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Taloustaantuma
voitetaan

Yhteisöllisyys nostetaan usein esiin
yhtenä tärkeimpänä tekijänä saa-
vuttaa viihtyisä ja elinvoimainen
yhteiskunta. Yhteisöllisyys on tär-
keä tekijä myös silloin kun halu-
taan luoda edellytyksiä toimivalle
elinkeinoympäristölle.

Siten jokainen meistä voi osal-
taan olla rakentamassa kotiseudul-
lemme edellytyksiä vireälle elinkei-

Yhteen hiileen puhaltamista

Keskellä kauneinta kesää, tuntuu,
ettei lama koske meitä. Siitä huo-
limatta elämme joko taantuman
alussa tai sen lopussa, riippuen
siitä, miten itse kukainenkin sen
tuntee tai mieltää. Yrityselämäs-
sä sen huomaa väärinä ratkaisui-
na tavaran ja palvelujen tuottami-
sen määrässä.

Heti kun lamasta alettiin pu-
hua suurella äänellä, tuntui, että
tavarat ovat maailmalla loppu-
massa. Koskaan aikaisemmin ei
ole tullut tilannetta, että perusva-
raosat ja muut tarpeelliset kompo-
nentit ovat niin kiven takana, et-
tei rattaat kerta kaikkiaan pyöri
varaosien puuttumisen takia.

Tilanne tuntui jo jopa pelotta-
valta, koska tuotteita ei nykyisin
valmisteta varastoihin ja jos tuo-
tanto loppuu, on laitteiden rik-
kouduttua vaikea jatkaa työnte-
koa.

Tilanne on siitä jo muuttunut
ja tuntuu, että toivoa on jo uudes-
ta noususta. Mutta tuskin taantu-
ma on pelkästään huono asia, asi-
oilla tuppaa olemaan molemmat
puolet. Joten nyt kun töitä mah-
dollisesti on vähemmän, voi kes-
kittyä johonkin muuhun tärkeään,
joka nousukauden kiidossa on
saattanut jäädä vähemmälle huo-
miolle.

Kuivaniemen pitäjämarkki-
noilla lama ei kuitenkaan näy,
myyjiä ja toivottavasti myös osta-
jia on entiseen malliin ja tavara ei
taatusti lopu!

Kesäterveisin Ari Kaakkuriniemi
Kuivaniemen Yrittäjät ry:n

puheenjohtaja

Maailmantalouden näkymien arvi-
oidaan paranevan loppuvuodesta.
Ennusteiden mukaan taantuman
pohja oltaisiin saavuttamassa. To-
teutuessaan nämä ovat hyviä vies-
tejä myös meille.

Hallitus on alkuvuoden ajan el-
vyttänyt taloutta monin keinoin.
Pankkien luotonannon turvaami-
nen varautumalla takaamaan
pankkien varainhankintaa ja tarvit-
taessa pääomatuki ovat
keinoja.Finveran suhdannelainat
ovat uusi tuote auttaa yrityksiä
taantuman yli.

Vastaavasti liikennehankkeita
aikaistetaan, korjausrakentamiseen
myönnetään avustuksia ja kotita-
lousvähennystä laajennettiin. Näil-
lä pyritään helpottamaan raken-
nusalan työllisyyttä. Elokuussa
hallitus antaa uuden elvyttävän li-
säbudjetin. Siinä rahaa suunnataan
KEMERA-eli metsänhoitotukeen,
energiainvestointeihin ja työttö-
myyskoulutukseen.

Kunnille luvataan jo päätettyjen
yhteisöverolisäysten ohessa val-
tionosuuskorotuksia ensi vuodelle.
Kansalaisten ostovoimaa lisätään

Lamako?

lokakuun alusta ruoan alv;n 5 pro-
sentin alennuksella. Perusturvan
parantamiseksi on myös sovittu
pienimpien eläkkeiden korotus ta-
kuueläkkeen kautta ja lapsilisien si-
tominen indeksiin. Molemmat uu-
distukset tulevat voimaan maalis-
kuun alusta 2011.

Suomi nousee työnteolla ja yrit-
täjyydellä. Hallitus käynnisti pää-
ministerin aloitteesta uuden kasvu-
ohjelman, joka tähtää Suomen ta-
louskasvun vauhdittamiseen. Oh-
jelma sisältää aikaisempaa vah-
vemman valtion roolin mm. yritys-
toiminnan edellytysten rakentaja-
na.

Nyt on oikea aika toteuttaa in-
vestointeja. Jokainen voi vaikuttaa
talousnousuun suosimalla koti-
maista. Pohjois-Suomen kannalta
Fennovoiman suunnittelema ydin-
voimahanke on megaluokan juttu.
Tämä hanke tarvitsee laajaa tukea.

Menestystä ja hyviä markkinoi-
ta toivoen.!

Antti Rantakangas
Kansanedustaja (kesk)

- Suomi nousee työn-
teolla ja yrittäjyydellä,
toteaa kansanedustaja
Antti Rantakangas.
- Nyt on oikea aika to-
teuttaa investointeja.
Jokainen voi vaikuttaa
talousnousuun suosi-
malla kotimaista.

Puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi jututtamassa viime vuoden mark-
kinoilla ihmeliimakauppias Jouko Heikkistä.

“Toivoa on jo uudesta noususta.”

notoiminnalle, saada toimijat viih-
tymään alueella sekä tuntemaan se
omakseen.

Kutsutaan uudet ja vanhat elin-
keinotoimijat ja yritykset mukaan
kokonaisvaltaisesti kantamaan
kortensa kekoon yhteiseksi hyväk-
si. Kun elinkeinoelämä vastaa tä-
hän kutsuun, tulee meidän osoit-
taa omaa yhteisöllisyyden halua

myös heitä kohtaan. Yksi parhais-
ta tavoista on käyttää heidän pal-
veluja hyväksi aina kun on mah-
dollista.

Jorma Ketola
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiät ry:n

puheenjohtaja

“Jokainen meistä voi  osaltaan olla rakentamassa
kotiseudullemme edellytyksiä vireälle elinkeinotoiminnalle.”

Hyvän Tuulen
Kuivaniemi Kesälehti 2009
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Mooseksen perintö teatteriesitykseen Oulussa osallistuttiin 34 henkilön voimin. Tänä
kesänä on markkinoiden jälkeen myös jatkoesitys Turvetta ja Timantteja.

Kuivaniemen Yrittäjät hankkivat
viime kesäksi uuden teltan, joka
on myös käytössä tämän vuoden
markkinoilla.

Perinteiset lasten hiihdot jär-
jestettiin jokavuotiseen ta-
paan Jokikylän koululla.

Lahjoitettiin stipendishe-
kit peruskoulun ja lukion
oppilaille. Viime vuonna tu-
ettiin Kuivaniemen Raveja ja
Kalevan Rastiviestiä sekä
Meri-Lapin Moottorikerhon
Saarenhovin moottorirata-
hanketta.

Äitienpäivän ohjelmiin
ovat miesjäsenet osallistu-
neet jo useana vuonna muun
muassa kahvin kaatajina ja
lahjoittamamme ruusujen
kiinnittämisessä äitien rin-
taan.

Viime vuonna hankittiin
Kuivaniemen lähineuvoston
tukemana vaihtolavakiskoil-
la oleva kontti markkinata-
varoita varten sekä uusi juh-
lateltta ja siihen lattiavanerit.
23. Pitäjämarkkinat pidettiin

Kuivaniemen yrittäjillä
vilkasta toimintaa

edellisistä vuosista poiketen
Urheilukentällä. Markkina-
paikkana urheilukenttä on
tulevaisuudessakin käytös-
sä, koska koulun uusi piha-
alue on ahdas eikä kouluti-
latkaan sovellu enää markki-
noiden käyttöön. Markkinoi-
ta helli sadekesän melkeinpä
ainoat hellepäivät! Järjestely-
jen päävastuu oli Iin kunnal-
la. Yrittäjät osallistuivat
markkinajärjestelyihin tal-
kootöillä. Yrittäjien omana
toimintana on ollut perintei-
sesti virvokkeiden myynti ja
karaoken järjestäminen. Li-
säksi yrittäjät järjestivät Me-
rihelmessä markkinatanssit
solistina Juha Alvari ja Täh-
tihetki.

Kesälehti toteutettiin
markkinanumerona ja lehti
on saanut paljon kehuja pir-
teänä kesä-luettavana. Leh-

teä jaettiin Iin lisäksi myös
Kemiin, Simoon ja Yli-Ii-
hin.24-sivuiseen kesälehteen
osallistuttiin jutuilla ja ilmoi-
tuksilla, VKK-Media Oy hoi-
ti lehden teon, kuten useana
vuonna aikaisemminkin.

Mooseksen perintö –teat-
teriesitykseen Toppilan Möl-
jällä osallistuttiin 33 henki-
lön voimin markkinoiden
jälkeisenä keskiviikko-iltana.

Viikonlopun syysretki
tehtiin Ylläkselle lokakuun
alussa. Retkelle osallistui 24
henkilöä. Kuiva-Turve Oy
sponsoroi turve- ja yrttikyl-
pyjä reissulla.

Kahvila Monitorin järjes-
tämissä joulun avajaisissa
marraskuussa oli yrittäjien
järjestämä riisipuurotarjoilu
yleisölle. Kuivaniemen Yrit-
täjät pystyttivät perinteisen
joulukuusen Kuiva-Turpeen

Kuivaniemen Yrittäjillä on meneillään 28. toimintavuosi, joten pian
voidaan pitää 30-v juhlat. Kunnan kanssa on ollut tiivis yhteistyö ja useita
yrittäjiä on mukana myös kunnan luottamustehtävissä. Toiminta on ollut

erittäin vilkasta.

tontille. Pikkujoulua juhlit-
tiin syyskokouksen yhtey-
dessä Kuivaniemen Kieva-
rissa. Vuoden yrittäjänä pal-
kittiin Arja Honkamaa, Toi-
mistopalvelu A Honkamaa.

Jäseniä on tällä hetkellä
40. Uusimpana jäsenenä on
tänä vuonna toimintaan

mukaan tullut Metsäkone- ja
Maarakennusurakointi Pasi
Hyvönen.

Hallitukseen kuuluvat
tänä vuonna: Ari Kaakku-
riniemi puheenjohtaja, Mat-
ti Kumpulainen varapu-
heenjohtaja, sekä jäseninä
Veikko Södö, Hannu Kehus,

Arja Hokkanen, Jouko Her-
va, Seppo Ylitalo, Jukka-Pek-
ka Miettunen sekä hallituk-
sen ulkopuolisena sihteerinä
Arja Honkamaa.

Heimo Turunen

Arja Honkamaa aloitti työt
heti kauppaopiston loputtua
1979 Honkimaan tilitoimis-
tossa Oulussa. Maatilan osto
ja muutto Kuivaniemelle
muuttivat myös Arjan työ-
paikan tilitoimistosta Ranta-
kairan Sähkö Oy:n palveluk-
seen laskutus- ja kirjanpito-
puolelle.

Laman tullessa 90-luvun
alussa Rantakairan toiminto-
ja supistettiin, joka johti irti-
sanomiseen myös Arjan

Toimistopalvelu A. Honkamaa Vuoden Yrittäjä

osalta. Äitiyslomien ja muu-
taman kuukauden työttö-
myyden jälkeen vuonna
1996 kypsyi ajatus omasta
tilitoimisto yrityksestä.

Tilitoimistopalveluja tar-
joava Arja Honkamaa on
onnistunut vakiinnuttamaan
asiakaskuntansa, asiakkaina
ovat muut yritykset ja muu-
tamat taloyhtiöt. Arja tekee
kirjanpitotöitä ja tilinpäätök-
siä sekä muita toimistotöitä
ja antaa näin muille yrittäjil-
le mahdollisuuden keskittyä
varsinaiseen toimintaansa.

Kiireisintä tilitoimistoyrittä-
jällä on tammikuusta touko-
kuulle jolloin tilinpäätökset
ja veroilmoitukset vievät ai-
kaa.

Asiakaskunta on vakiin-
tunut, pientä aaltoliikettä
aina on, mutta jotkut asiak-
kaat ovat olleet alusta lähti-
en eli reilut 13 vuotta.

Yrityksessä työskenteli
osa-aikainen kirjanpitäjä
noin viiden vuoden ajan,
mutta tällä hetkellä riittää,
että yrittäjä työllistää itse it-
sensä, eikä tarkoituksena ole

laajentaa toimintaa. Yrittäjäl-
lä on omat vapautensa, mut-
ta negatiivisena puolena
Arja pitää vaikeutta oman
ajan ottamiseen, myös lomi-
en pitäminen jää muutamiin
päiviin vuodessa. Yrittäjänä
toimiminen vie myös paljon
aikaa perheeltä, josta joutuu
äitinä potemaan huonoa
omaatuntoa.

Honkamaa on toiminut
yrittäjäuransa alusta lähtien
Kuivaniemen Yrittäjien hal-
lituksen sihteerinä, ja kuulu-
minen yrittäjäyhdistykseen
antaa Arjan mielestä ainoas-
taan positiivisia kokemuk-
sia. Yrittäjäyhdistykseltä saa
muun muassa neuvontapal-
veluja ja jäsenenä tietää kuu-
luvansa kaltaistensa jouk-
koon.

Viime vuonna Kuivaniemen Vuoden Yrittäjänä
palkittiin Toimistopalvelu A. Honkamaa,
yrittäjänä Arja Honkamaa. Palkitseminen

tapahtui Yrittäjien pikkujoulussa Merihelmessä.

Arja Honkamaa seuraa-
massa viime vuoden
markkinoilla Halavatun
Pappojen humorististä
tietokilpailua.
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Yksi jokavuotinen markki-
navieras puuttuu tänä vuon-
na Kuivaniemen markkinoi-
den yleisön joukosta. Tai
ehkä on väärin sanoa mark-
kinavieras, kun kyseessä on
ollut enemmänkin isäntä ja
järjestelijä. Nimittäin Kuiva-
niemen Pitäjänmarkkinoi-
den uranuurtaja ja Kuivanie-
men Yrittäjien monivuotinen
puheenjohtaja Alpo Kaakku-
riniemi menehtyi pitkäaikai-
seen sairauteen huhtikuun
22. päivänä 82 vuoden ikäi-
senä. Tässä yhteydessä sallit-
taneen pieni muistelus uut-
teran yrittäjän vaiheista.

Alpo Kaakkuriniemi syn-
tyi suutarin perheen toisena
lapsena Kuivaniemen kirkon
ja Kuivajokisuun välimailla.
Kuivaniemi taisi olla Suo-
men pitäjien joukossa keski-
tason alapuolella vauraudes-
sa, ja vaatimattomat olivat
tämänkin perheen olot.
Asuntona oli aluksi vain 16
neliön mökki, josta sentään
avautui merinäköala.

Sodanjälkeistä Pohjois-
Suomea jälleenrakennettiin
oikein urakalla, ja silloin oli
tarvetta kaikenlaisista kulje-
tuksista: soranajosta tietöis-
sä ja rakennustyömailla,

Uuttera yrittäjä on poissa

viikon ammattiin valmista-
vat opinnot” Sunnarin Oton
autokoulussa Kemissä, ja sen
jälkeen hän elätti kolmilap-
siseksi kasvaneen perheensä
kuorma-autoilijana.

Vuonna 1956 Alpo hank-
ki kuorma-auton ja aloitti
oman yritystoimintansa. Sii-
hen aikaan kuorma-autot
olivat yleisajoneuvoja, joita
käytettiin kaikkeen mahdol-
liseen.

1960-luvulla diesel-Bed-
fordilla ja myöhemmin Si-
sulla, jotka oli varustettu
puoliperävaunulla, ajettiin
pinotavaraa sellutehtaille ja
uittoon, ja kun kelirikko- tai
seisokkiaikana ajoja ei ollut,
Alpo ajoi rahtia Kuivanie-
men Osuuskaupalle ja silloin
tällöin muillekin. Yksi vuo-
sittain toistuva, joskaan ei
varmastikaan rahakas keik-
ka oli Ellilän kirjakaupan toi-
meksiannosta tehty koulu-
kirjojen jakelu kahden pitä-

jän kouluille. Kun osuuskau-
pan toimialueena olivat Kui-
vaniemen ja Simon kunnat,
Alpo muisti melkein jokai-
sen mökin asukkaiden ni-
met.

Lokakuussa 1967 markka
devalvoitiin 31 prosentilla.
Se merkitsi tuontiautojen
hintojen välitöntä nousua
vähintään devalvaatiopro-
sentin verran. Tekeillä ollut
autonvaihto päätyi kotimai-
seen Vanajaan ja hyppäyk-
sen suurempaan kokoluok-
kaan. Täysperävaunun kera
kuormaa kulki mukana 25
tonnia. Vuodesta 1970 lähti-
en Vanaja sai kaverikseen
Volvo 88:n. Työmaat siirtyi-
vät samalla kauas kotoa:
Kainuuseen, Posiolle, Ivalon
kairaan ja Pohjois-Norjaan.

Vaikka 1970-luvulla oli
palkkalistalla ammattikus-
keja, Alpo ajoi itse pääasias-
sa sahatavaraa Ivalosta ete-
lään. Lieneekö mielessä ollut
näyttämisen halu vai tilauk-
sien hoitaminen, mutta kova
työtahti aiheutti sydänin-
farktin v. 1973. Muutaman
toipilasvuoden jälkeen Alpo
palasi vuosikymmeneksi ra-
tin ääreen, kunnes jäi eläk-
keelle ja luovutti liikkeen
pojalleen Arille, joka jatkaa
kuljetuksia lähiseudulla ja
ympäri Pohjoismaita.

Alpo Kaakkuriniemi toi-
mi Kuivaniemen Yrittäjien
puheenjohtajana kahdeksan
vuotta (1986–1994) ja oli ai-
koinaan käynnistämässä
Kuivaniemen pitäjänmark-
kinoita. Vanhoilla päivillään
Alpo toimi myös aktiivisesti
sotaveteraaniyhdistyksessä.
Viime vuosina hän kirjoitti
muistiin mielikuvia ja sattu-
muksia omasta elämästään
ja Kuivaniemen elämästä.
Urakka jäi hieman kesken,
mutta valmis aineisto on tar-
koitus julkaista kirjana ehkä
jo ensi vuonna.

Tapani Kaakkuriniemi

Alpo Kaakkuriniemi osal-
listui viime syksynä Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien
70-v juhlaan, jossa hänel-
lä oli yrittäjien suurristi,
joka on korkein Suomen
Yrittäjien myöntämä huo-
mionosoitus.

Metsola lammastila
Helvi Juujärvi
Nahka- ja huovutustuotteita
sekä käsin värjättyjä lankoja
myyvä Helvi Juujärvi kiertää
markkinoita Pohjois-Suo-
messa Ranualta-Utsjoelle.
Kuivaniemen markkinoille
hän on ystävien suosittele-
man tulossa ensimmäistä
kertaa. Myyntipisteenä hä-
nellä on mongolialaisten pai-
mentolaisten asumuksen
mukaan Rovaniemellä tehty
jurtta. Juujärven mukaan ai-
don käsityön arvostus on li-
sääntynyt nykyvuosina.

Maustekaari
Ylipahkala Auli
Kiimingistä kotoisin oleva
Maustekaaren Auli Ylipah-
kala kehuu Kuivaniemen
oleva yksi parhaimmista
markkinoiden järjestelyssä.
Tilajärjestelyissä on otettu
huomioon niin myyjät kuin
asiakkaatkin. Parhaimpaan
loma-aikaan kävijöitä riittää
ja kauppa käy. Myytävät
mausteet hän ostaa eri maa-
hantuojilta ja sekoitukset
tehdään Suomessa. Markki-
noita hän on kiertänyt jo
kahdentoista vuoden ajan
eripuolilla Pohjois-Suomea.

Markkinamyyjä

Kuivaniemen markkinoilla
on totuttu käymään jo yli 20
vuosikymmenen ajan. Mo-
net myyjät tulevat vuodes-
ta toiseen, on myös ensiker-
talaisia. Kyselimme muuta-
malta myyjältä etukäteen
miten he kokevat Kuivanie-
men markkinoille tulemi-
sen ja olemisen.

gallup

Jäälin kenkä
Kierrämme markkinoita
Oulun läänin alueella. 40
vuoden kokemuksella mark-
kinoiden myyntiin vaikuttaa
enemmän ilmastonmuutos
kuin taantuma. Ennen kesät
olivat kauniita ja talvet tal-
via.

Käyttökenkää myyvä Jää-
lin kenkä kiertää markkinoi-
ta Oulun läänin alueella. Lu-
kuun ottamatta yhtä kertaa
Kuivaniemen markkinoilla
on käyty aina. Siellä on mu-
kava käydä, toteaa yrityksen
omistaja Leila Pelkonen.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Auli Ylipahkala

Iin Haminassa oli myös ta-
pahtuma, joka oli sitä oike-
aa Iitä eli Iin lohimarkkinat.
Iin Yrittäjät olivat omalta
osaltaan vilkastuttamassa
markkinatunnelmaa järjestä-
mällä kahvilan Huilinkiin ja
myymällä kalan sijasta vaih-
toehdoksi makkaraa. Väen-
paljous yllätti meidät yrittä-
jät. Tarjottava ei loppunut,
mutta talkooporukka sai
panna parastaan, että kaikki
saivat mitä halusivat.  Meil-
le jäi mukava mieli. Kaikki se
työ, mitä järjestelyyn meni,
ei ollut turhaa. Tärkeintä oli,
että markkinaväki viihtyi ta-
pahtumassa. Se oli Iin Yrit-
täjien talkooporukan paras
“palkka”. Virkistystoimi-
kuntamme onnistui jälleen.

Haapaveden Yrittäjien
puheenjohtaja Tiina Orpana-
Kemppinen oli kutsunut
kaikki Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien paikallisyhdistyk-
set Haapavesi Folk-tapahtu-
maan. Niinpä Iin Yrittäjien
allekirjoittanut ja sihteerim-
me Anita Sievänen avecei-
neen saivat edustaa Iitä. Oli
todella mukava tavata va-
paammin muita Pohjois-
Pohjanmaan paikallisyhdis-
tysten edustajia. Hyvän mu-
siikin ja muun oheistarjon-
nan myötä syntyi monta hy-
vää ajatusta yrittäjyyden yh-

Taas on se aika vuodesta jolloin erilaiset
perinteiset ja uudet tapahtumat saavat

paikkansa joka kylän ja kaupungin keskustassa.
Näin myös Kuivaniemen kesämarkkinat jo 24.

kerran. Mikä on erinomainen osoitus kylän
yhteistyöhengestä.

teishengen kehittämisestä.
Haapavesi ja Folk-tapahtu-
ma tuli näin monen kunnan
ja yrityksen tutuksi. Yövyim-
me emäntäkoulun asunto-
lassa ja samalla näimme mi-
ten maatilanhoito toimii.

Raahen Yrittäjät täyttää
tänä vuonna 40 vuotta ja
PPY:n vuosikokoustapahtu-
ma pidetään siellä ja samal-
la juhlitaan Raahen yrittä-
jyyttä. Päätimme piipahtaa
paluumatkalla Raahessa.
Sattumalta ja yllättäen siellä
oli vilkas tapahtumapäivä.
Rantajatsit ja Pekka-päivä
olivat vetäneet väkeä toreil-
le ja turuille. Tutustuimme
Raahen iloiseen meininkiin
ja markkinatunnelmaan.

Nämä erilaiset tapahtu-
mat elävöittävät kuntia ja
tuovat sitä kunnan omaa ta-
paa toimia esiin. Kuivanie-
men Yrittäjien ja muiden toi-
mijoiden aktiivisuus markki-
natapahtumassa on erin-
omaisen tärkeä. Toivottavas-
ti tästä kesästä tulee säiden
puolesta sellainen, joka saa
ihmiset liikkeelle.

Pitkää kesää toivottaen
Anna Turtinen
Iin Yrittäjät ry:n
puheenjohtaja

elävöittävät kuntia
Tapahtumat

Meurmanilta kolmas levy

kolmas levy “Galaksi” jul-
kaistiin 10. kesäkuuta.

Meurman vihittiin kesä-

Laulaja Kristian Meurman
pomppasi koko kansan tie-
toisuuteen Idols -laulukil-
pailusta pari vuotta sitten.
Komeaääninen laulaja esiin-
tyy jälleen kahden vuoden
tauon jälkeen Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoilla. Hänen
esiintyy perjantai-iltana
koko perheen rock-konser-
tissa Kuivaniemen nuoriso-
seuran talolla ja lauantaina
markkinoilla.

Eräs tunnettu Meurma-
nin tulkitsema kappale on
Vesa-Matti Loirin tunnetuk-
si tekemä, Eino Leinon ru-
noon sävelletty Lapin kesä.
Meurmanilla on myös rock-
yhtye Agathon’s Legacy,
joka on julkaissut vuonna
2004 omakustanne -CD-
singlen nimeltä Everyman /
Tears for you. Meurmanin

kuun alussa  Mikaela Kurki-
Suonion kanssa Johanneksen
kirkossa Helsingissä. (en)

puutavarankuljetuksista ja
rakennustarvikkeiden ja rah-
din ajossa. Alpo kävi omien
sanojensa mukaan “kahden

Alpo Kaakkuriniemi oli va-
kituinen markkinoilla kävi-
jä. Hän viihtyi ihmisten
parissa jututtamassa hei-
tä sydamelliseen tapaan-
sa.

Kristian Meurman esiintymässä Kuivaniemen Nuoriso-
seuralla. (Kuva Ritva Moilanen)

Tervehdys Iin Yrittäjiltä

Iin Yrittäjät olivat omalta osaltaan vilkastuttamassa
markkinatunnelmaa järjestämällä kahvilan Huilinkiin ja
myymällä kalan sijasta vaihtoehdoksi makkaraa.

Anna Turtinen
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Mitä markkinat merkitsevät?

Ohjelmaa kaikenikäisille

Kun asiaa kysyy Wikipedialta vastaus on:
“Markkinat on usein väliaikainen myyntitapah-
tuma, johon kokoontuu useampia kauppiaita.”

Markkinat ovat iiläisille ja
kuivalaisille ehdottomasti
vapaa-ajan sekä kulttuurita-
pahtuma jossa voi tavata tut-
tuja ja tehdä tarpeellisia os-
toksia.

Lisänsä kävijöihin tuovat
ns. ohikulkijat, joten markki-
nat ovat myös matkailuta-
pahtuma. Tarpeellisia mark-
kinat ovat - siitä kertovat
kävijämäärät. Iin Lohimark-
kinoilla 13.6.2009 kävi 1500
henkilöä joka oli todellinen
menestys, koska Lohimark-
kinat järjestettiin ensimmäis-
tä kertaa. Kuivaniemen Pitä-

jämarkkinoilla käy vuosit-
tain yli 6000 kävijää ja Iin
Wanhan Haminan markki-
noilla yli 2000 kävijää.

Kuivaniemen Pitäjämark-
kinoiden kävijämääriä mita-
taan 18.-19.7.2009 arvonnal-
la eli kaikkien kävijöiden
kesken arvotaan Kukkapirt-
tiin 100 €:n lahjakortti. Ar-
vontaan osallistuu täyttä-
mällä arvan Iin kunnan info-
teltalla, Kuivaniemen Yrittä-
jien teltalla tai Luola-Aavan
Maa- ja kotitalousnaisten tel-
talla.

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla viihtyvät niin kävijät kuin
järjestyksenvalvojatkin. Kuvassa Riitta Hopponen, Risto
Tolonen ja Saara Mattila Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla
2008. (Kuva Pekka Paaso)

Kuivaniemen Nuorisoseurantalolla  konsertissa esiin-
tyy  Idols-tähti Kristian Meurman ja hän esiintyy myös
Pitäjämarkkinoilla lauantaina klo 12.30.  Kristian Meur-
man on tuttu näky Kuivaniemellä. Kuva  laulajasta on
vuodelta 2007 hänen esiintyessään  Kuivaniemen Nuo-
risoseuralla. (Kuva Ritva Moilanen)

“Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät” lau-
lamme monelle tutussa keskikesän virressä.

Tuon saman ajatuksen me puemme sanoiksi meille
vielä tutummassa sivuvirressä. “Jo joutui armas aika ja
suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkai-
nen”.  Kesä saa ihmisen mielen iloiseksi ja kiitolliseksi.
Vaikka tänä aikana tuo kiitos ei saa aina osoitteekseen
Kaikkivaltiasta Jumalaa, niin merkillisellä tavalla hyvä
mieli ja kiitollisuus täyttävät kesällä sielumme.  Ei ihme,
että kesästä on tehty lukemattomia erilaisia lauluja - -
sekä maallisia että hengellisiä.

Suomen kesäisen luonnon kauneus ja valo, vastakoh-
tanaan syksyn ja talven synkkyydelle ja pimeydelle, saa-
vat meidän ihmettelemään luonnon suuruutta ja ihme-
ellisyyttä.  Vaikka meille tänään estellään teknologian
suurimpia ja edistyneempiä saavutuksia, niin ne eivät
koskaan saa meidän mielessämme sellaista tunnetta ja
tilaa, jonka esimerkiksi kesäyön tai kesäaamun kaune-
us saa aikaan.  Tunnetta ja tilaa, jossa meidän sielum-
me tuntee lepoa ja rauhaa.

Me ihmiset, Jumalan luomina ymmärrämme tuossa
kaikessa sen yhteyden ja kokonaisuuden, johon meidät
on asetettu.  Ymmärrämme, että millainen hyvyys ja
kauneus meitä tuossa kaikessa kohtaavat.  “Jumala ei
kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: Hänessä me
elämme, liikumme ja olemme.”  Näinhän Paavali atee-
nalaisille opetti.  Tuo kaikki puhuu meille Jumalan läs-
näolosta.

Luomankunnan kauneus ja hyvyys ovat asetettu
meille vertauskuvaksi siitä, miten Jumalan armo ja rak-
kaus voivat kaunistaa myös meidän sieluamme.  Jumala
voi armollaan ja rakkaudellaan korjata sen, mikä on sär-
kynyt.  Puhdistaa sen, mikä on likainen.  Ottaa yhtey-
teensä hänet, joka on joutunut Hänestä erilleen.  Me
saamme kaikki iloita kesästä.  Jumala antakoon meille
rohkeutta niin, että voisimme avata sielumme portit,
että Jumalan lämmin armonaurinko säteillään saisi sie-
lumme kukkimaan ja kukoistamaan.

Tapani Ruotsalainen
Iin kirkkoherra

Kesäsaarna

Kuivaniemen Pitäjämarkki-
naviikonlopun perjantaina
17. päivä esiintyy Kuivanie-
men Nuorisoseurantalolla
koko perheelle suunnatussa
konsertissa Idols-tähti Kris-
tian Meurman.

Kristian Meurman esiin-
tyy myös Kuivaniemen Pitä-
jämarkkinoilla lauantaina
klo 12.30. Perheen pienim-
mille on markkina-alueella
lauantaina klo 15.30 Nappu-
lajuoksu MLL:n Kuivanie-
men osaston järjestämänä.
Männikön Ratsastajat olivat
markkinoilla ensi kertaa
mukana viime kesänä. Siitä
jäi niin mukavat muistot,
että seura järjestää ponirat-
sastusta myös tänä kesänä.

Tuoretta kalaa on myytä-
vänä lauantaina ja sunnun-

taina sekä ohjelmassa on mo-
lempina päivinä myös kala-
huutokauppa. Ensimmäistä
kertaa Kuivaniemen Nuori-
soseura tuo markkinoille
Bingon, jota voi pelata mo-
lempina markkinapäivinä
klo 15. Markkinaohjelma on-
kin pyritty järjestämään niin,
että kaikenikäisille olisi jota-
kin. Vapaa-ajanasukkaille ja
kuntalaisille on tarjolla
markkinoilla myös Iin kun-
ta-infoa. Esillä ovat Iin kun-
nan myytävät tontit ja muu-
ta tietoa kunnasta.

Toivotan kaikki iloisin mielin
tervetulleiksi markkinoille!

Riitta Hopponen
elinkeinoasiamies

- Järjestyksessä 24. Pitäjämarkkinat Kuiva-
niemellä

- Järjestyksessä 2. kerran Kuivaniemen
Aseman Urheilukentällä.

- Vuosittain yli 6000 kävijää
- Myytyjen (29.6.2009 tilanne) 4 m x 4 m

paikkaruutujen määrä 110 kpl
- Myyjiä (29.6.2009 tilanne) yhteensä 85 kpl.
- Vapaana on vielä muutama paikka, joista

kannattaa kysyä Saaralta p. 050 3950 306.
- Liikenteenohjaajia 15 henkilöä ja

parkkipaikkoja riittävästi
- Järjestyksenvalvojia 10 henkilöä
- Vessoja 9 kpl
- Sekajätettä syntyy viikonlopun aikana

 yksi vaihtolavallinen
- Sähköjohtoa tarvitaan vähintään kilometri
- Vesipisteitä 5 kpl
- Talkootunteja lukemattomia
- Lisätietoja ja markkinaohjelman löydät

netistä osoitteesta www.kuivaniemi.fi
- Kuivaniemen Pitäjämarkkinat järjestävät

yhteistyössä Iin kunta, Iilaakso Oy.n elinvoima-
palvelut, Kuivaniemen Yrittäjät ry, Kuivanie-
men Nuorisoseura ry, MLL Kuivaniemi ry sekä
lukuisat yhdistykset.

Kuivaniemen
Pitäjämarkkinat 18.-19.7. 2009

Faktaa…

Pitäjämarkkinoiden mainosten pystytys tapahtuu vuo-
sittain yrittäjien yhteisvoimin talkootyönä. Kuvassa kyl-
tin pystytyksessä ovat Veikko Södö, Hannu Kehus, Jii-
Pee Miettunen ja pyöräkoneen puikoissa Ari Kaakku-
riniemi.Arin Helkama Oiva työkeikalla Kesälehtien jaossa.

Tapani Ruotsalainen
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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

KESÄKUU
27.6. LA Tuuli Tarkkonen & Taika-

lintu (megatähti 2006!)

HEINÄKUU
04.07. LA Tarmo Malila&Täysikuu
11.07. LA U Enckell&Sway
18.07. LA Juha Alvari.  Kuivaniemen

markkinatanssit
25.07. LA Poseidon

Rynkyntie 9 95100 Kuivaniemi
08-7246900, 040-5633130

www.rynkynranta.com
aikio.jouni@gmail.com

MERIHELMESSÄ TANSSITAAN
LAUANTAISIN !

Kesäkuussa Teitä viihdyttävät
seuraavat orkesterit:

Tanssit klo 21.00-01.30
Liput 12,00 euroa

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.

Kuivaniemen Kievari
Puh. 08-724 7278

Tervetuloa!

Viihtyisä hirsiravintola
pe 3.7. Syssin karaoke
la 4.7. Tanssiorkesteri Lemmen Tähden

Risto ja Mikko Nuorala,
Jukka Ruonala + vieraileva tähti

to 9.7. Sami Pilvelä esiintyy
pe 10.7. JOY-Karaokejamit
la 11.7. Kievarin 24-v synttäritansseissa

soittaa Taivaantulet -Timo Veijola
orkestereineen

pe 17.7.Esiintyy Javas 40
la 18.7. Markkinatansseissa Kyläsoittajat
pe 24.7.Maran karaoke
la 25.7. Tanssiorkesteri Samosa
pe 31.7.Syssin karaoke
la 1.8. Tanssiorkesteri Riskiryhmä,

solistina Sauli Kreivi
Tervetuloa hurmaavaan iltaan

Ps. Heinäkuussa keskiviikko-karaoke!

Kuljetusliike
KAAKKURINIEMI OY

 • Turvekuljetukset
• Rahtikuljetukset

kaakkuriniemi@suomi24.fiPuh. 050 441 3121, puh/fax 724 7157

TORIPAIKKAVARAUKSET
Risto Tolonen 050 3950 304,

mielellään arkisin 8.00 - 17.00  tai risto.tolonen@ii.fi
Lisätietoa  Riitta Hopponen 050 3950305 ja

Risto Tolonen 050 3950304
etunimi.sukunimi@ii.fi
www.iinhamina.fi

IIN WANHAN HAMINAN
MARKKINAT  5.-6.9.2009

Jo 1300- luvulla tunnettu kauppapaikka Iin Wanha Hamina kut-
suu kauppiaat ja markkinaväen  Iin Wanhan Haminan markki-
noille.  Tämän kesän Museoviraston laajaa huomiota saaneissa
kaivauksissa saatiin uutta merkittävää tietoa Haminan histori-
asta.  Oman lisänsä Haminan Markkinoille tuovat kesän aikana
tehtävät tietyöt. Haminan Ala- ja Yläkatu ollaan saamassa vih-
doinkin arvoiseensa kuntoon

Tuuppa käymään Iisä ja Iin Wanahasa Haminasa!

HISTORIALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ MONIPUOLISET
MARKKINAT  JA  MIELENKIINTOISIA TAPAHTUMIA

Markkinoille vapaa pääsy!
Tervetuloa!

Markkinat yhteistyössä:
Iin kunta, Iin Seurakunta, Iin Yrittäjät, Iin Kalamiehet, Iin Yritys,

Iin Koiraharrastajat, Merihelmi, KulttuuriKauppila, Iin Kansalaisopisto

Iijokisuun luvat:
Kuha, Kärkkäinen,
Neste Jäppinen,
Neste Nenonen

Istutus Raasakan yläallas 9.7
rauhoitus 10.7 klo 12.00

Silloilta (myös Raasakan
voimala) kalastus aina kielletty

Uusi kalastusesite
lupamyyntipisteissä

Lisätietoa:
www.kalaaiista.fi /kalastusluvat/

Etelä- ja Pohjois-Ii

Pe 17.7 klo 21-01
Seurojen talolla
Kuivaniemellä

Lippu 10 e

Olutteltassa

karaoke

Kristian
Meurman

la 18.7 klo 15
su 19.7 klo 15

Markkina-
bingo

Pääpalkintona
kumpanakin päivänä

taulu-TV ynnä
muita tavarapalkintoja.

Kuivaniemen
Nuorisoseuran
lättyteltassa.

Pelin hinta 4 euroa
Tervetuloa!
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PERJANTAINA 17.7
21-02 Koko perheen Rock-konsertti

Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla
Idols-tähti Kristian Meurman

21-04. Markkinatanssit, Kuivaniemen Kievari

LAUANTAINA 18.7.2009
10.00 Markkinaportit avautuvat
12.00 Avajaiset. Pitäjämarkkinat avaa

kansanedustaja Antti Rantakangas
Iin kunnan puheenvuoron esittää
kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen

12.30 Idols-tähti Kristian Meurman esiintyy
15.00 MarkkinaBINGO

Järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura ry.
15.30 Nappulajuoksu alle kouluikäisille.

Juoksumatka n. 20 m
Hernepussin tarkkuusheittokisat Nappuloille
Ilmoittautumiset paikanpäällä
Järjestää MLL:n Kuivaniemi ry.

16.30 Kalahuutokauppa
17.00 Ohjelmaa
18.00 Markkinaportti sulkeutuu
11.00 Saarihovin JM. Jokamiesluokan

moottoriurheilukilpailut.
Järjestää MeLaMoke ry.

19.00 “Kuka kumma kuuluisuus” -näytelmä
Kirjoittanut Matti Wanne. Ohjaus Sanna Kluukeri.
Esittää Kuivaniemen Roolinvaihtajat.
Kuivaniemen Nuorisoseurantalo.

21-04 Markkinatanssit, Kuivaniemen Kievari
21-02 Tanssit, Merihelmessä

SUNNUNTAINA 19.7.2009
10.00 Markkinaportit avautuvat
11.00 Ohjelmaa
12.00 Ohjelmaa
13.00 Ohjelmaa
13.30 Vuoden markkinamyyjän julkistaminen

ja palkitseminen
14.30 Kalahuutokauppa
15.00 MarkkinaBINGO.

Järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura ry.
15.30 Hyvän Tuulen Humppa –kilpailu

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

16.00 Arpajaisten tulosten julkistaminen
17.00 Markkinaportti sulkeutuu
18.00. “Kuka kumma kuuluisuus” -näytelmä

Kirjoittanut Matti Wanne. Ohjaus Sanna Kluukeri.
Esittää Kuivaniemen Roolinvaihtajat.
Kuivaniemen Nuorisoseurantalo.

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat
OHJELMA 17.-19.7.2009

Juontaa JP. Matikainen

Markkinat järjestävät yhteistyössä
Iilaakso Oy:n Elinvoimapalvelut, Iin kunta

ja Kuivaniemen Yrittäjät ry.

ALUEELLA
· Iin kuntainfo: Tontit, asuminen, vapaa-aika ym.
· Poniratsastusta järjestää Männikön Ratsastajat ry
· Kuivaniemen Palokuntanuorten näyttely-alue
· Jokamiesluokan autonnäyttely. MeLaMoke ry
· Kari Holman taidenäyttely
· Luola-aavan Maa- ja kotitalousnaisten ruokala
· Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen Munkkikahvio
· Kuivaniemen Yrittäjät ry:n Olutteltassa markkina-

aikana jatkuva karaoke ja tikkakilpailu

Lisätietoja ja markkinapaikkavaraukset
p. 050 3950 306

Tervetuloa koko perheellä!

3.5.-30.8.  Taidekeskus KulttuuriKauppila
avoinna ti-su  klo 12-17

18.6.-1.8. Kesänäyttelyssä Tapani Kokko, Virpi Kanto ja
Anni Rapinoja.  KulttuuriKauppila, ti-su klo 12-17

4.7.  Perhetapahtuma Kuningasjätkä
Rantakestilässä klo 16-17

4.7. Iin Tukkilaistanssit
Rantakestilässä klo 21-02, liput 10e

4.7. Oijärven toripäivät Sampolassa klo 10-14
4.-26.7. Kuivaniemen kotiseutumuseo

avoinna la ja su klo12-18
5.7. Yhteislaulutilaisuus

Kuivaniemen kotiseutumuseolla klo 15.
5.7. Kotiseutujuhla. Huilingin näyttämö klo 13.
12.7. Kuivaniemen kotiseutupäivä.

Kirkko ja Nuorisoseurantalo klo 12
17.7. Koko perheen Rock-konsertti

Kuivaniemen Nuorisoseurantalolla klo 21-02
Esiintyy Idols -tähti Kristian Meurman

18.7. Kuivaniemen Pitäjämarkkinat klo 10-18
Kuivaniemen Aseman urheilukenttä
Idols -tähti Kristian Meurman esiintyy klo 12.30
Markkinabingo klo 15.00
Kuka Kumma Kuuluisuus –katkelmia
Nappulajuoksu klo 15.30
Kalahuutokauppa klo 16.30
ja paljon muuta ohjelmaa….
jatkuu su 19.7. klo 10-18

18.7. Saarihovin JM.
Jokamiesluokan moottoriurheilukisat klo 11.

18.7. “Kuka Kumma Kuuluisuus” –näytelmä
Kuivaniemen Nuorisoseurantalolla klo 19.

19.7. Kuivaniemen Pitäjämarkkinat klo 10-17
Kuivaniemen Aseman urheilukenttä
Markkinabingo klo 15.00
Kuka Kumma Kuuluisuus –katkelmia
Hyvän tuulen humppa- kisat klo 15.30
ja paljon muuta ohjelmaa…

21.7. Yhteislaulutilaisuus Kuivaniemen museolla klo 18.
22.7. Iin Laulupelimannien yhteislaulutilaisuus

Huilingin näyttämö klo 18.00
7.-30.8. Sanna Koiviston näyttely Pyhyys ja hauraus

KulttuuriKauppila ti-su klo 12-17
29.8. Kuivaniemen Elo- ja kalamarkkinat,

Monitorin pihalla klo 10-15
5.-6.9. Iin Wanhan Haminan –markkinat,

Huilingian alue klo 10-15

Tapahtumakalenteri
Kesän 2009 tapahtumat Iissä1 Juntunen Kaarle

2 Helsingin Monitoimi Oy
3 Häikiö Aili
4 Postareff Kalevi
5 Kuivaniemen Eläkkeensaajat
6 Jäälin Kenkä
7 Jäälin Kenkä
8 Hiltunen Aini
9 Huolman Pertti/Karppinen
10 JL-ateljee
11 Pala-Puoti ja kukka
12 VAPAA
13 Heli Huhtaniska
14 Patavaltti/Väänänen
15 Raili Kantola
16 Watroba
17 Torvela Jukka ja Anna-Liisa
18 Inkerin Rinkelit ja Eemelin Eväät
19 Tmi Antero Tiitinen
20 Lukkarila Hilkka
21-22 Ba’as export & import
23 Kari Holma
24 Leila Pitkänen
25 DNA Kauppa
26a Askartelu ja Lahja Kättentaika
26b VAPAA
27 Vesa Palomaa Oy
28 Vesa Palomaa Oy
29a Lapin tuote
29b VAPAA
30 Vesa Palomaa Oy
31 Kuivaniemen kotiseutuyhdistys
32 Taimi Harri
33 Väätäjä Unto
34 Pahkala Sari
35 Leila Haapanen
36 Terttu Piira
37 Jarkko Jouko
38 Tmi Aino Sukanen
39 Ruokapohjola Oy
40 Harvio Raili
41 Keskusta-puolue
42 Rakunahka
43 Rakunahka
44b Helsingin monitoimi Oy
45b Arja Saarenpää
45a VAPAA
46-47 Leefa Oy
48 Tapani Aalto Ky
49 Besotec Oy/Minitop

Pertti Pasanen
50 Tmi Lastenvaate T.Kiikka
51 Jokivarren Puutarha
52 Singhin torimyynti
53 Vasemmistoliitto

54 VAPAA
55 Leskelä Hanne
56 Risto Ilomäki Oy
57 b Markkinointi Hoikkala
57 a Haataja Hilkka & Nyman
58 Taimi Harri
59 Hjulforssin tyrniviljely
60 Martimo Airi
61 Raatesalmi Esko
62 Blomerus
63 Eläkeliitto Kuivaniemi
64 T:mi TS-koru
65 VAPAA
66 Pirjo Lieto
67 Tmi Heikkinen
68 Tmi Vexi
69-70 VAPAA
71 VAPAA
72 Propipe Oy
73 tmi Eero Lahtinen
74 Lämpö Plus
75 Tiituska
76 Röpelinen Pekka
77 Röpelinen Pekka
78 Käsityöpuoti Meininki
79 Inkerin rinkelit ja Eemelin Eväät
80 Maustekaari Ylipahkala Auli
81 Kuivaniemen Yrittäjät ry
82 Vehniäinen Risto
83 VAPAA
84 T:mi Liimatainen
85 Iin Puu- ja metallituote
86 Tmi Kari.J.Tapio
87 Leipomo Laurinaho
88 VAPAA
89 Kotikangas
90 VAPAA
91-92 VAPAA
93e VAPAA
94a Tmi Neila/Haapaniemi Eila
94b Raimo Ikonen
95 Kuivaniemen nuorisoseura
96 Luola-aavan

 Maa- ja kotitalousnaiset
97e Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys
98 Anttila, Okuloff
100 Iin kunnan infopiste
101 Männikön Ratsastajat ry
102 Kuivaniemen Palomieskerho
103 Metsolan lammastila

Helvi Juujärvi
104e Arja Saarenpää
105-106Leipomo Laurinaho
107 Sotisaari Matti

Nro: Markkinamyyjä: Nro: Markkinamyyjä:

Markkinamyyjät
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4. heinäkuuta Kievarissa esiintyy
paikkakunnan pojista koostuva
“Lemmen tähden” yhtye.  Suo-
mela kertoo poikien soittavan hy-
vää tanssimusiikkia ja soittimia
on haitarista lähtien.  Yhtyeellä on
mukanaa myös vieraileva tähti,
jota Railikaan ei vielä tiedä. -Kan-

Kuivaniemen Kievarissa vilkas kesä

nattaa tulla paikan päälle katso-
maan, hän vinkkaa. 9. heinäkuuta
torstaina, Valtakunnallisen palo-
kuntalaisten leirin kunniaksi esiin-
tyy Sami Pilvelä, joka viihdyttää
naisväkeä. seuraavana päivänä on
tiedossa Joy -karaoke ja lauantaina
11. päivä Kievarissa on Kievarin

Kuivaniemen Kievarin heinäkuu on täynnä musiikin täyteisiä iltoja. Heinäkuun
ensimmäisenä perjantaina 3. päivä on luvassa Syssin karaoke. –Syssi on todella

suosittu ja reipas karaoke-emäntä, kehuu ravintoloitsija Raili Suomela.

24-vuotis juhlatanssit, joissa esiin-
tyy “Taivaantulet” -niminen tans-
siorkesteri.  Solistina toimii kuiva-
niemeläinen Timo Veijola.

Markkinaviikonloppunakaan
esiintyjäkaarti ei jätä ketään kyl-
mäksi, sillä perjantaina esiintyy
Java’s 40 niminen paikallinen yh-

tye joka soittaa monenlaista mu-
siikkia, moneen makuun. Markki-
nalauantaina musiikista vastaa
Kyläsoittajat.  Markkinaviikonlop-
puna on jatkoaika neljään asti.

Seuraavana viikonloppuna eli
24. heinäkuuta laulutaitojaan pää-
see kokeilemaan Maran karaokes-

KUIVANIEMEN TAKSIT
JARI YLITALO 040 575 9840 Asemakylä
MATTI VÄÄRÄKANGAS 044 012 3252 Asemakylä
TIMO YLITALO 0400 260 904 Jokikylä

sa ja lauantaina esiintyy simolai-
nen tanssiorkesteri Samosa. Hei-
näkuun viimeisenä perjantaina
Syssi vetää jälleen karaokea ja 1.
elokuuta Kievarin lavalle astuu
tanssiorkesteri Riskiryhmä, joka
toivottaa tanssiväen tervetulleek-
si hurmaavaan iltaan. (en)

Merihelmen kesä on sujunut mu-
kavasti. Yrittäjä Jouni Aikion
mukaan asiakkaita on riittänyt
taantuma puheista huolimatta.

-Tämä kesän alku on ollut
edellistä kesää vilkkaampi ja us-
kon, että jatkossa yläkerran kon-
sultilla, auringollakin on oma
osuutensa kävijöiden määrään,
toteaa Aikio tyytyväisenä jatkaa,
että myös paikalliset ovat löytä-
neet Merihelmen.
Viihde- ja matkailukeskus Meri-
helmellä on Aikion mukaan 4-tien
ylivoimaisimmat näkymät, joita

Merihelmen kesä

Merihelmessä on riittänyt asiakkaita taantumasta huolimatta ja
osaksi vilkkauteen vaikuttanee myös aurinkoinen kesä.

Viihde- ja matkailukeskus Merihelmellä on Jouni Aikion mukaan 4-tien
ylivoimaisimmat näkymät, joita kelpaa takaterassilta katsella.

kelpaa takaterassilta katsella. Me-
rihelmestä saa joka päivä aterian
noutopöydästä aamupäivä yhdes-
tätoista iltapäivä viiteen saakka. Li-
säksi a’la carte -listalta löytyy piz-
zat sekä pihvi- ja hampurilaisate-
riat, joita saa iltayhdeksään saak-
ka. Kahvila ja muutama erikois-
myymälä palvelevat niin ikään asi-
akkaita. Merihelmen rannasta löy-
tyy myös kunnan yleinen lapsiys-
tävällinen uimaranta sekä kota.

-Lisäksi tiloissamme on nähtä-
villä taidenäyttelyitä. Kesä- ja hei-
näkuussa näyttelyä pitää Hanne

Linnatie, jonka jälkeen on kuukau-
sittain vaihtuvia näyttelyitä aina
vuoden loppuun saakka.

Kesälauantaisin Merihelmessä
tanssitaan. Aikio kertoo Merihel-
men panostavan perinteiseen ja
hyvään tanssimusiikkiin. Väkeä
tansseissa käy Kemi-Ii alueelta.
Markkinatanssien musiikista Meri-
helmessä vastaa Kuivaniemeltä
kotoisin oleva laulaja Juha Alvari.
Elokuussa Merihelmen tanssikan-
saa viihdyttää muun muassa Vuo-
den 2007 Tangokuningas Henri
Stenroth. (en)

PAAVO JUUSOLA 0400 398 433 Luola-aapa
IRMA MÄÄTTÄ 0400 394 982 Oijärvi
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NISKALA J&L Ay
- Maanrakennustyöt - Maansiirtotyöt

- Haja-asutusalueen jätevesityöt ja -suunnittelu

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

Puutavaran kuljetusta

H&M MIETTUNEN KY
Ratatie 112 A, 95100 Kuivaniemi

Puutavara-auto 0400 394 257
Hannu 0400 180 354
Matti 040 723 7150

Maansiirto ja
maa-ainestoimitukset

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

henkilöautojen huolto
Maatalous-, pienkone- ja

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

JNC Servi Oy

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. 0400 290 547

-kotitalouksien jätehuolto
-kaivojen tyhjennykset
-vaihtolavakuljetukset
-vuokrattavana roskalavoja

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24
95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

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

112112112112112
KUIVANIEMENKUIVANIEMENKUIVANIEMENKUIVANIEMENKUIVANIEMEN

SAIRAANKULJETUS OYSAIRAANKULJETUS OYSAIRAANKULJETUS OYSAIRAANKULJETUS OYSAIRAANKULJETUS OY

-Rovaniemi Maraton järjes-
tetään 11. heinäkuuta ja seu-
raavana viikonloppuna on
Kuivaniemen Markkinat, jo-
ten päätimme siirtää Kuiva-
niemi Hölkän sitä seuraa-
vaan viikonloppuun, kertoo
Kaikkonen.

Viime vuonna osananot-
tajia oli nelisenkymmentä.
Hölkkämatkoina ovat nuo-
rille 4,2 kilometriä ja muille

Kuivaniemen Hölkkä jär-
jestetään jälleen tänä ke-
sänä, mutta poikkeuksel-
lisesti heinäkuun lopulla.
Kuvassa vuoden 2005
Kuivaniemen Hölkkään
osallistujia lähdössä.

8,5 kilometriä. Hölkän lähtö
on Kuivaniemen urheiluken-
tältä, josta reitti kiertää läm-

pölaitoksen kautta Kuiva-
niemen Nesteelle ja siitä ta-
kaisin urheilukentälle. Nuo-

Juha Alvari esittää Merihelmessä markkinatansseissa
aivan uuden ohjelmiston kappaleita. Alvarin ensimmäi-
nen pitkäsoitto on tulossa syksyllä. Ollaan kuulolla!

Merihelmen markkinatans-
seissa musiikkitarjonnasta
vastaa Kuivaniemeltä kotoi-
sin oleva laulaja Juha Alva-
ri. Juha Alvarin ensiesiinty-
minen oli hänen ollessaan
13-vuotias. Viikonloput ovat
menneet keikkaillessa jo
vuodesta 2000. Alvari on
keikkaillut SunShine -nimi-
sen ammattibändin kanssa

si haluan esitellä huippuyh-
tyeeni jäsenet. Rumpalina
siis Pekka Kinnunen, kosket-
timissa Juhani Heikkilä, bas-
sossa Raimo Ahlroos ja kita-
rassa Juuso Kiviniemi. Suu-
ri kiitos kuuluu myös heille.
Lisäksi haluan kiittää tausta-
tiimiäni ja musiikintekijöitä
Jari Vesaa ja Kimmo Klemet-
tistä.

Alvarin laulajanura sai li-
sää pontta viime talvena,
kun hän sai oman manage-
rin Raimo Räsäsen. –Hän vei
minut tapaamaan erästä tun-
nettua musiikkimogulia ja
tavoitteena on muutaman
vuoden päästä  esiintymään
samaa tahtia kuin tämän het-
kiset viihdetaivaan tähdet,
toteaa Alvari toiveikkaana.

Eliisa Niskanen

Kuivaniemi Hölkkä juostaan tänä vuonna 25.
heinäkuuta. Aiemmin Kuivaniemi hölkkä on

järjestetty Kuivaniemen markkinoiden aikaan,
mutta Markku Kaikkosen tutkittua Pohjois-
Suomen juoksukalenteria, hölkkä päätettiin

siirtää hieman myöhemmäksi.

ret juoksevat tämän reitin
kerran ja muut kaksi kertaa.

-Hyviä reittejähän Kuiva-
niemellä olisi vaikka kuinka,
mutta rautatie valitettavasti
sotkee niitä. 80 –luvulla ju-
nantulo sotki maraton voi-
ton, kun toinen jäi odotta-
maan junan tuloa tasoriste-
ykseen ja toinen pinkaisi ra-
dan yli, muistelee Kaikko-
nen.

Hölkän kaikki osallistujat
palkitaan. Hölkkään voi il-
moittautua paikan päällä
hölkän alkuun, eli kello 12
saakka. Viime vuonna mies-
ten yleisen sarjan voitti Atef
Haj Kemistä, naisten yleisen
sarjan voittoon juoksi iiläi-
nen Taru Järvenpää. 16 -vuo-
tiaiden tyttöjen sarjan voitti
Johanna Laamanen Oulun
Pyrinnöstä ja 16 -vuotiaiden
poikien sarjan Ville Koleh-
mainen Simosta. (en)

25. heinäkuutaKuivaniemellä hölkätään

viime syksystä asti.
-Laulan musiikkia laidas-

ta laitaan rockista iskelmään.
Rakennan keikat yleisön ja
esiintymispaikan mukaan.
Tanssilavoilla on pidettävä
kultainen keskitie humpan,
iskelmän ja tangon tahtiin ja
ravintoloissa voi soittaa hie-
man kevyempää musiikkia.
Takataskussani on 100 kap-

paletta, joten valinnan varaa
löytyy ja toivomuksillekin
on keikoilla sijaa, kertoo Al-
vari.

Juha Alvari kertoo, että
kesään lähdetään aivan uu-
della 30 kappaleen ohjelmis-
tolla. Uudistusehdotus tuli
bändin rumpalilta Pekka
Kinnuselta, joka on Alvarin
mukaan sekä loistava rum-
pali että solisti. Alvari on
tehnyt uransa aikana kolme
singleä, joista “Tähtihetki” -
niminen single ponkaisi ke-
väällä 2008 valtakunnan lis-
toille ja oli Radio Suomen 20
soitetuimman kappaleen
joukossa peräti kahdeksan
viikkoa. Radio Pookissa Al-
vari valittiin tuolloin vuoden
tulokkaaksi.

-Ensimmäinen pitkäsoitto
“Tuuleen kuiskaten” ilmes-
tyy syksyllä, jonka kunniak-

markkinatansseissa Juha Alvari
Merihelmen
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Kävelypyörät:

Skootterit:

Polkupyörät:

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

MYYNTI - HUOLTO - VARAOSATKemin

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

ruohonleikkurit.

moottori- ja raivaussahat.

moottori- ja raivaussahat,
metsuritarvikkeet,
ruohonleikkurit ym.

TUIRA
Valtatie 49, 90500 OULU

p. 554 2983
Huolto p. 556 3556

OULUNLAHTI
Jukolankuja 1-3, 90420 OULU

Tokmannin pihassa
p. 554 2987

HANNU KEHUS KY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

S2

-Lavettikuljetukset -tienhöyläykset
-pyörökonetyöt -kaivinkonetyöt

Lumi- metsä- ja maaurakointi
 Aimo Pääkkö

Lumi- metsä- ja maaurakointi
 Aimo Pääkkö

Simon, Kuivaniemen ja Kemin alueella
Puh. 0400 296 554

Toimitetaan -murskeet -hiekat -sorat
-ruokamulta (myös traktorikuormittain)

Maa- ja turveurakointi

Matti Böök Oy
puh. 0400 287 729

• myynti • asennus • huolto

Asentajankatu 14 94600 Kemi
p. (016) 256 922

Avoinna ark. 8-17, la 10-13

Kemin LVI-Palvelu Oy

Kuivaniemen nuorisoseuran
talolla on ollut suhteellisen
vilkas vuosi. Siellä on järjes-
tetty mm. bingoja, tanssit
joka toinen viikko, tanssita-
pahtumia, näytelmiä, rockta-
pahtuma, myyjäiset sekä las-
tentapahtuma. Nuorisoseu-
ra myös vuokraa telttoja eri-
laisiin juhlatilaisuuksiin.
Tänä kesänä nuorisoseura
on työllistänyt kaksi nuorta
kesätyöntekijää.

Nuoriseuran bingo on ol-
lut menestys. Bingoa on jär-
jestetty jo 2,5 vuotta, ja hy-
vät palkinnot ovat vetäneet

Kuivaniemen nuorisoseuran
bingo on numero 1

perässään keskimäärin 80
pelaajaa. Vakiopelaajat tule-
vat Tornio-Kempele-akselil-
ta, ja 500 euron päävoitto on
houkutellut vierailijoita jopa
Helsingistä asti

Pitäjänmarkkinoilla nuo-
risoseuran lättykoju on iso
operaatio, sillä kojussa työs-
kentelee paljon väkeä kol-
messa vuorossa. Talkooväel-
le kuuluukin iso kiitos, ja
edelleen kaikki halukkaat
ovat tervetulleita mukaan
nuorisoseuran toimintaan.
Lättykojusta on vuosien saa-
tossa tullut markkinoilla

Oulun Rotuaarin pallon kal-
tainen keskeinen kohtaamis-
paikka.

Markkinatansseissa esiin-
tyy Kristian Meurman, ja
lämppäribändien joukossa
on myös kuivaniemeläinen
tyttöbändi. Meurman innos-
tui paikallisesta yleisöstä
keikallaan kaksi vuotta sit-
ten, ja olisi halunnut jäädä
myös markkinoille. Tänä
vuonna Kristian pääsee mu-
kaan myös markkinatunnel-
maan ja lukuisien fanien toi-
ve Kristianin keikasta toteu-
tuu.

Tänä kesänä on uutuute-
na markkinabingo, joka jär-
jestetään kello 15 molempi-
na päivinä. Bingo järjeste-
tään nuoriseuran lättykojun
ja lavan läheisyydessä, ja
kojusta voikin ostaa pelila-
put, joilla pääsee tavoittele-
maan hyviä palkintoja. Pää-
palkintona bingossa on
2xtaulu-tv.

Raimo Ikonen
Kuivaniemen

nuorisoseuran vpj.

Pitäjänmarkkinoilla nuorisoseuran lättykoju on iso operaatio, sillä kojussa työskentelee paljon väkeä kolmessa
vuorossa. Lättykoju markkinoilla on myös keskeinen kohtaamispaikka.

-Yhtiöitimme toimintaa, jot-
ta yritys pysyisi paremmin
yksissä käsissä, kertoo yrit-
täjä Veikko Södö.

Tälläri Oy:n omistussuh-
teissakin on tapahtunut uu-
distuksia. Yli kaksikymmen-
tä vuotta Veikko Södö on
omistanut yrityksestä 50
prosenttia, mutta nyt myös
Veikon poika, viime syksy-
nä rakennusinsinööriksi val-
mistunut Teemu Södö omis-
taa Tälläristä 30 prosenttia ja
Veikon vaimo Eija Södö
kymmenen prosenttia.

- Yritys on siis 90 prosent-
tisesti yhden perheen omis-
tuksessa ja Teemu toimii Täl-
läri Oy:n työnjohtajana, ker-
too Veikko Södö hyväntuu-
lisena.

Viime keväällä Kuivanie-
men Nesteen palvelut laaje-
nivat pizzoilla ja pizzat ovat
menneet mukavasti kaupak-
si.

-Parhaimpina päivinä
pizzatilauksia on ollut 35 ja
päivittäinkin pizzoja menee,
kertoo Nelosparkin toimi-
tusjohtajana toimiva Eija
Södö ja jatkaa, että pizzapas-
silla joka 10. pizza on ilmai-
nen.

Syksyllä Nesteen palvelut
laajenevat entisestään, kun
ruokapuolen valikoimiin tu-
levat kovasti kysytyt ham-
purilaiset.  Todennäköisesti

Nesteellä palvelut laajenevat
Nesteelle saadaan syksyllä
myös veikkauspalvelut. Eija
on tehnyt jonkin aikaa myös
rieskoja. Uunituoreita ohra-
rieskoja on tällä hetkellä saa-
tavilla kerran viikossa etukä-
teistilauksena.

Tälläri Oy saa siis yhtiöit-
tämisen myötä keskittyä ko-
konaan rakennuspuolen töi-
hin. Södö kertoo työmaiden
olevan tällä hetkellä Oulus-
sa. Yksi työmaa on Destian
entinen tukikohta, jossa Täl-
läri Oy on tehnyt sähkö- ja
maalaustöitä. Toinen työ-
maa on Oulun Raksilassa,
jossa on kahden jäähalliin
väliin rakenteilla katos, joka
on kokonaisurakointia, Täl-
lärin pääosaamista, kertoo
Södö. (en)

Rakennusalan taantumasta huolimatta Tälläri Oy:n on mennyt mukavasti. Muutama yhtiömuutoskin
on tapahtunut, kun Tälläri Oy perusti Nelosparkki Oy nimisen yrityksen, jonka alla Kuivaniemen

Neste tätä nykyä pyörii.

Kuivaniemeläinen ravinto-
lakokki Tuija Salo on työs-
kennellyt Kuivaniemen
Nesteellä muutaman kuu-
kauden. Rieskoja hän ei
vielä ole leiponut, mutta
pizzojen ja muiden kahvi-
lan pikkusuolaisten ja –
makeiden leivonnaisten
teko kuuluu päivittäisiin
työaskareisiin.
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 Aloitimme säännöllisen
kuukausittaisen suhdanne-
seurannan joulukuussa 2008
ja jatkamme sitä edelleen.
Seurannan perusteella voi-
daan tässä vaiheessa todeta
keskimääräisten odotusten
kääntyneen positiivisiksi,
sekä liikevaihdon muutos-
odotusten että henkilöstö-
määrän odotusten suhteen.
Tosin täytyy huomioida, että
positiivisuus muodostuu lä-
hinnä palvelu- ja ict-alan
myönteistä näkymistä.
Kauppa, rakentaminen, teol-
lisuus ja kuljetus ovat vielä
saldolukujen osalta pakka-
sella.

Yrittäjän tukena
Keväällä toteutettuun Torju
Taantumaa-kampanjaan
osallistui alueeltamme noin
350 yritystä. Kampanjalla
haluttiin vahvistaa uskoa

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kuulumisia

huomiseen ja tuoda esiin
positiivisia yritysesimerkke-
jä yrityksen toiminnan jatku-
vuuden ja työpaikkojen tur-
vaamisen osalta. Tämän toi-
minnan rinnalla on koottu
yrittäjien tukiverkkopalve-
lua niiden yritysten tueksi,
joiden liiketoimintaan ja ta-
loustilanteeseen taantumalla
on ollut suoranaisia vaiku-
tuksia. Käytännössä tuki-
verkkopalvelu tarkoittaa
maksutonta yrityskohtaista
tilanneanalyysia ja käytän-
nön asiantuntijaohjausta asi-
oiden selvittämiseksi. Palve-
lua tarvitseva yritys voi täyt-
tää yhteydenottolomakkeen
sivuillamme www.ppy.fi .
Käynnistimme jo syksyllä
yritysten tueksi maksutto-
man lakimiespäivystyksen ja
keväällä lisäsimme tarjon-
taan myös työterveyshuol-
lon päivystyksen. Päivystyk-

set toteutetaan vuoroviikoin
keskiviikkoiltaisin. Myön-
teistä on, että alueemme vi-
ranomaisyhteistyö on kehit-
tynyt näiden toimenpiteiden
seurauksena. Kokosimme
keväällä ns. aluetoiminta-
ryhmän arvioimaan yritys-
toimintaan vaikuttavia teki-
jöitä ja tämä yhteistyö on ol-
lut hengeltään positiivista ja
aktiivista.

Koulutusta ja
neuvontaa
Olemme toteuttaneet kevään
aikana lukuisan joukon eri-
laisia koulutustilaisuuksia.
Aihealueet ovat vaihdelleet
muun muassa juridiikan
osa-alueista ja hankintalain-
säädännöstä työhyvinvoin-
tiin. Osallistujia on ollut kii-
tettävästi ja koulutustarjon-
taa jatketaan myös tulevana
syksynä. Myös neuvontapal-
veluiden tarjontaa on lisätty
ja palveluiden saatavuutta
kehitetty. Kuluvan vuoden
Työhyvinvointi-teemaamme
liittyen käynnistimme ke-
väällä uuden kilpailun, jon-
ka Vuoden Hyvinvoiva Yri-
tys 2009-palkinnon voitti
haapavetinen Nevalanmäen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n henkilökunta aluejärjestön syyskokouksessa vii-
me syksynä Utajärvellä. Vasemmalta yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine, jär-
jestöpäällikkö Kirsi Anttila, järjestösihteeri Jaana Rönkkö ja toimitusjohtaja Marjo
Kolehmainen.

Kulunutta talvi- ja kevätkautta ovat leimanneet
epävakaiden suhdanteiden tuomat jännitteet
sekä yleinen epävarmuus lähitulevaisuuden

suunnasta. Yllättäen maailmanlaajuiseksi
ilmiöksi levinnyt taantuma on heijastunut
yritystoimintaan myös meidän alueella.

Perhekodit Oy. Kilpailu to-
teutetaan myös ensi kevää-
nä.

Jäsenmäärä on kehittynyt
edelleen myönteisesti, tällä
hetkellä määrä on liki 4000
jäsentä. Syksyn tulevista ta-
pahtumista suurin toteute-
taan lauantaina 5.9, jolloin

Tukiverkkopalvelua yritysten toiminnan tukemiseksi

kokoonnumme Uudelle Seu-
rahuoneelle juhlistamaan
Suomalaisen Yrittäjän Päi-
vää. Mukaan ovat tervetul-
leita kaikki yrittäjät ja yrittä-
jien ystävät koko maakun-
nan alueelta.

Haluan toivottaa teille
kaikille rentouttavaa kesää,

toivottavasti saamme naut-
tia myös auringon lämmös-
tä!

Kirsi Anttila
Järjestöpäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät ry

Matkan teemaksi ja suora-
naiseksi hittituotteeksi osoit-
tautui KARAOKE. Matkaan
lähdettiin linja-autolla ja kos-
ka autossa oli mikki ja jaos-
sa oli Kuivaturve oy:n lah-
joittamia turvekylpy-lahja-
kortteja, päättivät Ari ja Arja,
että näin hienojen kylpyjen
saamiseksi, on sen saajan
myös tehtävä jotain. Mukaan
oli tullut otettua jo varalta
laulukirjoja ja niitähän tar-

Keski-ikäinen nuorisojoukko riehui Ylläksellä
vittiin, koska jokaisen paris-
kunnan ja kaveriporukan
piti laulaa mikkiin itse valit-
semansa kappaleen.

Alku tuntui nihkeältä,
mutta loppumatkasta tun-
tui, että mikkejä olisi saanut
olla enemmänkin lauluhi-
mojen tyydyttämiseen.

Perillä laulu oli kuitenkin
lopetettava ja Ylläs Sagan
runsautta notkuva nouto-
pöytä odotti ottajiansa.

Ruoat nautittuamme oli-
kin aika suunnata radoille ja
koska lähempänä ei kunnon
menoja ollut niin hyppäsim-
me taas linja-autoon ja hu-
rautimme Äkäslompolon
puolelle tansseihin. Yrittäjiä
kun ollaan, niin lippujen
osto on aina oma Show:nsa ,
koska jos ei ilmaiseksi pääse
niin ainakin alennusta on
saatava. Matkanjohtaja pu-
hui itsensä ilmaiseksi sisään
ja taisi siinä päästä yksi kun-
nallisvaaliehdokaskin ja hä-
nen  kampanjapäällikkönsä.
Tanssittiin aikamme ja kas
kummaa, löytyi vierestä yksi
karaoke-baari, johon kaikki
pikkuhiljaa liukenivat. Siinä
meni laulellessa puoli nel-
jään aamulla ja muut ihmet-
telivät vierestä.

Seuraavana päivänä oli
ulkoiluun mitä mainion sää
ja kävimme oppaan kanssa
kahvit keittämässä laavulla.
Seuraava ilta meni samaan
tahtiin, mutta yllätyksek-
semme karaoke-baarissa ole-
vat muut asiakkaan tulivat
jopa kehumaan edellisiltais-
ta showtamme ja siitähän me
taas innostuttiin!

Kuten arvata saattaa, ilta
jatkui taas valomerkkiin asti
ja hotellille ajettaessa satoi
talven ensilumet.

Retki oli taas yhtä haus-
ka kuin aina ennenkin ja ko-
timatkalla laulut raikasivat.

Yrittäjien vuotuinen syysretki järjestettiin viime
vuoden lokakuussa Ylläkselle ja mukana oli n.

25 reipasta osallistujaa.

Poikkesimme paluumatkal-
la Eero Mäntyranta-museos-
sa, jossa Eero itse kertoi kos-
kettavan tarinansa noususta.

Ps. Ettei otsikko lupaisi
liikoja täytyy kertoa, että se
tulee siitä kun hotellilla kuu-
limme kun Lotta Svärd- jär-
jestön kypsässä iässä olevat
rouvat katselivat ikkunasta
ulos ja kommentoivat linja-
autoamme, jossa oli Kemin
Liikenteen nimi, ja eräs rou-
vista tiesi, että sillä on tullut
nuorisoa Kemistä!  Keski-
ikämme oli kuitenkin n. 45-
50 vuotta.

Sirpa Kaakkuriniemi

Karaoke oli suo-
sittua. Laulamas-
sa Nina ja Jarkko.

Makkaran-
paistossa.



12
Hyvän TuulenKuivaniemen Kesälehti 2009

Kumatra Oy aloitti haketus-
urakoinnin vuonna 2007.
Tällä hetkellä yritys tekee
hakeurakointia pääasiassa
Simossa, Ranualla, Tornios-
sa ja Keminmaalla. Kumat-
ra Oy menee asiakkaan met-
sään, jossa odottavat hake-
tettavat puut. Haketuksen
jälkeen se vie hakkeen läm-
pölaitokseen.

Haketta lähialueen lämpölaitoksille
-Yhtenä suurena yhteis-

työkumppanina on Simon
Hakeosuuskunta, joka käyt-
tää vuosittain noin 10000 ir-
tokuutiota haketta Simon ja
Ranuan lämpölaitosten yllä-
pitoon. Talviaikaan haketus
työllistää kaksi miestä. Ke-
säisin, kun on lämmin, eikä
lämmitystä tarvitse, niin sil-
loin riittää, että haketta käy-

Simolainen Jari Ylikärppä aloitti yrittäjätaipaleen toiminimellä vuonna
1994. Vuonna 2003 Jari perusti Kumatra Oy:n, johon Tmi Jari Ylikärppä
sulautui. Yrityksen toimenkuvaan kuuluu nimen mukaisesti kuljetus-,

maanrakennus- ja traktoriurakointi.

-Saarihovissa oli tyhjillään
vanha kettutarha, jonka ha-
lusimme hyödyntää.  Kun-
nanjohtaja oli myötämieli-
nen ja kunnanhallituskin
näytti asialle vihreää valoa,
jonka tuloksena saimme
vuokralle kettutarhan kym-
menen hehtaarin alueen,
kertoo Tolonen.

Saarihovissa oli jäljellä

Kettutarhasta jokamiesluokanrata-alueeksi

vielä kaikki kettutarhan van-
hat rakennukset, jotka Meri-
Lapin Moottorikerhon jä-
senet talkootyöllä raivasivat
pois rataa varten. Tällä het-
kellä alueella on 830 metrin
mittainen ajorata.

-Destian mittareilla muu-
ten mitattu, mainitsee Tolo-
nen ja jatkaa, että pintamurs-
ke radalle vedettiin jo viime

Kuivaniemelle, Saarihoviin on valmistunut
jokamiesluokan rata. Rata-asia otettiin puheeksi

jo vuonna 2005, kun Markku Tolonen
Meri-Lapin Moottorikerhon puitteissa meni

muutaman kerholaisen kanssa Kuivaniemen
kunnanjohtajan puheille.

Jokamiehenluokka eli Jokkis on autourheiluharrastajan peruslaji. Sen perusideana on
edullinen kalusto, joka kiertää kuljettajalta toiselle eri kilpailuissa. Auton hinta on vakio,
1150 euroa. Kuva Pudasjärveltä, jossa Markku Tolonen ajaa autoa numero 54.

Jokamiesluokan radat, kuten Kuivaniemenkin ajorata, ovat pääosiltaan soraratoja, joita on hieman alle sata.
Muutamia kilpailuja ajetaan myös kokonaan asfaltilla eri moottoriradoilla. Talvella ajetaan sekä järvien ja jokien
jäällä että maalle jäädytetyillä radoilla.

syksynä ja lähtöasfaltti teh-
tiin kesäkuun alussa, jolloin
radalla vieraili myös AKK-
Motorsport ry:n ratatarkas-
taja, joka totesi radan olevan
niin hyvin tehty, että siellä
voisi ajaa vaikka SM-ajoja.
SM-kisat odottavat sitten tu-
levaisuudessa, ehkä puolen
kymmenen vuoden päässä,
Tolonen arvioi.

Meri-Lapin Moottoriker-
ho järjestääkin jo 18. heinä-
kuuta, Pitäjämarkkinoiden
aikaan radalla ensimmäiset
ajot. Jokamiesluokanajoihin
eli tuttavallisemmin Jokkis -
ajoihin odotetaan 200 - 300
kilpailijaa. Luokkia on näil-
lä näkymin viisi, yleinen
luokka, etuvetoisten - ja ta-
kavetoisten luokka, naisten

luokka, pappaluokka eli yli
50 -vuotiaiden luokka sekä
nuorten luokka, johon saavat
osallistua 15 – 18 -vuotiaat.

-Pappaluokassa nähdään
vanhoja tekijöitä, jotka ovat
ajaneet ainakin 30 vuotta jo-
kamiesluokkaa, kertoo Tolo-
nen.

Virallisesti ajot alkavat
kello 11, jota ennen kilpaili-
jat ilmoittautuvat ja kilpa-
autot katsastetaan. Aivan
pienistä ajoista ei ole kyse,
sillä jo toimihenkilöitä tarvi-
taan noin 100. Ennen kisoja
olisi saatava kuntoon vielä
muun muassa varikkoalue,
jossa kilpailijat ja autot kiso-
jen aikana huoltavat ja hui-
laavat. -Lisäksi on kaiken-
laista pientä kisajärjestelyä,

kuten lippu- ja myyntipistei-
den sekä toimistotilojen ra-
kentamista. Lisäksi yhteis-
työkumppaneiden mainos-
paikat laitetaan kuntoon, lis-
taa Tolonen.

Tolonen on tyytyväinen
lopputulokseen ja toteaa tal-
kootyönä tehdyn rataprojek-
tin sujuneen hyvin ja aika-
taulussa. Kuivaniemen joka-
miesluokan rata on Oulun
seudun ainoita. Lähin sijait-
see Oulun Iinatissa. Tolonen
toivottaa kaikki kiinnostu-
neet ajoihin. Jokamiesluo-
kanajojen autothan ovat
myynnissä, joten eikun osto-
tarjousta tekemään ja jokki-
sharrastuksen pariin. (en)

dään tekemässä muutaman
viikon välein, kertoo Yli-
kärppä.

Tilausperiaatteella toimi-
vaa yritystä työllistävät li-

säksi muun muassa maata-
lousurakointi, kuten lietteen
levitys. Yrityksellä on käy-
tössään yksi tela-alustainen
kaivinkone, joten kovin suu-

ria ja pitkäkestoisia projekte-
ja yritys ei ainakaan toistai-
seksi tee. Yrityksessä työs-
kentelee Jarin lisäksi yksi
vakituinen työntekijä. Lisä-

työvoimaa yritykseen saa-
daan eri aliurakoitsijoista.

Yritys toimii pääosin
Meri-Lapin alueella, vaikka
toisinaan toimeksiannot vie-
vät kauaskin. -Toimialue on
hyvä olla suhteellisen lähel-
lä, jotta ehtii työpäivän jäl-
keen illaksi kotiin, toteaa Yli-
kärppä. (en)

Jari Ylikärppä hakettamassa Simon Palokankaalla. Kuoma meni Ranualle Marjaniemen vanhainkodin lämmitykseen. (Kuva Ari Kaakkuriniemi)
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Kuivaniemen Pohjoisrannal-
la navettana toimineen ra-
kennuksen edustalla seisoo
kolme pestyä ja vahattua
Valmettia odottamassa siir-
toa turvetyömaalle Oijärvel-
le.

 Traktorit kuuluvat koko
elämänsä Pohjoisrannalla
asuneelle turveurakoitsija
Aaro Miettuselle, joka val-
mistautuu tulevaan tuotan-
tokesään jo 15. kerran. “Kak-
si edellistä kesää ovat olleet
sateisia. Kolmatta peräkkäis-
tä sateista kesää on vaikea
uskoa “, tuumailee yrittäjä.

Miettusen työsarka turve-
alalla alkoi vuonna 1995, kun
uuden ison traktorin hankki-
nutta yrittäjää pyydettiin ko-
neineen jyrsinturpeen tuo-
tantoon ja suon kunnostus-
töihin Kompsasuolle Oijär-
velle.  Samoihin aikoihin al-
koi turvetuotanto myös lä-
heisellä Puutiosuolla, jossa
Miettunen on toiminut pää-
urakoitsijana vuodesta 1996
alkaen. Päätökseen siirtyä
turvehommiin vaikutti osal-
taan myös se, että aikaisem-
min maatalousyrittäjänä toi-
mineella Miettusella olisi ol-
lut uuden navetan investoin-
ti edessä. “Viljan viljelyä jat-
koin turveurakoinnin ohella
vuoteen 2005 saakka, jolloin
annoin pellot vuokralle”,
muistelee Miettunen.

Työvaiheiden
ajoittaminen tärkeää
Miettusella on tällä hetkellä
vastuullaan sekä Puutiosuon
(174 ha) että Pohjoisen Lat-
vasuon (122 ha) tuotantotoi-
minta. Molemmilla alueilla
tuotetaan jyrsinturvetta ns.
Haku-menetelmällä, jossa
aluksi turvekentästä jyrsi-
tään muutaman sentin pak-
suinen kerros turvetta kuiva-
maan. Jyrsöstä kuivatetaan
ja käännetään (vrt. kuva)
muutamia kertoja siten, että
sen kosteus lähentelee 40
%:a.

“Kosteuksien seuranta ja
kääntämisen oikea ajoittami-
nen ovat tuotannon onnistu-
misen ja tehokkuuden kan-
nalta tärkeimpiä asioita”,
korostaa Miettunen. 3-5 jyr-

söstä karhetaan saran kes-
kelle traktorin etunostolait-
teisiin kiinnitetyllä “viivotti-
mella”, josta ne sitten kerä-
tään ja ajetaan auma-alueel-
le varastointia varten. Las-
kettelurinteistä tutulla rinne-
koneella turveaumat tampa-
taan tiiviiksi palopesäkkei-
den ja kastumisen ehkäise-
miseksi.

Ympäristöön ja
paloturvallisuuteen
kiinnitetään huomiota
jatkuvasti
Turvetuotannon ympäris-
tönsuojelu- ja paloturvalli-
suusasioiden seuranta kuu-
luvat kaikille suolla töitä te-
keville henkilöille. Tuulen

Aaro Miettusen työ-
sarka turvealalla alkoi
vuonna 1995, kun uu-

den ison traktorin
hankkinutta yrittäjää
pyydettiin koneineen
jyrsinturpeen tuotan-

toon ja suon kun-
nostustöihin Kom-

psasuolle Oijärvelle.

Vaikka Miettusen paidassa lukee Paha Setä, on moni paikallinen nuori hänelle kiitollinen työmahdollisuudesta suolla.

Turpeesta työtä

nopeutta ja suuntaa seura-
taan alueelle sijoitettujen
tuulipussien avulla. Tuulen
nopeuden noustessa 10 m/s
tuotanto pysäytetään koko-
naan. Koneiden puhdistami-
nen herkästi syttyvästä tur-
vepölystä tehdään jokaisen
työvuoron päätyttyä.

Tuotantoalueelta tulevat
valumavedet pumpataan
useasti veden puhdistuk-
seen käytettävälle pintavalu-
tuskentälle, ja urakoitsijan
tehtävänä on seurata pump-
pujen toimintaa ja tehdä tar-
vittaessa niihin huoltoja.
Oksan pätkä tai suojamuo-
vin kappale saattavat kat-
kaista pumpun toiminnan,
jolloin vettä alkaa kerääntyä
altaisiin ja ojiin. Tuotanto-
alueen taukotuvalta löytyy

Turvekentästä jyrsöstä käännetään
kuivumisen nopeuttamiseksi
säätilasta riippuen 1-4 kertaa.

viranomaisillekin toimitetta-
va käyttötarkkailuvihko, jo-
hon urakoitsijat merkitsevät
päivittäin suon tapahtumia
ja säätietoja.

Suolla töissä 10
konetta parhaimmillaan
Vaikka Miettunen tunnetaan
ahkerana ja osaavana yrittä-
jänä, ei hänkään kaikkea
ehdi tekemään yksin. Ympä-
ri vuoden Miettusen palkka-
listoilla suoraan on yksi hen-
kilö ja kesäajan 3-4 henkilöä.
Kuivaniemeltä kotoisin ole-
vat työntekijät ovat olleet
Miettusen töissä jo useita
vuosia ja uusienkaan tekijöi-
den hankinnassa ei ole ollut
vaikeuksia.

Lisäksi Miettusella on ke-

säaikana 4 aliurakoitsijaa,
joilla kullakin on 2 työnteki-
jää traktoria kohden. Auma-
usta rinnekoneella tekevä
yrittäjä sekä kääntöä suorit-
tava aliurakoitsija kahdella
traktorilla urakoivat myös
Miettuselle. “Noin 4 kk kes-
tävän tuotantokauden aika-
na Puutiosuon ja Pohjoisen
Latvasuon tuotantoalueet
työllistävät 15 henkilöä itse-
ni lisäksi”, laskeskelee Miet-
tunen.

Urakoitsija kiireinen
läpi vuoden

Monien muiden turve-
urakoitsijoiden tapaan Miet-
tusella riittää työsarkaa
myös varsinaisen turvetuo-
tantokauden ulkopuolella.
Syksyisin tuotantokentät
muotoillaan ja ojat kunnos-
tetaan tulevaa tuotantokaut-
ta varten. Jäisen maan aikaan
Miettunen urakoi myös kai-
vinkoneella sellaisia kohtei-
ta, jossa ei ole mahdollista
liikkua sulan maan aikaan.
Talvella yrittäjä tekee lumi-
töitä Destialle sekä talviteitä
ja niiden aurausta metsäyh-
tiöille.

“Turvetuotannossa käy-
tetään isoja, tehokkaita trak-
toreita, jotka soveltuvat hy-
vin mm. auraukseen ja näin
traktoreille saadaan lisää
käyttö- ja työtunteja vuotta
kohden”, kertoo yrittäjä.

Harrastuksille ei kiireisen
urakoitsijan päivärytmissä
löydy aikaa. Sekä turvetuo-
tannon että lumitöiden aika-
taulut sanelee säätila ja töi-
hin on lähdettävä kelloon
katsomatta useasti keskellä
yötäkin. Pitkän työpäivän
päätteeksi Miettunen suo it-
selleen silloin tällöin herkut-
teluhetken Seijan grillin
Amandan Osuman äärellä.

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.

Teemme tilauksesta:
Tabloid-lehdet, erilaiset julkaisut ja esitteet

Käyntikortit, tarrat.  Valokuvauspalvelu

Metsätie 10, 90650 Oulu
Puh. 08-334 166, fax 334 167,

Heimo  Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi   www.pudasjarvi-lehti.fi

VKK-Media Oy

Kuivaniemen Yrittäjät ovat 
varanneet lippuja Yrittäjäiltaan 

Ouluun Toppilan Möljälle
Turvetta ja Timantteja -esitykseen

 
Bussikuljetus lähtee Kuivaniemestä

noin klo 15.00.

Ilmoittautumiset 20.7.2009 mennessä

Arille 050-441 3121 tai Arjalle 040-561 8422

Menestyskomedia 

Mooseksen perinnön jatko-osa 

saa kantaesityksensä 

Oulussa Toppilan Möljällä. 

Yleisö Venlalla 2008 palkittu maa-

laiskomedia TV2:lla on sovitettu rat-

kiriemukkaaksi teatteriversioksi, TV-

ohjaaja Jukka Mäkisen toimesta.

torstaina 23.7.2009

Kuivaniemen Yrittäjät ry
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Kunnan päätöksestä
lähtölaukaus
turvevarojen
hyödyntämiseen
Kuivaniemi kuuluu maam-
me soisimpiin alueisiin, jos-
sa yli 20 ha:n laajuisia suo-
alueita on lähes 41 000 ha.
Tämä on noin 40 % entisen
Kuivaniemen kunnan pinta-
alasta.

Merkittävä osa laajoista
suoalueista ojitettiin 60- ja
70-luvuilla metsätaloudessa
sekä maatalousmaana hyö-
dynnettäväksi. Esimerkiksi
Luola-aavan asutusalueella
sijaitsevat peltoalueet on pe-
rustettu turvemaille lähes
kokonaan 50-luvun lopulla.
Maailmalla vallinneen öljy-
kriisin myötä suo- ja turve-
maita alettiin hyödyntää tur-
vetuotannossa, kun valtio
ryhtyi panostamaan koti-
maisten polttoaineiden tuo-
tantoon 70-luvun lopulla.
Samoihin aikoihin Kuivanie-
men kunnassa heräsi ajatus
alueen turvevarojen hyö-
dyntämisestä polttoaineeksi.

Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön kanssa käytyjen
neuvottelujen pohjalta Kui-
vaniemen kunnan edustajat
pääsivät sopimukseen turve-
tuotantoon soveltuvien noin
2000 suohehtaariin vuokraa-
misesta ja niihin sisältyvien
turpeenotto-oikeuksien han-
kinnasta kunnanhallituksen
puheenjohtajana toimineen
Erkki Paason johdolla käyty-
jen neuvottelujen pohjalta.
Koska turvetuotantoaluei-
den suunnittelu, valmistelu
tuotantokuntoon sekä itse

tuotantotoiminta vaativat
erityisosaamista eikä poltto-
aineen tuotanto oikein sopi-
nut peruspalveluja kuntalai-
sille tuottavan kunnan roo-
liin, päätti Kuivaniemen
kunta perustaa tätä varten
erillisen yhtiön, Kuiva-Tur-
ve Oy:n, vuonna 1981. Yhti-
ön toiminta-ajatukseksi kir-
jattiin alueelta tuotettavan
kotimaisen energian tuotan-
non ja käytön edistäminen
sekä alueen taloudellisen
hyvinvoinnin vahvistami-
nen. Tämä toiminta-ajatus
kantaa yhtiön toimintaa
eteenpäin vielä tänäkin päi-
vänä.

Kuiva-Turve käynnisti
turvetuotannon
Kuivaniemellä
Yhtiön ensimmäiseksi toimi-
tusjohtajaksi valittua Mark-
ku Kehusta odotti mittava
työsarka, johon liittyi mm.
yhtiön toiminnan rahoituk-
sen järjestäminen siten, että
yhtiöllä vuokralla olevat
suoalueet saatiin tuotanto-
kuntoon ja turvetuotanto
käyntiin. Oulun vesi- ja ym-
päristöpiiri, nykyisin Poh-
jois-Pohjanmaan ympäristö-
keskus, teki suunnitelmat
turvetuotantoalueiden kun-
toonpanosta ja vesienjohta-
misesta sekä valumavesien
käsittelystä.

Kuiva-Turve haki suun-
nitelmien pohjalta vesienjoh-
tamisluvat soille, ja käynnisti
tuotantoalueiden ojituksen
ja vesienkäsittelyrakentei-
den rakentamisen. Ensim-
mäisellä tuotantoalueella,

Turkkisuolla, toiminta käyn-
nistyi vuonna 1985. Uusia
alueita saatiin vuosittain
käyntiin siten, että viimeisin
alue Kontio-Klaavunsuo val-
misteltiin tuotantoon vuosi-
na 1995-1997.

Vuoteen 1984 saakka Kui-
va-Turve vastasi turpeen
tuotannosta itse. Kehuksen
avuksi Kuiva-Turpeelle tuli
tuotannon johtotehtäviin Sa-
kari Herva vuonna 1991,
joka siirtyi yhtiön toimitus-
johtajaksi vuonna 1996 Ke-
huksen siirryttyä puolestaan
kunnanjohtajaksi. Turkki-

suolla, Komppasuolla ja
Kompsasuolla turvetuotan-
toa harjoitti vuosina 1985-
1992 Metsäliitto. Tuotanto-
yhteistyö Vapon kanssa
käynnistyi vähitellen 90-lu-
vun puolivälissä ja tällä het-
kellä Vapo vastaa Kuiva-
Turpeen soiden turvetuotan-
nosta kaikilla alueilla.

Jo yhtiön perustamisen
yhteydessä huomioitiin ym-
päristöasioiden tärkeys. Lii-
ketoimintasuunnitelmaan
sisällytettiin kohta yhteis-
työstä viranomaisten kanssa
toiminnasta aiheutuvien

Elinkeinotoimintaa paikallisista
luonnonvaroista ja matkailusta

Ensimmäisen tuulimyllyn raken-
nustyöt alkoivat Vatungissa
vuonna 1995.

Kohta 30 vuotiaan Kuiva-Turve Oy:n toimintahistoria on ollut vaiherikas ja
siihen on sisältynyt paljon onnistumisia ja myös vastamäkiä. Yhtiön johto
on tehnyt lukuisia rohkeita ratkaisuja ja päätöksiä investoinneista, jotka
ovat luoneet Kuivaniemen alueelle uusia työpaikkoja joko suoraan tai
välillisesti. Haasteena on säilyttää sekä yhtiön että Kuivaniemen ja Iin

alueen positiivinen kehittyminen myös tulevaisuudessa.

ympäristöhaittojen mini-
moimiseksi. Kuiva-Turpeen
soilla turvetuotantoalueilta
tulevat valumavedet käsitel-
lään nykyään lähes kaikilla
alueilla pintavalutuskenttien
avulla.

Kuivaniemellä sijaitsevan
Komppasuon pintavalutus-
kenttä on ollut yksi Suomen
ympäristökeskuksen seu-
rantakohteista, joiden poh-
jalta on laadittu pintavalu-
tuskenttien mitoitus- ja
suunnitteluohjeistus. Vuon-
na 1990 kohde huomioitiin
myös mediassa, kun alan asi-

antuntijoita vieraili Kuiva-
niemellä.

Samoihin aikoihin kun
Kuiva-Turve Oy perustet-
tiin, rakennettiin Kuivanie-
melle palaturvetta käyttävä
lämpölaitos. Yhtiötä perus-
taessaan kunta antoi Kuiva-
Turpeelle tehtäväksi hoitaa
lämpölaitoksen polttoaine-
huolto. Lämpölaitoksessa
palaa vuosittain noin 3000
kuutiota palaturvetta, jotka
toimitetaan laitokselle lähi-
alueen soilta. Heikompina
turvevuosina laitokselle on
toimitettu myös haketta.

Kuiva-Turpeen ensimmäi-
nen toimitusjohtaja Markku
Kehus toimistossaan vuon-
na 1984.
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Kuivaniemen uudistettu lämpölaitos avattiin juhlallisesti
vuonna 1991.

Apulaisprofessori Esko Lakso selosti pintavalutusken-
tän puhdistusominaisuuksia Oijärven Kompsasuolla
tutkijoille ja turvealan ammattilaisille. Lähde: Kaleva
15.8.1990

Potkua Kuivaniemen
elinkeinotoimintaan
Kuiva-Turve Oy:lle annettua
tehtävää Kuivaniemen alu-
een elinkeinotoiminnan ja
hyvinvoinnin edistämiseksi
toteuttaa osaltaan Ratatielle
vuonna 1987 rakennettu lii-
kerakennus. Rakennuksessa
ovat alusta lähtien toimineet
apteekki sekä Grilli Aman-
da. Kuivaniemen posti toimi
rakennuksessa vuoteen 1997
saakka. Postin toimitilaan
muutti Vapo. Liikeraken-
nuksessa sijaitsee myös Kui-
va-Turpeen toimisto.

Kuiva-Turve Oy kuuluu
tuulivoimatuotannon edellä-
kävijöihin, sillä se rakensi
Vatunkiin ensimmäisen 500
kW:n tuulivoimalaitoksen jo
vuonna 1995.  Nykyään Va-
tungissa on Vapo Oy:llä kah-
deksan erikokoista tuulivoi-
malaa, jotka tuottavat tuuli-
sähköä vuodessa 15 miljoo-
naa kilowattituntia eli noin
1000 sähkölämmittämisen
omakotitalon tarvitseman
sähkön verran. Kuivanie-
men tuulipuistossa on tehty
mittavaa kehitystyötä mm.
valvonnan automatisoinnin
osalta.

Matkailuliiketoimintaan
Kuiva-Turve lähti panosta-
maan ensimmäistä kertaa
vuonna 1996, kun Vatungin
palvelusataman yhteyteen
rakennettiin kesäravintola
Vatungin Pooki. 2000-luvun
puolella Merihelmen mat-
kailualueen investointien
käynnistyttyä Kuiva-Turve
hankki aiemmin Kalottima-
jojen nimellä toimineen lei-
rintäalueen kiinteistöt omis-
tukseensa. Nykyisin Cam-
ping Merihelmi-nimeä kan-
tavalle leirintäalueelle nousi
vuonna 2006 vaativankin
matkailijan tarpeet täyttävä
huoltorakennus sekä vuon-
na 2007 kolme majoitushuo-
neistoa käsittävä rivitalo.

Kuivaniemen posti toimi Ratatien liikerakennuksessa 10 vuoden ajan.

Mikäli aikataulut pitävät
kutinsa, Luola-aavalle nou-
see vielä tämän vuoden puo-
lella reilun 840 sonnivasikan
navetta. Rakennustyöt aloi-
tettiin vapun jälkeen ja ne
ovat hyvässä vauhdissa.

Navetan rakennuttaja on
18 tilallisesta koostuva, liha-
karjan myyntiin erikoistunut
Koillis-Vasikka Oy. Yhtenä
Koillis-Vasikka Oy:n osak-
kaana toimii Simojoen var-
rella Härkämäki -tilaa pitä-
vä Tuomo Marttila.

3600 neliön kokoista na-
vettaa varten ostettiin metsä-
hallitukselta viiden hehtaari
tontti. Itse navetta on 2400
neliötä ja loput neliöt on va-
rattu muun muassa lietesäi-
liölle ja lämpökeskukselle.
Lannan levitysalaa on lain

mukaan tilalla oltava 110
hehtaaria, jotka ostettiin
Härkämäeltä.

-Navetassa on paikat siis
840 vasikalle. Vasikat jaetaan
iän perusteella 40 vasikan
karsinoihin muun muassa
tautien ennaltaehkäisemi-
seksi. Navetassa on auto-
maattinen juottojärjestelmä
ja puhdstusjärjestelmä, joten
työntekijöitä tarvitaan oike-
astaan vain valvontatehtä-
viin, kertoo Marttila ja jat-
kaa, että navetta tulee työl-
listämään muutaman vaki-
tuisen työntekijän.

Vasikat tulevat vasikka-
kasvattamoon A-tuottajilta
kahden viikon ikäisinä ja vii-
den kuukauden jälkeen ne
siirretään jatkokasvatukseen
Koillis-Vasikka Oy:n osak-

Luola-aavalle vasikan kasvattamo
-Vasikkakasvattamo ajatus lähti alun perin

Kuusamon ja Posion suunnalta, kun sielläpäin
oli vasikoista pula.  Navetta oli tarkoitus

rakentaa Kuusamoon, mutta ympäristölupa-
asioiden tökätessä, päätimme rakentaa navetan

Luola-aavalle, kertoo Tuomo Marttila.
kaiden tiloille. Vasikkakas-
vattamon kautta tulee vuo-
sittain kulkemaan noin 2000
vasikkaa. Navetan inves-
toinnit kohoavat 1,6 miljoo-
naan euroon, josta TE-kes-
kus rahoittaa 30 prosenttia.

Eliisa Niskanen

Navetassa tulee olemaan paikat 840 vasikalle. Vapun jälkeen alkaneet raken-
nustyöt ovat hyvää vauhtia menossa.Kuvat navettarakennustyömaalta on otet-
tu keskiviikkona 2.7.

Aurinkoisessa kesäsääs-
sä on rakennustyömaa
siisti ja kuiva.
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MUSTOSEN
LASI KY

Päivystys 0400 695 880
Asentajankatu 4, 94600 Kemi, puh. 223 864

Lasiasioissa

Kuivaniemen terveysaseman pal-
velut hoituvat vuoden loppuun näil-
lä näkymin tuuraavan lääkärin vas-
taanotolla kerran pari viikossa.

Terveyspalvelujohtaja H.
Tapio Hanhela kertoo lääkä-
ripalveluiden hoituvan näil-
lä näkymin lääkäripäivys-
tyksellä, kuten Honkasen ke-
sälomankin aikaan.

-Honkasen loman aikana
Kuivaniemellä toimii sai-
raanhoitajan päivystys joka
päivä ja tuuraavan lääkärin

Kuivaniemen terveysasema vailla lääkäriä
vastaanotto Kuivaniemellä
pyritään järjestämään kesä-
aikaan kerran tai kaksi vii-
kossa.

Syksyä varten ei ole tie-

Kuivaniemen
terveysasema jää
ilman vakituista
lääkäriä elokuun

alussa, kun lääkäri
Pekka Honkanen jää

kesälomansa jälkeen,
elokuun alusta,
vuoden loppuun

kestävälle
virkavapaalle.

dossa pysyvää ratkaisua,
mutta mikäli Kuivaniemelle
ei lääkärinsijaista saada, jat-
kuu tuuraavan lääkärin vas-
taanotto Kuivaniemellä kak-

si kolme kertaa viikossa.
Akuuteissa lääkärinhoitoa
vaativissa tapauksissa tulee
ottaa yhteys Iin terveysase-
malle. (en)

Tuoretta kalaa
ympäri vuoden

ULAPPALOHI OY
Perkkauksentie 14  A  95100 Kuivaniemi, puh. 0500 581 006

( Entinen nimi Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy )

Viestitie 2, 87700 Kajaani   I   Puh. (08) 4795 211   I   Fax (08) 4795 212

Oulun myyntikonttori: Rautatienkatu 20 A 12, 5. krs,
PL 137, 90101 Oulu   I   Puh. (08) 379 524   I   Fax (08) 379 529

www.suomalainenlehtipaino.fi

Puh. 817 4384, 040 514 4181
Avoinna ma-to 9-18

Olen lomalla 17.7.-2.8.2009

Luonnosta saa voimaa.

Suomalaista sähköä.
Suomalaista lämpöä.

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
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Herva Kymaanrakennus

Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

Jouko 0400 290 848

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

www.transport-savikko.fi

Tel.  020 781 5600

LOGIDELIVE OY, OULU

NAUHAT EIVÄT KESTÄ AIKAA!
NYT ON AIKA VARMISTAA MUISTOJEN
SÄILYVYYS.

Siirrämme muistosi edullisesti turvaan DIGI-AIKAAN
DVD,CD,BlueRay-levylle.

SOITA:050-3079355

www.digitoi.fi

KAIKKI ÄÄNI JA VIDEO-TALLENTEET
VHS,VHS-C,SVHS.BETA,Hi8,DIGITAL8,Video8,
KAITAFILMIT,C-ÄÄNIKASETIT JNE..

-Koulu on monien pienten
syrjäkylien sydän. Uskon,
että moni pieni kylä hiljenee
koulun lakkauttamisen
myötä, toteaa Höyhtyä.

Kyläkoulun ansiosta op-
pilaiden koulumatkat pysy-
vät siedettävissä rajoissa. Li-
säksi Höyhtyä toteaa pienten
kyläkoulujen luovan yhtei-
söllisyyttä niin opettajien ja
oppilaiden kuin koulun ja
kyläläisten välillä. Hyvien
liikuntatilojen ansiosta Joki-
kylän koulu toimii kohtaa-
mispaikkana myös kansa-
laisopiston ja kunnan liikun-
takerholaisille.

-Koulun läheisyydessä on
myös erinomainen jääkiek-
kokaukalo, joka kerää paljon
luistelijoita ja pelaajia kau-
empaakin. Kaukaloa pide-
tään kunnossa pitkälti tal-
koovoimin.

Haukiputaan Rotaryklu-
bi lahjoitti Jokikylän kyläyh-
distykselle 1000 euroa, jonka
se käytti liikuntaharrastuk-
sen tukemiseen ja osti kou-
lulle uudet salibandymailat
ja maalit.

-Hakemuksessamme toi-
voimme avustusta kylän las-
ten ja nuorten liikunnallisuu-
den edistämiseen. Mailoista
ja maaleista on hyötyä niin
vapaa-aikana kuin koulussa-
kin ja tässä on kyse siitä yh-
teisöllisyydestä, painottaa
Höyhtyä.

Kyläkoulujen puolesta
Kuivaniemeläinen Kaisu
Höyhtyä kannattaa kylä-
kouluja monesta syystä.
Hän on kotoisin Kuiva-

niemen Jokikylästä,
jossa toimii vielä 44
oppilaan Jokikylän

koulu. 100 vuotta viime
kesänä täyttäneessä
koulussa on oppilaita

esikoululaisista
kuudesluokkalaisiin.

Kaisu Höyhtyä on
toiminut

luokanopettajana tässä
koulussa 13 vuotta.

Viime kesänä 100-vuotisjuhlia viettänyt Jokikylän kou-
lu on aktiivinen 44 oppilaan koulu  Iin Kuivaniemellä.

Kuivaniemen kolme kou-
lua Kuivaniemi, Olhava ja
Jokikylä kuuluvat Iin kun-
nan alueen 1 kouluja ja ne
pitävät vuosittain yhteisiä
liikuntapäiviä.

Lisäksi Jokikylän koulun
oppilaat tekevät vuosittain
muutaman lyhyemmän ret-
ken. Viime syyskuussa oppi-
laat kävivät Karhusaaressa ja
toukokuussa he pääsivät
kauemmas, Alahärmässä si-
jaitsevaan PowerPark -huvi-
puistoon.

Moinen ei taitaisi onnis-

tua suuremmassa koulussa.
Jokikylän koulun tulevai-

suudesta ei Höyhtyä osaa
vielä sanoa.

–Ensi vuoden saamme ai-
nakin olla ihan rauhassa. Yri-
tän tehdä koulun hyväksi
töitä niin, että lapset ja per-
heet sitä arvostavat.  Toivon
ja uskon, että oikealla asen-
teella saadaan pidettyä kylä-
koulut hengissä. Siihen tar-
vitaan rutkasti yhteistyötä ja
ymmärrystä niin kyläläisten,
koulun sekä päättäjienkin
välillä. (en)
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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

Puh. 0400 395 519, fax 016-282 372
Ajoksentie 623, 94900 KEMI

• Asennustyöt/purkutyöt  • Tehdaspalvelu • Hitsauspalvelu
• Hiekkapuhallukset • Traktoriurakointi

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

II

Kisatie 1, 91100 Ii, puh. 562 8100, fax 562 8110
Palvelemme myös kesäsunnuntaisin klo 12-21! Tervetuloa.

VIINAMÄEN SAHA OY

Puutavaran myynti,
sahaus, höyläys ja
kuivaamopalvelut

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

Muovitehtaantie 5 B, 95100 Kuivaniemi

KEITTIÖ-
KALUSTEET

KUIVAKALUSTE OY

95100 Kuivaniemi
puh. 08-7247 750, 041-4605 414

www.kuivakaluste.fi

Harjoittelu kesän näytelmään alkaa syksyllä

Näytelmän ensi-ilta nähtiin
Kuivaniemen nuorisoseuran
talolla 24. huhtikuuta. Seu-
raavan kerran näytelmän voi
nähdä Kuivaniemen Pitäjä-
markkinoiden aikaan lauan-
taina kello 19 ja sunnuntai-
na kello 18.

-Päätin lähteä hakemaan
hauskaa näytelmää. Vein
näytelmäpiiriläisille muuta-
man käsikirjoituksen nähtä-
väksi ja yhteistuumin valit-
simme Matti Wanteen näy-
telmän. Kangasalalta kotoi-
sin oleva Wanne on tunnet-
tu monista hyvistä ja lennok-
kaista näytelmistään, kertoo
Kluukeri.

Näytelmä kertoo pienes-
tä paikkakunnasta, jonka ai-
noaan hotelliin odotetaan
saapuvan museoviraston
tutkijaa selvittämään siellä
joskus sattunutta tapausta.

Kyläläiset arvuuttelevat pai-
kalla käyneen kuuluisuuksia
Sibeliuksesta Mannerhei-
miin.

-Kuten yleensä kesäteat-
terinäytelmä etenee, niin
monien erinäisten tapahtu-
mien ja sattumien kautta sel-
viää, mitä hotellissa on ta-
pahtunut.

Iin kansalaisopiston näy-
telmäpiiri aloittaa harjoitte-
lun jo syksyllä. Aluksi har-
joituksia on muutama tunti
kerran viikossa, mutta kesää
kohti mennessä harjoitukset
lisääntyvät. Haastavaksi
näytelmän ohjaamisen teki
se, että näytelmän tapahtu-
mat sijoittuvat yhteen paik-
kaan eivätkä lavasteet vaih-
du esityksen aikana. Voisi
kuvitella, että on helpompaa
esittää näytelmä yksillä la-
vasteilla, mutta ne tuovat

näyttelemiseen ja ohjaami-
seen kuitenkin omat haas-
teensa.

Sanna Kluukeri kehuu
“Roolinvaihtajia” erittäin
aktiiviseksi ja vireäksi poru-
kaksi. – Heillä on lämmin
ryhmähenki ja he ovat valta-
van innostuneita ja kiinnos-
tuneita kaikista uusista pro-
jekteista. Monilla onkin kiin-
nityksiä kesän aikana mui-
hin kesäteattereihin, kuten
Simoon ja Iihin.

Sannallakin on pieni roo-
li Iin kansalaisopiston kesä-
näytelmässä “Kauneshoitola
Iisis”, jonka on käsikirjoitta-
nut ja ohjannut Anna-Kaisa
Järvi. Näytelmän ensi-ilta
nähdään Iin Wanhan Hami-
nan Huilingin näyttämöllä
keskiviikkona 24. kesäkuuta.
(en)

Iin kansalaisopiston
näytelmäpiiri “Roolin-

vaihtajat” valitsivat
viime syksynä esitet-
täväksi Matti Wanteen
kirjoittaman näytelmän
“Kuka kumma kuului-
suus”. Näytelmän oh-
jaajana toimii Sanna

Kluukeri, joka aloitti Iin
näytelmäpiirin ohjaaj-
ana pari vuotta sitten.

Ryhmäpotretti vas. ohjaaja, muistelija Leo Pakanen, siivooja Anita Tuuttu, aktivisti Lea Kestilä, myötäilijä Eeva
Miettunen, lehtinaninen Marja-Liisa Junes, rovasti Pentti Matila, vanh.konstaapeli Marja-Leena Jalopaasi, johta-
ja Pekka Riepula, konstaapeli Pentti Ellilä, tutkija Antti Ellilä, tarjoilija Tellervo Jyrkkä. Kuvasta puuttuu portieri
Matti Ellilä.

Aktivisti esittelemässä E.Leinolle suunniteltua muistolaattaa, konjakkia ja kaikkien
kunnioitusta nauttiva rovasti ja tärkeilevä muistelija sekä tutkija ovat jorinoillaan
uuvuttaneet pressiklubiin kuuluvan lehtinaisen.

Tulisieluinen kaikensuoje-
lija/aktivisti esittelee pape-
rinpölyiselle tutkijalle tallin
sontaluukkuun raapustet-
tua runoa, jonka olettaa
itse Eino Leinon aikaan-
saannokseksi.
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OULUNKAARI

Yhteistyöllä kuntien parhaaksi

OSAAMISTA, VERKOSTOJA, 

YRITTÄJYYTTÄ ,

HYVINVOINTIA JA

 UUTTA TEKNOLOGIAA

www.oulunkaari.com
Oulunkaaren seutukunta

Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Yli-Ii
Piisilta 1, 91100 Ii, p.(08) 553 6500, fax.(08) 553 6507

Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:

TARVITSETKO TYÖVOIMAA?
MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.

Soita ja kysy!

Sähkö ja kiinteistönhoitotyöt: puh. 040 526 8119
Rakennustyöt: puh. 045 634 1799
Hieronta ja nivel-jäsenkorjaukset: puh. 040 5309351
Toimistotyöt: puh. 040 861 2884

- Koristepihakaivo  - Keittiön turvarappuja
- Linkkukalusteita  - Ynnä muuta puutuotteita

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla 17. - 19.7.2009

Aseman urheilukenttä paikka nro 1

MYYDÄÄN PUUTUOTTEITA

LeLeLeLeLevvvvvo-ojan Puupao-ojan Puupao-ojan Puupao-ojan Puupao-ojan Puupapapapapapattttt

Kotiseutumuseolla lauletaan

Kuivaniemen kotiseutuyhdistys on perustettu 1950 vaalimaan
kotiseutuperinnettä esinein, kuvin, kirjoituksin ja muistitiedon avulla.

Kuivaniemen kotiseutuyhdistyksen tehtäviin kuuluu muun muassa
museo- ja retkitoiminta.

Talkooväki pystyttämässä katsomopenkkejä museon pihaan.

Anna-Liisa Sulosalmi viimeistelee tienvarsimainosta.
Kotiseutuyhdistys järjestää
kesäisin kotiseutumuseolla
myös lauluiltoja. Tämän ke-
sän ensimmäinen lauluilta
on 5. heinäkuuta kello 15 al-
kaen. Yhteislaulun ohella

tarjolla on lättyjä, makkaraa
ja kahvia. Lauluillat ovat ol-
leet suosittuja, sillä väkeä on
enimmillään ollut jopa 100
henkeä. Seuraava lauluilta
on 21. heinäkuuta klo 18 al-

kaen. Lauluväkeä laulattaa
tänäkin kesänä Hanuripeli-
mannit. -Seuraavista lauluil-
loista ilmoitellaan ilmoitus-
tauluilla ja Lounais-Lapissa,
lupaa Riepula.

Talkoomies, Raimo Hento-
nen virittää karhunloukun
pienoismallia.

Kotiseutumuseon piha-
talkoot ovat aloittaneet yh-
distyksen kesän talkootoi-
minnan. Talkoita järjestetään
läpi kesän joka tiistai kello 17
alkaen. Kotiseutuyhdistyk-
sen sihteerin, Anne Riepu-
lan, mukaan museolta löy-
tyy aina tekemistä. Talkois-
sa tehdään monenlaisia kun-
nostus- ja rakennustöitä ja
sinne ovat tervetulleita kaik-
ki kotiseututyöstä kiinnostu-
neet.

Kotiseutumuseo on
avoinna heinäkuussa lauan-
taisin ja sunnuntaisin kello
12 – 18 ja muina aikoina tila-
uksesta. Tänä kesänä näytte-
lyn aiheena on metsästys ja
eränkäynti, joten esillä on
muun muassa entisajan met-
sästystietoutta ja -välineitä.
Kesän näyttely avataan lau-
antaina 4. heinäkuuta.

Kuivaniemen kotiseutu-
yhdistys järjestää perinteisen
kotiseutupäivän sunnuntai-
na 12. heinäkuuta. Tänä
vuonna Kotiseutupäivä on-
kin juhlallisempi tapahtuma,
sillä Tasavallan presidentti
myönsi kuivaniemeläiselle
Erkki Paasolle kotiseutuneu-
voksen arvonimen 12. kesä-
kuuta.

Kotiseutupäivä alkaa klo
12 Jumalanpalveluksella
Kuivaniemen kirkossa. Pää-
juhlaa vietetään heti Juma-
lanpalveluksen jälkeen Kui-
vaniemen nuorisoseuran ta-
lolla, jossa tilaisuus alkaa klo
13 ruokailulla. Noin klo 14

Kuvassa lintuansa, joka on nähtävillä tämän kesän

alkaa juhla, jossa Erkki Paa-
solle ojennetaan kotiseutu-
neuvoksen arvonimi. Juhla-
ohjelmistoon kuuluu mu-
siikkiesityksiä ja lausuntaa.
Juhlapuhujana nähdään
tänä vuonna lehtori Ossi Lii-
ten Kemistä.

Kotiseutuyhdistyksen
osasto on mukana myös pi-
täjämarkkinoilla esittelemäs-
sä toimintaansa. Kotiseutu-
yhdistyksen markkinakojul-
le voi maksaa myös jäsen-
maksun ja tehdä vaikkapa
kirjahankintoja. (en)

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua

 yksillöllistä ja edullista kotipalvelua  asiointipalvelut 
 omaishoitajien vapaapäivät kotisiivoukset

KOTIHOITO PIA VIITALA
045 631 2698

Myös palveluseteli- tai kotitalousvähennysmahdollisuus 60%
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Oijärven kalastusyhdistyk-
sen toimesta tehtiin ensim-
mäinen veneväyläruoppaus
1980-luvulla ja toinen laa-
jempi ruoppaus 1995. Tämä
ruoppaus johti sittemmin
ristiriitaan alueen maan-
omistajien kanssa, jonka joh-
dosta laadittiin ensimmäi-
nen alueen kunnostussuun-
nitelma vuonna 1996. Poh-
jois-Suomen vesioikeus hyl-
käsi tätä kunnostussuunni-
telmaa koskevan hakemuk-
sen muotovirheen vuoksi,
joten hankkeen eteenpäin-
vieminen toistaiseksi rauke-
si.

Seuraavan kerran hanke
tuli vireille vuonna 2004, jol-
loin Pohjois-Suomen Ympä-
ris-tökeskus julisti päätök-
sellään Oijärven tiepenke-
reen eteläpuoliset vesialueet
Natura-alueeksi. Kunta sai
sovittua lähialueen maan-
omistajien kanssa tilusvaih-
don, mikä osaltaan nopeutti
ja helpotti suunnittelua. Alu-

eelle laadittiin uusi toteutus-
suunnitelma, jolle saatiin
ympäristöviraston lupapää-
tös 31.8.2006. Allekirjoitta-
nut laati alueen yleissuunni-
telman sekä rakennustekni-
set suunnitelmat sekä lupa-
hakemukseen tarvittavat
muut asiakirjat. Maisemara-
kennus- ja kalustesuunnitel-
man laati VSU Oy.

Työt käynnistettiin syk-
syllä 2006, jolloin tehtiin alu-
een ruoppaus- ja pengerrys-
töistä n. 80 %. Varsinaiset
rakennustyöt ja hankinnat
tehtiin kesällä 2007 ja vii-
meistelytöitä kesällä 2008.
Pengerrystöihin tarvittu ma-
teriaali saatiin ruoppaus-
maista ja maan-siirtokalus-
toa tarvittiin ainoastaan ui-
marannan korotuksessa ja
soran levityksessä tie- alueil-
le. Sateisen kesän vuoksi so-
ran tarve oli arvioitua suu-
rempaa.

Työn alkuperäinen kus-
tannusarvio oli 100,000 €.

Vuonna 1959 valmistunut tie Oijärven poikki mahdollisti nopean kulkuyhteyden hyville
apajapaikoille sekä myös kulun Kivijoen suun uimapaikalle. Puutteena oli kuitenkin, että veneet
voitiin säilyttää vain jyrkkää tiepenkerettä vasten ja sitoa veneet tiekaiteeseen. Samoin uimassa

käynti vaati lujia hermoja, sillä alueen sankka pajukko tarjosi seuraksi runsaan sääskiparven.

Oijärven satama-ja uimaranta

Kesän 2007 jälkeen pidetys-
sä työn luovutuskokoukses-
sa todettiin kustannusten ol-
leen n. 104,000 euroa. Kesän
2008 työt toteutettiin lähi-
neuvoston myöntämän 5,500
euron avustuksen, kalastus-
yhdistyksen oman rahoituk-
sen avulla sekä talkootöitä
tekemällä. Rakennuskustan-
nukset jakaantuivat eri osa-
puolten kesken likimain seu-
raavasti:
Pohjois-Pohjanmaan TE-kes-
kus 62,400 e (60%)
PPO 17,680 e (17 %)
Iin (Kuivaniemen )
kunta 13,520 e (13 %)
Oijärven kalastusyhdis-
tys 10,400 e (10 %)

Hankkeen puuhamiehe-
nä voin todeta ,että tulos vas-
taa mielestäni niitä mieliku-
via ja tavoitteita, joita olin
asettanut, mutta yleisö tie-
tenkin näkee tuloksen omal-
la tavallaan.

Olen kyllä kuullut myös
arvostelua, että kaikenlai-

seen turhuuteen sitä rahaa
pistetään.

Toteaisin kuitenkin, että
nyt on saatu puitteet esim.
matkailun kehittämiseen.
Kunhan sana leviää niin ka-
ravaanarit tulevat valtaa-
maan alueen ja kohta on
myös sähkökaapin avaimen
kyselijöitä. Siispä pienen ra-
hastuksen paikka olisi myös
mahdollinen kalastusyhdis-
tyksen tai kyläyhdistyksen
toimesta. Jatkoideoinnin jä-
tän kyllä nuoremmille.

Alue tarvitsee jatkossakin
huolenpitoa, keväinen siivo-
us tulvan jäljeltä, ruohon-
leikkuu kerran kesässä, ve-
sakon torjuntaa joka toinen
vuosi sekä liettymien poistoa
n. viiden vuoden välein.

Teksti Erkki Määttä
Kuvat  Esko Vääräkangas

Rannalla on kaksi uimakoppia. San-
kassa pajukossa ei tarvitse enää
hyttysiä pakoilla kun alue on siistitty
ja raivattu. Aluetarvitsee silti jokavuo-
tista kunnostamista ja huolenpitoa.

Yrityskeskus tarjoaa ener-
gia-alan yrityksille liiketoi-
minnan kehittämispalveluja,
joiden kautta saadaan tietoa
kansallisista ja kansainväli-
sistä energia-alan tekniikois-
ta. Tämän yrityskeskuksen
erääksi palveluksi suunnitel-
laan ja rakennetaan parhail-
laan “Energiapörssiä”, joka
tulisi toimimaan uusiutuvan
energian markkinapaikkana.

-Metsä- ja paperiteolli-
suuden kehityssuunta
muuttuu siten, että puuta
tullaan käyttämään yhä
enemmän energiantuotan-
toon, toteaa kunnanjohtaja ja
hankkeen projektijohtaja
Markku Kehus ja jatkaa, että
hankkeen myötä on noussut

esille uusia energiantuotan-
non innovaatioita, joissa
mukana ovat muun muassa
puun ja hakkeen kaasuttami-
nen ja kuivaaminen.

Kehus uskoo laajalle han-
kealueelle syntyvän uusia
työpaikkoja, jolloin hank-
keella on myös merkittävä

aluetaloudellinen vaikutus.
-Tällä uusiutuvan energi-

an projektilla vastataan ko-
mission julkistamaan ilmas-
to- ja energiapakettiin. Mei-
dän seutu on todellinen uu-
siutuvan energian resurssi
tuulesta turpeeseen ja mei-
dän tavoite on muuttaa tämä

energiaresurssi työksi ja elä-
mäksi maaseudulle, eikä sitä
työtä voi viedä Kiinaan.

Toisena merkittävänä asi-
ana energiantuotannolle Ke-
hus mainitsee tuulivoiman ja
suuret tuulivoimapuistot,
joita suunnitellaan Iin alueel-
le. Enää tuulivoima ei tarvit-

Ii panostaa uusiutuvaan energiaan
Iin kunta on mukana Oulunkaaren seutukunnan Uusiutuvan Energian yri-

tyskeskus- hankkeessa, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä
uusiutuvien energialähteiden käyttöä eri käyttäjäryhmissä sekä

uusiutuviin energialähteisiin liittyviä elinkeinomahdollisuuksia alueella.
Pohjois-Pohjanmaan liitto myönsi hankkeelle rahoitusta 917 000 euroa

vuosille 2008 - 2010. Hankkeen myötä on noussut esille uusia
energiantuotannon innovaatioita, joissa mukana ovat muun muassa

puun ja hakkeen kaasuttaminen ja kuivaaminen.

se merta toimiakseen, vaan
tuulivoimaa suunnitellaan
myös maalle. Tuulivoimalat
eivät sijoittuisi siis Iihin ran-
tavyöhykkeelle, vaan asu-
mattomille alueille. Tuuli-
voimapuistoasia on etene-
mässä kovaa vauhtia, sillä
Iin kunta on vuokrannut
ST1:lle mittauspaikan Olha-
vasta.

Iin matkailuohjelmaa päi-
vitetään. Matkailuohjelman
tarkoituksena on hyödyntää
Iin alueen matkailuvaltteja,
kuten Iin Haminaa, Vatun-
kia ja Merihelmen aluetta.  -
Golf -hankkeesta luovuttiin
ja muutoin matkailuohjelma
menee syksyllä kunnanval-
tuuston käsiteltäväksi.

Kunnan kuulumisista
voisi mainita sosiaali- ja ter-
veyspuolella tapahtuvan
muutoksen, kun kunnan so-
siaali- ja terveystoimi liittyy
1. tammikuuta 2010 Oulun-
kaaren sosiaali- ja terveyspii-
riin päivähoitoa lukuun ot-
tamatta. Yhteiseen sosiaali-
ja terveyspiiriin liittyvät Iin
lisäksi Vaala, Pudasjärvi ja
Utajärvi.

Eliisa Niskanen
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Tuoretta kalaa ympäri vuoden
Puh. 040 722 0500

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

Olen lomalla
19.6.-19.7.2009

PALVELEMME
Kauppa: ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-16, su 12-16
Baari: ma-to 10-17, pe, la 10-22, su 12-16

Kuivajoentie 4380
95160 Oijärvi
P. 08-7246 705

OIJÄRVEN KAUPPA

Ainoastaan löytöeläimet
Simon ja Iin alueelta

Kuivaniemen Koirahoitola
Kuusistontie 15, puh. 040 720 0506

Grilli Amanda
Ratatie 2 B, 95100 Kuivaniemi

puh. (08)  7247 340, 0400 198 036

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

Kuivajoentie 13 A 2
95100 Kuivaniemi
Puh. 08-724 7230
tai 040 722 8409

- ajanmukaista kukkapalvelua
- sidontatyöt kaikkiin juhliin
- monipuolinen lahjatavaravalikoima

Tervetuloa!

Tänä vuonna Vuoden äiti-
tittelin sai  Arja Hokkanen.
Hänet palkittiin äitienpäivä-
nä Kuivaniemen seurakun-
tatalolla pidetyssä äitienpäi-
väjuhlassa kunniakirjalla
sekä kukkakimpulla.

Aluksi neljän lapsen äitiä
moinen kunnia hämmensi.

-Sitä ajatteli, että onhan
Kuivaniemi täynnä hyviä äi-
tejä ja olenkohan minä an-
sainnut tätä. Mutta lämpi-
mältähän se tällainen kunni-
anosoitus tuntuu. On hie-
noa, että äitiys otetaan esille
tällä tavoin, kertoo Vuoden
äiti ensireaktiostaan valin-
nan jälkeen.

Arja Hokkanen on kas-
vattanut neljä lasta. Hokka-
sen perheen isä menehtyi
vaikeaan sairauteen perheen
kuopuksen ollessa 9- vuoti-
as. Vastuu lasten kasvatuk-
sesta ja perheen arjen pyörit-
tämisestä siirtyi kokonaan
äidin harteille.

-Turvallinen kasvuympä-
ristö on paras lähtökohta
lapsen elämälle. Mielestäni
on tärkeää olla läsnä, kuun-
nella ja olla kiinnostunut lap-
sensa asioista. Läsnäolon ja
turvallisuuden merkityksen
huomasin jäätyäni lasten
kanssa yksin; välillä piti toi-
mia isänkin roolissa. Siinä oli
suuri vastuu, muistelee Arja
Hokkanen.

Nyt kaikki lapset ovat
lentäneet pesästä ja Arja
Hokkanen saa seurata myös
seitsemän lapsenlapsensa
kasvua. -Kiitollisin mielin
totesinkin palkintotilaisuu-
dessa pitämässäni puheessa,
että äitiys jatkuu omalla ta-
vallaan lastenlasten kautta.
Nuorin lapsenlapsistani on
1- vuotias ja vanhin 10- vuo-
tias, kertoo Hokkanen ylpe-
änä.

Arja Hokkasen mielestä
arjen läsnäolo on pieniä asi-
oita. Lasten kanssa tehty

metsäretki luontoon on mu-
kavaa ja hyödyllistä yhdes-
säoloa. Arkisten asioiden ja-

on olla läsnä ja kuunnella
Tärkeintä

Kuivaniemen kappeliseurakunta järjesti
Vuoden äiti- äänestyksen vapunaattona pidetyn

yhteisvastuukeräyksen yhteydessä.
Keräystapahtumaan osallistuneet ihmiset saivat
äänestää haluamaansa kuivaniemeläistä äitiä.

kaminen ja jutteleminen yh-
dessä koko perheen kesken
luo yhteenkuuluvuutta.-Ei
arjen tarvitse olla mitään eri-
koista. Kotitöiden tekeminen
yhdessä ja ainakin kerran
päivässä yhdessä syöminen
ovat tärkeitä asioita, pohdis-
kelee Vuoden äiti ja painot-
taa edelleen läsnäolon mer-
kitystä.

Kuivaniemellä yli 30
vuotta yrittäjänä toiminut
Hokkanen kertoo vanhem-
muuden ja yrittäjyyden su-
lautuneen yhteen huomaa-
matta. Hän kertoo, että lap-
set poikkesivat aina koulun
jälkeen äidin työpaikalle
kukkakauppaan, missä vaih-
dettiin päivän kuulumiset.

Vapaa-aikanaan Arja liik-
kuu paljon luonnossa. Mar-
jastus on hänen mielestään
syksyisin parasta mahdollis-
ta hyötyliikuntaa. Talvisin
Arja on tuttu näky hiihtä-
mässä meren jäällä.

Vuosittain hän tekee
myös hiihto- ja patikointiret-
kiä Lappiin. -Liikuntaharras-
tuksen lisäksi käsillä tekemi-
nen on kulkenut vahvasti
mukana koko elämän ajan,
kertoo myös entisöintiä har-
rastava Arja.

Arja Hokkanen toimii
myös Pohjois-Suomen syö-
päyhdistyksen Kuivaniemen
kerhon tukihenkilönä ja sih-
teerinä. Hän on myös Kuiva-
niemen Yrittäjien hallituk-
sessa. -Elämää katselen taak-
sepäin kiitollisella mielellä;
se on ollut täyttä elämää. On
myös rikkaus, että olen saa-
nut olla terveenä, toteaa
Vuoden äiti, Arja Hokkanen.

Eliisa Niskanen

Vuoden äiti, Arja Hokkanen sylissään vuoden ikäinen
ja nuorin lapsenlapsi, Fanni.

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

•  Yrttiteet   Yrttiteet   Yrttiteet   Yrttiteet   Yrttiteet • Mausteyrtit Mausteyrtit Mausteyrtit Mausteyrtit Mausteyrtit
•  Yrttiseokset  Yrttiseokset  Yrttiseokset  Yrttiseokset  Yrttiseokset

• Pihka- ja tervavoiteet Pihka- ja tervavoiteet Pihka- ja tervavoiteet Pihka- ja tervavoiteet Pihka- ja tervavoiteet
• Suolasaippuat Suolasaippuat Suolasaippuat Suolasaippuat Suolasaippuat

Viantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 SimoViantienjoki, 95200 Simo

Puh. 040 767 3422Puh. 040 767 3422Puh. 040 767 3422Puh. 040 767 3422Puh. 040 767 3422

4.7. Simoniemen rantailta
Simoniemen kalasatamassa
klo 17.00 alkaen.

18.7. Onkikunkku -kisa
Simonkylän Marttilanlahdella

1.8. Viantiejoen VIII historia-
symposiumi
entisellä Pömiön koululla
teemalla: Suomalainen
kommunismi.

2.8. Mökkiläisten kirkkopyhä
seurakuntatalolla
klo 11.00.

6.9. Suomi Marssii Rajalta
Rajalle-tapahtuma
kunnanviraston edessä
klo 9.30

19-20.9. Nahkiaismarkkinat
Kesätorilla.

Simon Tapahtumakalenteri 2009

Merkintöjen selitykset::
- = ei kulje ko.paikkakunnan kautta
) = pysähtyy vain matkustajien kyytiin ottamista varten
( 1 = Kemi - Oulu väli pikavuorona
( 17= ei kulje 20.6.
kellonaika punaisella = linja-auton vaihto ko. paikkakunnalla

VELJ. SALMELA OY:N AIKATAULUJA KESÄLLÄ 2009 (1.6.12.8.2009)
Oulu     Ii     Kuivaniemi     Simo     Kemi     Keminmaa     Tornio     Haaparanta

Haaparanta      Tornio      Keminmaa      Kemi      Simo      Kuivaniemi      Ii      Oulu

www.veljeksetsalmela.fi

22) 10) 78) 17)
M-P M-P L M-P M-P L M-P M-P L,S  L  SS M-P

OULUN lentokenttä - - - - - - - - - 20.30 - -
OULU L-A.AS. 5.55 9.30 9.30 - 14.45 14.45 15.30 17.00 17.00 21.00 22.20 23.35
Linnankatu, pvp 5.57 9.32 9.32 - 14.47 14.47 15.32 17.02 17.02 21.02 22.22) 23.37
Tuira, pvp 6.00 9.35 9.35 - 14.50 14.50 15.35 17.05 17.05 21.05 22.25) 23.40
Linnanmaa, pvp 6.05 9.40 9.40 - 14.55 14.55 15.40 17.10 17.10 21.10 22.30) 23.45
Kello, as:n th 6.15 - - - - - | 17.20 17.20 - - -
Haukipudas. pvp 6.20 - - - - - 15.55 17.25 17.25 - - -
Ii, pvp 6.35 10.05 10.05 - 15.20 15.20 16.10 17.42 17.42 21.35 22.55 00.10
Pohjois-Ii,Kantolan th 6.37 10.07 10.07 - 15.23 15.23 16.12 17.44 17.44 21.37 22.57 00.12
Olhava,pvp 6.47 10.20 10.20 - 15.35 15.35 16.20 17.52 17.52 21.45 23.05 00.20
Kuivaniemi, pvp 7.00 10.35 10.35 - 15.45 15.45 16.30 18.07 18.07 22.00 23.20 00.35
SIMO L-A.AS. 7.15 10.45 10.45 13.00 15.55 15.55 16.45 18.20 18.20 22.10 23.30 00.45
Sinikoski - - - 13.03 - - - - - - - -
Simoniemi, koulu - - - 13.10 - - - - - - - -
Viantie, pv-kodin th,4-tie 7.20 10.50 10.50 13.13 16.00 16.00 I 18.25 18.25 22.15 23.35 00.50
Maksn. Lohikellari 7.30 10.55 10.55 13.20 16.10 16.10 I 18.30 18.30 22.20 23.40 00.55
Veitsiluodon th,pvp 7.35 11.00 11.00 13.25 16.15 16.15 17.00 18.35 18.35 22.25 23.45 01.00
KEMI L-A.AS. tulo 7.43 11.15 11.15 13.35 16.25 16.20 17.10 18.50 18.50 22.35 23.55 01.10
KEMI L-A.AS. lähtö 7.45 11.25 11.25 13.45 16.40 16.25 17.15 19.00 18.50 22.45 24.00 01.15
L-PKSsairaala 7.48 - - - - - - - - - - -
Sauvonväylä, Prisma 7.50 11.26 - 13.47 16.42 - - - - - - -
Kemin TOL=teku - - 11.31 13.49 - - - 19.05 18.58 22.50 - -
Paattio, Lapintie 7.53 - - 13.55 - 16.30 17.20 - - - 00.05 01.20
Isohaara, itäpuoli - - 11.33 13.57 - 16.33 17.24 19.07 19.01 22.53 00.08 01.22
Isohaara. länsip.voimal. - - 11.34 13.58 - 16.35 17.25 19.08 19.02 22.54 00.10 01.23
Tupasvilla, th,pvp - - 11.37 14.02 - 16.38 17.27 19.10 19.05 22.56 00.12 01.25
Kaakamo, OP:n th - - 11.40 14.05 - 16.43 17.30 19.13 19.08 23.00 00.15 01.30
Laivakangas, ravirata - - 11.42 - - 16.45 17.32 19.15 19.10 23.02 00.18 01.32
Alaraumon th - 11.45 14.20 - 16.48 17.35 19.20 19.15 23.05 00.20 01.35
Koskenrannantie - - - 14.23 - - - - - - - -
Färinmäki - - 11.50 - - 16.53 17.40 19.25 19.20 23.09 00.25 01.40
Kromitien risteys 8.15 11.45 11.52 14.25 17.00 16.55 17.42 19.27 19.21 23.12 00.26 01.42
Tornio L-A.AS. 8.20 11.50 12.00 14.30 17.05 17.00 17.50 19.35 19.25 23.15 00.30 01.45
Saarenpää,Golf th - - - - - - - - - - - -
Haaparanta, IKEA pys (8.23 (11.53 (12.04 - - (17.04 (17.56 (19.38 (19.28 (23.19 (00.31 (01.49
Haaparanta L-A. AS. (8.24 (11.54 (12.05 - - 17.05 (17.57 (19.39 (19.29 (23.20 (00.32 (01.50
Haaparanta Rt.as. 8.28 11.57 12.10 - - - 18.00 19.43 19.33 23.25 00.35 01.55

M-P M-L M-P(1 M-P LS L M-P M-P L M-P M-P SS (17
Haaparanta RT.AS. - - - - - 12.15 12.50 - - - -
Haaparanta L-A.AS:n th - - - - 9.50 12.20 13.00) - 14.25 - 19.05 19.05
Haaparanta IKEA, pys. - 9.51) 12.21) 13.01) - 14.26) - 19.06) 19.06)
TORNIO L-A.AS. - 5.25 7.15 10.05 10.05 12.35 13.15 14.35 14.40 17.05 19.15 19.20
Kromitien risteys - 5.30 7.20 10.10 10.10 12.40 13.20 14.40 14.45 17.09 19.18 19.23
Koskenrannantie - - - - - - - - - 17.11 - -
Färinmäki - 5.31 7.21 - 10.11 12.41 13.21 - 14.46 - 19.20 19.25
Alaraumon th - 5.35 7.25 - 10.15 12.45 13.25 - 14.50 17.15 19.23 19.28
Laivakangas - 5.38 7.28 - 10.18 12.48 13.28 - 14.53 17.20 19.27 19.32
Kaakamo, OP - 5.40 7.30 - 10.20 12.50 13.30 - 14.55 17.22 19.30 19.35
Tupasvilla th, pvp - 5.43 7.30 - 10.23 12.53 13.33 - 14.58 17.25 19.33 19.38
Isohaara länsip.voimal. - 5.45 7.40 - 10.25 12.55 13.35 - 15.00 17.28 19.35 19.40
Isohaara itäp. - 5.46 7.41 - 10.26 12.56 13.36 - 15.01 17.29 19.36 19.41
Paattio, Lapintie 5.48 7.42 - 10.27 13.00 13.38 - 15.03 17.32 19.38 19.43
Teku - - 7.45 - - - - 14.34 - - - -
Sauvonväylä. Prisma - - 7.47 10.25 - - - 14.55 - - - -
KEMI L-A.AS., tulo - 5.55 7.55 10.30 10.35 13.10 13.50 15.00 15.15 17.40 19.45 19.50
KEMI L-A.AS., lähtö - 6.00 8.15 10.40 10.40 13.15 14.00 15.15 15.20 18.15 19.55 19.55
Veitsiluodon th,pvp - 6.06 8.21 10.45 10.45 13.21 14.05 15.20 15.26 18.20 20.00 20.00
Maksniemi, Lohik - 6.09 | 10.50 10.50 13.25 14.10 15.25 15.30 18.25 20.05 20.05
Viantie, 4-tie, pv-koti - 6.15 | 10.58 10.58 13.30 14.20 15.35 15.35 - 20.11 20.11
Simoniemi koulu - - - - - - - - - 18.40 - -
Sinikoski - - - - - - - - - 18.45 - -
SIMO L-A.AS. 4.05 6.25 8.37 11.08 11.08 13.40 14.25 15.40 15.45 18.50 20.20 20.20
Kuivaniemi pvp 4.11 6.35 8.47 11.15 11.15 13.50 14.35 - 15.54 - 20.30 20.30
Myllykangas, Merihelmi 4.17 6.40 | 11.20 11.20 13.55 14.40 - 15.59 - 20.35 20.35
Olhava, pvp 4.25 6.48 8.57 11.28 11.28 14.02 14.47 - 16.05 - 20.40 20.40
Pohjois-Ii,Kantolan th. 4.35 6.58 | 11.37 11.37 14.12 14.57 - 16.15 - 20.50 20.50
Ii, pvp 4.37 7.00 9.10 11.40 11.40 14.15 15.00 - 16.20 - 20.52 20.52
Iin Shell 4.38 7.02 | 11.42 11.42 14.17 15.02 - 16.22 - 20.54 20.54
Haukipudas, pvp 4.50 - - 11.55 11.55 - - - - - - -
Kello, as:n th 4.55 - - 12.00 12.00 - - - - - - -
Linnannmaa, pvp 5.05 7.30 9.40 12.10 12.10 14.45 15.25 - 16.45 - 21.20 21.20
Tuira, pvp 5.10 7.35 9.45 12.15 12.15 14.55 15.35 - 16.50 - 21.23 21.23
Tuomiokirkko 5.15 7.37 9.48 12.18 12.18 15.00 15.40 - 16.58 - 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 15.05 15.45 - 17.00 - 21.30 21.30
OYKS 5.25 7.45 9.55 12.35 12.35 - - - - - - -
Oulun lentokenttä - - 10.20 13.00 13.00 15.30 - - 17.25 - - -

Merkintöjen selitykset::
kellonaika punaisella = linja-auton vaihto
- = ei kulje ko. paikan kautta
( = pysähtyy vain matkustajien kyydistä jättämistä varten

22) = Kemi- Oulu väli pikavuorona kouluvuoden aikana , mutta vain
koulujen kesäloman aikana Ii-Simo väli vakiona
17)= ei kulje 20.6.
78)= ei kulje Oulun lentokentän ja linja-autoaseman väliä 29.6. - 29.8.
10) perjantaisin Kemistä jatko 10 minuuttia myöhemmin

Simon kuntaSimon kunta

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

www.rantakairansahko.fi

www.oulunsahkonmyynti.fi

KULJETUSLIIKE

p. 0400 397 658
Pertti Ylitalo

• maa-aineskuljetukset kasettiyhdistelmällä
• lavettikuljetukset • pyöräkonetyöt, kaivuutyöt
• toimitan hiekkaa, soraa, jyrsittyä peltomultaa,
  murskeita, salaojasepeliä
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. Korjaustöistä vastaa oijär-
veläinen, rakennuspeltitöi-
hin ja teollisuusrakentami-
seen erikoistunut yritys Kal-
le Hiltula Oy. Kattoon tehtiin
uusi rimoitus, laudoitus sekä
peltikatto.

Aiemmin katossa näyttäi-
si olleen tuhti suojaus, sillä
ennen uuden katon rakenta-
mista täytyi alta purkaa pä-
rekatto, huopakatto ja vanha
tiilikatto. 450 neliön katon re-
montissa tarvittiin viiden
miehen työpanos. Katon re-
monttibudjetti on 40 000 eu-
roa.

-Nyt kirkko on suojassa
jälleen vuosikymmeniä, tote-
aa kirkkoherra Tapani Ruot-
salainen tyytyväisenä.

-Ja työlläkin on kymme-
nen vuoden takuu, lisää ura-

koitsija Kalle Hiltula.
Erikoiseksi kattoremontin

tekivät myös rakennuspii-
rustukset, jotka olivat alku-
peräiset. -Kyllä siinä oli ih-
meissään tarjouksen tekijät
budjettilaskelmaa tehdes-
sään, kun mittayksiköt olivat
jalkaa ja naulaa.

Kattoremontti ei ole häi-
rinnyt Kuivaniemen kirkon
toimintaa ja jumalanpalve-
lukset pidetään joka sunnun-
tai kello 12. Tänä vuonna Iin
seurakunta remontoi myös
Oijärven kyläkirkon keittiön,
jossa laitetaan uusiksi kaik-
ki sisustuslaatoista keittiöka-
lusteisiin ja -laitteisiin. Kalle
Hiltula Oy vastaa myös täs-
tä elokuussa alkavasta keit-
tiöremontista. (en)

Kuivaniemen kirkon katon remont-
ti kesti kuukauden. Nyt uusi katto
kestää jälleen vuosikymmeniä.

Kuivaniemen kirkkoon  peltikattoKuivaniemen kirkon katon korjaus aloitettiin 1.
kesäkuuta ja remontti valmistui kesäkuun lopussa

Marjatta Muhojoki on työskennellyt Iin seurakunnan yli 30 vuotta.

aloittaa syyskuussa

Syyskuussa Iin seurakunnan nuorisotyöntekijän aloittava Sanna Wiik odottaa in-
nolla tulevia työtehtäviä.

Sanna Wiik on valmistunut
diakonissa-sairaanhoitajaksi
vuonna 2003, jonka jälkeen
on työskennellyt suurim-
maksi osaksi sairaanhoitajan
tehtävissä Oulun yliopistol-
lisessa sairaalassa ja viimei-
set kaksi vuotta Iin kunnan
terveyskeskuksen hoito-
osastolla.  Hakua nuoriso-
työntekijän virkaan Wiik
mietti kauan ja hartaasti.

-Laitoin hakupaperit vii-
meisenä hakupäivänä. Mi-
nulla on jonkin verran työ-
kokemusta seurakunnan
tehtävistä.Tiedän, että työ
tulee olemaan mieluista ja
seurakunnan tehtäviin on
vaikea päästä, joten ajattelin
että nyt tai ei koskaan.

Työtehtävikseen Sanna
mainitsee rippikoulutyön ja
rippikoulun jälkeinen työ.

Siihen liittyy nuorille suun-
nattuja iltoja/ ryhmiä, retkiä
ja muuta aktiviteettejä.

– Katsotaan mitä kaikkea
työ tuo mukanaan ja mitä
nuoret haluaa, Sanna miettii.

-Tulemme toisen nuoriso-
työtekijän Jari-Pekka Nyys-
sösen kanssa jakamaan vas-
tuu alueita heti syksyn aika-
na, niin että Jari-Pekan vas-
tuu alueena ovat varhais-
nuoret ja minulla nuoret.
Totta kai teemme yhteistyö-
tä ja jaamme tehtäviä puolin
ja toisin.

Kiimingistä lähtöisin ole-
va Sanna on toiminut nuore-
na isosena ja kerhonohjaaja-
na eri leireillä ja kerhoissa.
Hän on ollut myös mukana
niin Oulussa kuin Iissäkin
Saapastoiminnassa valvo-
massa alaikäisten juhlimista

Uusi nuorisotyöntekijä

viikonloppuiltoina. Lisäksi
hän on toiminut vuonna
2005 vastaavana lastenohjaa-
jana Oulunsalon seurakun-
nassa. Iin seurakuntakaan ei
ole täysin outo, koska Sanna
on pitänyt aikanaan joitakin
rippikoulutunteja talvirippi-
koulussa.

Iissä asuva kolmen lapsen
äiti harrastaa ulkoilua, talvi-
sin laskettelua, on aktiivises-
ti mukana vanhempainyh-
distystoiminnassa sekä syk-
syisin harrastuksiin mukaan
tulee metsästys. Hirvenmet-
sästyksestä kokemusta on
karttunut reilu 10 vuoden
ajalta. Vapaa-ajasta kuiten-
kin suurimman osan lohkai-
see lasten harrastuksiin kul-
jettaminen. (en)

Iin seurakunnassa uutena työntekijänä aloittaa syyskuun alussa Sanna
Wiik. Reipas, muun muassa metsästystä harrastava Wiik mainitsee

tulevista työtehtävistään rippikoulutyön ja sen jälkeisen nuorisotyön.

Muhojoen arkeen kuuluu
mm kotikäyntejä, erilaisten
kerhojen, retkien, leirien ja
tapahtumien järjestämistä.
Tapahtumia järjestetään pit-
kin vuotta. Yhteisvastuuke-
räys kuuluu jokavuotisiin
tapahtumiin tammikuusta
huhtikuun loppuun sisältä-
en monenlaisia tapahtumia
ja tempauksia.

Diakoniatyön tavoitteena
on ihmisten kokonaisvaltai-
nen auttaminen ja kohtaami-
nen eri elämäntilanteissa.

-Kotikäynneillä keskus-
tellaan monenlaisista asiois-
ta arjesta juhlaan. Verenpai-
nemittaus ja muu pieni ter-

veydenhoito ovat nekin osa-
na kotikäyntejä.

Muhojoella ei ole vielä
suuria suunnitelmia tulevien
eläkepäivien varalle.

-Täytyy varmasti ensin
totutella eläkeajatukseen ja
katsoa eläkepäivien aktivi-
teetteja vasta sitten, naurah-
taa hyvään tuulinen dia-
konissa.

Toki eläkkeelle pääsy tun-
tuu vuosikymmenten työru-
peaman jälkeen mukavalta,
mutta se herättää myös hai-
keutta.

–Iissä toimiessani ihmiset
ovat tulleet tutuiksi puolin ja
toisin.

Diakonissa Marjatta
Muhojoki eläkkeelle

Ensi syksynä eläkkeelle jäävä Marjatta Muhojoki on työskennellyt
Iin seurakunnan diakonissana yli 30 vuotta. Yleisesti diakonissa

toimii kirkon ja seurakunnan työntekijänä myös yhteistyössä
sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden, kunnan, eri järjestöjen

ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa.

Uusi diakonissan virka on
ollut haussa ja uusi diakonis-
sa aloittaa työt näillä näky-
min syksyllä ennen Muhojo-
en eläkkeelle siirtymistä.
kesä menee kuitenkin vielä
kuten aiemmatkin kesät, jol-
loin on tiedossa erilaisia ret-
kiä ja tapahtumia. Talvella
toiminta jälleen vilkastuu
kun erilaiset kerhot aloitta-
vat toimintansa. Kerhoissa
keskustellaan, vaihdetaan
kuulumisia, kahvitellaan ja
vietetään hartaushetki.

-Toivotan uusia ja vanho-
ja kerholaisia ystävineen ter-
vetulleeksi mukaan toimin-
taan. (en)

23Iin seurakunta
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Oulun Osuuspankin kaikissa konttoreissa voit tavata asiantuntijan, 
joka auttaa sinua laina- ja sijoitusasioissa. Suosittelemme ajanvarausta. 
Myös pankkilakimies ja Pohjolan vakuutusosaaja odottavat sinua kont-
torissamme, kun vain varaat etukäteen ajan. 

Ajanvarausnumerot kaikkiin Oulun OP:n konttoreihin:
lakipalvelut 010 2535 030 ja konttorin muut palvelut 010 2535 014.

Sijoitusneuvoja,
pankkilakimies,
rahoitusasiantuntija
ja Pohjolan mies.
Heidät kaikki tapaat 
konttorissamme.

Kodin ja perheen

vakuutukset

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

Nämäkin hinnat voimassa joka päivä, myös sunnuntaisin!

299 590 299

Atria
HIILLOS-
MAKKARA
750 g (3,98/kg)

HK porsaan
FILEELEIKE
1 kg

Valio Pingviini
TUUTIT
6 kpl 

pkt pkt pkt

1990 099 089

Koff
OLUT 0,33 L
24-pack (2,05/l)
sis. pantit
Voimassa 5.5. alkaen

Atria
PIZZAT
200 g (4,95/kg)

pkt pkt pss

DanSukker
TALOUSSOKERI
1 kg

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.

pp

Saleen voit aina luottaattaa!
Sale palvelee viikon jokaiskaisena

MonipuolinenKesäMonipuolinenKesäkauppakauppa

Kuivaniemen koulu:
1 Silja Heinikoski 20,-
2 Antti Vartiainen 20,-
3 Henri Leinonen 20,-
4 Katriina Leinonen 20,-
5 Essi Kaakkuriniemi 20,-
6 Jani Åman 20,-
7a Anni Hyry 20,-
7b Janne Heinikoski 20,-
7c Henri Ylimartimo 20,-
8a Nora Dyster 20,-
8b Jose Rousu 20,-
9a Joni Ylimartimo 20,-
9b Emilia Juusola 20,-

Jokikylän koulu:
Ville Vääräkangas 20,-
Marika Takalo 20,-
Marika Sund 20,-
Mikael Pakanen 20,-

Simon lukio:
Milla Herva 40,-
Meri Tuunainen 40,-

Tannila ja Yli-Ii
Elena Vierikko 20,-
Toni Tuohino 20,-

Kuivaniemen
Yrittäjien

lahjoittamat
stipendit

vuonna 2009

Oulunkaaren seutukunta ja Iilaakso Oy tarjoavat
yritysneuvontaa ja sparrausta Iissä toimiville yrityksille 

 Neuvontapalvelut voivat sisältää:
  yrityksen perustamisneuvontaa
  kehittämisapua yritystoimintaan sekä
  rahoitus- ja kannattavuuslaskelmien laadintaa

Eri hankkeiden kautta yrityksillä on mahdollisuus saada apuja
  kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja markkinointiin

 Suurin osa palveluista on täysin maksuttomia yrityksille.

yritysasiamies
Ilkka Pirttikoski
p. 044 019 9598
ilkka.pirttikoski@ oulunkaari.com

elinkeinoasiamies
Riitta Hopponen
p. 050 395 0305
riitta.hopponen@iilakso.fi

hyvinvointitoimialat
Anne Leppälä
p. 050 353 6711
anne.leppala@oulunkaari.com

HAI-projektipäällikkö
Leila Siltanen
p. 040 535 3362
leila.siltanen@micropolis.fi

YRITYSNEUVONTAA IISSÄ

Ota yhteyttä:


