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Kuivaniemen Yrittäjillä on ollut
vilkasta toimintaa, käy ilmi vii-
me vuoden toimintakertomuk-
sesta, joka hyväksyttiin yhdis-
tyksen kevätkokouksessa.

 Vuosi aloitettiin Merihelmes-
sä yrittäjien järjestämillä tansseil-
la. Helmikuussa 2007 pidettiin
perinteiset lasten hiihdot, joka on
koonnut perinteisesti runsaasti
lapsia hiihtämään ja aikuisia
mukaan yleisöksi ja huoltotehtä-
viin.

Kuivaniemen Yrittäjien nais-
joukkue voitti Rokualla pidetys-

Kuivaniemen Yrittäjät ry:llä
Toimintakertomus vuodelta 2007:

vilkasta toimintaa
sä Yrittäjien SM-hiihdoissa mes-
taruuden. Joukkueessa hiihtivät
Kerttu Kumpulainen, Sirpa
Kaakkuriniemi ja Sonja Honka-
maa. Kuivaniemen kouluille ja
Simon lukioon jaettiin päättäjäis-
juhlissa stipendit. Kuivaniemen
lähineuvosto on myöntänyt
avustuksen varastokonttia var-
ten.

Merihelmi-rallissa yrittäjät
järjestivät makkaranmyynnin ja
olivat muutenkin järjestelyissä
mukana. Kuivishaku / Iifoni
kustannettiin yksissä tuumin Iin

Lionsklubin kanssa. Hakemisto
on ollut erityisen ajankohtainen,
koska lankanumerot muuttuivat
heinäkuun alussa 08-alkuisiksi.
Kuivaniemen Kesälehti tehtiin
perinteen mukaisesti ja pitäjä-
markkinaperinnettä jatkettiin
kuntaliitoksesta huolimatta.

Kuivaniemen Merihelmen
alueella pidettiin Suomen ensim-
mäiset SM-suunnistuskilpailut
elokuussa. Iin Yrittäjät järjestivät
kisan, jonka järjestelytehtävissä
Kuivaniemen Yrittäjät yhdessä
Iin kunnan ja Iisun kanssa olivat

aktiivisesti mukana.
Valtakunnalliset Yrittäjäpäi-

vät olivat syyskuussa Jyväsky-
lässä, jonne Kuivaniemeltäkin
osallistuttiin. Lisäksi oli marras-
kuussa linja-autoretki Luostolle.
Perinteiset Joulunavajaiset järjes-
tettiin marraskuun lopulla. Ylei-
sölle tarjottiin joulupuuroa ja
soppaa ja tilaisuudessa oli run-
saasti muutakin ohjelmaa.

Pikkujoulu ja syyskokous jär-
jestettiin joulukuun alussa Meri-
helmessä, jossa palkittiin muun
muassa Vuoden Yrittäjä. (ht)

Kuivaniemellä pidettiin kolmas
tässä muodossa ollut joulunava-
us 24.11 kauniissa talvisessa
säässä. Monitorin pihalla. Aurin-
ko paistoi ja pakkasta oli muu-
tama aste.

Joulun avauksen yhteydessä
oli pienimuotoiset markkinat,
jossa oli myytävänä hirvenlihas-
ta rintaliiveihin. Imitaattori Ari
Kettukangas Raahesta juonsi ta-
pahtuman, esitti ohjelmaa sekä
imitoi onnistuneesti tv:stä tuttua
röllipeikkoa.

Tiernapoikaryhmässä lauloi-
vat tytöt Jokikylästä. Kuivanie-
men Yrittäjät tarjosivat joulu-
puuroa ja soppaa, joita meni noin
250 lautasellista. (ht)

Joulunavaus aurinkoisessa säässä

Kuivaniemen Yrittäjät tarjosivat jou-
lunavauksessa joulupuuroa, kuten
aina edellisinäkin vuosina.

Katsoessaan ympärilleen tai kun lukee kuivaniemestä ker-
tovia sanomalehtikirjoituksia, ei voi olla huomioimatta ta-
paa jolla Kuivaniemeen nykyisin suhtaudutaan.

Tienvarsilta on poistettu kaikki Kuivaniemi liikennemer-
kit ja opasteet, vaikkei Kuivaniemen kylä ole muuttunut min-
nekään.

Myös toimittajilla tuntuu olevan kylämme hukassa, pu-
hutaan Iin Jokikylästä tai Pohjois-Iistä ja jopa Iin Oijärvestä,
aivan kuin Kuivaniemi -sana olisi nykyisin jonkinlainen tabu.

Joku innokas kylä-aktivisti voisi ottaa asian hoidettavak-
seen, että saataisiin Kuivaniemi -kyltti Asemakylän kohdal-
le.

Kuntaliitos on muuten toteutunut kiitettävästi, mutta luul-
tavasti kuntaliitos yleisesti ottaen on toiminta-tapana niin
uusi, ettei siihen osata suhtautua maalaisjärjellä. Ainakin
edellä mainittujen asioiden suhteen niin voisi luulla.

Muutoksia on myös markkina-alueen sijainnilla tänä
vuonna, mutta toivotaan että urheilukenttä palvelee tätä tar-
koitusta varten hyvin. Tarkoitus on päästä ensivuoden mark-
kinoita viettämään uudistetulle Kuivajoen koulun pihalle ja
siinä vaiheessa koulun nimikin on toivottavasti muutettu
Kuivaniemen kouluksi.

Kesäterveisin
Ari Kaakkuriniemi

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja

Kuivaniemi takaisin
maailmankartalle

Ari Kaakkuriniemi viime kesän Pitäjämarkkinoilla.

Tänä keväänä Kuivajoen, asema-kirkonkylän ja Olhavan koulun kevätjuhlassa puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi ja hallituksen jäsen Hannu Kehus kävivät
jakamassa stipendit. Kuvassa myös aluerehtori Markku Varanka.

Kuivaniemen Yrittäjät ry on ja-
kanut vuosittain stipendit kou-
lulaisille. Tänä keväänä jaettava
summa oli 440 euroa. Stipendi-
enjaon perusteena oli kehittymi-
nen omalla tasollaan ja saajien
valinnan suorittivat koulujen
opettajat.

Koululaisille stipendejä
Stipendien saajat

keväällä 2008.
Jokikylän koulu: 1.lk Benjami
Hyry, 4.lk Eliina Hyry, 5.lk
Konsta Lääperi, 6.lk Jonna Sa-
naksenaho
Asema-Kirkonkylän koulu: 1.lk

Lenni Kauppi, 2.lk Aleksi Kehus,
3.lk Tiina Heinikoski, 4.lk Kiia
Sund
Kuivajoen koulu: 5.lk Anna
Martimo, 6.lk Anni Linnatie, 7a
Aku Varanka, 7b Mari Ylitalo, 8a
Laura Miettunen, 8b Heidi Yli-

talo, 9a Henna Keränen, 9b Min-
na Ravaska
Tannilan koulu: Emilia Jokela,
Henri Pyörälä
Simon lukio: Virve Salo, Ville
Väätäjä

Taustakuvana viime kesän markkinayleisöä, jota
oli aika paljon...
1. Markkinolla katsellaan, tavataan tuttuja ja
tehdään hyviä ostoksia...
2. Markkinolla kuuluu tietenkin olla musisointia.
3. Eila Lahtinen, Stefan Laskai ja Irja Olsson
viime kesän markkinoilta pois lähdössä, saaliin-
aan Puupappojen lintulauta.Laskai ja Olsson
ovat Ruotsista, Skånesta asti ja pitivät kovasti
markkinatunnelmasta.
4. Risto Tolonen arvuutteli kalan painoa. Lähim-
mäksi arvannut sai viedä kalan mennessään...
5. Alpo Kaakuriniemi on tuttu näky markkinoilla.

Etusivun kuvien kuvatekstit:
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Kuivaniemen yrittäjien
virkistysmatka Luostolle

Matkalaiset ryhmäkuvassa lauantaiaamuna Hotelli Luoston edustalla.

Oletko koskaan lukenut kesällä sellaista kirjaa, mikä tekee si-
nuun suuren vaikutuksen. Sellaisia tavoitteita meillä ainakin
on. Kesä on latautumisen aikaa. Tämän kesän rippikoululais-
ten kanssa luimme Paavalin kirjeitä Timoteukselle. Niiden an-
tamista elämänohjeista saattaa tällä seurakuntasivulla olla
muutama luettavissa. Toivon lukijan pysähtyvän niitä tutki-
maan ja miettimään ovatko ne tämän päivän nuorille tarpeel-
lisia.

Nuoret itse etsivät itseä koskettavat Raamatun kohdat. Teks-
teistä nousivat esille sanat: rakkaus, anteeksianto, kunnioitus,
vastuullisuus ja rehellinen työn suorittaminen. Aistin,  että rip-
pikoulu on antamassa matkaevästä elämän polulle. Kerroin
nuorille kuinka omassa työssäni pappina kohtaan paljon van-
hoja ihmisiä, jotka muistelevat omaa rippikouluaikaa. Sen ajan-
jakson opetukset ovat piirtyneet mielen syvyyksiin. Toivon,
että tämän kesän nuoret muistaisivat Timoteuskirjeiden ope-
tuksia läpi elämän.

Konfirmaatiokirkossa lauloimme virttä, jossa todetaan, että
me emme voi ottaa nuoren puolesta yhtään askelta. Virsi tote-
aa, että nuori lähtee itse matkalleen, sen vaaroihin ja vastuu-
seen. Kuitenkin häntä saattavat myös vanhemmat sukupolvet.
Tänään on läsnä niiden rakkaus ja rukous. Muistakaa vanhem-
pi väki nuoria rukouksin. Timoteuskirjeessä Paavali muistaa
nuorta Timoteusta rukouksin ja muistelee kuinka sai tätä ker-
ran siunata Jumalan valtakunnan evankeliumilla. Timoteus-
kirjeet ovat hyvää luettavaa meille vanhemmillekin. Siunattua
kesää kaikille.

Kappalainen Matti Kinnunen

Kesäsaarna

Rippikoulu antaa
eväitä elämän poluille

Perinteiset Kuivaniemen Yrittä-
jien järjestämät lasten sprintti-
hiihdot pidettiin iltakisoina 28.3
Jokikylän koululla Kuivanie-
messä.
Ladulla pani parastaan 59 rei-
pasta hiihtäjää, ikäjakauma 3 - 13
vuotiaita.
Upeat palkinnot lahjoitti Kuiva-
Turve Oy ja tarjoiluun osallistui-
vat Kuivaniemen Sale sekä Si-
mon Munkkimestarit. Hiihtäjil-
le tarjottiin mehut ja huoltojou-
koille munkkikahvit.

Teksti Arja Honkamaa
Kuvat Ari Kaakkuriniemi

Lasten sprinttihiihdot Kuivaniemellä

Reippaat hiihtäjäneidit. Iloinen mieli
otettiin mukaan ja punaiset posket tu-
livat sitten kaupan päälle.

Perinteiselle Kuivaniemen Yrittäjien järjestämälle lasten sprintti-
hiihtoihin osallistui 59 lasta.

Matkaan lähdettiin siis perjantai-
na 16.11 hiukan ennen töiden
loppumista ja matka Luostolle
sujui iloisesti rupatellen ja nau-
run raikuessa. Joulupukin maa
oli ensimmäinen pysähtymis-
paikka, mutta pukki tonttuineen
oli lähtenyt siltä päivältä jo hui-
limaan, joten vastapäisen huol-
to-aseman antimet tulivat tar-
peeseen.

Luostolle saavuttiin seitse-
män aikaan illalla ja vaatteiden
vaihdon jälkeen saimme nauttia
erinomaisen pikkujouluaterian
Luosto-Hotellin seisovasta pöy-
dästä.

Jokavuotinen Kuivaniemen Yrittäjien
virkistysmatka suuntautui viime marraskuussa

Luostolle. Linja-autoretkelle nousi noin
kahdenkymmenen hengen reipas porukka

nauttimaan pohjoisesta ilmapiiristä.
Tansseja ei perjantai-illalla ol-

lut, mutta eipä niitä kukaan kai-
vannutkaan kun alakerrassa oli
yökerho ja siellä karaokeiltamat.
Hyviä laulajiakin porukasta löy-
tyi, mutta varsinaisia disco-bra-
vureita löytyi enemmänkin.

Lauantai aamupäivä oli va-
paa ohjelmasta ja kylpylä oli

matkalaisilla suosittu kohde..
Pakkanen oli kirinyt jo päälle
miinus 20 asteen, joten ulkoilut
jäivät vähemmälle. Suksia ei tar-
vittu, vaikka niitä mukana olisi
ollut. Iltapäivällä ajelimme kat-
selemaan maailmanmenoa Py-
hätunturille.

Lauantai-iltana nautimme po-

ronkäristystä Kerttuli-ravinto-
lassa, ja sen jälkeen ruoasta saa-
dut energiat kuluivat hotellin
tansseissa.

Nopeasti viikonlopun retken
aika kului ja sunnuntaina aamu-
päivällä oli kotiin lähtö. Oliko-
han lumipyryn syytä vai mitä,
mutta tulomatkalla oli jo hiljai-
sempaa seurakuntaa. Toivotta-
vasti muutkin ajattelivat, että
hyvä ja virkistävä reissu ja uutta
matkaa ja kohdetta suunnittele-
maan.

Sirpa Kaakkuriniemi
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Yrittäjyys on elämäntapa
Kuivaniemeläinen yrittäjä Veikko Södö täytti huhtikuun 13. päivä 50
vuotta. Syntymäpäiväjuhlat vietettiin kotona, jossa Södöä muistivat

sukulaiset ja yrittäjäystävät. Yhteensä vieraita kävi noin sata.

Huhtikuussa 50 vuotta täyttänyt Veikko Södö kertoo lempiharrastuksekseen
lastenlasten kanssa touhuamisen.

Puolitoista vuotta sitten helmikuussa 2007 Tälläri Oy osti Kuivaniemen Neste-huoltoaseman. Pari kuukautta sitten
Södöt aloittivat pitsojen myynnin Nesteellä. Vanhaa kettiötä on remontoitu ja lisätilaa saatiin takavarastosta.

Palattuaan takaisin Kuivanie-
melle meni vain muutama vuo-
si, kun Södö perusti Tälläri yri-
tyksen vuonna 1986. Yrityksen
toimikuva on ollut vuosien ajan
sama, rakennetaan uutta ja sa-
neerataan vanhaa. Tällärin suu-
rimpia töitä on Yli-Iin Kierikki-
keskuksen pääurakointi.

Puolitoista vuotta sitten hel-
mikuussa 2007 Tälläri Oy osti
Kuivaniemen Neste-huoltoase-
man.

– Vaimo alkoi puhua, että hän
kaipaisi enemmän töitä itselleen.
Lupasin että nyt hän saa tehdä
työtä vuorotta ja niinpä ostimme
huoltoaseman itsellemme, Södö
kertoo tarinaa huoltoaseman os-
ton takana.

Pitsan myyntiä
Pari kuukautta sitten Södöt aloit-
tivat pitsojen myynnin Nesteel-
lä.

– Remontoimme vanhaa keit-
tiötä ja otimme lisätilaa takava-
rastoista, Södö kertoo.

– Minulla on ollut tarkoitus
rakentaa aivan uusi huoltoase-
marakennus, mutta se hanke on
viivästynyt.

Maailmalle Södö on kasvatta-
nut yhteensä neljä lasta, kolme
poikaa ja yhden tyttären. Nuo-
rin lapsista valmistui tänä kevää-
nä lähihoitajaksi ja sai heti töitä
Haukiputaalta. Lapsenlapsia
hänelle on siunaantunut 3 kap-
paletta, Södö mainitseekin “lem-
piharrastuksekseen” lastenlas-
ten kanssa touhuamisen.

Toinen rakas harrastus Södöl-
le on puutöiden opettaminen
kansalaisopistossa. Tämä harras-
tus onkin kestänyt jo 15 vuotta.
Aikoinaan mies toimi myös kun-
nallispolitiikassa 4 vuotta, mut-
ta politikointi sai väistyä perhe-
elämän tieltä.

– Lapset olivat silloin vielä
pieniä ja olin kotoa poissa käy-
tännössä katsoen joka ilta. Pää-
tin jättää politiikan ja keskittyä
enemmän perhe-elämään. (mm)

Ari jatkaa isänsä Alpon jälkiä
myös Kuivaniemen Yrittäjät ry:n
toiminnassa. Alpo oli aikoinaan
yhdistyksen puheenjohtajana
kymmenen vuotta. Ari taas on
toiminut pitkään yrittäjäyhdis-
tyksen hallituksessa ja valittiin
puheenjohtajaksi vuonna 2003.

Kaakkuriniemen ensimmäi-
nen oma auto oli vuoden 1953
mallia ollut bensakäyttöinen Be-
dford, jolla yrityksen perustaja
Alpo ajoi kesällä soraa ja talvel-
la puuta. 1980 -luvun loppupuo-
lella alkoi turpeen kuljetus ja
puun ajo jäi pikkuhiljaa koko-
naan pois. Jossakin vaiheessa
turvetta ajettiin Ruotsiinkin,
mutta nyt suuntaus on päinvas-
tainen. Sieltä tuodaan turvetta
Suomeen.

Kymmenen vuotta sitten
Kaakkuriniemi Oy hankki uu-
den auton, jolla kuljetetaan rah-
tia Norjaan. Kysyntää oli siinä
määrin, että vuoden kuluttua
hankittiin toinenkin auto, jolla
kuljetetaan betonielementtejä
sekä terästä Ruotsiin ja Norjaan.
Kaakkuriniemellä on tällä het-
kellä kaksi täysperävaunua tur-
peen kuljettamiseen ja kaksi
puoliperäyhdistelmää ulko-
maanliikenteessä. Yrittäjän lisäk-
si yritys työllistää viisi henkilöä.

 myös yrittäjien puheenjohtajana

Ari Kaakkuriniemi 50 v:

Isän jalanjäljissä

Arin vaimo Sirpa Kaakkurinie-
mi hoitaa muun työnsä ohella
konttoritöitä ja toimii myös mie-
hensä henkisenä tukena.

Ura valitsi miehen
Ari Kaakkuriniemi ei valinnut
uraa itse, vaan ura miehen. Am-
matin valinta kuljetusyrittäjäksi
ei ollut itsestään selvä.

 – Kun seurasin pienestä pitä-
en isäni pitkiä päiviä ja puurta-
mista mietin vakavasti myös
muuta alaa. Koskaan en ole kui-
tenkaan ollut muussa työssä.
Ensimmäisen kerran ajoin isäni
autoa vuonna 1976 ja siitä se läh-
ti. Sukupolvenvaihdos toteutet-
tiin pikkuhiljaa. Virallisesti pa-
perit allekirjoitettiin vuonna
1996, jonka jälkeen yritys muut-
tui Ky:stä osakeyhtiöksi, Ari
muistelee yrittäjäksi lähtemis-
tään.

Ari Kaakkuriniemi on kiin-
nostunut myös autojen remon-
teista ja muutostöistä, joita hän
tekee vuonna 1983 rakennetus-

Huhtikuussa 50 -
vuotispäiväänsä juhlinut
Ari Kaakkuriniemi jatkaa

isänsä Alpon vuonna 1955
aloittamaa Kaakkuriniemi

Oy –kuljetusyritystä. Alalla
Ari on ollut koulupojasta
lähtien. Ajokortin hän ajoi

armeijan aikana ja sai
rekan ajoon luvat

nimismiehen erikoisluvalla.

Ari Kaakkuriniemi juhli syntymäpäiväänsä Merihelmessä. Mieluisimpia lah-
joja oli kavereiden hankkima noin 40 v vanha entisöity Jupiter Safir, jolla Ari
nyt toimittelee lähiasiat.

sa hallissa. Vaikka yrityksellä on
ollut vuosikymmenien aikana
autoja yli kaksikymmentä rahtia-
jossa ja paljon kilometrejä taka-
na, on kolareilta säästytty.

-Ainoa takaisku on ollut tur-
vetyömaalla kuormaajan pala-
minen vuonna 2000. Vastoin-
käymisten välttyminen ei mer-
kitse sitä, että yrittäminen olisi
helppoa, tuumii Ari.

-Kuljetusalalla on kova kilpai-
lu ja monta tiukkaa hintaa on
jouduttu vääntämään. Kustan-
nukset on myös pystyttävä pitä-
mään kurissa.

Kaakkuriniemi Oy on ollut
Kuivaniemen Yrittäjät ry:n jäsen
yhdistyksen perustamisesta
saakka, sekä Suomen Kuorma-
autoliiton jäsen yli 45 vuotta. Ari
toimii Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien hallituksessa, Iin kunnan
elinkeinotoimikunnassa sekä
Oulunkaaren seutukunnan joh-
totiimissä.

Heimo Turunen

Kuvassa vas. Ari Kaakkuriniemi, Essi ja Sirpa Kaakkuriniemi sekä onnittelemaan saapunut Jorma Määttä.

Yrittäjänä Södö on toiminut jo
melkein puolet elämästään. Ar-
meijasta päästyään hän kävi
työskentelemässä muutaman
vuoden Lahdessa, Kuusamossa

ja Haukiputaalla, mutta päätyi
takaisin Kuivaniemelle.

– Kaupunkilaiselämä oli hyvä
kokemus maalaispojalle, Södö
naurahtaa.

Veikko Södö 50 v:
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– Joulukuun 19. päivä käyttöve-
siputki meni poikki myymälän
lattian alta. Tämä aiheutti liik-
keelle suuren vesivahingon ja
remontin takia liike oli kokonaan
suljettuna melkein puoli vuotta,
yrittäjä Mauri Sassi kertoo.

Liikkeestä uusittiin täysin
kaikki pinnat ja tiloja moderni-
soitiin ajanmukaisiksi.

ST1 Jokitörmä joutui sulkemaan ovensa lähes puoleksi
vuodeksi myymälässä tapahtuneet vesivahingon takia.

Liike avattiin uudestaan täysin remontoituna ja
modernisoituna kesäkuun alussa.

Vesivahinko JokitörmässäVesivahinko Jokitörmässä

Kauppaan hankittiin muun
muassa uudet kassat ja maito-
kaapit ja -varastot uusittiin. Läm-
pö- ja vesiputket nostettiin latti-
an pintaan, jotta tulevaisuudes-
sa uusilta vesivahingoilta vältyt-
täisiin.

Jokitörmä on Olhavan kylän
ainoa kauppa, joten kaupan sul-
keutuminen on vaikuttanut pal-

Sti1 Jokitörmässä tapahtuneen vesi-
vahingon vuoksi liikkeen tilat joudut-
tiin uusimaan täysin. Remontoidut ti-
lat ovat nyt modernimmat ja avaram-
mat, kuin aikaisemmin. Kuvassa
Mauri Sassin tyttäret Katariina (vas.)
ja Elina, jotka auttavat perheyrityk-
sessä aina ajan antaessa myöten.

jon myös kylän elämään. Ihmi-
set ovat ottaneet liikkeen uudis-
tuneet tilat myönteisesti vastaan
ja Sassi on saanut positiivista pa-
lautetta kyläläisiltä. (mm)

Yrittäjämyönteisyys lisääntynyt
Pohjois-Pohjanmaalla jäsenkun-
taamme kuuluu jo reilut 3700 jä-
senyritystä ja edelleen suunta on
voimakkaasti kasvava. Kuiva-
niemellä on perinteisesti ollut
hyvä järjestäytymisaste ja jäsen-
pysyvyys. Yhteiset tavoitteet
vahvistavat ja antavat voimaa
työhön.

Keskeistä toiminnassamme
on yrittäjyyden olosuhteisiin vai-
kuttaminen. Sääntöjemme mu-
kaan toimintamme tarkoitukse-
na on toimia toiminta-alueellam-
me olevien pienten ja keskiko-
koisten yritysten ja yrittäjien
muodostamien yhdistysten yrit-
täjä-, elinkeino- ja työnantajapo-
liittisena etujärjestönä.

Asiantuntijana ja vaikuttajana
tehtävänämme on parantaa yri-
tysten ja yrittäjien kannattavan
toiminnan yleisiä edellytyksiä.
Käytännössä tämä tarkoittaa tii-
vistä mukanaoloa niissä alueel-
lisissa toiminnoissa, joissa pää-
töksiä tehdään. Tässä työssä on
selkeästi nähtävissä nykyinen
kehitys yleisen yrittäjämyöntei-
syyden lisääntymisestä.

Tästäkin huolimatta yrittäjien
omien arvioiden mukaan esim.
eri kuntien välillä on selkeitä ero-
ja yrittäjyysilmapiirissä, joka
puolestaan voi voimakkaastikin
vaikuttaa yritysten sijoittumi-
seen.

Vahva asiantuntijaverkosto
käytettävissä

Etujärjestötyön lisäksi ja jäsen-
yrittäjän tueksi olemme rakenta-
neet alueellemme vahvaa asian-
tuntijaverkostoa neuvontapalve-
luihin.

Nykyisellään neuvontaren-
kaassamme on useita lakiasian-
toimistoja ja muita erityisalojen
asiantuntijoita. Tämä tukiver-
kosto toimii hyvänä lisänä toi-

Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:stä:

Tänä keväänä olemme saaneet iloita järjestömme kasvaneen yli 100
000 yrittäjän etujärjestöksi. Suomen Yrittäjät alue- ja

paikallisyhdistyksineen muodostaa elinkeinoelämän suurimman
järjestön. Erityinen vahvuus toiminnassamme on siinä, että

toimintamme ulottuu lähes jokaiseen kuntaan. Yhdessä muodostamme
vahvan ketjun, jonka yhteiskunnallista painoarvoa ei kukaan voi

kyseenalaistaa.

Kirsi Anttila oikealla, muut henkilöt edessä: Vasemmalla PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, keskellä PPY:stä Sari Reinikainen-Laine. Kuva otettu
yrittäjäyhdistysten vastuuhenkilöille järjestetyltä koulutuspäiviltä alkuvuonna 2008.

mistoltamme annettavaan neu-
vontaan. Neuvontapalveluja
kannattaa hyödyntää jo ennen
ongelmatilanteiden syntymistä,
ennaltaehkäisevästi. Suullisesti
annettava neuvontapalvelu on
jäsenille maksutonta.

Koulutustoiminnan osalta
olemme rakentamassa vastaa-
vaa verkostoa, jonka kautta jä-

senyrittäjä voi valita omiin tar-
peisiin sopivaa koulutusta,
oman aikataulun mukaan. Ensi
vuoden alkuun tähtäävä koulu-
tuskalenterimme tulee sisältä-
mään lyhyt- ja pitkäkestoisia
koulutuskokonaisuuksia useam-
man yhteistyökumppanin to-
teuttamana.

Koulutuksen osalta keskeistä
on, että yrittäjä tiedostaa koulu-
tuksen merkityksen yrityksen
kilpailutekijänä. Tämä koskee
yhtälailla yrittäjän omaa koulut-
tautumista kuin myös työnteki-
jöiden koulutuksen päivittämis-
tä. Pk-yritykset on perinteisesti
koettu työntekijöiden keskuu-
dessa tehtyjen tutkimusten mu-
kaan hyviksi työpaikoiksi. Hyvä
työilmapiiri motivoi ja luo hedel-
mälliset olosuhteet tulokselli-
seen työskentelyyn.

Jäsentyytyväisyysmittaus-
temme mukaan yrittäjä odottaa
jäsenyydeltään sosiaalista ver-
kostoa ja tämä tiedostaen tärkeä
osa toimintaamme ovat myös
moninaiset tapahtumat ja tilai-
suudet, paikallisyhdistysten
oma toiminta mukaan lukien.

Näin kesäaikana monella
paikkakunnalla yrittäjät järjestä-
vät markkinoita ja muita kesäta-
pahtumia, syyskauden alussa
järjestämme yrittäjägolf-kisan ja
syksyn päätapahtuma tulee ole-
maan Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien 70-vuotisjuhla 20. syys-
kuuta. Juhla pidetään Oulussa
Radisson SAS:ssa ja mukaan
ovat tervetulleita kaikki yrittäjät,
yhteistyökumppanit ja muut
yrittäjyydestä kiinnostuneet.

Haluan toivottaa kaikille läm-
mintä ja rentouttavaa kesää sekä
rohkaista yrittäjiä tulemaan mu-
kaan toimintaamme.

Kirsi Anttila
järjestöpäällikkö
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Rynkyntie 35, 95100 Kuivaniemi
puh: 040 7434 279

info@campingmerihelmi.fi
www.campingmerihelmi.fi

TÄÄLLÄ VIIHTYY
YMPÄRI VUODEN.

TERVETULOA!

Camping Merihelmi palve-
lee kaikkina vuoden aikoi-
na. Meiltä löytyy mökki jo-
ka käyttöön, sekä runsaasti
vaunupaikkoja. Alueella on
lisäksi elintarvikekioski,
josta saa myös olutta ja
siideriä. Kesäisin voit viih-
tyä vaikka kesäterasilla,
nauttien merimaisemista.

MERIHELMI
Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

puh. (08) 246 900, 0400 991 307

Pe 27.6. Merihelmen tanssit
Anniina Mattila & Avenue

Pe 4.7. Merihelmen tanssit
Kari Piironen & Caminito

Pe 18.7. Merihelmen tanssit
Eija Sinikka

Pe 25.7. Merihelmen tanssit
Harri ja Coronet & Berit

Pe 1.8. Merihelmen tanssit
T.T. Purontaka & Tähtitaivas

Merihelmen kahvioravintola
tarjoaa matkailijalle maukasta
ruokaa ja viihtyisät puitteet.

Noutopöydästä voit valita helposti
ja nopeasti mieleisesi annoksen.

Avoinna: Ma-Su klo 9-20
Noutopöytä alkaen klo 11.00

Tervetuloa kesätansseihin
Merihelmeen!

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Merihelmen matkailualueen
tanssikalenteri kesä 2008:

Oulu-Kemi tieosuus on yksi Suomen
vilkkaimmista, joten suuri joukko po-
tentiaalisia asiakkaita liikkuu päivittäin
aivan Merihelmen vierestä.

– Haasteenani on saada matkailijat
pysähtymään tänne. Merihelmi on toi-
miva rakennus ja erittäin kauniilla pai-
kalla, ihmisten täytyy vain löytää tämä,
tuore yrittäjä pohtii.

– Yksi suurimmista ongelmista on
liittymä. Esimerkiksi etelästä päin tul-
lessa ihmiset ovat epävarmoja mistä
Merihelmeen voi kääntyä, toteaa Aikio.
Hänellä onkin aikomuksena saada tien-
varsikyltit kuntoon mahdollisimman
pian. Itse liittymän uudistaminen on
projekti, johon täytyy kunnalta jo saa-
dun hyväksynnän lisäksi saada tiehal-

Mahdollisuuksien Merihelmi

Iiläinen Jouni Aikio aloitti Merihelmen uutena yrittäjänä 1. kesäkuuta.
Aikion tavoitteena on kehittää Merihelmen toimintaa eteenpäin ja

muun muassa saada asiakasvirta kasvamaan.
– Merihelmi on erittäin toimiva rakennus, jossa on paljon potentiaalia.
Haasteenani on saada matkailijat pysähtymään tänne ja saada heidät

palaamaan toistamiseen.

linto nopeasti toimimaan jo seuraava-
na vuonna.

Suunnitelmia ja ajatuksia yrityksen
kehittämiseen Aikiolla on paljon. Yhte-
nä aikomuksena hänellä on hyödyntää
läheistä merta yrityksen markkinoinnis-
sa ja esimerkiksi rakentaa kokouspaket-
teja meren ympärille. Saleihin tullaan

laittamaan nykyaikaiset AV- ja äänen-
toistolaitteet. Perinteiseen tapaan Meri-
helmi järjestää tansseja elokuun lop-
puun saakka.

Mitään järisyttäviä muutoksia ei vie-
lä tämän kesän aikana tapahdu, vaan
Aikio keskittyy meneillään olevaan
matkailukesään. Suunnitelmat Merihel-

men tulevaisuudesta tehdään ensi syk-
syn aikana. Pieniä, mutta merkittäviä
muutoksia Merihelmessä on kuitenkin
jo ehtinyt tapahtua. Muun muassa kah-
vimerkki on vaihdettu aitoon President-
ti-kahviin.

– Panostamme laatuun, mutta asiak-
kaan kukkaroon sopivin hinnoin, Aikio
kertoo.

Aikio on aikaisemmin työskennellyt
muun muassa kauppiaana, tehtaan-
edustajana ja markkinointipäällikkönä.
Merihelmessä häntä kiehtoo sen värikäs
historia ja yrityksen melkeinpä rajatto-
mat mahdollisuudet kehittyä eteenpäin

Mari Moilanen

 Jouni Aikio aloitti Merihelmen uutena yrittäjänä 1.
kesäkuuta. Hänen aikomuksenaan on hyödyntää
läheistä merta yrityksen markkinoinnissa.

Yrittäjäilta ja näytelmäretki ke 23.7.2008
“Mooseksen perintö” -näytelmä Oulussa Toppilan Möljällä

Vastaavat toimittajat: Ari Kaakkuriniemi
Toimittajat: Heimo Turunen, Eliisa Niskanen, Mari Moilanen
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy, Oulu p. 08-334166, www.vkkmedia.fi
Painopaikka: Kisapaino Oy Kiuruvesi  www.kisapaino.fi

Hyvän Tuulen
Kuivaniemi Kesälehti 2007

KirKirKirKirKirjolohi-istutukset Iijoellejolohi-istutukset Iijoellejolohi-istutukset Iijoellejolohi-istutukset Iijoellejolohi-istutukset Iijoelle

Lisätietoa
www.ii.fi  kala.ii@iiseutu.fi
0400 434798 Risto Tolonen

2 viikon välein, yht. 2.000 kg kesässä,
pääosa Raasakan yläaltaalle.

Luvat
Kalaliike Kuha Ii, Kärkkäinen Express,
Neste Jäppinen, Neste Nenonen

Kuivaniemen Kievari
Puh. 08-724 7278

Tervetuloa!

Viihtyisä hirsiravintola

Pe 27.6 Karaoke-ilta
La 28.6 Pepen karaoketanssit
Heinäkuussa

Syssin keskiviikko-karaoke
Pe 4.7 Disko-jami-ilta DJ Härski
La 5.7 Tanssiorkesteri Amigo
Pe 11.7 JOY Karaoke
La 12.7 Tervetuloa hurmaavaan iltaan,

Riskiryhmä,
solistina Sauli Kreivi

Pe-la 18-19 Markkinatansseissa
soittaa Trio Senders

Pe 25.7 Karaoke-ilta
La 26.7 Tanssiorkesteri Kyläsoittajat

Lounas arkisin 11-13
Tarja kokkaa herkullista kotiruokaa

Kuivaniemen Yrittäjät ry järjestää linja-autokyydityksen Ouluun Toppilan Möl-
jälle keskiviikkona 23.7.2008 katsomaan Mooseksen Perintö –näytäntöä.

Linja-auto lähtee Kuivaniemen Kievarista klo 15.00 ja ajaa tarvittaessa Oijär-
ven kautta Iihin. Iin torilla olemme noin klo 16.30 ja Oulussa noin klo 17.00.
Iin Yrittäjät ovat tervetulleita mukaan.
Lipun hinta on 45,00 e (sis. puffet-illallisen)
Sitovat ilmoittautumiset 4.7.2008 mennessä
Ari Kaakkuriniemi 050-441 3121 tai Arja Honkamaa 040-561 8422,
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– Vuoden Äiti arvonimi tuntuu
todella hyvälle ja lämmittää
mieltä, mutta ensimmäinen aja-
tukseni oli, että olisihan muita-
kin hyviä ehdokkaita ollut, Hyry
naurahtaa.
– En pidä itseäni miten-
kään erityisenä, olen
ihan tavallinen äiti.

Aivan tavalliseksi äi-
diksi Tuula-Riitta Hy-
ryä ei kuitenkaan voi
luokitella, sillä erityisen
hänestä tekee jo per-
heen koko. Hyryn per-
heeseen nimittäin kuu-
luu aviomies Kyösti ja
12 lasta, viisi poikaa ja
seitsemän tyttöä. Väes-
törekisterikeskuksen
mukaan Suomessa per-
heen keskikoko on 2,81.
Lasten hoidon ohella
Hyry hoitaa oman
osansa maatilantöistä ja
on aikoinaan ehtinyt
kunnallispolitiikkaan
mukaan.

Alun perin Yli-Iin
Jakkukylästä kotoisin
oleva Hyry kertoo korostavansa
lasten kasvatuksessa toisten
huomioonottamista ja kunnioit-
tamista, sekä anteeksi pyytämis-
tä ja antamista. Hän myös pai-
nottaa rajojen olevan rakkautta

Tavallinen äiti?
Kuivaniemeläinen Tuula-Riitta Hyry valittiin

Vuoden Äidiksi 2008. Hänet palkittiin
kunniakirjalla ja kukkakimpulla äitienpäivänä

Kuivaniemen seurakuntatalolla. Hyrylle
itselleen valinta tuli täytenä yllätyksenä.

ja etenkin vanhempien lasten
kanssa on hyvä yhdessä keskus-
tella rajoista.

– Lisäksi olen vuosien aikana
oppinut, että pienet lapset tarvit-
sevat ympärilleen jokapäiväiset

rutiinit ja säännöllisen
päivärytmin. Se tuo
heille turvallisuuden
tunteen, Hyry pohtii.

Vuoden Äiti äänes-
tyksen järjesti Kuivanie-
men kappeliseurakun-
ta. Vapunaattona pide-
tyn yhteisvastuukerä-
yksen yhteydessä ihmi-
set saivat äänestää ha-
luamaansa henkilöä.
Äänet laskettiin myö-
hemmin seurakuntata-
lolla ja eniten ääniä saa-
nut henkilö voitti.

– Saimme kyläläisil-
tä paljon positiivista pa-
lautetta, heidän mieles-
tään oikea ihminen
voitti äänestyksen, kap-
palainen Matti Kinnu-
nen kertoo.

– Aiomme jatkossa-
kin järjestää Kuivaniemellä
oman äitienpäiväjuhlan ja Vuo-
den Äiti – äänestyksen. Se on hie-
no perinne, jota tulee vaalia tu-
levaisuudessakin. (mm)

Maatilan emäntä ja 12 lapsen äiti Tuula-Riitta Hyry palkittiin äitienpäivänä
Vuoden Äiti 2008 palkinnolla Kuivaniemen kappeliseurakunnan toimesta.
Hyryn sylissä istuu lapsikatraan kuopus Salla-Maria 1v 3kk.

“Olen
vuosien
aikana

oppinut,
että pienet

lapset
tarvitsevat

ympärilleen
jokapäiväiset

rutiinit ja
säännöllisen
päivärytmin.
Se tuo heil-
le turvalli-

suuden
tunteen.”

Vuoden yrittäjä Kuivaniemellä
Kuivaniemen Kievari

Raili Suomela sai Vuoden yrittäjän palkinnon ja kukat Kuivaniemen Yrittäjien pikkujoulun yhteydessä

Yrittäjän oma työpäivä alkaa
yleensä aamuisin kello kahdek-
san lounasruuan valmistelulla.
Tärkeällä sijalla toiminnassa on
hyvä kotiruoka, asiakaspalvelu
ja paikan siisteys. Ohjelmatarjon-
taa on perjantaisin karaokea ja
lauantaisin elävää musiikkia.
Kesäaikana järjestetään myös
keskiviikkoisin karaoke iltoja.
Ravintola on myös suosittu pik-
kujoulujen, häiden rippijuhlien,
syntymäpäivien ja muiden juh-
lien pitopaikka.

Uusi tupakkalaki on otettu
huomioon ravintolassa jo ennen
lain voimaan tuloa. Kahden vuo-
den ajan tupakointi on tapahtu-

Raili Suomelan Kuivaniemen Kievari palkittiin vuoden
2007 Kuivaniemen Vuoden yrittäjänä. Ravintola on

perustettu Kuivaniemen Asemankylälle vuonna 1985.
Noin 200 m2 Kontiotuotteen hirsisen rakennuksen yrittäjä
Raili Suomela rakennutti itse. Myöhemmin rakennukseen

on lisätty katettu terassi. Alussa olivat tyttäret Anne ja
Heli apuna. Melkein koko toiminnan ajan on ollut

palkattuna ulkopuolisia työntekijöitä. Tällä hetkellä on
yksi vakituinen työntekijä ja extraajia viikonloppuisin.

nut ulkona terassilla, jossa on
voimassa ympärivuotinen an-
niskeluoikeus.

Viimeisen viiden vuoden ajan
ravintolayrittäjä on jättänyt yö-

valvomiset nuoremmille. Vapaa-
päiviä on vain muutama vuo-
dessa ja lomien pitäminen tai ul-
komaan matkat ovat Railille tun-
tematon käsite. On kuitenkin

yksi poikkeus.
-Kun täytin 50 -vuotta, ravin-

tola oli vajaan vuoden vuokral-
la. Silloin pidin siihen saakka pi-
tämättömät vapaapäivät ja lo-
mat. Lähitulevaisuudessa ei ole
näkyvissä muutoksia yrityselä-
mässä. Aion jatkaa yrittäjänä, jos
terveyttä riittää, toteaa Suomela.

Kuivaniemen Yrittäjien jäse-
nenä Suomela on ollut muuta-
man vuoden taukoa lukuun ot-
tamatta alusta lähtien.

-Yrittäjäpalkinto tuli täytenä
yllätyksenä. Haluan kiittää asi-
akkaita ja luotettavaa henkilö-
kuntaa yhteistyöstä. (ht)

Palauta tämä kuponki Markkinoilla Nuorisoseu-
ran lättyteltalle ja voita arvonnassa oma mittasi
kahvipaketteja.
Arvonta suoritetaan su 20.7 klo 15.00

Pituus: ___________________________________

Nimi: ____________________________________

Puhelin: __________________________________

Muurinpohjalättyjä, kahvia, virvokkeita
myydään markkinoilla suuressa teltassamme.

VVVVVoita kahvia!oita kahvia!oita kahvia!oita kahvia!oita kahvia!

Vapaa pääsy!

 Pe 18.7 klo 21-01
Seurojen talolla Kuivaniemellä.
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HANNU KEHUS KY
95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

S2

– Kerroin Kuivaniemellä asuval-
le siskolleni etsiväni kesäksi töi-
tä, ja hän vinkkasi minulle, että
Kahvila Pooki olisi vuokrattavis-
sa, Tihinen kertoo, kuinka pää-
tyi vuokraamaan kahvilatilat it-
selleen.

Tihinen ei ole tehnyt suuria
muutoksia kahvilan toimintaan,
hän jatkaa viime vuotisella ruo-
kalistalla ja sisustukseen on teh-

Uusi yrittäjä Vatungin Pookissa

Vatungin Pooki -kahvila avasi ovensa asiakkaille
perinteisesti toukokuun alussa. Tänä vuonna kahvila
koki pieniä uudelleen järjestelyjä, kun Kuivaniemen

Nuorisoseura luopui kahvilan pidosta ja uudeksi
vuokralaiseksi astui iiläinen Katja Tihinen.

ty vain pieniä muutoksia.
– Toukokuu on ollut aika vii-

leä, mutta kahvilatoiminta on
lähtenyt ihan mukavasti käyn-
tiin. Odotan lämmintä kesää, jot-
ta asiakkaita riittäisi, Tihinen toi-
voo.

Pooki –kahvila ei ole Tihisel-
le uusi tuttavuus, sillä hän on
ollut siellä aiemminkin töissä.
Lisäksi hän on työskennellyt

myyjänä muun muassa R-Kios-
kissa. Aikaisempaa yrittäjätaus-
taa Tihisellä ei ole.

– Suunnitelmissa olisi järjes-
tää kesän aikana kahvilan tilois-
sa Lasten Päivä, jossa olisi esi-
merkiksi lasten karaokea. Lisäksi
olen miettinyt autourheilu –ai-
heista viikonloppua. Kahvila
sulkeutuu jälleen elokuun vii-
meisenä viikonloppuna, jolloin
olisi hienoa järjestää omat Venet-
sialaiset, Tihinen kertoo suunni-
telmistaan.

Tämän kesän uutuutena on,
että Pookin tiloissa voi järjestää
myös yksityistilaisuuksia. Kesäl-
le on jo varattu yhdet häät ja joi-
takin illanviettotilaisuuksia on
suunnitelmissa. (mm)

Entinen perhepäivähoitaja ja kai-
vinkoneenkuljettaja päättivät
tehdä totaalisen alanvaihdoksen
ja ryhtyä kauppiaiksi.

– Kyllästyin satunnaisiin pät-
kätöihin ja perhepäivähoitajan
huonoon työllisyystilanteeseen.
Mieheni Rauno on ollut yli 20
vuotta maanrakennusalalla ja
työnsä puolesta hän on joutunut
olemaan paljon reissuhommissa.
Päätimme siis työllistää itsemme
läheltä kotoa, Minna Ahola ker-
too.

Oman yrityksen perustami-
nen on ollut Aholoiden mielessä
jo pidempään. Kun Joki-Tuvan
kauppa tuli myyntiin vuosi sit-
ten, pariskunta harkitsi ensim-
mäisen kerran kyläkaupan osta-
mista. Vuoden asiaa mietittyään
he päättivät siirtyä kauppiaiksi.

– Kauppa on ollut Oijärvellä
jo 1960-luvulta lähtien ja kylän
asukkaat ovat tottuneet saamaan
palvelua omalta kylältään. Joki-
tuvalla on kauppapalveluiden
lisäksi apteekin lääkekaappi,
veikkauksen palvelut ja baari,
kertoo Ahola.

Aholoiden suunnitelmissa ei
ole tehdä suurempia muutoksia
tai remonttia kaupassa.

– Muutimme hieman hyllyjär-
jestystä ja teimme pientä pinta-
remonttia baarin puolella. Kesä
on myynnillisesti parasta aikaa,
joten suuremmille muutoksille ei
ole aikaa. Talvella sitten suunnit-
telemme onko lisämuutoksille
aihetta, Rauno Ahola toteaa.
(mm)

Oijärven kauppaan uudet kauppiaat
Entinen Oijärven kyläkauppa Joki-Tupa sai uudet yrittäjät toukokuussa.
Kaupan puikkoihin astuivat oijärveläiset Minna ja Rauno Ahola. Uusien

omistajien myötä kaupan nimi vaihtui Oijärven kaupaksi.

Iiläinen Katja Tihinen aloitti keväällä
Vatungin Pookin uutena vuokraaja-
na. – Kerroin siskolleni, että etsin ke-
säksi töitä. Hän vinkkasi Pookin ole-
van vuokralle ja niinpä päätin työllis-
tää itse itseni, Tihinen naurahtaa.

Minna ja Rauno Ahola aloittivat uusina kauppiaina 28. toukokuuta Oijärven kaupassa. Pätkätöihin ja pitkiin työmat-
koihin kyllästyneet Aholat päättivät tehdä uranvaihdoksen ja alkaa työskentelemään omaan pussiinsa.
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VIINAMÄEN SAHA OY

Tilauksesta:
sahaus, höyläys ja
kuivaamopalvelut

Puh. 0400 304  617 Marko
Puh. 0400 598 704 Mika

Muovitehtaantie 5 B, 95100 Kuivaniemi

• myynti • asennus • huolto
Asentajankatu 14 94600 Kemi

p. (016) 256 922
Avoinna ark. 8-17, la 10-13

Kemin LVI-Palvelu Oy

Teemme tilauksesta
- Lehdet eri kokoisina
- Esitteet, käyntikortit,
  käsiohjelmat ym.
Valokuvausta
-Perhejuhlat: häät, hauta-
  jaiset, syntymäpäivät
-Yrityskuvaukset

VKK-Media Oy
Metsätie 10 90650 Oulu
puh. (08) 334 166
Heimo Turunen
puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi
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Puutavaran kuljetusta

H&M MIETTUNEN KY
Ratatie 112 A, 95100 Kuivaniemi

Puh. 08-724 7330
Puutavara-auto 0400 394 257

Mennään taksilla tai bussilla

LEON kanssa RYHMÄMATKAT
50-paikkaisella bussilla

Pirkko Hirvasniemi
II

YLI-OLHAVA       (08) 8175 517
      0400 166 316
Leo 0400 671 255
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TTTTT:MI J-P MIETTUNEN:MI J-P MIETTUNEN:MI J-P MIETTUNEN:MI J-P MIETTUNEN:MI J-P MIETTUNEN
Vanhatie 137, 95110 Kuivaniemi kk

Puh. 08-724 7562, 0400 290 547

-kotitalouksien jätehuolto
-kaivojen tyhjennykset
-vaihtolavakuljetukset
-vuokrattavana roskalavoja

Palukantie 22,  91100 Ii

P. 08-817 3496, 0400 388 622, 0400 689 818

IIN KIINTEISTÖ- JA
JÄTEHUOLTO V. PAAKKOLA

• likakaivojen tyhjennys
• viemärien avaus/sulatus
• kiinteistöjen jätehuolto
• jäteastiat/säiliöt
• vaihtolavat
• talvella lumen auraukset

Teemme puhdasta jälkeä. Soita toki 817 3496

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24, 95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125, (08) 724 7034

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
14 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

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

KUIVANIEMEN TAKSIT
JARI YLITALO 040 575 9840 Asemakylä
IRMA SOINI 0400 396 440  Asemakylä
MATTI VÄÄRÄKANGAS 044 012 3252 Asemakylä
TIMO YLITALO 0400 260 904 Jokikylä
PAAVO JUUSOLA 0400 398 433 Luola-aapa
IRMA MÄÄTTÄ 0400 394 982 Oijärvi

NISKALA J&L Ay
- Maanrakennustyöt - Maansiirtotyöt

- Haja-asutusalueen jätevesityöt ja -suunnittelu

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

Maatalous-, pienkone- ja 

henkilöautot

HEINIKOSKEN 

ASENNUS- JA HUOLTOAPU KY

Puh. 0400-338 814, 0400-385 647, fax 08-7247 619

Maansiirto ja maa-ainestoimitukset

Puh. 0400 293 269 tai 0400 169 955

moottori- ja raivaussahat,
metsuritarvikkeet,
ruohonleikkurit ym.

moottori- ja raivaussahat,
metsuritarvikkeet,
ruohonleikkurit, jyrsimet ym.

ruohonleikkurit, vesipumput,
lingot, generaattorit.
Monkey, jyrsijät, mönkijät.

Kävelypyörät:

Skootterit:

Polkupyörät:

TUIRA
Valtatie 49, 90500 OULU

p. 554 2983
Huolto p. 556 3556

OULUNLAHTI
Jukolankuja 1-3, 90420 OULU

Tokmannin pihassa
p. 554 2987

 pyörä ja varaosa
P. (016) 221 092 KESKUSPUISTOKATU 7 KEMI

MYYNTI - HUOLTO - VARAOSATKemin

KEMPELE
08-554 6707

LAKEUDEN KATSASTUS OY

PUTAAN KATSASTUS OY
HAUKIPUDAS

08-340 700
KONETIEN KATSASTUS OY

OULU RUSKO
08-311 7151

 ÄIMÄTIEN KATSASTUS OYTULOSSA

OULU
avoinna ma-pe 9.00-17.00

www.avainasemat.fi

Kuljetusliike
KAAKKURINIEMI OY

• Minikaivuri ympäristötöihin • Turvekuljetukset • Rahtikuljetukset

kaakkuriniemi@suomi24.fi

Puh. 050 441 3121
Puh/fax 724 7157

Hannu 0400 180 354
Matti 040 723 7150
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Tuoretta kalaa ympäri vuoden
Puh. 040 722 0500

Ma-Ti 10-20, Ke-Su 10-21, puh. (08) 724 7356

Kuivaniemen

Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:

TARVITSETKO TYÖVOIMAA?
MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.

Soita ja kysy!

- sähkötyöt
Pertti Heinikoski, 040 526 8119

- kiinteistönhuolto
(myös kesä- ja talvimökit)

- rakennustyöt
Jari Junes, 045 634 1799

- toimistotyöt
- ohjaustyöt; yrttineuvonta, ompelu,
- luonnonmateriaalit ja liikunta

Veera Kuha 040 861 2884
- siivoustyöt

Riitta Simula 044 276 1272

Yritykset ja yhdistykset!
Vuokraamme meren rannassa sijaitsevaa laadukkaasti
varusteltua Vatungin huvilaa kokous- ja virkistyskäyttöön.
Katso tarkemmin www.kuiva-turve.fi

Ii Ikkunat
ja Ovet
Antaa

näköalaa

www.ii-ikkunatjaovet.com

Vuoden 2007 markkinamyyjä Anni Ollikainen
Ollikainen palkittiin Vuoden markki-
namyyjä –tittelillä hänen aktiivisesta
osallistumisestaan Kuivaniemen mark-
kinoille. Kuivaniemellä syntynyt ja pit-
kään asunut Ollikainen osallistui kol-
miin ensimmäisiin markkinoihin yri-
tyksensä puitteissa ja on sen jälkeen ol-
lut vapaaehtoisena myyjänä ensin Kui-
vaniemen Keskustanaisten joukossa,
sittemmin Kuivaniemen Eläkeliiton le-
tunpaistoteltassa.

– Suunnittelen jo talvella kesän me-
noni niin, että pääsen osallistumaan tu-
levan kesän markkinoihin, hän kertoo.

Ollikainen pitää hienona asiana, että
pienellä paikkakunnalla järjestetään
niin suuri tapahtuma.

– Markkinat tuovat eloa niidenkin
ihmisten elämään, jotka eivät itse pää-
se paljoa liikkumaan. Tapahtuma on
myös entisten kuivaniemeläisten tapaa-
mispaikka, jossa pääsee tapaamaan
vanhoja ystäviä ja tutustumaan uusiin.

Vuoden markkinamyyjä palkinto on
Ollikaiselle hieno tunnustus, josta hän
voi olla ylpeä.

– Tästä mitallista olen itsekin sitä
mieltä, että olen sen ansainnut. Se on
kunnianosoitus aktiiviselle työlleni
markkinoiden hyväksi. Muistoksi saa-
mani rieskalapio pääsi näkyvälle pai-
kalle kotiini.

Ollikainen kehottaa oman kunnan
asukkaita osallistumaan jatkossakin ak-
tiivisesti markkinoille.

– Toivoisin, että markkinaperinne
säilyisi Kuivaniemellä, eikä häipyisi
pois. Tämä on hieno tapahtuma, josta
on syytä pitää kiinni. Markkinamyyjät
tekevät tapahtuman, sillä ilman heitä
ei olisi markkinoitakaan. (mm)

Anni Ollikainen valittiin vuoden 2007 markkinamyyjäksi. Koko
Kuivaniemen markkinoiden historian aikana Ollikainen on osallistunut

jokaisiin markkinoihin. Tulevat markkinat ovat hänelle jo 23:et.

Riitta Hopponen haastattelee vuoden 2007 Markkinamyyjää, Anni Ollikaista, joka toivoo, että markkinaperin-
ne säilyisi Kuivaniemellä. -Markkinat on hieno tapahtuma, josta on syytä pitää kiinni.
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Uusi tie Niittyrinteelle

Kuivajoen koululla mittava remontti

Niittyrinteen asuinalueen uuden tien
rakentaminen aloitettiin kesäkuun
alussa. Tietä tehdään yhteensä 400
metriä ja tien on määrä valmistua
syyskuun loppuun mennessä.

Niittyrinteen asuntoalueella
aloitetaan uuden tien rakentami-
nen kesän aikana. Tie valmistuu
syyskuun loppuun mennessä.

Alue on kaavoitettu muutama
vuosi sitten ja tien rakentaminen
toteutetaan näiden suunnitelmi-
en pohjalta. Alkuvaiheessa tiel-
le tehdään tierakennekerrokset
ja pintaan tulee murskesora.

Pieneksi ongelmaksi muodos-
tuu hiihtoladun risteäminen tien
kanssa. Alustavissa suunnitel-
missa on tehdä tien ylle ylikul-
kusilta. (mm)

Alueella on vapaita
tontteja, ja tien myötä

tonteille odotetaan
tulevan rakentajia.

Kuivajoen koululla on parhaillaan tekeillä
mittava remontti, jossa uudistetaan 200
oppilaalle luokkatilat ja tehdään uusi 21
paikkainen päiväkoti. Remontti on edisty-
nyt aikataulun mukaan, vaikka melkoinen

“Koko rakennus
korjataan ja
talotekniikka
rakennetaan

kokonaan
uudestaan.”

Kuivajoen koululla marraskuus-
sa 2007 aloitetun remontin on
määrä valmistua tämän vuoden
elokuussa.

Koko rakennus korjataan ja
talotekniikka rakennetaan koko-
naan uudestaan. Lisäksi koulul-
le rakennetaan täysin uusi 21

paikkainen päiväkoti.
– Tarve remontille oli, sillä 50-

luvulla rakennetun koulun talo-
tekniikka on alkeellista ja normi-
en vastaista. Lisäksi koulua on
vuosien varrella laajennettu ja
korjailtu sieltä täältä ja kaikenlai-
sia vaivoja on matkan varrella

muutenkin ollut, Juhani Harjula
kertoo.

Remontti on edistynyt aika-
taulun mukaan, vaikka melkoi-
nen määrä lisä- ja muutostöitä on
jouduttu tekemään. Koululle tu-
levat luokkatilat 200 oppilaalle,
sekä päiväkodin yhteyteen esi-

koululuokka.
– Oppilaiden ja päiväkodin

piha-alueisiin (kolme erillistä pi-
haa) on paneuduttu niin hyvin,
kuin se niissä puitteissa on mah-
dollista, toteaa Harjula.

Mari Moilanen

Kuivaniemen Yrittäjät ovat val-
takunnallisesti tunnettuja toimi-
joita. Syy on osittain siinä, että he
ovat perinteensä mukaan olleet
melkein aina Suomen Yrittäjien
järjestämillä Yrittäjäpäivillä. On
ollut todella ilo tavata heitä Val-
takunnallisilla Yrittäjäpäivillä ja
nytkin varmaan tavataan Rova-
niemellä. Meitä Iin Yrittäjiä on
lähdössä 14.

Kesäterveiset Iin Yrittäjiltä

Iin Yrittäjät ovat olleet muka-
na Iin kunnan elinkeino-ohjel-
man päivityksessä. Parantelim-
me elinkeino-ohjelmaa kevätko-
kouksessamme ja retkellämme
Tallinnassa. Olemme saaneet
monen tekijän voimin Iin Wan-
han Haminan portin pystyyn ja
se on valmis ennen Juhannusta.
Keskustaajaman siistiminen to-
teutetaan kesän kuluessa.

LC Ii ja Kuivaniemen Yrittäjät
toteuttivat noin vuosi sitten
yhdessä VKK-Media Oy:n
kanssa uuden Iifoni & Kuivis-
haku Puhelin- ja Palveluhake-
miston.

Kuntien yhdistyminen oli
myös luomassa tarvetta luette-
losta, jossa kummankin alueen
puhelinnumero- ja osoitetiedot
ovat kätevästi samojen kansi-

Kuivishaku &
Iifonia edelleen
saatavana

en välissä. Hakemiston ilmes-
tymisen ajankohta oli myös
sopiva, kun Kuivaniemen alu-
een lankaliittymät muuttuvat
1.7.07 alkaen 08-alkuisiksi ja
numerot myös muuttuivat.

Hakemistoa on myytävänä
kuuden euron hinnalla iiläisis-
sä (ja kuivalaisissa) liikkeissä.
Sitä myydään myös markki-
noilla. (ht)

Pitäjämarkkinat ovat pitkä perinne Kuivaniemellä ja sen syntyyn
ovat eniten vaikuttaneet aktiiviset Kuivaniemen Yrittäjät.

Tapahtuma on kasvanut vuosi vuodelta. Se on osoitus kyvystä
tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Toivotan menestystä
Kuivaniemen Pitäjän-
markkinoille ja lämmin-
tä kesää kaikille.

Anna Turtinen
Iin Yrittäjät ry
puheenjohtaja

Anna Turtinen toivottaa me-
nestystä markkinoille.

Kuivaniemen terveysasema
jatkaa normaalisti

- Sairaanhoitaja Maija-Liisa
Paaso hoitaa potilaista noin
puolet. Toimiva sairaanhoita-
jan vastaanotto helpottaa työs-
kentelyä, toteaa Kuivaniemen
terveysaseman lääkäri Pekka
Honkanen.

Honkanen jää juhannuksel-
ta noin neljä viikkoa kestäväl-
le lomalle. Kuivaniemen terve-
ysasemalle on Honkasen loma-
ajaksi järjestetty tuuraavan lää-
kärinvastaanotto kahtena tai
kolmena päivänä viikossa. Sai-
raanhoitajan vastaanotto toi-
mii normaalisti joka päivä. Mi-
käli tarvitset lääkärinhoitoa
eikä lääkäri ole paikalla, ota
yhteyttä Iin terveyskeskuk-
seen.

Oulunkaaren seutukunnan
palvelurakenne uudistus on
käynnissä ja se muun muassa
yhdistää Oulunkaaren seutu-
kuntiin kuuluvien kuntien ter-
veyskeskukset yhdeksi ter-

veyspiiriksi. Uudistuksen tar-
koituksena olisi kehittää myös
kuntien välistä yhteistyötä.

- Uudistuksen olisi tarkoi-
tus valmistua 2010 vuoden
alussa. Se vaikuttaa lähinnä
työnjohto- ja suunnittelupuo-
lella, mutta tietenkin uudistus
vaikuttaa positiivisesti myös
terveyspalvelujen tarjontaa,
kertoo Honkanen.

Honkanen kertoo Kuivanie-
men terveyspalveluiden, ku-
ten hammaslääkärin ja neuvo-
lan, jatkavan entiseen malliin
kuntaliitoksesta huolimatta.
Ennen kuntaliitosta Kuivanie-
men terveysasemalla työsken-
teli kaksi lääkäriä, mutta Hon-
kanen toteaa myös yhden lää-
kärin ja sairaanhoitajan yhteis-
työn sujuvan hyvin ja palvelui-
ta pystytään tarjoamaan riittä-
västi.

Eliisa Niskanen

Kuivaniemen terveysasemalla työskentelee yksi
terveyskeskuslääkäri sekä yksi sairaanhoitaja, jotka

yhdessä huolehtivat noin 2000 asukkaan hyvinvoinnista.
Kuntayhdistyksen myötä Kuivaniemen terveysasema

kuuluu Iin terveyskeskukseen
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Kesän ehdoton menovinkki joka kunnassa ovat kylien kesä-
tapahtumat ja markkinat.

Ne keräävät asukkaita, yhdistyksiä ja yrittäjiä yhteen. Iloi-
sen jälleennäkemisen lisäksi voi markkinoilla tehdä hyviä os-
toksia ja tarpeellisia hankintoja.

Eduskunnasta käsin katsottuna ihmisten aktiivisuutta ei
voida edes rahalla ostaa. Tarpeen on edelleen lisätä yrittä-
jyyden kannuksia ja paikallisdemokratian mahdollisuuksia.
Oma aktiivisuus esimerkiksi kylätoimikunnan, urheiluseu-
ran tai paikallispolitiikan asioissa on aina arvokasta koko yh-
teiskunnalle.

Kuivaniemellä on osattu kuntaliitoksenkin jälkeen pitää
paikallisista perinteistä ja identiteetistä kiinni. Sen tarvitse-
kaan muuttua, vaikka kuntarakenteita piirretään uuteen us-
koon. Palveluiden turvaaminen ja saatavuuden parantami-
nen lienevät silti vielä lähiajan kiperimmät kysymykset. Laa-
dukkaiden palveluiden eteen tehdään kunnassa hartiavoi-
min töitä.

Kesä on vuodenajoista paras. Kuivaniemi tarjoaa niin asuk-
kailleen, matkailijoille kuin satunaisille kävijöille upeita mah-
dollisuuksia nauttia maisemista. Tarjolla on meren aaltoja,
rantaviivaa, metsää ja soita. Usein tulee mainostettua, että
ainoastaan Kuivaniemellä voit nähdä suoraan nelostieltä vi-
lahduksen kaunista merimaisemaa.

Markkinaterveisin Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

Pitäjämarkkinoilla
tavataan!

Nybyn historiallisen lasitehtaan raunioilla Iisu järjestää jo neljännet suunnistuskilpailut. Miesten pää-
sarja on neljäosuuksinen ja muut sarjat ovat kolmiosuuksisia.  Naisten ja miesten pääsarjoissa sekä
nuortensarjoissa on Sanomalehti Kalevan lahjoittamat rahapalkinnot. Lisäksi Iin kunta lahjoittaa pää-
sarjojen kolmelle parhaalle joukkueelle muistopalkinnot.

Tervetuloa seuraamaan Olhavan Nybyhyn

10.45 Kilpailujen avaus, kilpailun johtaja Matti Turtinen
11.00 Lasten sarjojen lähtö
13.00 Muiden sarjojen lähtö
15.30 Palkintojen jako

Sarjat: H/D21A,C, H21B, H35-80, D35-75, H/D12,13,14-20, H/D12 TR, H/D10RR ja
Nuorten avoin sarja (13-18 v)
Matkat: H/D21A-sarjojen osalta sääntömääräiset, muilla sarjoilla sääntömääräisten alarajoilla.
Palkinnot: Pääosa palkinnoista ostokortteina Kalaliike H. Kuhalle.

Kalevan Rastiviestejä la 28.6.2008

Sunnuntaina  29.6.2008 samassa kilpailukeskuksessa kilpaillaan

Kilpailusta lisätietoja löytyy nettiosoitteesta: www.iisu.fi

Kansallinen pitkämatka, Iin Lohirastit

Uutta rakentaessa - vanhaa korjatessa
Alan asiantuntemuksella

öljypoltinasennus, -myynti ja -huolto
LVI-tarvikemyynti

TTTTT:MI MA:MI MA:MI MA:MI MA:MI MATTI KUMPULAINENTTI KUMPULAINENTTI KUMPULAINENTTI KUMPULAINENTTI KUMPULAINEN
LLLLLVI-PVI-PVI-PVI-PVI-PALALALALALVELVELVELVELVELUUUUU

Puh. 0400 393 586

RAKENNUS- JA
SÄHKÖURAKOINTI

Oijärventie 1668
95130 Hyryoja

Neste Kuivaniemi
Kirkkotie 7 A
95100 Kuivaniemi
puh. 724 7125

Kahvio
Elintarvikkeita
Nyt myös pizzat!

Veikko Södö
Puh. 0400 390 504
Fax. 724 6201
veikko.sodo@tallari.fi

TÄLLÄRI OY

Puhtaita tankkauksia
ja ystävällistä palvelua

- Koristepihakaivo  - Keittiön turvarappuja - Linkkukalusteita  - Ynnä muuta puutuotteita

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla 19. - 20.7.2008 Aseman urheilukenttä
paikka nro 1MYYDÄÄN PUUTUOTTEITA
LeLeLeLeLevvvvvo-ojan Puupao-ojan Puupao-ojan Puupao-ojan Puupao-ojan Puupapapapapapattttt

Markkina-alueella näyttelukontissa.Taiteilija Kari Holma on koostanut Nyby-
aiheisen näyttelyn Kuivaniemen yrittäjien tukemana. Näyttelyssä on valoku-
via ja piirroksia. Lisäksi julkaistaan historiatekstein varustettuja taidekortte-
ja ja painokuvia Nybyn Lasitehtaasta, Jähdistä ja Kestilän sahasta. Samalla
etsintäkuulutetaan Nybystä siirrettyjä vanhoja rakennuksia. Näi-
tä on tarkoitus kuvata laajempaa näyttelyä varten ensi vuodeksi.

Nyby-aiheinen näyttely

Kari Holma
http://personal.inet.fi/koti/holma/index.html

Nybyn lasitehdas, akvarelli Kari Holma
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Perjantaina 18.7.2008
klo 21-1.30 Musiikkia

Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla.
klo 21-02 Kuivaniemen Kievarissa tanssit

Lauantaina 19.7.2008
klo 10.00 Markkinaportit avautuvat
klo 11.00  “Vilttiketju” –kohtauksia
klo 12.00 Avajaiset
klo 13.00 Halavatun Papat Duo-show
klo 14.00 “Vilttiketju” –kohtauksia
klo 15.00. Halavatun Papat Duo-show
klo 15.30 E.V.O. bändi
klo 16.30 Kalahuutokauppa
klo 17.00 E.V.O. bändi
klo 18.00 Markkinaportti sulkeutuu
klo 18.30 “Vilttiketju” näytelmä

Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla
Kuivaniemen Roolinvaihtajat.

klo 21-02 Merihelmessä tanssit
klo 21-02. Sampolassa Oijärven

Nuorisoseuran 80-vuotis-Juhlatanssit

Sunnuntaina 20.7.2008
klo 10.00 Markkinaportit avautuvat
klo 11.00 Kuivaniemenläistä musiikkia ja laulua
klo 11.30 E.V.O. bändi
klo 12.30 Kuivaniemeläistä musiikkia ja laulua
klo 13.00 Halavatun Papat Duo-Shou
klo 13.30 E.V.O. bändi
klo 14.00 Vuoden markkinamyyjän julkistaminen

ja palkitseminen
klo 14.30 Kalahuutokauppa
klo 15.00 Halavatun Papat Duo-Shou
klo 15.30 Hyvän Tuulen Humppa –kilpailu
klo 16.00 Arpajaisten tulosten julkistaminen
klo 17.00 Markkinaportti sulkeutuu

Hyvän Tuulen Humppa -kilpailuun ilmoittautuminen
kisaan markkinapaikalla Iin kunnan info-telttaan. Kilpailu
on maksuton. Arviointiperusteet: tanssitaito, pukeutumi-
nen ja Hyvän tuulisuus!

Alueella poniratsastusta, taidenäyttely, erilaisia ruokia,
tuoteita munkkeja. Olutteltassa markkina-aikana jatkuva
karaoke. Yrittäjien teltan luona tikkakilpailu.
Markkinat järjestävät yhteistyössä Iin kunnan Elinvoima-
palvelut ja Kuivaniemen Yrittäjät ry.

19.-20.7.2008
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden tunnel-
maan voi jo virittäytyä täysillä... Jo 23. ker-
ran... Yli 100 markkinamyyjää... Vuosittain yli
6000 kävijää...

MARKKINAOHJELMA

Tervetuloa koko perheellä!

MARKKINAMYYJÄT

Joulukuu
31.12. Uudenvuoden vastaanotto
06.12. Itsenäisyyspäivän juhla

Marraskuu
28. - 29.11. Iin Joulumyyjäiset
28.11. Iin Joulunavajaiset
22.11. Kuivaniemen Joulunavaus

Lokakuu
30.10 - 1.11. Iik!!! Kauhuelokuvafestivaalit

Syyskuu
13.09. Iin Wanhan Haminan Ympärijuoksu
12. - 14.9. Iin Wanhan Haminan markkinat
06.09. Vatungin Elo- ja kalamarkkinat

Elokuu
30.08. Ii-tunes rockfestivaalit
17.08. Iijokipyöräily
6. - 7.8. Miesten ja naisten yleisurheilun pm-kisat
02.08. Kansalliset Nuorten juoksut
02.08. Oijärven Sikajuhlat

Heinäkuu
20.07. Kansalliset yleisurheilun GP-kisat
19.07. Oijärven Nuorisoseuran 80-vuotisjuhla
19.07. Vilttiketju näytelmä
19. - 20.7. Kuivaniemen Pitäjämarkkinat
16.07. Valtakunnallinen Eläkeliiton jäsenten

rantaongintamestaruuskilpailut
15.07. Piipunjuuritanssit Rantakestilässä
13.07. Kuivaniemen kotiseutupäivä
06.07. Kuivaniemi-hölkkä
05.07. Toripäivät Oijärvellä Jokituvan pihalla
05.07. Kuningasjätkä - Iin Tukkilaiskisat
1.7 - 3.8. Suuri kesänäyttely
01.07. ART Ii Seminaari

Kesäkuu
30.6 - 6.7. Iin Kotiseutuviikko
30.06. Tukkilaisleiri
30.6 - 6.7. Iin Kotiseutuviikko
28. - 29.6. Kalevan Rastiviestit
24. - 27.6. Tilataideleiri nuorille
23.6 - 2.7. ART Ii Biennaali
18.06. PIKKUJUHANNUS
16.6 - 7.7. KOTISEUTUVIIKON OHJELMA
14.06. III Merihelmiralli
10.06. Naisten 10
07.06. YKSINLAULUKONSERTTI
6.6 - 22.8. TAIDELEIRI KARHUSSA
6. - 8.6. Teatteria Kuivaniemellä
05.06. PANHUILUKONSERTTI IIN KIRKOSSA
4. - 8.6. Vilttiketju näytelmä
2. - 19.6. Jaana Hervan taidenäyttely

TAPAHTUMA-
KALENTERI 2008

Jo 1300- luvulla tunnettu kauppapaikka Iin Wanha Hamina
kutsuu kauppiaat ja markkinaväen  Iin Wanhan Haminan
markkinoille. Uutta ilmettä markkinoille antaa samassa yh-
teydessä järjestettävät Pohjois-Pohjanmaan kyläpäivät.
Iin kirkon, seurakuntatalon, museoiden ja Huilingin alueel-
la on sekä markkinatapahtumia että kala- ja urheilutapahtu-
mia, kaikki samassa historiallisessa ympäristössä.

Markkinat yhteistyössä
Iin kunta, Iin Seurakunta, Iin Kamiehet ry, Iin Yrittäjät ry,

Hamina-hanke, Iin Yritys ry, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry,
Runsaasti iiläisiä yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä

IIN WANHAN HAMINAN
MARKKINAT 12- 14.9.2008

MARKKINOIDEN YHTEYDESSÄ
POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄPÄIVÄT

Tuuppa käymään Iisä ja Iin Wanahasa Haminasa!
Käy myös kävelyllä  Haminalla Kirpputori,

jokirannassa kalatietua, nahkismyyntiä ja muuta myyntiä.

Toripaikkavaraukset:
Risto Tolonen 050 3950304

Riitta Hopponen 050 3950305
etunimi.sukunimi@ii.fi

HISTORIALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ MONIPUOLISET
MARKKINAT,  MIELENKIINTOISIA TAPAHTUMIA

1 Juntunen Kaarle
 2 Helsingin Monitoimi Oy
 3 Koivulan Kotijuustola
 4 Postareff Kalevi
 5 Edustusliike Reelinki Oy
 6 Palosaari Jaakko
 7 Vapaa Soita ja varaa! 050 3950 305

ja 050 3950 304
 8 Hiltunen Aini
 9 Huolman Pertti/Karppinen
 10 JL-ateljee
 11 Pala-Puoti ja kukka
 12 Aila Palo
 13 Heli Huhtaniska
 14 Patavaltti/Väänänen V.
 15 Soputek Tmi
 16 Mattokutomo Irma Ylitalo
 17 Mönkkänen Hanna
 18 Inkerin Rinkelit ja Eemelin

Eväät/Eilola Hannu
 19 Tmi Antero Tiitinen
 20 Lukkarila Hilkka
 21 Ba’as export & import
 22 Ba’as export & import
 23 Reijo Vuorio Oy
 24 Leila Pitkänen
 25 DNA Kauppa/

Markku Teerikangas
 26 Tapani Aalto Ky
 27 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305
 28 Jurvanen Kalevi
 29 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305
 30 Lappalainen Tuomo
 31 Kuivaniemen kotiseutuyhdistys
 32 Taimi Harri
 33 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305
 34 Pahkala Sari
 35 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305

tai 050 3950 304
 36 Rautaparta Tuula
 37 Jarkko Jouko
 38 Tmi Aino Sukanen
 39 Ruokapohjola Oy
 41 Keskusta
 42 Röpelinen Pekka
 43 T:mi TS-koru
 44 Helsingin monitoimi Oy
 45 Arja Saarenpää
 46 Leefa Oy
 47 Leefa Oy
 48 Jäälin Kenkä
 49 Besotec Oy/ Mini Top

Pertti Pasanen
 50 Vapaa Soita ja varaa  050 3950 305
 51 Jokivarren Puutarha
 52 Singhin torimyynti
 53 Vasemmistoliitto
 54 Vapaa Soita ja varaa 0503950 305

 55 Leskelä Hanne
 56 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305
 57 Pulmapaja, Pentti Björn
 58 Taimi Harri
 59 Iin Sosialidemokraatit ry
 60 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305

tai 050 3950 304
 61 Raatesalmi Esko
 62 Blomerus
 63 Eläkeliitto Kuivaniemi
 64 Garden Grillhouse ky
 65 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305

tai 050 3950 304
 66 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305
 67 Tmi Heikkinen
 68 Lapland Kitchenware
 69 Taivalkosken kala
 70 Taivalkosken kala
 71 Sotisaari Matti
 72 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305
 73 Koivumaa Anne
 74 Koivumaa Anne
 75 Tiituska
 76 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305
 77 Gitano-sport
 78 Paula Ranta
 79 Simon Leipomo
 80 Pirjo Lieto
 81 Kuivaniemen Yrittäjät ry
 82 Vehniäinen Risto
 83 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305
 84 T:mi Liimatainen
 85 T:mi Vexi
 86 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305
 87 Leipomo Laurinaho
 88 Tmi Neila
 89 Kotikunnas
 90 Vapaa Soita ja varaa 050 3950 305

tai 050 3950 304
 91 EHKT OY
 92 EHKT OY
 93 Mediatalo Aslak
 94 Raimo Ikonen
 95 Kuivaniemen nuorisoseura
 96 Luola-aavan Maa- ja kotitalousnaiset
 97 Rovaniemensotilaskotiyhdistys
 98 Propipe Oy
 99 Sotisaari Matti
 100 Iin kunnan infopiste
 101 Männikön Ratsastajat ry
 102 Kuivaniemen Palomieskerho
 103 Kari Holma
 104 Arja Saarenpää
 105 Leipomo Laurinaho
 106 Leipomo Laurinaho
 107 Vapaa  Soita ja varaa 050 3950 305

tai 050 3950 304

Nro: Markkinamyyjä: Nro: Markkinamyyjä:
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Markkinoilla
tavataan

Ympäri Suomen markkinat ovat
aina olleet ihmisiä kokoava ta-
pahtuma. Lähteiden mukaan Iin
Haminassa ensimmäisille mark-
kinoille tultiin jo 1200-luvulla. Ei
ihme, että koko nykyisen Iin
kunnan alueella markkinoita jär-
jestetäänkin kunnan puolesta
niin paljon.

Kylänmiehet esittävät mones-
ti kysymyksen niiden tarpeelli-
suudesta osana kunnallista toi-
mintaa. Kunnan perustehtävänä
kun on peruspalveluiden järjes-
täminen. Vastaus tähän edelli-
seen kysymykseen on hyvin sel-
vä – markkinat ovat tarpeellisia,
ja ennen kaikkea erinomainen
tilaisuus tavata vapaa-ajanasuk-
kaita. Iin kunta hyödyntääkin
kaikki tapahtumat ja markkinat,
ja tätä kautta infoa lähtee sitä tar-
vitseville. Iin kunta on mukana
markkinoiden järjestelyissä nyt
ja vastakin. Markkinoiden ja ta-
pahtumien järjestäminen on osa
kuntamarkkinointia ja lukuisat

Kuivaniemi markkinapaikka Iissä

lehtijutut kertovat muillekin
meidän yhteisestä aktiivisesta
pitäjästä.

Vuoroin
vieraissa

Iin ja Kuivaniemen kuntaliitos
on nyt puolitoistavuotias, ja täs-
tä syystä onkin mielenkiintoista
tarkastella tätä liitosta markki-
noiden ja tapahtumien näkökul-
masta.

Kun näissä oman kunnan alu-
een tapahtumissa on saanut olla
mukana niin monta vuotta ja
yhteistyö maaseutupalveluiden
ja tapahtumien osalta alkoi jo
vuonna 2002 eli  kuusi vuotta sit-
ten oli viime vuosi todella mie-
lenkiintoinen. Tässä ajassa, ehti
sekä iiläiset, että kuivaniemeläi-
set tulla tutuiksi. Ja kyllä siitä
kuntaliitoksesta puhuttiin mark-
kinoilla ja tapahtumissa – hyvä
niin, sillä keskustelun aiheista ei
ainakaan ollut puutetta. Ja mikä
mielenkiintoisinta – tapahtumis-
sa ja markkinoilla käytiin, voisi
jopa sanoa, että vuoroin vierais-

Kuivaniemen koulun remontti ajoi Kuivaniemen 23. Pitäjämarkkinat evakko-
taipaleelle, mutta se ei kuitenkaan ollut pitkä ja ylitsepääsemätön. Kuivaniemen

Aseman Urheilukenttä nimittäin tarjoaa enemmän markkinapaikkoja ja tilaa yleisölle,
kuin Kuivanimen koulun alue. Ennakkoluuloton markkinatyöryhmä teki yksimielisen

päätöksen järjestää markkinat Urheilukentällä.

sa. Sillä niin paljon tuttuja kas-
voja näkyi -iiläisiä ja kuivanie-
meläisiä toistensa tapahtumissa.
Ja täytyy ihan näin sanoa, että
mikä sen mukavampi paikka on
tavata ja tutustua oman kunnan
väkeen kuin markkinoilla. Kau-
nis ilma, hyvä musiikki ja letkeä
tunnelma, sekä paljon “shoppail-
tavaa”.

www.kuivaniemi.fi
Moni ei sitä uskonut, että nettisivuo-
soite Kuivaniemen Pitäjämarkki-
noille on www.kuivaniemi.fi.

Päätös tuon jo kunnan val-
miiksi omistavan domainin
käyttöönottoon Kuivaniemen Pi-
täjämarkkinoiden viestinnässä
oli todella helppo ja käytännöl-
linen ratkaisu. Sivuilla on käyty
ympäri vuoden tutkailemassa
markkinoiden järjestelyitä. Net-
tisivut toimivat samalla sähköi-
senä arkistona, sillä kaikki tallen-
netaan sinne. Uutuutena tälle
kuluvalle vuodelle on lisätty tie-
toa elintarvikkeiden myynnistä
ja käsittelystä.

Elintarvikkeiden
myynti

Markkinajärjestäjinä teemme il-
moituksen ja toimitamme myy-
jälistan terveystarkastaja Tapio
Ruokamolle tilapäisestä elintar-
vikkeiden myynnistä ja tarjoi-
luista ulkotiloissa markkinoilla.

Markkinamyyjät vastaavat
kuitenkin itse asianmukaisista
valmistustiloista, kuljetuksesta ja
säilytyksestä. Näissä kysymyk-
sissä Oulunkaaren ympäristö-
palvelut vastaavat mielellään
kyselyihin. Elintarvikehygienia
on erittäin tärkeä, sillä järjestäjät
eivät halua minkäänlaisia epide-
mioita. Tuliaisina kotiin viemi-
seksi haluamme markkinakävi-
jöille hyvän mielen.

Markkinat
evakossa

Kuivaniemen koulun remontti
ajoi Kuivaniemen 23. Pitäjä-
markkinat evakkotaipaleelle,
mutta se ei kuitenkaan ollut pit-
kä ja ylitsepääsemätön.

Kuivaniemen Aseman Urhei-
lukenttä nimittäin tarjoaa enem-
män markkinapaikkoja ja tilaa
yleisölle, kuin Kuivanimen kou-
lun alue. Ennakkoluuloton
markkinatyöryhmä teki yksi-
mielisen päätöksen järjestää
markkinat Urheilukentällä. Vas-
tassa oli vain vessaongelma, joka
oli helposti järjestettävissä siir-
rettävin vessoin. Perheen pie-
nimpien hoitoa varten on alueel-
la hoitoteltta, jossa vaipat voi
käydä vaihtamassa.

Kuivaniemen Aseman Urhei-
lukentällä on 4x4 paikkoja perä-
ti 148 kpl, kun Kuivaniemen
koululla niitä oli myydä vain alle
100 kpl. Pieniä pöytäpaikkoja ei
kuluvana vuonna ole myyty ol-
lenkaan, koska kunnan pöydät ja
teltat ovat järjestäjien käytössä.
Varsinkin katetun ruokahuollon
järjestäminen kylmälaitteineen ja
uuneineen alueelle on ollut haas-
teellinen – mutta onnistuu kyllä.
Muutama paikka on vielä vapaa-
na. Paikka 4x4 on ennakkoon 50
e ja sähköstä veloitamme 10 e.

Markkinamyyjät, esiintyjät ja
järjestelijät ovat innoissaan tulos-
sa markkinoille. Tule sinäkin!

Nähdään markkinoilla!

Riitta Hopponen
markkinajärjestelijä

Iin kunta

Koulun nykyiset oppilaat toivot-
tivat vieraat tervetulleiksi Kale-
valaisen vieraantervehdyksen
sanoin. Laulua säesti koulun en-
tinen oppilas Marja Lämsä.

Juhlan juontajana toimi rehto-
ri Markku Varanka.

Iin kunnan sivistyspalvelu-
johtaja Erkki Taskila piti avaus-
puheen. Puheessaan hän palautti
kuulijoiden mieliin viimeaikaisia
kouluverkkojen supistuksia. Sik-
sipä onkin aihetta juhlia pientä
kyläkoulua, joka saavuttaa kun-

Jokikylän koulun
100 -vuotisjuhla

aktiivisia aikuisia. Hyry korosti
puheessaan paikan merkitystä
opetuksen kannalta, pieni kylä-
koulu voi olla koululaiselle vie-
lä nykyäänkin paras mahdolli-
nen paikka oppimisen kannalta.
Pieneltäkin koululta pelaavat
yhteydet muuhun maailmaan, ja
pieneltäkin koululta uskalletaan
lähteä katselemaan avaraa maa-
ilmaa vaikkapa leirikoulun mer-
keissä.

Esikoun ja 1.-2. -luokkien po-
jat esittivät laululeikin Kapteeni

Riitta Hopponen toimi juontajana viime vuoden Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla.

Yritysneuvontaa Oulunkaaren Seutukunnasta

– Hankkeen tarkoitus on tuoda yrittäji-
en palvelu lähemmäksi yrittäjiä. Alueen
yrittäjien palautteen mukaan Oulusta
saatava palvelu on liian kaukana.

Vastaamme 1.7 lukien Oulunkaaren
Seutukunnan alueella yrittäjiksi aikovi-
en alkuneuvonnasta, johon kuuluu
myös neuvonnan antaminen yrityksen
käynnistämisen valmisteluissa, perus-
tamiseen, rahoitukseen sekä markki-
nointiin liittyvissä asioissa.

Palvelu on maksutonta. Myöhem-
min tullaan palkkaamaan yritysten
neuvontaan vielä yksi henkilö, kertoo
Räisänen.

AMO -ohjelman puitteissa on tarkoi-
tus lisätä Oulun kaupungin ja maaseu-
dun vuorovaikutusta, josta hyötyvät
kaikki. Tehtävinä on korjata puutteita,
jotka ovat yrittäjien esteenä ja niitä py-
rittäisiin eliminoimaan. Hanke kestää
tällä muotoa tämän vuoden ja tarkoi-
tus jatkaa 2 vuotta siitä eteenpäin.

Ii on Esa Räisäselle tuttu paikka en-
nestään, sillä hän oli 90 -luvulla Mikro-
poliksessa Ii-Circuitin toimitusjohtaja-
na ja markkinointipäällikkönä. Nykyi-
seen työhön Räisänen siirtyi pohjoissa-
volaisen Vieremän kunnan yritysasia-
miehen tehtävistä.  (ht)

Oulunkaaren Seutukunnassa alkoi tämän vuoden alusta
alueellinen maaseutuohjelma -hanke AMO, jonka

vetäjänä on toiminut maaliskuun alusta elinkeinotoimen
asiantuntija Esa Räisänen.

Elinkeinotoi-
men asian-
tuntija Esa
Räisänen

nioittavan 100 vuoden merkki-
paalun.

Iin seurakunnan tervehdyk-
sen toi kappalainen Matti Kinnu-
nen. Puheessaan hän toi tervei-
siä koulun vanhimmilta elossa
olevilta oppilailta.

Koulun historiikin on laatinut
kirjoitteleva talonpoika Erkki
Paaso. Historiikista tulee ilmi
monet kerrat, jolloin kylän väki
ja johtokunta ovat joutuneet te-
kemään paljon työtä kouluolojen
parantamiseksi syrjäkylällä.

Jokikylän koululla on toimi-
nut jo vuosia seurakunnan lap-
si- ja nuorisokuoro Hyryn nuo-
ret laulajat. Kuoro esitti juhlassa
kanttori Markku Jaakkolan joh-
dolla Martti Helan säveltämän
Koulun kevätkantaatin.

Juhlapuheen piti koulun enti-
nen oppilas, kasvatustieteen toh-
tori Eeva Kaisa Hyry Oulun yli-
opistosta. Puheessaan hän muis-
teli omia kouluaikojaan, jolloin
opetusryhmät olivat suuria.
Koululaisista kasvoi omatoimi-
sia, aikaansaavia, liikkuvia ja

katsoi horisonttihin. Poikien rei-
pas esitys sai hymyt huuliin ja
raikuvat aplodit.

Koulun liikuntasali täyttyi
varastoa myöten juhlaväestä.
Osa vieraista seurasi ohjelmia
koulun puolella luokassa.

Keväinen juhlapäivä jäi muis-
tojen joukkoon. Pienen koulun
väki suuntaa katseensa rohkeasti
kohti tulevaisuutta, uudet haas-
teet odottavat.

Juhlassa Jokikylän koulu sai
kutsun tulla mukaan Oulun yli-
opistossa aloitettuun Elämä pai-
kallaan -tutkimusprojektiin, jon-
ka tarkoituksena on kehittää
opetussuunnitelmia  ja paikka-
perusteista kasvatusta Pohjois-
Suomen pienissä kylissä.

Lisäksi Jokikylän koulu on
mukana Turun yliopistossa
käynnistetyssä KiVa -koulu -
projektissa, jonka tarkoituksena
on koulukiusaamisen vähentä-
minen.

Kuvat: Arja Honkamaa
Teksti: Kaisu Höyhtyä

Jokikylän koulun 100 -vuotisjuhlia vietettiin lauantaina
24.5. Kaunis kevätpäivä sai väen liikkeelle. Entiseen ja

nykyiseen opinahjoon oli mukava tulla tapaamaan tuttuja
ja seuraamaan juhlaohjelmia. Myös koulun historiikki ja

laaja valokuvanäyttely kiinnosti yleisöä.

Kuoro Hyryn nuoret laulajat esitti juhlassa kanttori Markku Jaakkolan johdol-
la Martti Helan säveltämän Koulun kevätkantaatin.

Koulun liikuntasali täyttyi varastoa myöten juhlaväestä. Osa vieraista seura-
si ohjelmia koulun puolella luokassa.
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Luola-aavalle 160 sonnin uusi navetta
Johannan navetasta löytyy noin 50 lypsävää ja noin 30 ternivasikkaa. Uteliaat vasikat tekisivät mielellään tuttavuutta kuvaajan kanssa.

Iin Luola-aavalla sijaitsee
yhden perheen kaksi maa-

tilaa. Toisesta huolehtii
Johanna Saukkonen ja toi-
sesta hänen avomiehensä
Jari Kaarlejärvi. Suurin ero
näiden kahden tilan välillä
on, että Johannalla on lyp-
sykarjaa ja Jarilla lihakar-
jaa. Tilat sijaitsevat noin

kahden kilometrin päässä
toisistaan.

Iin Luola-aavalla sijaitsee yhden perheen kaksi maatilaa. Toisesta huolehtii Johanna Saukkonen ja toisesta hänen
avomiehensä Jari Kaarlejärvi.

Herva Kymaanrakennus

Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi
Jouko 0400 290 848
Pauli  0400 385 246

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

-Ei mahduta isännän kanssa sa-
maan navettaan, joten päätettiin
tehdä tällainen kompromissi,
naureskelee noin 30 lypsävän ja
50 ternivasikan navetasta huo-
lehtiva Johanna Saukkonen.

Johanna on maatilan kasvat-
teja. Oman tilansa Johanna osti
vuonna 1993 Unto ja Paula Haa-
paniemeltä. Tilalla kasvatetaan
ternivasikoita, jotka menevät Ja-
rin tilalle loppukasvatukseen.

Jari ryhtyi maatalousyrittäjäk-
si vasta muutama vuosi sitten,
ostaessaan Nevasaaren tilan Kal-
le Kehusmaalta. Tällä hetkellä
navetassa kasvaa noin 100 son-
nia, mutta määrä kaksinkertais-
tuu syksyllä uuden navetan val-
mistuessa. Navetan pohjat on
tehty ja rakennustöihin päästää
piakkoin.

- Navetta tulee valmiina pa-

kettina, ja sen olisi tarkoitus olla
pystyssä heinäkuun lopulla. Ka-
lustus- ja sisätöiden on tarkoitus
valmistua syys-lokakuussa, ker-
too Kaarlejärvi.

Aivan pienestä navetasta ei
ole kyse, sillä tilaa navetasta löy-
tyy kuivalantalan kanssa yli
2000 neliötä. Sonninavetassa
säästytään lypsylaitehankinnoil-
ta, mutta muuten navetan työt
pyritään tekemään mahdollisim-

man vaivattomiksi. Ruoat saa-
daan apevainuilla syöttöpöydäl-
le, kuivikkeet ikkunoiden kaut-
ta ja jätökset kerää automaatti-
raappa. Navettaan tulee 160 son-
nia, joten töitä riittää helpotta-
vasta tekniikasta huolimatta.
Vanhaan eli nykyiseen navet-
taan jää vielä noin 60 sonnia.

- Tietenkin kahden navetan
pitäminen yhtä aikaa teettää
enemmän töitä, mutta kun tälle

alalle on ryhtynyt, se on ollut tie-
dossa, toteaa Kaarlejärvi.

Vaikka molemmat hoitavat
oman tilansa, Jari huolehtii kum-
mankin tilan peltotöistä. Johann-
alla maata on nurmella 50 heh-
taaria, joista osa on vuokralla.
Jarin 35 hehtaarin nurmiala laa-
jenee uuden navetan myötä 20
hehtaarilla. (en)

Johanna kasvattaa ternivasikoita, jotka menevät Jarin tilalle loppukasvatuk-
seen. Päivän töihin kuuluu muun muassa pienten vasikoiden pulloruokinta.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Uusikatu 64 A 2. krs, 90100 Oulu, puh. (08) 311 4677

www.ppy.fi

Puh. (08) 817 4384, 040 514 4181. Avoinna ma-to 9-18
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Hytti on koko ikänsä ollut mu-
kana järjestötoiminnassa sekä
liikkunut aktiivisesti, muun mu-
assa pelaamalla pesäpalloa va-
jaat 25 vuotta. Hän on toiminut
Kuivaniemen kunnallisissa luot-
tamustehtävissä vuodesta 1989
ja vuodesta 1991 myös Kuivanie-

Harrastus pitää kiireisenä

Raimo Hytti aloitti uuden ja mielekkään harrastuksen
syksyllä 2006, liittymällä silloisen Simon ja Kuivaniemen
kansalaisopiston näytelmäpiiriin. Hänen ensimmäinen
roolinsa oli Maiju Lassilan samannimiseen romaaniin

pohjautuvassa näytelmässä “Tulitikkuja lainaamassa”,
jossa hän esitti Räätäli Tahvo Kenosta.

men Seurakunnan luottamus-
tehtävissä. Tällä hetkellä hän on
Iin kunnanvaltuuston jäsen sekä
tarkastuslautakunnan varapu-
heenjohtaja ja Iin seurakunnan
kirkkovaltuuston varapuheen-
johtaja.

Raimo Hytti jäi pois työelä-

mästä, paperiteollisuudessa viet-
tämänsä lähes 27 vuoden jäl-
keen, viimeisimmän selkäleikka-
uksen jälkeen. Selkää on leikat-
tu kaikkiaan kahdeksan kertaa ja
yhdeksäs ja viimeinen leikkaus
odottaa tilanteen kehittymistä.

- Kouluaikoina opiskelimme
paljon kulttuuri- ja kotiseutuasi-
oita, jotka ovat aina olleet lähel-
lä sydäntäni. Ohjaaja Seija Aho
on kannustanut minua syventä-
mään uutta harrastustani harras-
tajanäyttelemisen parissa josta
hänelle olen todella kiitollinen,
kertoo Hytti.

Viime syksynä Raimo aloitti
Meri-Lapin Instituutin ja Teatte-
rikorkeakoulun, avoimen yli-
opiston yhdessä järjestämän
näyttelijäntaiteen 25 opintopis-
teen laajuisen kurssin, jossa opis-
keltiin näyttelijäntyö perusteita,
äänenkäyttöä/puhetta, drama-
turgiaa, teatterihistoriaa, laulua
sekä tanssia. Kurssi päättyi tou-
kokuun lopussa opinnäytetyö-
hön Kemissä, joka oli “Cabaret
Over The Satumaa”.

- Lisäksi talven aikana pääsin
tekemään lyhytelokuvaa “Tien
Pää”, Kemi-Tornio Ammattikor-
keakoulun kulttuurialan opiske-
lijoiden lopputyöhön. Kokemus
oli yksi elämäni hienoimpia.

Näyttelijänopinnot
on haastavia

- Näyttelijäntyön opinnot olivat
todella haastavat ja rankat. Opet-
tajat ja kurssikaverit olivat todel-
la hienoja persoonia. Varsinkin
opettaja kaarti oli todella rautais-
ta ammattikuntaa. Muun muas-
sa mukana oli myös näyttelijä
Ragni Grönblom-Jolly, joka on
yksi Suomen parhaita teatteritai-
teen opettajia.

Raimo Hytin kesä on kiirei-
nen. Iin kansalaisopiston näytel-
mäpiiri Roolinvaihtajat esittävät

tänä kesänä “Vilttiketju”- näytel-
mää, jossa Raimon rooli on An-
tero Makkonen. Lisäksi hän esit-
tää kaksoisroolia Wanhan Pap-
pilan kesäteatterin näytelmässä
“Tyttö ja Kultalintu, joka perus-
tuu Oiva Paloheimon “Tirlittan”
-teokseen. Näytelmän ohjaa
Hannele “Taiska” Kauppinen,
joka oli myös yhtenä pääopetta-
jista opiskelussa.

- On todella mukava jatkaa
yhteistyötä hänen ammattitaitoi-
sessa ohjauksessa, Hytti toteaa.

Hytin mielestä “Vilttiketju” -
näytelmän käsikirjoittajan Eero
Schroderuksen teksti on loista-
vaa sekä maanläheistä ja sopii
jokaiselle sukupolvelle. Näytel-
mässä ei hänen mielestään ole
päärooleja, vaan jokainen pääsee
omalta osaltaan päärooliin. - Oli
mahtava nähdä Roolinvaihtajien
ryhmän eteneminen jälleen ker-
ran uudelle tasolle, Hytti kehai-
see.

- Antero Makkosen rooli on
mukava tehtävä, vaikka olisin-
kin halunnut vielä syventää roo-
lia enemmän. Kohtuulisen hyvin
sain roolin kuitenkin toimimaan,
sanoo Hytti.

“Vilttiketju” on myös muka-
na Kuivaniemen Pitäjänmarkki-
noilla, jossa esitettään pari koh-
tausta näytelmästä. Kesän tois-
taiseksi viimeinen näytös on lau-
antaina 19.7 klo 18.30 Kuivanie-
men Nuorisoseuralla osana Pitä-
jänmarkkina ohjelmaa. Pääsylip-
puja voi ostaa ennakkoon Kuiva-
niemen R - Kioskilta.

Tulevaisuudesta ei paljon vie-
lä tiedä mutta uskon jatkavani
terveyteni rajoissa harrastukse-
ni parissa ja vähentämällä enti-
siä. Haaveeni olisi vielä päästä
seuraamaan ammattiteatteria
esiripun takaa. Tiedän sieltä saa-
tavan vielä paljon oppia jota voi-
si hyödyntää omassa harrastuk-
sessani, sanoo Hytti.

Raimo Hytin kesä on kiireinen. Iin kansalaisopiston näytelmäpiiri Roolinvaihtajat esittävät tänä kesänä “Vilttiketju”- näytelmää, jossa Raimon rooli on Antero
Makkonen. Kuva Leena Takaluoma.

Turvesoiden valumavesiä tarkkaillaan
Turvetuotantoalueiden valumavesien jatkuvatoimista tarkkailua testataan Kuivaniemellä.

Ratatien liikerakennuksessa on
aloittanut toimintansa Hieronta-
palvelu Pouta.

Hieroja Tanja Puotiniemi on
aikaisemmin kiertänyt asiakkai-
den luona hieromassa, mutta et-
sinyt myös sopivaa kiinteää toi-
mipistettä yritykselleen. Perin-
teistä hierontaa ja korvakynttilä-
hoitoja tarjoavan Poudan tiloihin
on sisäänkäynti liikerakennuk-
sen takapihalta. “Apteekki on
paikallisille tuttu paikka asioida
ja osittain meillä on samaa asia-
kaskuntaakin, joten uskon asiak-
kaitteni löytävän ongelmitta
Poutaan”, kertoo Puotiniemi.
 (vk)

Hieronta-
palvelu
Pouta
uusissa
tiloissa

Hierontapalvelu Poudan yrittäjä Tan-
ja Puotiniemi tarjoaa hierontaa nyt
myös omissa tiloissaan.

Turvetuotantoa on Kuivanie-
mellä harjoitettu pitkään ja vii-
meisten 10 vuoden aikana tiiviis-
sä yhteistyössä Vapo Oy:n kans-
sa.

Osa alueista on siirtymässä
tulevien vuosien aikana pois tur-
vetuotannosta ja näille alueille
suunnitellaan uutta käyttöä.
Uusien tuotantoalueiden han-
kintaan ja luvittamiseen tullaan

panostamaan lähivuosina.
Kuivaniemellä turvetuotan-

toalueilta tulevat valumavedet
käsitellään lähes kaikilla alueil-
la pintavalutuskenttien avulla.
Valumavesien laatua ja määrää
tarkkaillaan jatkuvasti viran-
omaisten kanssa sovittujen peli-
sääntöjen mukaisesti. Kompsa-
suolla on käytössä mittausase-
ma, jossa valumavesien kiintoai-

nepitoisuutta ja vesimäärää mi-
tataan jatkuvatoimisesti. Mitta-
ustuloksia on mahdollista seura-
ta internetin kautta mistä ja mil-
loin vain.

Valumavesien seuranta toteu-
tetaan Pohjois-Pohjanmaan ym-
päristökeskuksen, Vapo Oy:n,
EHP Tekniikka Oy:n ja Kuiva-
Turve Oy:n yhteistyönä. (vk)

Uusien tuotantoalueiden hankintaan ja luvittamiseen
tullaan panostamaan lähivuosina.
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Tuoretta kalaa
ympäri vuoden

ULAPPALOHI OY

Perkkauksentie 14  A  95100 Kuivaniemi, puh. 0500 581 006

Sähköä tuulesta, vedestä ja auringosta

Asematie 13
91100 Ii
www.iinenergia.fi

Puh. (08) 8180 220
Vikapäivystys työajan
ulkopuolella 0400 382 989

Iin Energia Oy

• Asennustyöt/purkutyöt  • Tehdaspalvelu • Hitsauspalvelu

P. 040 502 9653 • harri.vaataja@netti.fi • www.finnsteel.fi

AsiamiespostiVeikkaus

Tarmo
Lähikauppa

Polttoainemyynti, kahvio
Kalastuslupien myynti

Olhava
Asematie 3 91140 Olhava

mauri.sassi@jokitorma.inet.fi

puh. (08) 817 5303

Palvelemme metsänomistajia
ammattitaidolla

kaikissa metsään liittyvissä
asioissa.

METSÄNHOITO-
YHDISTYS

PUDASJÄRVI

Kuivaniemen toimisto:
Oijärventie 13 B 2
95100 KUIVANIEMI
Jaakko Moilanen
puh. 020 413 7528
Pirkko Saastamoinen
puh. 020 413 7510

fax. (08) 724 7612
etunimi.sukunimi@
mhypudasjarvi.fi

 Näytelmä kertoo, kuinka huip-
pumoderni vanhustentalo on
ajautunut taloudelliseen kriisiin
ja raha menee muihin tarkoituk-
siin kuin vanhusten hoitoon.
Ruotsista Suomeen palannut
Antero Makkonen saapuu van-
hustentaloon tapaamaan tätiään
ja huomaa millä mallilla asiat
ovat. Näytelmässä nähdäänkin,
kuinka Antero ja päättäväiset
vanhukset taistelevat yhdessä
paremman vanhuuden puolesta.

Iin (entinen Simon ja Kuiva-
niemen) kansalaisopiston näy-
telmäpiiri on toiminut noin 10
vuotta. Näytelmäpiirin väki tun-
netaan myös nimellä Roolin-
vaihtajat. Näytelmäpiirin ohjaa-
jana on toiminut jo usean vuo-
den ajan Iistä Seija Aho ja toise-
na ohjaajana viime lukuvuoden
myös iiläinen Sanna Kluukeri.
Näytelmäpiiri aloitti näytelmän
työstämisen jo syksyllä. Näytel-
mäpiiri on harjoitellut näytelmää

Näytelmän oltava
ohjaajan näköinen

joka toinen viikko, kerran viikos-
sa. Ennen ensi-iltaa harjoituksia
oli lähes päivittäin.

Roolinvaihtajat ovat esittä-
neet aina muiden käsikirjoitta-
mia näytelmiä. Ahon mukaan on
helpompaa lähteä työstämään
sellaista näytelmää, jota ei ole
vielä itse nähnyt. Hän uskoo saa-
vansa muuten liikaa vaikutteita
omaan ohjaamiseensa.

-Jokainen näytelmähän väis-
tämättä  on ohjaajansa näköinen
tai mielestäni ainakin pitäisi olla,
vaikka sitä näyttelijöiden kans-
sa yhdessä työstetäänkin.

Tämän vuoden näytelmä va-
lintaan vaikutti muun muassa
Schroderuksen muualla esitetty-
jen kesäteatterinäytelmien suuri
suosio. Pienelle näyttämölle han-
kaluuksia tuottaa yleensä näytel-
mään tarvittavien näyttelijöiden
suuri määrä, mutta “Vilttiket-
jun” roolitus sujui kivuttomasti.

-Olen joskus joutunut “tappa-

Tänä kesänä Iin kansalaisopiston näytelmäpiirin
näytelmänä nähdään suomussalmelaisen Eero

Schroderuksen käsikirjoittama “Vilttiketju”.
-Valitsemme syksyllä sopivan näytelmän, jotta

pääsemme mahdollisimman nopeasti päättämään
kullekin sopivat roolit, kertoo Aho

maan” rooleja, mutta tällä kertaa
saimme kaikille näytelmän hah-
moille näyttelijät. Jotta saimme
kaikki hahmot mukaan, pyysin
näytelmäpiirin ulkopuolelta mu-
kaan iiläisen näyttelijäkonkarin
Leo Pakasen, kertoo Aho.

“Vilttiketjun” ensi-ilta oli ke-
säkuun alussa ja se olisi voinut
mennä paremminkin. Aho tote-
aakin ensi-illan tulevan aina lii-
an nopeasti harjoittelusta huoli-
matta. Sunnuntain 8. kesäkuuta
näytös oli sujunut kuitenkin jo
erinomaisesti. Viimeinen “Viltti-
ketjun” näytös esitetään Kuiva-
niemen nuorisotalolla 19. heinä-
kuuta Kuivaniemen Pitäjämark-

kinoiden aikaan. Aho on pyytä-
nyt myös Eero Schroderusta kat-
somaan kyseistä näytöstä.

Seija Ahon ohjaajantyö Iin
kansalaisopiston näytelmäpiiris-
sä päättyi “Vilttiketjun” ensi-il-
taan. Ohjaustyötä jatkaa Sanna
Kluukeri. Aho jatkaa ohjaajana
edelleen Iin eläkeläisten näytel-
mäpiirissä Hokarat sekä Kiimin-
gin ja Iin lausuntapiireissä.

-Jo näytelmäpiirin kannalta
on hyvä, että ohjaaja välillä vaih-
tuu. Roolinvaihtajat saavat eri-
laista näkökantaa näyttelemi-
seen, toteaa Aho.

Eliisa Niskanen

Pankinjohtaja Tyrjä tutustuu Välilanssin laajennussuunnitelmiin, oik Antero
Makkonen (Raimo Hytti) ja Pankinjohtaja Algot Tyrjä (Pentti Ellilä).

Näytelmässä nähdään, kuinka Antero ja päättäväiset vanhukset taistelevat
yhdessä paremman vanhuuden puolesta. Kuvassa menossa “Aulin kirje
Makkoselle”, oik Pykäläinen (Anita Tuuttu), Algot Tyrjä (Pentti Ellilä), Rytkö-
nen (Mikko Karhu), Auli Tyrjä (Tellervo Jyrkkä), Lämsä (Antti Ellilä), Kormu
(Leo Pakanen), Liina Pakarinen (Eeva Miettunen), Katri Hirvelä (Marja-Liisa
Junes) ja Antero Makkonen (Raimo Hytti)

Henkilöt: Antero Makkonen - Raimo Hytti, Teodor Huttunen - Matti Ellilä, Iida Karjula - Lea Kestilä, Paavo Pakarinen - Pekka Riepula,
Liina Pakarinen - Eeva Miettunen, Hyssylän-Hemmi - Pentti Matila, Katri Hirvelä - Marja-Liisa Junes, Algot Tyrjä - Pentti Ellilä, Auli
Tyrjä - Tellervo Jyrkkä, Lämsä  - Antti Ellilä, Kormu - Leo Pakanen, Rytkönen - Mikko Karhu, Pykäläinen - Anita Tuuttu. Kuiskaaja
Petteri Ellilä. Ohjaus Seija Aho ja Sanna Kluukeri. Valaistus ja tehosteet Juhani Juutilainen. Lavastus ja puvustus Hanne Linnantie.

Harjulassa sijaitsevalla Susiojan Latva-
suolla on turvetuotannosta vapautuneita
alueita, jonne kesällä 2006 perustettiin 9
ha:n laajuinen ruokohelpiviljelmä. Tou-
ko-kesäkuun vaihteessa pellolta korjattiin
ensimmäinen polttoainesato.

Lakoontunut ruokohelpikasvusto nii-
tettiin ensin niittomurskaimella ja paalat-
tiin sitten pyöröpaalaimella. Korjuun suo-

Ensimmäinen
ruokohelpisato

ritti Vääräkankaan Esko apuvoiminaan
velipoika Matti.  Muovilla peitetty paali-
auma odottaa suolla siirtoa polttolaitok-
selle, jossa paalit sitten murskataan ja se-
koitetaan turpeeseen ennen polttoa. “Jon-
kin verran sänkeä ja sitä kautta satoa jäi
myötälakoon niitettäessä, mutta kaiken
kaikkiaan korjuu onnistui hyvin”, totesi
Vääräkangas korjuun jälkeen. (vk)

Maatilayrittäjä Esko Vääräkankaan konekalusto
soveltui hyvin ruokohelpin korjuuseen.
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Sampolassa tanssitaan
Tänä kesänä Oijärven Nuo-
risoseuran toimintaa kuuluu
suurimpana tapahtumana Si-
kajuhlat, jotka järjestetään elo-
kuun ensimmäinen viikonlop-
pu Sampolassa.

Luvassa on tietenkin sian-
myyntiä, erilaisia kilpailuja
sekä tanssit, joita tahdittaa

Katja Höyhtyä sekä Hurmurit -
yhtye. Sikajuhlat ovatkin olleet
suosittu tapahtuma, sillä juhla-
väkeä on ollut joka vuosi keski-
määrin 300- 400 henkeä.

Kesän mittaan järjestetään
myös muutamat tanssit. Tiedos-
sa on sekä karaoketansseja että
elävän musiikin tansseja. Heinä-

kuussa lopulla järjestetään Oi-
järven Nuorisoseuran 80 -vuo-
tisjuhlatanssit, joihin on vapaa
pääsy. Esiintyjistä ei vielä ole
tarkempaa tietoa. Myynnissä
on perinteistä tanssievästä,
kuten makkaraa ja virvokkei-
ta.

Bingoa ja rokkia
Kuivaniemen Nuorisoseura on jälleen mukana tämän
kesän Pitäjämarkkinoilla ja paistaa markkinakansalle

lettuja. Ikonen vinkkaa halukkaita letunpaistajia ottamaan
häneen yhteyttä. Letunpaisto on jaettu kolmen tunnin

työvuoroihin.

Kuivaniemen nuoriseurantalolle asennettiin talvella pyörätuoliramppi. Seu-
rantalo toimii myös Kuivaniemen eläkkeensaajien päivätanssipaikkana.

Kuivaniemen Nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo Ikonen toivoo Pitäjämark-
kinoille lisää letunpaistajia.

Kuivaniemen nuorisoseuran
vuosi on mennyt, puheenjohtaja
Raimo Ikosen sanoin, bingoa
pyörittäessä. Bingoa on pelailtu
jo 15 kertaa ja väkeä on tullut
muun muassa Kiimingistä, Ou-
lusta ja Torniosta asti.

-Bingoa on pelattu säännölli-
sen epäsäännöllisesti, naurahtaa
Ikonen ja jatkaa, että kesäisin
bingoa on ollut joka toinen maa-
nantai ja talvisin joka toinen
maanantai ja joka toinen sun-
nuntai.

Kuivaniemen Nuorisoseuran
toiminta Pookissa loppui kevääl-
lä, kun liiketoiminta ei ollut enää
kannattavaa. Kahvilan tuotto
meni veroihin, kertoo Ikonen.
Kuivaniemen nuorisoseuran ta-
lolla riittää toimintaa. Sinne
asennettiin talvella pyörätuoli-
ramppi, joten nyt paikalle pää-
sevät myös liikuntarajoitteiset.
Lisäksi Nuorisoseurantalo on
toiminut ahkerasti myös Kuiva-
niemen eläkkeensaajien päivä-
tanssipaikkana.

Kuivaniemen Nuorisoseura
on jälleen mukana tämän kesän
Pitäjämarkkinoilla ja paistaa
markkinakansalle lettuja. Mark-
kina viikonlopusta on tulossa
Ikosen mukaan haasteellinen,
sillä tänä vuonna Nuorisoseural-
la on vain yksi kesätyöntekijä,
kun aikaisempina vuosina kesät-
yöntekijöinä on ollut neljä. Iko-
nen vinkkaakin halukkaita le-
tunpaistajia ottamaan häneen
yhteyttä. Letunpaisto on jaettu
kolmen tunnin työvuoroihin.

Nuorisoseura järjestää Pitäjä-
markkina viikonloppuna myös
Markkkinarokin, johon on tulos-
sa nuorten bändejä. Pääesiinty-
jänä nähdään entinen kuivanie-
meläinen, muusikko Timo Puo-
tinen.

Eliisa Niskanen

Kuivaniemen kotiseutuyhdistys

Lauluiltoja ja kotiseututietoutta

- Olemme järjestäneet kyläläisil-
le pikkujouluja ja toukokuussa
järjestimme seurakunnan kans-
sa äitienpäiväjuhlan, kertoo Oi-
järven kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Lyyli Pallaspuro.

Talkoovoimin on esimerkiksi
keväisin siivottu kylänraittia ja
keskustaa. Viime kesänä Oijär-
ven kyläyhdistys järjestivät tak-
sikyydin Kuivaniemen ja Oijär-
ven välille, sillä kesäisin linja-
autot eivät kulje sitä väliä. Tänä
kesänä kyytipalvelua ei järjesty-
nyt, sillä kyyditettäviä ei ole tar-
peeksi. Kyläyhdistys on järjestä-
nyt myös romunkeräystä. Tällä
tavoin on saatu kylältä pois
muun muassa autoromuja ja
paikkoja siistimmäksi. Kyläyh-
distys on aikaisemmin järjestä-
nyt myös nuorten ohjattua ilta-

Lisää nuoria kyläyhdistykseen

päiväliikuntaa kerran viikossa.
Toripäivät ovat yksi kyläläisten
tärkeä kesätapahtuma.

-Toripäivillä on luvassa aina-
kin perinteistä toritunnelmaa.
Myynnissä on tavaraa aina jal-
kineista luontaistuotteisiin sekä
lisäksi tavallista kirpputoritava-
raa, kertoo Pallaspuro.

Torilta löytyy myös leivon-
naisia ja muita lämpimäisiä.
Markkinanälkään löytyy muun
muassa kahvia, lettuja sekä mak-
karaa. Tänä vuonna toripäivillä
ei ole oheisohjelmaa, kuten vii-
me vuonna oli esiintymässä Kat-
ja Höyhtyä yhtyeineen. Myynti-
paikkoja on aikaisempina vuosi-
na ollut noin kaksikymmentä ja
niitä voi varata Lyyli Pallaspu-
rolta.

-Pystytämme myyntipöydät
talkoilla perjantai-iltana, joten on
hyvä tietää myyntipaikkojen lo-
pullinen määrä hyvissä ajoin.
Talkoolaisille suuret kiitokset.
Toimintaan mukaan toivoisin li-
sää jäseniä ja etenkin nuoria.

Tulevaisuushan on nuorissa,
toteaa Pallaspuro. (en)

Perinteeksi muodostuneet
Oijärven toripäivät pidetään

lauantaina 5. heinäkuuta
Oijärven kaupan pihassa.

Toripäiviä on järjestänyt yli
20 vuotta Oijärven

kyläyhdistys, joka järjestää
kyläläisille pitkin vuotta

erilaisia tapahtumia.

Yhdistys järjestää kesäisin koti-
seutumuseolla myös lauluiltoja.
Tämän kesän ensimmäinen lau-
luilta on 2. heinäkuuta kello 18
alkaen. Yhteislaulun ohella tar-
jolla on lättyjä, makkaraa ja kah-
via. Lauluillat ovat olleet suosit-
tuja, sillä väkeä on enimmillään
ollut jopa 100 henkeä.

Kotiseutumuseon pihatalkoot
ovat aloittaneet yhdistyksen ke-
sän talkootoiminnan. Talkoita
järjestetään läpi kesän joka tiis-
tai kello 17 alkaen. Kotiseutuyh-
distyksen sihteerin, Anne Riepu-
lan, mukaan museolta löytyy
aina tekemistä. Talkoissa teh-
dään monenlaisia kunnostus- ja
rakennustöitä ja sinne ovat ter-

vetulleita kaikki kotiseututyöstä
kiinnostuneet.

Lähineuvosto on myöntänyt
avustuksen kotiseutuyhdistyk-
selle, joka palkkaa kaksi museo-
alan opiskelijaa heinäkuun ajaksi

luetteloimaan aiemmin luetteloi-
mattomia esineitä. Lisäksi muse-
olle on palkattu yksi koululainen
esittelemään ja hoitamaan mu-
seota sen aukioloaikoina. Koti-
seutumuseo on avoinna heinä-
kuussa lauantaisin ja sunnuntai-
sin kello 12 – 18 ja muina aikoi-
na tilauksesta. Tänä kesänä näyt-
telyn aiheena on joki- ja järvika-
lastus, joten esillä on muun mu-
assa entisajan kalastustietoutta ja
kalastusvälineitä.

Kuivaniemen kotiseutuyhdis-
tys järjestää perinteisen kotiseu-
tupäivän sunnuntaina 13. heinä-
kuuta. Kotiseutupäivä alkaa
Mikkolassa (Oijärventie 2632)
kello 10.30 kansanedustaja Han-
nes Paason muistomerkin paljas-
tuksella, jonka jälkeen on Juma-
lanpalvelus kirkossa. Pääjuhlaa
vietetään heti Jumalanpalveluk-
sen ja seppeleenlaskun jälkeen
Kuivaniemen nuorisoseuran ta-
lolla, jossa tilaisuus alkaa ruokai-
lulla. Juhlassa esiintyvät muun
muassa senioritanssijat Matti El-
lilän johdolla. Juhlapuhujana
nähdään entinen kuivaniemeläi-
nen, luokanopettaja Anna-Mai-
ja Pääkkölä.

Kotiseutuyhdistyksen osasto
on mukana myös pitäjämarkki-
noilla esittelemässä toimintaan-
sa. Kotiseutuyhdistyksen mark-
kinakojulle voi maksaa myös jä-
senmaksun ja tehdä vaikkapa
kirjahankintoja.

Eliisa Niskanen

Kuivaniemen kotiseu-
tuyhdistys on perustettu

1950 vaalimaan kotiseutu-
perinnettä esinein, kuvin,

kirjoituksin ja muistitiedon
avulla. Kuivaniemen koti-

seutuyhdistyksen tehtäviin
kuuluu muun muassa

museo- ja retkitoiminta.

Ollikaisen talo kuuluu kotiseutumuseon piharakennuksiin.

Perinteiset Oijärven toripäivät lauantaina 5. heinäkuuta Oijärven kaupan pihassa.

Kotiseutumuseo on avoinna heinäkuussa lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12 – 18 ja muina aikoina tilauksesta.
Tänä kesänä näyttelyn aiheena on joki- ja järvikalastus, joten esillä on muun muassa entisajan kalastustietoutta ja
kalastusvälineitä.
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Karin Kauppa Ky
Kisatie 2 91100  Ii p. 0400 694 594

karin.kauppa@pp.inet.fi

Karin Kaupasta saat:
•••••Kengät
•••••Vaatteet
•••••Kerkes kiuaskivet

Tervetuloa tutustumaan ja asioimaan liikkeessämme.

•••••Nokia puhelimet
•••••Sonera liittymät
•Elisa liittymät•Elisa liittymät•Elisa liittymät•Elisa liittymät•Elisa liittymät

Yrittäjä!
Pyydä tarjous

työasuista!

SOL pesula-
palvelu-

piste

•••••Limsakone -tarvikkeet
•••••EIRI-kuvapalvelu
•••••Musiikki- ja pelicd:t

Työjalkineeksi
hyvä valinta

on SIEVI.

Haminantie 1, Ii • Puh. (08) 817 6100 • www.arvokovaoy.fi
Iin Hautaustoimisto

Hautauspalvelut
Pitopalvelut

Perunkirjoitukset

Hautakivet
Kaiverrukset

Entisöinnit

 Juhannuksen jälkeisellä viikolla
Eläkeliiton Kuivaniemen osas-
ton väki lähtee neljän päivän
kylpy- ja ulkoilulomalle Ikaali-
siin. Tiedossa on kylpemisen li-
säksi myös retkeilyä ja tutustu-
mista Ikaalisten ympäristöön.

15. – 16. heinäkuuta järjeste-
tään Eläkeliiton valtakunnalliset
rantaongintakilpailut Iin Raasa-
kassa. Pitäjämarkkinoilla Eläke-
liiton Kuivaniemen osasto perin-

Rantaongintaa ja näytelmäretki

Kuivaniemen eläkkeensaajat
ry:llä on mukavasti toimintaa
ympäri vuoden, kertoo Säde Iko-
nen.

-Kesä on Eläkkeensaajien
vilkkainta aikaa. Kesäkuun lo-
pussa on tiedossa neljän päivän
retki Peurunkaan ja syyskuussa
yhdistyksen väki lähtee syysret-
kelle Ylläksen Saagaan. Retkien
ohella yhdistys järjestää päivä-

Kuivaniemen eläkkeensaajat

Toimintaa ympäri vuoden

tansseja Kuivaniemen nuoriso-
seuran talolla joka toinen sun-
nuntai. Päivätansseja on järjes-
tetty jo 21 vuoden ajan ja niitä
tanssitaan maaliskuun lopulta
aina marraskuulle asti. Tanssit
ovat olleet hyvin suosittuja, sillä
tanssikansaa tulee Oulusta ja
Haaparannan Kalixista saakka.

-Elokuussa Vatungin kalasa-
tamassa järjestetään perinteiset

elojuhlat. Juhliin kuuluu peli-
mannien esityksiä ja tarjolla on
myös kahvia sekä muurinpohja-
lettuja. Ennen elokuisia elojuhlia
Kuivaniemen Eläkkeensaajat ry
on mukana myös Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoilla. Luvassa on
perinteistä kahvin, leivonnaisten
ja arvanmyyntiä. (en)

Kuivaniemen eläkkeensaajat ry:llä on oma markkinateltta. Säde Ikonen (vas.) on ahkera markkinakävijä, hänet
valittiin toissa vuonna Vuoden markkinamyyjäksi.

teisesti paistaa lettuja, keittää
kahvia ja myy arpoja. Osaston
sihteeri Pentti Kestilä mietti käy-
tännön järjestelyiden sujumista
markkinapaikan vaihtumisen
myötä.

- Kylmätilat ovat kaukana, jo-
ten täytyy miettiä missä lettutai-
kina tehdään ja säilytetään, tote-
aa Kestilä.

Pitäjämarkkinoiden jälkeen
23. heinäkuuta Eläkeliiton Poh-

jois-Pohjanmaan piiri pääsee
nauttimaan Toppilan Möljälle
kesäteatterinäytelmästä “Moo-
seksen perintö”.

Elokuun puolessa välissä ke-
rätään taas porukka koolle ja ru-
vetaan suunnittelemaan syksyn
ja talven ohjelmaa. Syksyksi on
alustavasti suunniteltu ruskaret-
keä pohjoisen maisemiin. (en)

Eläkeliitto Kuivaniemen osasto

Eläkeliiton Kuivaniemen osaston kevät päätettiin toukokuun
lopulla yhteiseen kahvitilaisuuteen Majakalla. Kesäksi on

tiedossa monenlaista tapahtumaa ja retkeä.

 Eläkeliiton Kuivaniemen osasto perinteisesti paistaa lettuja, keittää kahvia ja myy arpoja. Arpajaisissa on arvottava-
na monenlaista tavaraa. Kuva viime kesän markkinoilta Eläkeliiton pöydästä. Kuvassa vas. Eeva Koivulehto ja Helle
Olikainen
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Oijärventie 13 A 2
95100 Kuivaniemi
Puh. 08-724 7230
tai 040 722 8409

- ajanmukaista kukkapalvelua
- sidontatyöt kaikkiin juhliin
- monipuolinen lahjatavaravalikoima

Tervetuloa!

Grilli Amanda
Ratatie 2 B, 95100 Kuivaniemi, puh. (08)  7247 340

Palvelemme: ti-la 15-22, su 12-22, ma sulj.

Parturi-Kampaamo

Kimallus & Välke
040 9110 795

teippipidennykset
chi -suoristukset
päänahan erikoishoidot

Kirkkotie 1 E, Ii (Kulta-Aallon vieressä)

meiltä myös:

Hauskaa kesää kaikille!Hauskaa kesää kaikille!Hauskaa kesää kaikille!Hauskaa kesää kaikille!Hauskaa kesää kaikille!
Parturi-Kampaamo
Nines Om. Nina Timonen, puh. 0400 850 340

Putkinotkontie 1 C Kuivaniemi

Pipelifen valmistuskapasiteetti
kaksinkertaistuu
Haja-asutusalueiden jäteveden-
käsittelyjärjestelmiä, pumppaa-
moita, hiekan-ja öljynerottimia ja
muovikaivoja valmistava sekä
putkistojen saneerausta suoritta-
va yritys perustettiin vuonna
1992 Iihin Propipe-nimisenä.

Vuonna 2004 se siirtyi yritys-
kaupalla Pipelife Finland Oy:n
omistukseen ja on nyt vahvalla
kasvu-uralla. Työvoiman määrä
on kolmessa vuodessa lähes kak-
sinkertaistunut ja uusia osaajia
rekrytoidaan jatkuvasti.

-Uusi rotaatiovalukone mah-
dollistaa suurten tankkien ja
pumppaamoiden valmistuksen
yhdellä kertaa ja kaikenkaikki-
aan se yli kaksinkertaistaa ny-
kyisen kapasiteettimme. Nyt
pystymme vastaamaan voimak-
kaasti kasvavien markkinoiden
kysyntään, toteaa tehtaanjohta-
ja Mika Rajakangas tyytyväise-
nä.

Vihkiäispuhetta pitämään oli
saapunut myös Pipelife Interna-
tionalin konsernijohtaja Miguel
Kohlmann, joka puheessaan to-
tesi kaukana pohjoisessa toimi-
van Pipelife Finlandin tehtaiden
edustavan tehokkuudessaan eh-
dotonta huippua konsernin 29
tehtaan joukossa.

-Yrityksen panos uusien rat-
kaisujen kehitystyössä, yhteis-
työssä Hollannissa sijaitsevan
konsernin teknologiakeskuksen
kanssa, on ollut merkittävä. Hy-
vänä esimerkkinä tästä voidaan
pitää juuri markkinoille esiteltyä,
teknisiltä ja toiminnallisilta rat-
kaisuiltaan markkinoiden edis-
tyneintä V6 – panospuhdista-
moa, joita uudella koneella voi-
daan valmistaa tehokkaasti. (ht)

Suomen tiettävästi suurin rotaatiovalukone vihittiin käyttöön 16.5.2008 Pipelifen
tuotantolaitoksessa (entinen Propipe) Iissä. Talven ja kevään aikana valmistunut 7300

m³ laajennus tarjoaa erinomaisen modernin ympäristön tälle investoinnille, jonka
varaan yritys laskee paljon tulevaisuudessa.

Pipelife Internetionalin konsernijohtaja Miguel Kohlmann ja Iin kunnanjohtaja Kyösti Tornberg vihkivät käyttöön Iin
tuotantolaitoksen uuden rotaatiovalukoneen. Uusi kone kaksinkertaistaa Iin tuotantolaitoksen kapasiteetin.

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua

 yksillöllistä ja edullista kotipalvelua  asiointipalvelut 
 omaishoitajien vapaapäivät kotisiivoukset

KOTIHOITO PIA VIITALA
045 631 2698

Myös palveluseteli- tai kotitalousvähennysmahdollisuus 60%

Majoitus- ja kahvilatoimintaa
alueella harjoittava yrittäjä Mar-
ja-Liisa Lehto arvioi tulevan ke-
säsesongin olevan vähintään
yhtä vilkas kuin vuosi sitten.

“Erityisesti panostamme mat-
kailijoiden viihtyvyyteen ja tur-
valliseen lomailuun alueella”,
kertoo Lehto.

Camping Merihelmi pysähdyspaikkana
Merihelmen campingalue on vauhdilla vakiinnuttamassa
paikkaansa 4-tien ykkösluokan majoittumiskohteena eri-
tyisesti caravaanareiden, Lappiin matkaavien autoilijoi-

den ja merihenkisten matkailijoiden keskuudessa.

Uusi aita antaa suojaa niin liikenteen melulta kuin ohikulkijoiden katseilta.

“Toukokuussa valmistui vau-
nualueen laitaan liikenteen ääniä
eristävä ja näkösuojaa antava
aita, jonka myötä 4-tien puolei-
set vaunupaikat ovat myös rau-
hallisia ja turvallisia majoittua”,
jatkaa Lehto. Aita rakennettiin
kuivaniemeläisvoimin Maunun
Janin ja Kaakkurinniemen Arin
toimesta. (vk)
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Jorma Kehus on kesäperjantaisin
ollut myymässä kalatuotteita
Kuivaniemen Siwan pihalla.
Hän on myynyt kalaa myös ai-
kaisempina kesinä. Nyt vaikut-
taisi siltä, että Kehuksen on lo-
petettava kalanmyynti.

-Kalanmyynti on notkahtanut
rajusti alaspäin. Syytä en osaa
sanoa, mutta kohta ei enää ka-
lanmyynti kannata, toteaa Ke-
hus.

Kalakauppias Jorma Kehus:

Jorma Kehus myy kalaa kesä-heinäkuun perjantaisin Kuivaniemen Siwan
pihalla. -Kalanmyynti on pudonnut niin rajusti, että alkaa olla jo harkinnan
paikka, kannattaako enää jatkaakaan, parahtaa Kehus ja kummeksuu kun
jostain kumman syystä kalanmyynti putosi samanaikaisesti kuntaliitoksen
kanssa. -Vaikka ei kai niillä asioilla mitään tekemistä keskenään ole.

Kalankysyntä

Kehuksella on myynnissä
yleensä maivaa eli muikkua, ah-
venta ja jonkin verran myös sii-
kaa.

Ahventa löytyy niin kokonai-
sena kuin fileenäkin. Kehus ker-
too ihmisten haluavan kalansa
nykyään mahdollisimman val-
miiksi laitettuna. Lisäksi Kehus
on tehnyt itse sipuli-silakkaa,
jota hän myy puolenkilon pur-
keissa. (en)

Oulunkaaren Seutuhallitus hy-
väksyi 5.6.2008 kuntapalvelutoi-
mistoa koskevat sopimukset ja
lähetti ne kuntien käsittelyyn.
Kunnat käsittelevät sopimukset
valtuustoissaan viimeistään elo-
kuussa. Sopimuksella peruskun-
nista siirtyy seudullisen kunta-
palvelutoimiston kolmen palve-
lupisteen Iin, Pudasjärven ja Uta-
järvi-Vaalan alueen tehtäviksi
palkanlaskenta, kirjanpito, mak-
suliikenne, laskutus ja perintä.

Sopimuksissa päätetään
myös kuntapalvelutoimiston
mitoituksesta. Talouspalveluihin
rekrytoidaan sisäisellä haulla
yhdeksän palvelusihteeriä ja
henkilöstöpalveluihin myös yh-
deksän palvelusihteeriä. Jos val-
tuustot hyväksyvät sopimukset,
rekrytoinnit aloitetaan elokuul-
la. Seudullinen kuntapalvelutoi-
misto aloittaa toiminnan
1.1.2009.

Mirja Klasila

Mirja Klasila on toiminut tämän vuo-
den alusta Oulunkaaren Seutukun-
nassa kuntapalvelutoimiston palvelu-
johtajana. Hänen kanssaan kuvassa
projektityöntekijä Anu Suotula.

Kunnat lisäävät yhteistyötä

Tänä kesänä kirjasto pal-
velee normaalien kesä-
aukioloaikojen puitteissa
31.8. saakka maanantai-
sin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin klo 13.00 –
19.00 sekä tiistaisin ja
torstaisin klo 11.00 –
16.00. Syyskuun alussa
kirjasto siirtyy talviai-
kaan.

Kuivaniemen kirjasto
kuuluu OUTI –kirjastoi-
hin, joihin kuuluu yh-
teensä 11 Oulun ympä-
ristökunnan kirjastot.
Näillä kaikilla on yhtei-
nen tietokanta- sekä asi-
akasrekisteri. Kirjastoista
voi lainata OUTI -kirjas-
tokortilla. Kuivaniemen
kirjastossa on koko kesän
ajan poistokirjakärry, jos-
ta voi hankkia kesäluke-
mista 50 sentin kappale-
hintaan.

Iin ja Yli-Iin seudun

Kuivaniemen kirjasto palvelee normaalisti
Kuivaniemen kirjasto muutti viime

kesänä Kuivajoen koululta uusiin tiloihin
Kuivaniemi-talolle.

Tänä kesänä kirjasto palvelee normaalien kesäaukioloaiko-
jen puitteissa 31.8. saakka maanantaisin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin klo 13.00 – 19.00 sekä tiistaisin ja torstaisin klo
11.00 – 16.00.

heikentynyt

Palveleva, edullinen

Avoinna: ma-pe 9.00-18.00, la 9.00-14.00

Laksontie 2 b, 91100 Ii,
puh. 817 3046, 0400 680 413, fax 817 4626Puh. 016-282 370, fax 016-282 372

Ajoksentie 623, 94900 KEMI

asukkaita palvelee myös
kirjastoauto Akseli, joka
on kuljettanut kirjalli-
suutta jo vuodesta 1991
lähtien. Uusi Akseli saa-
tiin käyttöön 2005 syksyl-
lä. Akselin valikoimista
löytyy noin 4000 nidettä
ja kirjastoautossa on in-
ternet-yhteys asiakkai-
den käytettävissä. Aineis-
totietokanta on Yli-Iin
pääkirjaston kanssa yh-
teinen. Kirjastoautosta
lainatut kirjat voi palaut-
taa Iin ja Kuivaniemen
kirjastoon.

Akseli käy kaikilla ai-
kataulussa mainituilla
pysäkeillä kahden viikon
välein lukuunottamatta
20.6.- 1.8.08 välistä aikaa,
jolloin Akseli on kesätau-
olla. Uudet aikataulut tu-
levat voimaan 4.8. alkaen
ja ne postitetaan kesällä
Iin kunnan asukkaille.
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2) = Pysähtyy Iin pvp:llä ja Iin pvp:n ja Oulun välillä vain matkustajien jättämiseksi.
8) = Oulun lentokentältä kuljettaa vain Oulun pohjoispuolelle matkaavia.
9) = Ei kuljeta Oulusta Oulunsalon lentokentälle matkustavia, vaan muualta, eikä

pysähdy OYS:n ja lentoaseman välillä matkustajien jättämistä eikä ottamista
 varten.

17 = Kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 21.6., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 10.4.,
12.4., 1.5. eikä 21.5.

19) = Kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 10.4.,
12.4., 1.5. eikä 21.5.

78) =ei kulje Oulunsalon lentokentän ja Oulun L-A.AS:n väliä 29.6-29.8.

( pysähtyy vain matkustajien ottamista varten
) pysähtyy vain matkustajien jättöä varten
pvp pikavuoropysäkki
L-A.AS linja-autoasema
th tienhaara
- ei aja kautta
RT.AS rautatieasema
uk urheilukenttä

95200 SIMO. Puh. Simo 016-266 034
Tornio 016-446 666

Aikataulutietoja: www.veljekset salmela.fi

Voimassa 1.6.2008-31.5.2009

BUSSIVUOROAIKATAULUJA 1.6.2008-31.5.2009

1) = lauantaina ei ottorajoitusta

22) = Ii-Simo väli vakiovuorona

Tarjoaa kulttuuri-
historiallisesti arvokkaat puitteet

ikimuistoiselle tilaisuudellesi.

Tiedustelut Esko Huttula
040 578 1226

LAITALANLAITALANLAITALANLAITALANLAITALAN

-  Yrttiteet-  Yrttiteet-  Yrttiteet-  Yrttiteet-  Yrttiteet
- Mausteyrtit- Mausteyrtit- Mausteyrtit- Mausteyrtit- Mausteyrtit
-  Yrttiseokset-  Yrttiseokset-  Yrttiseokset-  Yrttiseokset-  Yrttiseokset
-  Ohraryynit, ohrajauhot-  Ohraryynit, ohrajauhot-  Ohraryynit, ohrajauhot-  Ohraryynit, ohrajauhot-  Ohraryynit, ohrajauhot
- Muut luonnonmukaisesti- Muut luonnonmukaisesti- Muut luonnonmukaisesti- Muut luonnonmukaisesti- Muut luonnonmukaisesti
    viljellyt tuotteet    viljellyt tuotteet    viljellyt tuotteet    viljellyt tuotteet    viljellyt tuotteet

Viantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 Simo
Puh. 016-267 028, 040 735 8831Puh. 016-267 028, 040 735 8831Puh. 016-267 028, 040 735 8831Puh. 016-267 028, 040 735 8831Puh. 016-267 028, 040 735 8831

LUOMUTILALUOMUTILALUOMUTILALUOMUTILALUOMUTILA

KULJETUSLIIKE

• maa-aineskuljetukset kasettiyhdistelmällä • lavettikuljetukset • pyöräkonetyöt, kaivuutyöt
• toimitan hiekkaa, soraa, jyrsittyä peltomultaa, murskeita, salaojasepeliä

p. 0400 397 658
Pertti Ylitalo

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. (016) 215 7700
Fax  (016) 215 7766
www.rantakairansahko.fi

www.oulunsahkonmyynti.fi
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NOUSULOHIMARKKINAT
14.6.2008 - 15.6.2008

 Simon kesätapahtumia 2008

Tule supisuomalaiseen kesäteatteriin Pappilan Areenalle. Tulehan heinäkuussa tiiraamaan
TIRLITTAN ja elokuussa putkahda PUTKINOTKOON! Tee väliajalle varaus ennakkoon
nautit rauhassa ilman jonotusta.
Myös ruokailut ennen ja
jälkeen esitysten.
Tiedustelut ja varaukset:
puh. 040 822 3400 tai
leena.hiltula@wanhapappila.inet.fi
Lisää tietoa:
www.wanhapappila.com

PUTKINOTKO
2.8.2008 - 31.8.2008
Ohjaus: Leo Lastumäki ja Päivi Vuoti
Esitykset:
Ensi-ilta2.8 klo. 19.00
Su 3.8. klo. 15.00
Pe 8.8. klo. 19.00
La 9.8. klo. 19.00
Su 10.8. klo. 15.00
Pe 15.8. klo. 19.00
La 16.8. klo. 19.00
Su 17.8. klo. 15.00
Pe 22.8. klo. 19.00
La 23.8. klo. 19.00
Su 24.8. klo. 15.00
Pe 29.8. klo. 19.00
La 30.8. klo. 19.00
Su 31.8. klo. 15.00

Liput 17.-, eläkeläiset/opiskelijat 15.-,
lapset alle 12 v. 12.-
Varaukset puh. 040 822 34 00

TYTTÖ JA KULTALINTU ,
TIRLITTAN
11.7.2008 - 30.7.2008
Pohjautuu Oiva Paloheimon
Tirlittan teokseen
Ohjaus; Hannele (Taiska) Kauppinen
Esitykset:
Ensi-ilta 11.7. klo 18.00
La 12.7. klo 14.00 ja 18.00
Su 13.7. klo 14.00 ja 18.00
Ti 15.7. klo 18.00
Pe 18.7. klo 18.00
La 19.7. klo 14.00
Su 20.7. klo 14.00 ja 18.00
Ke 23.7. klo 14.00 ja 18.00
Pe 25.7. klo 18.00
La 26.7. klo 14.00 ja 18.00

Liput aikuiset 15.- lapset alle 12 v. 10.-
Varaukset puh. 040 822 34 00

RANTAILTA
5.7.2008 Klo. 16.00 alkaen.

KEMISTÄ OULUUN pika- ja vakiovuoroja
2) Talvi: Vakio19) 17)

Vakio Vakio Pikav Vakio Vakio Vakio Vakio Talvi Vakio Vakio Vakio
 M-P  M-L  M-P M-P,S   L  M-P  M-L   SS   L  M-P   SS

L-PKS sairaala - 5.53 7.52 - - - - - - - -
Meripuistokatu - - 7.54 - - - - - - - -
KEMI L.AS. - 6.00 8.15 10.40 10.40 12.15 13.15 13.15 15.20 19.55 19.55
Veitsiluodon th, 4-tie - 6.06 8.21 10.45 10.45 12.21 13.21 13.21 15.26 20.01 20.01
Maksniemi, Lohik. - 6.09 I 10.50 10.50 12.25 13.25 13.25 15.30 20.05 20.05
Viantie T-kauppa,4-tie - 6.15 I 10.58 10.58 12.30 13.30 13.30 15.35 20.11 20.11
SIMO L.AS. 4.05 6.25 8.37 11.08 11.08 12.40 13.40 13.40 15.45 20.20 20.20
Kuivaniemi as th,UK - - - - - - - - - - -
Kuivaniemi pvp 4.12 6.35 8.47 11.15 11.15 12.50 13.50 13.50 15.54 20.30 20.30
Myllykangas Merihelmi 4.17 6.40 | 11.20 11.20 12.55 13.55 13.55 15.59 20.35 20.35
Olhava pvp 4.25 6.48 8.57 11.28 11.28 13.02 14.02 14.02 16.05 20.40 20.40
Pohjois-Ii 4.35 6.58 I 11.37 11.37 13.12 14.12 14.12 16.15 20.50 20.50
Iin matkahuolto - - - - - - - - - - -
Ii,pvp 4.37 1)(7.00 9.10 11.40 11.40 (13.15 (14.15 14.15 16.20 20.52 20.52
Iin Shell 4.38 17.02 I 11.42 11.42 (13.17 (14.17 14.17 16.22 20.54 20.54
Haukipudas, pvp 4.50 - - 11.55 11.55 - - - - - -
Kello, as:n th 4.55 - - 12.00 12.00 - - - - - -
Linnanmaa, pvp 5.05 (7.30 9.40 (12.10 (12.10 (13.45 (14.45 (14.45 (16.45 (21.20 (21.20
Tuira, pvp 5.10 (7.35 9.45 (12.15 (12.15 (13.50 (14.55 (14.55 (16.50 (21.23 (21.23
Tuomiokirkko 5.15 (7.37 9.48 (12.18 (12.18 (13.55 (15.00 (15.00 (16.55 (21.24 (21.24
OULU RT.AS. - - - (12.20 (12.20 - - - - (21.25 (21.25
OULU, L-A.AS. 5.20 (7.40 (9.50 (12.25 (12.25 (14.00 (15.05 (15.05 (17.00 21.30 21.30
OYS 5.25 7.45 (9.55 (12.35 - - - - - - -
Oulun lentokenttä(9 - - 10.20(9 13.00(9 - 14.25(9 15.30(9 15.30(9 17.25(9 - -

OULUSTA KEMIIN pika- ja vakiovuoroja
22)PIKA 19)
VAKIO PIKA Talvi 8) 78) 17)

Vakio Vakio Vakio Talvi KESÄ TALVI Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio
 M-P  M-L   L  M-P  M-P  SS  M-P  M-S   L  SS  M-P

Oulun lentokenttä - - - - - - - - -           78) 20.30 - -
OULU L-A.AS. 5.55 9.30 13.30 14.45 15.30 15.30 15.30 16.15 17.00 21.00 22.30 23.35
Linnankatu, pvp 5.57 9.32 13.32) 14.47) 15.32) 15.32) 15.32) 16.17) 17.02 21.02 22.32) 23.37
Tuira, pvp 6.00 9.35 13.35) 14.50) 15.35) 15.35) 15.35) 16.20) 17.05 21.05 22.35) 23.40
Linnanmaa, pvp 6.05 9.40 13.40) 14.55) 15.40) 15.40) 15.40) 16.25) 17.10 21.10 22.40) 23.45
Kello, as:n th 6.15 - - - | | - - 17.20 - - -
Haukipudas, pvp 6.20 - - - 15.55) 15.55) - - 17.25 - - -
Ii, pvp 6.35 10.05 14.05) 15.25) 16.10) 16.10) 16.10) 16.50) 17.42 21.35 23.05 00.10
Iin MH - - - - - - - - - - - -
Pohjois-Ii,Kantolan th 6.37 10.07 14.07 15.27) 16.12 | 16.12 16.52 17.44 21.37 23.07 00.12
Seljänperän eteläinen th 6.43 10.15 14.11 15.35) 16.16 | 16.16 16.59 17.48 21.41 23.11 00.16
Olhava, pvp 6.47 10.20 14.15 15.40) 16.20 16.20 16.20 17.03 17.52 21.45 23.15 00.20
Myllykangas,Merihelmi 6.53 10.30 14.23 15.45 16.24 | 16.24 17.10 18.02 21.55 23.25 00.28
Kuivaniemi,R-Kioski(MH) - - - 15.55 - - - - - - - -
Kuivaniemi, pvp 7.00 10.35 14.28 15.57 16.30 16.30 16.30 17.15 18.07 22.00 23.30 00.35
SIMO L-A.AS. 7.15 10.45 14.40 16.15 16.45 16.45 16.45 17.30 18.20 22.10 23.40 00.45
Simoniemi - - - 16.23 - - - - - - - -
Maksniemi, Lohik. 7.30 10.55 14.50 16.37 I I 16.57 17.40 18.30 22.20 23.50 00.55
Veitsiluodon th, pvp 7.35 11.00 14.55 16.42 17.00 17.00 17.00 17.45 18.35 22.25 23.55 01.00
KEMI L-A.AS. 7.45 11.15 15.05 16.55 17.10 17.10 17.10 17.55 18.50 22.35 24.05 01.10
L-PKS 7.48 - 15.13 17.00 - - - - - - - -
Kemin teku 7.53 - - - - - - - - - - -
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Mielipiteitä rippikoululeiristä:

Alla: Kappalainen Matti Kinnusen (vas.) mukaan tällä rippileirillä on näkynyt
yhteishengen, positiivisuuden ja aktiivisuuden voima. Keinussa istuvat va-
semmalta oikealle Iida-Maria, Emma ja Hannele

Kuivaniemen Hyryojan lakkautetulla koululla pidettiin Iin seurakunnan rippikoululeiri 9-
13.6. Konfirmaatio oli sunnuntaina 15.6 Kuivaniemen kirkossa. Leirille osallistui 25

nuorta sekä isoisia, seurakunnan työntekijöitä sekä keittiöhenkilökuntaa, joiden
laittamasta ruoasta tuli runsaasti myönteistä palautetta.

Rippikoulusta muodostui leiriperhe Rippikoululaisten löytämiä
elämänohjeita Raamatusta:

-Näytä hyvää esimerkkiä, osoi-
ta kunnioitusta.
-Kehotan ennen kaikkea ano-
maan, rukoilemaan ja pitämään
esirukouksia ja kiittämään kaik-
kien ihmisten puolesta.
-Kuunnella oppeja.
-Pidä omatunto puhtaana.
-Pysy erossa typeristä ja asiatto-

mista väittelyistä.
-Älä riitele.
-Pyri olemaan luetettava työnte-
kijä.
-Kenenkään ei pidä väheksyä si-
nua nuoruutesi vuoksi.
-Pyri tasapuolisuuteen, uskoon,
rakkauteen ja rauhaan.

“Me olemme leiriperhe”

– Järjestämme tänä kesänä rippi-
koululeirien lisäksi kolme lasten-
leiriä. Leirit pidetään kesä-heinä-
kuussa ja ne on jaettu ikäryhmi-
en mukaan.

Ensimmäinen leiri on alle 10-
vuotiaiden sekaleiri, toinen yli
10-vuotiaiden sekaleiri ja kolmas
leiri on tarkoitettu pelkästään
alle 10-vuotiaille tytöille, Iin Seu-
rakunnan nuorisotyönohjaaja
kertoo Jari-Pekka Nyyssönen,
joka tunnetaan paremmin nimel-
lä Jii-Pee.

Tänä vuonna lastenleirit jär-
jestetään poikkeuksellisesti päi-
vätoimintaleireinä, niin että van-
hemmat tuovat lapset aamulla ja
hakevat heidät illalla. Edellisinä
vuosina lapset ovat yöpyneet lei-
ripaikalla, mutta tälle kesälle tätä
mahdollisuutta ei voitu järjestää.

– Pidämme leirit Karhun lei-
rikeskuksessa. Karhun majoitus-
tilojen kunnostamisesta on kes-
kusteltu, ja sitä on suunniteltu
talven aikana.  Remontin tarve
on kuitenkin niin suuri, että
suunnitteluun tarvitaan lisäai-
kaa.

Majoitustilat vaativat varsin
mittavia turvallisuutta paranta-
via muutoksia ja siihen saakka
leirikeskuksen yläkerta on ma-
joituskiellossa, Jii-Pee Nyyssö-
nen selittää. – Harmiksemme
kuljetusjärjestelyt ovat karsineet
tämän vuoden osallistujia. Mui-
na vuosina leirit ovat täyttyneet

hetkessä, mutta nyt niiltä löytyy
jopa vapaita paikkoja.

Leirit kestävät kolme päivää
ja pitävät sisällään monenlaista
toimintaa aina askartelusta yh-
teisleikkeihin ja oman t-paidan
painatukseen. Tänä vuonna lei-
rit pyörivät seikkailu-teeman
ympärillä ja koko leirin ajan lap-
set valmistelevat viimeisenä päi-
vänä tapahtuvaa heimoseikkai-
lua. Karhun-saaressa vierailevat
myös Pressan Katit, jotka tuovat
mukanaan pomppulinnan ja pi-
tävät ilmapallohahmokurssin.

Nyyssönen kuvailee seura-
kunnan leirejä aivan tavallisiksi
lastenleireiksi,

– Teemme leireillä samoja lap-
sia kiinnostavia asioita, kuin
muillakin kesäleireillä. Lisuk-
keena tulee hengellisyys, joka
näkyy muun muassa aamu- ja il-
tahartauksina, sekä nuorten isos-
ten mallina.

Rippikoulu – nuoren matka
itseensä

Rippikoulu kuuluu lähes jokai-
sen 15-vuotiaan nuoren kesään.

Rippikoulu tai nuorten suus-
sa pelkkä “ripari” on evankelis-
luterisen kirkon järjestämää kas-
teopetusta, jossa tutustutaan
oman kirkon uskontoon. Suuri
osa nuorista käy kesällä järjestet-
tävän rippikoululeirin, mutta ri-
pari on mahdollista käydä myös
ilta- tai päivärippikouluna.

Kesäleireillä leikitään
ja pidetään hauskaa

Kesä on jälleen saapunut ja tuonut mukanaan lasten ja nuorten
kesäleirit. Iin Seurakunta järjestää perinteiseen tapaan sekä

rippikoululeirejä, että lastenleirejä. Tänä vuonna lastenleirien
teemana on seikkailu.

Iin Seurakunta järjestää rippi- ja lastenleirit Kar-
hun leirikeskuksessa, joka sijaitsee Karhu-saa-
ressa aivan Iijoen suistossa.Lasten kesäleiriltä löytyy vielä vapaita paikkoja.

Paikkoja voi kysellä aina leirin alkuun asti.
Alle 10-vuotiaiden tyttöleiri 1.-3.7.2008

– Iin Seurakunta on järjestänyt
tänä talvena yhden iltarippikou-
lun, joka kesti loppusyksystä
alku kevääseen, Nyyssönen ker-
too.

Riparilla on mahdollisuus tu-
tustua uusiin ystäviin, syventää
suhteita vanhoihin ja kokea iki-
muistoisia hetkiä muiden nuor-
ten seurassa. Leiri saa usein nuo-
ret myös tutustumaan tarkem-
min itseensä ja häntä ympäröi-
vään maailmaan, sekä pohti-
maan uskonnon merkitystä
omassa elämässään.

Rippikoulu päättyy konfir-
maatioon, jossa nuori tunnustaa
kristillisen uskon, johon hänet on
kastettu. Konfirmaatio on mo-
nelle nuorelle rippikoulun hui-
pennus, jonka jälkeen kotona jär-
jestetään juhlat sukulaisille ja
ystäville. Konfirmaation käyty-
ään, on nuorella oikeus toimia
kummina, käydä itsenäisesti eh-
toollisella, sekä asettua 18-vuo-
tiaana ehdokkaaksi seurakunta-
vaaleissa. Rippikoulu on myös
kirkkohäiden edellytys.

– Riparin käytyään voi nuori
osallistua isoskoulutukseen ja
näin itse päästä isosohjaajaksi
esimerkiksi seuraavan kesän rip-
pileireille. Iin Seurakunta järjes-
tää koulutuksia jälleen ensi syk-
synä.

Lisäksi, mikäli halukkaita löy-
tyy tarpeeksi, on syksyllä alka-
massa myös kerho-ohjaajakou-
lutus, joka on niin ikään tarkoi-
tettu rippikoulun käyneille nuo-
rille. Koulutuksen tavoitteena on
saada nuoria ohjaajiksi kyläkou-
luilla järjestettäviin lasten ker-
hoihin, kuten esimerkiksi kokki-
tai perhonsidontakerhoon,
Nyyssönen kertoo syksyn suun-
nitelmista. (mm)

Oik.: Rippileiriläisten ja isosten mielestä leirillä parasta on hyvä ja tiivis yh-
teishenki, sekä mukava henkilökunta. Portailla istuvat isoset Jonna (vas.) ja
Nina, sekä riparilaiset Emilia, Riikka ja Iiris.

Leirin viimeisenä iltana torstai-
na rippikoululaiset ja isoiset sai-
vat antaa lehtijuttuun palautet-
ta leiristä omilla kirjoittamillaan
lapuilla.

Leirin vetäjän
Matti –papin kommentti:

-Tässä leirissä on näkynyt yhteis-
hengen positiivisuuden ja aktii-
visuuden voima. Me olemme lei-
riperhe!

Isoset:
-Leiriläiset ja työntekijät ovat
mukavia. Ruoka on hyvää!

-Yhteishenki onollut hyvä ja
keskustelua on syntynyt kiitettä-
väksi. Ruokakin on ollut erittäin
hyvää. Alkaa väsyttää jo työnte-
ko (kommentti annettiin leirin
viimeisenä iltana).

Leiriläisten palautetta:
-Hyvää leirissä on yhteishenki ja

sopivasti vapaata aikaa.
-Isoset on kivoja ja tekemiset

olleet mielenkiintoisia.
-Kivan pieni paikka, joka on

lisännyt tiivistä yhteishenkeä,
ruoka on hyvää.

-On saanut olla kavereiden
kanssa, mukavaa tekemistä.

-Ystävien kanssa oleminen on
ollut kivaa.

-Positiivista oli vapaa-aika,
sekä ruoka on ollut eri hyvää.
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Tutustu uusiin Tilipaketteihin joko osoitteessa www.sampopankki.fi  
tai tule suoraan konttoriin ja kysy mikä sopii sinulle. Tervetuloa.
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Kemi: Kauppakatu 16 
puh. 010 546 0410

Ihmiset ovat erilaisia, 
niin myös Tilipaketit.

Sale - siellä missä sinäkin.

Edullinen. Tuore. Helppo.

ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-21ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-21

KuivaniemiKuivaniemi
S-Etukortilla maksaessasi myös
maksutapaetua ostosten 
loppusummasta 0,5%.

www.s-kanava.fi

S-Etukortilla 
maksaessasi myös 
maksutapaetua.

Bonusta 
jopa 5 %. 044 788 4759

 
Pysyvästi edullinen 
lähiostopaikka!
Saleen voit aina luottaa!
Sale palvelee viikon jokaisena 
päivänä.
Sale on lähimyymälä-
kokoluokassa tutkitusti 
vaikutusalueensa 
edullisin ruokakauppa.
Salesta saat 
S-Etukortilla Bonusta, 
kartuttaen kuukauden 
bonusostokertymääsi.

Nämäkin hinnat voimassa joka päivä, myös sunnuntaisin!

169 490 990

Atria
HIILLOS-
MAKKARA
400 g (4,22/kg)

Atria porsaan
KASSLER-
PIHVIT
1 kg

Karjala
OLUT 0,33 l
12-pack (2,19/l)
voimassa 2.5.-2.7.

pkt pkt sis. pantit

209 199 160

Atria Wilhelm
GRILLI-
MAKKARAT
400 g (5,22/kg)

Ingman maustetut
KERMAJÄÄTELÖT
1 litra

pkt pkt sis. pantit

Olvi Jaffa ja Lemon
LIMSAT
1,5 l (0,80/l)

TIEISÄNNÖINTI
Seppo Miettunen

P. 040 749 2311
www.sebelius.fi

Tiekuntapalvelut
Tieyksiköinnit

Kunnostushankkeet

Hyvää kesää!

Kuivaniemen
Yrittäjät ry


