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21-01 Sääskisafari-mar
kkinatanssit.
Kuivaniemen nuorisose
urantalo.
Liput 15 €.
Kuivaniemen Nuoriso
seura ry.
21-04 Markkinatanssit.
Kuivaniemen Kievari.
Liput 10 €.

LAUANTAI 10 - 18

10.00 Markkinaportit

avautuvat

11.00 Salme Pasi.
Putousvoittaja 2014
11.30 Iskelmätähti Tarja
Ylitalo
12.00 30-v. markkinoi
den
juhlapuheet
12.30 Salme Pasi.
13.00 Tietovisa - markk

inat 30v.

13.30 MarkkinaBingo.
Järjestäjänä
Kuivaniemen Nuorisos
eura ry
14.00 Salme Pasi
15.00 Intialainen taikur
i
Krishna Brandari
15.30 Hyvän Tuulen Uk
ontyöntö -kisa
16.00 Intialainen taikur
i
Krishna Brandari
17.00 Nuorten bändi M
arisa
18.00 Markkinaportit
sulkeutuvat

2015

30v.
18.-19.7.

Harmaat Pantterit -n
äytelmä
Kuivaniemen Nuoriso
seuran talolla
Torstaina 16.7. klo 18
Lauantaina 18.7. klo 18
Sunnuntaina 19.7. klo
13
Liput 10€.
Kuivaniemen Roolinva
ihtajat ry.

SUNNUNTAI 10 - 17
10.00 Markkinaportit

avautuvat

11.30 Kuivaniemen Pe
limannit
yhteislaulua
12.00 Markkinajumal
anpalvelus
12.45 Kuivaniemen Pe
limannit
yhteislaulua
13.30 Markkinabingo.
Järjestäjänä Kuivaniem
en
Nuorisoseura
14.00 Intialainen taikur
i
Krishna Brandari
14.45 Hyvän Tuulen
Potkuttelukisa
15.30 Intialainen taikur
i
Krishna Brandari
16.00 Vuoden markkin
amyyjän
palkitseminen

21-04 Markkinatanssit.
Kuivaniemen Kievari.
Liput 10 €.
21-02 Markkinatanssit
Merihelmessä.
Liput 13 €.
Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.
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Kuivaniemen Pitäjämarkkinat:

Yhteistyön voimalla jo 30 vuotta!
Kunnassamme on pysynyt vuodesta toiseen suurimpana
yleisötapahtumana Kuivaniemen Pitäjämarkkinat. Alkunsa
tapahtuma sai vuonna 1985, jolloin järjestetyt Kuivaniemen
Messut oli sangen vaativa ponnistus Kuivaniemen Yrittäjille kuin myös kunnalle. Olihan se kolmipäiväinen tapahtuma
ja ohjelma hyvin monipuolinen sekä yritysten että näytösten
osalta. Ohjelmassa oli yritysten tuote-esittelyjä ja työnäytöksiä villan, pellavan ja tuohen käsittelystä. Taisipa Luola-aavan maa- ja kotitalousnaiset esitellä myös kotivoin valmistustakin.
Suoranaista myyntitoimintaa messuilla ei ollut ja Yrittäjät miettivät seuraavaksi vuodeksi jotain hieman erilaista
vetonaulaa. Asiassa tultiin päätökseen järjestää kaksipäiväiset markkinat. Samainen heinäkuun kolmas viikonloppu
todettiin otolliseksi ajankohdaksi lomalaisten liikkumisen
kannalta. Kun vielä Kuivaniemen yläasteen tilat ja pihat
saatiin käyttöön, lähti homma hoitumaan.
Markkinamyyjiä oli ensimmäisenä vuonna jo huikeat
kahdeksankymmentä, kun vielä pääesiintyjäksi touhuttiin
Ruikonperän multakurkku Jaakko Teppo, oli markkinameininki taattu. Kunnan kanssa yhteistyö pelasi ja kunta tulikin
heti ensimmäisinä vuosina mukaan järjestelyihin. Ajan saatossa kunnan osuus on vain kasvanut, ollen nykyään toinen
pääjärjestäjistä tiiviissä yhteistyössä Yrittäjien kanssa
Pitäjämarkkinat on järjestetty yläasteella kaksikymmentäkaksi kertaa ja vuoden 2008 laajan kouluremontin vuoksi
markkinat siirtyivät Aseman urheilukentälle. Sille tielle jäivät. Matka ei paljon pidentynyt siirtyessään koululta E4-tien
toiselle puolen, jossa tänä kesänä on vuorossa kahdeksannet
markkinat. Alkukankeuksien jälkeen urheilukenttä on to-

dettu varsin oivalliseksi paikaksi järjestää tällainen yleisötapahtuma. Kuivaniemen Yrittäjät rakensivat yhteistuumin
alueelle kiinteät sähkökaapeloinnit sekä äänentoistosysteemit. Puitteiden puolesta alueella olisi mahdollista järjestää
monenlaista muutakin toimintaa.
Kesälehden Yrittäjät ovat julkaisseet tavalla tai toisella
joka vuosi. Ensimmäinen oli vuonna 1985 julkaistu kahdeksan sivuinen Messu-lehti. Askarteluahan se lehden teko oli
alkuunsa, mutta hyviä juttuja silloinkin jo syntyi. Lueskeltuani ensimmäistä lehteä mieleeni jäi lämminhenkinen juttu uransa alussa olevasta Yrittäjästä Raili Suomelasta, joka
tyytyväisenä esitteli 10.7. avaamaansa uutukaista Kievariravintolaansa juttua tehneelle Aimo Hietalahdelle.
Vuosien saatossa lehden teko on muuttunut nykyaikaiseksi, kun VKK-Media OY on toiminut lehden tekijänä yhteistyössä Yrittäjien kanssa. Näin ollen Yrittäjien talkoointo
on voinut suuntautua muihinkin asioihin.
Tänä kesänä vietetään juhlavuotta 30. kerran järjestettävien markkinoiden kunniaksi. Se on tällaisen pikkukylän
tapahtumaksi mielestäni hyvä saavutus, mutta laakereille ei
passaa jäädä lepäilemään vaan on jatkuvasti uudistuttava ja
parannuttava. Aina mukana on ollut kirjava joukko paikallisia toimijoita ja ahkeria talkoolaisia. Kiitokset teille kaikille
koko pitäjän yhteisen tapahtuman mahdollistamisesta!
Toivokaamme, että alkanut heinäkuu pitäisi kelit suotuisina Pitäjämarkkinoille ja kunnassamme järjestettäville
monille muillekin ulkoilmatapahtumille. Olisihan se loman
viettokin mielekkäämpää, kun kesä tuntuisi kesältä.

Erittäin mukavaa Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoiden Juhlavuotta!

Ari Kaakkuriniemi
puheenjohtaja
Kuivaniemen Yrittäjät ry

Tervehdys Iin kunnasta!

Ari Alatossava saapuu puhujaksi sekä Vatunkipäiville 4.7. että Pitäjämarkkinoille 18.7. Kuva Micropolis Oy.
Vuosittain toteutettavat Kuivaniemen kesälehti ja perinteinen Kuivaniemen pitäjämarkkinat ovat osoitus
vahvasta kuivalaisesta yhteishengestä ja paikallisen
identiteetin olemassaolosta.
Kuivaniemen pitäjämarkkinat ovat suurin Iin kunnassa
vuosittain järjestettävä kesätapahtuma.
Tapahtuma on erinomainen esimerkki aktiivisesta

kunnan ja yrittäjäyhdistyksen yhteistyöstä. Perinteinen kesätapahtuma on
saanut yhteisistä ponnistuksista uutta virtaa. Yrittäjien ja kunnan yhteistyö on
muutenkin ensisijaisen tärkeää, sillä vain hyvinvoiva
kunta voi tarjota hyvät puitteet myös yrittäjille. Aktiivinen yrityselämä tuo hyötyä
kunnalle ja sen asukkaille
verotulojen, monipuolisten
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palveluiden ja houkuttelevan kuntakuvan muodossa.
Yritykset ja niiden toiminta
ovat osa kunnan ja alueen
identiteettiä.
Uusi Juha Sipilän hallitus on ohjelmassaan kirjannut biotalouden yhdeksi
keskeiseksi kehittämis- ja
painopistealueeksi. Metsäja maatalous ovat edelleen
keskeiset biotalouden tukijalat ja raaka-aineentuottajat. Biotaloudessa on yksinkertaisesti kysymys siitä,
millä tavalla uusiutuvista
raaka-aineista saadaan kehitettyä ja tuotettua uusia
tuotteita, joilla voidaan osin
korvata perinteisesti fossiilisilla raaka-aineista tuotettuja tuotteita. Kyseessä on iso
globaali muutostrendi ja se
tuo uusia mahdollisuuksia
maaseudun elinkeinonharjoittajille ja yrityksille.
Biotalouteen liittyy myös
kunnan Kuivaniemen lämpölaitosta koskeva päätös,
jonka mukaan jatkossakin
lämpö Kuivaniemen alueelle tuotetaan puulla. Kunnanvaltuusto myönsi 170
000 euron lisämäärärahan
viime syksynä hajonneen
palaturvekattilan
korjaa-

miseen. Kuivaniemen lämpölaitoksen ja verkoston
myynnistä Biotermo Oy:lle
on sovittu ja viime vuonna, mutta kauppa viivästyi
palaturvekattilassa ilmenneiden ongelmien vuoksi.
Kaupan ehtoihin kuuluu,
että lämpölaitoksen on oltava toimiva. Uusi yrittäjä on
sitoutunut rakentamaan uuden lämpölaitoksen, johon
tulee hakekattila. Tarkoituksena että hake tulee omalta alueelta ja jatkossakin
kuivaniemeläisille voidaan
tuottaa lämpöä todelliseen
lähienergiaratkaisuun turvaten.
Kunnanvaltuusto päätti
kesäkuun kokouksessa Iin
kunnan tulevan koulu- ja
päiväkotiverkon rakenteesta. Mittava päätös hyväksyttiin yksimielisesti, mikä kertoo päättäjien seisovan asian
takana. Tämän mittaluokan
asioissa yksimielisyys on
merkittävää. Kouluverkkopäätös antaa suunnan koulu- ja päiväkotiverkon kehitykselle vuosikymmenen
loppuun saakka.
Koulu- ja päiväkotiverkon osalta päätettiin, että
Haminan koulun vuonna

-58 rakennettu osa puretaan ja alueelle rakennetaan uusi koulu. Samaan
paikkaan keskitetään myös
päiväkotitoimintoja
Lakson ja Alarannan päiväkodeista. Pohjois-Iin koulun
yhteyteen tehdään uusi liikuntasali ja teknisen työn
tilat, sillä aikaisemmat tilat
ovat käyttökiellossa. Alarannan ja Ojakylän koulut
saneerataan. Kuivaniemellä
ala- ja yläkoulun kiinteistö
on hyvässä kunnossa, samoin Olhavassa, joten näissä toiminta jatkuu entiseen
tapaan. Olhavan koulun
osalta päätettiin, että mikäli Olhavassa oppilasmäärä
laskee alle kolmenkymmenen kahtena peräkkäisenä
vuonna, niin täytyy tarkastella koulun lopettamista.
Samoin jos Ylirannan koulun oppilasmäärä laskee
alle neljänkymmenen tai jos
koulun rakenteissa havaitaan terveyteen vaikuttavia
mikrobeja, koulu joudutaan
lopettamaan.
Syksyllä
käynnistyy
myös selvitys monitoimiareenan
rakentamisesta.
Monitoimiareenalla voidaan
käsittää liikuntahallin, jää-

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

Sivunvalmistus:
Painopaikka:

hallin ja uimahallin yhdistelmää tai joitakin edellä
mainituista. Uutta rakennustoimintaa on luvassa
myös terveyskeskuksen alueella sijaitsevan keskuskeittiön tiimoilta.
Olen ehtinyt olla uudessa
työssäni Iin kunnanjohtajana nyt kahden kuukauden
ajan. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikka paljon
opeteltavaa uutta asiaa on
tullut. Aiempi työura Iin
kunnan tytäryhtiöissä antaa
hyvän perustan kunnanjohtajan tehtävän hoitamiseen,
sillä sekä päättäjät että osa
kunnan työtekijöistä ovat jo
entuudestaan tuttuja. Myös
kunnan toimintatavat ovat
tutut. Aiemmassa tehtävässä kunnan elinkeinoelämä
on tullut tutuksi, joten siltä
kantilta siirtymä on ollut
helppo. Mukavaa tulla myös
jälleen nauttimaan markkinatunnelmasta.
Nähdään
Pitäjämarkkinoilla!
Kaikille lukijoille
hyvää kesää toivottaen

Ari Alatossava
Iin kunnanjohtaja

VKK-Media Oy /Eila Lahtinen
www.vkkmedia.fi
Suomalainen Lehtipaino Kajaani
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Aktiivista toimintaa ympäri vuoden
Vuosi 2015 on Kuivaniemen yrittäjien 35. toimintavuosi ja tänä vuonna viettää 30-vuotisjuhlaansa myös
yhdistyksen perinteinen kesäinen voimannäyttö: pitäjämarkkinat. Pitäjämarkkinoiden tiimoilta julkaistaan
jälleen myös tämä Kuivaniemen Kesälehti, yhdessä
VKK-Median kanssa.
Viime vuonna yrittäjäyhdistyksen
toimintaan
kuului lisäksi paljon muutakin ohjelmaa. Hallitus
kokoontui pääsääntöisesti
kerran kuukaudessa, markkinajärjestelyiden merkeissä useammin. Helmikuussa
yhdistys osallistui uuden
Nelosparkki Oy:n avajaisiin
makkaranpaiston merkeissä. Yhdistys osallistui kunnan järjestämään ”Iissä on

ilo”-hankkeeseen, jossa erilaisilla liikunnallisilla aktiviteeteilla halutaan kannustaa
yhdistyksen jäseniä virkistäytymiseen.
Perinteiset lasten hiihtokisat jäivät huonon lumitilanteen vuoksi välistä,
vaikka kysyntää olisi ollut.
Elokuussa valmistui yrittäjäyhdistyksen
puuhaama
mainostaulu Kuivaniemen
risteyksen pohjoispuolelle.
Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Tampereella yhdistyksestä vieraili kaksi
henkilöä. Joulua juhlistettiin
pystyttämällä perinteinen
joulukuusi Kuiva-Turpeen
tontille.
Lisäksi
pikku-joulua
juhlittiin
syyskokouksen
yhteydessä 22.11. Merihelmessä, jossa vuoden yrittä-

jäksi palkittiin kuljetusalan
yksinyrittäjä Jukka-Pekka
Miettunen.

Stipendien saajat
Yrittäjäyhdistys

on

myös

kannustamassa koulujen lupaavia opiskelijoita stipendien muodossa.
Keväällä 2015 Kuivaniemen koulun stipendit saivat
Aliisa Tiiro, Iita Tyykiluoto,

Jessika Jäärni, Jussipekka
Pyörälä, Laura-Elisa Viitala, Marianne Vanhala, Suvi
Ylimartimo ja Ville-Valtteri
Satokangas. Iin lukiosta stipendin sai Mervi Junes ja

Simon lukiosta Marianne
Miero sekä Johannes Varanka. Ammattiopisto Lappian
opiskelijoista
stipendein
palkittiin Juha-Pekka Miettunen ja Milja Karvonen.

tävä, joten kalustoa on monipuolistettu ajan mukaan.
Vuodesta -97 auton perässä
on kulkenut myös jätepakkari, jossa kotitalousjätteet
kuljetetaan Ouluun saakka
poltettavaksi,
viikoittain.
Loka-ajoja hän tekee syksyisin ja keväisin. Lisäksi
Miettunen tekee traktorilla
lumitöitä.

Yksinyrittäjänä toimivan
miehen apuna käy kerran
viikossa apumies auttamassa kotitalouksien sekajätteiden ajossa. Lisäksi moni
nuori on saanut ensikosketuksen työntekoon kiertäessä Jukka-Pekan kanssa Kuivaniemen jäteastioita.

myös näkyä.
Kuluneissa
eduskuntavaaleissa, kaikkien puolueiden vaaliohjelmissa ja
vaalien aluskeskusteluissa
suomalainen työ, yrittäjyys
ja yritysten menestymisen
mahdollistavat olosuhteet
olivat hyvin esillä. Pääministeri Juha Sipilän johtaman hallituksen ohjelma
näyttää lupaavalta. Ohjelman ydinkohdat Suomen
talouden kasvun nopeuttamiseksi ovat keskeisiltä
osiltaan meidän yrittäjienkin ajaman linjan mukaisia: kilpailukyky kuntoon,
verojen korotuksille jyrkkä
ei, julkisia menoja vähennettävä, kasvua yritysten toimintavapauksia lisäämällä,
työmarkkinauudistus työpaikoilla mahdollistettavan
toisinsopimisen kautta.
Ohjelma on kuitenkin
vasta hyvä suunnitelma;
päätökset ja teot ratkaisevat.
Näiden päätösten toteuttamisessa me yrittäjät annamme hallitukselle tukemme.
Suomi on taitekohdassa.

Välttämätön
uusiutuminen on edessämme. Tämän
uusiutumisen ytimessä on
suomalainen yrittäjyys ja
suomalaiset yrittäjät. Suomi
muuttuu ja sen tulevaisuus
rakennetaan yrittäjien kautta. Meidän vahvuutemme
on vahvassa tahdossa ja kyvyssä toteuttaa vaikeitakin
asioita. Haastavista ajoista
huolimatta, me emme ole
menettäneet uskoamme tulevan kehityksen kääntämiseksi paremmaksi. Siksi me
olemme yrittäjiä.
Kesä on meille suomalaisille latautumisen aikaa.
Useimmat yrittäjätkin pitävät ainakin parin viikon
kesäloman. Toivotan lomailijoille rentouttavia ja työssään ahertaville tuloksellisia
kesäpäiviä.

Vas. Arja Honkamaa, Ilkka Pakonen,
Markku Kehus, Varpu Kiuttu, Jukka-Pekka Miettunen, Matti Kumpulainen ja Ari
Kaakkuriniemi.

Kuivaniemen Yrittäjien syyskokouksessa 22.11. vuoden 2014 yrittäjänä palkittiin Jukka-Pekka Miettunen ja palkintoa vastaanottamassa oli myös Varpu Kiuttu. Kuva Juhani Honkamaa

Automiehen geeni kulkee vahvana
Kuivaniemen vuoden yrittäjänä 2014 palkittiin kuljetusyrittäjä
Jukka-Pekka
Miettunen. Valinta oli ajankohtainen sillä, Suomen
Yrittäjien yksi vuoden teemoista oli yksinyrittäjyys.
Jukka-Pekka aloitti uransa
yrittäjänä vuonna 1990 saatuaan liikenneluvan. Tuolloin 28-vuotias nuori mies

osti Helvi Ruotsalaiselta
vaihtolavallisen Volvon, jonka kaupassa tuli mukana lokasäiliö ja soralava.
Siitä lähtien mies on työskennellyt
yksinyrittäjänä
tehtävänään ajaa jäte-, lokaja vaihtolava-ajoja. Lisäksi
mies on ajanut soraa monelle metsä- ja turvetielle sekä
moottoritienkin rakentami-

sessa hän on ollut mukana.
Automiehen geeni tuntuu
kulkevan
vahvana
Jukka-Pekka Miettusen suvussa, sillä hänelle geeni
polveutui isän puolelta. Juha-isä toimi aikanaan Hannun kanssa puuautoilijana
ja heidän isänsä Hannes oli
taksi- ja kuorma-autoilija.
Hanneksen isä Aate toimi

taksiautoilijana jo 1920-luvulla. Myös Jukka-Pekan
pojalla on hallussa automiesgeenistä saadut taidot,
sillä hänkin auttelee isäänsä
työhommissa vuorollaan.
Asfalttityömaat ovat työllistäneet viimevuosina hyvin ja vaihtolava kulkeutuu
useille paikkakunnille. Työtehtävien tasalla on pysyt-

Kesätervehdys

Yrittäjien viestiä kuunnellaan
Suomen kesä alkaa odottelun jälkeen näyttää parhaita
puoliaan. Alkukesän koleus
unohtuu pian, kun aurinko
lämmittää heinäkuuta hel-

teiseksi - näin ainakin minä
toivon.
Yrittäjien valtakunnallisessa edunvalvonnassa on
takana tiivis alkuvuosi. Te-

Suomen yrittäjien puheenjohtaja
Jyrki Mäkynen on yksi Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoiden juhlapuhujista.

kemistämme on leimannut
huhtikuussa käydyt eduskuntavaalit, niitä edeltänyt
ja seurannut vaikuttamistyö puolueiden ja muiden

päättäjien keskuudessa. Ja
kysyntää yrittäjien ratkaisuille onkin ollut kiitettävästi käänteen saamiseksi Suomen talouteen.
Tyytyväisyydekseni voin
todeta, että meidän viestimme on saanut entistä laajempaa kaikupohjaa koko
yhteiskunnassamme. Pohjan tälle työlle ovat luoneet
yrittäjien erinomainen työ
omissa yrityksissään yhdessä työntekijöidensä kanssa
ja meidän yrittäjien merkityksen kasvu koko Suomelle, joka näkyy etenkin vastuunkantona yhä isommasta
osasta työn tarjoamisessa
tässä maassa.
Isot asiat eivät muutu
hetkessä.
Vaikuttamistyö
on pitkäjänteistä. On vain
jaksettava vakuuttamisen
jälkeenkin vakuuttaa päättäjiä ratkaisujemme hyödyistä
kaikille suomalaisille. Tätä
työtä meidän laaja yrittäjäjoukko, yrittäjäluottamushenkilöt ja asiantuntijamme
ovat jaksaneet tehdä kiitettävästi. Palkintoja työstä alkaa

Tapaamisiin
Pitäjämarkkinoilla!

Jyrki Mäkynen
puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät
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Kuivaniemen pitäjämarkkinoille pääsee
myös Dm7-kiskoauton kyydillä, joka
tuttavien kesken tunnetaan Lättähattuna. Museojuna kulkee lauantaina 18.7.
sekä Kemin että Oulun suunnasta.
Menopelinä on siis museojuna, joka
on PoRha ry:n talkoovoimin kunnostama Dm7-kiskoauto. Vuosina 1954-1963
valmistetut dieselmoottoriset kiskoau-

tot olivat Valtionrautateiden käytössä ja
viimeiset lättähatut poistuivat säännöllisestä liikenteestä vuonna 1988.
PoRHa ry eli Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat ry:n riveistä löytyy innokkaita pienoisrautateiden sekä museokaluston kunnostamiseen omistautuneita
harrastajia. Yhdistys tarjoaa suurelle
yleisölle tunnelmallista ja historiallista

henkeä huokuvaa perinnekyytiä eri tapahtumien yhteydessä. Lättähattu on
myös oivallinen menopeli vaikkapa yhdistyksien tai yrityksien virkistysretkille, markkinointitapahtumiin tai muihin
tilausajoihin. Molempiin suuntiin ajettava juna soveltuu myös tiheään heiluriliikenteeseen.

Lättähattu liikennöi lauantaina 18.7.
AIKATAULU
Oulu-Kemi

Saapuu Lähtee
Oulu		 08:35
Haukipudas 08:54
08:58
Ii
09:09
09:11
Kuivaniemi
09:42
Simo
09:54
10:18
Kemi
10:40
Kemi-Kuivaniemi
Saapuu Lähtee
Kemi		 11:05
Simo
11:27
11:29
Kuivaniemi
11:39

Hinnasto:
Kuivaniemi-Kemi
Saapuu Lähtee
Kuivaniemi		
14:20
Simo
14:32
14:34
Kemi
14:56
Kemi-Oulu

Saapuu Lähtee
Kemi		 16:20
Simo
16:42
16:44
Kuivaniemi		
16:55
Ii
17:29
17:31
Haukipudas 17:43
17:45
Oulu
18:09

Kuivaniemen pitäjämarkkinat
on hyvää elinkeinopolitiikkaa
t hallitsevat julkisuutta, niin
Torikauppa ei ole vapaa-ajan toimintaan suuryritykse
pyörii pitkälle pienten ja
elämä
talous
aa
vakav
vaan
,
verrattavaa puuhastelua
yritysten varassa. Pienyritammattitoimintaa perheiden leivänhan- keskisuurten
hyödykkeiden ja palveluitys
merki
kinnan turvaamiseksi. Lähes jokaises- täjien
korostuu, sillä Suomessa
jina
tuotta
den
kesäsa kunnassa on tehty markkinoista
ttia yrityksistä toimii yksinyrittapahtumien vetonaula, kesämatkailun 40 prosen
täjänä.
täky.
Heistä löytyy runsaasti erilaisia tuotKuivaniemellä järjestetään kaksipäitekijöitä. Ongelmana on se, miteiden
Tapah
.7.
väiset pitäjämarkkinat 18.-19
et saadaan vaihdettua rahaksi.
tumassa täyttyy kaksi hyvien markkinoi- ten tuotte
päivittäiskauppaa hallitsee
laista
den oleellista tekijää: on oltava runsaasti Suoma
ketju. Käsityöntekijöillä
suuri
ma
muuta
järmarkkinakauppiaita ja asiakkaille on
on mahdoton tehtävä
a
ottajill
alkutu
ja
i
Kaikk
aa.
jestettävä viihteellistä ohjelm
e. Esteenä ovat piehyllyll
markkinoille tulevat eivät tule etsimään päästä ketjun
tiukka ketjun ohjaja
rät
usmää
toimit
ostettavaa, vaan nauttimaan tunnelmas- net
ista saatava hinta ei useinkaan
Tuotte
us.
ta.
tokustannuksia. Monet
Pitäjämarkkinat avaa pienyrittäjälle peitä edes tuotan
näe mielekkäänä myyeivät
tien tuotteiden suoramyyntiin. Vaikka pienyrittäjät

Menolippu (suluissa lastenlipun hinta)
Oulu
5 (3)
Haukipudas
10 (5)
5 (3)
Ii
15 (5)
10 (5)
5 (3)
Kuivaniemi
20 (10)
15 (5)
10 (5) 5 (3)
Simo
25 (10)
20 (10)
15 (5) 10 (5)
5 (3)

Kemi

Meno-paluulippu (suluissa lastenlipun hinta)
Oulu
10 (5)
Haukipudas
20 (10)
10 (5)
Ii
25 (10)
20 (10)
10 (5) Kuivaniemi
25 (15)
25 (10)
20 (10) 10 (5)
Simo
30 (15)
25 (15)
25 (10) 20 (10)
10 (5)

Kemi

”Pienyritystoimin
ta vaatii rohkeutt
a,
riskinottoa, stress
insietokykyä ja si
nnikkyyttä. On totu
ttava siihen, että
päähän potkijoitak
in löytyy. Silti yrit
täjyys on palkitsev
aa.”

dä tuotteitaan marketteihin. Hyllynpää
ei anna kasvoja käsin tehdyille tuotteille
eikä se kerro tarinoita.
Pienestäkin suoramyyntitoiminnasta
saattaa muodostua hyvin merkittävää
myyntitoimintaa. Maskun huonekaluketjun omistaja Toivo Sukari opetteli kaupankäynnin lakeita myymällä sianporsaita. Tavaraketju Kärkkäistä pyörittävä
Juha Kärkkäinen kierteli aikanaan linjaautolla Pohjois-Suomen markkinoita ja
toreja. Oululainen Lauri Kela oli nuoruudessa tunnettu torikauppias, joka rakensi
Oulun keskustaan kiinteistön, joka tunnetaan nykyisin Anttilan tavaratalona.
Pienyritystoiminta vaatii rohkeutta,
riskinottoa, stressinsietokykyä ja sinnikkyyttä. On totuttava siihen, että päähän

potkijoitakin löytyy. Silti yrittäjyys on
palkitsevaa. Se antaa sisältöä elämään,
vaikka aina se ei takaa palkansaajan tasoista toimeentuloa eikä eläkekertymää.
Monet yrittäjät ovat henkilöitä, jotka haluavat työskennellä itsenäisesti, ja heidän
luonteelleen eivät sovi säännölliset työajat ja palkkatulo.
On ilo nähdä kun moni pienyrittäjä
saa merkittävän toimeentulon lisän Pitäjämarkkinoilta. Hyötyjänä on alkutuottajien lisäksi koko talousalue. Kuivaniemi
saa tunnettavuutta palvelu- ja kesämatkailupaikkana.

Pentti Parviainen
torikauppias ja kalatalousyrittäjä

2015
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Saavu nauttimaan 30. pitäjämarkkinoille!

Kuivaniemen Yrittäjien teltassa karaokea, vetäjänä Veli
Lampela.
Liitto-orava ja AY-jyrsijä Salme Pasi on
puoliksi orava ja puoliksi mies.

Viime markkinoilla palkittiin pitkäaikainen tuttu Jambo vuoden
markkinamyyjäksi. Palkitsemassa Ari Kaakkuriniemi ja Riitta Räinä.
Kuva: Juhani Honkamaa.

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat järjestetään 30. kerran 18.-19.7.2015 ja
paikalle on perinteiseen tyyliin saapumassa yli 100 markkinamyyjää.
Vuosittain kävijöitä on yli 7000 ja
heitä paikalle houkuttelee iloinen
tunnelma, laadukas ohjelma, monipuoliset markkinamyyjät sekä vanhat ja uudet tuttavat. Perheen pienimpien iloksi Christer’s Tivolin

laitteissa saa vauhtia
Iskevää juttua saapuu vääntämään liitto-orava ja AY-jyrsijä Salme Pasi. Vaikka hän on puoleksi
mies ja puoleksi orava, se ei haittaa:
söpöyden ansiosta hän saa lennokkaatkin jutut anteeksi. Hän kertoo
lisäksi olevansa Kemiran pääluottamusmies. Salme Pasi on siis näyttelijä Joonas Nordmanin esittämä ja

Juha Sipilä ja Markku Kehus ovat Juha Peltoperän haastateltavina
viime kesän markkinoilla.

luoma sketsihahmo, joka voitti Putous-televisiosarjan vuonna 2014.
Intialainen taikuri Krishna Bhandari esiintyy sekä lauantaina että
sunnuntaina. Maailmankuulu taikuri on lasten rakastama ja hänet
tunnetaan huimista tempuistaan.
Hän on saanut useita palkintoja komediataikuudesta.
Juhlapuhujiksi saapuvat Iin tuo-

re kunnanjohtaja Ari Alatossava
sekä Suomen yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. Musiikkiesityksistä vastaavat Tarja Ylitalo,
nuorten bändi Marisa sekä Kuivaniemen Pelimannit. Muuhun monipuoliseen ohjelmaan kannattaa
tutustua tämän lehden kansilehden
aikataulussa. Tervetuloa nauttimaan markkinatunnelmasta!

Yleisöä kertyi todella moneen
ohjelmanumeroon runsain mitoin.

Konevoimaa näytillä Pitäjämarkkinoilla

Kuusikymmen luvun traktoreita.

Moottoripyörä IC 350 vm 1948.

Kuivaniemen pitäjämarkkinoiden yksi vetonauloista
on Konevoimayhdistys ry, jonka aktiivijäsenet tulevat esittelemään mielenkiintoisia vermeitään markkinoille. Torniolaisesta yhdistyksestä paikalle saadaan näytille 20 erilaista vanhaa menopeliä, joita
yhdistyksen väki esittelee kiinnostuneille. Luvassa
on vanhoja autoja, mopoja, traktoreita, moottoripyöriä sekä maamoottoreita.
- Yhdistyksemme perustettiin vuonna 2008 tuttavaporukalla, josta löytyi useita vanhoista menopeleistä kiinnostunutta ja nyt meillä on noin 150 jäsentä.
- Koko ikäni olen itsekin vaalinut vanhaa ja harrastanut aiheen parissa, kertoo Konevoimayhdistyksen hallituksen jäsen Martti Pääkkö.
Esittely on esimakua joka toinen vuosi pidettävästä Oikea Moottoritapahtumasta, joka järjestetään tällä kertaa viihdekeskus Torandassa 25.-26.7.,
Torniossa. Tapahtumassa on näytillä hulppeat 500
vanhaa menopeliä, vanhan ajan työnäytöksiä, hyvää
ruokaa sekä lapsille paljon kivaa ohjelmaa.
Suosittu tapahtuma keräsi 2013 noin 10 000 kävijää, eli kiinnostus heräsi myös laajassa yleisössä.
Vanhojen menopelien harrastajia joukossa oli myös
useita, sillä tapahtuma on samalla myös PohjoisSuomen alan harrastajien kokoontuminen. Tuttuja
saapuu paikalle ympäri Suomen ja Pohjois-Ruotsistakin. Vastavuoroisesti torniolaiset vierailevat heidänkin tapahtumissaan.

Mercedes 190 D 1957.

Maamoottoreita.
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VENETSIALAISET BY
ATTENDO SAARENTIEKOTI JA ATTENDO SIMON
PALVELUKOTI

Torstaina 27.8.
(Aseman liikuntahalli, Mattilantie 1,
Kuivaniemi. Opaskyltit nelostieltä).
Portit avoinna klo 10-18. Tapahtuma
on päihteetön.

Nuorisoseuran väki paistaa ahkerasti lettuja tänäkin vuonna Pitäjämarkkinoilla.

The Moonshiners klo 12-14
Kake Randelin &
Company klo 14.30-16
Syssin karaoke koko päivän

Nuorisoseuralla

aktiivista toimintaa

LIPUT

10€

sis. keiton

Tapahtuman
sponsoreina
Kuivaniemen
Nuorisoseura,
YrittäTapahtuman sponsoreina:
Kuivaniemen
Nuorisoseura,
KuivaniemenKuivaniemen
Yrittäjät, Kuivaniemen
jät, Kuivaniemen Eläkkeensaajat, K-Market Simo, Ykkösvalinta Simo sekä
Eläkkeensaajat, K-market Simo, Ykkösvalinta Simo sekä Iin kunta.
Kuivaniemen kunta.
Tapahtumassa myynnissä:

KIOSKISTA HERKKUJA JA GRILLIMAKKARAA

KAHVIA JA MUURINPOHJALETTUJA

ONNENPYÖRÄ JA ARPOJA

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA MUSIIKKIPITOISEEN TAPAHTUMAAMME
KOKO PERHEEN VOIMIN! Lisätietoja: saarentiekoti@attendo.fi, p.040 755 4631

Maisemaravintola Merihelmi
on helmi meren rannalla

www.merihelmi.fi
•	Uudistuneesta Merihelmestä löydät
hyvää ruokaa ja ystävällistä palvelua
•	Uudistunut A’la carte-lista ja kahvio
• Häät, sukujuhlat, syntymäpäivät ja kokoukset
järjestät laadukkaasti meillä näyttävissä tiloissa
• Kuivaniemellä nelostien varrella,
70 km Oulusta pohjoiseen, 40 km Kemistä etelään
• Saatavana myös erä- ja elämyspalvelut
Aamupala klo 8.00-10.00
Noutopöytälounas klo 10.30-16.00
A’la Carte listalta klo 11.00-19.30
(kesäisin 11.00-21.30)

Avoinna
0
8.00-20.0
ma-su klo 0-22.00
.0
kesäisin 8

TERVETULOA!

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

Kuivaniemen Nuorisoseura tulee perinteiseen tyyliin
pyörittämään Markkinabingoa sekä lättykojua pitäjämarkkinoille.
Lauantaina
ja sunnuntaina kello 13.30
pidettävä bingo on saanut
vuosittain hyvin osallistujia,
hyvien palkintojen ansiosta.
Lisäksi Nuorisoseuran talolla esiintyy Sääskisafari solistina Tarja Ylitalo, markkinatanssien merkeissä.
Tänä kesänä Nuorisoseura pyörittää jälleen Vatungin
Pookin kahvila-ravintolaa
päivittäin. Pookissa on nyt
seuran palkkaamat työntekijät, Toini Turkki ja Laura
Nieminen.
Puheenjohtaja
Raimo Ikonen kertoo, että
valtion
työllistämistuki
loppui, joten seura maksaa
henkilöille omasta pussistaan. Siksi Pookiin toivotaan
paljon ruokailijoita, kahvittelijoita ja majoittujia uuteen
majoitustilaan.
Vatungin kesä avattiin
yleisöryntäyksen saattelemana 6.6. ja kyläläiset toivoivatkin lisää vastaavia
meininkejä. Seuraava isompi tapahtuma on Vatunkipäivät 4.7., jossa on paljon
mukavaa toimintaa. Esimerkiksi tapahtumaan saapuu
viihdyttämään torniolainen
tangotaituri Mika Jefremoff,
joka myös pitää auton ruiskumaalausnäytöksen. Lapsien viihdykkeeksi saadaan
pomppulinna ja hulvaton
Pallomerimies. Luvassa on
myös onkikisat kello 10-14,
jossa pääpalkintona polkupyörä ja lisäksi kaikki nuoret osallistujat palkitaan.

Vatungin Pookissa työskentelevä Toini Turkki kertoo, että hänen
vieressään hymyilevä Eetu Hyry on erittäin reipas kesätyöntekijä.

Pookin vieressä kauniilla merenrantapaikalla on neljän hengen
majoitustila, jota Nuorisoseura vuokraa.
Nuorisoseurantalolla on
myös aktiivista toimintaa:
joka toisella viikolla bingoa
ja joka toisella päivätanssit.
Yksityisten juhlavarauksiakin on tehty, ja lisää mahtuu. Kesäkausi huipentuu
Venetsialaisiin ja syksyllä on
perinteiset Elo- ja kalamarkkinat. Myös Iin syysmarkkinoista vetovastuu on Kuivaniemen Nuorisoseuralla.

Suunnitteilla on myös
Nuorisoseurantalon sähköremontti, jossa uusitaan 60
vuotta vanhat piuhat. Joitakin uusia talkoolaisia on
saatu lisää toimintaan. Raimo Ikonen toivottaa uudet
ja innokkaat talkoolaiset tutustumaan rentoon porukkaan ja mukaan lämminhenkiseen toimintaan!

Kuivaniemen Nuorisoseura pyörittää Vatungin Pookia, jonka edustalla on myös mahdollisuus harrastaa frisbeegolfia.

2015
Suvivirsi on taas kajahtanut
monta kertaa. Sain jo lasten
kevätkirkossa esimakua sen
voimasta. Minusta tuntui,
että lasten suusta kuultuna
tämä virsi puhkesi kukkaan.
Seuraavaksi virren voimaa
testattiin Ellilän pihapiirissä Kuivaniemellä. Toukosiunauksessa oli mukana suuri joukko paikkakuntalaisia.
Tilan isäntä esitteli tiluksia
ja kertoi montako sukupolvea oli elänyt tilalla. Suvivirsi on tullut virsikirjaamme vuonna 1701. Tätä virttä
on laulettu Ellilän tiluksilla
vuosisadasta toiseen. Yleensä Jaakko-nimiset isännät
ovat hallinneet tuota vanhaa
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tilaa. Luulenpa, että isännät
ovat saattaneet katsella peltomaisemaa ja hyräillä suvivirren sanoja: taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa.
Varttuneempi väki pääsi
testaamaan virttä Kuivaniemen seniorikerhon kesäjuhlassa. Komeasti virsi kajahti
tässä tilaisuudessa. Kerroin
väelle, että suvivirressäkin
kuvattu Kristuksen valo
eli evankeliumi sai joskus
Kuivaniemellä niin suurta
herätystä aikaan, että yksi
paikallinen isäntä tuumasi:
Kuivaniemen nimen voisi muuttaa kasteniemeksi.
Paikkakunnan nimi säilyi
toki Kuivaniemenä, mutta

suvivirren sanat toteutuivat
ihmisten sydämissä. Suvivirren viimeinen säkeistö
muistuttaa edelleen meille
Jumalan armosiunauksesta:
”Maan, meren anna kantaa
runsaasti lahjojas,
tarpeemme meille antaa sun
siunauksestas.
Suo suloisuutta maistaa myös
sielun sanassas,
ain armos sille paistaa, niin on
se autuas.”
Heinäkuun alussa suvivirsi
kajahti jälleen. Rippikoululaisia saateltiin tämän laulun
siivittäminä alttarille. Kirkossa oli monia kosteita sil-

miä. Rukous nousee Taivaan
Isän puoleen: johdata nuorten elämää, että he voisivat
aikuisena laulaa:

Kesäsaarna

”Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas
paisteemme,
sä sydäntemme valo ain asu
luonamme.
Sun rakkautes liekki sytytä rintaamme,
Luo meihin uusi mieli, pois
poista murheemme”
Toivotan
kaikille!

siunattua

kesää

Kappalainen
Matti Kinnunen
Iin seurakunta

Kesäiset virret kajahtavat markkinakirkossa

Kappalainen Matti Kinnunen ja seurakunnan kuoro vetämässä viime kesänä markkinakirkkoa. Kuva
Juhani Honkamaa.
Vuosi sitten seurakuntamme
järjestämässä markkinakirkossa nautittiin juhlallisesta
tunnelmasta Kuivaniemen
pitäjämarkkinoilla. Kun tulimme Salla-kanttorin ja Esko-suntion kanssa paikalle,

oli markkinoiden esiintymislavalla jo yhteislaulua
vetämässä Kuivaniemen pelimannit. Väkeä oli jo ryhmittäytynyt laulamaan ja
juttelemaan esiintymislavan
viereen. Jaoimme jumalan-

palveluksen laulumonisteita
todella runsaslukuiselle väelle.
Olimme valinneet kanttorin kanssa tuttuja, kesäisiä
virsiä laulettavaksi. Saimme
lavalle esilaulukuoron avus-

tamaan toimitusta. Näin
edessäni paljon tuttuja ihmisiä sekä paljon lomalaisia ja
turisteja, jotka olivat tulleet
kokemaan
Kuivaniemen
markkinatunnelmaa.
Kun valmistelimme kanttorin kanssa tilaisuutta, mietimme kuinka mukavaa on
jalkautua seurakunnan viestintuojina ihmisten pariin.
Meitä taisi vähän jännittääkin tilanne. Monien ystävien
ja tuttujen hymyt rohkaisivat meitä palvelemaan ihmisiä avoimin mielin. Suvivirsi
kajahti uljaana väkijoukosta. Kaunis, helteinen, heinäkuun aamu toi kesäisen
mielen. Siihen sopi valitsemamme kiitosvirsi ”Jumala
loi auringon, kuun…”
Kerroin saarnani lopussa kuinka valitsin yhdeksi
laulettavaksi lauluksi virren ”Kiitos Jumalamme kun

annoit kauniin maan”. Olin
luvannut sen opettaa kuivaniemeläisille
tullessani
vuosia sitten paikkakunnalle papiksi. Tiesin, että seurakunnan edellinen kanttori
Arvo Ågren oli opettanut
sitä kirkkokuorossa, ja se oli
tullut kuoron kautta tutuksi
jo monelle. Päätin että tässä
oli yksi hyvä paikka laittaa
lupaus täytäntöön. Markkinaväki palkitsi minun ja
kanttorin virsivalinnat yhtymällä voimakkaasti veisuuseen.
Yhteislaulun virittäjänä
toimi tietysti maanmainio
kuoromme, jossa oli laulajia
pitäjän eri puolelta. Jumalan
sana ja virret saivat näin palvella kaikkia paikalla olevia.
Kirkon jälkeen jäimme
juttelemaan ihmisten kanssa
ja monet tulivat kertomaan
meille miten kokivat tällai-

sen tilaisuuden avoimen
taivaan alla. Palaute tuntui mukavalta. Me ihmiset
kaipaamme pysähtymistä
kiireen keskellä. Siihen tällainen hetki antaa mahdollisuuden.
Kiitän omasta ja seurakunnan puolesta yhteisestä juhlahetkestä. Mukavaa
oli katsella, kun eri-ikäiset
markkinavieraat lauloivat
ja rukoilivat yhdessä. Seurakuntamme on taas tänä
kesänä järjestämässä markkinakirkkoa markkina-alueella. Tervetuloa laulamaan,
hiljentymään ja pysähtymään. Tehdään markkinakirkosta taas yhdessä yhteinen juhlahetki.

Kappalainen
Matti Kinnunen

Markkinakirkkoa seurannut väki kajautti virsiä komeasti. Kuva Juhani
Honkamaa.

Taiteilija Kari Holma viimeistelee akvarellityötä,
jossa aiheena on Kuivaniemen kirkko.

Kuivaniemen Kirkko akvarelliksi
Useat ovat kyselleet taiteilija Kari Holmalta milloin
hän maalaa Kuivaniemen
kirkostakin akvarellin, jotta
siitä saataisiin taidekuvat ja
kortit muistoksi ja sukulaisille lähetettäväksi. Nyt hän
julkaisee Pitäjämarkkinoilla taidekuvat Kuivaniemen
kirkosta, historiapostikortit
jäävät syksylle. Tämä on viides Holman tekemä Iin historiaa koskeva taidekuva.
- Kirkkojen maalausta on
vauhdittanut se, että kirkkoaiheeni valittiin Oulun
Aluetaidemuseon
kierto-

näyttelyyn vuodeksi 2016.
Tämäkin
kirkkoakvarelli
lähtenee kiertämään Vanhan Oulun läänin alueella
näyttelytiloissa, pääasiassa
kirjastoissa, Holma kertoo.
Työn alla on samanaikaisesti kirja Pohjois-Suomalaisista kirkoista. Kirja
on jatkoa Kulttuurikohteita
Pohjois-Suomessa,
jonka
kannessa Jähti komeilee.
Kun parikymmentä uutta
aihetta yhdistetään aikaisemmin julkaistuihin, niin
saadaan pelkästään kirkkoaiheinen opus. Työn alla

on muun muassa Simon,
Turkansaaren, ja Oulujoen
kirkot sekä kirkkoja Lapin
läänistä, esimerkiksi Tornion vanha kirkko.
- Tosin maalauspuuhia
häiritsee työnteko. Kun
tämäntyyppiseen kotiseututaiteiluun ei ymmärrystä apurahojen jakajilta ole
isommalti riittänyt, täytyy
taiteilijan kiertää markkinoita ja messuja toteuttaakseen
haaveensa. Poikkeuksen on
tosin tehnyt iiläinen Valto
Pernun säätiö, joka kolmen
vuoden välein on muistanut

taiteilijaa pienehköllä apurahalla, Holma kiittelee.
Holma on ollut mukana
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla lähes 20 vuoden ajan.
Mieluisana muistona hänellä käy mielessä vuosi 2000,
jolloin hän yhdessä Kehuksen Markun kanssa julkaisi
Jähtilautasen Kuivaniemen
markkinoilla. Itse markkinat
olivat silloin koululla, jossa
hänellä oli taidenäyttelykin.
Holma onnittelee Kuivaniemen Yrittäjiä 30-vuotiaan
Pitäjämarkkinatapahtuman
johdosta!
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Roolinvaihtajat esittää:

Harmaat pantterit
Me tulemme taas!
Sääskisafari-tanssit
Kuivaniemellä
pe 17.7.2015
Solistina

Tarja Ylitalo
rinteisen
Tule kokemaantupe
lavatanssien nnelma!

VATUNKIPÄIVÄ
LA 4.7.sy!klo 12-16

p
Vapaa

ää

,
Kuivaniemellä 779
e
ti
an
n
Pohjoisran

• Pallomerimies
• Mika Jefremoff laulaa
ja pitää automaalausnäytöksen
• Kemin Harmonikkakerho
• Kuivaniemen ja Simon pelimannit
• Ukonkantokisa
• Pomppulinna
Lohisoppaa,
muurikkalättyjä,
jäätelötötteröitä
Peräkärrykirppis,
lisätietoja:
044 209 4496

Onkikisa kello 10-14

Pääpalkintona polkypyörä. Paras nainen
palkitaan.Kaikille nuorille palkinto.

Järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura
Tapahtumaa sponsoroi Leppäkosken Sähkö
ILLALLA POOKISSA:
Maratoonikaraoke klo 18-02
Vetäjänä Tarja Tihinen
Vapaa pääsy!

Täyden palvelun liikenneasema
a
Aamupala klo 05.00 - 10.00 Aitookaa!
u
r
Lounas klo 10.30 - 15.00
ti
ko

Pizzoja klo 22 saakka
Pikaruokaa yötä päivää
Myös sauna käytössä yötä päivää!
MEILLÄ
MYÖS
VEIKKAUSPISTE!

Neste Kuivaniemi NELOSPARKKI OY
Kirkonkyläntie 7 A, 95100 KUIVANIEMI
Puh. 08-724 7125

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi

Liity jäseneksi

Tänä vuonna Iin kansalaisopiston teatteriryhmä Roolinvaihtajat on valinnut näytelmäkseen hauskan mutta
puhuttelevan
näytelmän.
’Harmaat pantterit’ on kertomus vanhainkodista, jonka värikkäät ja suorapuheiset asukkaat on vaiennettu
ankeilla rutiineilla sekä vahvoilla lääkkeillä.
Taloon tuleva uusi johtaja apujoukkoineen nostattaa vanhukset kapinaan,
joka kyseenalaistaa hoidon
olevan kiinni pelkästään rahan ja henkilökunnan puutteesta. Näytelmä herättää
komedian keinoin vakavia

kysymyksiä – miksi vanhuksista ei huolehdita ihmisarvoisella tavalla? Miksi
hoitohenkilökunta uupuu
työhönsä? Kuinka korjata
asenteita liiankin hektisessä
yhteiskunnassa?
Heikki Lundin kirjoittaman näytelmän on ohjannut Sanna Kluukeri, joka
kertoo, että näytelmä sai
ensi-iltansa 23.5. Nuorisoseuralla ja kumpikin näytös
sai noin 60 katsojaa eli aivan

kiitettävästi vuodenaikaan
nähden. Kevätmyrskyt koettelivat ensi-iltaväkeä ja sähkökatkon vuoksi pidettiin
ylimääräinen 20 minuutin
kahvitauko. Yleisö oli ymmärtäväistä ja näytelmäporukkakin säilyi hyvillä
mielin.
Luonnonvoimista
huolimatta näytelmä vietiin
loppuun ja se saikin hyvän
vastaanoton.
Rooleissa nähdään Lea
Backman, Tellervo Jyrkkä,

Eila Wiik, Anita Tuuttu,
Pekka Riepula, Marja-Leena
Lämsä, Mikko Karhu, Eeva
Miettunen, Marja-Leena Jalopaasi, Matti Ellilä, Leo Pakanen, Pentti Ellilä ja Sirkka
Junes. Puvut, lavastus ja
valot on toteutettu Roolinvaihtajien yhteistyöllä ja lisäksi avustajana on ollut Lea
Kestilä.

Harmaat pantterit nähdään Iin Huilingissa 11.7. klo 16 ja 12.7. klo 14.
Kuivaniemen nuorisoseuran pantterit valtaavat tuttuun tapaan
myös Pitäjämarkkinoiden aikaan: 16. ja 18.7. klo 18 sekä 19.7. klo 13.

Iissä Venetsialaiset koko perheelle
Uutta toimintaa ja tapahtumia kaivataan ja tarvitaan.
Venetsialaisia on ehkä pidetty pienemmässä mittakaavassa Iissäkin, mutta nyt
Iin Urheilijat aikovat laajentaa tapahtuman viettoa koko
perheelle. Mukana menossa on ollut ja on tavalla sekä
toisella Ii Instituutti.
Päivä ja paikka on lyöty lukkoon. Pistetään siis
muistiin lauantai 29.8. Iin

Venetsialaiset, joiden paikkana on Rantakestilä. Koko
ohjelma ei ole vielä aivan
kansissa, mutta tarjontaa tulee olemaan koko perheelle.
Lumivalakeissa huippusuosion saanut Roope- taikuri
tulee hauskuttamaan nuoria
ja vanhempia.
Ii on paistatellut laulukilpailu- otsikoissa, kun Minna
Hautakangas menestyi Voice of Finland -kilpailussa.

Nyt nuorille kyvyille tarjotaan omasta takaa mahdollisuus, kun tiettävästi Iin
ensimmäinen Nuori ääni
kilpailu – aloittaa pitkän,
luultavasti ansiokkaan toimintansa. Lasten ilotulistus
on hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa, mutta vanhemmatkin saavat katsoa
mukana.
Rantakestilän lava on
viime vuosina jäänyt vä-

hemmälle käytölle. Mutta
Venetsialaisiltalla
pistetään jalalla koreasti ainakin
kahden yhtyeen voimin,
Tervettä Tavaraa kvartetti
ja WTFunk-yhtye on jo varmistettu. Tulikukka Show
sekä vanhempien ilotulistus
puolen yön aikaan on ohjelmassa. Senkin jälkeen jatketaan mukavissa merkeissä.

Risto Tolonen

Iin Venetsialaiset lauantaina 29.8.2015 Rantakestilässä.

Oijärvellä aktiivista kyläyhdistystoimintaa
Oijärven toripäivät pidetään
lauantaina 4.7. kello 10–13 ja
myyjiksi on tulossa vuosien varrelta vanhoja tuttujakin. Valikoimaa on kahvio-

tuotteista vaatteisiin, kenkiä,
kukkia ja arvontaa. Tapahtumaa järjestää Oijärven kyläyhdistys, jonka kannatusjäseneksi voi myös liittyä

Oijärven Kyläyhdistyksen pyöräilytapahtumassa 6.6. ensimmäinen käyntikohde oli Metsänvartijantalo.

paikan päällä. Toripäivän
ajankohta on muodostunut
vuosien saatossa vakioksi.
Kävijöitä on ollut perinteisesti mukavasti, kuten paikallisia ja mökkiläisiä, mutta
myös kauempaa esimerkiksi
Simosta ja Kemistä päin.
Kyläyhdistys
järjesti
myös yllättävän suositun
Oijärvi tutuksi -pyöräilyretken 6.6., jonne osallistui
44 henkilöä. Porukka lähti
Sampolan tiehaarasta Metsänvartijan talolle, jonka
jälkeen Kivijoen koululla
kuultiin Lauri Kilpimaan
historiakertomusta.
Porukka pääsi myös yllätysvierailulle Piilolan Pirtille.
Päätepisteellä Leväjärvellä
tutustuttiin Harjumuseoon
sekä paistettiin makkarat ja
nautittiin munkkikahvit.
- Tarkoituksena on jatkaa

pyöräilytapahtumia jatkossakin ja tutustua eri kohteisiin. Päivä oli kertakaikkisen
mukava ja kyläläiset toivoivat lisää näitä. Oli oikein
lystiä ajella porukalla tunnelmallisia metsäteitä pitkin
ja kuulla alueen historiasta,
Auli Pietarila kertoo.
Kyläyhdistyksen
tapana on myös järjestää muuta
toimintaa ympäri vuoden.
Itsenäisyyspäiväjuhla
kyläkirkolla saa usein kirkkosalin täyteen ja mukana on
kunnan edustajiakin. Tapana on myös juhlia äitienpäivää. Lisäksi Kyläyhdistys
muistaa stipendillä jokaista
reipasta koululaista, jotka
ovat Jokikylän koulun öljyvahingon jälkeen joutuneet
kulkemaan Kuivaniemellä
asti koulussa.

Oijärven toripäivät lauantaina 4.7.2015 kello 10-13.
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Kuivaniemen
Kievari

nyt meiltä!

Lohitie 2,
Kuivaniemi

Puh. 08-724 7278
Maistuvat pannupitsat!

Saarihovin radalla päästellään jälleen lujaa markkinaviikonloppuna. Kuvat Joni Alavesa

SM-tason jokkista Kuivaniemellä
JokkisRace SM-kisa käydään
markkinaviikonloppuna
Saarihovissa 18.–19.7. Jokkis
on jokamiesluokan autourheilulaji ja kisajärjestäjä JokkisRace on valtakunnallinen
toimija, jonka tarkoituksena
on pitää laji mahdollisimman edullisena harrastajille.
Kuljettajaksi pääsee 30 euron jäsenmaksulla ja netistä
löytyvän tentin läpäisemällä. Kisamaksut pidetään kurissa ja autonkin saa hyvällä tuurilla jokusella satasella,
kertoo Jukka Heittola.
Kisa käydään nuorten eli

15–18-vuotiaiden, naisten
(yli 15 v), yleisessä, etuvetokartaanien sekä ProRacekuninkuusluokassa. Kaikissa paitsi kuninkuusluokassa
kisa-auto on pakko myydä
kisan päätteeksi 1600 eurolla toiselle kisailijalle. Lajin
henkeen kuuluen näin vältetään kilpavarustelua.
Meri-Lapin Moottorikerho ry eli tuttavallisemmin
MeLaMoke ry vuokraa kunnostamaansa Saarihovin rataa kisajärjestäjälle ja on toki
itsekin mukana. Yhdistys
järjestää joka vuosi yhden

tai kaksi isoa jokkis-kisaa,
joihin normaalisti osallistuu noin sata kuljettajaa
tukijoukkoineen. SM-tason
kisaan on odotettavissa huomattavasti enemmän porukkaa.
Katsomoon pääsee seitsemän euron lipulla ja alle
12-vuotiaat
ilmaiseksi.
Ruotsin puolen kukkolasta saapuu pariskunta pyörittämään buffettia, josta
Heittolan mukaan sai viime
vuonna poskettoman hyviä
ruotsalaisia nakkisämpylöitä. Tervetuloa mukaan!

pe 3.7.
la 4.7.
ke 8.7.
pe 10.7.
la 11.7.
ke 15.7.
pe 17.7.
la 18.7.
pe 24.7.
la 25.7.

Didyn Disco-karaoke
Didyn karaoketanssit
Syssin keskiviikkokaraoke
Kievari 30 v. Disco-karaoke
Juha Alvari
Syssin keskiviikkokaraoke
Javas 50 menomusiikkia
Markkinatanssit Pentti&Rainer
Tarjan Karaoke
Shang-a-lang rokkibändi

Vaasan Deli Paninit

Talon omat
Perinteinen
munkki +
kahvi
Hillomunkki +
kahvi

liMyös greilt!
annoks

2,50 €
3,30 €

Jäppisen Baari
Haminantie 2, Ii • P. (08) 8173 244
Ma-to 8-20, pe-la 8-22, su 10-16

PITOPALVELU TUULIA

!

tuloa

e
Terv

KUIVANIEMEN
KOIRAHOITOLA
Löytöeläinten
vastaanotto

Juhla- & leivontapalvelut
P. 050 401 8551, 050 350 4882
Häät * Ristiäiset * Pikkujoulut
Muistotilaisuudet ynnä muut
Soita ja pyydä tarjous!
UUSI OSOITTEEMME ON
Putkinotkontie 1 c, Kuivaniemi

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

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi

Simon ja Iin alueelta

040 720 0506

Liity jäseneksi

Sampola kokoaa Oijärven kyläläiset

JokkisRace SM-kisa markkinaviikonloppuna
Kuivaniemellä Saarihovissa 18.–19.7.

Oijärven Nuorisoseuran talolla Sampolassa päästään
tänäkin kesänä kuluttamaan
tanssilattioita tai muuten
vain kokoontumaan rupattelun merkeissä. Nuorisoseura pitää kesällä baaria auki
lauantaisin kello 19-01 ja levyjen tahtiin voi tanssahdellakin. Veera Kuha kertoo,
että lauantai-illoissa käy väkeä ainakin 20-30 henkilön
verran. Kyläläiset ovat olleet tyytyväisiä, että on jokin
paikka missä kokoontua tapaamaan toisiaan.

Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:
Sähkö ja kiinteistönhoitotyöt: puh. 040 526 8119
Rakennustyöt: puh. 045 634 1799

!

Soita ja kysy

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.

le juhlia, tapahtumia ja kokouksia varten. Tarvittaessa
kahvituskin onnistuu.
- Kylmän alkukesän
vuoksi on ollut vähän hiljaisempaa, mutta kun Oijärvellä pidetään tapahtumia niin
kyllä niihin osallistuu mukavasti ihmisiä. Kun kauppa
lähti kylältä, pelästyimme
hiljeneekö tämä kylä kokonaan. Onneksi kukaan ei ole
tainnut vielä asian vuoksi
muuttaa pois, Veera Kuha
kertoo.

”Kun kauppa lähti kylältä, pelästyimme hiljeneekö tämä kylä kokonaan. Onneksi kukaan ei ole tainnut vielä asian vuoksi muuttaa pois.”

TARVITSETKO TYÖVOIMAA?
MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT

Tapahtumiakin
järjestetään: Lauantaina 11.7.
pidetään
karaoketanssit.
Lauantaina 1.8. järjestetään
perinteiset Sikajuhlat, jonne
viimevuonnakin
myytiin
lähes 300 lippua. Sikajuhlille
saapuu esiintyjiäkin: sisällä tanssikansaa viihdyttää
Armi Tenkula, Matti Ojala
ja Eldorado sekä ulkoalueella Tj Jupe.
Lauantaina 22.8. tanssittamassa Sampolassa on
Rainer Bollström. Sampolaa
vuokrataan myös yksityisil-

SANEERAUSNAUSKA OY
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Tarja Ylitalo ja Sääskisafari tanssittavat taas!
Kuivaniemen pitäjämarkkinoiden markkinatansseissa
nuorisoseuran talolla esiintyy Sääskisafari. Orkestereita
ja solisteja on tänäkin vuonna mukana useita, suurimpana nimenä Tarja Ylitalo.
Lisäksi musiikkia kuullaan
simolaiselta kaksikolta: harmonikkataituri Mauri Matala, joka säestää laulaja Tarja
Tihistä. Kaksikko esiintyi ensikertaa yhdessä viime kesänä Simon Pappilan areenalla.
Tihinen on Tähtiartisti ruhtinatar vuodelta 2013.
Iskelmälaulajatar Tarja
Ylitalo tuli 70-luvun lopulla
laajasti tutuksi koko maassa
Kerrasta poikki -kappaleen
ansiosta. Nykyisin hän asuu
Pellossa ja tekee keikkoja
kysynnän ja ehtimisen mukaan. Ylitalolla on aikaisempiakin hyviä kokemuksia
Kuivaniemen nuorisoseuralta, joten nyt on mukava
tulla uudestaan.
- Puhtaasta sydämestäni

voin kehua Kuivaniemen
Nuorisoseuraa
puitteiden
järjestämisestä. Kun Sääskisafari lähtee liikkeelle, se
on kuin sirkus: melkein sata
henkilöä. Sosiaaliset asiat
olivat kunnossa: kaikki pääsivät saunaan, pystyi laittamaan ruokaa ja tiskaamaan.
Majoituskin onnistui hienosti, kehuu Ylitalo.
- Kuivaniemellä on aina
ollut hyvä vastaanotto. Paikalla on aina joku laittanut
kahvit valmiiksi ja toivottanut tervetulleeksi. Samalla
on voinut keskustella miten
illan toivotaan menevän.
Myös Oijärvellä Sampolassa
olemme esiintyneet useasti ja siellä tehtiin aikoinaan
yleisöennätyksiäkin, Ylitalo
muistelee.

Sääskisafarikiertue
kuuluu kesään
Jo lähes kolmenkymmenen
vuoden ajan on ainutlaatui-

Vatungin Pooki
p. 046 628 2149

su-to 12-20, pe-la 12-23 (02)

la 4.7. Maratoonikaraoke klo 18-02, vapaa pääsy
su 5.7. Yksityistilaisuus klo 12-16
pe 10.7. Duo Huoponen ja Jesiöjärvi 21-01.30, liput 5 e
Jäätelötötteröitä! Vuokrasauna!
Kesätupa: 4 hlöä, sauna, merinäköala, 60 e / vrk, 300 e / vko
pe 17.7. Markkinatansseissa Nuorisoseuralla Sääskisafari

Tansseja Oijärven Sampolassa
Ojalantie , Oijärvi

11.7.2015 klo 21.00-01.00
Syssin karaoke, liput 5 €
1.8.2015 Sikajuhlat klo 21.00-02.00
Armi Tenkula, Matti Ojala & Eldorado ja
ulkona TJ Jupe, liput 15€
22.8.2015 klo 21.00-01.00
Rainer Bollström yhtyineen, liput 15€

Järj. Oijärven Ns ry

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

TERVETULOA
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

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

nen
Sääskisafari-lavatanssikiertue
monipuolistanut
Lapin kesätapahtumien tarjontaa. Tornionlaakson Musiikkiklubi ry:n järjestämä tapahtuma on vuosien aikana
mahdollistanut ikimuistoisia
kesäillan hetkiä niin läänin
kasvukeskuksissa kuin myös
pienemmillä paikkakunnilla.
- Olemme lähteneet siitä, että talkoovoimin omalta
osaltamme pyrimme säilyttämään perisuomalaisen
lavatanssiperinteen, kertoo
yhdistyksen puheenjohtaja
Maija-Liisa Pakisjärvi.
Sääskisafari-lava kiertää
tänä kesänä 14.-18.7. Kiertue
alkaa Sodankylän Kieringistä 14.7. ja päättyy Tornioon
Umpitunnelin rantaan lauantaina 18.7. Konsepti on
kaikkina vuosina osoittautunut toimivaksi ja niinpä tänäkin vuonna tarjotaan elävän
musiikin ja tanssiliikunnan
ystäville laadukasta ja monipuolista musiikkia tauotta.

Tarja ja Tuomo Ylitalo viihdyttivät viime kesänäkin Kuivaniemen pitäjämarkkinaväkeä.

Vanhan ajan eloa
Elettiin sodan jäläkeistä aikaa. Sodan arvet oli saatu
aika lailla parannettua, ainakaan niistä ei liiemmälti
puhuttu. Köyhyyden aallonpohja oli ohitettu ja elettiin
nousun aikaa. Kylän pirtit
on täynnä lapsia ja osa kammareistakin, sillä monissa kattilakunnissa ei muita
huoneita ollutkaan. Kuten ei
meilläkään. Asuimme vanhassa pirttirakennuksessa,
jossa oli vain pirtti ja kamari,
molemmat hyvän kokoisia.
Rakennus sijaitsi jokitörmällä, mutta joelle päin ei
oltu raaskittu tehä yhtään
ikkunaa. Pirtissä oli iso uuni,
jonka eessä hella, kulumassa
oli piisi. Porstua oli jääny
keskentekoseksi. Sivuilla oli
lauvotus, mutta ovi ja ikkunat olivat jääneet aukoiksi.
Jokirannassa, vähän ettäämmällä oli hirsistä tehty savusauna, joka oli jostain syystä
tehty naapurin maalle. Pirttiä vastapäätä, pohojoispuolella oli navettarakennus ja
karjatalo. Välissä oli aukko,
josta pääsi hevosella ajamaan läpi. Maantielle mentäessä oli puohirakennus,
joka suojasi itäpuolen ja teki
pihasta neliömäisen.
Puohirakennus
käsitti
kolome erillistä huonetta ja
se oli tehty tukevista hirsistä. Eessä oli koko rakennuksen mittaiset, pari metriä leviät portaat. Eteläpäässä oli
kesäkööki, jossa keitettiin ja
syötiin kesäisin. Nurkassa
oli hella ja piippu. Keskimmäisenä oli puohi. Ovesta
mentäessä oikialla oli huo-

neen mittainen pöytä, joka
oli tehty seinää vasten. Huone pysy kesälläki viiliänä ja
sielä säilytettiin ruokatavarat. Lattialla oli jauhoamme
ja silakkanelikko, johon oli
painotettu
suolasilakkaa.
Navetan puoleisessa päässä
oli hevostalli, johon mahtu kaks hevosta. Meillä oli
vain yksi hevonen, ruuna.
Tien vieressä oli aitta, kuten
oli tapana. Puohirakennus
oli hyväkuntoinen, sen sijaan muissa rakennuksissa
oli räystäs lähentyny maata
aika tavalla.
Perheissä oli vallalla
luontaistalous, kotoa saatiin laviasti sanottuna kaikki
tarpeellinen. Vain suola ja
tulitikut haettiin kaupasta.

kään tarvinnu olla toisille
kateellinen. Kaikilla oli kuiten myös vähän paremmat
pyhävaatteet. Pyhien aikana
kartanolla kävi melekonen
jytäkkä, kun kylän poikia
tuli meille. Millon pelattiin
polttopalloa tai leikittiin
vankipiilua tai kymmentätikkua. Jos vähänki jäi aikaa
kotitöiltä, saikattiin jokirannassa uistellen ja onkien.
Keväällä kun veet aukes ja
tuluva meni ohi, alako kova
hauenuistelu. Paras syönti
oli alakukesästä ja sillon tuli
komioita hauenvonkaleita!
Siinä oli pajunviittakset tiukilla, kun kaloja kannettiin.
Keskikesällä onkiminen
oli mieluisaa hommaa. Ahvenia ja särkiä tuli mukavas-

”Perheissä oli vallalla luontaistalous,
kotoa saatiin laviasti sanottuna kaikki
tarpeellinen. Vain suola ja tulitikut
haettiin kaupasta.”
Navetasta saatiin maito ja
liha. Maito meijeröitiin separaattorilla ja voi kirnuttiin
veivikirnulla. Meillä oltiin
edistyksellisiä, että pystykirnu oli viety aittaan museoesineenä. Potut saatiin
omasta maasta, samoin rieskajauhot, milloin ei pakkasherra ehtiny niitä viemään.
Ruuan puolta oli yleisesti
kaikilla, vaikka muuten oli
puutetta kaikesta. Ostoja oli
rajotettu kortilla. Kuitenkin
kaikki kattilakunnat olivat
köyhyysrahan yläpuolella.
Vaatetus oli kaikilla tasasen heikkua, ettei kenen-

ti ja joskus saatiin jokunen
lahnakin. Tympäsi aikalailla, kun isä huuteli kesken
kalastuksen niittyhommiin
ja justiin, kun kala alako
syömään hyvin. Ja mikä
pahinta, kun Nivalan pojat
jäivät onkimaan meijän kalapaikkaan.
Syyspuolella meillä vanahemmilla pojilla oli oma kalastuslaji, nimittäin matteen
pyynti. Se alotettiin, kun syksyn yöt alako pimetä. Kuitenkin ennen lehenkuumeen
aikaa. Sillä kun lehti alakaa
lentämään, niin matteen
syönti loppuu siihen. Sulo,

Timo, Leo ja minä oltiin annettuja siihen hommaan.
Nuoremmat Elina ja Eila
olivat äitin käsikassarana ja
Ossi nuorimpana oli vielä
pieni. Pyynnin valmistelut
piti alottaa jo päivällä rattisten pyynnillä Kuruojasta.
Alussa me pyyettiin rattiset
pärekorilla, joka laitettiin
ojan kapiaan kohtaan ja
kahta puolta kepeillä husoen ajettiin rattiset koriin. Se
sitten kiepsautettiin pystöön
ja valutettiin vesi pois ja rattiset pääläriin. Meille sattu
hyvä tuuri, kun Koskelan
pappa kävi meillä kylässä.
Meijän puuhat huomattua
teki meille sääskiverkosta
lipon. Paksusta rautalangasta kaari tukevaan varteen
ja kutoi siihen verkon. Perä
supussa kuin tonttulakki.
Se oli hyvä värkki rattisten
pyynnissä. Ei tarvinnu husomamiehiä, sen kun vain
pujotteli, niin lipon perä kuhisi rattisia.
Me syötettiin koukut valamiiksi ennen joelle menua.
Istuttiin puohin portailla ja
syötettiin semmosia litteitä
kuparin värisiä. Isä oli ostanu ne Hyryn Väinön kaupasta. Hyvin ne pyytivät, ei
niitä maje ujostellu. Muut
koukut oli normaaleja. Piti
vain olla huolella, ettei kissa päässy syömään meidän
pyydyksiä. Sillä kerran se
pääsi sen tekemään ja juoksi karkuun matteen koukku
leukaperässä. Saatiin kuitenkin kiinni ja koukku talteen.
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www.camping-merihelmi.fi
info@camping-merihelmi.fi
0400 695 876

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

Campingalue palvelee ympäri vuoden

IIJOEN
KALASTUSLUVAT
Nenonen, Jäppinen,
Kuha, Kärkkäinen

Luvat koko Iijokisuulle
ja merialueelle.
Säännölliset kirjolohi-istutukset
Illiin ja Yläaltaalle.

Lisätietoa:
www.kalaaiista.fi /
Etelä- ja Pohjois-Iin
kalastuskunnat

Naamioteatteri: Lemminkäisen tarina
Kansainvälinen naamioteatteri käynnistyi
Iin Ylirannalla kesäkuun puolivälissä. The
Dragon Dance Theatre, eli Sam ja Katah
Kerson Kanadasta johtavat yhteisöllistä taidepajaa, jonka tuloksena näemme naamioteatteriesityksen Huilingin lavalla elokuun
toisena viikonloppuna, perjantaista sunnuntaihin 14.–16.8. kello 20.

Työpajassa yhdistyvät performanssitaide, tanssi, liikkeet, improvisaatio, äänet, teatteritaito, mielikuvitus, luominen,
jättisuurten nukkejen käsittely ja hauska
yhdessätekeminen. Työpajaan ja teatteriesitykseen osallistuu väkeä Iin Näyttämöyhdistyksestä ja Iin Taideyhdistyksestä
sekä iiläisiä nuoria, muusikoita ja muita

taiteilijoita.
Aiheeksi valikoitui Lemminkäisen tarina, sillä haluttiin juhlistaa 185-vuotiasta
Kalevalaa. Työpajassa valmistetaan jättiläismäisen suuria naamioita, banderolleja,
pukuja ja muuta visuaalista rekvisiittaa.
Samaan aikaan valmistetaan esityksen käsikirjoitus osallistujien ideoiden pohjalta.

ja kalastusta Kuivajoella
Koukut laitettiin pyyntiin
ennen hämärän tulua. Pyynnit laitettiin Nalakkikoskelle.
Käveltiin Antin talon ohi,
Sotaniemen sivutte. Vanahaa polokua pitkin matkaa
kertyy kilometrin verran
Kokkosaaren kohalle, josta
aloitamme koukkujen laiton.
Kokkosaari on noin puolen
hehtaarin kokonen lämpäre,
josta puolet jää tuluvan aikana veen alle. Saari jakaa Kuivajoen kahtia ja sen yläpuolelta alakaa Nalakkikoski.
Juhannuksen aikaan ruukaa
Keppi-Antti pittää kokko ja
soittaa haitaria.
Me laitamma valamiiksi
syötetyt, noin metrin mittasen langan päähän solometut
koukut vapoihin, noin puolen metrin päähän latvasta
ja vapa kärki eellä pohjaan.
Yläpää maalle tai kivelle ja
kivet painoksi. Vapoja oli jo
valamiiksi hakattu. Iikka on
jo aiemmin pyytäny matteita ja hakannut vapoja. Ne
on vanhan tavan mukkaan
yhteisiä. Se on semmonen
taika, että se pannee joka
ensin ehtii, Timo tuumas.
Ensimmäisen vavan Sulo
laitto saaren alapuolelle niemen nokkaan ja kehui, että
se on paras paikka. Jos tästä
ei saa, nii ei sitten mistään.
Vapoja laitettiin pyyntiin sopivin välimatkoin ja sellasiin
paikkoihin, josta arveltiin
matikan uivan. Sulo ja Timo
laittoivat vavat pyyntiin ja

me Leon kans kipparoitiin
syöttikoukkujen
kanssa.
Harakka-perukkaan ei sitten
laiteta yhtään koukkua, sillä
siittä ei ole ikinä saatu yhtään kalaa, Timo tiesi ja niin
se jätettiin väliin. Minä siihen
lisäsin painokkaasti, ettei
saaha nytkään.
Harakka-perukaksi sanottiin koskessa olevaa pientä
kostetta, jossa on akanvirta,
eikä siitä kaloja saatu. Vapoja
riitti lähelle Koivukoskea. Ne
jäivät kivien päälle törröttämään kuin pöllinparkkuupukit lanssissa, pää ylöspäin.
Nyt tulee hyvä majeyö.
Ei näy kuuta ja piliveen vet-

sukat, muut vaatteet löyty
tuolin pielukselta. Työnnyttiin ulos missä oli vielä
hämärää. Ei satanu, mutta
ilima oli pilivessä, sellainen
”Juuson pouta”. Kalaämpäri
käsipuolessa käveltiin jonossa koukuille.
Nyt kävellään pojat ”Tuurintietä” Sulo varmisteli
ja me muut myötäilimme.
Tuurintieksi sanottiin oikopolokua, joka meni kuusikon poikki suoraan koskenniskalle. Nimensä se sai
meiltä, kun kerran koukuille
mennessä oikaistiin samaa
polokua ja kehuttiin, että
kalatuuri paranee kun oi-

”Paras syönti oli alakukesästä ja
sillon tuli komioita hauenvonkaleita!
Siinä oli pajunviittakset tiukilla...”
tää, Sulo tuumasi, kun selekä
keikkona vahtaili tavaalle.
Siinä touhutessa alako jo
hämärtää ja koukut olivat
pyynnissä. Palailimme kotia polokua jonossa kävellen
niin kuin ”Oijärviset kirkkoon”, kuten sanonta kuului.
Aamulla herättiin siihen
kun isä huuteli, että nouskaahan pojat koukuille ennen
ku matteet oksentaa koukut
suusta. Eikä meitä tarvinnu
enempi nohittaa, sillä olimma heti paukkana pystyssä.
Kiukaalta haettiin kengät ja

kastaan. Ja kuinka ollakaan,
meille sattui hyvä kalasaalis.
Tätä nimeä me ei olla pilattu,
vaan käytetään vain silloin,
kun muut kalan saalismerkit
on kohillaan. Niin me menimmä Tuurintietä.
Sulo alotti kokemisen
siittä mihin se illalla laittoi
ensimmäisen koukun. Ja
kuinka ollakaan, heti ensimmäisestä lähti reipas kilonen
matikka. Kala sätkytteli, kun
se laitettiin ämpäriin ja lanka
sangan ympärille solomuun.
Koukkuja koetettiin järjes-

tyksessä vuorotellen. Ikäjärjestyksessä vanhin alotti,
Sulo, Timo, Leo ja minä. Vavat nostettiin maalle seuraavaa kertaa varten. Koukuista
saimme matteita mukavasti,
ämpäri melekein täyteen.
Minäkin sain kolome majetta. Laskettiin, että mateita oli
yhteensä seittemän ja suurin
Sulon saama toistakilonen.
Eikä me muutkaan jääty paljon huonommaksi. Saalista
pidettiin tavallista parempana.
Ämpärissä kävi melekonen mutkittelu, kun mustat
matteet kiemurtelivat päät
näkösällä. Oli hyvä, että
mentiin Tuurintietä, Leo varmisteli paluumatkalla, joka
käveltiin aika rivakasti.
Kotona äiti ihasteli kalasaalista, kun minä nostin
lanjoitta koko majenipun
näkösälle. Niin kuin suurempaakin asiaa ja kaiken päälle
sanoi, että se on tuo Paavo oikia kalamies. Minusta tuntui,
että olen minä sentään aika
poika. Minun mielestä siihen
voisi ihan hyvin lisätä, että
ei ainuastaan kalamies vaan
oikia ”saamamies”.
Päälle juotiin äitin laittamaa teetä ja edellesänä päivänä leivottua nisua tuuman
vahavunen pala. Ja se kyllä
maistui hyvältä.

Paavo Koskela

The Dragon Dance Theatre (suomennettuna Lohikäärme tanssiteatteri) vieraili
edellisen kerran Iissä vuonna 2010. Tuolloin loppiaisena esitettiin Matka valon
maahan -esitys Iijoen jäällä ja samalla poltettiin haminalaisten joulukuuset. Työpajan taiteellinen johtaja on Anna-Kaisa Järvi.
Naamiotyöpajaa pidetään Järven tilalla.

Puutavaran kuljetusta

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

IIN PUU- JA METALLITUOTE

•HIRSIRAKENNUKSET • PIHARAKENNUKSET
•AUTOTALLIT • JÄTEASTIAKATOKSET

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

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Poniravit

tutustuttaa nuoret hyvään harrastukseen

Puh. 0400 290 547

Vauhtia viime vuodelta Ailion Radalla
käydystä poniravi-kisasta.

Matti Böök Oy
Maa- ja turveurakointi
Seulottua peltomultaa
Kaivinkonetyöt

puh. 0400 287 729
Janne 040 744 9020
Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24
95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125
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

Kuljetusliike

KAAKKURINIEMI OY
• Turvekuljetukset • Rahtikuljetukset • Lavettikuljetukset

Puh. 050 441 3121

kaakkuriniemi@suomi24.fi

Lauantaina 25.7. Ailion Raviradalla käydään jo toisen
kerran Poniravi-kisa, jota
järjestämässä on Rannikon
Hevosseura ry. Kisa käydään harjoitusravien hengessä ja kaikki osallistujat
palkitaan. Viime vuonna poneja oli parikymmentä, vaikka toinen iso ravitapahtuma
sattui samaan aikaan.
Poniraveista halutaan leipoa jokakesäinen tapahtuma, sillä se on saanut todella
hyvää palautetta. Tarkoitus
on myös tutustuttaa nuoria
ja lapsia raviharrastuksen
pariin. Poniraveihin voivat
osallistua 12 vuotta täyttäneet, jotka ovat suorittaneet
poniajokortin. Poniajo-oikeus päättyy ohjastajan täytettyä 18 vuotta.

- Raviharrastus on erittäin hyvä nuorille. Siinä oppii vastuuntuntoa, sillä ponista tai hevosesta on pakko
huolehtia. Lisäksi se on erinomainen kuntoa kehittävä
liikuntamuoto, Matti Tiiro
kertoo.
Vuonna 1973 perustettu
seura järjestää monenlaista
toimintaa,
muun muassa jääraveja. Ensimmäiset
Iin Jääravit kisattiin jo -47,
mutta 90-luvulta alkoi 18
vuoden tauko. 2013 perinne
herätettiin uudelleen eloon.
Ravitoiminnan lisäksi säännölliseen toimintaan kuuluu
yhteiset pikkujoulut. Lasten
iloksi järjestetään poniajelua
useissa tapahtumissa, kuten
tänäkin kesänä Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla.

Viime vuoden Poniraveissa mukana oli
Elina Miettunen ja poni Dagacia Awa.

Nines muuttaa lähemmäs asiakkaita
Parturi-kampaamo
Nines
muuttaa toimintansa elokuussa Kuivaturpeen taloon, Kuivaniemen keskustaan. Yrittäjä Nina Timonen
kertoo, että nykyisin Kuivaturpeen talossa toimiva
kampaaja Sari Hirvaskoski
lopettaa toiminnan. Kuivaniemen keskeisemmällä paikalla myös iäkkäät ja liikuntarajoitteiset asiakkaat on
otettu huomioon, sillä liiketila on katutasossa.
- Teen edelleen tarvittaessa kotikäyntejä ja olen joskus
saattanut käydä hakemassakin asiakkaan. Olen melko
joustava myös aukiolojen
suhteen, mutta välillä on
yritettävä saada aikaa myös
perheelle, sanoo Nines. Hän
on kolmen lapsen äiti, jonka
apuna on myös avopuoliso.
18 vuotta alalla ollut Nines on toiminut viimeiset
kaksi ja puoli vuotta kotinsa
yhteydessä olevassa tilassa,
joten muuton myötä yrityksen kulut kasvavat. Nines
toivookin että olemassa olevat ja uudet asiakkaat löytävät uudet tilat, sillä onhan
liikehuoneisto jo tuttu entuudestaan.
Nines on syntynyt Ruot-

sissa ja perheen juuret ovat
Kuivaniemellä.
Meerimummulla oli kemikalio
kylällä, joten yrittäjyyskin
taitaa olla mummun peruja. Jo neljävuotiaana tyttö
oli kuuluttanut haluavansa
kampaajaksi.
Ollessaan Raahessa kampaamokoulussa Nines sai

kuulla epäilyksiä siitä pystyykö Kuivaniemellä tulemaan toimeen kampaajana.
Kylän pienuudesta huolimatta yrittäjyys on toiminut hyvin ja asiakkaita käy
joskus Oulustakin. Nines
muistuttaa, että oman kylän
palveluita kannattaa käyttää
että palvelut säilyisivät.

- Kampaamoyrittäjänä tapaa paljon ihmisiä ja pääsee
jutustelemaan. Päivät ovat
välillä pitkiä, mutta ihanat
asiakkaat auttavat. Ja onhan se niinkin, että yrittäjän
täytyy rakastaa työtään jaksaakseen, Nines summaa.

Nina Timonen eli tuttavallisemmin Nines muuttaa elokuussa uusiin tiloihin asemakylälle.

2015

Uudet yrittäjät tuovat
tuoretta ilmettä Merihelmeen
Maisemaravintola Merihelmi sai helmikuussa uudet
yrittäjät
vetovastuuseen.
Veljekset Petri ja Pasi Alakiuttu ovat uudesta statuksestaan huolimatta tuttuja
kasvoja Merihelmessä, sillä
kumpikin on työskennellyt
ravintolassa jo lähes kymmenen vuotta.
Kellosta lähtöisin olevat
miehet pyörittävät lisäksi
erä- ja elämyspalveluita tarjoavaa yritystä, Erä-pata Elämyspalvelut Ay. Veljekset
ovat huomanneet, että vaikka Merihelmi vie valtaosan
työpanoksesta tällä hetkellä,
niin yritykset täydentävät
hienosti toinen toisiaan.
Uudistuneesta Merihelmestä löytyy edelleen hyvää ruokaa ja ystävällistä
palvelua. Uutuutena saatiin
myös Veikkauksen palvelut. Toki tuoreilta yrittäjiltä
löytyy myös uusia ideoita,
joiden pohjalta ravintolaa
palveluineen
kehitetään.
Kiinteistöön lienee tulossa
esimerkiksi Vaude -vaellus-
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Lasiasioissa

MUSTOSEN
LASI KY

Asentajankatu 4, 94600 Kemi, puh. 223 864

Päivystys 0400 695 880

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

Veljekset Petri ja Pasi Alakiuttu ovat Merihelmen uudet yrittäjät.
vaateliikkeen myyntipiste.
Lisäksi rakennus on saanut
raikasta ilmettä uuden ulkomaalin ansiosta.
Kesältä odotetaan lämpimiä kelejä, koska silloin
väkikin liikkuu. Terassi on
matkailijoiden ehdoton suo-

sikki ja täynnä aina hyvällä
ilmalla. Lisäksi ravintolan
salia on varattu kiitettävästi
yksityistilaisuuksia varten.
Yritys työllistää tällä
hetkellä kolme vakituista,
kolme extraa ja viisi kesätyöntekijää. Väkeä on oltava

runsaasti, sillä aukiolotunteja on paljon aamukahdeksan
ja iltakymmenen välillä. Ja
jos pihaan kurvaa muutama turistibussi, täytyy olla
valmiuksia palvella kaikkia
hyvin.

Merihelmi sai kesäkuussa uuden vaaleansinisen
ulkomaalin entisten ruskean ja oranssin värien
tilalle.

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

raskaskalustokorjaamisen erityisosaaja

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

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

Kotimaista energiaa - www.vapo.fi

Kemi
Tornio
Huoltajankatu 2 Sepänkatu 4
045 171 2974
045 879 5898
Päivystys 24h +358 400 392 555
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Iin Tukkilaisk

EELLÄ
KOKO PERH ä
TERVETULOA la 4.7.2015 RantakestilMikko
Tapio & Mysteeri

ski
Raasakkako
pe 3.7.2015
set.
utukset ja harjoituk
ita.
Klo 18-20 Ohijuoks
makkaraa sekä virvokke skun harjoitukset.
Puffetista kahvia ja
100 m3/s. Koskenla
Iijoen Vanhassa Uomassa 524.
281
Lisätietoa Eero p. 0400

ski
Raasakkako
la 4.7.2015
klo 13.00 Kisojen avaus Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s
utukset
klo 13.00 Ohijuoks
an kilpailu
klo 13.10 Sauvonn
uppa.
klo 14.10 Huutoka
ki, Heli ja Markku.
tututut Aki Palsanmä
TV:stä
a
Meklarin
ja
nesoutu.
klo 15.00 Kirkkove
. Oulun Tähtisirkus
ohjelmaa ja tekemistä
klo 13-16.30 Lapsille
johdolla
Los Karvakuonos
luja Iin Laulupelimannien
klo 15.30 Yhteislau
VOF tähti.
gas.
Hautakan
klo 16.00 Minna
skun kilpailu
klo 16.30 Koskenla

tanssit. Esiintyy
lippu 10€.
Klo 21.00 Tukkilais
ja Ravintola. Tanssi
Iin Urheilijoilla Puffetti
p. 050 3950 305
Lisätietoa:
toimikunnan sihteeri
ari p. 0400 281 524
Riitta Räinä, järjestely
Alaraasakka, ratamest
5398
Ilmoittautumiset Eero
ka Koskela p. 040 525
Kilpailun johtaja Antti-Pek
Tervetuloa!

klo 17.30 Rullaus
en jako
klo 18.00 Palkintoj

, PipeLife, Kasvoiden Puffetti ja Ravintola
traktoreita.
Alueella: Iin Urheilijo
än tekoa, sekä vanhoja
maalausta, Käpylehm
ilmaiseksi.
12€ ja alle 12v
Pääsylippu

4.7.2014
OSKELLE LA
RAASAKKAK
IIN TORILTA
)
KULJETTAA
HINTAAN.
myös väliltä
A IIKKA –BUSSI
(Kyytiin pääse
YY PÄÄSYLIPUN
PALVELULINJ
Raasakantie
MATKA SISÄLT
alismaantie—
15.30
— Asematie—Ma 13, 13.30, 14, 14.30, 15,
aloasemantie
jat: 12.30,
REITTI: Iin tori—P
17.30, 18, 18.30
Iin torin lähtöa
Paluuajat: 17,
366 0111
050
p.
Lisätietoa: Jukka
Iin Energia Oy

Iin Jätehuolto
IIN METSÄTYÖ OY
Paakkola Oy

3.-4.7.2015

Iin Tukkilaiskisat

TERVETULOA KOKO PERHEELLÄ
pe 3.7.2015 Raasakkakoski
Klo 18-20 Ohijuoksutukset ja harjoitukset.
Puffetista kahvia ja makkaraa sekä virvokkeita.
Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s. Koskenlaskun harjoitukset.
Lisätietoa Eero p. 0400 281 524.
la 4.7.2015 Raasakkakoski
klo 13.00 Kisojen avaus
klo 13.00 Ohijuoksutukset Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s
klo 13.10 Sauvonnan kilpailu
klo 14.10 Huutokauppa.
Meklarina TV:stä tututut Aki Palsanmäki, Heli ja Markku.
klo 15.00 Kirkkovenesoutu.
klo 13-16.30 Lapsille ohjelmaa ja tekemistä. Oulun Tähtisirkus ja
Los Karvakuonos
klo 15.30 Yhteislauluja Iin Laulupelimannien johdolla
klo 16.00 Minna Hautakangas. VOF tähti.
klo 16.30 Koskenlaskun kilpailu
klo 17.30 Rullaus
klo 18.00 Palkintojen jako

la 4.7.2015 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit. Esiintyy Mikko Tapio & Mysteeri
Iin Urheilijoilla Puffetti ja Ravintola. Tanssilippu 10€.
Lisätietoa:
Riitta Räinä, järjestelytoimikunnan sihteeri p. 050 3950 305
Ilmoittautumiset Eero Alaraasakka, ratamestari p. 0400 281 524
Kilpailun johtaja Antti-Pekka Koskela p. 040 525 5398
Tervetuloa!

Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Ravintola, PipeLife, Kasvomaalausta, Käpylehmän tekoa, sekä vanhoja traktoreita.
Pääsylippu 12€ ja alle 12v ilmaiseksi.
PALVELULINJA IIKKA –BUSSI KULJETTAA IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 4.7.2014
MATKA SISÄLTYY PÄÄSYLIPUN HINTAAN.
REITTI: Iin tori—Paloasemantie — Asematie—Maalismaantie—Raasakantie (Kyytiin pääse myös väliltä)
Iin torin lähtöajat: 12.30, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30
Paluuajat: 17, 17.30, 18, 18.30
Lisätietoa: Jukka p. 050 366 0111
Iin Energia Oy

Iin Jätehuolto
Paakkola Oy IIN METSÄTYÖ OY
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Tukkilaislajit ovat
kunnianosoitus perinnetyölle
EELLÄ
KOKO PERH
TERVETULOA
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Klo 18-20 Ohijuoks
makkaraa sekä virvokke skun harjoitukset.
Puffetista kahvia ja
p. 050 3950 305
Lisätietoa:
100 m3/s. Koskenla
toimikunnan sihteeri
Iijoen Vanhassa Uomassa 524.
ari p. 0400 281 524
Riitta Räinä, järjestely
281
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0400
kka,
p.
Eero
Alaraasa
Lisätietoa
Ilmoittautumiset Eero
p. 040 525 5398
Antti-Pekka Koskela
ski
johtaja
kkako
Kilpailun
Raasa
la 4.7.2015
klo 13.00 Kisojen avaus Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s
Tervetuloa!
utukset
klo 13.00 Ohijuoks
an kilpailu
klo 13.10 Sauvonn
uppa.
klo 14.10 Huutoka
ki, Heli ja Markku.
tututut Aki Palsanmä
Meklarina TV:stä
ja
nesoutu.
Kirkkove
klo 15.00
. Oulun Tähtisirkus
ohjelmaa ja tekemistä
klo 13-16.30 Lapsille
johdolla
Los Karvakuonos
luja Iin Laulupelimannien
klo 15.30 Yhteislau
gas. VOF tähti.
klo 16.00 Minna Hautakan
skun kilpailu
klo 16.30 Koskenla
klo 17.30 Rullaus
en jako
klo 18.00 Palkintoj
, PipeLife, Kasvoiden Puffetti ja Ravintola
traktoreita.
Alueella: Iin Urheilijo
än tekoa, sekä vanhoja
maalausta, Käpylehm

Kuningasjätkäkisoihin musisoimaan saadaan Voice of Finlandista tuttu iiläinen nuori laulaja
Minna Hautakangas.

4.7.2014
ilmaiseksi.
OSKELLE LA
12€ ja alle 12v
RAASAKKAK
IIN TORILTA
)
KULJETTAA
HINTAAN.
myös väliltä
A IIKKA –BUSSI
(Kyytiin pääse
YY PÄÄSYLIPUN
PALVELULINJ
Raasakantie
MATKA SISÄLT
alismaantie—
15.30
— Asematie—Ma 13, 13.30, 14, 14.30, 15,
aloasemantie
jat: 12.30,
, 18, 18.30
REITTI: Iin tori—P
17.30
Iin torin lähtöa
17,
0111
Paluuajat:
p. 050 366
Lisätietoa: Jukka

Pääsylippu

Iin Energia Oy

Iin Raasakkakoskella lauantaina 4.7. käydään Kuningasjätkä - Iin Tukkilaiskisat.
Ratamestari Eero Alaraasakan mukaan kesä on siinä
mielessä erikoinen, että tulvavesiä juoksutetaan yläjuoksulta vieläkin. Vettä on
siis runsain mitoin.
- Valtaosa ilmoittautujista
tulee perinteisesti viimetingassa. Nyt ilmoittautuneista löytyy jo kovia kisaajia,

jotka ovat pärjänneet aikaisemminkin, kuten Juha Julkunen, kertoo Alaraasakka.
Tukkilaiskisa
käydään
samaan entiseen tyyliin. Tapahtumaan pääsee jo tutustumaan perjantai-iltana, kun
klo 18–20 ohjelmassa on ohijuoksutus sekä harjoitukset.
Lauantaina päivä alkaa
kello 13 ja luvassa on vanhaan tyyliin sauvontakisa,
rullausta ja koskenlaskua.

Lajit ovat kunnianosoitus
perinnetyön tekijöille: tukkimiehille ja metsureille.
Useilla lajin vanhemmilla
harrastajilla on jopa kokemusta tai muistikuvia nuoruudesta, kun uittohommat
vielä työllistivät väkeä vapaiden koskien rannoilla.
Lisäksi Iin kunnan ja Urheilijoiden joukkue huhkii
Pipelifen joukkuetta vastaan
kirkkovenesoutukisassa.

Iin Jätehuolto
IIN METSÄTYÖ OY
Paakkola Oy

Monipuolinen
oheisohjelma
Televisiosta tuttu huutokauppakeisari Aki Palsanmäki yhdessä Helin ja Markun kanssa tulevat vetämään
Kuningasjätkähuutokauppaa.
Tapahtuma-alueelta
löytyy myös lapsille paljon
kivaa tekemistä: muun muassa sirkus- ja karvakuonoesityksiä, Iin Urheilijoiden

Kuvassa Riku Pakasen tyylinäyte viime vuoden Kuningasjätkä-kisasta.

puffetti,
tikanheittokisaa,
kasvomaalausta sekä vanhoja traktoreita.
Kuningasjätkä
-tapahtumassa kuullaan Minna
Hautakankaan
musisointia. 16-vuotias iiläinen tuli
keväällä tutuksi television
musiikkikisa Voice of Finlandista. Minna oli kisan
kuopus ja hän eteni lähes
semifinaaleihin Yö-yhtyeen
Olli Lindholmin luotsaa-

massa joukkueessa. Minna on hyvillään, että kisan
jälkeen paikalliset osaavat
pyytää häntä tapahtumiin
esiintymään. Hän opiskelee
Madetojan
musiikkilukiossa, joten nyt kesälomalla
ehtii oikein hyvin keikkailla.
Illalla Tukkilaistansseissa
Iin Rantakestilässä tanssimusiikilla ilahduttaa Mikko
Tapio & Mysteeri.

Yli-Iin Puu ja Turve
Metsänhakkuupalvelut
vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266, 91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi

Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170
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Kukka ja Kemikalio

Pirtti

Oijärveläisille järjestetyn tilaisuuden yhteydessä käytiin
tutustumassa Komppasuon pintavalutuskentällä.

Kuivajoentie 13 A 2
95100 Kuivaniemi
Puh. 08-724 7230
tai 040 771 3792

- ajanmukaista kukkapalvelua
- sidontatyöt kaikkiin juhliin
- monipuolinen lahjatavaravalikoima
Tervetuloa!

www.kuivaniemenkukkapirtti.fi
Kesäterveiset toivottaa
Parturi-Kampaamo

Nines

0400 850 340

Parturi-kampaamo siirtyy 1.8. alkaen
Asemakylälle os Ratatie 2 B
väistyvän Parturi-kampaamo
Sari Hirvaskosken tiloihin.
Tervetuloa vanhat
ja uudet asiakkaat!

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

- Perennat ja pensaat
- Pihasuunnitelmat

Yli-Olhava
Puh. Auli 0400 192 142

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

Kesäkuulumisia Kuiva-Turpeelta
Veromörkö on viimeisten
parin vuoden aikana jäädyttänyt kylmällä kosketuksellaan turpeen markkinoita
erityisesti sähkön tuotannossa. Turvevarastot ovat
kasvaneet
ennätysmäisen
suuriksi. Varastossa on niin
Kuivaniemellä kuin muuallakin Suomessa noin kahden vuoden tuotannon verran polttoainetta. Lupauksia
veron alennuksista on annettu jo edellisen hallituksen aikana, mutta lopullisia
päätöksiä vielä odotellaan.
Turvetuotannossa toimivien
yrittäjien kassa on ollut viime aikoina tiukoilla, mutta
hanskoja ei ole vielä heitetty kehään. Sateinen alkukesä on hidastanut tuotannon
käynnistymistä, mutta jospa
pienentyneet tuotantotavoitteet saadaan vielä loppukesän aikana kurottua kiinni.
Myönteisen ympäristölupapäätöksen vuonna 2013
saaneilla Jääräsuon lisäalueella ja Kontiomaansuolla tuotantoalueiden kuntoonpanotyöt ovat hyvässä
vauhdissa noin 60 hehtaarin
alalla. Kivijokivarressa sijaitseville turvetuotantoalueilla, Komppa-, Kompsa- ja
Turkkisuolla, valumavesien
käsittelyä tehostetaan muuttamalla tällä hetkellä sulan
maan aikaisessa käytössä
olevat pintavalutuskentät
ympärivuotiseen käyttöön.
Vaikka kentät ovat talvella
jäässä, on Oulun yliopiston
tekemissä tutkimuksissa todettu ympärivuotisen käytön olevan kuitenkin tehokkaampi menetelmä vesien

puhdistumisen
kannalta
kuin pelkkä lasketusaltaiden käyttö.
Avoin keskustelu paikallisen väen kanssa niin onnistumisista kuin epäonnistumisista sai jatkoa tänäkin
kesänä. Kesäkuussa Sampolassa järjestettiin erityisesti
oijärveläisille suunnattu tilaisuus turvetuotannosta ja
Oijärven hoitokalastuksesta.
Lappian kalatalouskoululta

Vesa Niemitalo kertoi hoitokalastuksen tavoitteista ja
samalla pohdittiin kolmena
vuonna tehdyn särkikalastuksen tuloksia. Onhan
kalarikas Oijärvi tunnettu
suurista hauista ja ahvenista, joten keskustelua asiasta
riitti.
Pintavalutuskentän toimintaan ja tuloksiin perehdyttiin Komppasuolla. Suokävelyn jälkeen Oijärven

rannassa kaatosateessa kuivilla puilla paistettu makkara maistui erityisen hyvälle.
Kuivaniemen yrittäjien
poikkeuksellisen hyvää yhteisen tekemisen henkeä ei
voi kuin ihmetellä vierestä!
Ja siitähän ei seuraa muuta
kuin tuloksia, kuten jo 30.
kerran järjestettävä markkinatapahtuma sen osoittaa.

Virpi Käyhkö

Jääräsuon lisäalueella kuntoonpano on vesiensuojelurakenteiden ja ojitusten jälkeen
edennyt vaiheeseen, jossa tuotantosarat jyrsitään ja muotoillaan.

LVI-URAKOINTI

- putkityöt -

ARTTU HÖYHTYÄ OY

Puh. 040 843 7088
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Kuivaniemen Sievi Shop täytti 10 vuotta

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa
Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi
Puh. 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net

Maansiirto ja
maa-ainestoimitukset
Sievi Shopin valikoimassa korostuu kotimaisuus sekä käsityö: jalkineissa, laukuissa sekä keramiikassa. Muutakin valikoimaa löytyy.
Kymmenen vuotta on mennyt todella nopeasti, toteaa Hanne Linnatie, joka on
Kuivaniemen Sievi Shopissa töissä koko sen olemassa olon ajan. Sievin Savi Oy
avasi keramiikkamyymälän
Kuivaniemelle juhannuksen
jälkeen 2005, Merihelmeen
rakennettuun uuteen siipeen. Yrittäjä Terhi Vähäsalo oli ensimmäisenä kesänä
itsekin myyjänä ja hän esimerkiksi järjesti pihalla keramiikkanäytöksiä.
Kymmenessä vuodessa
liike on ehtinyt muuttua
paljon. Jo 2006 valikoimaan
tuli mukaan toisen sieviläisen yrityksen Sievin Jalkineen tuotteita. Nykyisin
Kuivaniemen myymälä on
erityisesti Sievi kenkien erikoismyymälä, mutta valikoimasta löytyy myös muita
jalkineita, Piia Vähäsalon
Utua -laukkumallistoa sekä
muuta pientavaraa. Sievin
tuotteissa korostuu kotimaisuus ja käsityötaidot.
- Paikka on mukava ja
tykkään kovasti tehdä töitä
täällä. Pienessä perheyrityksessä tunnemme toisemme
ja voimme luottaa toisiimme. Pienessä puodissa on
myös helppo olla lähellä
asiakasta ja palvella alusta
loppuun. Lisäkseni tässä on

työntekijänä Satu Sankala
mutta puodissa on aina yksi
henkilö kerrallaan. Merihelmen
työntekijöistäkin
on tullut tuttuja, mikä on
mukavaa, niin ei tunne ole-

vansa yksin töissä, Hanne
kertoo.
Liikkeen asiakkaat koostuvat enimmikseen ohikulkijoista, joten sesongit
ajoittuvat myös lomakausil-

le. Heinäkuussa liikkeestä
löytyy synttäritarjouksia, ja
juhlavammin 10-vuotissynttäreitä vietetään torstaina 9.
heinäkuuta, Hanne vihjaa.

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

Kuivaniemen Vesi Oy
Särkitie 6, 95100 Kuivaniemi
Toimitusjohtaja Keijo Kemppainen
Puh. 724 7484, 0400 397 593
Esa Laitinen 040 412 8213

T

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

Kuivajoentie 1668, 95130 Hyryoja
Hanne Linnatie esittelee Utua -laukkumallistoa, joka on niin ikään ote sieviläisestä käsityöosaamisesta ja tyylikkäästä designista. Laukut on suunnitellut sieviläinen yrittäjä Piia Vähäsalo.

30-vuotias Kievari kiittää asiakkaitaan

Kievarin emännästäkin on mukava kesälämpimällä istahtaa kahvittelemaan terassin puolelle.

Kuivaniemen Kievarissa elämä on jatkunut tasaisesti jo
30 vuotta, jonka kunniaksi
perjantaina 10.7. kievari juhlii syntymäpäiviänsä kakkukahvein ja illalla Didyn
Disco-karaoken merkeissä.
Tällöin asiakkaille on myös
ilmainen sisäänpääsy. Lauantaina 11.7. synttäritansseihin esiintymään saapuu
Juha Alvari.
Synttäriviikonloppuna haluan kiittää asiakkaita
siitä, että ovat mahdollistaneet Kievarin toiminnan
näin pitkään. Olen saanut
tehdä sitä mistä tykkään.
Vaikka joskus väsyttäisikin
töihin lähteminen, niin heti
kun pääsee juttelemaan ja
laskemaan leikkiä asiakkaiden kanssa, niin sitä on kuin

uusi ihminen, kertoo Kievarin omistaja Raili Suomela.
Raili perusti kievarin samana viikonloppuna, kun
pidettiin ensimmäiset Kuivaniemen pitäjämarkkinat,
vuonna 1985. Sitä ennen hän
oli 15 vuotta ollut Osuuskaupan palveluksessa, mutta kun työt loppuivat, joku
vinkkasi että laita oma yritys. Kontiotuotteen asiamies
Alvar Lytsy oli alkuaikoina
Railille tärkeä innostaja ja
neuvonantaja.
- Nälkä ja jano ei lopu ihmisiltä koskaan, ja siksi uskalsin perustaa oman ravintolan. Alvar Lytsykin sanoi,
että ala vaan hommaan, sinä
olet niin palvelualtis, että
sulta kyllä onnistuu. Pitkään
meillä oli myös ruokailu-

puolta, ja siitä saan olla ylpeä, että aina meidän ruuista tykättiin. Tai ainakaan
kukaan ei tullut moittimaan,
Raili naurahtaa.
- Heti alkuun sain hyvät
ja luotettavat työntekijät, ja
heitäkin pitää kiittää. Myös
omat tytöt ovat olleet paljon
isona apuna, ja vaikka nykyisin kummallakin on oma
työ ja elämä, niin silti välillä
ovat pystyneet auttamaan.
Talonmiehen tehtävissä ja
muuta apua on tarjonnut
myös miesystäväni Tapsa,
Raili kiittelee.
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OULU N H AU TAUSTOIMISTO

Iissä on ilo -hanke laittaa
yrittäjätkin liikkumaan

Kanssasi surun kohdatessa.

Hautauspalvelua
taidolla ja kokemuksella.

Yksilölliset hautakivet
Kovan kiviveistämöltä.

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

l

*kalevalainen jäsenkorjaus
*hermoratahieronnat
*lymfahoito
*detox –koko kehon puhdistus

Sirkka Jaara 040 744 9738
Hoitoja
Iissä Pikkusorosentie 53

Meillä on 6.-12.7.

SYNTTÄRIT
Myymälämme täyttää 10-vuotta!

Koko synttäriviikon
paljon tarjouksia!
To 9.7. Maistiaisia
ja lisäetuna

10€

-20%

Liikunta kuuluu olennaisena
osana myös yrittäjien jaksamiseen. Tätä varten Kuivaniemen Yrittäjät panostavat
jäseniensä arkeen tarjoamalla yhteisiä aktiviteetteja, jotka järjestetään ”Iissä on ilo”
-hankkeen johdolla. Hanke
tarjoaa mahdollisuuksia tutustua monipuoliseen liikkumiseen.
Kuivaniemelläkin yrittäjät treenaavat säännöllisesti
liikuntaneuvoja Tiina Ylisiuruan johdolla. Yhteisistä
liikuntahetkistä on tullut
mukava ja virkistävä osa jo
monien yrittäjien viikkoa.
Liikuntaneuvojan
voi
Ohjaamassa ja kannustamassa liikkujia on liikuntaneuvoja
Tiina Ylisiurua.

alennus kaikista
normaalihintaisista
kesäkengistä!

Naisten kesäkengät
mu, pu, va
80,50€ (115€)

Myös puheenjohtaja Ari
Kaakkuriniemi on huomannut miten yhteiset
salivuorot tuovat lisäpuhtia arkeen.

Miesten sandaalikengät
harmaa
101,50€ (145€)

-30%

Merihelmi, Kuivaniemi
avoinna ma-su 10-20

www.kuiva-turve.fi

Kuivaniemen Yrittäjien kuntosalivuoro 4.6. lähti käyntiin iloisissa tunnelmissa.

tarvittaessa kutsua myös
omaan yritykseensä. Liikuntaneuvoja tarkkailee työntekoa ja millaista fyysistä rasitusta työ tekijälleen teettää.
Ylisiurua antaa mielellään
vinkkejä millaisilla liikuntamuodoilla ja jumppaliikkeillä omaa kuntoaan voisi
kehittää niin, että työssä jaksaisi paremmin sekä välttyisi työperäisiltä rasitusvammoilta.
Ylisiurua on ollut liikuntaneuvojana Iin kunnalla
viime talvesta lähtien. Hän
on nauttinut työnsä vaihtelevuudesta saadessaan vierailla erilaisissa yrityksissä
ja ohjatessaan erilaisia ihmisiä. Hän antaa myös tarvittaessa ravinto- ja liikuntaneuvontaa.

2015
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Näyttelyssä olhavalaista mieskomeutta

Tämän kesän valokuvanäyttelyssä poseeraa
useampi olhavalainen komea mies.

Olhavan Wanhassakaupassa voi vielä tänäkin kesänä
tutustua paikallishistoriaan
aidoimmillaan. Kaupan perusti 1880-luvulla valtionpäivämies Erkki Sassi ja
kauppahuone on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan
tiskeineen ja jauholaareineen. Kauppamuseossa on
esillä Erkki Sassin jäämistöä
sekä otteita hänen samannimisen poikansa, kauppias
Erkki Sassin laajasta valokuvakokoelmasta.
Ulla Muhonen ja hänen
tyttärensä Riitta pyörittävät museota tänä kesänä
lauantaisin ja sunnuntaisin
kello 11–17, 26.7. saakka.
Kahviosta saa kahvia, pullaa ja jäätelöä. Tarjolla on
myös matkamuistoja, joissa
on teemana Olhavan vanhat kuvat. Wanhakauppa
ja kahvio ovat olleet auki jo
muutamana kesänä aikaisemmin.
Tämän kesän näyttelyssä
korostuu olhavalainen mieskomeus 1900-luvun alusta
lähtien. Erkki Erkinpoika
Sassin valokuvista on koottu myös historiaa henkivä
poikakalenteri, jossa kyläläiset ja jokivarren asukkaat

Kauppias Erkki Sassin vävyllä, asemapäällikkö Saladin Ticklenillä
oli tyylimylly jo aikoinaan. Hieman pienempi kuin nykyisin Olhavan kyläraitille näkyvät tuulimyllyt.
poseeraavat. Pentti Koivisto
on tehnyt suuren tunnistustyön, joten kaikille komistuksille löytyy myös nimet.
Kaupan perustaja Erkki
Sassi (1837-1904) oli Riitan
isoisän isoisän. Suku on
asunut aina 1820-luvulla
rakennetussa talossa. Kaupan puoli on ollut vieraalla
omistuksessa
1932-2004,
jonka jälkeen Riitan isä osti
kauppaosankin
takaisin.
Kauppiassuvun jäämistöstä on luettavissa kirjavasta

kylähistoriasta. Ulla ja Riitta
kertovat mielellään kaikesta, mitä ovat oppineet.
- Kolme vuotta sitten Olhavan kyläpäivässä pidimme museota yhden päivän
auki, ja tupa oli täynnä koko
ajan. Sen jälkeen olemme
jalostaneet ideaa ja pitäneet
museota auki kesäisin, myös
ohikulkijoiden iloksi. Täällä käy sellaisia matkalaisia,
jotka etsivät erikoisempaa
taukopaikkaa kuin suuret
huoltoasemat, Ulla kertoo.

Riitta Muhonen ja Ulla Muhonen esittelevät mielellään Sassin kauppiassuvun jäämistöä Olhavan
Wanhankaupan museossa.

Paikannimi on paikan muisti

Kuivaniemen kirkolta etelään Merenrannan Merihelmessä on yleinen uimaranta ja leirintäalue Rynkyntiellä. Ja
meressä on sillä kohtaa lahti Rynkynmutka. Rynkynletto on matalikko paikan hiekkaniemen kohdalla.
Rynkky on kovin outo sana paikannimenä, joten herää kysymys mitä se
tarkoittaa. Suomen peruskartoilla on
muutamia Rynkä-, Ryngän-paikannimiä maastopaikkojen niminä ja talojen
niminä. Esimerkiksi Lieksassa asumaton Rynkävaara ja Ruovedellä Rynkävuori. Mutta noille nimille ei ole mitään selityksiä paksussa Suomalaisessa
paikannimikirjassa, jossa on mainittu
sentään 8 000 suomalaista paikanni
meä.
Nimen takana oleva merkitys löytyy naapurimme Viron sanakirjasta,

jossa sana rüngas, gen. rünka tarkoittaa
’(kallioista) kohoumaa’. Kuivaniemen
Rynkyntien varrelta löytyykin komeasti kohoilevia kalliota. Merenrannan
Rynkky on siis ’kalliomäkien maa’ ja
Rynkyntie on ’kalliomäkien tie’.

Närränharju

ta, jossa sana när, närr, närk tarkoittaa
’kapeaa soraharjua’. Tuota sanaa on
muuallakin Suomen paikannimissä
pohjoisessa, Kuusamossakin.

Veskalla kalastettiin
lohia ruotsinkielellä

Kuivajoen varressa on myös talo ja kyKuivajoki laskee Kuivaniemelle Oijär
- läkunta
Veska ja siellä Veskanharju.
vestä, jonka rannalla on toimelias kylä
Oijärvi. Järven länsirannalla on Närrän- Veska on jääkärimuistomerkin paikka.
harju, yksi Kuivaniemen luetteloiduis- Niidenkin nimet ovat ruotsia ja nimista nähtävyyksistä. Oijärvessä olevalla sä sanan fisk ’kala’ toinen äännemuotos
harjun osalla on talo Närrä. Harju jat- fesk, tarkoittaen Kuivajoen ’lohikoskea’
kuu pohjoiseen Kuivajoen vartta. Kui- tuolla paikalla.
Ruotsinkieliset paikannimet Kuivavaniemi ja Ii ovat varsin tasaista maata
niem
ellä ovat osa sitä varsin runsasta
ja tämä Närränharju on ainoita korkeruotsinkielistä paikannimistöä Perä
ampia harjuja paikan maastoissa.
Selitys Närränharjun nimelle löy- meren rannoilla, jotka kertovat alueen
tyy vanhasta ruotsin kielen sanastos- keskiaikaisesta ruotsalaisasutuksesta.
Onhan Haukiputaan suuren Kellon

kylän nimikin ruotsia, sana on skäll
tarkoittaen ’karua kangasta’.
Suomen paikannimiä selittävät
professorit vain ovat niin kovasti suomalaiskiihkoisia ja jyrkästi ruotsalaisvastaisia, että etsivät aina jokaisella
paikannimelle selityksen suomenkielen sanastoista, vaikka selityksissä tarkemmin tutkien ei ole mitään järkeä.
Sanotaan, että ’paikannimi on paikan muisti’. Vaikka mainituissa paikannimissä onkin nykyiselle kansalle
outoja sanoja, ne edelleen tarkemmin
tutkien muistavat kolmella kielellä,
mitä kaikkea paikan luonnossa on ja
mitä ihminen aikoinaan on paikoilla
tehnyt.

Ilmari Kosonen, metsänhoitaja
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Suunnistajat tuovat
vilskettä Olhavaan

Yhteishenkeä nostatettiin Olumpiakisoissa, jonka mitalistit poseeraavat onnellisina.

Seniorituvan toiminta
nostaa yhteishenkeä

Tikkupeitteen rässäyksen parissa ahkeroivat Elsa ja Hillevi.

Upeita tilkkutöitä.
Taas on aika kiittää ahkeria ja reippaitta Senioritupalaisia kuluneesta vuodesta. Talven aikana valmistui
naisten osaavissa käsissä eri-

Armas esittelee valmistamaansa linnunpönttöä.

laisia tilkkutöitä ja miehet
saivat keväällä rakennella
linnunpönttöjä.
Myös perinteiset leikkimieliset
Olumpialaiset
kisattiin iloisessa ja kannustavassa yhteishengessä. Yli
90-vuotiaiden sarjan voittivat Toini ja Iivari.
Senioritupalaiset kiittävät jälleen yhteistyökumppaneitaan: Iin Seurakunta,
Kuivaniemen Nuorisoseura,
Kuivaniemen taksiautoilijat,
Eläkeläisjärjestöt, Pitopalvelu Tuulia, Kuivaniemen
Yritys, Kuivaniemen Yrittäjät ja Kuivaniemen Kievarin
Raili Suomela. Kiitämme
lämpimästi Martta Miettu-

sen omaisia lahjoituksesta
asiakkaidemme virkistyskäyttöön.

Heinäkuun 25.-26. päivinä
Olhavan väkiluku kasvaa
hetkellisesti yli 500 henkilöllä, kun Iisu ry luotsaa kaksipäiväiset kansalliset suunnistuskisat, joissa kisataan
Pohjois-Suomen mestaruuksista. Kisaajia on odotettavissa Pohjois-Pohjanmaan
lisäksi myös Lappia, Kainuuta, Olhavaa ja koko Suomea myöten.
Kisakeskuksena
toimii
Olhava Areena ja molempina päivinä kisataan henkilö-

kohtaisilla matkoilla, lauantaina keskipitkällä matkalla
ja sunnuntaina pitkällä matkalla. Yleisö on myös tervetullut seuraamaan maalialueelle, jossa on myytävänä
kahvia ja makkaraa. Vilskettä piisaa, sillä jos kisaajia
tulee 500 niin heidän huoltojoukkonsa lisäävät lukemaa
huomattavasti.
- Olhavassa on erittäin
hyvää suunnistusmaastoa,
joka vaatii kisaajalta erityistä huolellisuutta. Maasto on

erittäin pienipiirteistä, joten
jos suunnistaja ei ole koko
ajan tarkkana, saattaa helposti eksyä kartalta, kertoo
Markku Loukusa Iisu ry:stä.
Kesällä yhdistys osallistuu myös Oulurastit -tapahtumiin, joista kahdet
käydään myös Olhavassa.
Lisäksi yhdistys järjestää
joka kesä lapsille ja nuorille
Hippo-suunnistuskoulun,
joka kokoontuu kymmenen
kertaa kesässä.

Suunnistusvilskettä Olhavassa nähtiin myös vuodenna 2013, jolloin R2 eli yli 35-vuotiaat miehet ja
naiset kisasivat Suomen henkilökohtaisessa- ja viestikilpailussa.

Olumpiakisojen kultamitalistit
yli 90-vuotiaiden sarjassa olivat
Toini ja Iivari.

TuuliWatti kehittää ja rakentaa
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi

016 284 600
Sairaalakatu 2 Kemi

Suunnistusmaastoa.
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Tuulivoimaan suhtaudutaan Iissä myönteisesti, mistä merkkinä on jo useita tuulivoimapuistoja kunnan alueella. Näkymä Olhavan kylän raitilta.

maanrakennus

Herva Ky
Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

Jouko 0400 290 848

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

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

Hallitusohjelmasta
haasteita tuulivoimatuotannolle
Kuivaniemelle on suunnitteilla viisi uutta tuulivoimalaa, jotka ovat tällä hetkellä menossa lupaprosessiin.
Tarkempi tuulivoimahankkeiden tulevaisuus on silti
vielä hämärän peitossa, sillä
uudessa hallitusohjelmassa
on päätetty leikata tuulivoiman tukia.
TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen
kertoo, että päätökset ovat
aiheuttaneet alalla yleistä
hämminkiä. Tästä huolimatta kaikki tällä hetkellä
käynnissä olevat projektit
viedään loppuun, mutta aikataulu viivästyy.
- Iissä suhtaudutaan uu-

siutuvan energian tuotantoon positiivisesti. Lisäksi
paikallinen tuulivoimatuotanto tietää verotuloja kunnalle. Nyt tärkeää olisi saada jatko selväksi, Suominen
huolehtii.
Suominen
ihmettelee
myös ristiriitoja hallitusohjelmassa, johon on kirjattu
kunnianhimoisia haasteita
uusiutuvan energian lisäämiseen vuoteen 2030 mennessä. Tästä huolimatta
tuulivoiman tukemisesta nipistetään. Suominen uskoo,
että ristiriita voi näyttäytyä
kummalliselta Suomen ulkopuolellekin ja syödä alan
toimijoiden uskottavuutta.

- Tämä on alalle epävarmaa aikaa, joka ei toivottavasti kestä kauaa. Suomesta
löytyy paljon alan osaamista
ja yhteiskunta on investoinut tuulivoiman kehitykseen paljon, joten nyt ei kannattaisi leikata, Suominen
toteaa.
Lisäksi Simoon on tulossa 27 voimalaa lisää, joiden
rakentaminen alkanee jo
2016. Nelostien itäpuolelle
tulee 24 uutta voimalaa ja
länsipuolelle kolme.Näistä
voimaloista investointipäätös on jo tehty ja ne täydentävät jo olemassa olevaa kokonaisuutta.

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

Laajakaista alkaa rakentua ensi vuonna

Pentti Soinin paidassa komeilee rakkaudentunnustus valokuidulle.
Laajakaistayhteys
kaikille
-kuituverkon rakentaminen
alkanee Iin alueelle ensi vuoden aikana. Hanketta luotsaa
Iin tietoverkko-osuuskunta,
jolle laajakaistatilauksia on
tehty hieman alle 450 kappaletta, kertoo Pentti Soini.
Iilaakso Oy on valmistellut hanketta vuodesta 2013
lähtien. Taustalla on valtioneuvoston tekemä periaatepäätös, että 2015 mennessä
yli 99 prosentilla suomalai-

sista tulee olla mahdollisuus
100 Mbit/s internetyhteyteen. Viivästyksistä huolimatta hanke on Iissä hyvässä
myötätuulessa.
- Osaa liittyjistä on jarruttanut tieto täsmällisen kuntapäätöksen puuttumisesta.
Hankkeen
toteutuminen
edellyttää kunnan sitoutumista hankkeeseen. Kunnan
päätöksen jälkeen hanke
etenee kilpailutukseen ja toteutuu vuosina 2016 ja 2017.

Toteuttamismalli on kunnan
päätettävissä, Soini kertoo.
Kattavat koko kunnan
alueelle ulottuvat toimivat
verkkoyhteydet ovat digitaalisen kehityksen kannalta
välttämättömät.
- Langaton netti ei pysty
samaan. Toimiva internet on
monille tuiki tärkeä: Palvelut
ovat verkossa, moni tekee
etätöitä ja lisäksi koulut sekä
yliopistot lisäävät verkkoopetusta jatkuvasti. Digitalisaation kehittämiseksi on
kovat tavoitteet hallitusohjelmassakin, Soini toteaa.
Kaikkiaan hanke maksaa
noin seitsemän miljoonaa
euroa, josta rahallisten avustuksien osuus on yli 2 milj.
euroa. Kunnan rahallinen
panostus noin 450 000 euroa
vuosina 2016 ja 2017, lopuille
tarvitaan kunnan vakuus.
Kunnalle laajakaistahanke ei ole pelkkä rahareikä.
Verkkoyhteydet lisäävät Iin
vetovoimaa ja tätä kautta verotuloja kuntaan. Lisäksi tällä hetkellä kunnalla on hintavat verkkojärjestelyt, joihin
saataisiin samalla tuntuvia
säästöjä.
Iissä laajakaista ei maksa tilaajalleen Etelä-Suomen
tyyliin tuhansia euroja. Jokainen saa samalla sadan
euron investoinnilla nettipistokkeen kotiinsa saakka – sijainnista huolimatta.

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

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut

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

• korjaamopalvelut
autotarvikkeet
•• autotarvikkeet

• hydrauliikkaletkut
työkalut
•• työkalut

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

varaamatta
varaamatta
renkaat kaikille
teille

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

renkaat kaikille
kaikille teille
teille
renkaat
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Sodista rauhaan – kirja Kuivaniemen sotahistoriasta
Kuivaniemen Sotaveteraanit ry on tekemässä seuran
50-vuotistaipaletta
juhlistaakseen kirjaa alueen veteraaneista. Kirjan nimeksi on

päätetty ”Sodista rauhaan”.
Kirjalla halutaan kunnioittaa kaikkia, jotka kolmessa
sodassa puolustivat Suomen
itsenäisyyttä ja rauhaa.

Yhdistyksen
puheenjohtaja Pekka Ellilä kertoo,
että kirjan kokonaisuudesta
tulee laaja, noin 164 sivua.
Kuivaniemellä on elossa vie-

lä 16 veteraania, naiset, miehet ja sotainvalidit yhteensä.
Nyt viimeistään pitää saada
muistiin kaikki kuvat tunnistuksineen ja tarinat.
Projekti on erityisen tärkeä Pekka Ellilälle, sillä
hänen sukunsa on iso osa
Kuivaniemen sotahistoriaa.
Isoisänsä isä L.J. Ellilä oli
tsaarin poliisina täällä Kuivaniemellä, joten hänen toiseksi vanhimman poikansa
Iivari Ellilän oli lähdettävä
salaa Saksaan sotakouluun.
Hän kaatui kapteenina
vuonna 1943.
Kuivaniemen
ensimmäinen kätilö Fanni Ellilä

(myöhemmin Kiuttu) oli sairaanhoitajana itsenäisyyssodassa. Linjojen liikkuessa
hän joutui punaisten puolelle, mutta jatkoi työtään. Hän
sai mitalin kovasta työstään,
ja hän palveli kuivalaisia
kuolemaansa saakka, vuoteen 1943.
Kuivaniemen
Sotaveteraanit ry on perustettu
6.12.1965. Yhdistys lienee
ainoa Suomen veteraaniyhdistyksistä, jonka perustamispäivämääräksi päätettiin
itsenäisyyspäivä. Kirja julkaistaan 6.12.2015 itsenäisyyspäivän Jumalanpalveluksessa, sopivasti seuran

Kuivaniemen Sotaveteraanien porukkaa tutustumassa Ajoksen
luotsiasemaan, jossa luotsivanhin suoritti ensiesittelyn ennen sisätiloihin tutustumista. Kuva Pekka Ellilä

50-vuotispäivänä.
Kirjoittajana
”Sodista
rauhaan” -teoksella on Oulun yliopiston humanistisen
tiedekunnan opiskelija Joni
Rissanen, joka on innostunut sotahistoriasta kotiseutunsa, Sodankylän Lokan,
ansiosta.
Kirjan yhteiskustannukset ovat noin 10 000 euroa,
ja summaa kokoamassa on
kaikkiaan 22 lahjoittajaa.
Mukana ovat muun muassa
Iin kunnan lähineuvosto, Iin
seurakunta, Kuivaniemen
Yrittäjät ry, Oulun Suomalainen klubi, Rantakairan
Sähkö, Kuiva-Turve Oy,
Kuivaniemen Eläkkeensaajat, Eläkeliiton Kuivaniemen
yhdistys, Simon apteekki ja
Ellilän Sukuseura.

Kotiseutumuseon kesässä talkoillaan ahkerasti

Kotiseutuyhdistyksen käyttöön syntyy talkoovoimin hienoa lautaa. Lahjoituksena on saatu sekä tukit että saha käyttöön.

Kotiseutumuseon päätyyn saatiin uusi hieno vellikello.

Kotiseutuyhdistyksen markkinateltalla ovat Tuomas Miettunen,
Yrjö Heikinmatti, Kerttu Väätäjä ja Pekka Ellilä.

Lattianteon parissa touhuavat Jaakko Ellilä, Pentti Ervasti, Aleksi Kehus ja Reijo Ollikainen.
Edellinen kesä oli Kotiseutumuseolla
rakentamisen
aikaa. Talkookauden aikana saimme maalausta vaille
valmiiksi ladon varastoksi,
jonne voimme sijoittaa näytteille niitä esineitä, joita on
säilytetty varastorakennuksen vintillä, jonne ei voi järjestää esineitä nähtäväksi.
Nyt kuluvan kesän suunnitelmissa on jälleen rakennustyömaa. Viime kesänä
valmistuneen ladon päähän
rakennetaan kylkeinen. Sen

yksi seinä on avoin, joten
on helpompaa asettaa sinne
nähtäväksi
maatalousajoneuvoja rinnakkain.
Rakentamistouhusta
huolimatta museon kesäkausi on muilta osin aivan
normaali. Päärakennuksessa on puusepänverstasnäyttely, jossa on ihailtavina
vanhoja työkaluja, joilla tehtiin ennen vanhaan kaikkia
kotona tarvittavia esineitä:
saaveja, suksia, huonekaluja
ja niin edelleen. Ollikaisen

Lohimarkkinoilla lämmin tunnelma
Perinteiset Iin Lohimarkkinat järjestettiin Huilingin tapahtuma-alueella lauantaina
13.6. Järjestäjänä oli tällä kertaa Iin Urheilijat ry ja tapahtuman nimen mukaan kala
oli jälleen suuressa osassa
tapahtumaa. Päivä oli sateinen, mutta tunnelma lämmin.
Yhteistyökumppanit
Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat Ammattikalastaja-hanke ja Iin Kalamiehet

jakoivat kalaan liittyviä tietoja sekä taitoja. Tutustua
saattoi kalannahkatuotteisiin ja saada tietoa niiden
valmistuksesta sekä käytöstä. Perheen nuoremmille oli
myös kaikenlaista mukavaa
puuhaa.
Haapalan sisarukset tapasivat
toisensa Lohimakkinoilla: Helinä Kaleva, Hannele Lappalainen ja Reija Raappana. Kuvat
Kari Kiuttu.

mökkiin tulee näyttely vanhoista koulutauluista.
Perinteiset lauluillat ovat
tiistaisin 7.7., 21.7. ja 7.8. kello 18.00. Museo on avoinna
heinäkuun aikana viikonvaihteessa puolesta päivästä
iltakuuteen ja tiistaisin lauluiltojen aikana sekä muulloinkin, jos ilmenee tarvetta.
Tervetuloa!

Antti Ellilä

2015

Simo

SIMON
APTEEKKI

KUIVANIEMEN
SIVUAPTEEKKI

Avoinna ma-pe klo 9-17

Avoinna ma-pe klo 9-16.30

Ratatie 8 Simo
Puh. (016) 266 009

Ratatie 1 Kuivaniemi
Puh. (08) 724 7590

KULJETUSLIIKE

Pertti Ylitalo Oy
p. 0400 397 658
• maa-aineskuljetukset
kasettiyhdistelmällä
• puutavarakuljetukset
• lavettikuljetukset

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

KULJETUS
MAANRAKENNUS
TRAKTORIURAKOINTI
Nyt myös kuiviketurve- ja kuivikekutteritoimitukset

KUMATRA
OY
0400 765 216

kumatraoy@luukku.com
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Uudet K-kauppiaat Simossa
Uusina Simon K-marketin
kauppiaina aloittivat huhtikuun 27. päivänä Janne ja
Linda Vuollo. Nykyinen Kkauppias Hannu Rantala
siirtyi K-supermarket Uusikaarlepyyn kauppiaaksi.
- Äkkiä ovat menneet
nämä ensimmäiset kuukaudet, paljon touhua ja tutustumista uuteen paikkaan.
Pitää oppia tuntemaan paikallisia ja heidän tarpeitaan,
jotta voi palvella parhaalla
tavalla. Siksi meillä kuunnellaan palautetta erityisen
tarkasti, kertoo Janne.
Simon K-kauppa on pariskunnalle ensimmäinen,
jossa he ovat kauppiaina,
mutta aivan pystymetsästä
he eivät kuitenkaan hommaan alkaneet. Muoniolaislähtöisellä Jannella on
taustalla kahdeksan vuoden
työura kaupan alalla ja eri
ketjujenkin palveluksessa,
sekä kokemusta esimiestehtävistä.
- Vaikka onkin kokemusta vastuullisista tehtävistä,
kauppiaana eli yrittäjänä on
aivan eri tavalla vastuussa
kaikesta. Ja töitä saa tehdä
paljon, eli sanotaanko niin
että illalla uni tulee hyvin
helposti. Mutta tosi mukavaa oli alkaa itse kauppiaaksi, toteutan tässä lapsuu-

Janne ja Linda Vuollo ovat Simon K-marketin uudet kauppiaat.
teni unelmaa. Ja kun olen
pitkään ollut myös muilla
töissä, niin siinä on ehtinyt
miettimään sitäkin, millaisen työpaikan minä haluaisin työntekijöilleni luoda,
Janne toteaa.
Jannen vaimo Linda on

lähtöisin Varsinais-Suomesta ja hän tekee leipätyötään
Torniossa
museolehtorin
virassa. Media-alan ammattilaisena Linda vastaa myös
K-kaupan markkinoinnista ja graafisista töistä sekä
ehtiessään hän tekee töitä

kaupalla iltaisin ja viikonloppuisin.
- Ei tässä yksin pärjäisi.
Olemme toisillemme tuki,
sillä olemme molemmat
uusia alueella ja uusia tehtävässä, Janne kiittelee.

Toimiva vesiverkosto vaatii paljon työtä
Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

www.simo.fi

Vesi on nykyajanihmisille itsestäänselvyys ja sen merkitys huomataan yleensä vasta siinä vaiheessa, jos jokin ei
toimi. Kuivaniemellä 150 kilometrin vesijohtoverkoston
toiminnasta vastaa vuonna
1968 perustettu Kuivaniemen Vesi Oy. Toukokuussa
toimitusjohtaja Keijo Kemppaiselle tuli 30 vuotta täyteen virassaan.
- Aluksi laitokset olivat
hyvin alkeellisia ja sittemmin kaikki vedenottamot
sekä vedenpuhdistuslaitos
on uusittu, ja on me rakennettu uuttakin. Pienen vesilaitoksen pyörittämisestä
on tullut elämäntapa. Vaikka laitos on pieni, niin
toiminta-alue on suuri ja
on hallittava paljon asioita.
Moni ei varmaan tule ajatelleeksi, miten paljon töitä
hyvän veden eteen tehdään,
pumppaamoiden etsinnästä
ja rakentamisesta lähtien.
Jokapäiväiseen työhön kuuluu asiakkaiden palvelua,
häiriötilanteiden
tarkistamista, verkoston kunnosKeijo Kemppainen esittelee
Korkeakankaan vedenottamoa.
Pohjavesi juoksutetaan putken
läpi, jossa voimakas ultraviolettivalo tappaa ylimääräiset pöpöt.

tustöitä sekä monien tilojen
puhtaanapitoa, Kemppainen selostaa.
Ainoastaan
sähkötyöt
konsultoidaan
muualta,
mutta muutoin työt hoituvat Kemppaisen ja Esa Laitisen voimin. Tänä vuonna
yritys ulkoistaa laskutuksen
ja reskontran KuivaTurpeelle. Muutoksen myötä vesi-

maksuissa tulee käyttöön
tehostetumpi perintä, sillä
monilla vesimaksut ovat
jääneen rästiin.
- Jos asiakas ei voi maksaa
laskua, kannattaa mieluummin ottaa yhteyttä ja esittää
maksusuunnitelma. Mukavampi sopia asia keskenään,
sillä eihän se kiva ole laittaa
keneltäkään venttiiliä kiinni,

Kemppainen toteaa.
Vedenottamoita on kolme: Santamäki, Haarakoski
ja vanhin vedenottamoista
on Korkeakankaalla. Viimeisimpänä rakennustyönä Korkeakankaalle tehtiin
2006 uusi alavesisäiliö. Asemakylällä on myös 20 kilometriä viemäriverkostoa ja
vedenpuhdistamo.
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VESISÄHKÖTUOTTEET

Jari Ylitalo
040 575 9840
Asemakylä
Matti Vääräkangas
044 012 3252
Asemakylä

Olemme mukana
markkinoilla!

Timo Ylitalo
0400 260 904
Jokikylä

Ari Määttä
0400 394 982
Oijärvi
turvallisesti
taksilla

PVO-Vesivoiman kuva-arkistoa

Anne Miettunen
040 571 8618
Asemakylä

• Iijoen vesisähköä
• Raasakan voimalasta
• Paikallisesti tuotettua
• 100%:sti uusiutuvaa energiaa
• Alkuperätakuulla
• Tulee vaikkei tuulekaan
• Vain Iin kunnan alueen asiakkaille,
mukaan lukien kuivaniemi

Kysy lisää p. (08) 8180 220
Paloasemantie 13, 91100 Ii
www.iinenergia.fi

Kumialan erikoisliike vuodesta 1963

SERA
mukana rengaskuvioissa

KEMISSÄ JA OULUSSA

Kemi

Rengashuolto / myynti
HA 016 254 441
KA 016 254 442
24h 0400 691 216

Oulu

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

Velj. Salmela Oy:n kesälinja-autoaikatauluja kesällä 2015 (1.6.-10.8.2015)
Rovaniemi –> Oulu –> Oulunsalo ja Haaparanta –> Oulunsalo vakiovuoroja paitsi 1)
		4)
1)				4)		4)				 20)
1) = vain Kemi-Oulu väli pikavuorona.
M-P M-P M-P M-P M-P LS
L
M-P L
M-P M-P M-P
SS
Ei kuljeta muita matkustajia Oulun
Rovaniemi L-A. AS
5.55 alueelta Oulun alueelle.
Haaparanta, matkakeskus 10.00 10.00 12.30 13.00 14.35 15.35 17.35 19.15 19.25
- = ei kulje ko. paikan kautta.
Tornio kaup. talo
5.25 7.50
10.05 10.05 12.35 13.15 14.40 15.40 17.40 19.20 19.30
> = pysähtyy vain matkustajien
kyydistä jättämistä varten.
Kemi L-A. AS. lähtö
6.00 8.21 8.21
10.40 10.40 13.15 14.00 15.20 16.20 18.15 20.05 20.05
= Linja-auton vaihto.
Oulu L-A. AS.
5.15> 7.40> 9.50> 9.50> 12.25> 12.25> 15.05> 15.40> 17.00> 21.35 21.35>
| = ajaa pysähtymättä
OYS (=sairaala)
5.20 7.45 9.55> 9.55> 12.35> 12.35> 15.10> 15.50> 17.05> 21.40>		
Puh: 016-266 034
Oulunsalon lentokenttä 10.00 10.20 13.00 13.00 15.30 17.25		
21.55
Oulu –> Haaparanta ja Oulu –> Rovaniemi vakiovuoroja paitsi 2)
			 4)			 4)
2)
2)			
M-P M-P L
M-P M-P L
M-P M-P M-P L-S
Oulunsalon lentokenttä OULU linja-autoasema 5.50 9.30 9.30 14.45 14.45 15.30 15.30 17.00 17.00
OYS = sairaala
<15.35 <15.35 Tornio L-A. AS.
8.25 11.50 12.00 14.30 16.55 17.00 18.00 19.30 19.25
Haaparanta, Matkak.
8.29 11.54 12.04 14.35 17.00 17.04 18.03 19.33 19.28
Rovaniemi
19.15 -

ja 0400 391 747

20)
L
20.30
21.00
23.15
23.19
-

4)
SS
23.40
00.20
02.20
02.23
-

Ti-L
00.20
02.30
02.33
-

20) = Ei kulje 20.6. vaan 21.6
- = ei kulje ko. paikan kautta
< = pysähtyy vain matkustajien kyytiin
ottamista varten
4) = kulkee juhannusaattona, muttei
juhannuspäivänä 21.6.
= linja-auton vaihto
2) = vain 1.6.-10.8. Oulu-Ii pikavuorona,
mutta talvikautena 11.8.-31.5.
pikavuorona Oulu-Kemi väli.

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS
SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY
95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

