat luovat ja hauskat.
Uudistetun
Nelosparkin
kesä on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Lomalaiset ja
muut ohikulkijat ovat löytäneet hyvin paikan. Kiitosta
on tullut ympärivuorokautisesta aukiolosta sekä maukkaasta ruuasta. Yrittäjä Eija
Södö kertoo, että Nelosparkissa tehdään kaikki itse:
raastetaan, leivotaan ja lihapullatkin pyöritellään.
Yrittäjäpariskunta
Eija
ja Veikko Södö viettivät
henkilökuntineen ja asiakkaiden kanssa uuden
huoltamorakennuksen avajaisia lauantaina 7.2. Van-

han huoltoaseman viereen
valmistuneen rakennuksen
päärakennuttajana toimi pariskunnan omistama Tälläri
Oy. Veikolla on 35 vuoden
kokemus rakennusalalta, ja
hänen innovaatioittensa ansiosta rakennuksesta tehtiin
erittäin ekologinen.
- Olen ollut tekemässä
monia suurtalouskeittiöitä
ja usein suunnittelijoilla ei
ole ollut käsitystä keittiötyöstä ja sen tarpeita. Nyt
itse saimme suunnitella
juuri tarpeisiin sopivat tilat.
Kaikki pinnat ovat helppo
pitää puhtaana ja lattialäm-

mityksen ansiosta tilat kuivavat pesun jäljiltä nopeasti,
Veikko kertoo.
Nelosparkin mittarikenttä talon edustalla lämmitetään syksyisin ja keväisin,
joten maa säilyy sulana.
Nelosparkkiin on tarkoitus asentaa aurinkopaneelit
katolle, joiden energialla
lämmitetään kaikki keittiön
käyttövesi. Kesän aikana
rakennukseen tulee myös
liikennemyymälä matkalaisten tarpeisiin sekä sauna- ja
lepotilat yläkertaan, esimerkiksi rekkakuskien käyttöön. Tervetullut parannus

aikaisempaan on paranneltu
ilmastointi. Koko rakennus
lämmitetään talvisin maalämmöllä ja kesäisin samaa
tekniikkaa käytetään jäähdyttämään rakennuksen sisäilma.
Aikaisemmasta 20 asiakaspaikan kahviosta tuli
120-paikkainen ruokailusali
kabinetteineen. Koska uusittu huoltamo on auki vuorokauden ympäri, myös lisää
henkilökuntaa tarvittiin. Aikaisemmin yrittäjäpariskunnan lisäksi huoltamo työllisti
neljä henkilöä, ja nyt työllistettyjä on kolmetoista. JK

BIOENERGIAPÖRSSI ON
INTERNETISSÄ TOIMIVA
BIOENERGIAPÖRSSI
ON
ENERGIAPUUN KAUPPAPAIKKA
Bioenergiapörssi on rakennettu
bioenergian ostajien ja
INTERNETISSÄ
TOIMIVA
myyjien kohtaamispaikaksi. Metsänomistajat voivat haluENERGIAPUUN
tessaan kilpailuttaa nuoren KAUPPAPAIKKA
metsänsä hoidon Bioenergiapörssin kautta. Bioenergiapörssin metsäneuvojat tekevät
maksuttomia metsäkäyntejä metsätilallisten metsiin Iin,
Utajärven, Pudasjärven ja Vaalan alueilla.
Keskitä energianpuun myynti ja hankinta yhteen
osoitteeseen. Tervetuloa kaupoille!
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Projektipäällikkö Heidi Takalo
heidi.takalo@micropolis.fi Puh. 044 345 6321
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Hautakivet
Kaiverrukset
Entisöinnit
Hautauspalvelut
Pitopalvelut
Perunkirjoitukset

Iin Hautaustoimisto

Haminantie 1, Ii • Puh. (08) 817 6100 tai
Tauno Kova 0400 680 659 • www.arvokovaoy.fi

TuuliWatti kehittää ja rakentaa
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut

Kauppatie 6,
6, 91100
91100 Ii
Ii
Kauppatie
(08)
8176
050,
045
312
5755
• hydrauliikkaletkut
• öljynvaihdot
aikaa
(08) 8176
050, 045 312
5755

• korjaamopalvelut
autotarvikkeet
•• autotarvikkeet

• hydrauliikkaletkut
työkalut
•• työkalut

•• korjaamopalvelut
autotarvikkeet
• työkalut • työkalut
varaamatta
Avoinna: ma-pe
ma-pe 9-17,
9-17, la
la 9-13
9-13
Avoinna:
• autotarvikkeet
• öljynvaihdot
aikaa
uslaitteet. Pyydä tarjous!
änsuunta
•• hydrauliikkaletkut
varaamatta
UUTUUS! 3D•pyör
korjaamopalvelut
hydrauliikkaletkut
• öljynvaihdot aikaa
• öljynvaihdot aikaa

varaamatta
varaamatta
renkaat kaikille
teille

us!
tarjous!
Pyydää tarjo
itteet.t. Pyyd
uslaittee
untausla
änsuunta
pyöränsu
3D pyör
UUS!! 3D
UUTUUS
UUT

renkaat kaikille
kaikille teille
teille
renkaat

Kumialan erikoisliike vuodesta 1963

SERA
mukana rengaskuvioissa

KEMISSÄ JA OULUSSA

Unelmien kesätyössä
- Olin aina haaveillut töistä
televisiossa, ja tänä kesänä se
unelma toteutui. En olisi voinut koskaan uskoa, että olisin
joku päivä mukana ohjelmassa, jota pienempänä katsoin
joka kesä.
- Bongasin netistä ilmoituksen, jossa haettiin Summeri
-nuortenohjelmaan
uutta juontajaa Oulusta. En
miettinyt hetkeäkään hakisinko ohjelmaan mukaan.
Täytin hakemuksen ja pian
tulikin kutsu ensimmäisiin
koekuvauksiin.
Koekuvauksia pidettiin yhteensä
kolmet ja sen jälkeen sain ilmoituksen, että olin päässyt
mukaan ohjelmaan. Luultavasti iloinen persoonani teki
vaikutuksen tuottajiin! Olin
varma että tästä tulisi unohtumaton kokemus.
- Aloitimme omat kuvauksemme Oulussa huhtikuussa ja niitä jatkui kesäkuuhun asti. Kuvasimme
yhteensä 24 jaksoa, joihin
sisältyi kaksi omaa sarjaani
”Kulukuneuvos” ja ”Nean
kesä, duunissa” sekä ”Kaverille kans” ja muutama ajankohtaisjuttu.
- Kulukuneuvoksessa etsin kesän kovinta menopeliä.
Testasin erilaisia kulukupelejä sekä maalla että vedessä.
Mukanani testauksessa oli
kulukupelin omistaja, sekä
kesällä tarvittavat matkatavarat piknikkori ja uimalelu, jonka nimesin Ernoksi!

Nea Jyrkäs iloitsee saatuaan kesäksi unelmatyön.
”Nean kesä, duunissa”-ohjelmassa etsin itselleni unelmien työtä. Jotkut ammatit
olivat realistisempia kuin
toiset ja toiset olivat hieman
oudompia. Arvoin generaattorilla itselleni ”unelmien ammattini” ja sovelsin
kyseisen ammatin ominaisuuksia toisessa ammatissa.
”Kaverille kans” -ohjelmassa
nuoret pääsivät yllättämään
kavereitaan ja ajankohtaisjutussa kävimme kuvaamassa
mm. Ylex popissa!

- En olisi voinut kuvitella
itselleni sopivampaa kesätyötä. Mielelläni jatkossakin
haluaisin työskennellä televisiossa tai vaikkapa radiossa. Olen kiinnostunut media-alasta ja olen miettinyt
hankkiutuvani sinne lukion
jälkeen. Saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta
joka tapauksessa olen yhtä
kokemusta rikkaampi!

Nea Jyrkäs
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Kemi

Hihnahuolto / myynti
Myynti 050 560 1316
24h 050 560 1316
24h 040 708 0697
Rengashuolto / myynti
HA 016 254 441
KA 016 254 442
24h 0400 691 216

Oulu

Rengashuolto / myynti
HA 08 881 1855
KA 08 881 1856
24h 0400 450 324

Kone Niskala Oy
• Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt
• Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset
• Lavettikuljetukset
• Murskeet ja hiekan toimitukset
• Jätevesijärjestelmät

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

www.camping-merihelmi.fi
info@camping-merihelmi.fi
0400 695 876

Aivan meren rannalla
on käytettävissäsi kolme rantamökkiä, kolme upeaa rivitalohuoneistoa
sekä 7 kesäkäyttöön tarkoitettua 2 hengen mökkiä.
Lisäksi 30 karavaanaria pystyy majoittumaan yhtäaikaisesti autoineen
ja vaunuineen. Uudet siistit huoltotilat ovat myös käytettävissäsi.
Saunomaan pääset joko nykyaikaiseen perhesaunaan tai ajan patinoimaan rantasaunaan.

Campingalue palvelee ympäri vuoden
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Turvetuotannossa mukana
yli kolme vuosikymmentä

Baarilounas ma-pe

Tervetuloa!

”Tällä hetkellä ei ole energiantuotantomuotoa, jossa ei olisi mitään
huonoja puolia. Turve on kotimaista ja sitä riittää meillä.”
Haminantie 2, Ii

Vapon Kuivaniemen toimipisteen urakointipäällikkö
Kalervo Jäärni jää eläkkeelle ensi vuonna. Vapon tiimissä Jäärni on työskennellyt vuodesta -81 lähtien, eli
yhteensä 34 vuotta. Sitä ennen simolainen oli Kajaanin
kupeessa Vuolijoella kunnan
rakennusmestarina,
mutta veri veti miehen takaisin
pohjoiseen.
Kolmen
vuosikymmenen ajan Jäärni on ehtinyt
tehdä monenlaisia hommia
Vapossa monella eri nimekkeellä ja eri toimipaikoissa.
Viimeisimmät vuodet hän
on vastannut Lapin alueen
urakkasopimuksista, myös
vuosisuunnitelmat, peruskunnostushankkeet ja investointiesitykset kuuluvat
urakkapäällikön toimenkuvaan. Vapolla on Suomessa
yhteensä kuusi urakointi
päällikköä, ja Lapin alueeseen lasketaan kuuluvaksi
kaikki Kuusamontiestä pohjoiseen. Jäärnillä on siis työsarkaa.
Turveala on muuttunut
paljon Jäärnin aikana. Esimerkiksi tuotantotehokkuus
on kasvanut huimasti koneiden tekniikan kehittyessä ja
kokoluokan kasvaessa. Merkittävimmäksi muutokseksi Jäärni nimeää kuitenkin
muutokset ympäristöasiois-

sa, myös energiapoliittiset
linjaukset vaikuttavat alan
kehitykseen.
– Tällä hetkellä ei ole
energiantuotantomuotoa,
jossa ei olisi mitään huonoja
puolia. Turve on kotimaista ja sitä riittää meillä. Sen
käyttö lisäisi kotimaisia työpaikkoja ja ennen kaikkea
omavaraisuutta energiapolitiikassa, sillä nyt olemme
riippuvaisia itänaapurista.
Turve on poliittisella päätöksellä luokiteltu fossiiliseksi polttoaineeksi, vaikka
se uusiutuu hitaasti. Turpeelle asetettu haittavero on
asettanut sen huonompaan
asemaan, Jäärni avaa aihetta, joka on poliittinen kuuma peruna.
Turvetuotannon työllistävä vaikutus pohjoisissa
kylissä, kuten esimerkiksi
Hetekylässä Pudasjärvellä ja
Tannilassa Yli-Iissä, on tärkeä. Tuotantoaikaan pohjoisen soilla työskentelee noin
150 vetokonetta, ja jokainen
kone vaatii vähintään kaksi
kuljettajaa. Turvetuotanto
tarjoaa työtä siellä missä sitä
on muutoin vähän tarjolla,
myös opiskelijoille ja koululaisille.
Pohjois-Suomessa Vapo
toimii yhteistyössä useiden
paikallisten
toimijoiden
kanssa, esimerkiksi Kuiva

Turve ja Simon Turvejaloste ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Paikallisella
yhteistyöllä on voitu tehdä
keskitettyjä
toimituksia,
joka nostaa kannattavuutta. Jäärni kiittääkin kaikkia
yhteistyötahoja menneistä
vuosista ja mainitsee, ettei
työssä ole ollut yhtään sa-

manlaista päivää.
Tulevat eläkepäivät kuluvat Jäärnin mukaan 1-vuotiaan lapsenlapsen, Juuson, leikkikaverina. Vielä
on kuulemma myös useita
voittamattomia keilakisoja
ja lohiakin pitäisi pelastaa
hukkumiselta.

KUIVANIEMEN
KOIRAHOITOLA
Löytöeläinten
vastaanotto

URILIIKE
PART
Essi Häyrynen
Kirkkotie 8, Ii
Puh. 040 849 7296

Miesten hiustenleikkaukset
ilman ajanvarausta!

Simon ja Iin alueelta

040 720 0506

Tervetuloa
Avoinna: ma-to 9-17, pe 9-16

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua
- Säännöllinen kotihoito
- Kotisairaanhoito
- Asiointi- ja saattajapalvelut
- Omaishoitajien vapaapäivät
- Virkistystoiminta
- Kotisiivoukset
Palveluseteli tai kotitalousvähennysmahdollisuus

P. 045 631 2698

Puh. 040 722 0500

TERVETULOA
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

Kalervo mittaamassa Jääräsuon ojan pohjalla olevaa
turvekerroksen paksuutta muutama vuosi takaperin.
Turvetta on Kalervon mitan verran, lukijalle jääköön arvoitukseksi onko miehen pituus lähempänä kahta kuin
kolmea metriä. Kuva Virpi Käyhkö.

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

TARVITSETKO TYÖVOIMAA?
MEILTÄ LÖYTYY APU!

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

Liity jäseneksi

Hyvän Tuulen
Kuivaniemi
Kesälehti 2014
Vastaava toimittaja:
Ari Kaakkuriniemi
Toimittajat:
Heimo Turunen, Jenny Kärki
Ilmoitusmyynti:
VKK-Media Oy/Markku Kemppainen
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy /Eila Lahtinen
www.vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Kajaani

www.yrittajat.fi/Liity

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT
Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:
Sähkö ja kiinteistönhoitotyöt: puh. 040 526 8119
Rakennustyöt: puh. 045 634 1799
Toimistotyöt: puh. 040 861 2884

Soita ja kysy!
Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kuivaniemen Vesi Oy
Särkitie 6, 95100 Kuivaniemi
Toimitusjohtaja Keijo Kemppainen
Puh. 724 7484, 0400 397 593
Esa Laitinen 040 412 8213
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KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS
SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY

Alueemme

kulttuurikohteita

kansissa

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

• MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUT
• MAALÄMPÖPUMPUT
• LVI-TYÖT
• LVI-TARVIKKEIDEN MYYNTI JA ASENNUS

Lämpötekniikka Sankala Oy
Mika 040 501 35 11

Kari Holman Kulttuurikohteita PohjoisSuomessa -kirja julkaistaan Kuivaniemen
markkinoilla kuivaniemeläisille. Holma
muistelee kirjan ja sen teosten syntyä:

www.lampotek.fi

LVI-URAKOINTI

ARTTU HÖYHTYÄ OY
- putkityöt -

Puh. 040 843 7088
Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24
95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

- Oli vuosi 2002 ja Kuivaniemen markkinat edellisessä
markkinapaikassa, koululla.
Olin saanut maalattua Kuivaniemen kunnan tilauksesta taulun jähdistä. Sijoituspaikaksi tuli Kuivaniemen
kunnantalo. Jähdistä oli tilattu taidelautassarja, nimeltään jähti Perämerellä Kuivaniemen kunnalle.
- Julkaisimme yhdessä
Kuivaniemen kunnanjohtajan Markku Kehuksen
kanssa näyttävästi lautassarjan, josta sittemmin tuli
menestys korttien, paitojen
ja sisustuskuvien muodossa.
Myöhemmin olin mukana
myös Kemiin rakennetussa
Jähtiprojketissa. Jähdin rakentamisen toteutti olhavalainen veneenveistäjä Leo
Tervonen. Kemiläiset eivät
kuitenkaan
onnistuneet
markkinoimaan laivaansa
menestyksekkäästi ja tänä
vuonna jähti on kuulemma
ollut myytävänä.
- Jähtihän on perinteinen
kaksimastoinen purjealus,
jollaisia on rakennettu Perämeren alueella. Kuivaniemi,

Simo ja Ii olivat merkittävimpiä rakennuspaikkoja.
Uuden kirjani kannessa
seilaakin jähti, koska akvarelliin liittyy paljon mielenkiintoisia vaiheita. Olen palannut aiheeseen sittemmin
joka vuosi. 2003 tein tilauksesta Simon kunnalle kaksi
akvarellia, joissa toisessa
aiheena Jähti Kallion sahan
edustalla ja toisessa Kallion saha. Taulut sijoitettiin
Simon kirjastoon ja julkaisutilaisuudessa järjestettiin
muisteluhetki Kallion sahan
vaiheista.
- Vuosina 2002 – 2004
kierrättivät Oulun ja Kemin
Aluetaidemuseot taulujani
alueiden kirjastossa. Näyttelyiden yhteyteen pyrin
maalaamaan aina jonkin
kuntakohtaisen historiallisen kohteen ja näin sai Kulttuurikohteita -sarja alkunsa.
Yleensä aiheista painettiin
myös postikortit, taidelautaset ja myöhemmin taidekuvat. Näyttelykierroksen
jatkeena oli laajat valokuvaja akvarellinäyttelyt Oulun
Satamassa ja Kemin Vanhan

Sataman makasiinissa.
- Kirjasta löytyy myös
pohjoisen kirkkoja, joista
osan olen entisöinyt pensselillä, kuten Iin vanhan kirkon, joka paloi vuonna 1942
salaman vuoksi. Ensi kertaa
kirjassa on nähtävissä myös
sahasarja, josta löytyy myös
muiden muassa Suomen
vanhin höyrysaha, Iin Kestilän saha. Muista alueemme
kohteista mainittakoon Pohjois – Suomen ensimmäinen
lasitehdas, Olhavan Nyby.
- Uudessa kirjassani on 55
kohdetta 25 paikkakunnalta.
Kirjan ovat kääntäneet ansiokkaasti englanniksi Eevavaimoni, joka itsekin julkaisi
juuri kuudennen kirjansa
sekä Kuivaniemellä 13 vuot-

ta peruskoulun kielten
opettajana toiminut Tuula
Haapakangas. Kirja on hieno lahjakirja sekä yrittäjille,
kunnille, seurakunnille kuin
yksityisillekin. Englannin
kielen ansiosta kirja soveltuu hyvin myös ulkosuomalaisille. Kirjaa onkin jo ehtinyt lähteä yli 30 maahan.
- Tänä vuonna minulla
on ilo julkaista uusi kirjani
Kuivaniemen markkinoilla.
Työn alla on kirja pelkästään kirkoista. Kuivaniemen
kirkko on mielenkiintoinen.
Ehkäpä joku hoksii maalauttaa siitäkin taulun. Tervetuloa mielenkiintoisen historiamme pariin!

Kari Holma

Kuvassa messuilla Kari Holma esittelee asiakkaalle taulujaan. Kari on tuttu näky tauluineen myös Kuivaniemen Markkinoilla.

Markkinakirkko
su 20.7.2014 klo 12.00
Kuivaniemen
pitäjämarkkinoiden lavalla
Toimittaa Matti Kinnunen,
kanttorina Salla Kujala.
Mukana myös diakonissa
Satu Pesonen sekä esilauluryhmä.
Suntiona Esko Jyrkäs.
Kolehti kerätään
diakonisen perhetyön
kehittämiseen seurakunnissa
Kirkkopalvelujen kautta.
Tilaisuus kestää n. puoli tuntia.

Lämpimästi tervetuloa
laulamaan yhdessä!

Viestitie 2, 87700 Kajaani • Puh. (08) 4795 211

Järjestää Iin seurakunta

www.suomalainenlehtipaino.fi
Lasiasioissa

MUSTOSEN
LASI KY

Asentajankatu 4, 94600 Kemi, puh. 223 864

Päivystys 0400 695 880

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581
www.iinseurakunta.fi
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Ilon ja surun kirjoa 40 vuoden ajan
”On mennyt yli 40 vuotta,
kun tulimme nuorena perheenä Kuivaniemelle Keski-Pohjanmaalta. Muistan,
kun silloin kävelin hautausmaalla lastenvaunuja työntäen. Hautakivien nimet olivat minulle tuntemattomia.
Nyt samaa reittiä kävellessäni näen kaiverruksissa ystäviä ja tutuiksi tulleita sukuja.
Kuivaniemestä on tullut minulle koti. Olen kasvattanut
juureni tänne.” Näin Arja
Hokkanen kertoo taipaleestaan Kuivaniemellä.
Arja on monelle se tuttu
ja iloinen kasvo kukkakaupan tiskin takaa. Hän päätti perustaa Kuivaniemelle
kukkakaupan, sillä vastaavaa liikettä ei Kuivaniemellä
tuolloin ollut, ja oma elanto
oli jostain tienattava. Rohkea nainen muistelee läm-

möllä appiukoltaan saamiaan ohjeita:
– Oman yrityksen perustaminen tietysti jännitti, ja
monet pelot vaanivat taustalla. Appiukkoni, joka itsekin oli yrittäjä, sanoi minulle että ”sinä et putoa kuin
matolta lattialle.” Tuo on
mielestäni hyvä ohje myös
nykyisille nuorille. Pitää
rohkeasti tavoitella unelmiaan eikä saa pelätä epäonnistumista liikaa. Vuosien
saatossa myös Kuivaniemen
Yrittäjät on ollut merkittävä
taustatuki, kertoo Arja ja samaan hengenvetoon muistelee lämmöllä kesäkauden
lukuisia mökkiläisiä, jotka
ovat osaltaan rikastuttaneet
arkea.
Neljän vuosikymmenen
yrittämisen jälkeen Arja
Hokkanen on siirtynyt eläk-

keelle.
Vuodenvaihteessa
Kuivaniemen Kukka- Pirtissä tapahtui omistajanvaihdos, kun Päivi Sanaksenaho
astui ohjaksiin. Arja on siis
nauttinut eläkepäivistään
jo puolen vuoden verran,
ja mielekästä tekemistä on
riittänyt kymmenen lapsenlapsen mummolle. Yrityksen myymisen suhteen
on pitänyt kuitenkin tehdä
eräänlaista luopumistyötä
ja haikeuttakin on ilmassa,
sillä ajansaatossa pienellä
kylällä asiakkaista tulee ystäviä. Elämisen ilon ja surun
kirjo tulee kukkakauppiaalle tutuksi.
– Haluan kiittää lämpimästi kaikkia asiakkaita,
ilman teitä ei olisi toimivaa
liikettä. Kiitos kaikille! RM

Arja Hokkanen (oik.) uudessa kukkakaupassaan noin 40 vuotta sitten. Alussa kumppanina oli Aino Miettunen (vas.) ja myöhemmin Eine Hyry. Suurimman osa yrittäjän
taipaleesta on Hokkanen toiminut yksin. Kuva Arja Hokkasen arkistosta.

Uusi yrittäjä mutta samat palvelut

Arja Hokkanen (oik.) kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan ja Päivi Sanaksenaho (vas.) toivottaa entiset ja uudet asiakkaat tervetulleeksi. Vaikka liikkeessä on nyt uusi yrittäjä, niin samat palvelut pelaavat edelleen.

Paivi Sanaksenaholla on kukkakauppa-alalle asiantuntemus nuoresta iästään huolimatta. Takana on puutarha-alan koulutus sekä myynnin ammattitutkinto.

maanrakennus

Herva Ky
Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

Jouko 0400 290 848

Tänä vuonna Kuivaniemen Kukka Pirtin asiakkaat
ovat törmänneet tiskin takana uusiin kasvoihin. Kasvot kuuluvat paikan uudelle
yrittäjälle Päivi Sanaksenaholle. Hän on kotoisin Kuivaniemeltä ja kouluttautu-

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

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

nut puutarha-alalle, myös
myynnin ammattitutkinto
löytyy takataskusta. Alan
kokemusta on rutkasti, ja
kun tilaisuus omaan kukkakauppaan kotipaikkakunnalla aukesi, tarttui Sanaksenaho siihen hanakasti.

– Vaikka omistaja on
vaihtunut,
kaikki
muu
pysyy samana osoitetta
myöten. Vain omistajan
kännykkänumero on muuttunut. Asiakkaiden toiveita
kuunnellaan jatkossakin, ja
sen mukaan suunnitellaan

toimintaa. Alku on sujunut
hyvin, ja minut on otettu
lämpimästi vastaan. Haluan
kiittää siitä asiakkaita, Sanaksenaho hymyilee.

KONEVARONEN OY
Jäämerentie 1
94450 Keminmaa
FINLAND

phone. +358 400 692 972
email. kone.varonen@pp.inet.fi

www.konevaronen.com
Kuivaniemen Pitäjämarkkinat 19.-20.7.2014
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Merihelmen kesäkuulumiset

Viihderavintola Merihelmen terassi on tänä kesänä ollut vielä harvassa käytössä johtuen koleista säistä, mutta
muita kävijöitä on tien päältä riittänyt hyvin.

IIN PUU- JA METALLITUOTE

•HIRSIRAKENNUKSET • PIHARAKENNUKSET
•AUTOTALLIT • JÄTEASTIAKATOKSET

www.kevythirsi.fi

Veistämöntie 57, Ii puh. 044 058 4694
myynti@kevythirsi.fi

Viihdekeskus Merihelmessä
kesä on lähtenyt mukavasti
käyntiin, vaikkakin viileästi, kuten muuallakin maassamme. Toimintaa pyörittävä Jouni Aikio kertoo, että
uutta
palvelutarjonnassa
ovat erikoiskahvit, joita on
kysytty paljon erityisesti ulkomaisten kävijöiden taholta. Espresso, latte, cappucino ja muut erikoiskahvit

ÖLJYT JA
RASVAT
Jäppiseltä!

jokivarren
puutarha ky
- Ruukku- ja kesäkukat
- Amppelit
- Vihannesten taimet

- Perennat ja pensaat
- Pihasuunnitelmat

Parturi-Kampaamo

Sari Hirvaskoski
Ratatie 2 B Kuivaniemi

p. 040 757 9128
TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa
Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi
Puh/fax 724 7611
matkapuh. 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net

suurella salilla on paljon kysyntää erilaisten juhlien ja
tapahtumien järjestämiseen.
Lisäksi salissa on vaihtuva
taidenäyttely. Seinillä nähdään kuukauden mittaisia
näyttelyitä jouluun saakka. Heinäkuussa esillä on
kuivaniemeläinen taiteilija
Hanne Linnatie.
Viileistä kesäsäistä huolimatta Aikion mukaan

rohkeita uimareita rannalla
on riittänyt. Viime kesänä
ruopattu ranta on 1,5 metriä
syvä keskialueelta, asiasta
on varoituslappu rannan
tuntumassa. Aikio toivoo,
että ranta ajan mukaan loivenee tai ruoppausta jatketaan, tehden rannasta turvallisempi. JK

Järjestä juhlasi
Merihelmeen!
MATKAILUKESKUS

Yli-Olhava
Puh. Auli 0400 192 142

ILOISTA KESÄÄ!

jauhetaan pavuista ja valmistetaan helppokäyttöisellä koneella. Uutuudet ovat
Aikion mukaan tehneet hyvin kauppaansa.
Markkinatansseihin lauantaina 19.7. musisoimaan
tulee Rainer Bollström ja
Graniitti. Lisäksi heinäkuun
alussa 5.7. kuullaan Juha Alvarin lavameininkiä. Aikio
kertoo, että Merihelmen

Hyvä ruoka ja ystävällinen palvelu.
Mahtavat merimaisemat sekä tilava tanssisali
ovat ryhmäsi käytössä vaikka koko päivän.

Haminantie 2, Ii
P. 8173 835, 040 777 8365

Puutavaran
kuljetusta

H&M
MIETTUNEN
KY

Häät, sukujuhlat, syntymäpäivät,
vietä ne laadukkaasti ja mukavasti meillä.
Kysy tarjousta ryhmällesi
040 563 3130 Jouni Aikio tai
aikio.jouni@gmail.com
70 km Oulusta pohjoiseen ja 40 km Kemistä etelään.
Täällä me olemme, Kuivaniemellä, aivan matkasi varrella.
Tervetuloa!

www.rynkynranta.com • aikio.jouni@gmail.com
08 724 6900, 040 563 3130

Vakkurintie 6
95100 Kuivaniemi
Puutavara-auto
0400 394 257
Hannu
0400 180 354
Harri
044 564 7411

MATKAILUKESKUS 		

CAMPING

www.rynkynranta.com
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Kuiva-Turve Oy:n kiinteistöinvestoinnit on mahdollistaneet alueen kehittymisen ja ympärivuotisen käytön. Viimeisimmän investoinnin Merihelmi Campingin päärakennukselle teki Kuivaturve Oy, minkä ansiosta myös talvisin toimiminen on mahdollista.

Uudet leirintäalueyrittäjät

luonnon lumoissa
Merihelmi Camping sai marraskuussa uudet yrittäjät,
Tuomo ja Tarja Ryynäsen.
Leirintäalueen luonnonläheisyys ja hieno sijainti hurmasi pariskunnan. He ovat
viihtyneet uudessa työssään,
vaikka yrittäjänä työssä piisaa vapauksia niin myös roimasti vastuuta.
- Leirintäaluetyö sitoo
meitä ajallisesti, varsinkin
sesonkiaikana. Olemme aina
hälytettävissä
vuorokauden ympäri. Työn sitovuus
ei tullut yllätyksenä, mutta
mukava työ ja hieno paikka, niin tätähän tekee mielellään, Tuomo Ryynänen
kehaisee.
Pariskunta on kotoisin
Meri-Lapin alueelta, mutta

he muuttivat etelämmäs ja
toimivat metallialalla yrittäjinä. Lapsien kasvettua
ja muutettua pois kotoa,
pariskunta päätti muuttaa
mökilleen Kuivajokivarteen
koirien kanssa.
- Toimettomuus ei ole
ikinä viehättänyt meitä, ja
siksi olemme olleet yrittäjinä pitkään. Ala on meille
uusi, mutta halusimme tarttua tilaisuuteen kun saimme
mahdollisuuden alkaa leirintäalueyrittäjiksi. Ihmisten
kanssa toimiminen palveluammatissa on meille luontaista, Tuomo toteaa.
Leirintäalueella on 13
mökkiä sekä karavaanariettä telttapaikkoja. Vuodepaikkoja löytyy kaikkiaan

50 eritasoisista ja -kokoisista
mökeistä. Lisäksi käytettävissä on rantasauna, iso
sähkösauna, suihkut, vessat
ja itsepalvelukeittiö. Etelämpää Lappiin kulkeva väki
yöpyy matkalla mielellään
Merihelmi Campingissa ja
yrittäjät kertovat yllättyneensä ulkomaalaisten yöpyjien runsaudesta – talvellakin.
- Yrityksen kasvattaminen kiinnostaa, vaikka laajentumissa on tällä hetkellä
maankäytöllisiä rajoitteita.
Ensimmäinen vuosi opettaa
ja näyttää, mitä kehitystarpeita paikalla on. Sen mukaan edetään tulevaisuudessa, Tuomo maalailee. JK

”Mukava työ ja hieno paikka,
tätähän tekee mielellään.”

T

RAKENNUS- JA
SÄHKÖURAKOINTI
TÄLLÄRI OY
Veikko Södö
puh. 0400 390 504
veikko.sodo@tallari.fi

Kuivajoentie 1668, 95130 Hyryoja

T:MI J-P MIETTUNEN
Vanhatie 137, 95110 Kuivaniemi kk
- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547

Tuomo Ryynänen on toinen puolisko Merihelmi Campingin uudesta yrittäjäpariskunnasta.

Matti Böök Oy
Maa- ja turveurakointi
Seulottua peltomultaa
Kaivinkonetyöt

puh. 0400 287 729
VELJEKSET

Aaro ja Sauli Kehus
LUMITYÖT
TRAKTORIURAKOINNIT
KAIVINKONETYÖT

Aaro: 0400 396 595
Sauli: 0400 693 280

Puutavaran kuljetusta

H&M MIETTUNEN KY
Vakkurintie 6, 95100 Kuivaniemi
Puutavara-auto 0400 394 257
Hannu 0400 180 354
Harri 044 564 7411

Juha Herva

Puh 0400 379 092
juha.herva@hotmail.com

• 5 tn kumitela-alustainen kaivinkone
- pihatyöt
- kaivuutyöt
- sykeharvesteri
• Sora- ja kivitoimitukset, myös seulottuna
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Vesillä on liikuttu
Tiestön puuttuessa muun muassa
Kuivaniemellä on vesiliikennevälineiden rakentamisessa pitkä historia. Veneen tekeminen on Kuivaniemellä ollut monen miehen taito.
Tiedossa ei ole minkälaisella purrella esimerkiksi lumijokinen Matti
Rahtunen tuli 1600-luvun alkupuolella pyytämään kalaa Vatunkiin.
Seuraavat vuosisadat voi karkeasti lajitella niin, että Kuivaniemellä
1700-luku oli isojen purjealusten
rakentamista. 1800-luku oli jähtien
rakentamisen aikaa. 1900-luvulla
Kuivaniemelle on perustettu kaksikin yritystä veneiden rakentamiseksi, nimittäin Reki ja Venetehdas Sera
Oy ja Veljekset Hietalan veneveistämö.
Hakuohjelma Googlen kautta
selviää, että laivoja rakennettiin
1700-luvulla Pikisaaren, Korkeasaaren ja muiden pikkusaarien varveilla. Myös Haukiputaalla, Olhavassa
ja Kuivaniemellä oli oululaisten
kauppiaiden omistamia laivaveistämöitä. Edellä kerrotun jälkeen ei

trilogian kolmas osa

tarvitse ihmetellä miten Oolannin
sodan aikana englantilaiset osasivat
yrittää maihinnousua näin vähäväkiselle paikkakunnalle.
Varsinaiset Oolannin sodan aikaiset taistelut Pohjanlahden rannikolla
käytiin kesällä 1854. Silloin tehtiin
merkittävää tuhoa Kemin, Oulun ja
Raahen kaupungeissa. Myös Kokkolassa yritettiin maihinnousua, mutta
paikallisen väen voimin se torjuttiin.
Seuraavana kesänä yritys uudistettiin samoin tuloksin. Saman kesänä
englantilaiset yrittivät nousta maihin myös Kuivaniemellä, mutta täällä oli yhtä ankea vastaanotto kuin
Kokkolassa.
Kuivaniemeläisen torjuntavoiton
mahdollisti kai kahden henkilön
ennakoiva ajattelu. Kuvernööri ilmeisesti tunsi historiasta, että Kuivaniemellä on satama, johon pääsee
laivoilla. hän määräsi tänne apulaisnimismieheksi Karl Braxenin siltä
varalta, että englantilaiset voivat
yrittää täällä maihinnousua. Braxen
kokosi kymmenen aseistettua mies-

tä ja asetti heidät vartioon samaan
johtavan väylän varrelle. Vatungin
maihinnousuyrityksen jälkeen Braxen arveli, että torjutun yrityksen
ne voivat uusia Kuivajokisuulla ja
siirsi miehet sinne. Vain yksi jäi Vatunkiin vartioon. Näin sitten seuraavana päivänä tapahtuikin. Näiden
kahden henkilön oikeiden ennakkoarvioiden johdosta kuivaniemeläiset
pyssymiehet ajoivat englantilaiset
takaisin merelle. Vieraillessaan ne
kuitenkin polttivat neljä jähtiä.
Oulun Seudun Sukututkijat kävivät 24.5.2014 kesäretkellään Kuivaniemellä, agronomi Risto Ruskon
johdolla. Pohjoisrannasta ja Vatungin nokasta heille kertoi Erkki Paaso ja Vatungissa Oolanninsodan
muistomerkillä Kuivaniemen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja
Antti Ellilä selosti englantilaisten
merisotilaiden maihinnousuyritystä
ja siihen liittyviä tapahtumia. Kiitos
käynnistä!

Neuvos

Jokinen & Jokiaho

musiikkinäytelmä Ylläksellä

2.-6.9. 11.-13.9. ja 18.-20.9.2014

kolari.fi/pienikansanilaulu
pkl@yllas.fi  0400 902 221

Tulossa

Palvelemme

Hätälä norjan
LOHIFILE
VAC.

8

1.-2.8.
Kuivaniemen Salen
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Snellman grillimarinoidut
PORSAAN
FILEEPIHVIT

SYNTTÄRIT!

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARAT
400 g (7,25 kg)

Pingviini
VANILJAKERMAJÄÄTELÖ
1 LITRA

480 g (10,31 kg)

495 239 159
pkt

Valio normaalisuolainen
MEIJERIVOI
500 g
(5,78 kg)

pkt

pkt

Karhu OLUT

Dan Sukker
TALOUSSOKERI

0,33 l tlk
20-pack (3,42 l)
sis. pantit
Hinta voimassa 4.1. alk.

1 kg

289 099 2560
pkt

Kuivaniemi Kuivajoentie 15
p. 044 788 4759

pss

pack

Aga nestekaasun
myyntipiste

Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan hyödyt yhdessä
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Säästöpankki

syntyi ja oli, kukoisti ja sammui
Jo vuosisatamme alussa oli
pitäjässämme valveutuneita
miehiä ja naisia, jotka ajattelivat pitäjän kehitystä ja perustivat erilaisia järjestöjä.
Monien vaiheiden jälkeen
Kuivaniemen Säästöpankki
sai vuonna 1921 toimintaluvan ja järjestelyjen jälkeen se
aloitti toimintansa 4.1.1923
kirkonkylällä Jaakko Kokon
talossa.
Pankin kamreeriksi valittiin kirkonkokouksella Aino
Kakko ja hän hoiti toimintaa noin 20 vuotta. Pitkään
pankki oli avoinna vain kerran viikossa Kakon kamarissa, johon kuljettiin pirtin
kautta. Pirtissä oli myös lääkekaappi, josta pitäjän väki
osti lääkkeensä ja pirtissä
myös asui talon väki. Silloiset lääkkeet olivat pääasiassa aspiriini, hotapulveri,
anis- ja kanfärtintipat. Pankin aukioloaikana oli paikalla pankin hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja
ja kamreeri.

muutettua asemakylälle ei
Aino Vakkuri voinut perhesyiden vuoksi jatkaa pankin
kamreerina, joten uudeksi
valittiin Alma Sarkkinen.

Ilman kokemusta
pankkiin kamreeriksi
Elettiin jatkosodan perääntymisvaiheen aikaa loppukesää 1944 ja pankin asiapaperit ja kalusto evakuoitiin
turvaan. Vihollisen valloittamilta alueilta evakkoon joutuneita perheitä sijoitettiin
asumaan huoneisiin ja hätä
ja sopu antoivat sijaa. Pankin huoneeseenkin majoitettiin asumaan varikkoalueella oleva sotilas. Kun tilanne
meni kovin epävarmaksi, sanoutui Alma Sarkkinen irti
kamreerin toimesta.
Hallituksen jäsenet pyysivät minua, Toini Kehusta,
pankin kamreeriksi. Kokemusta minulla ei ollut pankkitoiminnasta ja harkittuani
asiaa, päätin yrittää. Opetellen ja ahkerasti työtä teh-

oli tarmokkuutta ja uskoa
parempaan elämään.

Oma toimitalo talkoilla
Kylän elämän vilkastumisen
myötä Säästöpankin hallitus ja isännät alkoivat miettiä oman toimitalon rakentamista. Vuonna 1954 ostettiin
Yrjö Vääräkankaalta 2000
neliön tontti.
Lupa talon rakentamiseen oli tiukassa, sillä säätöpankkitarkastus
epäili,
pystymmekö
hoitamaan
kustannuksia. Periksi emme
antaneet. Talkoilla isännät
lähtivät sahaamaan metsästä puira ja pääsahurina oli
isäntä Valle Goman. Pääsiäisen välilauantaina (isännillä
oli aikaa) meillä oli talkoot,
jolloin Olhavan kairan lähistöltä kaadetut puut ajettiin pankin tontille. Hevosia
isäntineen oli talkoissa parikymmentä. Tontilla puut
myöhemmin sahattiin laudoiksi ja lankuiksi ja tapuloitiin kuivumaan. Osuus-

san kautta. Kunta suostui
nyt ohjaamaan rahansa
osuuskassan ja säästöpankin kesken suhteessa rahoitukseen, siis siihen miten
opankit olivat rahoittaneet
kuntaa. Samoihin aikoihin
rakennettiin
Luola-aavan
asutusaluetta. Uusia asukkaita saatiin, kun palveltiin,
rajoitettiin ja hoidettiin maatilalainoja. Pankissa on ollut
ahkerat ja hyvät työntekijät
ja heidän ansiostaan Kuivaniemen Säästöpankista tuli
johtajapankki paikkakunnalla. Paljon on ollut nuoria
tyttöjä kesätöissä pankissa
ja näiden suositusten kautta
he ovat päässeet elämässään
eteenpäin. Ei heistä ole huonoa palautetta tullut.
Vuosien myötä ja asiakkaiden lisääntyessä on
pankki ottanut vuokralaisilla olleet tilat käyttöönsä. Ja
tämänkin jälkeen tilat kävivät ahtaiksi. Keskustelujen
jälkeen päätimme ostaa Väinö Vääräkankaalta tontin
pankin uuden rakennuksen

”Pankin toiminnan lisäksi minun piti huolehtia siivouksesta ja lämmittämisestä, ja kakluuniin sopivat puut piti sahata ja pilkkoa. Pakkasten aikana huone ehti viikonloppujen aikana jäähtyä niin, että laskukone piti nostaa aluksi uunin eteen sulamaan.”
Rahat piirongin loovassa
Pitkä työsarja oli jo siinä, että
ihmiset oppivat luottamaan
oman paikkakunnan pankkiin ja tuomaan sinne rahaa
säästöön ja josta sitten taas
lainoitettiin ihmisten tarpeita. Mitään palkkoja ei silloin
maksettu pankin kautta.
Isot, kuin kirkonkirjat,
olivat silloin säästö- ja lainakirjat, jossa jokaisella
asiakkaalla oli omat sivunsa. Siihen aikaan elettiin
luontaistaloudessa, ja rahaa
liikkui vähän ja jos sitä oli,
niin ylimääräistä säilytettiin
”piirongin loovassa”. Aino
Kakko, myöhemmin Vakkuri, hoiti pankkia kotonaan
20 vuotta. Hän teki paljon
työtä saadakseen ihmiset
tulemaan pankin asiakkaaksi; säästäjiksi ja laina-asiakkaiksi. Lainarahan korko oli
silloin pankin ainoa tulo.
Vuoden 1944 alussa
pankki muutettiin kirkonkylältä asemakylälle. Yrjö
Vääräkankaalta vuokratiin
16 neliön kokoinen kamari,
johon kuljettiin pihan kautta. Kalustus oli vaatimaton:
pöytä, 8 tuolia, kassakaappi
ja yhteenlaskukone. Pankin

den sitten vierähtikin peräti
40 vuotta. Vääräkankaalta
vuokrattu huone muutti
omistajaansa, kun talon osti
kauppias Mikko Averkko.
Hänen omistuksessaan olevassa huoneessa pankki jatkoi toimintaansa 13 vuotta.
Pankin toiminnan lisäksi
minun piti huolehtia siivouksesta ja lämmittämisestä,
ja kakluuniin sopivat puut
piti sahata ja pilkkoa. Pakkasten aikana huone ehti
viikonloppujen aikana jäähtyä niin, että laskukone piti
nostaa aluksi uunin eteen
sulamaan. Jonkin aikaa valaistuksen oli karpiitituiju.
Tiskin, jona toimi tavallinen
pöytä, takana olevalla laverilla nukkui yöntä sotilas. En
nähnyt häntä kertaakaan,
vuorottelimme siis huoneessa. Nyt jälkeenpäin muistellen nämäkin ajat tuntuvat
ihan hyviltä.
Sodan jälkeen tuli ahkera
toiminnan ja rakentamisen
aika. Siirtolaisille lohkottiin
maa-alueita ja heille haettiin hypoteekki- ja asustuskassalainoja.
Tarvikkeita
rakentamiseen ei tahtonut
juurikaan saada, koska lähes
kaikki oli kortilla. Ihmisillä

kaupan kahvilassa Pirtilla
kahvilanhoitajan kanssa keitimme talkooväelle lihasopan ja kahvit. Palkkaa
talkoolaisille ei maksettu ja
kaikki olivat tyytyväisiä yhteisen asian edistämisestä.
Vuonna 1958 valmistui
viimein oma talo monien
vaiheiden jälkeen. Talosta vuokrattiin tilat postille,
kaksi huonetta osuuskaupalle sekä yläkerran asunnot
postinhoitajalle ja minulle.
Pankin rakentamiskustannusten maksamiseksi tarvittiin tuloja. Pankin tiloissa
toimii nyt kukkakauppa.

Asiakkaita pankkiin
kotikäynneillä
1950-luvun
loppupuolella alkoivat isot työnantajat
maksaa palkkoja muita suorituksia pankin välityksellä.
Meille pankin työntekijöille
tuli kova kiire saada hankituksi ihmisiltä valtakirjoja,
että heidän työnanatajansa maksavat palkan säästöpankkiin. Illatkin kuluivat
kierrellessä ihmisten kodeissa.
Kunta oli maksanut palkat yksinomaan osuuskas-

rakentamiseksi, tällä tontilla
on ollut nyt K-kauppa Vilkku ja Sale. Tontti päätettiin
kuitenkin myydä Keskolle
ja ostaa sen sijaan vanhan
toimitalon viereinen tontti,
jossa on ollut osuuskaupan
baari Norppa ja sitä ennen
Latva-ahon kauppa. Näin
pankki sai yhtenäisen maaalan omistukseensa.
Vuosikymmenen ajan käytiin tiiviitä neuvotteluja sekä
pohjoisten että etelän pankkien kanssa fuusiosta, mutta
hallitus ja isännistö torjuivat
esitykset yhdistyksestä ja halusivat pitää pankin itsenäisenä pankkina.
Minun aikani säästöpankissa päättyi eläkkeelle
jäämiseen ennen kuin ajat
menivät todella hankaliksi.
Kuivaniemen Säästöpankki
fuusioitiin Oulun aluesäästöpankkiin. Pian Kuivaniemen konttori ja koko säästöpankkilaitos pyyhkäistiin
pois.
Säästöpankkiryhmä
oli maan suurin ja kaunein.
Osatekijät tuhoon olivat olemassa ja moninaiset, osa jää
arvoitukseksi.

Kesäinen veneretki
Röytänsaareen
Vietä kaunis kesäpäivä
luonnossa, nauttien auringonlämmöstä ja maisemista.
Retkelle lähdemme klo n. 11.00 Museokahvila
Huilingista. Nautimme ensin maittavan aamupalan, jonka
jälkeen nousemme veneeseen, keula kohti Röyttää.
Röytässä paistamme makkarat kodalla ja juomme kahvit.
Paikanpäällä voimme tutustua saareen lähemmin.
Paluu takaisin Huilinkin, jossa nautimme lounaan.
Retken hinta 60€/hlö.
Perhelippu 115€ (2 aikuista ja 2 lasta, alle 15 v.)
Huom! Lähtiöitä vähintään 6 hlö/retki/sopimus.
Retkiä tehdään elokuu loppuun saakka.

Tervetuloa!

Varaukset ja lisätiedot
Kari Kiuttu GSM 050 514 3116
Maalismaantie 39, 91110 Ii
www.savottaviihde.fi
Kysy myös tarjousta muista retkistämme!
Iin Röytty kuuluu Perämeren saaret -Natura-alueeseen

raskaskalustokorjaamisen erityisosaaja
Kemi
Tornio
Asentajankatu 2 Sepänkatu 4
045 171 2974
045 879 5898

Kuljetusliike

KAAKKURINIEMI OY
• Turvekuljetukset • Rahtikuljetukset • Lavettikuljetukset

Toini Onkalo

Kuivaniemen Säästöpankki liittyi vuonna 1990 Oulun Aluesäästöpankkiin. 90-luvun lama aiheutti Säästöpankkiryhmässä suuren mullistuksen, ja aiemmin tiivis Säästöpankkiryhmä hajosi. Fuusioiden kautta Oulun Aluesäästöpankki lähti mukaan samana vuonna perustettuun Suomen Säästöpankki SSP Osakeyhtiöön. SSP:n aika jäi lyhyeksi, sillä syksyllä 1993 kilpailijapankit ostivat SSP Oy:n liiketoiminnat. Kuivaniemen konttorin toiminta myytiin Postipankille. (Lähde: ELKA, Oulun Aluesäästöpankin arkisto, toimintakertomukset 1975-1992 ikipedia, nettiartikkeli: fi.wikipedia.org/wiki/Säästöpankki)

Puh. 050 441 3121

kaakkuriniemi@suomi24.fi
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Oijärven säännöstelypato automatisoidaan
Oijärven säännöstelypadon
käyttö automatisoidaan tämän vuoden aikana. Säännöstelystä vastaa jatkossa
Ely-keskus. Oijärven kalastusyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Jokela uskoo,
että kokemusten karttuessa
säännöstelyn toteutus vielä
paranee.
- Automatiikkaa on toivottu, koska padon avauksen on epäilty synnyttävän
tulva-aallon
alapuoliseen

Kuivajokeen,
vaikeuttaen
joen kalastus- ja virkistyskäyttöä. Tärkeänä osana
toteutusta on edelleen sääolosuhteiden seuranta ja
sääennusteet. Säännöstelypadolla tasataan veden korkeuden huippuja erityisesti
kevättulvien ja runsaiden
sadejaksojen aikana. Padon
luukkuja nostetaan varovasti, kunnes liiallinen veden
nousu saadaan pysähtymään, Jokela kertoo.

Vuonna 1955 aloitettua
Oijärven säännöstelyä hoidetaan juoksutuskanavaan
rakennetun
säännöstelypadon ja luonnonuomaan
rakennetun
pohjapadon
avulla. Kuivajoen niskaan
rakennettiin 2005 pohjapato,
jolla järven vesipintaa estetään laskemasta haitallisen
alas. Ely-keskuksen mukaan
säännöstelyn aloittamisen
jälkeen Kuivajoella ei ole
ollut suuria tulvia, joista

olisi aiheutunut huomattavia vahinkoja. Suurin tulva
oli 1977, jolloin Ravaskan ja
Kuivaniemen mittausasemilla virtaama oli yli 300
kuutiometriä
sekunnissa.
Vuonna 1993 tulvan huippuvirtaamaksi
Oijärveen
laskevassa Kivijoessa on arvioitu 189 kuutiometriä sekunnissa. Kyseinen tulva oli
terävä, mikä aiheutti nopeaa
jäiden lähtöä ja kasautumista. Myös Kuivajoessa on

esiintynyt jääpatojen aiheuttamia tulvaongelmia joen
alaosalla.
- Paikoin rehevöityneeseen järveen on tehty eri
toimijoiden
yhteistyönä
monenlaisia vesistöalueen
kunnostustöitä, kuten hoitokalastusta ja vesikasvillisuuden raivausta. Oijärveen on
myös rakennettu venesatama ja uimaranta, jotka ovat
ahkerassa käytössä, kertoo
Jokela.

Alueen toimijoita on
myös kannustettu perustamaan yhdistys vesien hoito- ja kunnostustöitä varten.
Rekisteröityneellä
yhdistyksellä on mahdollisuudet
hakea rahoitusta erilaisiin
suunnitelmallisiin vesistöjen tilaa parantaviin hankkeisiin.

Pertti Kuusisto

Oijärvellä järjestetään vuosittain perinteinen vetouistelukilpailu.
Järven uusi vedenkorkeuden säännöstelyohje takaa sen että, järven vesipinta on riittävän korkealla.

Kauko Jokelan tänä keväänä verkosta saama ahven, joka
painoi tasan 1,5 kg, on hyvä esimerkki siitä, mihin suuntaan
Oijärven kalakanta on kehittymässä. Kuvat Kauko Jokela.

Vatungin Pookissa virkeää toimintaa elokuun loppuun
Vatunki on perinteinen kalasatama-alue, joka sijaitsee Kuivajoen pohjoispuolella Perämereen ulottuvan
Vatunginniemen kärjessä.
Kahvila-Ravintola Vatungin
Pooki on avannut ovensa
kesäkuussa uuden yrittäjän,
Pirjo Vähäjylkän vetämänä.
Pooki palvelee asiakkaitaan
kesäajan elokuun lopussa
pidettäviin venetsialaisiin
saakka.
Ravintola, jossa on coikeudet on auki jokaisena
päivänä ja ovet suljetaan
pääsääntöisesti arki-iltaisin

kahdeksalta.
Tarvittaessa
asiakkaiden
toivomusten
mukaan voidaan jatkaa aukioloaikaa.
Karaokeiltoja
pidetään perjantaisin ja lauantaisin 02 saakka.
Pirjo Vähäjylkkä on Haukiputaan Kiviniemestä kotoisin ja hän kuuli keväällä
mahdollisuudesta aloittaa
Pookissa ja päätti ottaa haasteen vastaan.
- Ihastuin Vatungin merelliseen miljööseen sekä
mahdollisuuteen
viettää
kesä perheen kanssa yhdessä. Vatungissa vierailevilla

on paljon nähtävää, kuten
Perämeren
ensimmäiset
lohenviljelyaltaat, tuulivoimapuisto ja Kriminsodan
muistomerkki, yrittäjä Pirjo
Vähäjylkkä tuntee yrityksensä toimintaympäristön.

Vilkas tapahtumakesä
Juhannus oli Vatungissa,
kuten muuallakin, tuulinen
ja kolea. Perinteisiä juhannuskokkoa ei voitu polttaa
kovan tuulen vuoksi. Juhannusaattoiltana
kuivaniemeläiset ja mökkiläiset

löysivät tiensä Pookiin juhlistamaan yötöntä yötä. Juhannuspäivänä ruokailijoita
oli runsaasti. 5.7. vietettiin
Vatunkipäivät, jossa tehtiin
kirjavan ohjelman myötä
Vatunkia tutuksi.
Pilkkijöiden toivomuksesta järjestetään 3.8. Laituripilkki, johon toivotaan
runsasta osanottoa. Aiemmin ei ole järjestetty tällaista
tapahtumaa. Venetsialaiset
pidetään elokuun lopulla ja
koska kokko jäi juhannuksena huonon sään vuoksi polt-

tamatta se palaa 31.8., jonka
jälkeen Pooki sulkee ovensa
talven ajaksi.
Pookista löytyy monenlaisia palveluja. Leiriytyjät
voivat käyttää huoltorakennuksen wc- ja suihkutiloja.
Tilat ovat myös vuokrattavissa kenen tahansa käyttöön. Huoltorakennuksessa
sijaitsee myös kaksi hyväkuntoista saunaa, joita myös
vuokrataan. Grillikota on
vapaasti käytettävissä.
Veneilijät voivat yöpyä
Vatungin
vierasvenesata-

massa ja rannassa on sähköpaikkoja asuntoautoille
ja -vaunuille sekä mahdollisuus yöpyä teltassa nurmella.
- Veneilijöitä käy Pookissa päivittäin ja kunnostetut
laiturit on saatu veneilijöiden käyttöön. Aiempina
vuosina vierailijoita on ollut
myös paljon Ruotsin puolelta. Laitureita löytyy kuusi ja
venepaikkoja on yli 100 kappaletta. Vierasvenelaituri on
vierailijoille käytössä, yrittäjä kertoo. RR

Kahvila-Ravintola Vatungin Pooki sijaitsee Kuivaniemellä, Vatunginniemen uloim- Ihastuin Vatungin merelliseen miljööseen sekä mahdollisuuteen viettää kesä perheen kanssa yhdessä, kertoo Pirjo Vähäjylkkä.
massa kärjessä. Kahvila-ravintola on avoinna joka päivä.
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Kaikki mukaan!

Maksutonta liikuntaa kuntalaisille
Iissä on Ilo -liikuntahanke
kannustaa kuntalaisia ylös
sohvalta paikallisen liikuntatarjonnan pariin. Kyseessä on Ii-instituutin hallinnoima hanke, joka käynnistyi
kesäkuun alussa. Rahoitusta on saatu alustavasti koko
vuodelle, mutta hanke jatkunee myös tulevina vuosina.
Kaikki toimintaan liittyvät
palvelut ovat kuntalaisille
maksuttomia, ja toimintaa
on vetämässä liikuntaneuvoja ja -ohjaaja Henna Kuusiniva.
– Hankkeen puitteissa tarjoamme monenlaista
toimintaa, kuten ohjattua
liikuntaa sekä liikunta- ja
ravitsemusneuvontaa. Toki
toiminta on vasta aluillaan,
joten suunnittelu- ja kehitystyötä on. Kuivaniemellä
olen kesä-heinäkuun ajan
maanantaisin ohjaamassa
keppijumppaa ja torstaisin
teemme noin 5 km mittaisen
yhteislenkin. Kaikki ovat
tervetulleitta ikään ja kuntoon katsomatta, riittää kun

ilmestyy paikalle, Kuusiniva
kannustaa.
Hankkeen tavoitteena on
aktivoida erityisesti vähän
liikkuvia työikäisiä, ja sitä
kautta edistää terveyttä ja
hyvinvointia.
Aktiiviliikkujat on helppo koukuttaa
mukaan, mutta varsinaisena haasteena on houkutella ne sohvaan jumittuneet
kuntalaiset lenkkareihin ja
liikunnan pariin. Kuusiniva
painottaakin, että ohjatuilla
tunneilla liikutaan oman tason mukaan ja vaihtoehtoja
on monia kaikenlaisille liikkujille.
Liikunta- ja ravitsemusneuvonta on henkilökohtaista palvelua, jossa muun muassa kartoitetaan asiakkaan
kuntoa ja terveyttä, mietitään mitä korjattavaa olisi
liikunnan ja ravitsemuksen
puolella sekä pohditaan
millä keinoilla tilannetta
voisi parantaa. Neuvontaan
tulevilla asiakkailla voi olla
erilaisia tarpeita ja tavoittei-

ta, kuten parempi työssäjaksaminen, painonhallinta tai
liikuntaharrastuksen aloittaminen.
– Iin kunta haluaa tällä
hankkeella aidosti tukea

kuntalaistensa hyvinvointia
ja tämä on hyvä lisä palveluihin. Toivottavasti mahdollisimman moni löytäisi
tämän pariin, Kuusiniva
toivoo.

Autoilijantie 9 Kemi
p. 0207 288 520
Jääsalontie 17 Oulu
p. 0207 288 521

Kemin LVI-Palvelu Oy
• myynti • asennus • huolto
Asentajankatu 14 94600 Kemi
p. (016) 256 922, 0500 695 851
Avoinna ark. 8-17

-

Sähköasennukset
Tietoliikenneverkot
Sähkösuunnittelu
Uudis- ja saneerauskohteet
Urakointi

Liikuntaneuvoja ja -ohjaaja Henna Kuusiniva lähdössä
vetämään kuivaniemeläisille avointa yhteistä kävelytempausta. Mukaan lähdössä Markku Kaikkonen, joka
tuli tutuksi Kuivaniemijuoksun järjestäjänä. Markku
toivoo, että tulevaisuudessa Kuivaniemijuoksulle löytyisi järjestäjä, sillä markkinoiden aikaan järjestetty tapahtuma oli suosittu.

Puh. 044 219 4206

Laajakaista kaikille -hankkeesta päätös syksyllä
Kiinteä valokuituyhteys takaa laadukkaat laajakaistapalvelut. Mobiililaajakaista
ja langaton internetyhteys
on hitaampi ja käytössä epävarma.
Mobiililaajakaistan avulla internetyhteys on saatavilla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta koko
maassa.
Toiminnaltaan
varmempi ja nopeampi on
kuitenkin kiinteä yhteys.
Jälkimmäinen ei kuitenkaan
ole saatavilla kaikille, sillä
kaupalliset yritykset eivät
näe kalliin runkoverkon
rakentamista tuottavana investointina. Niin sanottuja
katvealueita ovat haja-asutusalueet koko Suomessa
sekä jotkut keskusta-alueetkin Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Internetyhteyden toimivuus
asettaa suomalaiset eriarvoiseen asemaan etenkin, kun
iso osa palveluista siirtyy

nettiin. Esimerkkinä mainittakoon vaikka pankkipalvelut sekä erilaiset terveydenhuoltopalvelut kunnallisella
puolella.
Jotta haja-asutusalueillakin asuvilla suomalaisilla
olisi mahdollisuus laadukkaisiin internetpalveluihin,
on valtioneuvosto tehnyt
päätöksen rahoittaa runkoverkon
rakentamista
vuoteen 2015. Puhutaan
valokuidun
vetämisestä.
Valtion rahoitus edellyttää,
että myös kunta osallistuu
rahoitukseen. Käytännössä
tämä tarkoittaa Iin kunnassa sitä, että sekä valtio että
kunta antavat hankkeeseen
molemmat noin 900 000 euroa. Valtio ja kunta kattavat
yhdessä 66 % runkoverkon
kuluista. Loppu hoidetaan
Iin tietoverkko-osuuskunnan osakashankintana, joka
katetaan todennäköisimmin

lainalla. Näin laajakaistaverkosta tulee asiakkaiden
omistama eikä se kuulu kaupallisille operaattoreille.
Tällä hetkellä Iin tietoverkko-osuuskunnan
toimintaan on lähtenyt mukaan noin 400 taloutta. Ensi
syksynä Iin kunta tekee päätöksen rahoituksen myöntämisestä hankkeelle. Päätöksen myötä rakentaminen
joko aloitetaan kesällä 2015
tai hanke saa todennäköisesti kuoliniskun.
– Tämän ainutkertaisen
hankkeen toteutuminen on
kiinni kuntalaisista. Mitä

Laajakaista tukee utajärvisen Riikka Pötsösen harrastuksia. Matkoilta otetut valokuvat Riikka sommittelee upeiksi kuvakirjoiksi. Kuvatiedostojen rakentaminen ja lähettäminen kuvapalveluun onnistuu
laajakaistan avulla nopeasti ja vaivattomasti. Myös muissa harrastuksissaan Pötsönen hyödyntää nopeaa nettiyhteyttä.

enemmän ihmisiä tähän
lähtee mukaan, sen isompi
poliittinen painoarvo sillä on. 400 osakasta ei riitä
kannattavuuteen, toiveena
olisi noin 1200 osakasta Iin
ja Kuivaniemen alueella.
Esimerkiksi Utajärvellä ja
Pudasjärvellä on samanlaisesta hankkeesta jo olemassa erinomaisia kokemuksia.
Siellä kiinteä yhteys on parantanut arjen laatua, kertoo Iin tietoverkko-osuuskunnasta Ari Alatossava.
Iin Tietoverkko-osuuskunta
vastaanottaa edelleen uusia
liittymäsopimuksia.

teroviitala@hotmail.com
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Uusi ja komia pyörä – 160 000 markkaa
Pyörän ostosta oli puhuttu jo
pidemmän aikaa, sillä meillä
oli vain yksi Nuoli-merkkinen miesten pyörä ja tarvitsijoita pyörälle alako olla jo
melekonen määrä. Äirillä ei
ollut ommaa pyörää ja tyttöjäkin oli jo pyöräilyiässä.
Kuitenkin se tuli yllätyksenä, kun isä tuli Hyryn
Väinön kaupasta ja sano
kattoneensa uutta pyörää ja
empi ääneen, että pitäsköhän
laittaa uusi pyörä. Sielä Väinön kaupassa näytti olevan
pyörä myytävänä.
Äiti oli heti päin asiaa, se
on viimeinkin ostettava. me
muut innostuimma heti asiasta. Ei auta muu ku lähtiä
heti hakemaan se pyörä. Isä
viivytteli ja venkoili, ettei kait
sillä niin kiirettä ole, vaikka
tosiasisa isä oli valinnu ja tingannu hinnan valamiiksi, se
kun pelasi ”en tiiaa” ja halusi
härnätä muita. Olli hakenu
pankista rahatkin valamiiksi,
mutta ei heti ensi näkemältä
ostanu. Kotiväen painostuksesta myöntyi asiaan. Kyllä
kait se sitten on ostettava,

kun kuulostaa saavan kannatusta.
Meitä poltteli pyörän osto
kovasti ja minä ehotin, että
lähetään heti hakemaan,
kun on näin sievä ilimakin.
Jos Sulo lähtee hakemaan ja
Paavo rahtilavalle ja aijjaa
toisella pyörällä takasin, äiti
ehotti. Ja Sulo suostu.
Alahan kaivaa kuvetta,
äiti kiirehti asiaa, eikä siinä isällä muu auttanu ku
kaivaa pörssi taskusta ja
antaa Sulolle pyörärahat,
satakuusikymmentätuhatta
markkaa. Sulo taitteli setelit
uittorahoilla hankkimaansa
pörssiin. Minä ihimettelin
ääneen isälle, että mistä se
on saanu nuin palijo rahhaa.
Sinähän kysyt ku varkaalta,
isä vastas ja lisäs, sitä pittää
olla pörssissä aina sen verran
rahhaa, ettei koirat kuse kintuille.
Nyt ei ainakaan Sulon
kintuille kuse koirat, minä
lisäsin. Omista kintuista en
niinkään ollut varma, sillä en
vielä omistanu ees pörssiä.
Iliman suurempia viivytte-

lyjä työnnyttii Sulon kans
matkaan. Pijähän jalat leviällä, ettei jää pinnan rakkoon,
Sulo huuteli mulle ku istuin
rahtilavalle.
Ilima oli lämmin, sillä
olihan toukokuun puoliväli
ohitettu. Maantiellä oli kevvään kelirikko ohitettu ja tie
oli hyväsä kunnosa. Iltapäivän aurinko oli vielä ylhäällä. Sulo poloki pyörällä aika
reippaasti,sillä asia oli mielunen ja siivitti vauhtia. Meiltä
Väinön kaupalle on kymmenisen kilometriä. Olimme
Heillilän kohalla menossa,
niin minua alako pelottaa
heikkilän vihaset koirat, kun
ne ruukas saatella pyörämiehet hampaat irvessä. Pureminen pelotti enempi ku
kintuille kuseminen. Onneksi koirat oli kiinni, ettei niistä
ollu pelekua. Ja matka jatku.
Leinosen kohalla Hirviojan sillalla näytti olevan porukkaa ja niin meki pysähyttiin. Siinä oli Gumanin pokia,
Ylitalon poikia ja Leinosen
Martti ja Väinö. Martilla oli
haitari matkassa. Mihinkäs

ne pojat ovat näin iltasella
ja vielä kahestaan menossa,
pojat kyselivät. Hyryn kauppaan aijottiin, Sulo sanoi. ja
näin myöhällä, pojat ihimetteli. Me memmään Väinön
kaupasta hakemaan uutta
pyörää, minä valistin asiaa.
Vai oikein pyörän ostoon,
pojat toisteli. Nojoo, käyvään kattomassa olisko sielä
sopivaa, Sulo sano vaivaantunneen näkösenä ja vilikas
minnuun päin.
Oottako te pitäny sillalla
tanssia, kun on haitariki mukana, Sulo vaihto puhheenaihetta. Ei sitä kehtaa härkäparilla tanssata, Väinö sano.
Martti se soittelee meille
huvikseen, sillä ku on hyvä
nuottikorva ja taitava soittammaan. Minulla se paleltu
nuottikorva talavisovassa,
Sulo viisasteli ja poikia pakkas naurattaan. No eikö lähetä polokeen, ettei kerkiä Väinö panna nukkumaan, Sulo
sano. Ja niin minä hyppäsin
tarakalle ja matka jatku.
Kun olimma menneet
kuulomatkan päähän pojista

Sulo äyski mulle, että mitä
varten sinä menit höliseen
siittä pyörän ostosta. Oisit
pitäny turvan kiinni. Enhän
minä valehellu, puolustelin,
eikä siihen Sulokaan lisänny
mittään.
Saavuilmme
Väinön
kaupalle, jossa varsinainen
kauppa-aika oli menny jo
ohi, mutta sisäkautta pääsi
kauppaan. Varsinkin, kun
näin suuri kauppa oli kysseessä. Jahah, pojat tuli hakemaan pyörää, Väinö sano
meijät nähyään. Saitta pojat
halavalla hyvän pyörän.
Eino tinkasi niin viimisen
päälle, että minun oli pakko
heivata hinnasta, hän lisäsi.
Sen minä uskoin kohtuuvella, sillä olin monesti kuullu
isän tinkaavan kulukukauppiaalta hintaa. Se kyllä otti
löysät pois.
Siinä on Pyrkijä-merkkinen naisten pyörä. Suomalaista tekua ja viimesen
päälle maalattu, Väinö kehu
pyörää, vaikka kauppa oli
jo sovittu. Suli luki pörssistä
rahat tiskille, satakuusikym-

mentätuhatta markkaa. Väinö kiitteli ja pisti rahat tiskin
alla olevaan lootaan, näin on
sovittu.
Kattokaa, että on ilimaa
kummeissa ja istuin oikialla
kohalla ja eikun ajua. Tuossa on teille vielä kompiaiset
kaupantekijäisenä. Me hyvästelimmä kauppiaan ja lähimmä ajeleen kotia päin.
Välillä pysähyttiin ja ihasteltiin pyörää, on se keviä polokia, eikä mee housun lahe
kettingin rakkoon ku on suojakaari, minä ihastelin. Annahan ku minäki kokkeilen,
Sulo sano ja niin me vaihettiin pyöriä. Tulomatka meni
mukavasti. Minulla vain harmitti, ku pojat oli Hirviojan
sillalta lähteneet eikä päästy
esittelleen uutta pyörää.
Kotia päästyä pyörä jätettiin pihalle seisomaan omalle
jalustalle. Olihan se komian
näkönen siniseksi maalattu
Pyrkijä-merkkinen tuliterä
pyörä.

Paavo Koskela

Museon kulmilta

Uusi upea pärekatto.
Kuva Anne Riepula.
Uudisrakennus nousee, uudesta latorakennuksesta saadaan lisää näyttelytilaa ja samalla varasto,
jota aina tarvitaan. Kuva Anne Riepula.
Kuivaniemen Kotiseutumuseo on tiloiltaan pieni. Kaikkia esineitä ei voida edes
asettaa nähtäviksi, vaan osa
on varastossa. Museon tarkoitus on kuitenkin esitellä
esivanhempiemme elämään
ja toimeentuloon liittyviä
esineitä museossa käyville vieraille. Pienuudestaan
huolimatta koko museokartano on kylän kaunistus
nyt, kun rakennusten, pihan ja pysäköintialueiden
kuntoa jatkuvasti korjataan
ja siistitään. Kyläläiset ovat

mieltyneet näkemäänsä niin
paljon, että joku halusi vuokrata Ollikaisen mökin asunnokseen.
Viime kesänä uusimme
päärakennuksen pärekaton.
Uuden pärekaton näkeminen on jo harvinaista. Vain
yhden uuden pärekaton satuin näkemään, ja sekin sijaitsi Oulun Turkansaaressa
museoaitan kattona.
Saatiinko rivakasti uusitusta pärekatosta kipinä uuteen urakkaan, joka on hyvällä alulla? Rajanaapurista

Kotiseutumuseon päärakennus sai uuden pärekaton viime vuoden talkoissa. Kuva Kerttu Väätäjä.

saatiin ostaa maapalanen,
joka liittyy sopivasti museon palstaan ja sijaitsee hyvällä paikalla Kirkonkyläntien varrella. Talven aikana
saatiin palstan omistusasiat
ja rakennusluvat kuntoon,
ja keväällä sahattiin rakennuspuutavara kuivumaan
tapuleihin. Uudesta latorakennuksesta saadaan lisää näyttelytilaa ja samalla
varasto, jota aina tarvitaan.
Esimerkiksi katsomorakenteet ovat kätevästi kantomatkan etäisyydellä.

Ollikaisen mökin kunnostuksen jälkeisinä kesinä olemme tiistai-iltaisin
talkoissamme keskittyneet
enemmän kiinteistön kunnossapitoon kuin uuden
hankkimiseen. Uusia virikkeitä
toimintamme
monipuolistamiseksi
ja
helpottamiseksi saadaan rakennettavasta ladosta, joka
ulkonäöltään ja sijainniltaan
sopii jo olevien museorakennusten joukkoon.

Antti Ellilä

Kesäihmiset, tulkaa tutustumaan
museon toimintaan!
-

Talkootoimintaa tiistai-iltaisin kello 17
Kesän lauluillat ovat 3.7., 15.7. ja 29.7.
Pitäjämarkkinoilla on Kotiseutuyhdistyksen teltta.
Heinäkuussa museo on avoinna
viikonloppuisin kello 12–18.
- Kotiseutujuhla on 10.8.2014.
Kuivaniemen Kotiseutumuseon osoite on
Väätäjänniementie 6, 95100 Kuivaniemi
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Seniorituvan vilkas kevät

kkansa
aaneet ura
s
t
a
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lkoonais
a!
Ahkerat ta s oli kerrassaan upe
lo
tu
ja
seen
Kuivaniemen seniorituvalla
kevät on sujunut vilkkaissa
merkeissä. Pihatalkoot vietettiin yhdessä Kuivaniemen
eläkkeensaajien ja eläkeliiton ahkerien talkoonaisten
kanssa. Kukat tuli istutettua
ja pihakalusteet kunnostettua. Makkarat ja talkookahvit nautittiin ulkona kesäisessä säässä.
Kesäretki suuntautui Oijärvelle, missä kyläkammarilaiset ja seurakunta olivat
järjestäneet lämpimän ja
kotoisen juhlatilaisuuden,
missä ruokailtiin, kahviteltiin ja saatiin nauttia musiikista sekä hartaushetkestä.
Menomatkalla pysähdyttiin
ihastelemaan Oijärveä ja sil-

päätök-

tojen kupeeseen kunnostettua vene- ja uimarantaa.
Kesäkuun 17. päivä vietettiin perinteeksi muodostuneita Olumpijalaisia.
Osallistujia oli sankoin joukoin. Sarjat olivat yli 70-, yli
80- ja yli 90-vuotiaille naisille ja miehille. Lajeina nähtiin
saappaanheitto, tarkkuusheitto ja rollaattoripujottelu.
Yhteistyökumppaneina hääräsivät Kuivaniemen Yrityksen Markku Kaikkonen ja
Pekka Riepula ottaen aikoja
ja mitaten heittojen pituuksia. Kuivaniemen Yrittäjät
lahjoittivat tänäkin kesänä
mitalit joka sarjan kolmelle
parhaalle.
Senioritupalaiset toivot-

Kuvassa tuulettavat Olumpijamitalistit 2014 yhdessä Yrityksen Markun ja Pekan kanssa.
tavat kaikille aktiivista ja
aurinkoista kesää ja kiittävät lämpimästi yhteistyökumppaneita: Kuivaniemen
Yrittäjät, Kuivaniemen Yritys, Oijärven kyläkammari,
Seurakunta, Kuivaniemen
Eläkeliitto,
Kuivaniemen
Eläkkeensaajat, Pitopalvelu
Tuulia ja Kuivaniemen kirjasto.

Oijärven kyläkammarin mieskuoro esiintyi Oijärven kyläkirkossa.

Yli-Olhavan MMS kunnosti talonsa
Yli-Olhavalaiset
päättivät
muutamia vuosia sitten,
kunnostaa sota-aikana rakennetun
maamiesseuran
talon uuteen kukoistukseen.
Päätökseen liittyi puute kokoontumistiloista ja Yli-Olhavan metsästysyhdistyksen
tilan tarve. Rakentaminen
on vaatinut lukemattoman
määrän hakemuksia, kokouksia ja palavereja varsinaisen rakentamisen lisäksi.
Jo vuonna 2004 YliOlhavan MMS sai tukea
Kotiseutuliitolta talon kunnostukseen. Remontti alkoi päämääränä siirtää talo
terveenä seuraaville sukupolville. Muun muassa

pintavesiin on kiinnitetty
huomiota ja lattian tuuletusta parannettu samalla kun
lattia rakennettiin kokonaan
uusiksi. Ensimmäiseen vaiheeseen kuului myös ikkunoiden vaihto, joka tehtiin
vanhaa kunnioittaen. Tässä
vaiheessa talo jäi vielä ilman
vettä ja viemäröintiä.
Vuonna 2011 saadun
Leader-rahan turvin alkoi
viimeinen vaihe. Maamiesseuran puheenjohtaja Ilkka
Pakosen mukaan työt kohdistuivat keittiö-ravintolaan
ja uuden kuistin rakentamiseen. Iin kunta osallistui
hankkeeseen kehittämisavustuksilla ja korottomalla

puskurilainalla. Yli-Olhavan
metsästysyhdistys on vastannut talkootyöpanoksesta
ja on myös rahoittanut hanketta. Talo vihittiin käyttöön
kesällä 2013, mutta hanke
päättyy kokonaisuudessaan
vasta elokuussa 2014.
- Tänä keväänä pihalle
liiteriin tehtiin omaperäinen puolilämmin tila. Siellä
on erikoinen ilmapiiri, jota
voisi kuvailla latotanssi- tai
SuomiFilmi-tunnelmaksi.
-Maamiesseuran talo on
nykyisin hyvässä kunnossa
ja varustukseltaan ajanmukainen. Haluan kiittää nöyrästi kaikkia talkoolaisia,
rahoittajia ja muita yhteis-

työkumppaneita saadusta
tuesta. Käyttöä on ollut mukavasti ja vastaanotto tosi
positiivista, Pakonen kiittää.
Talon
markkinointiin
aiotaan kiinnittää huomiota seuraavaksi. Yli-Olhavan maamiesseuran talo
on vuokrattu Yli-Olhavan
metsästysseuralle, mikä ei
estä muuta käyttöä. Taloa
vuokrataan mielellään kaikenlaiseen kokous-, juhla- ja
muuhun
tilantarpeeseen.
Vuokrausasioissa voi ottaa
yhteyttä Maarit Tihiseen tai
Ilkka Pakoseen. RR

”Pileliiteri” (ylempi
kuva oik.) on kunnostettu puuliiterista ja samassa rakennuksessa oli
aikoinaan myös ulko-wc. Nyt tilat on
sisutettu viihtyisäksi tilaksi, jossa
voi vaikkapa laulaa
karaokea.

Maamiesseuran talo on siisti ja edustavan näköinen sekä sisä- että ulkopuolelta.
Parkkitilaa on reilusti ja talo sijaitsee tien vieressä, joten paikkaan on helppo tulla.

Alla oik. on Maamiesseuran sali,
jonka lattia on
kunnostettu naisvoimin.

Yli-Olhavan maamiesseurantalon vuokrausasioissa voi ottaa yhteyttä Maarit Tihiseen 040 760 9578 tai Ilkka Pakoseen 050 400 7980.
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Kesäaikataulut 1.7. - 10.8. Oulu-Kuivaniemi ja Kuivaniemi-Oulu
Veljekset Salmela Oy
							68)					Vakio 68)
	M-P	M-P L	M-P	M-P L	M-P	M-P L,S
L
SS	M-P	M-P
OULU lentokenttä
20.30 23.00 OULU L-A.AS.
5.50 9.30 9.30
14.45 14.45 15.30 17.00 17.00 21.00 23.35 23.35 15.30
OYS = sairaala
15.35 15.35
Linnankatu, pvp
5.52 9.32 9.32
14.47 14.47 15.42 17.02 17.02 21.02 23.37 23.37 15.42
Tuira, pvp
5.54 9.35 9.35
14.50 14.50 15.45 17.05 17.05 21.05 23.40 23.40 15.45
Linnanmaa, pvp
6.00 9.40 9.40
14.55 14.55 15.50 17.10 17.10 21.10 23.45 23.45 15.50
Kello, as:n th
6.10 |
17.20 17.20 Haukipudas. pvp
6.15 17.25 17.25 Haukipudas,amm.koulu 6.18 Halosenniemen th
17.32 17.32 Ii, pvp
6.35 10.05 10.05
15.20 15.20 16.15 17.42 17.42 21.35 00.10 00.10 16.15
Pohjois-Ii,Kantolan th
6.37 10.07 10.07
15.23 15.23 16.17 17.44 17.44 21.37 01.12 00.12 16.17
Olhava,pvp
6.47 10.20 10.20
15.35 15.35 16.25 17.52 17.52 21.45 00.20 00.20 16.25
Myllyk.Merihelmi
6.53 10.26 10.26
15.40 15.40 16.30 17.58 17.58 21.52 00.28 00.28 16.30
Kuivaniemi, pvp
7.00 10.35 10.35
15.45 15.45 16.35 18.07 18.07 21.57 00.35 00.35 16.35
				(1
M-P M-L M-P M-P
Kuivaniemi, pvp
4.08 6.35 8.47 8.47
Myllyk, Merihelmi
4.14 6.40 |
|
Olhava, pvp
4.23 6.48 8.57 8.57
Pohjois-Ii,Kantolan th.
4.37 6.58 |
|
Ii, pvp
4.40 7.00 9.10 9.10
Iin Shell
4.42 7.02 |
|
Halosenniemen th,tie 847 Haukipudas, pvp
Kello, as:n th
Linnannmaa, pvp
5.02 7.30 9.40 9.40
Tuira, pvp
5.10 7.35 9.45 9.45
Tuomiokirkko
5.12 7.37 9.48 9.48
OULU, RT.AS.
OULU, L-A.AS.
5.15 7.40 9.50 9.50
OYS=sairaala
5.20 7.45 9.55 9.55
Oulu lentokenttä
10.20 10.20

M-P
11.15
11.20
11.28
11.37
11.40
11.42
11.48
11.55
12.00
12.10
12.15
12.18
12.25
12.35
13.00

LS
11.15
11.20
11.28
11.37
11.40
11.42
11.48
11.55
12.00
12.10
12.15
12.18
12.25
12.35
13.00

L
13.50
13.55
14.02
14.12
14.15
14.17
14.45
14.55
15.00
15.05
15.10
15.30

M-P
14.35
14.40
14.47
14.57
15.00
15.02
15.25
15.30
15.35
15.40
15.50
-

M-P
-

L
15.54
15.59
16.05
16.15
16.20
16.22
16.45
16.50
16.58
17.00
17.25

M-P
-

M-P
20.35
20.40
20.45
20.55
20.57
20.59
21.25
21.28
21.29
21.35
-

SS
20.35
20.40
20.45
20.55
20.57
20.59
21.25
21.28
21.29
(21.35
(21.40
21.55

Veljekset Salmela Oy

Merkintöjen selitykset:
kellonaika punaisella = linja-auton vaihto
- = ei kulje ko. olevan paikan kautta
www.veljeksetsalmela.fi
( = pysähtyy vain matkustajien kyydistä jättämistä varten
) = pysähtyy vain matkustajien kyytiin ottamista varten
68) = Kemi-Oulu väli pikavuorona kouluvuoden aikana, mutta vain koulujen kesäloman aikana 1.6-10.8.2014 Ii-Simo väli vakiona
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SIMON
APTEEKKI

KUIVANIEMEN
SIVUAPTEEKKI

Avoinna ma-pe klo 9-17

Avoinna ma-pe klo 9-16.30

Ratatie 8 Simo
Puh. (016) 266 009

Ratatie 1 Kuivaniemi
Puh. (08) 724 7590

KULJETUSLIIKE

Pertti Ylitalo Oy
p. 0400 397 658

• maa-aineskuljetukset
kasettiyhdistelmällä
• puutavarakuljetukset
• lavettikuljetukset

• pyöräkonetyöt, kaivuutyöt
• toimitan hiekkaa, soraa,
jyrsittyä peltomultaa,
murskeita, salaojasepeliä

KULJETUS
MAANRAKENNUS
TRAKTORIURAKOINTI

Nyt myös kuiviketurve- ja kuivikekutteritoimitukset

KUMATRA OY
0400 765 216

Rantamaisemien muutokset näkyvät
Simon Maankohoumapuistossa
Kyltit nelostien varresta opastavat matkailijat tutustumaan Simon rannikon maastoon ja kuinka
se on viimeisten vuosisatojen varrella muuttunut. Viimeisimmällä ”Veiksel” jääkaudella yli 11 tuhatta vuotta sitten Skandinavian
peitti paikoin lähes 4 kilometriä
paksu mannerjää, jonka massa painoi mannerlaattaa lommolle. Lommot ovat alkaneet ajan myötä oieta, mistä johtuu Perämeren alueella
voimakas maan kohoaminen.
Simon Maankohoumapuistossa on kymmenen opastuspistettä,
joissa voi tutustua rannikon rantaviivan siirtymiseen 500 viimeisen vuoden aikana. Koska maan
kohoaminen on voimakkainta
Perämeren alueella, muutokset

rantamaisemassa ovat myös suuria. Vanhimmat asukkaat vielä
muistavat, miten meren ranta oli
lähempänä asutusta ja venevalkamat talojen lähettyvillä. Muutos
on hidasta, mutta kylien vanhimmat muistavat meren pinnan laskeneen lähes metrin elinvuosiensa
aikana.
Maanantaina 30.6. pidettiin
viimeinen Simon kunnan Maankohoumapuiston ohjausryhmän
kokous ja puisto on nyt virallisesti valmis. Simon kunta on ollut
päätoimijana rakentamassa ja ideoimassa matkailijoita ja muita kävijöitä kiinnostavaa teemaa. Maankohoumapuiston ideointi lähti
liikkeelle joulukuussa 2012, kun
Kimmo Laisalmi saatiin projekti-

päälliköksi ajamaan aihetta, kertoo
Simon hallintojohtaja Keijo Ylitalo.
Puiston tarjontaan voi tutustua
myös www.maankohoumapuisto.
fi -sivustolla.
Puiston alueella jään aiheuttama paine maankamaraa vasten oli
noin 3000 tonnia neliömetriä kohti.
Mannerjään aiheuttaman painauman syvyys vaihteli kymmenistä
metreistä aina satoihin metreihin.
Puiston alueella painauma oli noin
900-1000 metriä syvä. Maapallolla on edelleenkin alueita, joissa
jäätikkö painaa maankamaraa
vastaavalla tavalla. Esimerkiksi
Etelämantereella ja Grönlannissa
tilanteet muistuttavat sitä, mikä oli
Skandinaviassa vielä 15 000 vuotta
sitten. JK

Simon edustalla merenrantamaisemat ovat muuttuneet
ja vaihtaneet jopa paikkaa vuosisatojen varrella maankohoamisen vuoksi.

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

LAITALAN LUOMUTILA
Simon maankohoumapuistosta
kertovia tauluja löytyy kymmenestä paikasta, joista tarkempaa tietoa löytyy mm. osoitteesta www.maankohoumapuisto.fi

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

Laitalantie 7, 95225 Viantie

Puh. 040 767 3422
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Kuoroharrastus on iloista ja yhteisöllistä
Seurakunnan kuorotoiminta on yksi merkittävimmistä vapaaehtoistyön muodoista. Koko seurakunnan
alueella toimii viisi vakituista kuoroa. Iissä toimii
kirkkokuoro, naiskuoro ja
lapsikuoro. Kuivaniemellä
toimivat naiskuoro ja Hyryn nuoret laulajat.

Haluaisitko palvella
laulamisella muita?
Uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan! Erityisesti Iissä kirkkokuoro ja
naiskuoro kaipaavat uusia
jäseniä, ja toimintakauden
alkaessa se on helpointa.

Naiskuoro sopii esimerkiksi työssäkäyville ihmisille, koska se toimii projektinomaisesti. Kirkkokuoro taas
kokoontuu
säännöllisesti
keskiviikkoisin klo 18–20.
Aiempaa kuorokokemusta
ei tarvita.

Miksi kuoroon
kannattaa tulla?
Kuorolaulu on tutkitusti
monella tavalla elämänlaatua parantavaa. Kuorolaulua harrastaneilta iiläisiltä
kysyttiin, mikä kuoroharrastuksessa on parasta.
Naiskuorolaisten Jaana
Pulkkisen ja Heidi Sääski-

lahden mielestä se on yhteisöllisyys.
”Pidän kuoroharrastuksesta, koska pitkän tauon
jälkeen on taas päässyt laulamaan ilman liian kovaa
tasovaatimusta ja samalla
on ollut mahdollisuus päästä tutustumaan uusiin eriikäisiin ihmisiin. Se on kiva
asia paikkakunnalle muualta muuttaneena”, kehuu
Sääskilahti. Kirkkokuorolaisetkin iloitsevat samasta
asiasta: hyvä porukkahenki,
yhdessä laulamisen ja juttelemisen ilo nousivat vastauksista esille.
Kirkkokuorolainen Sirk-

ka Nevalainen iloitsee, että
”on ihana toteuttaa omaa
laulamisen unelmaa”.
Neljätoista vuotta kirkkokuorossa laulanut kuoron
sihteerinä toimivaa Sisko
Kurttilaa innostaa ”halu
palvella seurakuntaa niillä
kyvyillä, jotka on Luojalta
lahjaksi saanut”.
”Kannattaa
kokeilla!”,
rohkaisee eräs kuorolainen.
Kiinnostuitko? Tervetuloa vaikka seuraamaan harjoituksia!
Lisätietoja saa kanttoreilta Salla Kujalalta tai Markku
Jaakkolalta. SK

Seurakunnan kuorotoiminnasta lisätietoja saa kanttoreilta Salla Kujalalta 0407376966 tai Markku Jaakkolalta 0408676976

Tulossa Syysillan sävelhartaussarja
Iissä järjestetään jo perinteeksi tullut sävelhartauksien sarja tänä kesänä jo
viidettä kertaa. Neljänä tiistai-iltana klo 19 on mahdolli-

suus rauhoittua hengellisen
musiikin, hartauden ja virsilaulun parissa.
Sävelhartauksia on vuosien saatossa järjestetty

elokuisina tiistai-iltoina ja
tänä vuonna hieman myöhemmin syyskuun puolella.
Tilaisuus kestää noin tunnin ja sisältää iltahartauden

ja yhteisvirsiä. Kirkkoon on
vapaa pääsy, ohjelmamaksu
on kaksi euroa, josta tuotto
menee Iin seurakunnan musiikkityölle. SK

Pitopalvelut
Leivonnaiset
Ym.
Terttu Martimo puh. 040 529 79 76

Klasila Group Oy
Huoneistoja
ja kiinteistöjä
Oulussa, Iissä,
Simossa ja Levillä

Myynti ja vuokraus
Osmo Mertala
0400 581 960
osmo.mertala@oulunarvokiinteistöt.fi

Sävelhartaudet Iin kirkossa tiistaisin klo 19. vapaa pääsy. Ohjelmamaksu 2 euroa
26.8. Markku Jaakkola, Salla Kujala ja Tiina Tuomikoski. Laulu- ja urkumusiikkia
2.9. Sirkka Rautakoski, mezzosopraano ja Ari Rautakoski baritoni, Laura Rahko, piano, ja Markku Jaakkola, urut
	Duettoja ja yksinlauluja
9.9. Jussi Juola, bassobaritoni ja Pekka Luukkonen, urut ja piano
16.9. Mieskuoro Weljet

Jokikylän koulurakennus puretaan
Koulun lakkauttamisesta keskustellaan ensi syksyn aikana
Viime vuoden lopussa Jokikylän koululla tapahtui mittava öljyvahinko. Koulun
tiloihin, rakenteisiin ja viemäristöön sekä maaperään
pääsi noin 4500 litraa lämmitysöljyä. Onnettomuudesta lähtien koulun oppilaat
ja henkilökunta ovat olleet
evakossa. Viime lukuvuonna Jokikylän alakoulussa oli
1.-6.-luokkalaisia oppilaita
vajaa 40 ja heitä opetti kaksi
luokanopettajaa.
– Kunta on päättänyt
purkaa nykyisen koulurakennuksen. Lisäksi pilaantuneet maat poistetaan ja
hävitetään. Päätöstä Jokikylän koulun lakkauttamisesta
ei ole tehty. Kouluverkkotyöryhmä alkaa selvittää
kunnan kouluverkkoa ensi
syksynä, ja vasta selvityksen jälkeen keskustellaan ja
päätetään Jokikylän koulun
lakkauttamisesta. Kävi miten kävi, Jokikylän koulun
oppilaat opiskelevat ainakin
lukuvuoden 2014 - 2015 Kuivaniemen koululla, kertoo
opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttila.
Jokikylän koululla on
pitkä historia, sillä opetusta on annettu kylällä yli
100 vuotta. Alkuperäinen
koulurakennus purettiin jo

90-luvulla. Nykyinen, öljyvahingon runtelema, rakennus pystytettiin 50-luvulla.
Koulun sulkeminen on ollut
paikkakuntalaisille iso menetys.
– Koulun purkamisen
jälkeen tontille jää vielä liikuntahalli.
Toivottavasti
niissä tiloissa järjestetään
kylän lapsille ainakin kerhotoimintaa, toivoo Jokikylän
alakoulun luokanopettaja
Kaisu Höyhtyä.

Iin seurakunta myy määräalan,
jolla sijaitsee purkukuntoinen rakennus
tai hirsikehikon pois siirrettäväksi
Sijainti: Kirkonkyläntie 106, 95100 Kuivaniemi.
Pinta-ala: 2 154 m².
Rakennusoikeus: 215 m², mahdollisuus hakea
suunnittelutarveratkaisua.
Purkukuntoinen rakennus: Lepola, ent. Rauhanyhdistyksen talo. Rakennusmateriaali: hirsi.
Ulkomitat n. 21 m * 10 m, huonekorkeus n. 4 m.
Asuinpinta-ala 195 m². Rakennusvuosi 1950. Katto:
harjakatto, peltikate.
Iin seurakunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen.
Tarjous myyntikohteesta tulee jättää
29.8.2014 mennessä osoitteeseen:
Iin seurakunta, kirkkoneuvosto
Puistotie 3, 91100 Ii.

Nykyinen, öljyvahingon runtelema, rakennus pystytettiin 50-luvulla. Koulun sulkeminen on ollut paikkakuntalaisille iso menetys.

Lisätiedot:
talouspäällikkö Jaana Niemelä, p. 0400-341 473
taloussihteeri Helka Tapio p. 040-742 4651.

Yrittäjän päivän
syystapahtuma
Iin Torilla maanantaina 5.9. klo 13-18
• Ilmapalloja • Ongintaa • Kahvila
• Makkaranmyyntiä • Musiikkia
Iiläisillä yrityksillä on tilaisuus tulla esittelemään toimintaansa tai myymään tuotteitansa Iin Torilla pidettävässä
syystapahtumassa. Yrittäjän päivä on kansallinen juhlapäivä, jota vietetään 5. syyskuuta monin eri tavoin ympäri
maan ja sen kunniaksi nostetaan Suomen lippu salkoon.
Lisätietoja tapahtumasta Iin Yrittäjien puheenjohtaja
Väinö Klasila puh. 0400 388 305.
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Myydään tai vuokrataan
teollisuustilaa Iissä

2014

Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2014

Logistisesti hyvä sijainti Oulun naapurissa, esteetön
kulku raskailla ajoneuvoilla. Kaksi erillistä tuotantotilaa 640 m² ja 530 m², sisältäen toimisto-, keittiö-,
neuvottelu- ja sos.tiloja. Tuotantotilat varustettu
siltanostureilla ja isoilla nosto-ovilla.
Lisätiedot: Iilaakso Oy / Jukka Härkin,
p. 040 754 1011, jukka.harkin@iilaakso.fi

www.iilaakso.fi
Täyden palvelun liikenneasema
Aamupala klo 05.00-10.00
Lounas klo 10.30 - 15.00
Pizzoja klo 22 saakka
Pikaruokaa yötä päivää

Lämmintä
kesää kaikille
lukijoille!
Tervetuloa
Kuivaniemen
markkinoille!

MEILLÄ
MYÖS
VEIKKAUSPISTE!

Neste Kuivaniemi NELOSPARKKI OY

www.kuiva-turve.fi

Kirkonkyläntie 7 A, 95100 KUIVANIEMI
Puh. 08-724 7125
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Jari Ylitalo
040 575 9840
Asemakylä
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Matti Vääräkangas
044 012 3252
Asemakylä
Timo Ylitalo
0400 260 904
Jokikylä
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Anne Miettunen
040 571 8618
Asemakylä

turvallisesti
taksilla
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Irma Määttä
0400 394 982
Oijärvi
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