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Kuivaniemen kesän ykköstapahtu-
ma on taas käsillä, kun Kuivanie-
men Pitäjämarkkinat järjestetään 
jo 31. kerran. Tapahtuma koko-
aa jälleen tuhatmäärin niin entisiä 
kuin nykyisiä kuivalaisia. Samoin 
myös turistit voivat nauttia moni-
puolisesta ohjelmasta, tehdä hyviä 
kauppoja, tavata tuttuja ja solmia 
uusiakin tuttavuuksia.

Juhlapuhujaksi saapuu Suomen 
Yrittäjien tuore toimitusjohtaja Mi-
kael Pentikäinen, joka varmaankin 
kertoo näkemyksiä yrittämisestä 
nykysuomessa. Muutakin ohjel-
maa löytyy, kuten taikuriesityksiä, 
stand up -koomikko Päivi Kuuva, 
bingon peluuta, rautalanka- ja pe-
limannimusiikkia sekä sunnuntai-
na markkinajumalanpalvelus, eli 
”jokaiselle jotakin”.

Sunnuntaina on mahdollisuus 
päästä Kuivaniemelle myös Por-
han lättähatulla Oulusta ja Kemistä 
ja tietysti myös väliasemilta. Kan-
nattaa käydä aistimassa menneen 
ajan matkustamisen verkkaisuutta 
ja nähdä elämää vähän eri kantilta. 
Lättähatun aikataulut löydät myös 
Pitäjämarkkinoiden nettisivuilta.

Kuivaniemellä tapahtuu paljon 
muutakin pitkin kesää, alkukesäs-
tä Oijärven kyläyhdistys järjesti 

Pitäjämarkkinoilla ”jokaiselle jotakin”!
suositun pyöräilytapahtuman ja 
tulossa on Oijärven perinteiset to-
ripäivät. Kotiseutuyhdistys järjes-
tää Kuivaniemen Kotiseutupäivät 
ja Nuorisoseuran Vatunkipäivät 
keräsi yli tuhat ihmistä aurinkoi-
seen lauantaipäivään, jossa mm. 
Mikko Alatalo esiintyi. Loppu-
kesästä Vatunkiin on tulossa taas 
Elo- ja Kalamarkkinat.

Kuivaniemen kyläilmeessä on 
tapahtunut monenmoista. Viimein 
on saatu työn alle rautatien ali-
kulku, josta ensimmäiset esitykset 
teki Eduskunnassa kuivalainen 
kansanedustaja Hannes Paaso jo 
1950-luvun lopulla, kun nykyinen 
ratalinjaus oli selvinnyt. Mutta 
parempi viimeinkin ja onpa siitä 
löytynyt työmaata paikallisillekin 
yrittäjille.

Toinen kylän kaupoista lopetti 
vasta toimintansa, mutta sitä in-
nokkaammin odottelemme, josko 
Oijärvelle saataisiin jälleen kaup-
pa. Siitä on jotain kuiskeita kuu-
lunut.

Harmittava tapaus sattui alku-
kesästä kun tuli tuhosi vasta reilun 
pari vuotta toiminnassa olleen uu-
den Neste-Nelosparkin ja samalla 
hävisi savuna ilmaan kymmenen 
työpaikkaa, mutta siinäkään ei 

auta kuin ponnistella uuteen al-
kuun. Jospa lähipäivinä alkaisi 
tontilla palaneen rakennuksen 
purkutyöt ja uuden tekeminen.

Nettiyhteyksiin on kunnan 
alueella tulossa parannusta, kun 
Iin Energia alkaa rakentamaan Ii-
siverkkoa, joka takaa tehokkaat ja 
häiriöttömät valokuituyhteydet. 
Verkon kautta saa näkyville myös 
television teräväpiirtokuvan.

Tienparannushankkeita on tu-
lollaan lähialueilla, kun Yli-Olha-
va-Tannila välistä tietä aloitetaan 
tehdä uusiksi ja Simo-Alaniemi 
tien peruskorjaus on saanut myös 
rahoituksen. Myös E-4 korjauksen 
suunnitteluun Ii-Simo välille on 
rahat luvattu.

Kuivalaisilla yrittäjillä tuntuu 
olevan töitä, kukaan ei valita työn 
vähyyttä, paremminkin toisin 
päin. Siinäpä saakin olla huolella, 
jotta muistaa myös välillä pitää 
huilipäiviä ja ottaa vähän rennom-
min.

Hyvää kesää toivottaen, terve-
tuloa Pitäjämarkkinoille!

Ari Kaakkuriniemi 
Kuivaniemen Yrittäjät ry 
puheenjohtaja

Tervetuloa Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille, toivottaa Ari Kaakkuriniemi. Mark-
kinoilla voi nauttia monipuolisesta ohjelmasta, tehdä hyviä kauppoja, tavata 
tuttuja ja solmia uusiakin tuttavuuksia.

Kuivaniemen Yrittäjillä on taka-
naan vilkas 35-vuotis toiminta-
vuosi. Toimintakertomus vuodelta 
2015 hyväksyttiin kevätkokoukses-
sa. Hallituksen kokouksia pidettiin 
pääsääntöisesti kerran kuukaudes-
sa. Kesäaikana kokoontumisia oli 
useammin markkinajärjestelyiden 
merkeissä. 

30. Pitäjämarkkinat pidettiin 18. 
– 19.7.2015 Urheilukentällä ja Ke-
sälehti ilmestyi sitä ennen perin-
teiseen tapaan VKK-Media Oy:n 
tekemänä, toimittajina Heimo 
Turunen ja Eila Lahtinen. Markki-
noiden päävastuu oli Iin kunnalla. 
Kuivaniemen Yrittäjät osallistuivat 
markkinajärjestelyihin talkootöil-
lä. Yrittäjien omaksi toiminnaksi 

Kuivaniemen Yrittäjillä vilkasta toimintaa
jäi perinteiseen tapaan virvokkei-
den myynti ja karaoken järjestämi-
nen. Markkinapuhujana oli Suo-
men Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki 
Mäkynen. Yhdistys tarjosi tapah-
tuman jälkeen kyydin talkooväelle 
Toppilan Möljälle katsomaan teat-
teriesityksen Tangot solmussa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en kanssa on oltu yhteistyössä, 
joka palkitsi Kuivaniemen Yrittä-
jät Vuoden paikallisyhdistyksenä 
alle 100 jäsenen sarjassa. PPY:n 
kampanja Omalla Paikkakunnalla 
alkoi viime vuonna. Yhteistyö Iin 
kunnan kanssa on ollut tiivistä.

Perinteiset lasten hiihdot järjes-
tettiin 20.3., mukana oli 53 reipasta 
hiihtäjää. 

Lahjoitettiin stipendit Kuiva-
niemen kouluille, Iin ja Simon lu-
kioon ja Ammattiopisto Lappiaan.

Kuivaniemen Sotaveteraani-
en kirjahankkeeseen osallistuttiin 
avustuksella. 

Suomalaisen Yrittäjyyden päi-
vän kunniaksi järjestettyyn juh-
lagaalaan Oulussa 5.9. osallistui 
kolme henkilöä. Kuivaniemeläi-
set osallistuivat myös lokakuussa 
Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville 
Vuokattiin. 

Merkkipäiviä viettäneitä yrit-
täjiä sekä yrityksiä on muistettu; 
muun muassa Sievin Savin myy-
mälä Kuivaniemellä täytti 10 vuot-
ta ja Kuivaniemen Kievarilla on 
ollut toimintaa 30 vuotta.

Keväällä 2015 aloitettiin yrittäji-

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien järjestämässä Suomalaisen yrittäjän päivän vii-
me syksyn Juhlagaalassa olivat mukana Kuivaniemeltä, kuvassa oikealta Veikko 
Södö, Ari Kaakkuriniemi ja Juhani Honkamaa. 

Yrittäjät hoitavat markkinoilla virvoketeltan, jossa on 
myös koko ajan karaokelauluohjelmaa. Teltta ja sen edes-
sä oleva patio saivat hyvällä ilmalla suuren suosion.

en kuntosalivuoro keskiviikkoisin 
Tiina Ylisiuruan vetämänä, syk-
systä alkaen on salilla harjoiteltu 
omaehtoisesti.

Kuivaniemen Yrittäjät pystytti-

vät perinteisen joulukuusen Kui-
va-Turpeen tontille.

Pikkujoulua juhlittiin syysko-
kouksen yhteydessä Kuivaniemen 
Kievarissa marraskuun lopulla. HT

Yrittäjien markkinateltan karoekelaulumahdollisuutta käyttää moni hyväk-
seen, on jopa jonoa. Veikko Viinamäki Kuivaniemeltä on ollut ahkera laulaja jo 
monilla markkinoilla.
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Kesä on alkanut lämpimissä mer-
keissä ja jonkin verran normaalia 
aiemmin. Tätä kirjoittaessani ju-

Vastaava toimittaja: Ari Kaakkuriniemi
Toimittajat:  Heimo Turunen 0400 385 281, 
 Jenny Kärki
Ilmoitusmyynti:  VKK-Media Oy/Tiina Rajala

Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2016 Sivunvalmistus:  VKK-Media Oy /Eila Lahtinen 
 www.vkkmedia.fi
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Kajaani

Kunnanjohtajan kesätervehdys

Mukavaa tulla jälleen nauttimaan markkinatunnelmasta!
hannusaaton aattona aurinko pais-
taa ja Iijoki virtaa levollisena. Suo-
mi laskeutuu keskikesän juhlan 
viettoon.

Iin kesä on täynnä pienempiä 
ja isompia kulttuuri- ja urheilu-
tapahtumia. On juoksu-, suun-
nistus-, pesäpallotapahtumaa, on 
lauluviikkoa, kotiseutupäivää, on-
kitapahtumaa, toripäiviä ja mark-
kinoita. Jokaiselle löytyy varmasti 
jotain kiinnostavaa ja ainahan sitä 
voi kokeilla jotain ihan uutta.

Kuivaniemen pitäjämarkkinat 
järjestetään nyt 31. kerran. Pitäjä-
markkinat on Iin kunnan alueel-
la suurin vuosittain järjestettävä 
tapahtuma. Paikalle odotetaan 
tänäkin vuonna yli 7000 kävijää. 
Tuotteita ja palveluita paikan pääl-
lä markkinoi ja myy yli 100 näyt-
teilleasettajaa. Kaikilla mittareilla 
tarkasteltuja on siis kyse merkit-
tävästä kaksipäiväisestä tapahtu-
masta. Kiitos tästä kuuluu kaikille 
tapahtuman järjestämiseen osallis-
tuneille. Pitäjämarkkinat yhdessä 
Kuivaniemen kesälehden kanssa 
ovat osoitus vahvasta kuivalai-
sesta yhteishengestä ja paikallisen 
identiteetin olemassaolosta.

Tapahtuma on erinomainen 
esimerkki aktiivisesta kunnan ja 
Kuivaniemen yrittäjäyhdistyksen 
yhteistyöstä. Yrittäjien ja kunnan 
yhteistyö on muutenkin ensisijai-
sen tärkeää, sillä vain hyvinvoiva 
kunta voi tarjota hyvät puitteet 
myös yrittäjille. Aktiivinen yri-
tyselämä tuo hyötyä kunnalle ja 
sen asukkaille verotulojen, moni-
puolisten palveluiden ja houkutte-
levan kuntakuvan muodossa. Yri-
tykset ja niiden toiminta ovat osa 
kunnan ja alueen identiteettiä.

Mitä kunta voi tehdä  
yritystoiminnan eteen?
Ensinnäkin on hyvä muistaa, että 
jos kunnan talous on huonossa 
kunnossa, niin kunta ei oikeastaan 
voi tehdä mitään. Eli päättäjien ja 
virkamiesten ensisijainen tehtävä 
on pitää kunnan talous kunnossa, 
ylijäämäisenä ja velkamäärä sellai-
sena, ettei se muodosta uhkaa kun-
nan taloudenpidolle myös siinä ti-
lanteessa, jos korkotaso nousee.

Toiseksi kunnan palveluiden 
pitää olla kunnossa. Palvelut on 
merkittävä kunnan vetovoima-
tekijä. Suurin osa Iin kunnan yri-
tyksistä toimii palvelusektorilla. 
Lähtökohtaisesti mitä enemmän 
kunnassa asuu ja kuntaan muut-
taa uusia asukkaita, sitä enem-
män he käyttävät sekä yksityisiä 
että julkisia palveluita. Julkiset 
palvelut, esimerkiksi kaavoitus ja 
maankäyttö, päivähoito, koulut, 
terveyskeskus ja vapaa-ajanviet-
tomahdollisuudet, liikuntapaikat 
ja kulttuuritapahtumat, pitää olla 
sellaisessa kuosissa, että tänne on 
hyvä muuttaa ja täällä on hyvä 
asua ja olla.

Kolmanneksi kunnan toimin-
nan pitää olla avointa ja läpinä-
kyvää. Yrittäjäjärjestö on nostanut 
toistuvasti esille sen, että kuntien 
hankinnat pitää tehdä avoimesti ja 
läpinäkyvästi niin, että kaikilla yri-
tyksillä on mahdollisuus osallistua 
kuntien kilpailutuksiin. Nostaisin 
myös esiin sen, että niin kuntalai-
silla kuin yrittäjilläkin tulee olla 
mahdollisuus vaikuttaa päätök-
sentekoon jo asioiden valmiste-
luvaiheessa erityisesti sellaisissa 
asioissa, joilla tulee olemaan vai-

kutusta yritysten toimintaan.
Ja neljänneksi kunnan imagolla 

on merkitystä yritystoiminnalle, 
erityisesti pienille yrityksille. Iin 
kunta on viime aikoina profiloi-
tunut uusiutuvan energian ja kes-
tävän kehityksen kuntana. Osin 
olemme tässä onnistuneet, sillä 
kuntaan on tehty viime vuosina 
merkittäviä energiainvestointeja, 
jotka ovat tuoneet tuloja ja työtä 
kuntaan. Kunta on itse tehosta-
nut omaa toimintaansa, saanut 
aikaiseksi säästöjä ja kääntänyt 
aiemmin ulos mennyttä rahavirtaa 
paikallistalouteen. Työtä tällä sek-
torilla tullaan jatkamaan. 

Haastankin yrittäjät nostamaan 
keskusteluun sellaisia ideoita ja 
aloitteita, jotka edistävät yritystoi-
minnan edellytyksiä ja investoin-
teja Iissä tai poistavat yritystoimin-
nan esteitä, jos sellaisia on tai jotka 
parantavat kunnan vetovoimaa 
sekä yritysten sijaintipaikkana että 
asuinkuntana. Minuun voi olla 
suoraan yhteydessä. 

Me tarvitsemme lisää työpaik-
koja Iihin. Tähän tavoitteeseen 
pääsemiseksi tarvitaan meidän 
kaikkien panosta ja yhteistyötä, 
jotta uutta työtä syntyisi. Kunta 
luo yritystoiminnalle edellytyksiä, 
kannattavasti toimivat yritykset ja 
yrittäjät luovat uudet työpaikat.

Ajankohtaista Iissä
Parisen vuotta vireillä ollut laa-
jakaistahanke sai syksyllä uuden 
käänteen, kun asiaa edistänyt Iin 
tietoverkko-osuuskunta luopui 
hankkeesta. Nyt hanketta vetää Iin 
Energia Oy. Hankkeen toteutumi-
sen edellytyksenä on riittävän ti-

laajamäärän saavuttaminen, siihen 
tarvitsemmekin mahdollisimman 
monen kuntalaisen osallisuutta. 

Maan hallitus teki huhtikuussa 
päätöksen 4-tien parantamisesta 
Oulun ja Kemin välillä. 4-tie on-
kin viime vuosina käynyt ahtaaksi 
automäärien ja tavarakuljetusten 
määrän kasvun myötä. Tieparan-
nuksen aikanaan valmistuttua 
Iihin on sekä pohjoisesta että ete-
lästä aikaisempaa nopeampaa ja 
ennen kaikkea turvallisempaa tul-
la. 

Kuivaniemen alikulkusillan 
toteuttaminen on ollut kunnan 
edunvalvontatavoitteena sekä 
kunnan ja valtion välillä käydyis-
sä neuvotteluissa esillä saamieni 
tietojen mukaan jo ainakin kym-
menen vuoden ajan. Tammikuun 
alussa saatu tieto rakennustöiden 
toteuttamisesta kuluvan vuoden 
aikana olikin hyvin mieluisa uu-
tinen. Valtio rahoittaa yhteensä n. 
1,7 miljoonan euron suuruisesta 
hankkeesta suurimman osan. Kun-
nalle jäävät maantien eteläpuolella 
olevien kevyen liikenteen yhteyk-
sien kustannukset, kustannusarvi-
on mukaan 180 000 euroa. Hanke 
valmistuttuaan parantaa alueen 
liikenteellistä toimivuutta, liiken-
teen sujuvuutta ja ennen kaikkea 
tekee liikkumisesta aikaisempaa 
turvallisempaa.

Mukavaa tulla jälleen nautti-
maan markkinatunnelmasta. Näh-
dään Pitäjämarkkinoilla! Kaikille 
lukijoille hyvää ja aurinkoista ke-
sää toivottaen

Ari Alatossava
Iin kunnanjohtaja

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Kokoonnumme Kuivaniemen 
markkinoille hyvin kiinnostavaan 
aikaan. Eurooppa natisee liitoksis-
saan, kun Iso-Britannia on päät-
tänyt kansanäänestyksellä erota 
unionista. Päätöstä ja sen seura-
uksia sulatellaan läpi maailman. 
Britannian lähtö, niin sanottu Bre-
xit, iskee myös Suomen talouteen 
ja syö niitä hyötyjä, joita vaival-
la tehty kilpailukykysopimus olisi 
tuonut. Suomen kannalta on aivan 
keskeistä uskaltaa toteuttaa talous-
reformeja, jotka helpottavat yritys-
toimintaa ja työllistämistä.

Mielipidemittausten mukaan 
rohkeillakin muutoksilla on kan-
san tuki – kunhan päättäjät vain 
uskaltavat tehdä niitä asioita, joita 
mm. hallitusohjelmaan on kirjattu. 
Yksi tärkeimpiä on edistää paikal-
lista sopimista ja lisätä sitä kautta 
kilpailua työmarkkinoilla. Se on 

Yrittäjyys nostaa Suomen
tärkeää erityisesti Suomen maa-
kuntien ja maaseudun yrittäjyy-
den vuoksi. 

Vaikeuksien keskellä on tär-
keä nähdä, että Suomella on toi-
voa. Sitä on ennen muuta yrittä-
jyydessä, jonka kautta saamme 
suomalaisten osaamista ja ideoita 
palvelemaan laajemmin koko kan-
sakuntaa. Yrittäjyys on tänä päivä-
nä arvostetumpaa kuin koskaan ja 
yrittäjäjärjestön rooli yhteiskun-
nassa vahvempi kuin koskaan. 
Suomessa nähdään laajalti, että 
talous kääntyy vain yrittäjyyden 
kautta ja työllisyys paranee vain 
yritysten kautta.

Yksi tärkeä toivon ankkuri on 
nuorten yrittäjyysinto, joka on 
20-kertaistunut runsaassa kym-
menessä vuodessa. Meillä kasvaa 
ennenkokematon nuorten yrittä-
jäliike, jolle pitää antaa mahdol-

lisuus. Emme saa pettää heitä. 
Suomesta pitää rakentaa maail-
man paras paikka yrittää. Se on 
meidän mahdollisuutemme täällä 
syrjässä ja joskus kylmässä, kauka-
na maailman markkinoilta. Vahva 
yrittäjyys on turvallisuutemmekin 
peruskivi. Vain yrittäjyys turvaa 
tulevien sukupolvien elintason ja 
kestävän hyvinvoinnin.

On hienoa päästä puhumaan 
Kuivaniemen markkinoille – paik-
kakunnalle, jolla omaa sukuanikin 
on joskus vaikuttanut ja joka on 
tunnettu kulttuuri- ja yrittäjyyspi-
täjä.

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja,  
Suomen Yrittäjät
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Kuivaniemen Pitäjämark-
kinat 16.–17.7. järjestetään 
tänäkin vuonna tutussa 
paikassa, Kuivaniemen Ur-
heilukentällä. Yrittäjäyhdis-
tyksen puheenjohtaja Ari 
Kaakkuriniemi kertoo, että 
jonkin verran tämän vuoden 
markkinajärjestelyihin tuli 
lisää pohdittavaa liikenne-

Väliaikainen tie markkinoiden pysäköintialueelle

Kuivaniemen yrittäjiä tutustumassa uuden väliaikaisen tien paik-
kaan.

järjestelyjen kanssa.
Urheilukentän vieressä 

rakennetaan alikulkutunne-
lia junaradan alle. Työmaa 
tuo haastetta, mutta Iin kun-
ta on rakentanut urheiluken-
tän pohjoislaitaa kiertävän 
”väliaikaisen” tien. Myös 
alikulkutyömaan pääura-
koitsija Lemminkäinen infra 

Uusi tie palvelee Pitäjämarkkinoiden asiakkaita, jotta liikenne olisi jouhevaa tietyömaasta huolimatta.

Kuivaniemen Yrittäjien markkinapalaveri 7.6. Nelosparkin kabi-
netissa. Arja Honkamaa, Hannu Kehus, Matti Kumpulainen, Veikko 
Södö, Riitta Räinä ja Pekka Paaso.

oli mukana toteutuksessa.
Markkinakansan kulke-

misen jouhevoittamiseksi 
tie pysäköintialueelle on yk-
sisuuntainen, kuten ennen-
kin. Kuivaniemen Yrittäjät 
yhteistyökumppaneineen 
tekevät parhaansa selkeän 
opastuksen takaamiseksi. 
Autolla saapuvilta markki-

nakävijöiltä toivotaan kärsi-
vällisyyttä.

Lisäksi markkinapaikal-
le pääsee sunnuntaina sekä 
Kemistä että Oulusta lättä-
hattu-junan kyydillä, joten 
tuolloin omaa autoa ei vält-
tämättä tarvitse mukaansa.

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille pääsee myös 

Dm7-kiskoauton kyydillä, joka tuttavien kesken 

tunnetaan Lättähattuna. Museojuna kulkee sun-

nuntaina 17.7. Kemin ja Oulun väliä ja pysähtyy 

ohessa olevan aikataulun mukaisesti. 
Menopelinä on siis museojuna, joka on PoR-

ha ry:n talkoovoimin Dm7-kiskoauto. Vuosina 

1954-1963 valmistetut dieselmoottoriset kisko-

autot olivat Valtionrautateiden käytössä ja vii-

meiset lättähatut poistuivat säännöllisestä liiken-

teestä vuonna 1988.
PoRHa ry eli Pohjois-Suomen Rautatieharras-

tajat ry:n riveistä löytyy innokkaita pienoisrau-

tateiden sekä museokaluston kunnostamiseen 

omistautuneita harrastajia. Yhdistys tarjoaa 

suurelle yleisölle tunnelmallista ja historiallista 

henkeä huokuvaa perinnekyytiä eri tapahtumi-

en yhteydessä.
Lättähattukyydin hinta vaihtelee matkan pi-

tuuden mukaan. Lapset matkustavat edullisim-

min, alkaen kolme euroa ja aikuiset alkaen viisi 

euroa. Menopaluulippu Oulusta Kemiin on 30 

euroa. Alle seitsemänvuotiaat pääsevät kyytiin 

maksutta. Tarkka hinnasto löytyy PoRHa ry:n 

nettisivuilta.

OULU-KEMI
Oulu 09:00
Haukipudas 09:20
Ii 09:34
Kuivaniemi 10:06
Simo 10:19
Kemi  10:48

KEMI-KUIVANIEMI
Kemi 11:00
Simo 11:22
Kuivaniemi 11:33

KUIVANIEMI-KEMI
Kuivaniemi 12:09
Simo 12:26
Kemi 12:47

KEMI-OULU
Kemi 13:45
Simo 14:05
Kuivaniemi 14:14
Ii 14:52
Haukipudas 15:06
Oulu 15:30

Lättähattu liikennöi sunnuntaina 17.7.
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Kuivaniemen 31. pitäjämarkkinat!
Markkinatunnelmaa, komiikkaa, musiikkia, taikuutta, kisailua

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat järjeste-
tään 31. kerran 16.–17.7.2016 ja paikal-
le on perinteiseen tyyliin saapumassa yli 
100 markkinamyyjää. Vuosittain kävijöitä 
on yli 7000 ja heitä paikalle houkuttelee 
iloinen tunnelma, laadukas ohjelma, mo-
nipuoliset markkinamyyjät sekä vanhat ja 

uudet tuttavat. Tällä kertaa luvassa on ko-
miikkaa, musiikkia, taikuutta ja kisailuja. 
Perheen pienimpien iloksi myös Christer’s 
Tivolin laitteet tuodaan paikalle. Ensim-
mäistä kertaa markkinoilla kisataan myös 
Sokkoämpäripallon maailmanmestaruu-
desta!

Mitä muuta onnistunut markkinaohjel-
ma voisikaan kaivata! Muuhun monipuo-
liseen ohjelmaan kannattaa tutustua tä-
män lehden kansilehden aikataulussa. 
Tervetuloa nauttimaan markkinatunnel-
masta!

The Steels -yhtye
Lauantaina 16.7. Kuivanie-
men pitäjämarkkinoilla vä-
keä viihdyttää tanssiorkeste-
ri The Steels. Repertuaariin 
kuuluu monenlaista tanssit-
tavaa tangosta foxtrottiin, 
humpasta sambaan sekä 
polkkaan.

Tanssiorkesteri Steelsin 

edeltäjä oli Loimu-orkesteri, 
joka syntyi joskus 90-luvun 
alkupuolella. Keikkaa teh-
tiin mukavaan tahtiin ympä-
ri Lappia, ja hieman alempa-
nakin Suomea; Kuusamon, 
Pudasjärven ja Oulunkin 
alueella.

Yhden alkuperäisjäse-
nen lopetettua soittohom-

Markkinatansseissa 
soittaa Rojal
Tanssiorkesteri Rojal on tuh-
dilla soundilla varustettu 
tanssimusiikkia, iskelmää 
sekä rockia soittava bändi. 
Yhtye edustaa paikallista 
osaamista, sillä se on perus-
tettu Simossa, kesällä 2009. 
Vahvuudesta löytyy Ville 
Vakkala, Tero Mikkola, Tuo-
mas Mikkola, Petri Mikkola 
ja Lari Heikka. 

- Laajennamme niin 
kappalevalikoimaamme ja 
samoin keikkailualuettam-
me. Pyrimme kehittymään 
keikka keikan jälkeen. Soi-
tamme pääsääntöisesti tans-
simusiikkia, mutta olemme 
tehneet muutamia hää- ja 
synttärikeikkoja, yhtyeestä 
kerrotaan.

Stand uppia  
Päivi Kuuvalta
Kuivaniemeläisten huumo-
ripäätteitä kutkuttelemaan 
saapuu oululaistunut Stand 
up -koomikko Päivi Kuu-
va. Hän ei tyydy pitkähel-
maisemman sukupuolen kli-
seillä kikkailuun, vaan lataa 
tiskin täyteen hersyviä hok-
sauksia nykymaailman me-
nosta – leidimäisellä otteella 
ja pohjoisilla mausteilla.

- Kävin katsomassa 
Ookko Nää Nauranu -klu-

beja niin kauan, että alkoi 
tuntua, että kyllä minäkin 
tuohon pystyisin. Klubin 
isäntä Zaani tuuppasi sii-
hen suuntaan, että teehän 
ensimmäinen setti. 2011 lo-
kakuussa tein ensimmäisen 
keikkani Remakka-klubilla 
ja kävellessäni pois lavalta 
tiesin, että tämä ei jää tähän. 
Eikä jäänyt – sittemmin olen 
esiintynyt Leviltä ja Inarista 
Helsinkiin. Zaanille muuten 
valtaisat kiitokset kannus-
tuksesta, Kuuva kiittelee.

Ennen uraansa komiikan 

Kuivaniemen ja Simon 
Pelimannit
Kuivaniemen ja Simon peli-
mannit on vuonna 2002 pe-
rustettu kansanmusiikkiyh-
tye, johon kuuluu laulajia, 
kitaristi, mandoliininsoittaja 

ja kaksi hanuristia. He soit-
tavat pitäjämarkkinoilla suo-
malaista ja ulkomaalaista 
kansanmusiikkia. Lisäksi he 
säestävät myös markkinoilla 
yhteislaulua.

Syyskuussa 2004 yhtye 
valittiin Pohjois-Pohjan-

Kuivaniemen ja Simon pelimannit soittavat kotimaista ja ulkomaista kansanmusiikkia sekä säestävät yhteislaulua. Kuva: Jari Piirala

Taikuri Alfrendo 
Lapsia viihdyttämään saa-
puu Taikuri Alfrendo, jon-
ka esityksissä yhdistyvät 
taikuus, huumori ja sano-
ma elämän tärkeistä asiois-
ta. Kahdeksan vuotta tai-
kuriyrittäjänä toimineella 
Jukka-Tapio Keräsellä on 
takanaan 1600 keikkaa sekä 
teatteri-ilmaisun ohjaajan 
ammattipätevyys.

Kiuruvedeltä lähtöisin 

mat, myös orkesterin nimi 
päätettiin muuttaa. Aluksi 
Steels oli trio. Kitaravetoiset 
sekä perinteisemmät haitari-
musiikkiin nojautuvat setit 
mietittiin tarkkaan. Tällä 
hetkellä miesvahvuudesta 
löytyy Marko Haapanie-
mi, Juhani Miettunen, Eero 
Tiensuu ja Kari Korkala.

Taikuri Alfrendon esityksissä on naurutakuu.

maan pelimanniyhdistyk-
sen toimesta Ölövipeliman-
neiksi. Se on tunnustus, joka 
myönnetään ansioituneelle 
kansanmusiikin soittajalle, 
nyt poikkeuksellisesti yh-
tyeelle. Yhtye on myös jul-
kaissut oman äänitteen sekä 

ollut mukana muutamalla 
kokoelmalevyllä.

Jokakesäiseen ohjelmaan 
kuuluu käynti Kaustisen 
kansanmusiikkijuhlilla ja 
lähiseudulla on tapana osal-
listua tapahtumiin sekä jär-
jestää omia konsertteja.

parissa hän työskenteli 
pitkään IT-alalla. Ny-
kyisin hän toimii myös 
työhyvinvointivalmen-
tajana. Hänen koulu-
tuksissaan asiapitoi-
suus yhdistyy kepeään 
karismaan. Yksi koulu-
tuksista opastaa tem-
peramenttityyppien 
maailmaan: osallistujat 
oppivat ymmärtämään 
työyhteisönsä erilaisia 
ihmistyyppejä yhteis-
työn sujuvoittamiseksi.

olevan taikurin työaluet-
ta on koko Suomi. Taikuri 
lupaa esityksiinsä nauruta-
kuun: jos ketään ei naurata, 
järjestäjä saa rahansa takai-
sin. Jukka-Tapio kertoo, et-
tei vielä kertaakaan ole moi-
seen tilanteeseen jouduttu. 
Teatterillinen ote näkyy Al-
frendon esityksissä ja vuoro-
vaikutuksellisuus on tärkeä 
osa esitysten dramaturgista 
rakennetta.
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Attendo Saarentiekoti 
ja Attendo Simo

Portit avoinna klo 11-17. Tapahtuma on päihteetön ulkoilmatapahtuma. 
Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan tulostanne (yli 10 hengen ryhmät): 

saarentiekoti@attendo.fi tai puhelimitse 040 755 4631.

• ONNENPYÖRÄ JA ARPOJA • KAHVIA JA MUURINPOHJALETTUJA• KIOSKISTA HERKKUJA JA GRILLIMAKKARAA

os. Mattilantie 1 
(Kuivaniemen Aseman 

liikuntahallin piha-alue), 
opaskyltit nelostieltä

LIPUT 

20€ 
sis. keiton

ESIINTYJÄNÄ 
IKI-IHANA 

FREDERIK

13.00-13.45 Dynamite Band
14.15-15.30 FREDERIK

PERJANTAINA 26.8.

FESTARIT 
by

Tapahtuman sponsoreina: Kuivaniemen nuorisoseura, Iin kunta, Kuivaniemen eläkkeensaajat, 
K-Market Simo, Sale Kuivaniemi, Sale Simo ja A. Kaakkuriniemi Oy.

SYSSIN 
KARAOKE 

KOKO 
PÄIVÄN!

Kuivaniemen 
Kievari

Puh. 08-724 7278

Tervetuloa!

Lohitie 2, 
Kuivaniemi

Maistuvat pannupitsat!

pe 8.7. Disco-karaoke DJ Antti
la 9.7. Disco-karaoke DJ Antti
pe 15.7. Javas 50 menomusiikkia
la 16.7. Markkinatanssit: 
 Duo Pentti & Rainer
pe 22.7. Syssin karaoke 
la 23.7. Syssin karaoketanssit
pe 29.7. Syssin karaoketanssit

Markkinatanssit

Kuivaniemen nuorisoseurantalolla 
Kirkkotie Kuivaniemi

Perjantaina 
15.7.2016 klo 21-01

Järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura ry

Esiintyy 
tanssiyhtye 
Rojal

Kesäkahvila 
Vatungin Pooki

- Jäätelöä
- Grilliruokaa
- Dieselöljyä 
  veneilijöille
- Majoitustiloja 
 vuokrattavana

Tervetuloa Huurteiselle 
Pookiin!

Pohjoisrannantie 779, 95100 KUIVANIEMI
Jokkis-kisat tuovat 
kuljettajia Kuivaniemelle
Saarihovin moottoriradalla 
järjestetään tänäkin kesänä 
kansallisia Jokkis-kisoja eli 
kyseessä on jokamiesluokan 
autourheilulaji. Kisat järjes-
tetään lauantaina 23.7. ja lau-
antaina 6.8.

Kesän aikana rataa lai-
tetaan kisakuntoon: soraa 
ajetaan lisää ja radalle las-
ketaan noin 60-80 tuhatta 
litraa vettä, jotta rata ei pö-
lise. Myös muuta siistimistä, 
kuten ruohonleikkuuta on 
luvassa.

Kisapäivänä paikalle 
saapuu noin 150 kuljettajaa 
tukijoukkoineen noin 200 
kilometrin säteeltä. Saattaa 
jokunen olla kauempaakin, 
kertoo Jukka Heittola.

Kisa käydään viidessä 

luokassa: nuoret (15–18 v), 
naiset (18 v täyttäneet), ylei-
nen, etuvetokartaanit sekä 
ProRace-luokka. Kaikissa 
paitsi ProRace-luokassa 
kisa-auto on pakko myydä 
kisan päätteeksi 1600 eurol-
la toiselle kisailijalle. Lajin 
henkeen kuuluen näin välte-
tään kilpavarustelua.

- Jokkis-kuljettajaksi pää-
see 30 euron jäsenmaksulla 
ja netistä löytyvän tentin 
läpäisemällä. Kisamaksut 
pidetään kurissa ja autonkin 
saa hyvällä tuurilla jokusella 
satasella, kertoo Jukka Heit-
tola.

Meri-Lapin Moottori-
kerho ry eli tuttavallisem-
min MeLaMoke ry vuokraa 
kunnostamaansa Saarihovin 

rataa myös muille kisajärjes-
täjille ja yksityisille henki-
löille.

- Kuljettajat saavat käydä 
kokeilemassa miten lujaa 
autolla pääsee. On suosi-
teltavaa koetella kuljettajan 
kykyjään hallituissa olosuh-
teissa eikä ihmisten ilmoilla 
aiheuttaen vaaratilanteita, 
Heittola kertoo.

Viitasen Markku Simos-
ta järjestää myös yrityksille 
virkistystapahtumia, joissa 
henkilöstö pääsee testaa-
maan kykyjään. Radalla 
voi ajaa myös siviiliautolla, 
mutta kisa-autossa on kaik-
ki turvavarusteet viimeisen 
päälle. Mukavahenkisissä 
tapahtumissa jokainen osal-
listuja saa palkinnon.

Saarihovin radalla päästellään jälleen lu-
jaa heinä- ja elokuussa. Kuva Joni Alavesa

Kuivaniemen Kievarin vii-
konloppujen vetonaulaksi on 
nykyisin muotoutunut kara-
oke. Heinäkuussa lähes joka 
viikonloppu pääsee luikaut-
tamaan sävelen jos toisenkin. 
Heinäkuun toisena viikon-
loppuna perjantaina ja lau-
antaina Disco-karaokea lau-
letaan DJ Antin johdolla.

Markkinaviikonloppu-
na perjantaina 15.7. menoa 
vauhdittaa Javas 50, joka 
soittaa menomusiikkia rau-

Kievarista kajahtaa karaoke
talankatyyliin. Lauantaina 
16.7. Markkinatansseissa 
väen saa karkeloimaan duo 
Pentti & Rainer. Loppukuun 
ajan tutut karaokekuviot jat-
kuvat perjantaisin ja lauan-
taisin Syssin johdolla.

Kievarin elämä on jatku-
nut tasaisesti jo 31 vuotta. 
Yrittäjä Raili Suomela on ol-
lut Kievarin sydän sen koko 
toiminnan ajan. Lisäksi hä-
nellä on yksi palkattu työn-
tekijä, Toini, joka on tullut jo 

asiakkaille tutuksi pitkältä 
ajalta.

Toiminta jatkuu entiseen 
tyyliin. Raili on suunnitellut, 
että Heinäkuussa saattaisi 
nälkäisten asiakkaiden ilok-
si valikoimaan tulla lisäksi 
grilliruuat. Pannupitsathan 
valikoimasta jo löytyvätkin. 
Ehkäpä aukioloaikojakin pi-
dennetään, mutta se asia on 
vielä suunnittelun alla.

Lippu 13 €

Avoinna
su-to 12-21 
pe-la 12-02

(elokuussa
uudet
aukioloajat)

la 9.7.  klo 22 - 02 Tarja Tihisen karaoke
la 16.7.  klo 21 - 02 Syssin markkinakaraoke
la 23.7.  klo 21 - 02 karaoke
la 27.8. klo 21 - 02 Venetsialaiset
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Iin kunnan osastolla oli viime markkinoilla nuorekas esittelijäjoukko Riitta Räinän johdolla.

Remontoisimmeko
yRityksellesi 

toimitilat 
iin kuivaniemellä?

kuivaniemellä Ratatien liikerakennuksessa
(Ratatie 2) vapautuu syyskuussa 2016

toimitilaa 155 m2 vuokrattavaksi

katso tarkemmin 
www.kuiva-turve.fi

OULUN HAUTAUSTOIMISTO

Kanssasi surun kohdatessa.

Asemakatu 21 l 90100 Oulu l p. (08) 311 2158 (24 h)
www.arvokovaoy.fi

Yksilölliset hautakivet 
Kovan kiviveistämöltä.

Hautauspalvelua
taidolla ja kokemuksella.

- Säännöllinen kotihoito 
- Kotisairaanhoito
- Asiointi- ja saattajapalvelut
- Omaishoitajien vapaapäivät 
- Virkistystoiminta
- Kotisiivoukset

Palveluseteli tai kotitalous-
vähennysmahdollisuus

P. 045 631 2698

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua

Toripäivät – ja muuta touhua Oijärvellä
Toripäivä -tapahtuman takana on Oijärven kyläyhdistys, joka pyö-rittää tapahtumassa myös grilliä. Markkina-arpajaisten pääpalkinto-na on polkupyörä. Oijärven Nuori-soseura hoitaa tilaisuuden kahvituk-sen.

Perinteisen markkinahumun li-säksi tapahtuman yhteistyötahot vastaavat muista aktiviteeteista. Oi-järven Tempaus järjestää kisailuhen-kisille kävijöille kettingin heittoa ja 

Metsästysseura tarjoaa ammuntaa.
Tilaisuuteen saapuu esittäy-tymään myös uusi keväällä pe-rustettu Mökkihöperöt -yhdistys. Mökkihöperöt järjestävät Oijärvellä kaikenlaista mukavaa vapaa-ajan kesätekemistä. Lisäksi he järjestävät Venetsialaiset loppukesästä.

Oijärven kyläyhdistyksen vuo-den kiertoon kuuluu edelleen perin-teiset tapahtumat: itsenäisyyspäi-vän vastaanotto, äitienpäivä, Oijärvi 

Pyöräily sekä edellä mainittu Tori-päivä. Tarkoituksena olisi jatkossa-kin vaalia yhdistysten välistä yhteis-työtä, jotta paikallistapahtumista saadaan entistä eläväisempiä.
- On myös hienoa, että tapahtu-mia ja aktiviteetteja voidaan jakaa eri yhdistysten kesken. Näin pienet porukat eivät väsy suurten taakko-jen alle. Kaikkihan me tässä puhal-lamme yhteen hiileen, kertoo Auli Pietarila.

Oijärvellä Sampolan pihapiirissä ja sisätiloissa järjestetään perinteinen toripäivä lauantaina 9.7. kello 11-14.

”Luulo ei ole aina tiedon 
väärti…” saa todeta Maa-
laisten valistus ry:n mark-
kinointisihteeri, kun pik-
kukylän asukkaat laittavat 

Roolinvaihtajien Diploomimaalaiset
kampoihin kaupunkilaiselle.

Tämän enempää ohjaaja 
Sanna Kluukeri ei paljasta 
Kuivaniemen Roolinvaihta-
jien tämän kesän näytelmäs-

tä, jonka otsikko on ”Diploo-
mimaalaiset”. 

- Tällä kertaa näytelmä 
tehdään hieman pienem-
mällä porukalla, sillä osa 
Roolinvaihtajista on muka-
na Simon juhlavuoden kun-
niaksi tehdyssä näytelmässä 
”Maaninkajärven Taistelu”. 
Näytelmä on myös pituu-
deltaan vähän lyhkäsempi.

Näytelmää ovat tekemäs-
sä Tellervo Jyrkkä, Pekka 
Riepula, Sirkka Junes, Mik-
ko Karhu, Lea Kestilä, Eeva 
Miettunen, Leo Pakanen, 
Marja-Leena Lämsä ja Mar-
ja-Leena Jalopaasi. Kuiva-
niemen Roolinvaihtajat on 
Iin kansalaisopiston teatteri-
ryhmä, jonka esiintyvät tai-

teilijat ovat harrastajia, osa 
jo pitkältäkin ajalta.

Diploomimaalaisten 
ensi-iltaa voi tulla seuraa-
maan tiistai-iltana 12.7. klo 
19 Kuivaniemen Seuran-
talolle. Näytelmä nähdään 
myös markkinalauantaina 
16.7. kello 19 tai sunnuntai-
na 17.7. kello 16. Ja jos ei mil-
lään ehdi näinä päivinä, niin 
silloin kannattaa ottaa suun-
naksi Iin Huilingin näyttä-
mö perjantaina 29.7. kello 18 
tai lauantaina 30.7. kello 15.

- Ensi vuonna on Suomen 
100-vuotisjuhla, joten tar-
koituksena olisi silloin teh-
dä jotakin teemaan liittyvää 
näytelmää myös Kuivanie-
mellä, Kluukeri paljastaa.

Retkelle Perämeren kansallispuistoon
Perämeren kansallispuiston 
kohteet, aava kirkas meri ja 
raikas ilma houkuttelevat ve-
neilijää. Noin kuusi kilomet-
riä Iin Merihelmestä länteen 
sijaitsee Hietakalla, jonka ke-
säisin tavoittaa vain veneellä 
ja jään aikaan vaikkapa hiih-
täen.

Saarella on Metsähalli-
tuksen autiotupana toimiva 
vanha kalastajamökki ja kota. 
Nuotiopaikat löytyvät saaren 
molemmista päistä. Saaren 
pohjoispuolelle kaartuu pitkä 

aallonmurtaja, jonka suojassa 
on veneiden kiinnitykseen 
sopivia paaluja. Ranta on joka 
puolelta melko kivikkoista.

Merihelmen yrittäjät Pasi 
ja Petri Alakiuttu tekivät Met-
sähallituksen kanssa sopi-
muksen Hietakallan kohteen 
huoltamisesta. Tehtävään 
kuuluu puuhuolto, wc:n kun-
nossapito ja alueen siistimi-
nen.

Maisemaravintola Meri-
helmen yrittäjät pyörittävät 
myös erä- ja elämyspalvelui-

ta tarjoavaa yritystä, Eräpata 
Elämyspalvelut Ay:ta. Yri-
tyksen tiimoilta he tekevät 
asiakkaittensa kanssa eräret-
kiä muun muassa kansallis-
puiston alueella. Tosin tällöin 
heillä on mukanaan omat 
puut, eväät ja muut tarvik-
keet.

Kansallispuistosta löytyy 
useita muitakin retkeilykoh-
teita, joissa voi vierailla joko 
opastetusti tai omatoimisesti. 
Kaikkia vierailevia pyyde-
tään noudattamaan kansal-

lispuiston järjestyssääntöjä ja 
retkeilemään roskattomasti. 
Leiriytyminen ja avotulente-
ko ovat sallittuja vain niille 
osoitetuilla paikoilla. Marjo-
jen ja ruokasienten poimimi-
nen on sallittua, mutta muu-
toin kasvien tai niiden osien 
vahingoittaminen on kiellet-
ty. Metsästys ja koirien irti 
pitäminen kansallispuistossa 
ovat kielletty. Tarkempia tie-
toja löytyy osoitteesta www.
luontoon.fi/perameri.

www.merihelmi.fi

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

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

Avoinna joka päivä klo 8.00-20.00
Aamupala joka päivä klo 8.00-10.00 
Lounas joka päivä klo10.30-16.00
Pe 24.6. lähtien ravintola auki klo 22 asti 
joka päivä ja keittiö auki klo 21.30 asti.

Kuivaniemen Eläkkeensaajat ovat 
markkinoilla joka vuosi.

Viime vuoden markkinoilta

Iin Energialle sai antaa palautetta.
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Tervetuloa vanhat 
ja uudet asiakkaat!

Parturi-Kampaamo

Nines
Kesäterveiset toivottaa

0400 850 340
Asemakylä
Ratatie 2 B 

jokivarren
Puutarha ky

- Ruukku- ja kesäkukat
- Amppelit
- Vihannesten taimet

- Perennat ja pensaat
- Pihasuunnitelmat

Yli-Olhava
Puh. Auli 0400 192 142

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

Maansiirto ja 
maa-ainestoimitukset

kuivaniemen toimisto:
Kuivajoentie 13 B 2 (ent. Osuuspankin talo)
95100 KUIVANIEMI
Teemu Veteläinen puh. 0400 318 607
teemu.vetelainen@mhy.fi

Metsänomistajien itsensä hallitsema - takuulla metsänomistajien asialla!
ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa!

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

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

PITOPALVELU TUULIA

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
klt arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

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

Iin Yrittäjillä on meneillään 
50-v toimintavuosi. Juhlaa 
vietetään lauantaina 3.9., 
jonne juhlapuhujaksi on saa-
pumassa Suomen Yrittäji-
en toimitusjohtaja Mikael 
Pentikäinen. Juhlaan kuu-
luu myös Suomalaisen Yrit-
täjäpäivän merkeissä ole-
va toritapahtuma Iin torilla 
maanantaina 5.9., jonne juh-
lavuotta viettävä Iin Yrittäjät 
toivoo osallistumaan runsas-
ta yleisöjoukkoa. 

Iin Yrittäjien perusta-
misessa oli puuhamiehenä 

Iin Yrittäjillä 50 v juhlavuosi
kauppias Lauri Kurttila, 
joka oli myös yhdistyksen 
ensimmäinen puheenjohta-
ja. Muina perustajajäseninä 
olivat kauppiaat Eero Lai-
tinen, Issa Kinnunen, Alli 
Laitinen ja Niilo Skantz sekä 
johtajat Vilppu Alamäki ja 
Martti Jurvakainen. 

Yhdistyksen perustami-
sen yhteydessä mainittiin 
olleen toiminta-ajatuksena 
luoda toimivat suhteet kun-
nan ja yrittäjien välille sekä 
lisätä yrittäjien yhteenkuu-
luvaisuuden tunnetta. Iin 

Yrittäjät halusivat olla myös 
liiton ja aluejärjestön tehtä-
vissä. 1970-luvulla vuoteen 
1983 saakka oli hiljaisaikaa, 
jonka jälkeen toimintaa al-
koi vetämään Antero Kyn-
käänniemi ja parturi-kam-
paaja Ritva Aalto nimettiin 
naistoimikunnan vetäjäksi. 

80-luvulla virisi yrittäjien 
ja kunnan yhteistyönä Iissä 
on ideaa -kehittämisprojek-
ti. 

Iin Yrittäjät ovat vuosien 
varrella paikkakunnan ke-
hittämisen ja yrittäjien kes-

Iin Yrittäjien 50-vuotisjuhlan juhlatoimikunta kokoontui viimeksi kesäkuussa pohtimaan juhlajärjestelyjä, jotka todettiin olevan jo hy-
vällä mallilla. Anneli ja Väinö Klasilan kotona koolla: Anneli ja Väinö Klasila, Sirkku ja Eero Tuomela, Risto Väyrynen ja Markku Koskela. 

kinäisen toiminnan lisäksi 
osallistuneet aktiivisesti 
Valtakunnallisille yrittäjä-
päiville ja Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien järjestämiin 
tapahtumiin; juhliin, vuosi-
kokouksiin ja koulutustilai-
suuksiin. 

Tällä hetkellä Iin Yrittä-
jien puheenjohtajana toimii 
Markku Koskela ja sihteeri-
nä Heikki Helekoski. Jäseniä 
on 112.  HT

TULOKSET 2016
Iin Raasakkakoskella la 
2.7.2016 käydyissä Kuningas-
jätkä - Iin Tukkilaiskisoissa.
Sauvonta, ikämiehet
1. (223) Riku Pakanen, Ii, 
1.56,91| 2. (224) Timo Uusi-
portimo, Ranua, 2.11,53| 3. 
(219) Matti Koukkula, Oulu, 
2.42,59| 4. (220) Visa Paak-
kola, Ii, 2.57,59| 5. (221) Eero 
Alaraasakka, Ii, ---
Sauvonta, nuoret
1. (229) Nikoliina Saari, Pietar-
saari, --- 
Sauvonta, yleinen
1. (268) Juha Julkunen, Savu-
koski, 1.39,50| 2. (255) Pauli 
Ylitalo, Pudasjärvi, 1.42,06| 3. 
(266) Juho Juntunen, Ii, ---
Koskenlasku, ikämiehet
1. (219) Matti Koukkula, Oulu, 
2.02,60| 2. (223) Riku Paka-
nen, Ii, 2.04,60| 3. (224) Timo 
Uusiportimo, Ranua, 2.05,40| 
4. (218) Reijo Saari, Pietarsaari, 
2.19,20| 5. (220) Visa Paakko-
la, Ii, 2.26,00
Koskenlasku, yleinen
1. (268) Juha Julkunen, Savu-
koski, 1.46,20| 2. (255) Pauli 
Ylitalo, Pudasjärvi, 1.55,80| 
3. (244) Toni Pakanen, Ii, 
2.10,30| 4. (232) Joel Kauppi-
nen, Oulu, 2.17,30| 5. (267) 
Veli Paakkola, Ii, 2.21,70| 6. 

(266) Juho Juntunen, ---
Rullaus, ikämiehet
1. (223) Riku Pakanen, Ii
Rullaus, yleinen
1. (268) Juha Julkunen, Savu-
koski| 2. (220) Visa Paakko-
la, Ii
Joukkuesoutu
1. Pohjolan Tukkilaiset, 2.19,20;  
Pekka Nyman, Yli-Ii, Pauli 
Ylitalo, Pudasjärvi, Juha Julku-
nen, Savukoski
2. Hiihtäjät, 2.39,20; Ville Tii-
ro, Ii, Jorma Aalto, Ii, Joel Ka-
leva, Ii    
3. Reijo-papan joukkue, 2.48,40; 
Nikoliina Saari, Pietarsaari 
Veli Paakkola, Ii, Riku Paka-

nen, Ii
4. Metsäsektori, 3.06,70; Eero 
Alaraasakka, Iin MHY, Alpo 
Särkelä, Stora Enso, Rami Nis-
sema, Metsähallitus
5. Iin Urheilijat ry, 3.55,00; Sa-

kari Järvelä, Ii, Mika Musto-
nen, Ii, Tiina Okkonen, Ii
6. Peräkylän Petopojat, 5.07,10; 
Marko Kantola, Ii, Juho Juntu-
nen, Ii, Veli-Matti Kantola, Ii

Kuningasjätkä 2016 kisat sauvottiin kesäisessä säässä

Ari Alatossava ja Veli Paakkola

Kuningasjätkäkisa kiinnostaa 
yleisöä vuodesta toiseen.
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Lämpölaitoksen uusi yrittäjä:

Lämmön hinnalla ei 
ole painetta nousuun

Tämän vanhan lämpölaitoksen 
tontille on tulossa myös uutta 
liiketoimintaa.

Kuivaniemen lämpölaitoksen uusi yrittäjä Petri Hietala haluaa tuoda kortensa kekoon pitäjän elin-
voiman tukemiseksi.

Vatunki on perinteinen kalasatama-alue, 
joka sijaitsee Kuivajoen pohjoispuolella 
Perämereen ulottuvan Vatunginniemen 
kärjessä. Tänä kesänä Vatungin Pookin 
kesäkahvilassa aloitti uusi yrittäjä, joka 
onkin monille kuivaniemeläisille hyvin 
tuttu kasvo. Kuivaniemen nuorisoseu-
ran puheenjohtaja Raimo Ikonen otti ke-
säkahvilan haltuun ja palkkasi toimintaa 

pyörittämään yhden työntekijän.
Tarjolla on grilliruokaa, kahvilatuot-

teita ja dieselöljyä veneilijöille. Kahvioon 
saatiin myös sopivasti ennen juhannusta 
anniskeluoikeudet. Heinäkuussa paikka 
on avoinna sunnuntaista torstaihin 12-21 
ja perjantaina sekä lauantaina klo 12-02. 
Elokuussa tulee uudet aukioloajat. Ka-
raokea ja muita tilaisuuksia järjestetään 

erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Elo-
kuussa lauantaina 27. päivänä pidetään 
Venetsialaiset. Tapahtuma alkaa klo 21 
ja kestää klo 02 saakka.

Satama-alueella on myös mahdollista 
majoittua neljän hengen huoneeseen tai 
vaikkapa vuokrata tunnelmalliset sau-
natilat Pookista. Alueella on myös mah-
dollisuus harrastaa frisbeegolfia. 

Uusi yrittäjä Vatungin Pookissa

Vatungin Poo-
ki kesäkahvio si-
jaitsee Vatungin 
kalasatamassa, 
kauniiden meri-
maisemien äärellä.

Vuodenvaihteessa Kuiva-
niemen lämpölaitoksen 
kauppakirjat allekirjoitettiin 
ja laitoksen omistajuus siir-
tyi Petri Hietalan yrityksel-
le BioTermo Oy:lle. BioTer-
mo on toiminut jo vuodesta 
2014 lähtien, jolloin Iin kun-
ta kilpailutti lämpöliiketoi-
minnan omistajuuden. Yri-
tys voitti tarjouskilpailun, 
mutta lämpölaitosta piti vie-
lä remontoida muutamaan 

otteeseen ennen kuin se oli 
kauppaehtojen mukaisessa 
kunnossa. 

- Asiakkailla on ollut 
huoli nousevatko hinnat nyt 
kun laitoksen omistus muut-
tui yksityiseksi. Kauppaso-
pimuksen mukaan hintoja ei 
nosteta viiteen vuoteen, eikä 
meillä ole nyt painettakaan 
nostaa hintoja. Viime vuo-
sina Iin kunta joutui valmis-
tamaan lämpöä enemmän 

öljystä, jolloin tuotanto oli 
paljon kalliimpaa. Alkuvuo-
desta saakka lämpölaitos 
on toiminut tasaisesti käyt-
täen kiinteää polttoainetta, 
pääasiassa turvetta, kertoo 
Hietala.

Hietalalla on pitkä koke-
mus alalta ja hänen omis-
tuksessaan toimii useampi 
voimalaitos: Rovaniemellä, 
Kemissä ja Keminmaalla. 
Lisäksi yritystoimintaa löy-

tyy rakennuspuolelta sekä 
säiliöiden tarkistus- ja teolli-
suuslaitosten käyttö- ja kun-
nossapitopalveluita. Kui-
tenkin vankka työkokemus 
lämpövoimaloiden parissa 
on tuonut myös varmuutta 
työhön.

- Remontoidun lämpölai-
toksen toimitusvarmuus on 
saanut kiitosta. Lämpöä riit-
tää ja toimitusprosentti on-
kin ollut noin 99 prosenttia. 
Aikaisemmin häiriötilantei-
ta raportoitiin huomattavas-
ti enemmän, Hietala toteaa.

Uutta liiketoimintaa  
ja bioterminaali
Petri Hietala paljastaa että 
lämpölaitoksen tontille juna-
radan varteen on suunnit-
teilla myös Oulun energian 
ja Turveruukin bioterminaa-
li. BioTermo Oy tekee tällä 
hetkellä uuden terminaalin 
maarakennustöitä ja hank-
keen pitäisi valmistua ensi 
vuonna. 

Isolla tontilla on paljon 
tilaa ja mahdollisuuksia mo-
nipuolisempaan toimintaan, 
ja siksi Hietalan mieleen on-
kin noussut ajatuksia myös 
uudesta yritystoiminnasta 
alueelle. Kauppasopimuksen 
mukaan alueelle rakenne-
taan kokonaan uusi laitos, 
joka voisi olla lämmön lisäksi 

myös sähköä tuottava laitos.
Rakennustyöt alkavat 

ensi vuonna. Hietala vih-
jaa, että laitos käyttäisi niin 
uutta teknologiaa, että se 
edustaisi myös valmistajal-
leen pilottikohdetta. Toteu-
tuessaan hanke houkuttelisi 
myös alan toimijoita vierai-
lemaan paikkakunnalle ja 
tutustumaan uuteen tekno-
logiaan.

- Tämä energiantuotan-
tomuoto kuuluu Clean Tech 
-kategoriaan. Alueen kaikis-
ta suunnitelmista en vielä 
uskalla paljastaa, kuin sen 
verran että paikallisille olisi 
sitten useampia työpaikko-
ja luvassa. Mielelläni tuon 
oman korteni kekoon pitä-
jän elinvoiman säilyttämi-
sessä, Hietala kertoo.

Kirjolohi-
istutukset 
Raasakan 

yläallas ja Illi

ma 4.7.  
pe 15.7. 

Rauhoitus 
seuraava päivä 
klo 12.00 asti 

TehosTeTTu 
KalavalvonTa!
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ARTTU HÖYHTYÄ OY

Puh. 040 843 7088

LVI-URAKOINTI

Uudis- ja saneerauskohteet, 
käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmät 

sekä muut LVI työt

 saneeRausnauska oy

• Julkisivuremontit
• Asbestityöt
• Vahinkosaneeraukset
• Maalaustyöt

IIN PUU- JA METALLITUOTE

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

•HIRSIRAKENNUKSET • PIHARAKENNUKSET
•AUTOTALLIT • JÄTEASTIAKATOKSET

www.kevythirsi.fi
Metsä Hyvönen Oy on toi-
minut syksystä 2007 lähtien, 
osakeyhtiönä vuodesta 2012. 
Yrittäjä Pasi Hyvönen ker-
too, että metsäteollisuuden 
koukerot vaikuttavat alaan 
niin paljon, että yrittäjyyden 
matkalle on mahtunut mo-
nenlaista tunnetta. 

Tällä hetkellä yrityksellä 
on sopimus Metsähallituk-
sen kanssa metsäurakoin-
nista Simon ja Tervolan 
suunnalla. Lisäksi he teke-
vät töitä yksityisille. 

- Aikaisemmin urakointi-
sopimus oli Kolarissa. Har-
mitti toki hävitä kilpailutus, 
mutta toisaalta nyt on mu-
kavampaa kun saa työsken-
nellä lähempänä kotia. Ei 
tarvitse reissata ja jää aikaa 
muullekin elämälle ja erityi-
sesti perheelle, Pasi Hyvö-
nen kertoo.

Hän asustelee vaimonsa 
sekä 5- ja 8-vuotiaiden poi-
kiensa kanssa Kuivaniemel-
lä. Toisinaan jompikumpi 
pojista innostuu lähtemään 
metsään mukaankin:

- Yllättävän sitkeästi po-
jat jaksavat olla mukana, 

Metsä työllistää Kuivaniemellä

Metsäteollisuus on keskeinen hyvin-
voinnin tuoja Suomessa. Ala tuo noin 
20 prosenttia Suomen vientituloista 
ja työllistää erityisesti maakunnissa. 
Näin on myös Kuivaniemellä, jossa pe-
rinteisesti suuri osa väestä on saanut 

toimeentulonsa metsästä. Metsäteol-
lisuuden alkuvaiheissa toimivat met-
säkoneurakoitsijat, jotka laittavat pys-
tyä puuta poikki ja pinoon. Tässä on 
esitelty kaksi kuivaniemeläistä metsä-
koneurakoitsijaa.

vaikka hampaat irvessä ja he 
myös oppivat nopeasti. Jos 
kerron jotakin työstä tai näy-
tän miten jokin asia tehdään, 
niin pitkänkin ajan päästä 
he kyllä taatusti muistavat 
edelliset opit.

Kahden hakkuuketjun 
yritys työllistää yrittäjän 
lisäksi viisi henkilöä, jotka 
ovat kotoisin pääosin Kui-
vaniemeltä. Työntekijöihin 
kuuluu myös Pasin oma veli 

ja isä, joten metsäala taitaa 
olla sukuvika. Miehen van-
hemmat ovat itsekin olleet 
yrittäjiä, joten työmoraali on 
tullut myös sitä kautta.

- Olin renkinä viisi vuot-
ta ja välillä ajoin myös 
kuorma-autoa ja talvet olin 
hakkuissa. Yrittäjyydessä 
kiehtoo oma päätäntävalta. 
Toki työntekijänä pääsisi 
helpommalla, mutta oma 
luonne on sellainen, että se 

Ranualta lähtöisin oleva 
Pentti soikko aloitti työnsä 
metsäkoneurakoinnin paris-

Metsä Hyvönen Oy

Metsäkoneurakointi Pentti Soikko
sa noin neljä vuotta sitten. 
Sitä ennen hän kuljetti mo-
nitoimikoneita ympäri Suo-

mea ja Ruotsia.
- Kyllästyin maailmalla 

kulkemiseen, ja halusin työ-
tä lähempää kotia. Nyt työt 
liikkuvat enimmikseen tässä 
Kuivaniemen ja Simon alu-
eilla, ja teen pääasiassa yk-
sityisille sekä jonkin verran 
Metsänhoitoyhdistykselle, 
Soikko kertoo.

Talviaika on nimittäin 
hyvin kiireistä, ja töitä on 
niin paljon kuin kerkeää teh-
dä. Kesällä tahti hieman hel-
pottaa ja ehtii jonkin verran 
lomaillakin.

- Kyllähän tämä yrittä-
jyys on sujunut ihan muka-
vasti. Nyt saa päättää itse 
omista lomistaan ja tehdä 
omanlaista hommaa. Ren-
kinä tottui pitämään lomia, 
joten nyt yrittäjänäkin on 
pitänyt huolehtia että saa 

joskus viettää myös vapaa-
aikaa, Soikko kertoo.

Metsäala on hyvin tar-
koin säädelty laissa ja val-
tion tuet vaikuttavat myös 
metsäkoneurakoitsijan työ-
hön. Valtio tukee yksityisen 
metsänomistajan metsän-
hoito- ja metsänparannus-
töitä silloin, kun ne ovat 
yksityistaloudellisesti huo-
nosti kannattavia. Nyt kun 
valtion tukirahat ovat lop-
puneet, joten se vaikuttaa 
myös metsäkoneurakointi-
töiden kysyntään.

Viime joulusta saakka 
hän on myös työllistänyt yh-
den työntekijän. Soikko vih-
jaa että jos hommia piisaa 
samalla tahdilla kuin tähän 
asti, niin jatkossa saattaa 
nousta tarve työllistää toi-
nenkin työntekijä.

vaatii haasteita. Yrittäjänä 
työpäivä ei lopu, kun kello 
lyö neljä vaan lisäksi on hir-
veästi muutakin touhua ku-
ten kirjanpitoa ja muuta by-
rokratiaa, Hyvönen kertoo.

Ala vaatii myös osaami-
sen pitämistä ajan tasalla, 
joten touhua on ollut myös 
kouluttautumisen parissa. 
Keväällä vapaa-aika oli kor-
tilla kun viikonloput meni 
kuluttaessa koulunpenkkiä. 
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

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

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

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

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• öljynvaihdot aikaa
 varaamatta

Kone Niskala Oy

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

• Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt 
• Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset 

• Lavettikuljetukset
• Murskeet ja hiekan toimitukset 

• Jätevesijärjestelmät

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

Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

Jouko 0400 290 848

Herva Kymaanrakennus

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

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

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

Perämeren rannikkokuntiin 
on viime vuosina rakentunut 
yksi maamme suurimmista 
maatuulivoimapuistojen ko-
konaisuuksista. Alueen aktii-
visimpiin tuulivoimatoimijoi-
hin kuuluu energiayhtiö St1:n 
ja S-ryhmän S-voiman yhteis-
yritys TuuliWatti Oy. Lähi-
aikoina tuulivoimantuotanto 
alueella laajenee edelleen, kun 
TuuliWatin rakenteilla olevat 
ja uudet hankkeet valmistu-
vat.

- Tällä hetkellä meillä on 
Simossa rakenteilla kaikkiaan 
27 tuulivoimalaa kolmelle eri 
alueelle: Leipiöön, Halmekan-
kaalle ja Onkaloon, TuuliWa-
tin suunnittelupäällikkö Han-

TuuliWatti rakentaa lisää puhdasta 
tuulivoimaa Perämeren rannikolle

Tuulivoimalan perustuksen valu käynnissä Simon Leipiön tuulivoimapuiston rakennustyömaalla 
29.6.2016. Kuva: TuuliWatti Oy

nu Kemiläinen kertoo. 
- Alueilla tehdään parhail-

laan perustustöitä ja valmis-
tellaan voimaloiden pohjia 
– ensimmäisten tuulivoima-
loiden pystytykseen päästään 
alkusyksystä. Kaikkien voi-
maloiden arvioidaan olevan 
valmiina keväällä 2017. 

Kemiläisen mukaan Ii, 
Simo, Tervola ja Tornio muo-
dostavat TuuliWatin tärkeim-
män tuotantoalueen. Simon 
uusien teollisten tuulipuis-
tojen yhteenlaskettu teho on 
93 megawattia ja ne lisäävät 
alueen uusiutuvaa tuulivoi-
matuotantoa 302 miljoonalla 
kilowattitunnilla, mikä vastaa 
noin 140.000 kerrostaloasun-

non sähkönkulutusta.
Simon uuden kokonai-

suuden lisäksi yhtiöllä on 
suunnitteilla edelleen lisää 
tuotantokapasiteettia alueelle. 
Kuivaniemen koilliskulmaan 
sijoittuvan Viinamäen tuuli-
voimapuiston rakennusluvat 
tulivat vastikään lainvoimai-
siksi. Lisäksi TuuliWatilla on 
hankkeita kehitysvaiheessa 
mm. Iin Isokankaalla ja Pa-
lokankaalla sekä laajennus 
Simon Leipiöön rakenteilla 
olevaan tuulipuistoon. Niiden 
rakentamisaikataulu riippuu 
Suomen hallituksen tulevista 
uusiutuvan energian linjauk-
sista. 

Oijärvi saa pitää paloautonsa
Oulu-Koillismaan pelastus-
laitos ilmoitti alkuvuodes-
ta, että paloaseman toiminta 
Oijärvellä lakkaa. Tämä he-
rätti oijärveläisissä huoles-
tuneisuutta, ja siksi alettiin 
suunnitella vaihtoehtoista 
tapaa säilyttää paloauto Oi-
järvellä.

Alkuperäisen suunni-
telman mukaan paloauto 
olisi ollut Oijärvellä enää 
syyskuuhun saakka, mutta 
sitkeiden kyläläisten ja Sep-
po Tuohinon aktiivisuuden 
ansiosta suunnitelmaan tuli 
muutos. Oijärvelle päätet-
tiin perustaa oma vapaapa-
lokunta ja Oulun seudun 
Leaderilta saatiin rahoitus 
hallin remontoimiseen ja 
VPK-toiminnan käynnistä-
miseen.

Paloautoa pidettiin aiem-
min yksityiseltä vuokratuis-
sa tiloissa, mutta Oulu-Koil-
lismaan Pelastuslaitoksen 

säästöjen ja muiden syiden 
takia sopimusta ei enää jat-
kettu. Syyskuun alussa pa-
loauto muuttaa Nuorisoseu-
rantalon Sampolan takana 
olevaan varastohalliin, jota 
nyt remontoidaan uutta asu-
kastaan varten.

- Pitäjästä löytyy turve-
soita, suuria maatiloja, va-
kituisia asukkaita ja mök-

kiläisiä, joille olisi erittäin 
tärkeää, että apu on lähellä 
eikä Iissä tai Kuivaniemel-
lä. Tämä on kylälle tärkeä ja 
asia ja siksi Oijärven Nuori-
soseura oli mukana varmis-
tamassa, että paloautolle 
saadaan uudet tilat. Tämä 
on koko kylän yhteinen asia, 
kertoo seuran aktiivi Veera 
Kuha.
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Maisemaravintola Merihel-
mestä löytyy edelleen hyvää 
ruokaa, virvokkeita ja ys-
tävällistä palvelua. Kesältä 
odotetaan lämpimiä kelejä, 
koska silloin väkikin liikkuu. 

Merihelmen terassi on 
matkailijoiden suosikki

Yrittäjäveljekset Petri ja 
Pasi Alakiuttu kertovat, että 
terassi on matkailijoiden 
ehdoton suosikki ja täynnä 
aina hyvällä ilmalla. Lisäksi 
ravintolan salia vuokrataan 

yksityistilaisuuksia varten.
Ravintolan aulaan saatiin 

Vaude -vaellusvaateliikkeen 
myyntipiste, josta saa myös 
retkeilytarvikkeita. 

Petri Alakiuttu kertoo, 
että yhteistyö jälleenmyyjän 
kanssa on onnistunut hyvin, 
joten valikoimaa saatetaan 
myös laajentaa. Esimerkiksi 
rinkkoja, reppuja ja juoma-
pulloja on mennyt muka-
vasti.

Viime vuodesta saakka 
Merihelmen yrittäjinä toimi-
vat veljekset ovat lähtöisin 
Kellosta. Lisäksi he pyörittä-
vät erä- ja elämyspalveluita 
tarjoavaa yritystä, Eräpata 
Elämyspalvelut Ay:ta. Vel-
jekset ovat huomanneet, 
että vaikka Merihelmi vie 
valtaosan työpanoksesta 
tällä hetkellä, niin yritykset 
täydentävät hienosti toinen 
toisiaan.

Pihapiiriä uusitaan kesällä
Maisemaravintola Merihel-
men pihapiiri uudistuu ke-

Veljekset Petri ja Pasi Alakiuttu aloittivat Merihelmen yrittäjinä hel-
mikuussa 2015.

sän aikana. Viheralueet myl-
lätään kuntoon ja puutarhuri 
suunnittelee uudet helppo-
hoitoiset istutukset. Lisäksi 
Merihelmen takana olevat 
pitkospuut ja kota tervattiin 
juhannuksen jälkeen.

Kunnostustyöt tehdään 
osana kolmivuotista Työtä 

luonnosta Iissä -hanketta, 
joka käynnistyi kesällä 2015. 
Hankkeessa työllistetään 
iiläisiä työttömiä oman alu-
eensa viihtyvyyttä lisäävillä 
kunnossapito- ja rakennus-
tehtävillä.

Hankkeessa kunnostet-
tavia ja huollettavia kohtei-

ta ovat Iin alueen luonto-, 
virkistys-, ulkoilu- ja muut 
mahdolliset kohteet. Kun-
nostustarpeissa huomioi-
daan kyläläisten, yritysten 
ja muiden käyttäjien, kuten 
mökkiläisten, toiveet ja tar-
peet.

Merihelmen pihaa kunnostetaan tämän kesän 
aikana, osana Työtä luonnosta Iissä -hanketta.

Matille ja Hannulle yllätysmerkkipäiväkahvit
Kuivaniemen Yrittäjistä 
koostuva yrittäjäryhmä jär-
jestivät 8.6. Neste Nelos-
parkissa yrittäjäyhdistyk-
sen perustajajäsenelle Matti 
Kumpulaiselle ja lähes koko 
ajan yhdistyksen toiminnas-
sa mukana vaikuttaneelle 
Hannu Kehukselle yllätys-
juhlan kummankin äskettäin 
olleen merkkipäivän kunni-
aksi. Matti oli täyttänyt ke-
vätkesällä 70 vuotta ja Han-
nulla oli juuri ohittunut 60 
vuoden merkkipäivä. 

Veikko Södö toimi koolle 
kutsujana. Hän kertoi, että 
oli oma lukunsa saada Mat-
ti ja Hannu paikalle ilman, 
että tiesivät tapaamisen 
juonta. Yllätysjuhla onnistui 
hyvin; Matti ja Hannu olivat 
paikalla ja mukava ryhmä 
heidän yrittäjistä koostuvaa 
lähipiiriään. 

Veikko toimi yllätystilai-
suuden ohjaajana. Musiik-
kia esittivät nuoret Emma 
Muuri ja Suvi Ylimartimo. 
Yrittäjäyhdistyksen puheen-
johtaja Ari Kaakkuriniemi ja 
sihteeri Arja Honkamaa luo-
vuttivat Hannulle siikaverk-
koja Perämerelle ja Matille 
Merihelmen Vaude -tuote-
myymälän lahjakortti sekä 
molemmille kukkakimput. 
Lopuksi kannettiin pöytään 
Eijan Södön leipoma suuri 
täytekakku ja juhlakahvi-
en yhteydessä vaihdeltiin 
kuulumisia, muisteltiin yrit-
täjäyhdistyksen toimintaa 
vuosien varrelta ja ideoitiin 

Veikko Södön organisoimassa yllätysjuhlassa Kuivaniemen Yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkurinie-
mi ja sihteeri Arja Honkamaa muistivat merkkipäivää viettäneitä Hannu Kehusta ja Matti Kumpulaista 
kukkasin ja yrittäjien yhteisillä lahjoilla. 

muun muassa yhdistyksen 
historiikin tekemistä. Kui-
vaniemen Yrittäjät muisti 
myös kukkasin jo -80 luvul-
ta saakka ollutta yhteistyö-
kumppania Turusen Hei-
moa, hänen täytettyään 65 
vuotta. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit- 
täjien puheenjohtajana aika-
naan toiminut Sirkka Arola 
ei päässyt tilaisuuteen mu-
kaan. Hän muisti pitkäaikai-
sia yrittäjäystäviään myö-
hemmin.

Matti monessa mukana 
Matti Kumpulainen - jos 
kuka - on peruskuivalainen 
eli syntynyt ja koko ikänsä 
vaikuttanut paikkakunnal-
la. Oman LVI-alan yrityk-
sen hän perusti vuonna 1974 
saatuaan opit alalle LVI-alan 
Marjamaalla 13 vuoden työ-
pestin aikana. 

-Siitä sain sitten ajatuk-
sen oman yrityksen perus-
tamiseen. Yritys on edelleen 
toiminnassa, tosin tahtia on 
jo hiljennetty yli 40-vuotisen 
yrittäjärupeaman merkeissä, 
kertoo Matti. 

Matti on toiminut pit-
kään kunnanvaltuutettuna 
sekä muissa kunnallisissa 
luottamustehtävissä. Kui-
vaniemen Yrittäjien toimin-
nassa Matti on ollut alusta 
saakka ja on yhdistyksen 
perustajajäsen. Pitkän tovin 
hän toimi yhdistyksen pu-
heenjohtajanakin ja on edel-
leen hallituksen jäsen. Tällä 

hetkellä Matilla on sydämen 
asiana saada päivitettyä yh-
distyksen historiikkia. 

Hannulle mieluisia  
yllätyksiä 
Hannu Kehus otti ystävien 
järjestämät yllätysjuhlat mie-
lellään vastaan. Samalla hän 
kertoi, että nämä ovat toiset 
yllätykset 60-vuotissynty-
mäpäivän merkeissä.

-Minut järjesteltiin vaimo 
Mirjan, lapsien, lastenlasten 
ja lähiystävien toimesta tou-
kokuussa Helsingin lento-
asemalle. Siellä vasta minul-
le paljastui, että suuntana 

on viikon matka Kroatiaan 
yhdessä 12-henkilön kanssa. 

Hannulla täyttyi tänä 
vuonna 30 vuotta Kodinko-
nehuolto H. Kehus -yrittä-
jänä. 

-Nimi ei enää kerro yri-
tyksen nykyistä toimialu-
etta. Kodinkoneiden huol-
taminen on vähentynyt 
rajusti yrityksen alkuajoista. 
Nykyisin yritystä työllistä-
vät pääasiassa sähkötyöt ja 
-urakointi sekä jonkin ver-
ran on edelleen kylmäkonei-
den asentamista ja huolta-
mista, kertoo Hannu. 

Työverstas on kodin yh-
teydessä Kuivaniemellä. 

Työalueena on pääasiassa 
Iin kunta. 

Yrittämisen vastapai-
noksi Hannu ja aviopuoliso 
Mirja ovat löytäneet tans-
siharrastuksen. Kehukset 
omistavat vapaa-ajan asun-
non Vatungissa. Siellä on 
paljon puun parissa näper-
tämistä ja kalastaminen on 
Hannulle erityisen mielui-
saa. 

Kuivaniemen Yrittäjissä 
Hannu on toiminut koko 
yritystoiminnan ajan ja on 
edelleen hallituksen jäsen. 

Heimo Turunen

Yrittäjiltä 
stipendejä

Stipendi on kiitos hyvästä 
koulutyöstä ja kannustus tu-
levalle koulu- ja työuralle.

Kuivaniemen koululta 
vuoden 2016 stipendit saivat 
Aatu Hahto, Anni Ohtamaa, 
Annukka Aaltonen, Antti 
Vartiainen, Benjamin Hyry, 
Henna Hyry, Iita Tyykiluo-
to,  Inka Klasila, Karoliina 
Vanhala, Laura Kehus, Maa-
rit Höyhtyä, Oskari Hyry, 
Santtu Pyörälä, Sofia Tapio, 
Taneli Kaarre, Tara Kaarre, 
Titta Viinamäki, Toni Miet-
tunen, Veera Miettunen ja 
Venla Karpinmaa.

Iin lukiosta stipendin sai 
Mervi Junes ja Simon lukios-
ta muistettiin Juuso Pyörä-
lää sekä Johannes Varankaa. 
Ammattiopisto Lappian 
opiskelijoista Krista Sund 
ja Veeti Juntunen saivat sti-
pendit.

Kuivaniemen Yrit-
täjät ry:n jokakeväi-
seen perinteeseen 
kuuluu muistaa lu-

kukauden päättäviä 
opiskelijoita. Muis-
taminen tapahtuu 
palkitsemalla sti-

pendein muutamia 
oppilaita eri kou-

luista.
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Iisiverkko -laajakaista rakentuu Iihin
Iisiverkko on Iin Energian 
tarjoama uusi liittymäpalve-
lu, joka perustuu valokuitu-
verkkoon. Iin Energia otti ve-
tovastuun valokuituverkon 
toteuttamisesta ja rakentami-
sesta Iin kunnanvaltuuston 
päätöksellä viime vuoden 
joulukuussa. Laajakaistaver-
kon liittymämyynti ja asia-
kashankinta ovat käynnissä 
ja rakentaminen alkaa kesäl-
lä 2017. Etenkin syrjäisem-
millä alueilla laajakaistalle 
tuntuu olevan kovasti tar-
vetta. Oijärven ja Yli-Olha-
van asukkaat ovat huoman-
neet haasteita mokkuloiden 
ja mobiiliverkon varassa toi-
miessaan.

Netin hyödyntäminen 
työssä
Oijärven kyläaktiivi Veera 
Kuha kertoo, että hän tarjo-
aa työssään tilitoimistopalve-
luita ja kaikki työt tapahtuvat 
netin välityksellä. Sen vuoksi 
toimintavarma laajakaista tu-
lisi hänelle tarpeeseen. Käy 
nopeasti raskaaksi, jos työ-
päivien pituus venyy oikut-
televan netin vuoksi.

Nettiä työssään tarvitsee 
myös maatalousyrittäjä Ilk-
ka Pakonen Yli-Olhavasta. 
Hän kertoo että teknologi-

altaan älykkääksi rakenne-
tussa navetassa lypsyrobot-
tien ohjaus ja ohjelmistojen 
päivitykset tapahtuu verkon 
välitykseltä. Myös tilojen 
valvonta onnistuu netissä, 
valvontakameran kuvan nä-
kee halutessaan vaikka pu-
helimesta.

- Olisi tärkeää, että ver-
kon laatu ei olisi ainakaan 
este asumiselle, työnteolle 
ja harrastamiselle sijainnista 
riippumatta. Tällä hetkellä 
mobiililaajakaista on ollut 
itselle riittävä, mutta esimer-
kiksi raskaampien tiedosto-
jen kanssa työskenteleville 
kaistan leveys voi tulla tar-
peeseen, Pakonen kertoo.

Alueellista tasa-arvoa
Erkki Paaso on jo 85-vuoti-
as ja asustelee Kuivaniemel-
lä palvelukodissa, mutta elä-
mänkokemukseensa viitaten 
uskoo, että valokuituverkko-
hanke on oikealla tiellä.

- Olen asunut 25 vuotta 
jokivarressa Oijärvelle päin 
ja valokuituverkko olisi kyllä 
positiivista kehitystä. Nyky-
ään tehokasta tiedonsiirtoa 
tarvitaan asioiden hoitami-
seen. Esimerkiksi entisellä 
kotipaikalla sain laskun mak-
settua vasta kymmenennellä 

yrittämällä. Kyllähän ihmi-
nen haluaa normaalielämäs-
sä tehdä muutakin kuin vär-
kätä laskujen parissa, Paaso 
kertoo ja jatkaa:

- Täällä vanhustentalossa 
netti kyllä toimii mokkulal-
la, mutta se ei riitä yhteis-
kunnalle että verkko toimii 
jossakin. Toisi alueellista 
tasa-arvoa jos verkko toimisi 
kaikkialla.

Pentti Soini on huoman-
nut saman. Lisäksi hän on 
tehnyt verkkomittauksia yli 
sadassa paikassa ympäri Iitä 
ja todennut, että verkko toi-
mii nopeasti – jos satut ole-
maan valtaväylien varrella. 
Kotonaan Yli-Olhavassa hän 
on testannut useiden ope-
raattoreiden mokkulat, ja 
todennut että tarve on hyvin 
ilmeinen.

- Monen yrittäjän kannat-
taa varmasti maksaa hyvis-
tä yhteyksistä, jotta aika ei 
kulu ylimääräisten ongelmi-
en parissa. Myös tietoturva 
on valokuituverkossa omaa 
luokkaansa. Langattomis-
sa yhteyksissä on runsaasti 
suojaamattomia verkkoja. 
Esimerkiksi identiteettivar-
kaudet ovat paljon yleisem-
piä langattomien yhteyksien 
kautta, Soini kertoo.

Huippunopea käyttäjä-
määrästä riippumatta
Iin Energian toimitusjohta-
ja Kari Kuusela muistuttaa, 
että hoidamme jo nyt useat 
arjen asiat ja palvelut inter-
netin kautta eikä kehityksel-
le näy loppua – päinvastoin. 
Tiedonsiirron tarve voi kas-
vaa jopa 20-kertaiseksi, joten 
Siksi tarvitaan internetyhte-
ys, joka toimii luotettavasti ja 
huippunopeasti eikä kuormi-
tu suuristakaan käyttäjämää-
ristä - tulevaisuudessakaan.

- Iisiverkon kapasiteet-
ti on käytännössä rajaton, 
Kuusela kiteyttää.

Nopeiden ja kuormittu-
mattomien internetyhteyk-
sien lisäksi Iisiverkkoon 
tullaan liittämään muita 
palveluita. Näitä voivat olla 
mm. televisio-, tallennus-, 
videoneuvottelu-, peli- ja 
valvontapalvelut sekä monet 
muut arjen hyöty- ja viihde-
palvelut.

Nopeus on valttia
Kuuselalla on selkeä näke-
mys siitä, miksi iiläisten kan-
nattaisi toimia valokuitu-
verkkoasiassa juuri nyt:

- Iiläisten oman valokui-
tuverkon, Iisiverkon, saa nyt 

todella edullisesti. Esimer-
kiksi kotitaloudelle liittymis-
maksu on vain 100 €, kun sen 
todellinen hinta on 1 800 €. 
Edullinen kampanjahinta on 
näillä näkyminen voimassa 
elokuun loppuun saakka. 
Kun toimii nopeasti, saa 
myös Iisiverkon käyttöönsä 
ensimmäisten joukossa.

Alun perin laajakaista-
hanketta vietiin eteenpäin 
osuuskunnan voimin. Jos 
laajakaistatilauksen teki 
osuuskunnan aikaan, täytyy 
tilaussopimus nyt tehdä uu-
delleen Iin Energian kanssa.

Valmista 2019 mennessä
Iin Energialla on tavoittee-
na, että ensimmäiset yhtey-
det ovat käytössä ensi kesä-
nä. Koko Iisiverkko – kaikki 
iiläiset erinomaisten nettiyh-
teyksien ja palveluiden ää-
rellä – olisi valmis viimeis-
tään vuonna 2019. 

Iisiverkosta on tarkoi-
tus tehdä mahdollisimman 
toimintavarma, joten run-
koverkkoa rakentaessa suo-
sitaan ympyrän muotoisia 
kaapelin vetoja. Jos kaapeli 
katkeaa yhdestä kohtaa, niin 
yhteys toimisi edelleen ym-
pyrän toista puolta pitkin. 
Vikatilanne voi käytännössä 

syntyä ainoastaan, jos kaivu-
ri vahingoittaa epähuomios-
sa runkokaapelia. Iin Energi-
an internetpalvelutarjoajaksi 
varmistui kesäkuussa Oulu-
lainen internetoperaattori 
Netplaza.

Iin Energian toimitusjohta-
ja Kari Kuusela toteaa, että Iisi-
verkko on tulevaisuuden tuo-
te, jonka arvon toivoisi jokaisen 
kuntalaisen ymmärtävän.

Merihelmi Campingin uu-
silla yrittäjillä on nyt ensim-
mäinen täysi vuoden kierto 
takanaan, joten toiminnan 
vuosikalenteriin on nyt saa-
tu hyvä tuntuma. Tuomo 
Ryynänen kertoo, että seson-
ki on alkanut viime vuotta 
vilkkaampana.

Vieraita kieliä kuuluu 
pihapiirissä aikaisempaa 
enemmän, sillä yli puolet 

asiakkaista tulee ulkomailta. 
Erityisesti Keski-Euroopan 
maat, varsinkin Saksa, ovat 
ahkerasti edustettuina. Ve-
näläisiä perheitä on myös 
liikkeellä viime vuotta 
enemmän.

- Väki kulkee pyörillä, 
moottoripyörillä ja autoilla-
kin. Myös telttailukulttuu-
ri on selkeästi palaamassa 
takaisin ja ihmiset kaipaa-

vat lomailultaan luonnon 
läheisyyttä. Alkukesästä 
lomasäät olivat olleet ihan-
teellisia, kun vielä ei ollut 
paahtavan kuuma eivätkä 
itikat olleet kiusana, Ryynä-
nen toteaa.

- Suomi varmasti koetaan 
eksoottisena, mutta myös 
turvallisena matkailumaa-
na. Esillä on ollut niin pal-
jon levottomuuksia, että nyt 
osataan arvostaa myös luon-
non rauhaa.

Leirintäalueelta löytyy 
13 mökkiä sekä runsaasti 
karavaanari- ja telttapaik-
koja. Vuodepaikkoja löytyy 
kaikkiaan 50 eritasoisista ja 
-kokoisista mökeistä. Lisäk-
si käytettävissä on rantasau-
na, iso sähkösauna, suihkut, 
vessat ja itsepalvelukeittiö.

Leirintäalue pyörii yk-
sinyrittäjän voimalla, mutta 
onneksi kesäapulainenkin 
on löytynyt. Pientä pintare-
monttia kummempaa leirin-
täalueella ei rakenneta tänä 

Tuomo Ryynänen on huomannut, että nykyisin matkailijat kaipaavat luonnon läheisyyttä.

Leirintäalueella kuuluu entistä enemmän vieraita kieliä
kesänä. Kesäkuussa tehdyn 
uudistuksen jälkeen leirin-
täalueen huoltorakennukset 
lämpenevät nyt maalämpö-
pumpun ansiosta.

- Yrittäjänä olen todella 
tyytyväinen uudistukseen 
ja sen kustannustehokkuu-
teen. Aikaisemmin raken-
nukset lämmitettiin pelle-

tillä, joten samoja kanavia 
pystyttiin hyödyntämään 
myös uuden maalämpö-
pumpun asennuksessa, 
Ryynänen kertoo.
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Junarata kulkee Kuiva-
niemen kylän halki ja jo 
vuosia Iin kunnalla on ollut 
vireillä hanke radan alituk-
sen toteuttamisesta. Viimein 
vuonna 2013 liikenneviras-
ton ja Iin kunnan kesken so-
vittiin, että hanke otetaan lii-
kenneviraston toteutettaviin 
hankkeisiin vuodelle 2016. 

Alikulku valmistuu lokakuun puoliväliin mennessä

Peruskallio on sen verran korkealla, että työmaalla jouduttiin myös louhimaan. Muutamia kertoja 
päivässä liikenne pysäytettiin pariksi minuutiksi kerrallaan, louhintaräjäytyksien ajaksi.

Liikenneturvallisuuden 
kannalta alituksen toteutu-
minen on erittäin tärkeä.

Maaliskuussa 2016, vii-
kolla 11 Lemminkäinen 
Infra aloitti työt hankkeen 
parissa. Tasoristeys Oijär-
ventieltä poistuu ja sen tilal-
le tulee alikulkusilta. Lisäksi 
tienpätkän molemmille reu-

Työmaapäällikkö Taneli Seppälä esittelee työmaata: tämä teräsbetonisilta siirrettiin lopulliselle pai-
kalleen juhannuksena, käyttäen sivusiirto tekniikkaa. 

noille tulee kevyenliiken-
teen väylä. Myös lämpölai-
tokselle vievä tie muuttuu 
hieman eri kohtaan, kertoo 
työmaapäällikkö Taneli Sep-
pälä.

- Tämä on kyllä paikal-
lisille odotettu hanke. Van-
hempien ei tarvitse enää 
huolestua, sen vuoksi että 

lapset joutuvat kulkemaan 
koulumatkat kylältä junara-
dan yli, kertoo Kuivaniemen 
yrittäjien puheenjohtaja Ari 
Kaakkuriniemi.

Juhannuksen jälkeen 
junaradan viereen valettu 
silta siirrettiin lopullisel-
le paikalleen. Siirron ajan 
junaradalla oli kahden vuo-

rokauden katkos, etteivät 
junat kulkeneet. Toinen vai-
he, eli uuden tien asfaltointi 
pitäisi olla valmis lokakuun 
puoliväliin mennessä. Mar-
raskuun loppuun mennessä 
alueen on määrä olla vii-
meistelty.

Liikenneviraston tilaa-
man hankkeen pääurakoit-

sija on Lemminkäinen Infra. 
Sillan rakentamisesta vastasi 
alaurakoitsija Marrak Oy ja 
maa- ja kiviainesten aineis-
ten kuljettamisesta alueelle 
vastaa Kuljetus Polar. Han-
ke on työllistänyt erityisesti 
paikallisia autoilijoita sekä 
muita aliurakoitsijoita.

Kaakkuriniemen satama on 
toteutumassa Myllykankaal-
le ja tästä suuri kiitos kuuluu 
Myllykankaan kyläyhdistyk-
selle. Iin kunta on hyväksy-
nyt, että kyläyhdistys saa 
olla hankkeen toteuttajana 
ja myöhemmin myös ylläpi-
täjänä.

Kyselyjen mukaan sa-
tamalle löytyy runsaasti 
tarvetta. Matalien rantojen 
vuoksi veneiden saaminen 
vesille on hyvin haastavaa.

Tekemistä on vielä run-
saasti, joten vielä tälle kesää 
ei päästy rakentamaan – eh-
käpä ensi kesäksi, vihjailee 
kyläyhdistyksen aktiivi Pau-
la Juopperi.

- Hanketta on viety eteen-
päin talkoovoimin. Yleisissä 

Kaakkuriniemen satamahanke etenee 
kyläkokouksissa kyläläiset 
ja vapaa-ajan asukkaat ovat 
esittäneet erilaisia mieli-
piteitä. Niistä on sorvattu 
yhteisiä näkemyksiä. Itse 
sataman rakentaminen on 
kuitenkin kaikille yhteinen 
päämäärä, hän kertoo.

Myllykankaan kyläyh-
distys on teettänyt satama-
paikalla syvyysmittauksia 
ja pohjatutkimuksia, joiden 
mukaan alue soveltuu sa-
tamaksi hyvin, eikä väylien 
ruoppaamiselle ole tarvetta. 
Ranta on aika syvää ja las-
kee suhteellisen tasaisesti 
syvyyden ollessa yli kolme 
metriä 80 metrin päässä ran-
nasta.

Kyläyhdistys on päättä-
nyt tehdä satamasta 2,5 met-

riä syvän ja 50-paikkaisen 
muutamine vierasvenepaik-
koineen. Avomeren rannal-
la oleva satama tarvitsee 
hyvät aallonmurtajat. Vesi 
voi myrskyllä nousta lähelle 
kahta metriä ja matalan ve-
den aikana laskea noin met-
rin eli vaihtelu voi olla jopa 
kolme metriä.

Hankkeen taustaa
Vuonna 2005 Kuivaniemen 
kunta kaavoitti satama-
paikan virkistysalueineen 
Kaakkuriniemeen entisen 
leirintäalueen ja lomakylän 
paikalle. Viereen kaavoitet-
tiin asuntoalue. Satama on 
odottanut rakentajaa jo rei-
lut kymmenen vuotta. 

Myllykankaan kyläyh-
distys ry:llä on vireillä in-
vestointihanke pienvene-
sataman toteuttamiseksi 
Leader-tuella. Kokonaiskus-
tannukset viimeisimmässä 
kyläyhdistyksen suunnitel-
massa ovat 240 000 euroa, 
josta omarahoitusosuus on 
40 prosenttia.

Oulun Seudun Leaderin 
kanssa on käyty neuvottelu-
ja ja hanke on todettu sovel-
tuvan rahoitettavaksi. 

- Tarkat kokonaiskustan-
nukset vaativat vielä selvit-
telyä, mutta valmistelussa 
silti edetään varmoin ja rau-
hallisin askelin, kertoo Pau-
la Juopperi.

Yritysrahoituksen lisäksi 

Näihin Kaakkuriniemen maisemiin on suunnitteilla 50-paikkainen satama.

yhtenä keinona omarahoi-
tusosuuden kartuttamiseksi 
on suunniteltu venepaikko-
jen lunastusmahdollisuutta 
useaksi vuodeksi etukäteen. 
Kuivaniemen osakaskunnan 
kanssa on tehty vuokrasopi-
mus 1.6.2016 alkaen kolmek-
sikymmeneksi vuodeksi. 

Historiallista merenkäyn-
tiä
Kaakkuriniemi on ollut his-
toriassakin merenkulkuun 
liittyvä paikka. Siellä on asu-
nut Pohjois-Suomen luot-
sipiirin päällikkö, evers-
tiluutnantti E. G. Thomé 
perheineen, arviolta 1800-lu-
vun loppupuolelta 1920-lu-
vulle saakka.

Alueen päärakennus, jos-
sa merikapteenin tiedetään 
asuneen ja Pohjois-Poh-
janmaan museon kirjoissa 
Thoménin huvilana tunnet-
tu, seisoo alueella edelleen. 
Nykyisin se tunnetaan pa-
remmin vanhana kouluna. 
Kunta osti rakennuksen 
20-luvulla kouluksi ja jatkoi 
rakennusta lisätilan saami-
seksi. Koulun lakattua 50-lu-
vulla rakennuksessa alettiin 
pitää retkeilymajatoimintaa.

Lisäksi Oolannin sotaan 
osallistunut jähdin omista-
ja Matti Kaakkuriniemi on 
asunut alueella. Perimätie-
don mukaan alueen syvää 
rantaa on käytetty luonnon-
satamana uittotoiminnassa.
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Kisatie 1, 91100 Ii. Puh. 040 158 7000
Palvelemme: 

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

TERVETULOA 
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

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

Kuivaniemen Vesi Oy

Särkitie 6, 95100 Kuivaniemi
Toimitusjohtaja Keijo Kemppainen

Puh. 724 7484, 0400 397 593
Esa Laitinen 040 412 8213

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

www.suomalainenlehtipaino.fi

Suomen hallitus teki huhti-
kuussa päätöksen 4-tien pa-
rantamisesta Oulun ja Ke-
min välillä. Viime vuosina 
automäärät ja erityisesti ta-
varakuljetusten määrät ovat 
kasvaneet roimasti, mikä on 
aiheuttanut painetta tehdä 
liikenteestä sujuvampaa ja 
ennen kaikkea turvallisem-
paa.

Risto Leppänen ELY-
keskuksesta kertoo, että 
hallitus on budjetoinut 155 
miljoonaa euroa projektiin, 
mutta tarkka budjetti ensi-
vuodelle on vielä auki. Lep-
päsen mukaan parannus-
työt aloitetaan sieltä, missä 
suunnitelmat ovat kaikista 
pisimmällä eli näillä näky-

Nelostien parannukset 
lähdössä toteutukseen

Tähän nelostien ja Pohjoisrannantien risteykseen on 
suunnitteilla kääntymiskaistat, jotka tekisivät käänty-
misestä turvallisempaa.

min Kempeleen ja Oulun 
kohdalta. Esimerkiksi juridi-
set suunnitelmat Kuivanie-
men ja Maksniemen väliltä 
puuttuvat, mutta suunnitel-
mien laatiminen mm. Kui-
vaniemen pohjoispuolelle 
tulevista ohituskaistapareis-
ta on juuri käynnistymässä. 
Taajaman kohdalle ei näillä 
näkymin ole tulossa muu-
toksia, paitsi Viinamäelle ja 
Vatunkiin kääntyville teille 
tulisi nelostieltä kääntymis-
kaistat, jotka tekisivät kään-
tymisen valtatieltä turvalli-
seksi myös ruuhka-aikoina.

- Iistä Kemiin suunnit-
teilla oleva leveäkaistatien 
parantaminen on osa 155 
M€ hankekonaisuutta. Ne-

lostien väylä siis pysyisi 
entisellä paikallaan, mut-
ta eteläpäähän toteutetaan 
moottoritie eli toinen ajorata 
ja pohjoispää (Kiiminkijoki-
Räinänperä) kehitetään kes-
kikaitelliseksi ohituskaista-
tieksi. 

Iin ohikulkutie sen sijaan 
on vielä vasta osa pitkän 
tähtäimen suunnitelmaa, 
joka valmistuisi ehkä 2030 
tienoilla. Iin taajama on tällä 
hetkellä pullonkaula, johon 
toivotaan pitemmällä aika-
välillä muutosta. Luonteva 
paikka uudelle nelostien 
väylälle kulkisi hieman 
idempänä, junaradan var-
ressa. Niin nelostie ohittaisi 
liikenneympyrät ja sujuvoit-

taisi läpikulkuliikennettä, 
Leppänen maalailee. Leppä-
nen korostaa, että ohikulku-
tien suunnitelmat ovat vasta 
luonnosvaiheessa. Hallituk-
sen lupaama 155 miljoonaa 
ei kata siis Iin ohikulkutietä, 
sillä Iin ohikulkutie maksai-
si yksistään liki 100 miljoo-
naa euroa.

Nelostie on tärkein 
pohjois-etelä-suuntainen 
tieyhteys ja siksi nelostien 
kehittäminen tukee koko 
pohjoisen suurhankkeiden 
toteuttamista sekä matkai-
lun kehittämistä. Lisäksi 
Nelostien liikenteen hyvä 
palvelutaso on merkittä-
vä kilpailukykytekijä koko 
Suomelle.

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

- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547

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

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

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi

0400 399 170

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

Soita ja kysy!

TARVITSETKO TYÖVOIMAA? 
MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT

Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:

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

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.
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Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran kesäohjelmistoon kuuluu 
useisiin tapahtumiin osallis-
tumista. Perinteisin kaikis-
ta on tietenkin Kuivaniemen 
Pitäjämarkkinoille osallistu-
minen. Nuorisoseura palkit-
tiinkin viime kesänä myös 
Kuivaniemen pitäjämark-
kinoilla Vuoden markkina-
myyjän arvonimellä. Sitä oli 
jo osattu odottaa, sillä seura 
on ollut mukana pitäjämark-
kinoilla sen alkuajoista saak-
ka. Lähes alusta saakka seu-
ran aktiivit ovat tarjoilleet 
lättyjä lisukkeineen, ja sama 
kuvio jatkuu tänäkin vuon-
na. Seitsemän vuotta sitten 
alettiin pyörittää myös mark-
kinabingoa.

- Bingo on myös nuoriso-
seuran ympärivuotinen ak-
tiviteetti. Seurojentalolla pi-
dettävät bingot ovat pitäneet 
suosionsa jo yli 10 vuotta. Sil-
loin tällöin mukaan saadaan 

Nuorisoseuran kesässä riittää vipinää
uusiakin pelaajia. Tämä sir-
kus kyllä pyörii vaikka narrit 
joskus vaihtuu, kertoo nuo-
risoseuran pitkäaikainen pu-
heenjohtaja Raimo Ikonen.

Perinteiseen tyyliin Nuo-
risoseura vastaa myös mark-
kinatanssien järjestelyistä. 
Tilaisuus pidetään Seuralla 
perjantaina 15.7., Tanssior-
kesteri Rojalin tahdittamana.

Lisäksi syksyllä nuori-
soseura järjestää Iissä Wan-
han Haminan Markkinat ja 
Kuivaniemellä Elo- ja kala-
markkinat. Vuodenkierron 
perinteisiin kuuluvat myös 
pääsiäis- ja joulumarkkinat. 
Ikonen kiittää tarjonnan 
mahdollistamisesta aktiivisia 
talkoolaisia ja toivottaa myös 
uudet talkoolaiset mukaan 
mukavaan porukkaan.

Nuorisoseuran kesän yksi 
suurimmista tempauksista 
oli Vatunkipäivät lauantaina 
2.7, jossa mukana oli Mik-

ko Alatalo känkkäränkkä-
lastenkonserttinsa kanssa ja 
väkeä laulattamassa. Myös 
olhavalainen Eikka Kyrö-
läinen viihdytti omalla se-
tillään. Kolmas artisteista 
oli simolainen nuori solisti 
Ville Haapaniemi, joka on 
nuoresta iästään huolimatta 
ollut myös tuttu näky tanssi-
lattioilla. Lisäksi lapsia viih-
dyttämässä oli taikuri Roope 
Ylitalo.

Kuivaniemen nuorisoseura palkittiin viime vuonna Pitäjämarkkinoiden vuoden markkinamyyjänä.

Seniorituvan kuntouttava 
päivätoiminta toiminut yli 10 vuotta

Jälleen on tullut aika kiittää 
Seniorituvan ahkeria, iloisia 
ja aktiivisia asiakkaita. Asi-
akkaat ovat olleet ilmeisen 
tyytyväisiä toimintaan kos-
ka henkilökuntaa ei ole ajet-
tu ulos ja olemme kuin yhtä 
isoa perhettä. 

Kulunut syksy ja talvi 
aherrettiin kuntoilun ja kä-
sitöiden parissa, vierailijoi-
takin on käynyt. Vanhusten 
viikolla kisailtiin erilaisissa 
leikkimielisissä lajeissa ja 
mitalitkin kaulaan saatiin. 

On jumpattu, laulettu, 
naurettu, vietetty syntymä-
päiväjuhlia ja myös surtu 
pitkäaikaisten asiakkaiden 
pois menoa. Kevät on ulkoil-
tu ja perinteeksi muodos-
tuneet Seniorituvan Olum-
pialaiset kisattiin kauniissa 
säässä iloisella mielellä.

Seniorituvan kuntouttava 

päivätoiminta täytti syksyllä 
2015 10 vuotta ja tätä taivalta 
juhlittiin näyttävästi Meri-
helmessä 4.12.2015 teemal-
la ” Linnan juhlat”. Juhlien 
”Presidenttipari” oli ovella 
vastaanottamassa tilaisuu-
teen kutsuttuja vieraita. 
Pidettiin puheita, laulettiin 
Pelimannien säestyksellä 
ja katseltiin Valtarin lukion 
vanhojen tanssia. 

Nuoret lukiolaiset haki-
vat myös juhliin saapuneita 
ikäihmisiä tanssin pyörtei-
siin. Seniorituvan ahkerat 
naiset ovat talven aikana 
kutoneet ”Junasukkia” lah-
joitettavaksi seurakunnalle 
tarkoituksena antaa sukka-
pari pienille kastettaville 
kastetilaisuuksissa. Sukat 
luovutettiin juhlatilaisuu-
dessa kappalainen Matti 
Kinnuselle. 

Senioritupa jäi kesätau-
olle juhannuksen jälkeen 
ja toiminta jatkuu elokuun 
alussa. Tervetuloa mukaan 
entiset ja uudet asiakkaat 
iloiseen ja ahkeraan Seniori-
tupalaisten joukkoon!

Senioritupalaiset kiittä-
vät yhteistyökumppaneita:

Kuivaniemen Yritys, 
Kuivaniemen Yrittäjät, Kui-
vaniemen Taksiautoilijat, 
Iin seurakunta, Pitopalvelu 
Tuulia, Janne Kiuttu, Ou-
lunkaaren kuntayhtymä, 
Oijärven Kyläkammari, Pal-
velulinja Iikka. 

Erityiskiitos Toini Onka-
lon omaisille saamastamme 
lahjoituksesta. 
Hyvää kesää toivottaen:

Sari Kumpulainen
Päivätoiminnan ohjaaja

Kalliosta lämpöä 
Merihelmeen majoittuville
Merihelmen leirintäalueen 
kiinteistöjen lämmitys on ke-
säkuusta alkaen hoidettu maa-
lämpöjärjestelmällä. Myllykan-
kaan kallioperään porattuihin 
reikiin asennettiin lämmönke-
ruuputkistot, joissa kiertää bio-
etanolin ja veden seos siirtäen 
kallioon sitoutunutta lämpöä 
lämpöpumpun avulla lämmin-
vesivaraajalle. Leirintäalueen 
huoltorakennuksessa ja rivi-
talossa on vesikiertoinen latti-
alämmitys, joihin lämpö oh-
jataan lämminvesivaraajalta. 
Myös yhteisiä suihku- ja sauna-
tiloja käyttävien matkailijoiden 
lämmin käyttövesi tuotetaan 
kallion lämmöllä.

Maalämpöjärjestelmän 
asennuksesta Merihelmessä 
vastannut Janne Stenroth Nor-
dic Ekolämpö Oy:stä toteaa, 
että haasteellisuutta projektiin 
toi lämmönjakohuoneen pie-
nuus. Tiloihin sopivat laitteet 
löytyivät ja asennus sujui on-
gelmitta.

Virpi Käyhkö
Janne Stenroth Nordic Ekolämpö Oy:stä asensi maalämpöjär-
jestelmän leirintäalueelle

Maalämpökaivot porattiin ja asennettiin kallioon.

Tänä vuonna Vatunkipäivillä oli kiitettävästi 
porukkaa. Kuva Heino Kehusmaa.
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Kuivaniemen kotiseutu-
museon kesäkausi pyörähti 
toukokuun lopulla vireästi 
käyntiin. Kaikki edelliskesi-
en talkoolaiset olivat paikal-
la ja töihin käytiin heti käsik-
si. Osa siivosi sisältä ja toiset 
ulkoa ikkunoita.

Yksi porukka alkoi heti 
rakentaa jähdin kaarelle 
omaa katosta uuden varas-
torakennuksen pohjoispää-
tyyn. Kaari on suuruutensa 
vuoksi ollut ulkona ja nyt 
se pääsee suojaan ja tervat-
tavaksi. Vanha Kalle Paason 
vene tyhjennettiin ja puh-
distettiin aivan näyttelykun-
toon asiaankuulumattomis-
ta rakennusjätteistä.

Ensimmäisten uusien töi-
den joukkoon kuuluu puna-
multamaalin keittäminen ja 

Kuulumisia museon kulmilta
varastoladon maalaaminen 
ja muidenkin rakennusten 
maalikunnon tarkastus ja 
tarvittavat toimenpiteet.

Museolla ymmärrämme 
tilaa, jonne saadut esineet 
ovat suojassa ja sillä tavalla 
sijoitettuina, että kokoel-
mat ovat helposti nähtävis-
sä. Valitettavasti meillä on 
vanhan varastorakennusten 
vintillä paljon esineitä, joita 
ei pääse katselemaan, mikä 
ei ole oikein eikä museohen-
gen mukaista.

Toivottavasti jo kuluvan 
kesän aikana pääsemme tar-
kasti suunnittelemaan uu-
den varastoladon tilankäy-
tön ja siirtämään varastoista 
esineet näyttelytiloihin eli 
saattamaan ne vierailijoiden 
iloksi ja ihailtaviksi.

Kuluvan kesän aiheina 
museollamme on metsätyö-
välineet päärakennuksen 
savupirtissä ja Ollikaisen 
puolella vanhat kastikekul-
hot. Museo on avoinna lau-
luiltoina 11.7. ja 26.7. klo 
16.00–20.00, heinäkuun vii-
konloppuina klo 12.00–17.00 
sekä tiistaisin talkooiltapäi-
vällä klo 17.00–19.00. 

Museotöiden välissä on 
juhlaakin. Kesän kohokohta, 
Kotiseutujuhla on 10.7. Juhla 
alkaa Jumalanpalveluksella 
klo 12.00 ja seppeleenlaskul-
la, jonka jälkeen siirrymme 
Seurantalolle kotiseutujuh-
laan. Tervetuloa. 

Kotiseutuyhdistyksen 
puolesta Antti Ellilä

Tuomas Miettunen, Toivo Honkala ja Aleksi Ke-
hus rakentavat katosta jähdin kaarelle.

Reijo Ollikainen trimmaa museon ympäristöä.

Kerttu Väätäjä hoitaa museon kukkaistutuksia. Martti Kaarre ja Pekka Ellilä kantavat katsomon 
osia.

Erkki Paaso, Antti Ellilä, Toivo Honkala ja Pekka 
Ellilä kasaavat katsomoa tulevia laulutilaisuuk-
sia varten. 

Oijärvellä pyöräiltiin kotiseutumaisemissa

Pyöräilytapahtuman ensimmäinen kohde oli Höyhtyän kylällä.

Pyöräreissun varrelle sattui myös yllätys: ohjelmasta poiketen vie-
railtiin myös Tapani Valkolan paikassaa.

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 patinoi-
maan rantasaunaan.

Aivan meren rannalla

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

Campingalue palvelee ympäri vuoden

Oijärven kyläyhdistys jär-
jesti toisen pyöräilytapahtu-
man lauantaina 11.6.. Ensim-
mäinen järjestettiin viime 
kesänä hyvällä menestyk-
sellä. Pyöräilytapahtumaan 
osallistui noin neljäkym-
mentäviisi ihmistä vauvas-
ta vaariin. Nuorin osallistuja 

oli vasta neljän kuukauden 
ikäinen.

Lähtö oli kello 10 Sampo-
lan risteyksestä ja ensimmäi-
nen kohde oli Höyhtyäntien 
päässä Höyhtyällä, jossa 
Aila Jaara kertoi ensimmäi-
sistä asukkaista ja taloista 
Höyhtyän kylällä. Seuraava 

kohde oli Aili ja Erkki Mää-
tän talo Mursulla. He ker-
toivat talon ja paikan histo-
riasta. Yllätyskohteeksi tuli 
heidän naapuripaikkansa 
Valkolan Tapanin tila, jossa 
Tapani kertoi ja esitteli upei-
ta maisemia Mursun harjun 
päältä Mursun järvelle. To-
della mieleen painuva koh-
de ja upeat maisemat!

Kolmas kohde oli hiek-
kaharjujen takana Lammin-
kankaan Metsästysseuran 
maja, jossa Onni Viitala ker-
toi majan rakentamisen vai-
heista ja kuinka talkootyöllä 
oli iso merkitys, että talo 
saatiin rakennettua. Joimme 
kahvit ja haukkasimme voi-
leipää. Jatkoimme matkaa 
oikotien kautta, joka kulki 
poroerotusaidan vierestä 
Lamminperän tielle. Neljäs 
kohde oli Katosojalla oleva 
kotimuseo, jossa Maija Ma-
tila kertoili vanhoista mie-
lenkiintoisista tavaroista ja 
asukkaista historiaa.

Viimeinen etappipaikka 
oli järvisillan nuotiopai-
kalla, jossa kyläyhdistys 
tarjosi osallistujille kuumat 
makkarat ja pullakahvit. 
Samalla sai ostaa arpoja ky-
läyhdistyksen toiminnan 
tukemiseen ja Toripäivillä 
arvottavaan polkupyörä - 
arpalistaan.

Auli Pietarila

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi 

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja 
painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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KULJETUSLIIKE
Pertti Ylitalo Oy

p. 0400 397 658

•  maa-aineskuljetukset 
 kasettiyhdistelmällä
•  puutavarakuljetukset 
•  lavettikuljetukset 

•  pyöräkonetyöt, kaivuutyöt 
• toimitan hiekkaa, soraa, 
 seulottua multaa,
 murskeita, salaojasepeliäkumatraoy@luukku.com

KUMATRA OY

kuLJETUS
maANRAKENNUS

tRaKTORIURAKOINTI

0400 765 216

Nyt myös kuiviketurve- ja kuivikekutteritoimitukset

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

www.pohjoistavoimaa.fi

SIMON 
APTEEKKI

KUIVANIEMEN 
SIVUAPTEEKKI

Avoinna ma-pe klo 9-17

Ratatie 8 Simo
Puh. (016) 266 009

Ratatie 1 Kuivaniemi
Puh. (08) 724 7590

Avoinna ma-pe klo 9-16.30

Simo

Simon Yrittäjät ry:n vuosi on 
lähtenyt rauhallisesti käyn-
tiin. Viime vuoden syksyl-
lä yhdistys teki suuren työn 
järjestäessään viiden kunnan 
yhteisen yrittäjäjuhlan, joka 
kokosi liki 200 osallistujaa 
Kemistä, Simosta, Torniosta, 
Keminmaalta ja Tervolasta.

Tapahtumassa palkit-
tiin jokaisen paikkakunnan 
vuoden yrittäjät. Simossa 
yrittäjäpalkinnon sai Erkki 
Veittikoski, joka on toiminut 
yrittäjänä lähes 40 vuotta. 
Uransa hän on tehnyt LVI-
alalla ja aikaisemmin hänellä 
oli myös rakennustoimintaa. 
Puheenjohtaja Pertti Ylitalo 
kertoo, että tapahtumasta 
saatiin runsaasti hyvää pa-
lautetta. Joulukuun vuosi-
kokouksessa luovutettiin 
kultaiset ansioristit yli 40 
vuotta yrittäjinä toimineille 
Kullervo Hekkaselle, Sirkka 
Liitenille ja Ari Hiltulalle.

Yhdistyksen jäsenluku 
on pyörinyt viime vuosina 
noin 50 jäsenen tienoilla. 
Aktiivinen talkooporukka 

Simon yrittäjillä 
aktiivista toimintaa

järjestää paikallisten toimi-
joiden kanssa pitkin vuotta 
erilaisia tapahtumia, kuten 
lapsiperheille suunnattua 
laskiaistapahtumaa, nousu-
lohimarkkinoita ja Simopir-
tillä helmikuussa Kaamok-
senkaatajais-tansseja.

Yhdistyksen omalle väel-
le järjestetään myös viihdet-
tä: heinäkuussa lähdetään 
Ouluun Mölijän kesäteat-
teriin katsomaan Tankki 
Täyteen 2 -esitys. Yhdistys-
porukka kävi kesäteatteri-
reissulla myös viime kesä-
nä, ja silloin aktiviteettiin 
tykästyttiin kovin. Lisäksi 
syksyksi on suunnitteilla 
ruskaretki.

Yrittäjäyhdistys on mu-
kana myös Simon syksyn 
kruunajaisissa, eli perintei-
sillä Nahkiaismarkkinoilla 
17.- 18.9. Yhdistys vastaa 
tapahtumassa makkaran, 
lohisopan ja lättykahvien 
myynnistä. Tapahtuman 
pääjärjestäjinä toimivat Si-
mon kunta ja Sports Team 
Ukkometot

Simon kahakasta
lusta tulee kuluneeksi 100 
vuotta. Tuota isänmaallista 
tapahtumaa muistaen, esite-
tään ensi kesänä Simonky-
lällä Pahnilan museolla Erk-
ki Paason kirjoittama ja Päivi 
Komulainen-Vuoti ohjaama 
ja dramatisoima näytelmä 
Maaninkajärven taistelu. 

Paaso kertoo 2010-luvulla 
huomanneensa että tapahtu-
man merkkipäivä lähestyy. 
Näin syntyi ajatus näytel-
mästä, jonka valmistuttua 
Kuivaniemen Sotaveteraa-
nit ry:n pj Pekka Ellilä kut-
sui 6.3.2013 kotiinsa Simon 
sotaveteraanien pj:n Osmo 
Korkalan ja näytelmän käsi-
kirjoittajan keskustelemaan 
näytelmän toteuttamisesta.

Sovittiin, että esitetään 
Simon kunnalle näytelmä 
toteutettavaksi siellä, koska 
tapahtumapaikka sijaitsee 
Simon kunnan alueella. Si-
mon kunta kutsui eri jär-
jestöjen edustajia keskus-

Maaninkajärven taistelun muistomerkki, jonka on pystyttänyt Si-
mon Suojelukunta vuonna 1927.

telemaan asiasta. Tämän 
seurauksena hankkeelle pe-
rustettiin ohjausryhmä. Pu-
heenjohtajana toimii Pentti 
Hiukka Kemistä, vpj. on 
Pekka Ellilä Kuivaniemel-
tä. Sihteerinä toimii Simon 
kunnan vapaa-aikaohjaaja 
Soile Vakkala, Pääjärjestä-
jäksi saatiin Itsenäisyyttä 
Kunnioittaen Meri-Lapissa 
Ry., jonka puheenjohtaja. 
Reijo Korkala on ohjausryh-
män jäsenenä. Muita jäseniä 
on kj. Viivi Marttila, Markku 
Kehus, Raisa Junes, Kimmo 
Laisalmi ja käsikirjoittaja.

Jääkärit eivät Suomes-
sa joutaneet ilottelemaan, 
mutta Saksassa ollessaan 
he luonnollisesti etsivät 
ilonpitoa. Tämän muistaen 
ohjausryhmä on päättänyt, 
että näytelmän päätteeksi 
järjestetään ”jääkäritanssit” 
Simon Pirtillä. Jos mahdol-
lista, Simon-Kuivaniemen 
pelimannien tahdittamana.

Simon kunta täyttää tänä 
vuonna komeat 150 vuot-
ta. Juhlavuoden kunniak-
si järjestetään tapahtumia 
pitkin vuotta ja eri paikois-
sa. Yksi historiaa henkivis-
tä kulttuuriteoista on Erkki 
Paason kirjoittama näytelmä 
”Maaninkajärven taistelu”. 
Näytelmää esitetään Simon-
kylässä Pahnilan museoalu-
eella elokuun toisena viikon-
loppuna.

Suomen itsenäisyyshis-
toriaan liittyvästä Maanin-
kajärven taistelusta eli myös 
Simon kahakkana tunnetus-
ta tapahtumaketjusta tulee 
vuonna 2016 kuluneeksi 
sata vuotta. 

Näytelmä perustuu jää-
kärikenraalimajuri Väinö 
Vainion Simon kahakka 
-kirjaan, ja käsikirjoittajan 
isän, kunnallisneuvos Han-
nes Paason keräämiin pai-
kallistietoihin.

Näytelmän pääpaino on 
Maaninkajärven pienessä 
niittysaunassa, jossa jouk-
ko joutui odottelemaan 
vajaan viikon hiihtokelien 
paranemista. Dramaattiset 
tapahtumat huipentuvat 
jääkäreiden ilmiantoa seu-
ranneeseen pidätysyrityk-
seen ja yhteenottoon.

- Näytelmä on pieni kat-

Maaninkajärven taistelu herää henkiin kesäteatterissa
saus Suomen historian al-
kutaipaleeseen. On ollut eri-
tyisen hienoa nähdä, miten 
varsinkin nuoret näyttelijät 
ovat päässeet sisälle aihee-
seen, kertoo ohjaaja Päivi 
Komulainen-Vuoti.

Ohjaajan silmien alla on 
harjoiteltu pitkin talvea, sillä 
näytelmän valmistelut aloi-
tettiin jo joulukuussa. Tusi-
nan verran näyttelijöitä on 
tehnyt ahkerasti töitä tarjo-
takseen yleisölle elämyksen.

- Museon alueella on tälle 

näytelmälle erikoisen hieno 
tunnelma, joka on vienyt 
minutkin mukanaan. Moni-
en harjoitusten jälkeen olen 
käynyt vielä pitkään jälkikä-
teen melkoisilla kierroksilla, 
sanoo Komulainen-Vuoti.

- Virallinen ensi-ilta on 
lauantaina 13. elokuuta toi-
sessa näytöksessä klo 17. 
Näytelmälle on suunnitel-
tu yhteensä neljä näytöstä, 
mutta jo tässä vaiheessa 
yleisön kiinnostus on ollut 
niin suurta, että lisänäytök-

siä voitaneen nähdä syksyn 
mittaan. Emme myöskään 
sulje pois lisänäytöksien 
mahdollisuuksia muualla 
maakunnassa Suomen juh-
lavuonna 2017, jatkaa Ko-
mulainen-Vuoti.

Kymmenen euron hintai-
sia lippuja kannattaa tiedus-
tella etukäteen numerosta 
044 5623 224. Lisätietoja 
löytyy näytelmän Facebook-
sivulta.

Historian havinaa huokuu myös näyttelijöiden puvustus sekä Pahnilan museoalueen miljöö. Kuva: 
Kimmo Laisalmi

Simo tunnetaan jääkäripitä-
jänä jääkäriliikkeen muiston 
vaalijana ja Maaninkajärven 

kahakasta. Tämän vuoden 
joulukuun 11. päivänä niit-
tysaunalla käydystä taiste-

100 vuotta
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Kemi
Huoltajankatu 2
045 171 2974

raskaskalustokorjaamisen erityisosaaja

Tornio
Sepänkatu 4
045 879 5898

Päivystys 24h +358 400 392 555

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

Avoinna ark. 8-17

Kemin LVI-Palvelu Oy

Autoilijantie 9 Kemi 
p. 0207 288 520

Jääsalontie 17 Oulu
p. 0207 288 521

Lasiasioissa
MUSTOSEN 
LASI KY
Asentajankatu 4, 94600 Kemi, puh. 223 864
Päivystys 0400 695 880

Maaninkajärven taistelu

Simonkylän Pahnilan museoalue, os. Kirkkotarhantie, Simo

Kesä on perinteisesti juhlien 
kulta-aikaa. Seurakuntam-
me alueella on vietetty mo-
nia perhejuhlia ja sukujen 
tilaisuuksia. Osalle juhlista 
on pitkät kirkolliset perin-
teet. Saan usein pappina olla 
tällaisissa juhlissa mukana. 
Juhlien järjestelyyn liittyy 
paljon positiivista odotus-
ta ja jännitystä. Juhlia myös 
valmistellaan yhdessä. Itse 
juhlissa pysähdytään kiittä-
mään ja iloitsemaan itse juh-
lan hetkestä. Tästä poikke-
uksen tekevät luonnollisesti 
surujuhlat, joissa kiitollisuu-
den rinnalla kulkee suru ja 
luopumisen tuska. 

Muistelen tässä yhtä Raa-
matun kertomaa juhlaa, joka 
on perustana meidän juhan-
nusjuhlallemme. Kysymyk-
sessä on Johannes Kastajan 
nimenantojuhla, jonka val-
misteluun ja toteutukseen 
liittyi mielenkiintoisia vai-
heita.

Jerusalemin pappi Saka-
rias oli alttarin äärellä toi-
mittamassa papin tehtäviä. 
Temppelin edessä on kansaa 
rukoilemassa. Yhtäkkiä hä-
nen edessään seisoi enkeli, 
joka ilmoitti hänelle:

- Älä pelkää Sakarias, Ru-
kouksesi on kuultu, vaimosi 
Elisabet synnyttää sinulle 
pojan ja sinä annat hänelle 
nimeksi Johannes. Ilo ja rie-
mu täyttävät sinut, ja monet 
iloitsevat hänen syntymäs-
tään. Hän on oleva suuri 
Jumalan mies. Viiniä ja väki-
juomia hän ei juo. Jo äitinsä 
kohdusta asti hän on täynnä 
Pyhää Henkeä. Hän kulkee 
Herran edellä ja kehottaa 
ihmisiä tulemaan Jumalan 
yhteyteen.

- Mistä voin tietää, että 
niin käy? Minähän olen jo 
vanha ja vaimoni iäkäs, Sa-
karias ihmetteli.

monien juhlien aikaa

- Minä olen Gabriel, yksi 
niistä jotka seisovat Jumalan 
edessä. Minut on lähetetty 
puhumaan sinulle ja tuo-
maan tätä iloista sanomaa. 
Mutta sinun suusi mykistyy 
nyt, etkä kykene puhumaan 
ennen kuin sinä päivänä, 
jona tämä tapahtuu, koska 
et uskonut sanojani, jotka 
aikanaan käyvät toteen, En-
keli vastasi hänelle.

Sakariaksen ja Elisabetin 
kotiin syntyi vähän myö-
hemmin poika, joka mullisti 
iäkkäiden ihmisten elämän. 
Nimenantojuhlaa suunnitel-
tiin sekavissa tunnelmissa. 
Talon isäntä oli mykkä ja 
emäntä sai rauhassa touhuta 
juhlia. Raamattu kertoo itse 
juhlista mukavasti.

Vieraita saapui juhliin 
naapurustosta ja suvun kes-
keltä. Moni vieraista oletti, 
että pojasta tulee Sakarias 
niin kuin isäkin oli. Sehän 

oli vanha hyvä tapa antaa 
pojalle isän nimi. Yllätys oli-
kin suuri, kun Elisabet sanoi 
topakasti:

- Ei, hänen nimekseen tu-
lee Johannes.

Sakarias tuli Elisabetin 
avuksi ja pyysi kirjoitus-
taulua: hän kirjoitti siihen 
Johanneksen nimen. Samal-
la hetkellä Sakarias saa pu-
hekykynsä takaisin ja alkoi 
kiittää Jumalaa.

Sakarias ja Elisabet antoi-
vat myös hyvän perustelun 
enkelin ilmoittamalle nimel-
le. Johanneshan tarkoittaa 
suomeksi käännettynä ”Ju-
mala on armollinen”. Nimi 
ilmaisi sen suuren siunauk-
sen mitä iäkäs pariskunta 
oli saanut elämäänsä. Eipä 
ihme, että väki juhlissa ih-
metteli ja mietti:

- Mikähän tästä lapsesta 
tulee? Sillä Herran käsi on 
hänen yllään.

Johanneksesta tuli tien-
raivaaja Messiaalle, Jumalan 
valtakunnan kuninkaalle. 
Sen työn hän suoritti myö-
hemmin uskollisesti. Muis-
tetaan kirkollisissa juhlissa 
ristiäisissä, häissä ja hauta-
jaisissa ihmiselämän vaihei-
ta ja mahdollisuuksia Juma-
lan antamina lahjoina. Niillä 
on oma tehtävänsä sen ajan, 
kun me täällä elämme. Suu-
rimpana lahjana on usko ja 
luottamus Jumalaan, jonka 
Sakarias ja Elisabetkin saivat 
omistaa iloitessaan uudesta 
elämän vaiheestaan.

Toivotan siunattuja juhlia 
tälle kesälle. Samalla toivo-
tan kaikille antoisaa ja Tai-
vaan isän siunaamaa kesää.

matti Kinnunen
kappalainen
iin seurakunta

Toukokuussa Iissä on ilo -hankkeen pa-
rissa aloitti työskentelyn uusi liikun-
taneuvoja Heidi Holappa. Hän ohjaa 
viikosta 24 lähtien kaikille avoimia ja 
ilmaisia kesäjumppia Huilingin näyt-
tämöllä ja Kuivaniemen urheilukentäl-
lä, sekä antaa henkilökohtaista liikun-
taneuvontaa. Tarjolla on Ihana aamu 
– jumppaa, sekä Humppajumppaa, joi-
den tavoitteena on edistää kuntalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia, sekä innostaa 
liikunnan pariin. Jumpat ovat maksutto-
mia ja avoimia. Ne sopivat iästä ja kun-
totasosta riippumatta kaikille. 

Ihana aamu – jumpalla herätellään 
keho ja mieli uuteen päivään. Jumppa 
sisältää kevyttä lihaskuntoa, liikku-
vuusharjoitteita ja venyttelyä, jolla saa-
daan vetreä olo koko kehoon. Tunnin 
kesto 60min. Maanantaisin 13.6. alkaen 
Huilingin näyttämöllä klo 10.

HumppaJumpassa tanssahdellaan 
leppoisasti Suomi-hittien ja lavatanssi-

musiikin tahdissa. Aiempaa tanssiosaa-
mista et tarvitse, vaan mukaan riittää 
iloinen ja avoin mieli. Tunti sisältää 
helppoja lyhyitä askelkuvioita ja lo-
puksi palauttavat venyttelyt. Kesto 60 
minuuttia. Keskiviikkoisin 15.6. alkaen 
Kuivaniemen urheilukentällä klo 18.30 
ja torstaisin 16.6. alkaen Huilingin näyt-
tämöllä klo 18.

Kuivaniemen yrittäjille on tarjolla 
ohjattua kuntosaliharjoittelua/kunto-
piiriä Kuivaniemen kuntosalilla keski-
viikkoisin klo 17-18. 

Liikuntaneuvonnassa hankkeen oh-
jaaja antaa henkilökohtaista liikunta- ja 
ravintoneuvontaa asiakkaan tavoitteet 
ja lähtötason huomioiden. Voit tutustua 
liikuntaneuvontaan www.iissaonilo.fi 
-nettisivujen kautta, jossa voit täyttää 
esitietolomakkeen ja lähettää sen liikun-
taneuvojalle. Voit myös varata ajan tai 
kysellä lisätietoja puhelimitse: Liikunta-
neuvoja Heidi Holappa 050 3950391.

Humppajumppaa ja Ihana aamu:

Kaikki mukaan kesäjumppiin!
Etureiden venytys

Yleisön suuresta kiinnostuksesta johtuen 
lisänäytöksiä voidaan nähdä syksyn mittaan, 

mahdollisesti myös muualla maakunnassa 2017

Suomen itsenäisyyshisto-
riaan liittyvästä Maanin-
kajärven taistelusta tulee 
vuonna 2016 kuluneeksi 
sata vuotta. Juhlavuoden 
kunniaksi Simonkylässä 
Pahnilan museon alueella 
esitetään elokuun toisena 
viikonloppuna Erkki Paa-
son kirjoittama näytelmä.

Esitysajat:

Pe 12.8.  klo 18
La 13.8.  klo 13 (tilaa) ja 
  klo 17(täynnä)
  virallinen ensi--
  ilta
Su 14.8.  klo 15

Lipunmyynti: Päivi Komulainen-Vuoti, ma-pe klo 8 - 10 
puh. 044 562 3224 / kylijys@gmail.com

(Lippuja myös paikanpäältä ennen 
esitystä, jos on paikkoja vapaana)

Lipun hinta 10 euroa
Kirsi Zuehlke  001 Tervetuloa!
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TAKSIT

JARI YLITALO 
040 575 9840 

Asemakylä 

MATTI VääRäKANgAS 
044 012 3252

Asemakylä 

TIMO YLITALO
0400 260 904

Jokikylä 

ANNE MIETTUNEN
040 571 8618

Asemakylä

ARI MääTTä
0400 394 982

Oijärvi 

TURVALLISESTI
TAKSILLA

Nyt huippu- 
edulliseen  

ennakkohintaan*

Katso lisää   
www.iinenergia.fi/iisiverkko
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Huippunopeat internet-
yhteydet sekä monipuoliset 

hyöty- ja viihdepalvelut  
Iin kunnan alueella

Säästä
1 700 €

100 €
Liittymismaksu

100/100 Mbit/s

(Norm. 1 800€)

+ 49,90 €/kk (24 kk)

100 €
Liittymismaksu

100/100 Mbit/s

(Norm. 1 800€)

+ 24,95 €/kk (24 kk)

www.vapo.fi

Maailman paras osaaja 
lähienergian arvoketjussa

Energia- ja polttoaineratkaisuita 
kunnille, teollisuuteen ja 
energiasektorille

SERA
mukana rengaskuvioissa
KEMISSÄ JA OULUSSA

Kumialan erikoisliike vuodesta 1963

Kemi
Rengashuolto / myynti
HA 016 254 441
KA 016 254 442
24h 0400 691 216SERA
Oulu
Rengashuolto / myynti
HA 08 881 1855
KA 08 881 1856
24h 0400 450 324

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

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


