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KuivaniemiKuivaniemi
2011

Kuivaniemen Yrittäjät ry

Kuivaniemen 26. Pitäjämarkkinat 
la ja su 16.-17.7.2011

KESKIVIIKKO 13.7. 
18-20 Nappuladisko. 
 Kuivaniemen nuorisoseurantalo.  Vapaa pääsy.
21-02 Night Life Disko. 
 Kuivaniemen nuorisoseurantalo.  Vapaa pääsy.
21-02 Markkinatanssit 
 Kuivaniemen seurojentalo, esiintyjä Janne 
 Tulkki. Liput 12 €. Anniskelualueella karaoke.

PERJANTAI 15.7.
18.00 Nappulajuoksu alle kouluikäisille, 
 Ilmoittautumiset paikanpäällä 5 min. aiemmin
 Järjestäjänä MLL:n Kuivaniemi ry. 
 Paikka: Kuivaniemen Koulu (Päiväkodin pääty)
18.30 Näytelmä Meijän Onni
 Kuivaniemen nuorisoseuratalolla
21-04 Markkinatanssit, Kuivaniemen Kievari

LAUANTAI 16.7.
10.00 Markkinaportit avautuvat:
 Markkinat juontaa Juha ”Peltsi” Peltoperä. 
 Kuivaniemen Yrittäjät ry:n karaoketeltassa   
 markkina-aikana jatkuva karaoke ja 
 tikkakilpailu.
11.00 Reino Ruisrääkkä 
 uusi suunsoiton supermies!
 Parasta junttihuumoria Ruikonperän 
 multakurkun ja aikamiespoika Pekon jälkeen!
12.00 Avajaiset: 
 Puheenvuorot: 
 Iin kunnanjohtaja Markku Kehus
 Kansanedustaja Juha Sipilä
 Kuivaniemen Yrittäjät ry:n pj. 
 Ari Kaakkuriniemi
12.30  Reino Ruisrääkkä 
 uusi suunsoiton supermies! Parasta 
 multakurkun ja aikamiespoika Pekon jälkeen!
14.00  MarkkinaBingo
 Järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura ry.

15.00  Reino Ruisrääkkä 
 uusi suunsoiton supermies!
 Parasta junttihuumoria Ruikonperän 
 multakurkun ja aikamiespoika Pekon jälkeen!
16.00 Mökkiläistapaaminen
17.00  Hyvän Tuulen Humppa -kilpailu 
 Karaoketeltan edustalla.
 Kilpailu on maksuton.
 Arviointiperusteet: tanssitaito, pukeutuminen
 ja Hyväntuulisuus!
18.00 Markkinaportit sulkeutuvat,
 karaoketeltassa jatkoaika klo 20.00 saakka.
 Alueen yövalvonta alkaa klo 20.00
18.30 Näytelmä Meijän Onni
 Kuivaniemen nuorisoseuratalolla
21-04 Markkinatanssit Kuivaniemen Kievarissa
21-02 Tanssit Merihelmessä

SUNNUNTAI 17.7.
10.00  Markkinaportit avautuvat
11.00  Päälavalla esityksiä
12–14 Päälavalla ja sen edustalla
	 •	Nelli	ja	Niilo	ovat	pakanneet	salaisen	matka-
   laukkunsa ja saapuvat Kuivaniemen Pitäjämarkki-
   noille viihdyttämään niin lapsia kuin aikuisiakin.
	 •	Ainutlaatuista	ratasponiratsastusta.	
	 •	Laulua,	leikkiä	ja	taikaa.	Salaperäinen	taikahaavi.
	 •	Veikeitä	ilmapallohahmoja.	
	 •	Hauskaa	pellekärrykyytiä.	
	 •	Taikakoulun	taikaa.
14.00 MarkkinaBingo
 Järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura ry.
14.30  Vuoden markkinamyyjän palkitseminen
15.00  Rap-musiikkia. Sana & Maricel, Sami Mandela
16.00  Rap-musiikkia. 
 Sana & Maricel, Sami Mandela
17.00  Markkinaportit sulkeutuvat
18.30  Näytelmä Meijän Onni
 Kuivaniemen nuorisoseurantalolla

Tapahtumapaikka: Kuivaniemen Aseman urheilukenttä, Vierustie 2, 95100 Kuivaniemi (Oulusta 70km ja Kemistä 38km)
Lisätietoja	tapahtumasta:	p.	050	441	3121	Ari,	p.	050	3950	305,	Riitta	ja	www.kuivaniemi.fi

OHJELMA:

KesälehtiKesälehti

•Yli 100 markkinamyyjää 
•Vuosittain yli 6000 kävijää 
•Kuivaniemen Aseman Urheilukentällä jo 4. kerran
•Ilmat ovat suosineet markkinoita 
•Moni on käynyt, tule sinäkin!

Nimi: ____________________________________________ 

Puh: _____________________________________________

Paikkakunta: _____________________________________

Ikä/sukupuoli: ___________________________________

Ohjelmatoiveita: __________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Mistä kuulit markkinoista: _________________________

Kehitysideoita: ___________________________________
 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Kaikkien arvan infoon jättäneiden
kesken arvotaan 100€ lahjakortti 
Parturi-Kampaamo Sariin.

ARPA/KÄVIJÄTUTKIMUS
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iden 

tunnelm
aan voi
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 Jo 26

. kerra
n

Markkinamyyjät 
ja kartta s. 18

Lisäksi alueella poniratsastusta, Sotkun kahvio, Luola-aavan Lohikeittoruokala, Taidenäyttely ym.
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Miten ne nämä vuodet tun-
tuvat kuluvan niin joutuin, 
että kun edelliset markkinat 
on saatu pakettiin niin uu-
det ovat jo ovella!

Viimevuotisista mark-
kinoista täytyy antaa täysi 

Puheenjohtajan tervehdys

kiitos entisille ja nykyisille 
Kuivalaisille, koska ken-
tän sähköistykseen myydyt 
kylpytynnyri-arvat menivät 
niin hyvin kaupaksi, että 
suunniteltu rahoitus onnis-
tui täydellisesti.

Arpoja oli myynnissä 
n. 1100 kpl ja myymättä jäi 
vain 40 arpaa. Kyllä sitä 
peräänkuulutettua yhteisöl-
lisyyttä ja porukan henkeä 
vielä Kuivaniemeltä löytyy 
ja sitä pitäisi viljellä kyllä 
vielä suuremmassakin mää-
rin.

Tänä vuonna Kuiva-
niemen Yrittäjät asentavat 
urheilukentälle äänentois-
tolaitteeet lähineuvoston 
avustuksella, jotta sekin 
epäkohta saadaan mark-
kinayleisöä palvelemaan. 
Samalla myös muiden ta-
pahtumien järjestäminen 
kentällä helpottuu.

Tämä vuosi on Kuiva-
niemen Yrittäjäyhdistyksen 
merkkivuosi, koska yhdis-
tyksen perustamisesta tulee 
kuluneeksi 30 vuotta. Näi-
den vuosien aikana on yri-
tetty tuoda esille yrittäjyyt-
tä ja puhuttu sen puolesta.  
Monenlaisissa tapahtumissa 
yhdistyksen väki on on ol-
lut järjestäjänä ja osallisena, 
suurimpana tietysti Kui-
vaniemen Pitäjämarkkinat, 
jotka nyt järjestetään jo 26. 
kerran yhteistyössä kunnan 
kanssa.

Siispä elokuussa vietäm-
me Kuivaniemen Yrittäjien 
30 v. juhlia Merihelmessä, 
joten tervetuloa juhlimaan.

Terveisin Ari

Kolmekymmentä vuotta Kuivaniemen 
Yrittäjäyhdistyksen perustamisesta

Kyllä sitä peräänkuulutettua yhteisöllisyyttä ja porukan 
henkeä vielä Kuivaniemeltä löytyy ja sitä pitäisi viljellä 
kyllä vielä suuremmassakin määrin, toteaa Ari Kaak-
kuriniemi.

Valmiina lähtöön 
24 h ympäri vuoden
Seppo Ylitalo on toiminut 
yrittäjänä reilut 26 vuotta, 
hän perusti vuonna 1984 
yrityksensä Kuivaniemen 
Sairaankuljetus Ky:n, joka 
myöhemmin muutettiin 
osakeyhtiöksi. Tällä hetkel-
lä Sepon vaimo Soile toimii 
mukana yrityksessä sairaan-
kuljettajana. Tytär Hanna 
aloitti työt heinäkuussa.

Ennen oman yrityksen 
perustamista Seppo työs-
kenteli sairaankuljettajana 
Oiva Hyryn ambulanssissa 
4-5 vuotta. Kuivaniemen 
Sairaankuljetus Oy päivys-
tää ympäri vuorokauden ja 
ympäri vuoden ambulans-
sitehtävissä. Yrittäjäperhe 
on todellakin sidoksissa yri-
tyksen toimintaan, vapaa-
päivien tuurauksessa toimii 
OYS:n hoitaja ja terveyskes-
kuksen hoitajat myös avit-
tavat, jos jotain tärkeämpää 
menoa tulee. Ylitalon perhe 
on tottunut siihen, että muut 
menot rytmitetään työn mu-
kaan.

Nykyään hälytykset tu-
levat pääasiassa hätäkes-

kuksen kautta, aikaisemmin 
hälytyssoittoja tuli myös 
suoraan omaan puhelimeen. 
Tärkeää on kuitenkin, että 
hätäkeskus tietää missä auto 
on menossa ja mikä on tilan-
ne.

Vanhusten turvapuhe-
linhälytykset tulevat ambu-
lanssiin, lähdettävä on jo-
kaiseen hälytykseen. Seppo 
kertoo, että eräänkin kerran 
on vaimon taikina jäänyt 
pöydälle ja itsellä samoin 
muutaman vuoden takainen 
talonmaalaus jäänyt kesken 
useamman kerran, kun hä-
lytys on tullut.

Tulevaisuuden näkymis-
tä epävarmuuden aiheuttaa 
sairaankuljetuksen kilpai-
lutus; isot firmat valtaavat 
alaa. Varsinkin kaupunki-
paikat ja isommat kunnat 
kiinnostavat, koska ajoja on 
enemmän. Pienellä paikka-
kunnalla kuitenkin työnte-
kijöiden saaminen on rajoit-
teena. 

Vajaan vuoden takaisen 
kolarin jälkeen, yrittäjä sai 
tosissaankin miettiä miten 

eteenpäin, kun kalusto meni 
uusiksi ja myös työntekijät 
loukkaantuivat, onneksi ei 
kuitenkaan vakavasti. 

Kuivaniemen Sairaan-
kuljetus Oy on ollut Kui-
vaniemen Yrittäjät ry:n jä-
sen vuodesta 1993 lähtien. 
Hallituksessa Seppo Ylitalo 
on toiminut vuodesta 1995 
alkaen ja edelleen. Viime 
vuonna Kuivaniemen Sai-
raankuljetus Oy palkittiin 
Kuivaniemen Vuoden Yrit-
täjänä. 

Puheenjohtaja Ari Kaak-
kuriniemen ei paljon tarvin-
nut Ylitalon valintaa vuo-
den 2010 yrittäjäksi pohtia.  
– Persoonana hän on aivan 
yliveto, auttamishaluinen, ja 
huolehtii kyllä asiat loppuun 
asti. Hän on mies paikallaan 
tuossa virassa, Kaakkurinie-
mi kehuu.

Kuivaniemen Sairaan-
kuljetus Oy:n toiminta-alue 
laajeni vuoden alusta, kun 
yritys sai hoitaakseen myös 
Simon ambulanssipalvelut. 

Esko Leipälä

Seppo Ylitalo (vasemmalla) palkittiin viime joulukuussa Kuivaniemen Vuoden Yrit-
täjänä 2010. Palkinnon luovuttajina olivat Iin kunnanjohtaja Markku Kehus, kunnan-
hallituksen jäsen Riikka Ruonala, Kuivaniemen Yrittäjien varapuheenjohtaja Matti 
Kumpulainen ja Kuivaniemen Yrittäjien sihteeri Arja Honkamaa. 

Kuivaniemen Yrittäjillä on 
takanaan vilkas 30-vuo-
tis toimintavuosi. Toimin-
takertomus vuodelta 2010 
hyväksyttiin kevätkokouk-
sessa. Hallituksen kokouk-
sia pidettiin pääsääntöisesti 
kerran kuukaudessa. Kesä-
aikana kokoontumisia oli 
useammin markkinajärjes-
telyiden merkeissä. Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien kans-
sa olemme yhteistyössä, 
lisäksi yhteistyö Iin kunnan 
kanssa on ollut tiivistä.

Perinteiset lasten hiihdot 
järjestettiin 20.3.2010 aseman 
urheilukentällä, sponsori-
na palkintojen hankinnassa 
toimi Kuiva-Turve Oy. Tar-
joilussa mukana toimivat Si-
mon Munkkimestarit.

Peruskoulun ja lukion op-
pilaille lahjoitettiin keväällä 
stipendishekit perinteiseen 
tapaan. 

Kuivaniemen Yrittäjillä 
vilkasta toimintaa

Kylpytynnyri-arpajaiset 
järjestettiin urheilukentän 
sähköistämisen rahoittami-
seksi. Arpoja myytiin ke-
vään ja kesän aikana sekä 
Pitäjämarkkinoilla, jossa 
suoritettiin arvonta. Kylpy-
tynnyrin voitti Esko Tanni-
nen Keminmaasta. Kuiva-
niemen Lähineuvosto avusti 
sähköistyshanketta 3800 eu-
rolla.

25. Pitäjämarkkinat pi-
dettiin 17. – 18.7.2010 Ur-
heilukentällä ja Kesälehti 
ilmestyi sitä ennen perintei-
seen tapaan VKK-Media 
Oy:n tekemänä, toimittaja-
na Heimo Turunen ja Eila 
Lahtinen. Markkinoiden 
päävastuu oli Iin kunnalla, 
Iilaakso Oy:llä ja Kuiva-
niemen Yrittäjillä. Yrittäji-
en omaksi toiminnaksi jäi 
markkinoilla virvokkeiden 
myynti ja karaoken järjes-

täminen. Markkinoiden sää 
oli lämmin ja aurinkoinen. 
Rankka sadekuuro odotteli 
vuoroaan sunnuntai-iltaan, 
klo 17.10 sade ja ukkonen te-
kivät hetkessä koko kentän 
järveksi. 

Vain Muutaman Huijarin 
Tähden –teatteriesitykseen 
Toppilan Möljällä osallistut-
tiin heinäkuussa 40 henkilön 
voimin.

Suomalaisen Yrittäjyyden 
päivän kunniaksi järjestet-
tyihin Junttibileisiin Oulus-
sa 4.9.2010 osallistui kuusi 
henkilöä.

Viikonlopun syysretki 
Vuokattiin järjestettiin loka-
kuun alussa, retkelle osallis-
tui 16 henkilöä. 

Kahvila Monitorin järjes-
tämissä joulun avajaisissa 
oli riisipuurotarjoilu ylei-
sölle. Kuivaniemen Yrittäjät 
pystyttivät perinteisen jou-
lukuusen Kuiva-Turpeen 
tontille.

Pikkujoulua juhlittiin 
syyskokouksen yhteydes-
sä Kuivaniemen Kievarissa 
27.11, jossa palkittiin Vuo-
den yrittäjänä Kuivaniemen 
Sairaankuljetus Oy:n Seppo 
Ylitalo.

Yrittäjät hoitavat markkinoilla virvoketeltan, jossa on 
myös koko ajan karaoke. Teltta ja sen edessä oleva pa-
tio saivat hyvällä ilmalla suuren suosion.

Toppilan Möljälle osallistuttiin kesäteatteriretkelle osallistuttiin 40 henkilön voimin. 
Kuvassa osa porukasta.

Markkinoilla myytiin kyl-
pytynnyriarpoja, joilla kus-
tannettiin urheilukentän 
sähköistämistä. Kuvas-
sa myyntivuorossa Sirpa 
Kaakkuriniemi.
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On todella tärkeä asia, että 
paikkakunnalla on yhtei-
siä pienempiä ja suurempia 
tapahtumia. Tämä Kuiva-
niemen kesätapahtuma, pi-
täjämarkkinat, on paikka-
kunnan koko huomioiden 
todella suuri tapahtuma, 
joka näyttää vuosi vuodel-
ta vain kasvavan ja uusiutu-
van. Tapahtuma on varmin 
paikka nähdä vanhoja kou-
lukavereita ja pitäjämark-
kinat onkin muodostunut 
perinteiseksi vanhojen kui-
valaisten tapaamispaikaksi.

Eduskuntavaalit toi Suo-
meen aivan uuden poliit-
tisen tilanteen, kun perus-
suomalaiset menestyivät 
erinomaisesti vaaleissa ja 
saavuttivat kolmanneksi 
suurimman puolueen ase-
man. Hallituksen muodos-
tamisessa alkoi näkyä jopa 
väkinäisen tekemisen piir-
teitä, mutta lopulta saatiin 
muodostettua kuuden puo-
lueen enemmistöhallitus.

Uuden hallituksen halli-
tusohjelma näyttää olevan 
suorastaan kylmää kyytiä 
maaseudulle, esimerkiksi 
ensimmäiset päätökset ve-
rotulojen tasauksesta luopu-
miseksi on tehty. Täytyy kui-
tenkin muistaa, että Suomen 
sodanjälkeinen teollinen 
kasvu on perustunut pitkälti 
puu-, paperi- ja metalliteolli-
suuteen sekä energiaomava-
raisuuteen, joka saatiin val-
jastamalla vesivoimaa mm. 
Iijoki energiatuotantoon.

Maaseutu on näin taan-
nut Suomen teollisen kas-
vun, kun raaka-aineet ja 
energia on tuotettu maaseu-
dulta. Mielestäni maaseutu 

Kuivaniemen Pitäjämarkki-
nat järjestetään tänä vuonna 
jo 26. kerran. Kaksipäiväi-
nen tapahtuma on Kuivanie-
men kesän kohokohta. Olen 
iloinen siitä, että markkina-
perinne on voimissaan. Yh-
teisen ponnistuksen tulokse-
na voidaan tänäkin vuonna 
nauttia talkootyön hedel-
mistä: tikkakilpailuista, ka-
raokesta, markkinabingosta, 
musiikista, näyttelyistä - ja 
tietenkin huumorista!  

Kuivaniemeläiset ovat 
luoneet Pitäjämarkkinois-
ta sen, mitä se on tänä päi-
vänä. On hienoa, että kui-
vaniemeläiset pitävät yhä 
edelleen yhtä. Nykyihmisen 
elämänrytmi on kiireistä. 
Työ, perhe, omat ja lasten 
harrastukset ja mahdollises-

Yhdessä tekeminen tärkeää 
ja merkityksellistä

KUIVANIEMEN PITÄJÄMARKKINAT 26 VUOTTA:

takaa edelleen myös tulevan 
Suomen kasvun niin puun, 
energian kuin kaivostoimin-
nan varassa.

Meillä kunnassa on pää-
tetty merkittävistä palvelu-
jen rakennemuutoksista ja 
investoinneista palvelutuo-
tantoon, mm. terveyskes-
kuksen laajennuksesta ja pe-
ruskorjauksesta, pienten 
päiväkotien yhdistämisestä, 
Ojakylän koulun lisäraken-
nuksesta ja vesihuollon sa-
neerauksista. 

Vuosikymmenen vireillä 
ollut hanke jätevesien joh-
tamisesta Iistä Haukiputaan 
kautta Ouluun sai myön-
teisen rahoituspäätöksen. 
Hanke on käynnistetty ja 
toteutuu 2013.

Kulunut vuosi on ollut 
vuosikymmeniin Oulunseu-
dun kuntarakenteen kannal-
ta merkittävin muutosajan-
kohta: pian muodostuu 180 
000 asukkaan suurkunta, 
kun Oulu, Haukipudas, Kii-
minki, Oulunsalo ja Yli-Ii 
päättivät liittymisestä Ou-
luun. Uuden suurkunnan 
valmistelu on täydessä 
vauhdissa.

Syntynyt tilanne asettaa 
Iin kunnan aivan uuteen 
strategiseen asemaan Oulun 
ja Kemin välissä sekä Oulun 
rajanaapurina. Meidän tulee 
nyt hyvin harkiten miettiä 
itsenäisen Iin tulevaisuus 
tässä uudessa tilanteessa. 
Iillä on tulevaisuudessa hy-
vät mahdollisuudet tarjota 
vaihtoehto asumiselle ja 
yrittämiselle maaseutumai-
sena kuntana Oulun ja Ke-
min välissä.

Uusiutuvan energian 

kehittämishankkeet ovat 
toteutuneet hyvin ja uusia 
hankkeita on käynnistynyt 
niin Oulunkaaren kuin Iin 
kunnan toimesta. Konk-
reettisimmat tulokset ovat 
syntyneet tuulivoiman 
rakentamisen osalta, kun 
WPD:n Suurhiekoille suun-
nitteleman merituulipuis-
ton YVA valmistui ja St1:n 
suunnittelema 8 voimalan 
maatuulipuisto Olhavaan 
lähtee toteutumaan loppu-
vuodesta. Myös kunta on 
päättänyt muuttaa koulu-
jen lämmityspolttoaineeksi 
puuhakkeen ja siten omalta 
osaltaan kantanut vastuuta 
uusiutuvan energian käytön 
lisäämisestä.

Nämä uudet energia-
hankkeet tuovat paljon 
työtä ja toimeliaisuutta Iin 
kunnan alueelle ja Iin kunta 
onkin uusiutuvan energian 
suhteen lähes omavarainen. 
Jo lähitulevaisuudessa Iin 
kunta on myös uusistuvan 
energian viejä!

Minä uskon Kuivaniemen 
pitäjämarkkinoiden pitävän 
pintansa kesätapahtumana 
ja pysyvän alueen asukkai-
den ja kesävieraiden tapaa-
mispaikkana. Tämä tapah-
tuma on merkittävä koko Iin 
kunnan kannalta.

Toivotan kaikille hyvää 
kesää,

Markku Kehus
kunnanjohtaja

Pitäjäläisten kohtaamispaikka
Yli neljännesvuosisadan on Kuivaniemen pitäjämarkkinat 
tuonut kesän Kuivaniemelle. Suomihan on täynnä kesäta-
pahtumia ja osa tapahtumista taistelee olemassaolostaan, 

mutta Kuivaniemen pitäjämarkkinat on säilyttänyt oman 
paikkansa meidän alueen kesässä. Pitäjämarkkinat on Iin 
kunnan suurin kesätapahtuma ja markkinoiden merkitys 
on muodostunut tärkeäksi osaksi Kuivaniemen kesää.

SIPILÄN MARKKINATERVEHDYS:

ti isovanhemmista huoleh-
timinen vievät paljon aikaa. 
Ei ole suinkaan itsestään 
selvää, että energiaa riittää 
vielä vapaaehtoisesti yhtei-
sen tapahtuman luomiseen. 
Yhdessä tehty tapahtuma 
on kuitenkin enemmän kuin 
osiensa summa. Se on mer-
kityksellistä paitsi tekijöil-
leen myös kävijöilleen. Se 
tuo ihmiset yhteen ja luo yh-
teisöllisyyttä. Tapahtuman 
voi kokea paikan päällä ja 
muistella jälkeenpäin. 

Itselläni on muistoja kah-
desta Kuivaniemen Pitäjä-
markkinoista. Ensimmäisen 
kerran tulin paikalle sattu-
malta. Toinen kerta oli viime 
kesänä, jolloin olin liikkeellä 
El Kaminan kanssa. Puukaa-
suauto on vaihdelaatikkore-

montin jälkeen taas hyvässä 
iskussa. 

Odotan jälleen vierailua 
Kuivaniemen Pitäjämarkki-
noilla: vanhojen tuttujen ta-
paamista ja uusien syntymis-
tä sekä markkinatunnelmaa. 
Varmasti myös markkinoita 
odottavat muutkin. Yli 6000 
kävijää on osoitus siitä, että 
tapahtumalla on paikkansa. 
Tehdään tästäkin tapahtu-
masta yhtä muistorikas kuin 
edeltäjistään – yhdessä!

Tsemppiä kaikille järjes-
täjille, ja osallistujille toivo-
tan mukavia markkinapäi-
viä! 

Juha Sipilä
kansanedustaja

.

Viime vuonna Juha Sipilä oli liikkeellä Kuivaniemen markkinoilla El Kaminan kanssa. 
Puukaasuauto on vaihdelaatikkoremontin jälkeen taas hyvässä iskussa

Vastaava toimittaja Ari Kaakkuriniemi
Toimittajat:  Heimo Turunen, Jenny Kärki, 
 Riitta Räinä, Esko Leipälä 
Sivunvalmistus:  VKK-Media Oy /Eila Lahtinen
	 p.	08-334166,	www.vkkmedia.fi
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Kajaani

Hyvän Tuulen
Kuivaniemi Kesälehti 2011
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Oluteltassa karaoke
Piharakennuksessa ilmainen disko

Markkinatanssit
13.7.2011 
klo 21-02
Kuivaniemen seurojentalolla

Lippu 12€

Juniori disko klo 18–20 (ilmainen)

Janne Tulkki ja
Tulinen sydän pe 8.7. Karaoke

la 9.7. Kievari 26v: 
 Tanssiorkesteri 
 Renne & Aliset
pe 15.7. Java´s 40
la 16.7. Markkinatanssit: 
 Samuli Kreivi & Riski
 ryhmä: Tervetuloa 
 hurmaavaan iltaan!
pe 22.7. Karaoke
la 23.7. Karaoketanssit
pe 29.7. Karaoke
la 30.7. Tanssiorkesteri 
 Jaana & Catalina Band

Kuivaniemen 
Kievari

Puh. 08-724 7278
Heinäkuussa myös 
keskiviikkokaraoke!

Tervetuloa!

Vuoden 2010 markkina-
myyjäpalkinto luovutettiin 
Rovaniemen sotilaskotiyh-
distykselle heidän useiden 
vuosien ansiokkaasta ja pit-
käjänteisestä työstä pitäjä-
markkinoiden parissa. Sot-
kun tytöt tarjoavat omalla 
markkinapisteellään perin-
teistä munkkikahvia.

- Koko munkinpaistopro-
sessi tapahtuu siinä ihmisten 
edessä. Ja heti kun munkki 
nostetaan paistoaltaasta ja 
sokeroidaan, niin se menee 

Sotkun tytöt
Vuoden 2010 markkinamyyjä:

suoraan asiakkaalle, kertoo 
sotilaskotiyhdistyksen pu-
heenjohtaja sekä liikkuvan 
sotilaskodin johtaja Vappu 
Alapeteri.

Muistoksi voitokkaasta 
markkinamyyjän tittelistä, 
Sotkun tytöt saivat leipälapi-
on, joka koristaa tälläkin het-
kellä Rovaniemellä sotkun 
seinää.

- Olihan se suuri yllätys, 
kun järjestäjä tuli kertomaan, 
että nyt sinun pitäisi tulla 
vastaanottamaan palkinto. 

Minulla oli kädet ihan taiki-
nassa, naurahtaa Alapeteri.

Sotkun tytöt osallistuvat 
tänäkin kesänä Kuivaniemen 
pitäjämarkkinoille ja kerta 
on heille noin kymmenes. 

- Kuivaniemen pitäjä-
markkinat ovat kesällä meil-
lekin se ykköstapahtuma. 
Olemme kiitollisia, että kun-
ta ja Kuivaniemen yrittäjät 
pyytävät meitä ja auttavat 
kaikin tavoin, jos jotain on-
gelmia on sattunut olemaan, 
kertoo Alapeteri.

Nyt sitten jännittämään, 
että ketkä voittavat vuoden 
2011 markkinamyyjätittelin! 
Tulos julkistetaan markki-
noilla sunnuntaina 17.7. klo 
14.30.

Jenny Kärki

Rovaniemen Sotilaskodin vapaaehtoiset ovat olleet Kuivaniemen markkinoilla monet 
vuodet peräkkäin ja heidän teltalleen vetää ihmisiä juuri paistetut herkulliset munkit.

Kuivaniemen 26. 
markkinat
16.-17.7.2011 järjestetään 
järjestyksessään 26. Kui-
vaniemen pitäjämarkkinat 
Kuivaniemen aseman ur-
heilukentällä. Vuosittain 
paikalla käy yli 6000 kävi-
jää katselemassa mitä yli sa-
dalla markkinamyyäjällä on 
tarjottavanaan sekä seuraa-
maan muuta ohjelmaa. Tä-
näkin vuonna tapahtuman 
juontaa Juha ”Peltsi” Pelto-
perä.

Jalalla koreasti 
markkinoilla
Markkinaohjelmiston mer-
keissä lämmitellään jo kes-
kiviikkona 13.7. Kuivanie-
men nuorisoseuran talolla, 
kun kansaa tulee tanssitta-
maan suomalaisen musiik-
kiviihteen huippunimi Janne 
Tulkki. Hän nousi julkisuu-
teen vuoden 1998 Syksyn 

Sävel -kilpailusta ja suosio 
on näkynyt myytyjen levy-
jen määrässä.

Tulkki onkin polkaissut 
itselleen useamman kulta- ja 
platinalevyn. Lähes 250 000 
albumia urallaan myynyt 
artisti muistetaan suuris-
ta hiteistä Sinisen taivaan 
sateenkaari ja Tulvii Poh-
janmaa ja lukuisista muista 
hiteistä.

Lisäksi perjantaina ja 
lauantaina markkinoiden 
jatkoaika Kuivaniemen 
Kievarissa etenee myöskin 
markkinatanssien merkeis-
sä. Lauantai-iltana tanssi-
taan myös Merihelmessä.

Ohjelmaa nuorisolle 
ja nuorimmille
Tämän vuoden markkina-
ohjelmassa on muistettu 
ikäluokat laidasta laitaan. 

Sunnuntaina 17.7. klo 15 ja 
16 kuullaan Sana & Maricel 
oululaisen rap-duon paketti, 
jolla kuullaan mm. syksyllä 
julkaistavaan levyyn tule-
via kappaleita. Sana & Me-
ricel ovat treenanneet alku-
vuodesta asti ja he esittävät 
melodista räppiä. Duon jäl-
keen oman settinsä heittää 
niin ikään oululainen räppä-
ri Sami Mandela.

Alle kouluikäisille mark-
kinaohjelmassa on perjantai-
na klo 18 MLL Kuivaniemi 
ry:n järjestämä nappulajuok-
su. Sunnuntaina klo12-14 on 
pellepariskunta Nellin ja 
Niilon hauskuuttava tempa-
us. Nelli ja Niilo ovat pakan-
neet salaisen matkalaukkun-
sa ja saapuvat markkinoille 
ohjelmassaan laulua, leikkiä 
ja taikaa. Lisäksi lapset pää-
sevät kokemaan ainutlaa-
tuista ratasponiratsastusta ja 
kurkataan mitä salaperäinen 
taikahaavissa on. (jk)

Sana eli 
Sanna Rönn-
berg räpäyt-
tää markkinoil-
la Maricelin 
kanssa.

Heinäkuun loppuun asti 
Hanne Linnatien taidenäyt-
tely on esillä Merihelmen 
tanssisalissa. Työt ovat vaih-
tuvia, sillä jos yksi ostetaan 
pois niin Linnatie tuo tilalle 
jonkin toisen teoksen. Näyt-

Unenomaista taidetta
tely koostuu noin 30 sekatek-
niikkamontaasista ja akryy-
limaalauksesta. Pienempi, 
noin kymmenen työn näyt-
tely, Linnatiellä on esillä Iin 
Huilingissa.

- Ihmiset, jotka eivät nor-
maalisti mene museoihin, 
voivat ohikulkiessaan py-
sähtyä tänne katselemaan 
taidetta. Pitkänmatkalai-
sistakin voisi olla mukava 
jalotella näyttelyn lomassa, 
kertoo Linnatie

Hanne Linnatie esittelee Merihelmen tanssisalin seinäl-
le ripustettuja tauluja. Kuvan taulu on nimeltään Perho-
nen, ja se on sekatekniikkamontaasi.

Taulujaan Linnatie kuvai-
lee unenomaisiksi, koristeel-
lisiksi sekä romanttisiksi, ja 
niissä on myös enemmän tai 
vähemmän piilotettua sym-
boliikkaa.

Hanne Linnatie on Ii-ins-
tituutin kädentaitojen opet-
taja sekä Sievin saven myy-
mälän týöntekijä. Lisäksi 
hän tekee kuvituksia tilaus-
työnä sekä korusuunnittel-
lua. Linnatie on suunnitellut 
mm. Finlandiakoruja. (jk)

Sunnuntaina klo12-14 on pellepariskunta Nellin ja Nii-
lon hauskuuttava tempaus.
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Roolinvaihtajien harjoituksissakin Iltarauhan tunteet kävivät kuumina! Kuvassa Tel-
lervo Jyrkkä (vas.), Leena Heinikoski, Leo Pakanen, Anita Tuuttu ja Lea Kestilä (etu-
alalla).

On ihmisiä, joiden elämäs-
sä kaikki näyttää olevan hy-
vin. Onni ja Rauha näyttävät 
kuuluvan myös tähän ih-
misryhmään. Ainakin Rau-
ha haluaa vakuutella näin 
vieraille, mökillänsä Iltarau-
hassa. Tämä herättää kes-
kustelua ja kateutta, varsin-
kin naispuolisissa vieraissa, 
jotka päättävät laittaa ko-
etukselle Onnin ja Rauhan 
rauhallisen elämän. Tämän 
vuoksi Iltarauha on paljon 
muuta kuin nimensä veroi-
nen. 

Liisa Heiskasen kirjoitta-
massa ja Sanna Kluukerin 
ohjaamassa näytelmässä 
Meijän Onni, pohditaan 
mitä onni ihmisen elämässä 
oikeastaan on? Meijän Onni 
on kesäinen ja kepeä kome-
dia parisuhteista, kateudes-
ta ja ystävyydestä. 

- Vaikka näytelmässä on-

Roolinvaihtajat esittää:

Meijän Onni!
kin syvällinen tarkoitus, niin 
silti saa nauraa, lupaa ohjaa-
ja Sanna Kluukeri.

Iin kansalaisopiston te-
atteriryhmä Roolinvaihtajat 
on ollut virallisesti toimin-
nassa vuodesta 2005, jolloin 
tehtiin ensimmäinen pitkä 
näytelmä. Tätä ennen po-
rukka on ollut koossa lähes 
kymmenen vuotta, joiden 
aikana järjestettiin ohjel-
mailtoja, joihin kuului mm. 
pienempiä näytelmiä.

- Silloin aikoinaan meillä 
oli porukassa pulaa naisis-
ta, joten minä pukeuduin 
Sheikki Maharaja -näytel-
mää varten isotissiseksi ja 
oikein pyntätyksi naiseksi, 
naurahtaa pitkän linjan roo-
linvaihtaja Pentti Ellilä.

-  Enää ei ole pulaa naisis-
ta ja tämä Meijän Onni -näy-
telmäkin on vähän naisval-
taisempi. Ei tässä ole meille 

miehille niin paljoa opetelta-
vaa, kertoo myöskin Roolin-
vaihtajien perustajajäseniin 
kuuluva Pekka Riepula ja 
osoittaa paksua käsikirjoi-
tuspinoa.

Näytelmässä Onnin 
ja Rauhan rooleja esittä-
vät Mikko Karhu ja Anita 
Tuuttu. Muissa rooleissa 
nähdään Leo Pakanen, Lee-
na Heinikoski, Lea Kestilä, 
Eeva Miettunen, Pentti Ma-
tila, Marja-Leena Jalopaasi, 
Tellervo Jyrkkä, Antti Ellilä, 
Pekka Riepula ja Matti Ellilä 
sekä kuiskaajana Pentti Elli-
lä.

Roolinvaihtajat haluavat 
toivottaa kaikki tervetulleik-
si katsomaan Pitäjämarkki-
nailtoina 15.-17.7. näytelmän 
Meijän Onni Kuivaniemen 
Seuraintalolle klo 18.30.

Jenny Kärki

Meijän Onni Kuivaniemen 
nuorisoseurantalolla
15.7., 16.7. ja 17.7. klo 18.30. 
Liput 10 €, sis. kahvin.

Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran puheenjohtaja Raimo 
Ikonen on tyytyväinen siitä, 
että seurantalolla on erilaisia 
tapahtumia joka viikko ja lä-
hes päivittäin. Vaikka sään-
nöllisesti joka toinen maa-
nantai järjestettävä bingo 
arvokkaine palkintoineen 
on seuran päätapahtuma, se 
on saanut rinnalleen myös 
paljon muuta.

– Aivan uutuutena tänne 
on tullut zumba tanssi. Kui-
vaniemen seurantalolla sii-
hen on osallistunut perjan-
taisin 30 – 40 naista usean eri 

Yleisökin sai puhallella suuria saippuakuplia Karataika -tapahtumassa.

ohjaajan vetämänä. Ennen 
zumbaa naiset nakkelevat 
raskasta kahvakuulaa sekä 
voimistelevat ja lämmitte-
levät ennen tanssia, Raimo 
kertoo.

– Viime keväänä järjestet-
tiin Karataika – lastentapah-
tuma ja siihen osallistui noin 
100 henkilöä. Tilaisuudessa 
taikuri teki temppuja ja pi-
halla yleisökin sai puhallella 
suuria saippuakuplia. Tie-
tenkin myös karaokea lau-
lettiin, puheenjohtaja muis-
telee.

Seurantalolla on riittänyt 
muutenkin vilskettä. Sun-
nuntaisten tanssien ja joka 
toinen maanantai pidetyn 
bingon lisäksi keskiviik-
koisin on ollut ensin seni-
oritanssikurssit aamulla ja 
oikeat tanssikurssit illalla. 
Perjantaisin on ollut vuoros-
sa zumba.  

Raimo Ikonen kertoo, 

että Kuivaniemen pitäjä-
markkinoille nuorisoseura 
tulee entiseen malliin suu-
rella teltalla lettuja paista-
maan. Lisäksi nuorisoseura 
järjestää pitäjämarkkinoilla 
bingon sekä lauantaina että 
sunnuntaina.

Janne Tulkki esiin-
tyy keskiviikkona
Ja jo ennen varsinaisia mark-
kinoita, keskiviikkona 13.7, 
Janne Tulkki tulee esiinty-
mään seurantalolle markki-
natanssien merkeissä. Näi-
hin tansseihin odotetaan 
runsaasti yleisöä. Myös tal-
koolaisia toivotaan tähänkin 
tilaisuuteen.

Tänä vuonna Kuivanie-
men seurantalon piharaken-
nuksessa pidettävät diskot 
ovat ilmaisia.

Asko Kurki
 

Kuivaniemen Nuorisoseuralla

vilkasta toimintaa

Raimo Ikonen odottaa in-
nolla pitäjämarkkinoita.

Kuivaniemen pitäjämark-
kinoiden lauantaipäivänä 
16.7. markkinakansaa viih-
dyttää uusi suunsoiton su-
permies, Reino Ruisrääkkä, 
joka astelee menestyksek-
käästi Ruikonperän Multa-
kurkun ja Aikamiespoika 
Pekon jälkiä. Reinon vitsejä 
voi tulla kuuntelemaan klo 
11, 12.30 ja 15.

Ruisrääkän talikkoa hei-
luttelee Suomen Standup 
Keskuksen toimitusjohtaja ja 
pitkän linjan koomikko Vesa 
Ruuska. Monipuolinen huu-
lenheittäjä starttasi uralleen 
voittamalla imitaattoreiden 
Suomen mestaruuden ja 
menestys on jatkunut. Kul-
talevyllä Ruuska palkittiin 
viimeksi 2004, jolloin Halos-
ta Päähän- levy myi kultaa 
ja show.n näki yli 150 000 
katsojaa.

- Olen urani aikana teh-
nyt lähemmäs toistatuhatta 
keikkaa. Se merkitsee että 
olen ollut elämästäni viiti-
sen vuotta keikalla joka päi-
vä. Perinteisten imitointi- ja 
stand up-keikkojen lisäksi 
minulta on pyydetty paljon 

Suunsoiton supermies:

Reino Ruisrääkkä
erikoishahmoja. Olen po-
liisina pysäytellyt firmojen 
vieraiden busseja ja alku-
järkytyksen jälkeen alkanut 
kertomaan vitsejä. Ravinto-
loiden väkeä olen hauskut-
tanut hulluna hovimestarina 
tai kokkina. Oulun seudulla 
yhteistyökumppanina on 
ollut Action Show, jonka 
kanssa olemme ideoineet 

monia hauskoja juttuja, ker-
too Ruuska.

- Reino Reinoruisrääkän 
hahmo syntyi kun minut 
tilattiin joku vuosi sitten 
Suonenjoen mansikkakarne-
vaaleille. Soittelin talikkoa 
kerroin vitsejä. Yleisö tyk-
käsi ja sen jälkeen einoa on 
tilattu kaikkiin tilaisuuksiin, 
joissa rautaisannos maalais-
huumoria on paikallaan. 
Lisätietoja Ruuskan muista 
hulvattomista juhlamaus-
teista voi lukea osoitteesta 
www.viptuotanto.fi.
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KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY
95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 394 259

Kievari on Kuivaniemen sielu

Kuivaniemen keskustassa 
sijaitseva Kievari on suuri 
osa keskustasta saatavaa en-
sivaikutelmaa, kun lähesty-
tään nelostieltä päin. Kodik-
kaan ja lämpöisen näköiseen 
rakennukseen astelee mie-
lellään sisään.

Yrittäjä Raili Suomela on 
tiskin takana vastassa, ja hä-
nen pitää välillä käydä vah-
timassa uunissa kypsyviä 
pannupitsoja. Lounasajan 
ulkopuolella matkamies tai 
monet paikallisetkin saavat 
suuhunpantavaa.

- Kyllä huomaa että tänä 
vuonna on taas kylä hiljen-
tymään päin. Naapurikun-
tiin kun perustetaan uusia 
paikkoja niin täältäkin ha-
luavat ihmiset käydä sinne 
tutustumassa ja muutenkin 
Kuivaniemellä väki vähe-
nee, kertoo Suomela.

Sattumalta samoihin ai-
koihin ensimmäisten pitä-
jämarkkinoiden kanssa 26 
vuotta sitten Kievari avasi 
ovensa asiakkaille. Tänäkin 
kesänä Kievari juhlii syn-
tymäpäiväänsä 9.7. tans-
siorkesteri Renne & Aliset 
säestyksellä. Markkinatans-
seissa 16.7. pistetään jalalla 
koreasti Samuli Kreivin ja 
Riskiryhmän tahtiin.

- Monet ovat puhuneet 
kun Kuivaniemellä palvelut 
vähenee, että jos Kievarikin 
lopettaa, niin ei tänne jää 
enää mitään. On se käynyt 
mielessä, mutta ihminen 
tekee sitä, mihin se on tot-
tunut: Samat tavat ja entiset 
kujjeet, Suomela naurahtaa. 

Jenny Kärki

Kuivaniemen Kievari on viihtyisä hirsirakenteinen 
ravintola, joka sijaitsee keskeisellä paikalla.

Raili Suomela kertoo, että Kievari juhlii syntymäpäi-
väänsä 9.7. tanssien tahdissa.

Klo 12.00 Jumalanpalvelus 
Kuivaniemen kirkossa 

seppeleenlasku, jonka jälkeen
ruokailu (maksullinen) ja juhla 

Nuorisoseuran talossa. Juhlapuhujana 
on filosofian tohtori Samuli Onnela.

Yhteislaulutilaisuudet museon pihalla 
(sateella Kirkonkylän koululla) 

to 7.7. klo 18.00
to 21.7. klo 18.00
su 7.8. klo 14.00

su 21.8. klo 14.00

Talkoot museolla joka tiistai klo 17.00.
Kotiseutuyhdistys on mukana myös 

pitäjämarkkinoilla.

Kuivaniemen 
kotiseutuyhdistyksen 

kesätapahtumat
Kuivaniemen Kotiseutupäivä 

ja  Kotiseutuyhdistyksen 
60-vuotisjuhla 10.7.2011

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

Tuoretta kalaa
ympäri vuoden

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. 0500 686 033 Fax (08) 379 529

JÄRJESTÄ JUHLASI MERIHELMEEN !
MATKAILUKESKUS
Hyvä ruoka ja ystävällinen palvelu. Mahtavat merimaiset sekä tilava tanssisali ovat 
ryhmäsi käytössä vaikka koko päivän. Häät, sukujuhlat, syntymäpäivät, vietä ne laa-
dukkaasti ja mukavasti meillä.

CAMPING
Aivan meren rannalla on käytettävissäsi kolme rantamökkiä (6 hlö max), kolme upeaa 
rivitalohuoneistoa sekä 7 kesäkäyttöön tarkoitettua 2-hengen mökkiä. Lisäksi 30 
karavaanaria pystyy majoittumaan yhtäaikaisesti autoineen ja vaunuineen. Uudet 
siistit huoltotilat ovat myös käytettävissäsi. Saunomaan pääset joko nykyaikaiseen 
perhesaunaan tai ajan patinoimaan rantasaunaan.

Tutustu Merihelmen panoraama-esittelyyn nettisivuillamme www.rynkynranta.com

Tervetuloa !

Kysy tarjousta ryhmällesi 040-563 3130 Jouni Aikio tai aikio.jouni@gmail.com

70 km Oulusta pohjoiseen ja 40 km Kemistä etelään. 
Täällä me olemme, Kuivaniemellä, aivan matkasi varrella. Tervetuloa!

aikio.jouni@gmail.com 08-724 6900, 040-563 3130
CAMPING 040-5633041

MATKAILUKESKUS CAMPING

www.rynkynranta.com
Rynkyntie 9 , 95100 KUIVANIEMI

Uutena yrittäjänä Parturi 
Ritva Aallon liikkeessä aloit-
ti Parturi Essi Häyrynen 4.7. 
Kaksi vuotta sitten valmis-
tunut Häyrynen elää nyt 
unelma-aikaansa, koska sai 
yrityksen kotipaikkakunnal-
taan:

-Tästä on ollut ensim-
mäistä kertaa puhetta 5 
vuotta sitten. Minulla on 
täällä mies, talo ja kaikki 
joten toivon, että liike me-
nestyy. Tärkeintä on, että 
palvelut säilyvät asiakkaille 
tuttuina ja he löytävät tänne 
edelleen.

Parturi 
Essi 
Häyrynen
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Sari löytyy helposti 
uusista tiloista
Parturi-kampaamo Sari 
muutti maaliskuun alus-
sa uusiin tiloihin Kuivanie-
men keskustaan osoittee-
seen Ratatie 2B. Yrittäjä Sari 
Hirvaskosken kertoo, että 
nykyinen toimitila sijait-
see apteekin vieressä, joten 
muutto on varmasti tullut jo 
lähes kaikille paikkakunta-
laisille tietoon.

- Uusista tiloista on tullut 
asiakkailta erittäin positii-
vista palautetta. Muutimme 
jo aivan käytännön syistä-
kin, tänne on helppo tulla 
autolla ja vanhuksillekin on 
helpompaa kun ei tarvitse 
kiivetä portaita, Hirvaskoski 
kertoo.

- Myös kesäasukkaiden 
on helpompi tutustua paik-

kaan, koska uusi tila on ihan 
apteekin kyljessä, ja kukapa 
ei apteekkia tarvitsisi, Hir-
vaskoski naurahtaa.

Syntyjään Kuivaniemeltä 
oleva Hirvaskoski on ollut 
paikkakunnalla kampaa-
moalan yrittäjänä yli kak-
sikymmentä vuotta, joten 
kokemusta ja tuntemusta 
paikkakunnan mieltymyk-
sistä löytyy. Muutama vuosi 
piti käydä muualla tuulet-
tumassa, mutta kotipaikka 
kutsui takaisin melko pian.

Hirvaskoski haluaa toi-
vottaa kaikki vanhat ja uu-
det asiakkaat tervetulleiksi 
tutustumaan uusiin tiloihin.

Jenny Kärki

Sari Hirvaskoski palvelee asiakkaitaan tuttavallisella ja 
lämpimällä tyylillään. Asiakkaalta kehuja saa mm. Sarin 
pirtsakat uudet sisustuselementit.

Kuivaniemen klassinen hieroja
Syyskuussa 2010 Kuivanie-
mellä aloitti uutena yrittä-
jänä hierojaksi vasta valmis-
tunut Merja Rousu. Yritys 
sijaitsee Ratatie 2:ssa, sa-
massa talossa apteekin ja 
parturi-kampaamo Sarin 
kanssa. Tällä hetkellä Rou-
su tekee hierojan työtä sivu-
toimisena, ja toista työtään 
laitosavustajana hän käy te-
kemässä Simon terveyskes-
kuksessa. 

- Nyt olen tehnyt hierojan 
töitä joko ennen työvuoroani 
Simossa tai sen jälkeen, joten 
vapaa-ajan ongelmia ei kyllä 
ole, Rousu naurahtaa.

Hänellä on suunnitel-
missa anoa mahdollisuutta 
terveyskeskuksen työvuo-
roihin helpotusta, jotta elo-
kuusta lähtien hän pystyisi 
tekemään myös välillä ko-
kopäiväisesti hierojan töitä. 
Tällöin jäisi myös enemmän 
aikaa koirien kanssa ulkoi-
lulle ja muulle Rousulle tär-
keälle harrastamiselle.

Uusi yrittäjä on otettu 

erittäin hyvin paikka-
kunnalla vastaan. Rousu 
tarjoaa pelkkää klassista 
hierontaa, ja suosittelee-
kin palveluitaan erityisesti 
kovemmista otteista pitä-
ville.

- Se on aina hyvä palau-
te kun asiakas tulee käy-
mään uudestaan. Ja siinä 
mielessä olen onnellisessa 
tilanteessa, että kun käyn 
Simossa töissä niin myös 
sieltä tulee paljon työka-
vereita ja muita asiakkaita 
tänne Kuivaniemelle, Rou-
su kertoo.

Liikaa meteliä Rousu ei 
ole kuitenkaan halunnut 
omasta yrityksestään pitää, 
koska hänestä on miellyttä-
vämpää asiakkaiden kan-
nalta, että jonot eivät veny 
kovin pitkiksi. Tälläkin 
hetkellä jonot ovat inhimil-
lisen, 1-2 viikon mittaiset. 
Kuitenkin uudet asiakkaat 
ovat tervetulleita!

Jenny Kärki

Rousu tarjoaa pelkkää klassista hierontaa, ja suositte-
leekin palveluitaan erityisesti kovemmista otteista pitä-
ville.

Ritva vaihtoi vapaalle
37 vuoden parturiyrittäjyyden jälkeen

Ritva Aalto toivottaa 4.7. 
Essin Kampaamon avan-
neelle Essi Häyryselle 
mitä parhainta menes-
tystä. Kuva Ismo Piri.

Parturi Ritva Aalto on toi-
minut Iissä yhtäjaksoises-
ti parturina vuodesta 1974 
lähtien. Kesäkuussa hän 
myi yrityksen Essi Häyry-
selle, joka jatkaa liikkeen 
toimintaa Iin keskustaa-
jamassa Kirkkotie 8:ssa. 
Ritva keskittyi koko ajan 
parturitöihin. Maanantai-

na 4.7 avajaisia pitänyt yri-
tyksen jatkaja Essi Häyrysen 
Ritva kertoo tunteneensa jo 
pitempään ja yrityskaupasta 
on keskusteltu jo useamman 
vuoden ajan.

-Toivotan jatkajalle me-
nestystä ja pitkää yrittäjäi-
kää. 

Ritva Aalto oli ensin toi-

sen työssä neljässä eri pai-
kassa ja oppi siinä ammatin, 
jota jatkoi itsenäisenä yrittä-
jänä 37 vuotta. Aallon par-
turiliikkeessä ovat asiakkaat 
koko ajan tulleet ilman ajan 
varausta.. 

-Onpa muutamia asiak-
kaita, jotka ovat leikkaut-

taneet tukkansa koko 37 
vuoden ajan ja asiakkaiden 
joukossa on jo useampi su-
kupolvikin. Aallon parturi-
liikkeessä on käynyt vilkas 
keskustelu ja Ritva kertoo 
olleensa koko ajan hyvin 
tietoinen kylän asioista. 

-Mielelläni jätän työni 
nuoremmalle yrittäjälle, 
mutta kyllä asiakkaita tu-
lee ikävä, tuumii Ritva.

Koko ajan Ritva Aal-
to on ollut Iin Yrittäjien 
jäsen, josta myös suuren 
osan hallituksen jäsenenä 
ja myös varapuheenjohta-
jana. Iin Vuoden Yrittäjän 
palkinnon hän otti vastaan 
vuonna 2004. 

-Vielä minä lähden ensi 
syksynä Valtakunnallisille 
Yrittäjäpäiville Seinäjoelle 
toisten iiläisten yrittäjien 
kanssa. 

Heimo Turunen

Kiitän asiakkaitani menneistä vuosikymmenistä  ja toivotan kaikille hyvää kesää.
Ritva Aalto
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Kuivaniemen Koirahoitola
Kuusistontie 15, puh. 040 720 0506

Ainoastaan löytöeläimet 
Simon ja Iin alueelta 

•	Asennustyöt/purkutyöt		•	Teollisuuden	kunnossapitotyöt	
•	Tehdaspalvelu	•	Hitsauspalvelu	•	Hiekkapuhallukset
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Puh. 0400 395 519, fax 016-282 372
Ajoksentie 623, 94900 KEMI

• myynti • asennus • huolto
Asentajankatu 14 94600 Kemi 

p. (016) 256 922
Avoinna ark. 8-17

Kemin LVI-Palvelu Oy

Maa- ja turveurakointi
Matti Böök Oy

puh. 0400 287 729

040-7554631

SAARENTIEKOTI OY
KEHITYSVAMMAISTEN 

ASUMIS- JA LEIRIPALVELUT

www.saarentiekoti.fi

Suomalaisten vihersuunnit-
telun ja -rakentamisen jouk-
kue Reetta Höyhtyä, Laura 
Jantunen ja Katja Pesonen 
ottivat ammattikoululaisten 
”Euroviisuista”eli EuroS-
kills 2010 kilpailusta Lissa-
bonissa komeasti kakkossi-
jan. 

Reetta Höyhtyä on kotoi-
sin Kuivaniemen Hyryojalta. 
Reetta ja Laura ovat hankki-
neet viherrakentamisen am-
mattitaitonsa Oulun seudun 
ammattikoulun Kempeleen 
yksikössä eli Kempeleen 
Puutarhakoulussa. 

Kisan karsinnat Suo-
messa tapahtuivat valta-
kunnallisissa Taitaja 2010 
-kilpailuissa. Viime vuonna 
Taitaja 2010 järjestettiin Ou-
lussa. Kisaan osallistui 450 
eri ammattialoja edustavaa 
kilpailijaa. Kisan parhaat 
pääsivät EuroSkills EM-
kisoihin. Se pidettiin joulu-
kuussa Lissabonissa. Viher-
rakentamisessa kilpailuun 
osallistutaan pareittain.

Ammatillinen  
taito ratkaisee
Viherrakentamisessa tehtä-
vänä on 5 x 5 metrin kokoi-
nen viheraluerakenne. Alue 
sisältää kiveyspintoja sekä 
puu, muuri ja kasvillisuus-
rakenteita. Lopputuloksen 
arvioinnissa painavimmat 
pisteet eivät tule työn ulko-
näköseikoista, vaan amma-
tillisesta osaamisesta kaiken 
kaikkiaan. Suunnitelmien 
lukemistaito, työn tarkkuus 
ja nopeus, työmaan siisteys 
ja työmaan järjestelyt ja työ-
turvallisuus ovat muutamia 
esimerkkejä parhaiten pis-

Mainetta ja kunniaa Hyryojalle:

Reetta Höyhtyälle 
viherrakentamisen  
EM-hopeaa

teitä tuovista kilpailutyön 
piirteistä. 

Reetta ja Laura olivat 
työpari, joka toteutti Katjan 
laatiman työsuunnitelman. 
Myös Katja oli oman osionsa 
ykkösiä Suomen Taitajaki-
soissa. Hän opiskelee maise-
masuunnittelijaksi Hämeen 
ammattikorkeakoulussa.

Raskas työ
Reetan ja Katjan työtunneis-
ta Lissabonin kisoissa kului 
suurin osa raskaaseen lapi-
oimiseen. Lähes parin aarin 
kokoinen ja liki puoli metriä 
korkea kilpailualue oli alus-
sa täytettynä mullalla. En-
nen kuin kivetykset saadaan 
tukeviksi, pehmeä multa oli 
lapioitava pois, ja tilalle oli 
lapioitava tukevaa mursket-
ta. Muutoin kivetys ei ole 
kestävä. 

Ensimmäisen kilpailu-
päivän lopussa Katjan kä-
det olivat rakoilla, ja Reetta 
arvioi huolestuneena jaksa-
mistaan toisen kilpailupäi-
vän aikana. Yhteensä aikaa 
oli käytettävissä 18 tuntia. 
Alalla naiset ovatkin vähem-
mistönä, sillä työ on todella 
raskasta ja fyysistä kuntoa 
vaativaa.

Joulukuisessa Lissabonin 
EuroSkills-kisassa Reetta ja 
Laura olivat ainoat naiset 
muutoin täysin miehisen 
kilpailijakaartin joukossa. 
Haastatteluissa ennen kisaa 
Reetta ja Laura eivät alkaneet 
kasaamaan huippusijoituso-
dotuksista ennakkopaineita 
itselleen. Sitäkin suurempi 
yllätys myös heille itselleen 
oli, että he melkein voittivat 
- vain yksi äijäporukka veti 

paremmaksi.
Lissabonin EuroSkills oli 

iso tapahtuma. Kisaan osal-
listui 460 nuorta 25 maasta. 
Ammattitaitokilpailut oli-
vat myös katsojamenestys. 
Yleisölle avoimissa tapahtu-
missa kävi reilusti yli 50 000 
vierasta. 

Kisa oli kaiken kaikkiaan 
menestys Suomelle. Suomen 
TeamFinlandin 32 hengen 
joukkue sai yhteensä 25 mi-
talia ja kolme diplomia.

Lissabonin kisojen viher-
rakentamisen hopeamitalis-
tien työn videokuvaus löy-
tyy netistä. 

Ura selkeänä  
edessä
Pian parikymmentä vuot-
ta täyttävä Reetta jatkoi am-
mattikoulusta suoraan am-

Reetan ja Lauran kilpailutyö vaati raakaa työtä paljon. 
Suuri osa ajasta kuluin mullan, murskeen ja kivetysten 
siirtelyyn ja asetteluun.

mattikorkeakouluun. Hän 
valmistuu hortonomiksi. 
Tähtäimessä hänellä on alan 
suunnittelu- ja työnjohto-
hommat. Silti hän pitää erit-
täin onnistuneena sitä, että 
hän tuli alalle ammattikou-
lun kautta. 

– Paperihommissa ei 
pärjää ilman käytännön tai-
toja, mutta käytäntöä voi 
tehdä ilman paperihommia. 
Ilman käytännön ammatti-
kokemusta suunnittelija ei 
välttämättä näe tosiasioita. 
Tyhmiä virheitä tulee, kun 
ei ymmärrä käytäntöä, hän 
on huomannut. 

Esko Leipälä 
kuvat SkillsFinland ry:n 
kuvapankki

Kilpailutyön suunnitellut Hämeen ammattikorkeakoulun 
Katja Pesonen, OSAO:lta oppinsa saaneet viherraken-
tajat Laura Jantunen ja Reetta Höyhtyä mitalitunnelmis-
sa Lissabonissa.

Reetta ja muut Lissabonin Euroskills-taitajat netissä: 
www.skillsfinland.com/fi/euroskills/2010-lissabon

Sähköä tuulesta, vedestä ja auringosta

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

Paloasemantie 13
91100Ii
www.iinenergia.fi

www.kulminaatio.fi                         info@kulminaatio.fi

Käyntiosoite: Ratatie 5 as 18, 95100 Kuivaniemi

Ajanvaraus
040 962 6504

KUIVANIEMEN

FYSIOTERAPIA &
KAUNEUDENHOITO

95100 Kuivaniemi, puh. 040 754 2654,
041 460 5415, www.kuivakaluste.fi
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Oulun Osuuspankin Kuiva-
niemen konttori yhdistettiin 
Iin konttoriin 1.7.2011. Muu-
toksen taustalla oli pank-
kiasioinnin muuttuminen. 
Asiointi on siirtynyt kont-
toreista yhä enemmän verk-
koon ja puhelimeen, mikä on 
vähentänyt käyntejä kontto-
reissa.

- Käteisen rahan tarve 
on vähentynyt merkittä-
västi viime vuosien aikana. 
Kortilla pystyy maksamaan 
kaupassa, rahaa saa käte-
västi automaateista ja laskut 
hoidetaan verkossa, suora-
veloituksena tai maksupal-
velua käyttäen, Oulun OP:n 
toimitusjohtaja, kauppaneu-
vos Timo Levo taustoittaa.- 
Asiakkaat voivat jatkossakin 
asioida kaikissa Oulun OP:n 
ja OP-Pohjola-ryhmän kont-
toreissa ja palvelupisteissä 
tai verkko- ja puhelinpalve-
lun kautta, Iin konttorista 
vastaava myyntijohtaja Ari 
Hellgren painottaa.

Iin konttorin asiantuntijat 
palvelevat kaikissa pankki- 
ja vakuutusasioissa jokai-
sena arkipäivänä klo 9.30-
16.30. Paitsi rahan nosto 
onnistuu arkisin vain 9.30-
12.30. Kuivaniemeläisille 
tuttu toimihenkilö Anita 
Tuuttu palvelee asiakkaita 
nyt Iin konttorissa. Hänet 
tavoittaa numerosta 050 572 
4049.

Laskujen maksaminen 
hoituu joko OP-verkkopal-
velun, suoraveloituksen 
tai maksupalvelun kautta. 
Kuivaniemellä säilyy lisäksi 
entisen konttorin yhteydes-

OP-konttori Kuivaniemellä 
sulki ovensa

sä maksupalvelulaatikko. 
Sinne voi pudottaa laskut 
maksupalvelun kautta hoi-
dettaviksi vähintään viisi 
pankkipäivää ennen laskun 
eräpäivää.

- Kannattaa muistaa myös 
mahdollisuus asioida puheli-
messa tai verkossa, Hellgren 
muistuttaa. 

- Kummassakin palvelee 
Oulun OP:n oma ammatti-
taitoinen työntekijä. Verkon 
tai puhelimen kautta asi-
oiden hoidon voi aloittaa 
esimerkiksi konttoritapaa-
mista varten, mikä nopeut-
taa käyntiä. Monet asiat on 
mahdollista tehdä verkossa 
suoraan itse. Tarvittaessa 
apua saa asiantuntijalta pu-
helimessa.

Katja Karjalainen

Oulun Osuuspankin Kuivaniemen konttori oli viimeistä 
päivää avoinna torstaina 30.6. Asiakkaille tarjottiin täy-
tekakkukahvit ja suosio oli niin suuri, että neljä täyte-
kakkua kului päivän aikana. Kahvin kaatajana oli pan-
kin pitkäaikainen, 38 vuotta Kuivaniemen konttorissa 
työskennellyt Helena Kaikkonen, joka viimeisellä tunnil-
la näyttää Seppo Ylitalolle pankkisiirtojen postituslaati-
kon.

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

KUIVANIEMEN TAKSIT
ANNE MIETTUNEN 040 571 8618  Kirkonkylä
IRMA MÄÄTTÄ 0400 394 982  Oijärvi

Kuivaniemellä Kuivajoen 
Suukosken varrella sijaitse-
va Suupohjan mylly ja saha, 
myöhemmin Haltun myl-
ly, on ollut tunnettu vuosi-
sadan alkupuolelta lähtien 
suurehkolla säteellä Kuiva-
niemeltä. Mylly perustet-
tiin vuonna 1916 Suukosken 
Mylly- ja Sahaosuuskunnan 
nimellä. Siinä oli luvat omal-
le sähköntuotannolle, joka 
lupa on edelleen voimassa. 
Koskesta otetulla sähköllä 
on pyöritetty myllyn lisäksi 
sahaa, höyläämöä sekä pä-
rehöylää. 

Osuuskuntana toiminta 
jatkui myllyrakennusten pa-
loon saakka, joka tapahtui 
vuonna 1930. Sen jälkeen 
paikkaa on isännöinyt Hal-
tun suku aina –tälle vuosi-
tuhannelle saakka. Myllyn 
rakensi uudelleen vuonna 
1932 Niklas Halttu, jonka jäl-
keen myllykanava patoineen 
ja myllyrakennus muodosti-
vat pienehkön teollisuusmi-
liöön.  Sittemmin omistajina 
ovat olleet Hemmi Halttu ja 
myöhemmin hänen veljen-
sä Esko, joka varsinaisesti 

Laajalti tunnettu Haltun mylly 
jälleen toimintakunnossa

nosti myllyn kukoistukseen, 
ajoi muun muassa kuorma-
autolla laajalla alueella kerä-
ten viljaa ja kuljetti jauhoina 
takaisin asiakkaille. Kevät-
puolella taas paikka täyttyi 
sahattavista tukeista, joita 
sahattiin asiakkaiden tarpei-
den mukaan rakennustar-
vikkeiksi. 

Myllyn ja sahan toimin-
ta hiljeni -80 luvulla ja 1990 
luvulta mylly oli käyttä-
mättömänä ja pääsi pahasti 

rapistumaan. Perikunnalta 
paikka siirtyi lyhyeksi ajaksi 
oululaiselle Lasse Haapasel-
le, joka laittoi lehteen myl-
lystä myynti-ilmoituksen. 
Sen näki oululainen eläk-
keellä oleva muurari Reijo 
Rautio, kävi tutustumassa 
paikkaan, ihastui ja teki heti 
päätöksen alueen hankkimi-
sesta vuonna 2006. Sen jäl-
keen myllyalue on suurella 
ja sitkeällä työllä rakennettu 
alkuperäiseen kuntoon ja 
nyt mylly on käyttökunnos-
sa. Tosin tiukkojen EU-sää-
dösten vuoksi myllykivet 
voivat jauhaa vain eläimille 
tarkoitettua jauhoa. 

Vanhan  
kunnostaminen 
kiinnostanut aina
-Minua on kiinnostanut 
kaikki vanha koko iän. Olen 
entisöinyt moottoripyöriä, 
traktorin sekä autoja, kertoo 
Reijo Rautio. Myllyalueella 
kunnostustyö aloitettiin itse 
myllyrakennuksesta ja sen 
perustuksista. Sokkelit va-
lettiin, konehuone purettiin 
ja rakennettiin uudelleen 
Oulusta nuorisotyökeskuk-
sen purkutyömaalta siirre-
tystä puutavarasta. Raken-
nus on vuorattu uudelleen 
ja laitettu peltikatto. Ulko-
maalina on käytetty itse val-
mistettua punamultamaalia, 
johon on käytetty hylkei-
den rasvaa. Uudet ikkunat 
ja ovet Rautio on valmista-
nut itse. Myllyrakennelma 
on myös käyty läpi, laitettu 
uusi kotelo ja sihti. Joitakin 
osia saatiin Asemankylän 
vieressä sijainneesta hylä-
tystä Patosaaren vanhasta 
myllystä. 

Sitten oli vuorossa myl-
lykanavan kunnostus. Kai-
vinkoneella nostettiin sinne 
vierineet kivet ja kanava 
puhdistettiin ja aukaistiin, 

Sähköä jauhavan turbiinin siipipyörä, joka on myös kun-
nostettu ja tällä hetkellä veden alla. 

Myllykanava on kunnostettu sähkön tuotantoon niin ylä- kuin alapuoleltakin. Luvat 
ovat vuodelta 1916.

Reijo Rautio ja naapuri 
Jani Maunu katselemassa 
rakennusvaiheen eri vai-
heista kuvattuja kuvia.

Usean vuoden tiiviin työskentelyn jälkeen Reijo Rauti-
olla on syytä tyytyväisyyteen, myllyrakennus on entisöi-
ty ja kunnostettu sekä omalla sähköllä toimiva myllylait-
teisto on toimintakunnossa.

sillä pahasti vesottumaan 
päässyt alakanava oli täynnä 
joen tuomaa hiekkaa ja muu-
ta maata. Sähköntuotantoon 
tarvittava generaattori ja 
turbiini on kunnostettu, osin 
hankittu myös uusia laittei-
ta. Nyt 24 kw generaattori 
jauhaa sähköä ja turbiini an-
taa maksimissaan 50 hevos-
voiman. Sähköä käytetään 
myös Raution vuonna 2009 
rakentaman talon lämmi-
tykseen ja kotitarvesähköön. 
Kosken vieressä oleva sauna 
oli parhaimmassa kunnossa. 
Vielä on kunnostuslistalla 
muun muassa tallirakennus, 
joka on kaatumaisillaan. Sen 
yhteydessä on ollut aika-
naan myös paja.

Tällä hetkellä 77-vuotias 
Reijo Rautio on tehnyt kun-
nostustyöt pääosin itse. 
Velimies on jonkin verran 
autellut sekä maalaustöihin 
osallistuivat Reijon kaksi 
tytärtä. Lähinaapuri Jani 
Maunu on ammatiltaan kir-
vesmies ja hänen kanssaan 
on käyty monet keskustelut 
ja tuumaukset, josta on ollut 
suuri apu. 

Reijo asuu noin puolet 
ajasta Oulussa, mutta viih-
tyy oikein hyvin myös Kui-
vajoen varrella, josta saa ka-
laa. Tänä kesänä on tarkoitus 
käyttää myllyä jauhamiseen. 
Myllärin taidoissa Reijo ker-
too vielä tarvitsevansa apua, 
jota alkaa olla entistä vaike-
ampi saada.

-Mylläreitä ei tahdo enää 
löytyä neuvomaan. 

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

• MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUT
• NIBE -MAALÄPÖPUMPUT
• LVI-TYÖT
• LVI-TARVIKKEIDEN  MYYNTI JA ASENNUS

Lämpötekniikka Sankala Oy
Erkki 0400-475 877, Mika 040 501 35 11

www.lampotek.fi

Lumi- metsä -ja maaurakointi

Toimitamme hiekat, murskeet ja sorat 
Kaivikone ja pyörökuormaaja työt  

AIMO PÄÄKKÖ
Puh. 0400-296554

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

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

Virkistystoimikuntamme  
järjesti kevätretken Ylläksel-
le. Matkaan kuului yritys-
vierailu Villa- ja Viinitilalle 
sekä Saaga-hotellin esittely. 
Matka onnistui hyvin. Yrit-
täjät saivat virkistystä sekä 
tietoa.

Iin keskustan liikkeet ovat 
saaneet, nyt ja jo kymmeniä 
vuosia sitten, lomailevilta 
sekä ulkopaikkakuntalaisilta 
asiakkailtaan kyselyjä Alkon 
sijainnista. Kauppiaitten ja 
asiakkaitten yhteinen toive 
on ollut, että Iin keskustan 
liiketoiminta vilkastuisi ja 
palvelutarjonta monipuolis-
tuisi. Alkon myymälän tulo 
kuntakeskukseen toteuttaa 
osaltaan tätä toivetta. Sik-
si Iin Yrittäjät ry:n hallitus 
lähetti maaliskuussa vetoo-
muksen Alkoon, jotta tämän 
toteutuu. Näin on nyt tapah-
tumassa.

Olemme myös laatimas-
sa aloitetta Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjät ry:lle asiasta, 
että jokaisesta paikallisyh-
distyksestä, joita ovat mm. 
Iin Yrittäjät ry sekä Kuiva-
niemen Yrittäjät ry,  pitää 
olla edustus PPY:n hallituk-

Kesäinen tervehdys Iin Yrittäjiltä!
Iin Yrittäjiltä on löytynyt puhtia pienen pitäjän verran tämän 
kevään ja alkukesän aikana. Vauhti näyttää vain kiihtyvän.

sessa. Oulun pohjoispuolen 
paikallisyhdistyksistä ei ole 
nykyään edustusta juuri ol-
lenkaan. Olemme huoman-
neet sen että, Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien toiminta 
on painottunut vahvasti Ou-
lun etelänpuoleisiin kuntiin. 
Asiaa valmistellaan edel-
leen.

Iin kunnan tekninen lau-
takunta on tehnyt elinvoi-
maisuusarvion 21.06.2011; 
§51. Iin Yrittäjät teki  aloit-
teen joulukuussa 2009 elin-
voimaisuusarviontimallin 
luomisesta Iin kuntaan ja 
nyt se on mukana päätök-
senteossa. Seuraamme mie-
lenkiinnolla miten yritys-
toiminta otetaan huomioon 
arviointeja tehtäessä. Näillä 
molemmilla päätöksillä, jot-
ka ovat §51:n käsittelyssä, on 
vaikutusta myös yritystoi-
mintaan. Elinvoimaisuus ja 
sen kehittäminen on nähtävä 
kokonaisvaltaisena proses-
sina, jossa myös laadukkaat 
palvelut, ammattiosaami-
nen, aluesuunnittelu ja asu-
misen taso tukevat yritysten 
toimintaympäristön ja toi-
mintaedellytysten kehittä-

mistä. Kunta ja yrittäjät ovat 
pyrkineet parantamaan kes-
kinäistä vuorovaikutustaan. 
Sen vuoksi kunnanhallitus  
päätti perustaa elinvoimai-
suus työpajan. Sen tavoite 
oli luoda Iin kuntaan elin-
voimaisuusarviontimallin, 
jonka avulla julkista päätök-
sentekoprosessia voidaan 
kehittää yrittäjämyöntei-
sempään suuntaan. 

Toimimme edelleen ak-
tiivisesti Iin tapahtumissa. 
Iin Lohimarkkinat olivat 
kesäkuun alkupuolella ja 
palvelimme Huilingissa. 
Tapahtumaa väritti tänä 
vuonna maalimanmestari 
Juha Matti Aaltosen vierailu 

kotikunnassaan sekä Nais-
ten kymppi. Olimme myös 
palvelemassa Huilingissa, 
Pelimannien Pikkujuhan-
nuksena.

Muistutan, että Iistä läh-
tee 12 jäsenen ryhmä Sei-
näjoen Yrittäjäpäiville 21.-
23.10.. Kutsu koskee kaikkia 
jäseniä. Lue lisää; http://
www.yrittajat.fi/yrittajapai-
vat2011/

Toivotan menestystä Kuiva-
niemen Pitäjämarkkinoille!

Anna Turtinen
 Iin Yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja

Kuvassa Iin Yrittäjät kuuntelevat kiinnostuneina Ylläk-
sen Viini- ja Willan toimitusjohtajan kokemuksia maati-
la- ja matkailualanyrittäjyydestä kevätretkellään Ylläk-
sen maisemiin”.

Naisten Kympin lämmitte-
lyverryttely ennen juoksua 
Iin Lohimarkkinoilla.

Petroskoin pelimannit 
esiintyivät Huilingin la-
valla pelimannien Pikku-
juhannuksena22.6. Iin 
Yrittäjät olivat mukana ta-
pahtumassa tarjoamalla 
esiintyjille pullakahvit.

Plussaa joka ostoksesta.

Kisatie 1, 91100 Ii
Puh. 040 158 7000, fax 08 817 9200

Palvelemme 
ma-pe 7-21, la 7-18 , su 12-18

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

Puh/fax 724 7611
matkapuh. 040 561 8422

arja.honkamaa@mail.suomi.net



2011 11
Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2011

Maarit Halttu on töissä Sie-
vin Saven myymälässä, Me-
rihelmen rakennuksessa, 
myyjänä. Halttu tuli suoma-
laisille tutuksi 7 Päivää -leh-
den Miss XL 2006 -kilpailun 
voittajana. Samana vuon-
na hän voitti Hobby Hallin 
persoonakilpailun ja pal-
kinnoksi muutamia kuvaus-
keikkoja.

Nyt ura Hobby Hallilla 
on venynyt jo 4 vuoteen ja 3 
vuotta sitten hänet valittiin 
FloG-malliston kasvoksi. 
Hobby Hallin katalogeis-
sa esiintymisen ansiosta 
Haltulle poiki myös muita 
mallikeikkoja, mm. Anttilan 
kuvastoon ja Kodin kuva-
lehteen.  

- En ole halunnut minne-
kään mallitoimistoon, kos-

Kuivaniemen kaunotar

ka tämä on minulle myös 
harrastus. Käyn noin kerran 
kuussa Helsingissä kuvauk-
sissa ja nautin mallina olosta 
sekä työilmapiiristä ja yhteis-
hengestä kuvaustilanteissa, 
Halttu kertoo.

- Olen saanut erittäin hy-
vää palautetta kuvista, kun 
kerrankin on oikean kokoi-
nen XL-malli. En ole ikinä 
osannut hävetä mittojani, 
eikä elämää pidäkään ottaa 
niin vakavasti. Meillä on 
vain yksi elämä ja siitä pitää 
ottaa kaikki irti, mutta nöy-
ryyttä pitää myös löytyä. 
Minä-itse -ihmisiä ei ennak-
koluuloista huolimatta mal-
limaailmassa arvosteta ko-
vin pitkälle, Halttu kertoo.

Jenny Kärki

- Etenkin kesäiseen aikaan on erittäin tärkeää, että juo paljon 
vettä. Kuitenkin välttääkseen keholle ja iholle tärkeiden suo-
lojen huuhtoutumista kokonaan, voi veden sekaan laittaa esi-
merkiksi yhden kristallisuolakiteen per litra.

- Kuumilla keleillä hikoillessa raskaat meikit saattavat valua 
kasvoilta, joten ennen kesää voi kestovärjätä ripset ja kulma-
karvat. Tällöin meikkiä ei tarvitse laittaa runsaasti ja kasvoilla 
säilyy meikkaamattomallakin hyvä yleissiisteys.

- Suora auringon valo vanhentaa ihoa, joten paljon ulkona 
aikaa viettävien pitää käyttää suojakertoimellisia aurinkoras-
voja ja tarpeeksi suuria määriä. 

- Ihonhoito, kosteutus ja tarvittaessa kuorinta ovat hyviä 
keinoja hoitaa ihoa ulkoa päin. Sisältä päin ihon voi pitää kun-
nossa nauttimalla vitamiineja ja kalaöljyä, monipuolisen ruoka-
valion tukena. Myös säännöllinen urheilu parantaa aineenvaih-
duntaa, mikä raikastaa ihoa.

”Maaritin nätteysniksit”

Maarit Halttu esiintyy Hobby Hallin katalogeissa malli-
na. Maaritin kasvot ovat monelle tutut sitä kautta.

Näin luki Martta Miettusen 
lastenlasten lahjoittamssa 
mitalissa, mutta Kuivanie-
meltä syntyisin oleva Miet-
tunen palkittiin myös viral-
lisemmalla 8.5.2011 Vuoden 
kuivaniemeläinen äiti -pal-
kinnolla. Kunniamainintaa 
on ollut tapana jakaa vuosit-
tain Kuivaniemellä pidetys-
sä äitienpäivätilaisuudessa.

- Meillä (minulla ja van-
himmalla tyttärelläni) ei ol-
lut mitään tietoa sellaisesta 
palkinnosta. Minä vain pyö-
rittelin päätäni aluksi, että 

Vuoden Kuivaniemeläinen Äiti
Martta Miettunen on

”Sinä huolehdit, rakastat ja välität. Sinulla on vuosien 
tuomaa kokemusta ja elämäniloa. Olet paras isoäiti koko 

maailmassa. Sydämesi on täyttä kultaa!”

minun nimenikö he sanoi-
vat, Miettunen naurahtaa.

Sopusuhtaista 
perhe-elämää
Martta Miettunen on sekä 
äiti, isoäiti että isoisoäiti. 
Omia lapsia hänellä on 6 ja 
lapsenlapsia 16 sekä 13 las-
tenlastenlasta. Jälkipolvet 
ovat levinneet maailmalle, ja 
kaukaisin jälkeläinen opis-
kelee Itävallassa saakka.

Lapsensa Miettunen on 
kasvattanut Kaupin tilalla, 

jota asuttaa nyt hänen nuo-
rin poikansa. Kaikki jälkeläi-
set ovat vuorollaan saaneet 
tutustua maatilan töihin, sa-
malla kun äidin kädet ovat 
olleet täynnä metsä- ja maa-
taloustöitä.

- Meidän perhe-elämäm-
me on ollut aina kaikin puo-
lin sopusuhtaista. Touhua 
on piisannut ja edesmennyt 
mieheni auttoi aina kaikis-
sa askareissa ja minä autoin 
häntä, Miettunen muistelee.

Nykyään hän pitää itsen-
sä virkeänä käymällä useasti 

viikossa seniorikerhossa, 
tekemällä käsitöitä ja  osal-
listumalla Veteraaninaisten 
johtokunnan sekä Eläkelii-
ton toimintaan. 

- Minulla on sellainen 
luonto, että aina pitää tehdä 
asioita. Kun on elämän lah-
jan saanut niin on pitänyt 
myös oppia tekemään. Joka 
ilta tytöt soittelevat, että mi-
ten on päivä mennyt ja hyvä 
minun on täällä Kuivanie-
mellä olla, kun aina rakkaat 
käyvät kylässä, Miettunen 
hymyilee.

Perinteinen äitien-
päiväjuhla löysi 
kannattajia

Kuivaniemen kunta oli 
tavannut järjestää vuosittain 
perinteisen äitienpäiväjuh-
lan, mutta Iihin yhdistyt-
tyä juhlan pitäminen ikään 
kuin unohtui. Kuivaniemen 
kappeliseurakunnan vah-
timestari ja suntio Helvi 
Ruotsalainen, on yksi in-
nokkaimmista äitienpäivän 
puolestapuhujista.

- Ennen äitienpäivä on ol-
lut iso ja juhlava tapahtuma, 
niin kyllä sitä pohdittiin, että 
on se kumma kun ei äitejä 
juhlita, kun viime vuonna 
juhlaa ei saatu kasaan. Tämä 
uusi tapahtuma perustuu 
vapaaehtoisuuteen sekä 
lahjoituksille, Ruotsalainen 
kertoo.

Tämän vuoden äitien-
päiväjuhlassa kuultiin mm. 
Raimo Hentosen laulua sekä 
Lea Kestilän runonlausun-
taa. Ruotsalainen haluaa 
muistuttaa, että juhlaan on 
tervetulleet kaikki ja hän ha-
luaa rohkaista osallistumaan 
etenkin nuoria äitejä.

Jenny Kärki 
Martta Miettunen sai Vuoden 2011 kuivaniemeläinen äiti -kunnianimen, josta muis-
toksi hän sai diplomin koristamaan olohuonetta.

Iin kunta luovutti jääkiek-
koilija Juhamatti Aaltosel-
le kesäkuussa tontin, lo-
ma-asunnon rakentamista 
varten. Rantatontti Tango-
haarasta, Iijokisuulta päätet-
tiin luovuttaa kunnanhalli-
tuksen kokouksessa 31.5.

Iiläissyntyinen Aalto-
nen pelasi Suomen jääkiek-
komaajoukkueessa, joka 
menestyksekkäästi voitti 
maailmanmestaruuden Bra-
tislavassa 15.5.2011. Kärpis-
sä SM-liigauransa aloittanut 

Juhamatti Aaltoselle tontti

Aaltonen edustaa tällä het-
kellä Venäjän KHL-jääkiek-
koliigassa pelaavaa Metal-
lurg Magnitogorskia.  

Iin kunnalla on ollut 
tapana aikaisemminkin 
muistaa menestyksekkäitä 
urheilijoita lomarakennus-
paikalla. Samassa paikas-
sa on nyt kolmen mestarin 
tontit rinnakkain: yksitoista 
paralympialaisten maasto-
hiihdon kultamitalia voitta-
nut Tanja Kari sekä Suomen 
Jääkiekkoleijona numero 176 

Kunnanjohtaja Markku Kehus ojensi tontin lahja-

kirjan jääkiekkoilija Juhamatti Aaltoselle.

Kärpissä pelanneet MM-kiekkoilijat vierailivat Oulun to-
rilla ja väkeä kokoontui MM-juhlaan noin 20 000 hen-
keä. Juhamatti Aaltonen edessä lippalaikki päässään. 
Ilmaveivimaalin tehnyt Mikael Granlund oikealla. Kuva 
Illan Isäntä Oy.

Hannu Järvenpää omistavat 
Aaltosen naapuritontit.

Tontin luovutuksesta 
tiedotettiin yleisötapahtu-
massa Iin Huilingissa, jon-
ne saapui yli tuhat ihmistä. 

Kunnanjohtaja Markku Ke-
huksen mukaan Aaltonen 
jakoi tapahtumassa nimikir-
joituksia lähes kahden tun-
nin ajan. (jk)
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Turve kulkee pyörillä

Turve lämmittää sekä työl-
listää kuivalaisia, ja yksi 
heistä on Kaakkuriniemi 
Oy:n turpeenkuljettaja Juha 
Pakanen. Hän on kuljettanut 
turvetta jo lähes kymmenen 
vuotta ja nykyisessä työpai-
kassaan hän on ollut kah-
deksan ja puoli vuotta.

Tällä kertaa toimittajakin 
hyppää turverekan kyytiin 
ja lähdemme Pakasen kans-
sa ajamaan Kuiva-Turve 
Oy:n omistamaa Kompsa-
suota kohti.

- Riippuu kuinka kauka-
na suot ovat tehtaista, mutta 
yleensä käyn päivässä hake-
massa noin 3 kuormallista 
turvetta, kertoo Pakanen.

Rekkakuskit  
piilosilla
Suot, joilta turvetta haetaan, 
ovat enimmikseen usei-
den kymmenien kilometri-
en päässä tehtailta, ja  soille 
pitää ajaa kapeita metsäteitä 
pitkin. Kuskit pitävät silmäl-
lä liikennöiviä rekkoja tieto-
koneilta ja tarvittaessa kom-
munikoivat lälläreillä.

- Minä menen piiloon niin 
pääset rauhassa sieltä pois, 
tokaisee Pakanen radiopu-
helimeen, mikä aiheuttaa 
välitöntä huvitusta toimitta-
jassa. Pian käy selväksi, että 
kyseessä on kuskien termi 
sille, että ajaa rekan odotte-

lemaan kapeaan tiehen teh-
dylle levikkeelle, jotta kolle-
ga pääsee ongelmitta ohitse.

- On sitä monesti jou-
duttu peruuttelemaan täs-
sä uran aikana. Ja kerran 
talvella jouduin ajamaan 
rekan metsään, kun kaveri 
tuli yllättäen mutkan takaa 
eikä ollut kuullut sijaintiani 
jostain syystä. Vahingoilta 
vältyttiin, mutta neljä tun-
tia meni, että saimme rekan 
takaisin tielle, muistelee Pa-
kanen. 

Ei pelkkää ajamista
Kompsasuon liepeillä odot-
telemme hetkisen, jotta 

edellinen kuski saa lastat-
tua rekkansa täyteen. Suo 
on valmisteltu jyrsimällä ja 
möyhimällä turvetta, ja se 
on koottu isoiksi läjiksi suon 
laidalle. Pakanen istuu itse 
pyöräkuormaajaan ja kau-
hoo läjistä kahteen konttiin 
yhteensä yli 39 tonnia tur-
vetta.

Mittareiden kanssa pitää 
olla tarkkana, jotta koneen 
lämpötila pysyy sopivana. 
Turvallisuusmääräykset 
ovat muutenkin tarkkoja, 
sillä jos turve syttyy pala-
maan, sitä on erittäin hanka-
la sammuttaa.

- Vaikka tässä saa tehdä 
paljon itse ja pitää itsekin 
kyetä organisoimaan asioita, 
niin ei tätä työtä kuitenkaan 
yksin tehdä. Sen verran pi-
tää olla asiakaspalveluhen-
keä, että tulee toimeen mo-
nenlaisten ihmisten kanssa, 
esimerkiksi tehtaalla porista 
isojenkin herrojen kanssa, 
kertoo Pakanen.

Pakanen polkaisee rekan 
liikkeelle ja matka jatkuu 
täydellä kuormalla kohti 

Veitsiluodon paperitehdas-
ta. Kuivaniemen kohdalta 
käännymme nelostietä poh-
joiseen.

- Muutenhan tässä on 
mukava ajella, mutta tällä 
tiellä kiireisimmät henkilö-
autot ohittelevat turhan vaa-
rallisissa paikoissa. Erään-
kin kerran jos olisin ajanut 
kymmenen senttiä lähempä-
nä keskikaistaa, niin ohitta-
ja olisi kiilautunut (Simon) 
vaijerikaistan ja rekan väliin, 
Pakanen kauhistelee.

Turve turvaa  
tulevaisuuden
- Kyllä minä pidän näistä 
töistä, eihän tätä muuten te-
kisi. Ajaessa aika kuluu mu-
kavasti ja mielelläni teen 
pidempiäkin reissuja. Mut-
ta tehtailla kun pitää jos-
kus odottaa useitakin tun-
teja, että pääsee purkamaan 
lastia niin aikaa on hanka-
la saada kulumaan. Joskus 
jopa pakolliset 15 min ajo-
tauot tuntuvat suolaisilta, 
kertoo Pakanen.

Vapaa-ajan Pakanen saa 
kulumaan perheen ja met-
sästyksen parissa.

- Työajat ovat sellaisia, 
että silloin töitä tehdään kun 
pystyy, eikä se katso kelloa. 
Monet joulutkin olen ollut 
ajamassa, mutta nyt kun ko-
tona on 2- ja 4-vuotiaat lap-
set niin pitää yrittää saada 
juhlapyhät vapaaksi. Lisäksi 
tuo hirven ja lintujen met-
sästys on minulle erittäin 
mieluista hommaa, ja sille-
kin jää aikaa aivan kivasti, 
Pakanen selostaa.

Turpeen kanssa työsken-
teleminen ei ole verenpe-
rintöä Pakaselle, mutta sisa-
ruksista useampi työllistyy 
nykyään turpeen ansiosta.

- Tulevaisuudessa toi-
veena on asustella perheen 
kanssa Kuivaniemellä ja 
tehdä edelleen töitä kodin 
lähellä. Kyllä minä luotan 
tähän turvehommaan ja sii-
hen, että se säilyy hyvänä 
työllistäjänä täällä, Pakanen 
toteaa.

Jenny Kärki

Tällä kertaa Pakanen käy tyhjentämässä lastaamansa turpeet Veitsiluodon pape-
ritehtaalle: ”Monesti täällä tehdasalueella saa odotella, mutta nyt käymme purka-
massa pihalle niin menee homma nopeammin.”

Juha Pakanen päätyi kuljetusalalle sattumalta: ”Kaveri pyysi viikoksi tuuraamaan ja 
nyt tätä on jatkunut 14 vuotta, joista lähes 10 vuotta turvekuskina.”

”Kannattaa mennä kauempaa ottamaan kuvia, ettei tule tavaraa niskaan” ohjeis-
taa Pakanen toimittajaa, ennen kuin istuu pyöräkuormaajaan. Turpeen komeasta 
pölähdyksestä näkee, että ohje oli tarpeen. 

Kuivaniemi kuuluu maam-
me soisimpiin alueisiin, jos-
sa GTK:n tutkimusten mu-
kaan on yli 50 ha:n laajuisia 
suoalueita lähes 41 000 ha. 
Näistä suoalueista turve-
tuotannossa on tällä hetkel-
lä noin 1 900 ha eli vajaa 5 
%. Kuiva-Turve Oy:llä tuo-
tantoalueita on 1 500 ha, 
joista vanhimmilla alueilla 
tuotanto käynnistyi jo 80- ja 
90-lukujen vaihteessa.  En-
simmäisiä alueita on jo pois-
tunut, ja niitä on otettu pel-
to- ja metsätalouskäyttöön. 

Jotta turvetuotannon työ-
paikat, noin 100 henkilötyö-
vuotta, saataisiin pidettyä 
jatkossakin Kuivaniemellä, 
tarvitaan uusia alueita pois-
tuvien tilalle. 

Uusien tuotantoalueiden 
hankkiminen ja luvittami-
nen kestää useita vuosia, 
jopa kymmenen vuotta. Jo 
hankintavaiheessa on tärkeä 
huomioida se, että hankitaan 
suoaluetta myös vesienkäsit-
telyrakenteita varten. Hyvin 
toimiva pintavalutuskenttä 
tulee rakentaa luonnonti-

laiselle suolle, jotta veden 
puhdistuminen tapahtui-
si mahdollisimman hyvin. 
Ympäristölupahakemusta 
varten otetaan vesinäytteitä 
jo ennakkoon turvetuotan-
toon suunnitellulta alueel-
ta tulevista valumavesistä. 
Näiden ennakkonäytteiden 
tuloksia voidaan sitten ver-
rata tuotannon aikana otet-
tujen näytteiden tuloksiin, ja 
arvioida muutoksia.

Uusien suoalueiden 
luontoarvot ja vaikutukset 
lähiympäristöön kartoi-

tetaan yksityiskohtaisesti 
ennen luvan hakua alan 
asiantuntijoiden toimesta.  
Kasvillisuuskartoituksen yh-
teydessä selvitetään alueen 
erilaiset luonto- ja suotyypit 
sekä kasvilajit. Erityisesti 
selvitetään mahdollisten 
suojeltujen tai uhanalaisten 
lajien esiintymistä alueella. 
Esimerkiksi Suomen kan-
sainvälisiin vastuulajeihin 
kuuluvan vaaleasaran esiin-
tymät huomioidaan. Myös 
alueen linnusto kartoitetaan 
tarkasti. Linjalaskentamene-

telmällä arvioidaan suoalu-
een pesimälinnuston lajisto 
ja parimäärä.  

Turvetuotantoalueiden 
ympäristölupahakemukset 
käsitellään Pohjois-Suo-
men aluehallintovirastossa 
Ympäristölupavastuualue-
yksikössä. Lupahakemusten 
käsittely kestää keskimäärin 
noin vuoden, jonka aikana 
lupahakemusta täydenne-
tään tarpeen mukaan. Tänä 
keväänä uusiin ympäristö-
lupahakemuksiin on tehty 
lisäselvityksiä mm. viita-
sammakoiden esiintymisen 
osalta. Sammakoiden kutu-
aika on toukokuussa, jolloin 
niiden olemassaolo voidaan 

tunnistaa ääntelyn perus-
teella.  

Luontoarvojen kartoituk-
sen tulokset sekä suunnitel-
mat turvetuotantoalueiden 
käytöstä ja valumavesien 
käsittelyratkaisuista kootaan 
ympäristölupahakemuk-
seen. Lähialueiden asukkail-
la, ympäristöviranomaisilla 
ja valuma-alueen rannan-
omistajilla on mahdollisuus 
esittää lausuntoja ja kom-
mentteja lupahakemuksen 
sisällöstä. Näin asiat tulevat 
harkittua ja punnittua kaik-
kien asianomaisten taholta.

Virpi Käyhkö

Luontoarvot kartoitetaan tarkasti
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Iin kunta on ottanut viime 
vuosien aikana merkittäviä 
askelia uusiutuvan energian 
käytössä, yhdessä Oulun-
kaaren kuntayhtymän kans-
sa. Uusiutuvaksi energiaksi 
luetellaan puun lisäksi esi-
merkiksi vesi-, tuuli- ja au-
rinkovoima. Oulunkaaren 
uusiutuvan energian yri-
tyskeskus poiki neljä uutta 
lämpö- ja hakeyritystä, ker-
too Iin kunnanjohtaja ja pro-
jektijohtaja Markku Kehus.

- Lisäksi me muutimme 
yli 2 miljoonan litran edestä 
mineraaliöljyä puuenergiak-
si. Konkreettisesti se näkyy 
esimerkiksi Iissä, kun kou-
lujen lämmitysjärjestelmiä 
vaihdettiin öljylämmittei-
sistä toimimaan hakkeella, 
Kehus kertoo.

Iissä luotetaan uusiutuvaan energiaan
Uusiutuvan energian yri-

tyskeskus lopetettiin 30.6. ja 
sitä paikkaamaan suunnitel-
tiin syksyllä netissä avautu-
va kolmevuotinen Bioener-
giapörssi-hanke. Tämän 
sähköisen markkinapaikan 
tavoitteena on tuoda entistä 
enemmän puupolttoainei-
ta markkinoille ja vähentää 
mineraaliöljyn köyttöä en-
tistestään. 

Ii suunnittelee uusiutu-
van energian käyttämistä 
muissakin kunnan omista-
missa kiinteistöissä ja uskoo 
sen hyödyttävän kunnan 
taloutta. Kehuksen mukaan 
Iin kunta on jo lähitulevai-
suudessa omavarainen säh-
köntuottaja ja hieman pi-
demmällä tähtäimellä myös 
energian viejä.

Olhavaan raken-
nettava uusiutuvaa 
energiaa tuulesta
Iin kunnassa on tällä hetkel-
lä meneillään myös kaksi 
suurta tuulivoimahanketta. 
TuuliWatti Oy:n kahdeksan 
voimalan tuulipuisto Olha-
vaan sekä wpd Finlandin 
(wind power department) 
merituulipuisto Suurhie-
koille.

Merituulipuisto Suur-
hiekat on Suomen ensim-
mäinen vesiluvan saanut 
avomerihanke. Lupa mah-
dollistaa 80 tuulivoimalan 
rakentamisen. Voimaloiden 
on arvioitu tuottavan säh-
köä jopa 1500 GWh vuodes-
sa, mikä vastaa 300 000 ei-
sähkölämmitteisen asunnon 

vuotuista kulutusta.
Puiston ympäristövai-

kutusten arviointi on päät-
tynyt ja kaava nyt yleisesti 
nähtävillä. Rakennusvaihe 
alkanee vuonna 2013.

- Nykyään on kiinnitettä 
entistä enemmän huomiota 
tuulipuistojen ympäristö-
vaikutuksiin. Niitä ei tar-
kastella pelkästään lintujen 
kannalta, vaan esimerkiksi 
jääkö puolustusvoimien 
kannalta katvealueita, ker-
too Markku Kehus.

Iin kunta on myös muka-
na Perämerenkaaren tuuli-
voiman rakentamisessa. 

Jenny Kärki

Havainnekuva siitä, miltä maisema näyttää 4-tieltä käsin, 
kun Olhavan tuulipuisto saadaan valmiiksi. 

Kuivaniemellä toukokuussa tehty hakkeen polttotesti Siika-
tien lämpökeskuksessa näytti suuntaviivat, miten normaa-
listi pellettiä polttovavalla lämpölaitoksella voitaisiin käyt-
tää pienikokoista haketta polttoaineena. Energiansaanto oli 
jo kohdallaan, mutta toimintavarmuuden varmistamiseksi 
polttoaineen syöttötekniikkaa on vielä kehitettävä.

Hakkeen käytön lisäämisellä olisi erityisen suuri mer-
kitys haja-asutusalueen ihmisille. Työllisyysvaikutukset 
maaseudun asukkaille olisivat ymmärrettävästi ilman tie-
teellisiä tutkimuksiakin merkittävät, jos hakkeen käyttöä 
voitaisiin tehostaa. Eivätkä hyödyt jää pelkästään siihen. – 
Tämähän se on tarkoitus, että saataisiin hakepuu käyttöön. 
Siitä olisi myös iso metsänhoidollinen hyöty, lämpö-, vesi- ja 
ilmastointialan yrittäjä Matti Kumpulainen Kuivaniemeltä 
painottaa. 

Vissi vaikutuksensa hakkeen poltolla on myös Suomen 
energiaomavaraisuuden parantamiseksi. Mitä enemmän 
energiaa Suomessa uusiutuvista luonnonvaroista paikan 
päällä tuotetaan, sitä vähemmän yhä villimpänä käyvä polt-
toöljyn hinnoittelu Suomea ja suomalaisia kovistelee.

Energiantuotto kohdallaan
Uusiutuvan energian yrityskeskus -hankkeen projektipääl-
likkö Tero Paananen havaitsi muutamia kehitystarpeita, jot-
ka ratkaisemalla haketta voitaisiin käyttää pellettilämpökes-
kuksissa: – Lähinnä polttoaineen syöttöruuveja ja varastoja 
ja siiloja pitää muuttaa, ja ohjelmoinnin on oltava erilaista. 
Pitää syöttää useammin ja tasaisemmin, Paananen toteaa.

Matti Kumpulainen oli myös mukana Kuivaniemellä teh-
dyissä hakkeenpolttokokeissa. – Käytimme laatuhaketta, eli 
kuivattua ja seulottua haketta. Koepolttoja tehtiin kaksi päi-
vää, ja tulos oli erittäin positiivinen. 500 kilowatin kattilassa 
päästiin jo yli 400 kilowatin tehoon. 

Hän arvioi, että Arinan rakennetta muuttamalla hakkeen-
polton hyötysuhde saadaan paremmaksi. Pienillä muutok-
silla päästään täyteen tehoon.

Todettuja teknisiä jatkokehittämisen tarpeita ilmeni sekä 
polttoaineen syötössä että palopesän rakenteessa. Seulotussa 
hakkeessa ei pitkiä tikkuja ja kiviä enää ole, mutta hakkeen 
palamisprosessi poikkeaa aika paljon pelletin palamisesta, 
ja se on otettava huomioon.

Nykyinen pelletille suunniteltu lämpökeskuksen palope-
sä on hakkeelle liian ahdas, jolloin palava tuhka jäi pyöri-
mään polttoaineen syöttöaukon eteen. Polttoaineen palami-
nen on saatava kattiloissa tasaisemmaksi. 

Pellettilaitoksen syöttöruuvit, varastot ja siilot vaativat 
myös muutoksia. Hake tukkeuttaa nyt käytössä olevat polt-
toaineen syöttökanavat. Ne ovat liian ahtaita hakkeelle.

Tekniset muutostarpeet ovat periaatteessa jo tiedossa, 
mutta ilman toimivaa mallilaitosta laajamittaiseen hakkeen 
käyttöön ei vielä päästä. Vaikka lämpökeskuksen tekniset 
ongelmat ratkaistaisiin, niin koko tuotantoketjun toiminta-
kuntoon saattaminen jää odottamaan valtiovallan poliittisia 
päätöksiä. Niin sanotun risupaketin arvo on hakkeen käytön 
kehittämiselle erittäin painava. Hakkeen käytön tulevaisuus 
on tiukasti eduskunnan käsissä. (EsLe)

Polttokoe tuki hakkeen
käyttöä bioenergiana

Kuivaniemen Siikatien lämpökeskuksen pelletinpolt-
topesässä poltettiin kokeeksi haketta. Ilmeni, että 
muutamilla kattilan palopesän ja polttoaineensyö-
tön muutoksilla samankokoisissa lämpökeskuksissa 
pelletin rinnalla voitaisiin käyttää myös haketta. 

Kuivaniemen hakkeenpolt-
tokokeiluissa selvitetään, 
kuinka nopeasti hake voi-
daan saada lämpökeskuksen 
polttoaineeksi. Ilman nykyi-
sin käytössä olevaa raaka-ai-
nepuidewn yli vuoden kes-
tävää kuivattelua maastossa 
hakkeen kilpailukyky ener-
gialähteenä hyppää aivan 
uusiin lukemiin.

Hakkeen kiertoa voidaan 
nopeuttaa kuivaamalla hake 
välittömästi keräämisen jäl-
keen. Jos hakkeen pikakui-
vaustesteissä onnistutaan, 
hake on erittäin kilpailuky-
kyinen energialähde.

Hakkeen pikakuivauksella 
energiatehokkuus ylös

Kuivaniemellä keväällä 
aloitettuja hakkeenpolttoko-
keiluja jatketaan taas syksyn 
ja talven mittaan. Hankkee-
seen liittyen oulunsalolaisen 
CCM-Power Oy:n tavoit-
teena on löytää keinot hak-
keen kuivattamiseksi niin 
nopeasti, että haketta voisiin 
käyttää polttoaineena pian 
sen keräämisen jälkeen. 

CCM on jo hakenut ja 
saanut kehittämälleen kui-
vatusmenetelmän patentille 
myönteisen välipäätöksen. 
Kyseessä on ns. kondensoi-
vaan vastavirtamenetelmään 
perustuva kuivatusmenetel-

mä. Siihen perustuva hak-
keenkuivatuslaitteisto on 
rakennettu Haukiputaalle. 
– Ideana on, että hakkeen-
poltosta saataisiin mahdol-
lisimman energiataloudel-
linen verrattuna muihin 
menetelmiin, uusiutuvaan 
energiaan ja bioteknologi-
aan erikoistunut toimitus-
johtaja Pekka Ahvensalmi 
CCM-Power Oy:stä sanoo. 
– Me on onnistuttu jo tuot-
tamaan nopeasti kuivaa ha-
ketta pieniin lämpölaitok-
siin korvaamaan pellettiä, ja 
näin saadaan edullisempaa 
energiaa.

Tekes on osallis-
tunut hakekuivurin 
tuotekehitykseen”Groove 
- Uusiutuva energia, kas-
vua kansainvälistymises-
tä” -rahoitusohjelmansa 
puitteissa. Tekes esittelee 
hankkeen näin: CCM-Power 
Oy:n hanke hakekuivurin 
tuotekehitykseen pohjautuu 
lisääntyvään lämmitysöljyn 
korvaustarpeeseen. Kuivat-
tu ja seulottu eli nykyiseen 
verrattuna jalostettu hake 
on pellettiä halvempaa 

polttoainetta alueellisissa 
lämpölaitoksissa. Yrityksen 
kehittämä kondensoiva vas-
tavirtakuivausmenetelmä 
tarjoaa energiataloudellisen 
vaihtoehdon pienille ja kes-
kisuurille paikallisille läm-
pölaitoksille. 

Hakeyrittäjä joutuisi 
hankkimaan kuivurin, mut-
ta sen takaisinmaksuaika 
jäänee lyhyeksi. Pääomaa 
ei makaisi enää tuottamat-
tomana sitoutuneena 1,5 - 2 
vuoden ajan luonnossa kui-
vattavissa hakepuukasoissa, 
vaan hakkeen jatkojalos-
tus voitaisiin tehdä ilman 
seisonta-aikaa välittömästi 
korjuun jälkeen. Etunsa on 
siinäkin, että raaka-aineen 
nopean kierron ansiosta ei 
tule mitään homeongelmaa. 

Kuivauslaite käyttää 
muutaman prosentin verran 
kuivattavasta hake-erästä 
lämmön tuottamiseen. 
CCM-Powerin hakekuivu-
rin prototyyppi on toiminut 
jo noin puoli vuotta Kel-
lossa. Tehokkaan lämmön 
talteenottoyksikön ansiosta 
hakkeesta saadaan myyn-
tikelpoista noin vuorokau-
dessa. Tavoitteena on vielä 
nostaa laitteen kapasiteettia 
ja tuotteistaa muutoinkin 
kuivuri myyntikuntoon.

Esko Leipälä

Tämä CCM-Power Oy:n protolaite tuottaa parissa vuo-
rokaudessa myyntikelpoista haketta. Paikallisille läm-
pölaitoksille näin nopeasti kuivattu hake olisi halvinta 
mahdollista kotimaista uusiutuvaa energiaa. 
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Kuljetusliike
KAAKKURINIEMI OY

• Turvekuljetukset • Rahtikuljetukset • Lavettikuljetukset

kaakkuriniemi@suomi24.fi
 Puh. 050 441 3121

Nelostien varressa oleva 
viihde- ja matkailukeskus 
Merihelmi on säilyttänyt ase-
mansa yhtenä Pohjois-Suo-
men suosituimmista tauko-
paikoista, jonne matkalaiset 
saavat tulla oikomaan jäse-
niään. Merihelmen omistaja 
yrittäjä Jouni Aikio kertoo, 
että alkukesän helteet sysäi-
sivät hyvin kesän liikkeelle, 
vaikka reissaajien kannalta 
kelit lämpenivätkin turhan 
aikaisin.

Merihelmen kuulumisia
- Ensisijaisesti keski-

tymme ohikulkijoiden pal-
velemiseen, ja kyllä täällä 
matkailijoita riittääkin. Lei-
rintäalue täyttyy melkein 
joka päivä, kertoo Aikio.

Merihelmi houkuttelee 
myös kunnan huoltamal-
ta uimarannalta polskijoita 
reissun päätteeksi esimer-
kiksi jäätelölle tai ruokaile-
maan. Myös läheinen kota, 
joka soveltuu makkaran 
paistamiseen, on saanut ohi-

kulkijoilta roimasti kehuja. 
Heinäkuun aikana Meri-

helmessä järjestetään kolmet 
tanssit, myös Kuivaniemen 
pitäjämarkkinoiden aikana: 
lauantaina 16.7. Merihelmen 
tilat sopivat myös mainiosti 
yksityistilaisuuksien, kuten 
syntymäpäivien tai muiden 
juhlien pitämiseen. Par-
haimmillaan tiloihin mah-
tuu yhteensä 500 henkeä 
joten isompiakin kekkereitä 
mahtuu järjestämään.

Merihelmessä otetaan 
myös hieman erikoisem-
piakin tilauksia vastaan. Jo 
muutamana talvena Me-
rihelmen edustalla meren 
jäälle on tehty jäärata, jolla 
ammattilaistason bensalenk-
karit ovat saaneet käydä 
hurjastelemassa. 

”Maailmanennätyksen 
ajoi Juha Kankkunen hel-
mikuussa. Rallin nelinker-
tainen maailmanmestari 
tyyräsi 330,695 kilometriä 
tunnissa Perämerellä Iin 
edustalla noin -30 asteen 
lämpötilassa maailman no-
peimmalla avoautolla, joka 
on biopolttoaineella toimiva 
nelivetoinen, kuusilitrainen 
ja 12-sylinterinen Bentley 
Continental Super Sport.” 
(Tekniikka&Talous).

Tilaisuutta ei avattu suu-
relle yleisölle ennätysajo-
jen ja Guinessin tarkkojen 
sääntöjen vuoksi, sekä lajin 
vaarallisuuden takia tur-
vamiesmäärä olisi pitänyt 
moninkertaistaa, jos ulko-
puolisia olisi ollut paikalla 
runsaasti.

Jenny Kärki

Muun muassa tällaisilla menopeleillä 
huristeltiin Merihelmen edustalla vii-
me helmikuussa.

- Kerromme muun muassa 
miten meidän kerhoon pää-
see mukaan. Perinteisesti 
varsinkin nuoret pojat ovat 
innokkaitta liittymään ker-
hoon, sillä siten mopopojat 
pääsevät radalle harjoittele-
maan ja jo 15-vuotiaana voi 
osallistua kisoihinkin, ker-
too Me-LaMoKe ry:n pu-
heenjohtaja Tuija Heittola.

Näytille tuotava auto on 
neljän eri luokan ajokki. Sillä 
ajetaan tänäkin kesänä mm. 
Rokkirallia ja JR- eli Jokkis 
Race -kilpailussa. 

Paikalle markkinoille 
tuodaan myös huoltotiimin 

Pitäjämarkkinoilla 
Me-LaMoKe:n autonäyttely
Viimevuosien tapaan Meri-Lapin Moottorikerho Ry:n auto tuodaan 

Kuivaniemen pitäjämarkkinoille näytille. Kerho tiedottaa markki-
noilla toiminnastaan ja vastaa kiinnostuneiden kysymyksiin.

Näytille pitäjämarkkinoille tulee tämä aktiivisessa käytössä oleva Jokamiesluokan auto. 
Kuskina kuvan autossa on Toni Heittola.

bussi, johon pääsee tutustu-
maan. Auto kulkee kätevästi 
bussin mukana ja samalla 
bussiin on tehty makuu- ja 
kenttäkeittiötilat, joten Heit-
tolan moottoriurheilusta 
kiinnostunut perhe pääsee 
kätevästi kiertämään kisoja 
eri puolilla Suomea.

Kisat ovat  
kuivalaisille  
hyvä bisnes
Toissa kesänä käyttöön otet-
tu Saarihovin jokamiesluo-
kan ajorata Kuivaniemel-
lä, on osoittanut jo parissa 

vuodessa vetovoimansa. Tä-
näkin kesänä neljässä ta-
pahtumassa kävijämäärät 
odotetaan pysyvän yhtä 
suurina kuin viime kesänä.

Heinäkuun alun Rokki-
ralliin ilmoittautui 100 kus-
kia, ja jokaisen mukana seu-
raa perhe ja vähintään kaksi 
huoltomiestä, joten pelkäs-
tään yhteen tapahtumaan 
saapuu noin 700 henkilöä, 
sekä muut kisojen seuraami-
sesta kiinnostuneet. 

- Suurin osa kuskeista 
ja tukijoukosta tulee aivan 
jostakin muualta kuin Kui-
vaniemeltä, joten majoitus-, 

peseytymis- ja ruokailupai-
koille on varmasti tarvetta 
kisojen aikaan. Asiakasryn-
täys on varmasti tuottoisaa 
useille paikallisille yrityksil-
le, laskee Heittola.

Hän kertoo myös, että ra-
taa kunnostetaan koko ajan 
ja varikkoaluetta rakenne-
taan, joten rata-alue kehit-
tyy alati. Suunnitelmissa on 
myös vessojen ja toimistojen 
rakentaminen, sekä sähkö-
jen vetäminen paikalle. 

Tämän vuoden Rokkiral-
li oli etelän kuskien juhlaa, 
mutta pohjoissuomalaisten 
kuskien määrä kasvoi viime-
vuodesta ja nyt 25 prosenttia 
kuskeista oli pohjoisesta, 
kertoo moottorikerhon Juk-
ka Heittola.

Tänä kesänä 30.7. järjeste-
tään JR-kisat eli JokkisRace, 
elokuussa AKK:n Jokkiski-
sat sekä Me-LaMoKe:n jä-
senten väliset kisat.

Jani Vähäkangas nopsatracingteam.com

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

Maansiirto ja 
maa-ainestoimitukset

- ajanmukaista kukkapalvelua
- sidontatyöt kaikkiin juhliin
- monipuolinen lahjatavarava-
likoima

Tervetuloa!

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

Kirkkotie 8, Ii
Puh. 040 849 7296

uudistuneeseen parturi-
liikkeeseen!
Miesten

hiustenleikkaukset
ilman ajanvarausta!

TervetuloaTervetuloa

MA-PE KLO 9-17 (kesäaika)
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Kuivaniemellä kalamiesten 
ja -naisten saalisonnea ei ole 
jätetty pelkästään Ahdin va-
raan. Tänä keväänä Kuiva-
niemen kalastuskunta on 
istuttanut jokeen vastakuo-
riutuneita siianpoikasia pe-
räti 300.000 kappaletta. Nii-
den lisäksi on istutettu vielä 
3000 kappaletta 3-kiloisia 
pyyntikokoisia taimenia.

Vastakuoriutuneet sii-
anpoikaset kasvavat pyyn-
tikokoisiksi noin viidessä 
vuodessa. Jo tänä kesänä sii-
kaa pitäisi olla tarttumassa 
pyydyksiin, sillä istuksia on 
tehty yhteensä jo kuutena-
seitsemänä vuonna. Aivan 
viime vuosina istutuksissa 
on ollut paussia, koska poi-
kasia ei ole ollut saatavilla, 
kunnes nyt Riista- ja kala-
talouden kalanviljelylaitos 
Taivalkoskelta pystyi poika-
sia toimittamaan.

Kalastuskunnan vesialu-

Vapaa-ajankalastajia passataan
Istutuksia runsaasti Kuivajokeen

eet jatkuvat Heinikosken 
sillalta alaspäin merelle 8 ki-
lometriä jokisuulta. Joen var-
relle mahtuu pitkiä pätkiä, 
jossa ei ole ranta-asutusta 
eikä kesämökkejä. Rannoilta 
löytyy koskia ja kahluupaik-
koja apajoiksi myös perhos-
tajille. Sillalta joen yläjuok-
sulle vesiä ja kalastuslupia 
hallinnoi Kuivajoki ry.

Viehelupia Kuivaniemen 
osakaskunta on myynyt 
yllättävän vähän, vain ne-
lisenkymmentä vuosittain. 
Niistäkin suurin osa on si-
joittunut merialueelle Simon 
rajalta Merihelmen pohjois-
puolelle asti. – Kiinnostus 
kasvaa, kun on pyydettävää, 
kommentoi kalastuskunnan 
puheenjohtaja Seppo Miet-
tunen, Pölkky Oy:n hankin-
taesimies. Eiköhän noista 
istutusmääristä jo riitä tart-
tumaan kehuttava määrä 
saalista pyydyksiinkin?

Kuivaniemellä luvat 
eivät paljon maksa esim. 
Lapin lupiin verrattuna. 
Uistin- ja perholuvan hinta 
20 euroa kausi ja 10 euroa 
viikko. Muita lupia ovat 
verkkomerkit merialueil-
le ja lippolupa. Rapujakin 
joesta kai on saatavissa, 
koska yksi lupatyyppi on 
rapujen pyydystämiseen. 

Kuivaniemen Osakas-
kunnan vesillä pyynti 
tapahtuu pääasiassa ry-
sillä, loukuilla ja verkoil-
la. Kuivajoella pyydetään 
viehe- ja perhovälineillä. 
Nahkiaisen pyynti tapah-
tuu perinteisillä pajusta 
tehdyillä nahkismerroilla.

Kuivajoki on vapaa joki 
Oijärveen asti. Sen tietä-
vät lohetkin. Joskus mutta 
harvakseltaan lohi tarttuu 
joella kalamiehen pyydyk-
seen. Yleisimmät saalis-
kalat ovat hauki, ahven ja 
harjus. 

Kaikki tarpeellisin tieto 
kalastuksesta Kuivajoella 
löytyy osoitteesta www.
kuivaniemenosakaskunta.
fi. (EsLe)

Alkujaan mökkiläisten 
pilkkikisa oli sattumalta 
keksitty tapahtuma, kertoo 
alusta asti tapahtuman jär-
jestämisessä mukana ollut 
Seppo Vilmi.

- Pääsiäisen aikaan is-
tuttiin mökin edustalla pil-
killä ja siitä ihmisiä hiihteli 
ohi. Osa sitten jäi siihen ja 
tulivat mukaan aikanaan 
ja mieleen tuli järjestää 
jatkossakin tällainen yh-
teinen tapahtuma, Vilmi 
muistelee.

Tapahtuman alkutaipa-
leella saaliita ei punnittu ja 
jokainen osallistuja sai pal-
kinnon. Nykyisin kunnia-
sijoille pääsee pienimmän 
ja suurimman kalan saanut 
sekä eniten kaloja kisko-

Jo parikymmenvuotisen perinteen tapaan tänäkin ke-
väänä Myllykankaalla kokoontuivat lähiseudun mökkiläi-
set yhteiseen pilkkikilpailuun. Lähes kaikki meren rannan 
mökkiläiset Kuivajokisuulta lähes Merihelmelle asti ovat 
nykyään olleet leikkimielisessä tapahtumassa mukana. 

nut. Jokainen mökkiläinen 
tuo mukanaan palkinnon, ja 
voittajat saavat tavaramää-
rästä sitten valita itselleen 
mieluisammat.

- Eihän tämä mikään oi-
kea kilpailu ole eikä palkin-
not ole niin huokeitakaan, 
mutta pääasia tässä tapahtu-
massa onkin yhdessä viihty-
minen, kertoo Vilmi.

Tänä keväänä pilkkien 
jälkeen Seppo Vilmin tilal-
le Mökkiläisten pilkkikisan 
pääjärjestäjäksi valittiin Sir-
pa Kaakkuriniemi. Tapah-
tumasta on aina vastuussa 
vuosittain yksi talollinen, 
jonka tehtävänä on hoitaa 
kahvit ja pullat paikalle.  

- Kyllä Seppo (Vilmi) on 
sellainen supliikkimies, että 

hän saisi kyllä jatkossakin 
olla kaverina siinä järjestä-
mässä. Tällainen toive on, tai 
enemmänkin lempeä käsky, 
naurahtaa Kaakkuriniemi.

Tulevaisuuden toiveisiin 
on kytketty kahvittelun, 
makkaranpaiston ja pilkki-
misen lisäksi muuta mökki-
läisten yhteishenkeä nostat-
tavaa ohjelmaa, mutta nämä 
suunnitelmat kytevät vielä 
aivoriihessä.

- Ihan kivasti tänne saa-
puu porukkaa, rannan mök-
kiläisiä ja asukkaita sekä 
heidän sukulaisiaan. Emme-
kä me ketään käännytä pois-
kaan, mutta mukavan pie-
nenä tämä on säilynytkin, 
kertoo Kaakkuriniemi. (jk)

Taimen on makea saalis. Tänä keväänä Kuivaniemen 
Osakaskunta istutti 3000 isonpuoleista pyyntikokoista 
taimenta Kuivajokeen. Kukahan saa suurimman kalan, 
isä, äiti, veli vai sisko?

Mökkiläiset nostattavat yhteishenkeä pilkkien

JOKIKYLÄN KOULU:
Erica Saukkonen 1 20,00
Erkka Pietarila 3 20,00
Venla Klasila 4 20,00
Juuso Pyörälä 5 20,00

KUIVANIEMEN KOULU:
Toni Haapaniemi 1 20,00
Niklas Kurttila 2 20,00
Pinja Litendahl 3 20,00
Sanni Karvonen 4 20,00
Kalle Heinikoski 5 20,00

Joonas Tiensuu 6 20,00
Jenna Jokela 7 20,00
Miikka Sergejeff 7 20,00
Greetta Raappana 8 20,00
Antti Vääräkangas 8 20,00
Hanna Päivärinta 9 20,00
Juho-Pekka Kiviharju 9 20,00

SIMON LUKIO
Johanna Oinas 40,00
Essi Vakkuri 40,00   

TANNILAN KOULU JA YLI-IIN KOULU:
Emilia Jokela 20,00
Henri Pyörälä 20,00

OSAO Luonnonvara-alan yksikkö, 
ammattikorkea:
Reetta Höyhtyä 100,00

OSAO Haukipudas, pintakäsittelyala:
Outi Sallinen 50,00

Kuivaniemen Yrittäjien luovuttamat stipendit 2011:
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Talven luppokausi on mu-
seolla päättynyt ja vireä tal-
koovaihe on hyvällä mallilla. 
Tiistai-iltapäivisin olemme 
jo saaneet paljon aikaan tal-
kooväen avulla.

Museon kulmilta

Museolla on enemmän 
touhua kuin monina kesinä. 
Uuden kesänäyttelyn suun-
nittelu- ja valmistelutyöt 
ovat hyvällä mallilla niin 
kuin pitääkin olla tähän ai-

kaan kesästä. Talkooporuk-
ka on muotoutunut men-
neiden kesien aikana lähes 
vakiokokoonpanoksi, mutta 
uusiakaan tulokkaita ei pa-
lauteta portilta takaisin.

Jokainen omakotiasukas 
ja mökkiläinenkin tietää sen, 
että paikkoja on kunnostet-
tava silloin, kun jokin on ku-
lunut loppuun tai muuten 
käynyt epäkäytännölliseksi. 
Meillä on kaksi korjauskoh-
detta kuluvalle kesäkau-
delle. Varastorakennuksen 
eteläpään vuorauslauta on 
menettänyt merkityksensä. 
Laudoista osa jo toisessa 
käyttötarkoituksessa ja lau-
doiksi on hyväksytty lähes 
keittopuun mittaiset kappa-
leet. Eteläpuoli on ankarien 
sääolojen armoilla. 

Tuuli, sade ja lämpötilan 
muutokset ovat väännelleet 
laudat pois järjestyksestä. 
Päätyyn saadaan uusi pont-
tilauta, joka kestää kauan 
punaiseksi maalattuna ja 
koko varaston valkoiset osat 
maalataan uudelleen.

Varastorakennus on enti-
nen puoti- ja tallirakennus, 
jonka eteläpään aitta on ol-
lut viimeksi suolamakasii-
nina, josta kuivalaiset ovat 
suolansa hankkineet koti-
tarpeisiinsa. Aitan lattia on 
ollut hyvinkin epätasainen 
ja näyttelytilan lattiaksi so-

KUIVANIEMEN KOTISEUTUYHDISTYKSEN KESÄTAPAHTUMAT: Kuivaniemen Kotiseutupäivä ja Kotiseutuyhdistyksen 60-vuotisjuhla 10.7.: Klo 12.00 Jumalanpalvelus Kuivaniemen kir-
kossa,	seppeleenlasku,	jonka	jälkeen	ruokailu	(maksullinen)	ja	juhla	Nuorisoseuran	talossa.	Juhlapuhujana	on	filosofian	tohtori	Samuli	Onnela.	Yhteislaulutilaisuudet ovat museon pihalla (sateella 
Kirkonkylän koululla)  to 7.7. klo 18.00, to 21.7. klo 18.00, su 7.8. klo 14.00, su 21.8. klo 14.00. Talkoot museolla on joka tiistai klo 17.00. Kotiseutuyhdistys on mukana myös pitäjämarkkinoilla.

Antti Ellilä, Yrjö Heikinmatti, Anni Kehus ja Kaarlo Pudas purkamassa makasiinira-
kennuksen ulkovuorilaudoitusta.

Puretun ulkovuorilaudoi-

tuksen takaa paljastui 

vanha hirsiseinä. Kuvas-

sa Jenni-Kaisa Miettunen, 

Antti Ellilä, Kaarlo Pudas 

ja Erkki Sanaksenaho.

pimaton, mutta varastona 
jotenkin menetellyt.

Olemme saaneet sen ver-
ran rahallista apua, että lat-
tia- ja päätylaudoitustyö on 
mahdollista suorittaa, mikä 

tuntuu oikealta kiinteistön 
hoitamistavalta. Lipputan-
koa museolla ei ole ollut, 
mutta nyt on jo puu kaadet-
tuna ja asiaan liittyviin val-
misteluihin on ryhdytty ja 

kuluvan kesän aikana jonkin 
tapahtuman kunniaksi meil-
lä lippu hulmuaa tuulessa, 
omassa tangossa.

Antti Ellilä

Yrjö Heikinmatti purkaa 

makasiinirakennuksen ul-

kovuorilaudoitusta.

Näin kesällä on hyvä olla 
positiivinen, katsella ympä-
rilleen ja ajatella sitä, mikä 
elämässä on hyvin. Kun on 
itselleen rehellinen voi huo-
mata monia asioita. Jos ih-
misen elämässä oikeasti tär-
keät asiat, kuten terveys ja 
ihmissuhteet ovat kunnossa, 
voi jo todeta, lähes onnelli-
nen oot.

Meidän ihmisten sinänsä 
ansiokas taipumus, ahkeroi-
da ja ”tehdä rahaa”, johtaa 

Kesämielellä
joskus ylilyönteihin. Vaa-
rana on että alamme katsoa 
kaikkia asioita pelkästään 
rahan kautta. Jopa sukulais-, 
naapuri tai työsuhteessa, 
tärkeintä voi olla oman edun 
turvaaminen taloudellisesti. 
Kuitenkin hyviä sukulais-
suhteita, mukavia naapu-
reita ja mielekästä työtä on 
vaikea mitata rahassa. 

Tämän lehden lukijoista 
monilla, on onni nauttia alu-
eemme hienosta luonnosta 

joka vuodenaikana. Meillä 
kaikilla ei ole teatteri tai ui-
mahalli kävelymatkan pääs-
sä mutta on asioita jotka on 
meillä paremmin. Kesä on 
kaikille tuttu, mutta joskus 
toukokuun aamuyöllä, lin-
tujen huumaavassa laulussa 
ja talven parhaina kuuta-
moiltoina voi ajatella kuin-
ka paljon on jo suomalaisia, 
jotka ei tiedä tällaista olevan 
olemassakaan.  Ne on niitä 
hetkiä elämästä jolloin tun-
tee oikeasti elävänsä ja joita 
ei voi ostaa.

Tekniikka&Talous lehden 
pääkirjoituksessa oli kaksi 
puolileikillään annettua si-

joitusvinkkiä. Kirjoituksen 
mukaan kanattaa sijoittaa 1. 
suomalaiseen peltomaahan 
2. rantatontteihin. Perustee-
na peltomaahan oli maapal-
lon väestönkasvu, aavikoi-
tuminen ja ilmastonmuutos. 
Rantatontteihin siksi, että 
suomen ilmasto ja luonnon 
puhtaus takuuvarmasti 
huomataan, ja matkailus-
ta tulee vielä bisnes. Nämä 
ovat pitkän aikavälin näky-
miä, mutta varmaa on se, 
että kotiseutumme tulee vie-
lä näkemään nousukauden, 
josta ei tänä päivänä osata 
uneksiakaan. Hyviä syttöjä 
tähän suuntaan, on mm. uu-

muistaa että hyvä elämä 
on muutakin, kuin pelkkää 
näytön tuijottamista ja ko-
neen jyrinää. Kunnossa ole-
va pääkoppa ja fysiikka on 
kuitenkin pitkän työuran 
avain. Näillä ajatuksilla toi-
votan kaikille mukavaa ke-
säaikaa.

On oikeasti ollut lotto-
voitto, syntyä Kuivanie-
meen, Simoon, Iihin tai Ol-
havaan!

Ilkka Pakonen
Iin kunnanhallituksen pj. 

Pörhön Autoliike Oy onnittelee juhlavuottaan viettävää 
Kuivaniemen Yrittäjät Ry:tä. Hyvällä yhteistyöllä eteenpäin! 

det energiahankkeet ja maa-
talouden investoinnit.  

Voimme kai olla melko 
tyytyväisiä? Vaikka puut-
teita on, niin kuitenkin puh-
dasta vettä tulee hanasta, 
sähköt toimii, tiet ovat kel-
vollisia, terveydenhoito ja 
koulutus ovat lähes ilmaisia. 
Yhteiskunta on turvallinen 
ja korruptio vähäistä. Mei-
dän ei tarvitse pelätä tsuna-
meja, maanjäristyksiä, eikä 
kaiken tappavaa kuivuutta. 
Joilla kesälomaa on, kannat-
taa käyttää se vähemmän 
tehokkaasti. Nykyinen työ-
elämä ja varsinkin yrittäjyys 
vie ihmiseltä ajan ja on hyvä 

On oikeasti ollut lottovoitto, syntyä Kuivaniemeen, Simoon, Iihin tai Olhavaan, uskoo 
Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen.
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Vaikka matkaan lähtö ja po-
rukan mukaan saaminen 
syysretkelle ei aina tunnu 
kovin helpolta, niin mat-
kaan päästyä tuntuu, että 
miksei tätä lystiä harrasteta 
enemmänkin!

Porukan henki on kä-
sinkosketeltavissa ja kaikki 
tulevat juttuun keskenään, 
joten matkan jälkeen tuntuu 
taas kuin oltaisiin yhtä suur-

Yrittäjien syysretki Vuokattiin
ta perhettä muiden yrittä-
jien kanssa ja akut on saatu 
ladattua.

Matkan kohteella ei si-
nänsä ole merkitystä kun-
han matkaa vain taitetaan 
yhdessä ja jos jollain sattuu 
laulattamaan, niin siihen on 
mahdollisuus eikä yleisö-
kään pääse karkuun!!

Sirpa Kaakkuriniemi

Kuivaniemen Yrittäjien syysretkeläiset kokoontuivat 
ryhmäkuvaan. 

Kauppaneuvos Aaro Åman ja liikenneneuvos Eino Her-
va keittävät lohisoppaa Kuivaniemen Yrittäjien syyspäi-
villä Myllykankaan leirintäalueella elokuussa 1981. Her-
va oli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. 

Talven kovimpien pakkas-
ten aikaan kolmekymmentä 
vuotta sitten tammi-helmi-
kuun vaihteessa perustettiin 
Kuivaniemen Yrittäjät ry. 
Nyt on järjestön juhlavuo-
si, mutta ”tarkoituksenmu-
kaisuus-syistä” juhlapäivää 
vietetään 27. päivä elokuu-
ta. 

Kuivaniemen yrittäjien 
puheenjohtaja Ari Kaakku-
riniemi on hieman salape-
räinen juhlaohjelman suh-
teen, mutta sen verran hän 
paljastaa, että Suomen Yrit-
täjien puheenjohtaja Mikko 
Simonlinna on yksi juhla-
vieras. 

Juhlapaikka on Merihel-
messä, ja juhlat kesän läm-
mössä elokuun leppeiden 
öiden aikaan. 

– Eihän sitä talvisydä-
mellä. Olisiko silloin tuli-
joitakaan, Kaakkuriniemi 
perustelee. 

Aikoinaan yhdistys pe-
rustettiin Osuuspankin ko-

Juhlapuhujaksi 30-vuotisjuhlaan saapuu Suomen Yrit-
täjien puheenjohtaja Mikko Simonlinna. Kuva otettu vii-
me syksynä SY:n liittokokouksessa heti puheenjohta-
jaksi valitsemisen jälkeen. Kuva Heimo Turunen. 

Yrittäjäyhdistyksen 
30-vuotisjuhla lähestyy

koustiloissa tammikuussa 
1981. Perustamista juhlittiin 
Myllykankaalla elokuussa 
lohisopan ja illanvieton mer-
keissä. Kaakkuriniemi tote-
aa, että jäsenmäärä on va-
kiintunut alusta alkaen liki 
neljäänkymmeneen. Isoja 
heilahduksia siinä ei ole ta-
pahtunut suuntaan eikä toi-
seen. Järjestön hallituksessa 
henkilövaihdoksia on ollut 
ehkä toivottua vähemmän, 
kuten järjestötoiminnassa 
usein käy. 

– Mutta hommat hoituu 
tälläkin porukalla, Kaakku-
riniemi summaa.

Puheenjohtajina ovat ol-
leet Eino Herva 1981, Mirja 
Väätäjä 1982-83, Jouko Vää-
täjä 1984-85, Alpo Kaak-
kuriniemi 1986-1994, Matti 
Kumpulainen 1995-2003 ja 
Ari Kaakkuriniemi 2004 ja 
edelleen. 

Esko Leipälä

RAKENNUS- JA
SÄHKÖURAKOINTI
TÄLLÄRI OY

Oijärventie 1668 95130 Hyryoja

Veikko Södö
puh. 0400 390 504
veikko.sodo@tallari.fi

MYYTÄVÄNÄ IISSÄ RIVITALOHUONEISTOJA

Teemu Södö
Puhelin: 040 910 8276
teemu.sodo@tallari.fi 

Puhtaita tankkauksia ja 
ystävällistä palvelua
- Kahvio - Elintarvikkeita
-Hampurilaisia - Pizzoja

MEILLÄ 
MYÖS 
VEIKKAUS-
PISTE!

Neste Kuivaniemi
Kirkonkyläntie 7 A, 95100 KUIVANIEMI

Puh. 724 7125

Palvelemme metsänomistajia ammattitaidolla 
kaikissa metsään liittyvissä asioissa.

Kuivaniemen toimisto:
Oijärventie 13 B 2, 95100 KUIVANIEMI

Matti Pesiö puh. 0400 318 607
fax. (08) 724 7612

etunimi.sukunimi@mhypudasjarvi.fi

Juhlapuhujana Suomen Yrittäjien 
puheenjohtaja Mikko Simonlinna.

Runsaasti muuta mukavaa ohjelmaa.

Tervetuloa yrittäjät ja yhteistyökumppanit!

Juhlan päätteeksi tanssit 
Merihelmen salissa.

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n 
30-vuotisjuhla 

la 27. elokuuta 2011
Kuivaniemen Merihelmessä 

klo 16.00 alkaen.

Kuivaniemen Yrittäjät ry

KUIVANIEMEN PITÄJÄMARKKINOILLA 16.-17.7.2011

MYYDÄÄN PUUTUOTTEITA
• Koristepihakaivo • Keittiön turvarappuja

• Linkkukalusteita • Ynnä muuta puutuotteita

Aseman urheilukentän portinpielessä

Levo-ojan Puupapat

Markkinoilla Kuivaniemen Yrittäjät ovat palvelleet vuo-
si vuoden perään virvoketeltassa, jossa on myös koko 
markkinoiden ajan karaoke. Kuva vuodelta 2008.
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Portinpieli  
 Info-piste  
 Iin kunnan tonttitarjonta 
 ja markkinainfo
Portinpieli  
 Puupapat Korit ja puutuotteet
1  Mika Walen Kalaverkot
 ja kotimaiset kengät
2  Helsingin Monitoimi Oy   
 Vaatteet
3  Kaasinen Tauluja
4 Oiva Lukkari Tuotteita
5 Kuivaniemen 
 Eläkkeensaajat ry
 Leivonnaisia, kahvia ja arpoja
6,7 Ranta-Aitta Annola
 Pärekorit
8 Vesa Palomaa Oy
 Lihatuotteet
9  Huolman Pertti Sukat ja 
 silmälasinpesunesteet
10  JL-Ateljee
 Lahjatavaraa
11 Pala-Puoti ja Kukka
 Tekstiiliä ja lahjatavaraa
12 J.I. Palvelut
 Kotitaloustuotteet
13 EHKT Oy Terveys- ja 
 hyvinvointituotteet
14  Patakunkku
 Ruokapadat
15 Markkinointi Hoikkala
 Paperit ja pussit
16 Hilkka Kovalainen
 Matot ja lahjatavaraa
17 Pöyry Finland oy
 Yritysesittely
18 Inkerin Rinkelit ja 
 Eemelin Eväät
 Leivonnaiset
19 Tmi Kallen Turkis 
 T-paidat
20 Kyllikki Sipilä
 Lasten lakkeja
21 Tmi Kalakka
 Tuoretta kalaa ja tuotteita
22 Tmi Kenraali Henry
 Karkit
23 Pentti Sumen
 Grillituotteet
24 Leila Pitkänen
 Käsitöitä ja leluja
25  Vesa Palomaa Oy
 Lihatuotteet
26A Askartelu ja Lahja 
 Kättentaika Askartelu- ja 
 lahjatavaraa

26B Pohjolan Sanomat
 Päivän lehdet
27 Vapaa soita 050 3950 305  
28 Juntikka Laina
 Käsityöt ja leivonnaiset
29A K-Kiviriekko
 Kiveä ja hopeaa
29B Lapin tuote
 Karkit ja makkaraa
30 Vesa Palomaa Oy Karkit
31 Vapaa soita 050 3950 305  
32 Raili Kantola Käsitöitä
33 Unto Väätäjä Savukalaa
34 Sarin Lahjatupa Home Care / 
 Swipe pesuaineet
35 Tmi Nyppy Ihmeliima
36 Terttu Piira
 Käsinpainetut tekstiilit
37 Jarkko Jouko Kivituotteet
38 Tmi Aino Sukanen
 Hunajatuotteet
39 Ruokapohjola Oy
 Liha- ja kalasäilykkeet
40 Harvio Raili Käsitöitä
41 Keskustan naiset ja 
 kunnallisjärjestö
 Toiminnan esittelyä
42 Helena Kanerva
 Käsityö- ja tilkkutyöt
43	 Airi	Martimo	Oriflamen	
 tuotteet ja käsityöt
44 Ba’as Export & import
 Leluja
45A Kaasinen Pekka Tauluja
45B  Arja Saarenpää  
 Virvokkeita ja makkaraa
46, 47 V.L. Import & Export
 Vaatteet
48 Tapani Aalto Karkit
49 Marja-Leena Stenström
 Grillituotteet
50 Suolahuone Salus
 Hoivatuotteet
51 Jokivarren Puutarha
 Kukkia
52 Singin Torimyynti
 Vaatteet
53 Vasemmistoliitto Toiminnan 
 esittelyä ja arvontaa
54, 55 Tmi Jurvanen
 Puukot, pelit ja lompakot
56 Vapo Oy
 Toiminnan esittelyä
57  Vapaa soita 050 3950 305   
58 Harry’s Candy Karkkia
59 Kuivaniemen Kotiseutu-
 yhditys ry Kirjoja ja arvontaa

MARKKINAMYYJÄT
60 Leefa Oy Vaatteet ja korut
61 Tmi KJK
 Silmälasin pesunesteet
62 Blomerus
 Vaatteet ja sekatavara
63 Kuivaniemen Eläkeliitto
 Leivonnaiset, kahvit, letut 
 ja makkara
64 Vapaa soita 050 3950 305  
65 Merja Oikarinen
 Avon kosmetiikka
66 Pirjo Lieto Rieskat, rinkelit 
 ja Kouvolan lakritsi
67, 68, 69, 70
 Taivalkosken kala
 Muikut ja loimulohi
71 Vapaa soita 050 3950 305  
72 Propipe Oy Haja-asutus-
 alueen  jätevesijärjestelmät

73 Tiituska
 Lasten vaatteet ja kestovaipat
74 Lämpö Plus 
 Ilmalämpöpumput
75 Kuivaniemen Eläkeliitto
 Leivonnaiset, kahvit, letut 
 ja makkara
76 Kuivaniemen Eläkeliitto
 Leivonnaiset, kahvit, letut 
 ja makkara
77 Röpelinen Pekka Korut
78 Aili Häikiö Tavara-arpa
79 Leefa Oy Vaatteet ja korut
80 Maustekaari Mausteet
81 Kuivaniemen Yrittäjät ry
 Olut- ja karaoketeltta
82 Vehniäinen Risto Muikut
84 T:mi Liimatainen Tekstiiliä

86 Konnamuorin Lahja ja Asuste
 Vaatteet
87 Leipomo Laurinaho
 Leipomotuotteet
88 Iin Puu- ja metallituote
 Sauna
89 Kotikangas 
 Kirpputorituotteet
90 Koivumaa Anne  Tauluja
91, 92, 93
 Tmi Huimli Vaatteet
94A Tmi Neila Terveyskengät, 
 tanssikengät, korut ja taulut
94B Raimo Ikonen Grillikota
95 Kuivaniemen nuorisoseura ry
 Kahvila
96 Luola-aavan Maa- ja 
 Kotitalousnaiset  Ruokala

97 Rovaniemen Sotilaskoti-
 yhdistys Sotkun kahvio
98 Honkaharjun Puutarha Oy
 Kasvit ja pensaat
104 Arja Saarenpää
 Virvokkeita ja makkaraa
105, 106
 T:mi TS-koru Korut
107 Sotisaari Matti
 Leipomotuotteet ja jäätelö
108  Tiekku Oy Lelut ja pelit
112  Jolhama Pekka  
 Muikut, jäätelö ja karkki
       
      

Kuivaniemen 26. Pitäjämarkkinat la ja su 16.-17.7.2011

Markkinoiden valmistelu on pitkäjänteistä puuhaa ja uusien markkinoiden suunnittelu aloitetaankin jo heti edellis-
ten päätyttyä. Markkinasuunnittelutoimikunta koolla Kuivaniemen yrittäjien toimistotiloissa huhtikuussa 2011. Va-
semmalta Seppo Ylitalo, Sari Hirvaskoski, Veikko Södö, Matti Kumpulainen, Jukka-Pekka Miettunen, Ari Kaakku-
riniemi, Riitta Räinä ja Arja Honkamaa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755, fax (08) 8176 340 
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet
•  hydrauliikkaletkut

MERKILLISEN HYVÄT OSAT
•  työkalut
•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

renkaat kaikille teille

Soita ja kysy!

TARVITSETKO TYÖVOIMAA?
MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT
Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:

Sähkö ja kiinteistönhoitotyöt: puh. 040 526 8119
Rakennustyöt: puh. 045 634 1799
Toimistotyöt: puh. 040 861 2884

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.
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P & R

Turveurakoitsijat ovat paikallisia yrittäjiä.

T U R V E R U U K K I
Teknologiantie 12, 90590 Oulu

Vaihde 044 551 5700, telefax (08) 551 5520
E-mail: turve@turveruukki.�

  Hautakivet
 Kaiverrukset

Entisöinnit

Hautauspalvelut
     Pitopalvelut
          Perunkirjoitukset

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

Iin Hautaustoimisto

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

www.ppy.fi p. 311 4677

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Iiläisten puhelinnumeroita sisältävä LC Iin ja Kuivanie-
men Nuorisoseuran kustantama Iifoni&Kuivishaku 2011 
Palveluhakemisto on myynnissä.
6 euron hintaisia hakemistoja on myynnissä 
seuraavissa paikoissa:

Iifoni&Kuivishaku 
myynnissä

Hakemistojen myyntihinta käytetään kokonaan LC Iin 
auttamis- ja hyväntekeväisyystyöhön sekä Kuivanie-
men Nuorisoseuran työn tukemiseksi. 

Iissä: Hautaustoimisto Kova, 
Huoltoasema Paavo Jäppinen, Eeron kauppa, 
K-Market Ii, S-Market Turva,
Kuivaniemellä: Sale Kuivaniemi, Oijärven 
kauppa, Kukkapirtti, Neste Kuivaniemi.

IIN PUU- JA METALLITUOTE

Veistämöntie 57, Ii (08)817 6088, 044 058 4694
myynti@kevythirsi.fi

•HIRSIRAKENNUKSET • TALOELEMENTIT • PIHARAKENNUKSET
•AUTOTALLIT • JÄTEASTIAKATOKSET
www.kevythirsi.fi

Kone Niskala Oy

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

- Maanrakennustyöt - Maansiirtotyöt 
- Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset

- Haja-asutusalueen jätevesityöt ja -suunnittelu

- Sähköasennukset 
- Tietoliikenneverkot
- Sähkösuunnittelu 
- Uudis- ja saneerauskohteet
- Urakointi

Puh. 044 219 4206
teroviitala@hotmail.com
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Merkintöjen selitykset::
- = ei kulje ko.paikkakunnan kautta
) = pysähtyy vain matkustajien kyytiin ottamista varten
( 1 = Kemi - Oulu väli pikavuorona
( 17= ei kulje 25.6.
kellonaika punaisella = linja-auton vaihto ko. paikkakunnalla

VELJ. SALMELA OY:N AIKATAULUJA KESÄLLÄ 2011 (5.6.10.8.2011)
Oulu     Ii     Kuivaniemi     Simo     Kemi     Keminmaa     Tornio     Haaparanta

Haaparanta      Tornio      Keminmaa      Kemi      Simo      Kuivaniemi      Ii      Oulu

www.veljeksetsalmela.�

   68)                 4)78 17)
M-P M-P L M-P M-P L M-P M-P L,S  L SS  M-P

OULUN lentokenttä - - - - - - - - - -       - -
OULU L-A.AS. 5.50 9.30 9.30 - 14.45 14.45 15.30 17.00 17.00 21.00 22.20 23.35
Linnankatu, pvp 5.52 9.32 9.32 - 14.47 14.47 15.32 17.02 17.02 21.02 22.22) 23.37
Tuira, pvp 5.54 9.35 9.35 - 14.50 14.50 15.35 17.05 17.05 21.05 22.25) 23.40
Linnanmaa, pvp 6.00 9.40 9.40 - 14.55 14.55 15.40 17.10 17.10 21.10 22.30) 23.45
Kello, as:n th 6.10 - - - - - | 17.20 17.20 - - -
Haukipudas. pvp 6.15 - - - - - 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
KEMI L-A.AS. tulo 7.45 11.15 11.15 13.35 16.20 16.20 17.15 18.50 18.50 22.35 23.55 01.10
KEMI L-A.AS. lähtö 7.50 11.25 11.25 13.55 16.30 16.25 17.20 19.00 18.50 22.45 24.00 01.15
Tornio L-A.AS. 8.25 11.50 12.00 14.30 16.55 17.00 17.50 19.35 19.25 23.15 00.30 01.45
Saarenpää,Golf th - - - - - - - - - - - -
Haaparanta, IKEA pys (8.29 (11.54 (12.04 - - 17.04
Haaparanta L-A. AS. (8.30 (11.55 (12.05 - - 17.05 (17.55 (19.39 (19.29 (23.20 (00.32 (01.50

M-P M-L M-P M-P LS L M-P M-P L M-P M-P SS
Haaparanta RT.AS. - - - - - 12.15 12.50 - - - -
Haaparanta L-A.AS.

)60.91)60.91-)62.41-)65.21)12.21)15.9-.syp ,AEKI atnarapaaH
TORNIO L-A.AS. - 5.25 7.15 10.05 10.05 12.35 13.15 14.35 14.40 17.15 19.20 19.20
KEMI L-A.AS., tulo - 5.55 7.55 10.30 10.35 13.10 13.50 15.00 15.15 17.50 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
SIMO L-A.AS. 4.00 6.25 8.37 11.08 11.08 13.40 14.25 15.40 15.45 18.50 20.20 20.20
Kuivaniemi pvp 4.08 6.35 8.47 11.15 11.15 13.50 14.35 - 15.54 - 20.30 20.30
Myllykangas, Merihelmi 4.14 6.40 | 11.20 11.20 13.55 14.40 - 15.59 - 20.35 20.35
Olhava, pvp 4.23 6.48 8.57 11.28 11.28 14.02 14.47 - 16.05 - 20.40 20.40
Pohjois-Ii,Kantolan th. 4.37 6.58 | 11.37 11.37 14.12 14.57 - 16.15 - 20.50 20.50
Ii, pvp 4.40 7.00 9.10 11.40 11.40 14.15 15.00 - 16.20 - 20.52 20.52
Iin Shell 4.42 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 5.02 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       -   - 21.23 21.23
Tuomiokirkko 5.12 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. 5.15 7.40 9.50 12.25 12.25 15.05 15.45 - 17.00 - 21.30 21.30
OYS - - - -
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

68) = Kemi- Oulu väli pikavuorona kouluvuoden aikana, mutta vain
koulujen kesäloman aikana 6.6. - 10.8. Ii-Simo väli vakiona
17)= ei kulje 25.6.
78)= ei kulje Oulun lentokentän ja linja-autoaseman väliä 2.7. - 29.8.
4)= kulkee juhannusaattona mutta ei juhannuspäivänä

(847)
(847)

Haukip. amm.k.p 6.18 - - - - - -(8460) - - - - -
Halosenniemen th. (847) 17.32 17.32 - - -- - - - - -

Myllyk. Merihelmi              6.53 10.26 10.26 - 15.40 15.40 16.25 17.58 17.58 21.52 23.13 00.28

(17.54 (19.38 (19.28 (23.19 (00.31 (01.49

 - - - - 9.50 12.20 12.55) - 14.25 - 19.05 19.05

Halosenniemen th. (847) - - 11.48 11.48 - - - - - -- --
-
-

(847)
(847)

5.20 7.45 9.55 12.35 12.35 15.10 15.50 -

      4)      4)

16.50

(1 4) (174)

Vapo Oy
www.vapo.fi

Vapo Oy Kuivaniemen 
Pitäjämarkkinoilla 
16.-17.7.2011

Tervetuloa!

Säännöllinen kotihoito 
Ympärivuorokautinen hoito 
Asiointi- ja saattajapalvelut
Omaishoitajien vapaapäivät 
Virkistystoiminta
Kotisiivoukset

Palveluseteli tai kotitalous-
vähennysmahdollisuus 60%

P. 045 631 2698

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua

Traktoriurakoinnit 
Kuljetukset
Kaivuutyöt

Veljekset 
Aaro ja Sauli Kehus Ay

Sauli Kehus puh. 0400 396 595

Tuoretta kalaa ympäri vuoden
Puh. 040 722 0500

LVI-URAKOINTI 
ARTTU HÖYHTYÄ

Puh. 040 843 7088
arttu.hoyhtya@gmail.com

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125
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KULJETUSLIIKE
Pertti Ylitalo

p. 0400 397 658
•	maa-aineskuljetukset	kasettiyhdistelmällä	
•	lavettikuljetukset	•	pyöräkonetyöt,	kaivuutyöt	
•	toimitan	hiekkaa,	soraa,	jyrsittyä	peltomultaa,	
  murskeita, salaojasepeliä

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 234 9920

www.rantakairansahko.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

Kotihoito, hammashoito-
la, kuntoutuspalvelu sekä 
vastaanotto toimivat jo uu-
situissa tiloissa. Mielenter-
veyspalvelut toimivat uu-
situissa tiloissa torstaista 7. 
heinäkuuta lähtien. Neuvo-
lapalvelut muuttavat terve-
ysasemalle vähitellen kesän 
aikana. Muuton aikana kan-
nattaa ensin soittaa työnte-
kijälle ja varmistaa oikea toi-
mipaikka.

Elo-syykuussa terveys-

Simon terveysaseman remontti valmistui
Simo

Simon terveysaseman palvelut muut-
tivat viime viikon aikana uusiin re-
montoituihin tiloihin. Juhannuksen 
jälkeen muutto polkaistiin täyteen 
vauhtiin ja touhun keskellä muuta-

miin palveluihin tuli lyhyitä katkoksia.
asemalla vietetään ohjelmal-
lista avointen ovien päivää, 
jolloin voi tulla tutustumaan 
uudistuneisiin tiloihin. 

Muutoksien myötä terve-
ysasemalle saatiin useita 
lisähuoneita ja -toimintoja, 
kun entiset röntgen- ja labo-
ratoriotilat otettiin uuteen 
käyttöön ja odotushuonetta 
pienennettiin.

 - Vuonna 1979 valmistu-
neessa rakennuksessa oli iso 
hollitalli, koska silloin odot-
tamaan tultiin ilman ajanva-
rausta, kertoo vastaanoton 
palveluesimies Merja Liiten.

Huonejärjestelyjen lisäksi 
koko talotekniikka sähköi-
neen ja ilmastointeineen on 
uusittu nykypäivän määrä-
ysten mukaiseksi. Energia-
tehokkuutta lisäävät muun 
muassa lämpöenergian tal-
teenotto sekä automaatti-
sesti syttyvät ja sammuvat 
valot. 

Pääovi ja ilmoittautu-

mistiski ovat entisillä pai-
koillaan. Aulan vasemmalta 
puolelta löytyvät tuttuun 
tapaan hammashoitola sekä 
fysioterapia, jolla on nyt 
käytössään kaksi huonetta. 
Myös työterveyshuolto löy-
tyy nykyään vasemmalta, 
samalta käytävältä neuvo-
lan kanssa. Vanhojen lää-
kärihuoneiden tilalle ovat 
muuttaneet mielenterveys-
palvelut, jotka olivat ennen 
erillään muista palveluista.

Hoitaja-lääkäriparien huo- 
neet ovat vierekkäin, ja niitä 
yhdistää väliovi. Näin hoita-
ja voi helposti ottaa vastaan 
asiakkaita ja konsultoida 
lääkäriä, jolloin lääkäriaikoja 
säästyy vakavampia tapauk-
sia varten.

Toimintaterapeutti ja 
puheterapeutti voivat työs-
kennellä nyt omissa huo-
neissaan. Lisäksi uutta ovat 
kokoustilat, potilastarkkailu- 
huone, toinen toimenpide-
huone, palautettavien apuvä- 
lineiden pesupiste sekä mää- 
räysten mukaiset välinehuol- 
totilat. 

Potilaslaskuasioita var-
ten on erillinen toimisto heti 
pääoven jälkeen oikealla.

Terveysaseman ja vuo-
deosaston keskelle jäävä 
sisäpiha on laatoitettu ja ka-
lustettu, ja sinne on nyt suo-
rempi käynti vuodeosaston 
yhdestä huoneesta.

Liiten uskoo, että remont-
ti lisää työntekijöiden viihty-
vyyttä, parantaa palvelua ja 
tehostaa toimintaa. Esimer-
kiksi ambulanssityöntekijöi-
tä pystytään hyödyntämään 
nyt entistä paremmin, kun 
heillä on oma huone.

Riitta Muhonen
Jenny Kärki

Kesäkuussa remontoidut tilat olivat vielä 
tyhjillään. Ilmottautumistiski on entisessä 
tutussa paikassaan, pääoven luona.

Simon terveysaseman 
palvelut muuttivat viime 
viikon aikana uusiin re-
montoituihin tiloihin.

Miraplanin toimitusjohtaja Mikko Väänänen (vas.), arkkitehti-suunnittelija Pekka Pietilä 
sekä avoterveydenhuollon palveluesimies Merja Liiten tutustumassa remontin jälkiin.

Uudet Simo-kortit julkais-
taan Kuivanimen markki-
noilla. Aiheina Kallion saha 
ja Jähti sahan edustalla. 
Originaalit löytyvät Simon 
kirjastosta. Maalasin ne jo 
vuonna 2003, mutta tulevan 
kuntakirjani myötä tämä-
kin aihe sai tekstinsä ja ku-
vansa. Kirja on tarkoitus jul-
kaista ensi syksynä. Muista 
lähialueen korteista mainit-
takoon aikoinaan Kuivanie-
men kunnalle tehty Jähti Pe-

rämerellä sekä Iin kunnalle 
tehdyt Nybyn lasitehdas, 
Kestilän saha ja kesä-ja tal-
vikirkot Iin vanhasta kirkos-
ta. Yrittäjät voivat painaa 
kortteja myös omilla terveh-
dyksillään, kuten nykyis-
tä Lappi-kirjaani tai tulevaa 
kuntakirjaanikin. Kyllähän 
se Simo-korttipari käy myös 
Simon  kunnallekin...

ydinvoimalaa odotellessa 
taiteilija Kari Holma

Simo-kortit julkaistaan markkinoilla

SIMON 
APTEEKKI

KUIVANIEMEN 
SIVUAPTEEKKI

Avoinna ma-pe klo 9-17

Ratatie 8 Simo
Puh. (016) 266 009

Ratatie 1 Kuivaniemi
Puh. (08) 724 7590

Avoinna ma-pe klo 9-16.30

Simossa

Pitopalvelut
Leivonnaiset 
ym.

Terttu Martimo puh. 040 529 79 76
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Hyvinvointia 
ihmistä lähellä

Kuivaniemi-talon sosiaalitoimiston palvelupiste on suljettu-
na 4.-31.7. Iin sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän puhelinpäi-
vystys 4.–22.7. ma–pe kello 9–11 numerossa (08) 587 561 76 
(neuvonta- ja päivystysluonteinen työ). Kirjalliset toimeentu-
lotukihakemukset voi toimittaa osoitteella Oulunkaaren kun-
tayhtymä / perhepalvelut, PL 24, 91101 Ii, tai kunnanviraston 
postilaatikkoon. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen 
hoitaa Oulunkaaren sosiaalipäivystys (pääsääntöisesti lasten-
suojeluasiat), yhteydenotot hätäkeskuksen numeron 112 kautta.

Iin työterveyspalveluista vastaava Condia on suljettu 4.7.–7.8. 
Tuona aikana asioidaan omalla terveysasemalla.

Kuivaniemen terveysasema, myös laboratorio, on suljettu 
27.6.–31.7. Iin laboratorio toimii normaalisti. Ajanvaraus nu-
merosta (08) 587 565 00. Päivystys on Iin terveysasemalla, Ase-
matie 169, yhteydenotot ma–to kello 8–16 ja pe kello 8–15, (08) 
587 565 00. Muina aikoina päivystys on Oulun seudun yhteis-
päivystyksessä OYS:ssa, (08) 315 2655.

Kuivaniemen hammashoitola on suljettuna 27.6.–31.7. Iin 
hammashoitola päivystää, ajanvaraus ma–to kello 7.30–15.30, 
pe kello 7.30–15.00, (08) 587 565 37. Heinäkuussa hammashoi-
to on ensiapuluonteista.

Vanhusten päivätoimintaa ei ole Iin avopalvelukeskuksessa 
24.6.–2.8. ja Kuivaniemen seniorituvalla 20.6.–2.8.

Oulunkaaren vaihde, (08) 587 561 00, yhdistää oikealle työnte-
kijälle arkisin kello 8-16.

Hyvää kesää!

www.oulunkaari.com

Parturi-Kampaamo

Sari Hirvaskoski
Ratatie 2 B Kuivaniemi
p. 040 757 9128

Elinvoimaa Kuivaniemelle

Iin Wanhan Haminan markkinat 3.-4.9.2011!
Tervetuloa!

www.iinhamina.fi
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Palautin nuorten ja aikuisten mieliin rippikoulun syvällisen 
merkityksen. Rippikoulu on jakso, jossa ollaan elämän tärkeim-
pien asioitten äärellä. Se on matka, jota kuljetaan ihmetellen ja 
tutkien. Matkalla saa esittää kysymyksiä. Niitä mietimme yh-
dessä	Raamatun	sanaan	tukeutuen.	Konfirmaatiomessun	aihe	
katoamattomat ja katoavat aarteet toi tähän matkaan loppu-
huipennuksen. Taivaan isä siunasi juhlamme.

Kun Jeesus opetti vuorisaarnassa katoavista ja katoamat-
tomista aarteista, hän ensin varoitti ahneudesta ja itsekkyy-
destä, johon meillä ihmisillä on taipumusta lapsuudesta saakka. 
Vanhassa Testamentissa ei ollut kieltoa, ettei aarteita saanut 
omistaa, mutta niiden kokoamisesta ei saanut tehdä elämän 
tarkoitusta. Jeesus tiesi, että hänen aikalaisillaan oli tapana ke-
rätä kankaita ja kirjailtuja vaatteita. Koi ja ruoste tuhosivat nii-
tä. Niiden varaan ei kannattanut rakentaa elämäänsä.

Jeesuksen opetuksen ydin oli: ” Missä on aarteesi, siellä on 
myös sydämesi.” Martti Luther selitti tuota Jeesuksen opetus-
ta: ” Ihmisen jumala on se, mihin hän sydämensä kiinnittää.” 
Juutalaisessa kansassa oli sellaistakin käsitystä, että heidän hy-
vät tekonsa aivan kuin talletettaisiin taivaalliselle pankkitilille. 
Jeesus ei kuitenkaan opettanut, että tällainen olisi mahdollista. 
Taivaallinen aarre voi olla vain ihmisen sisimmässä. Se omis-
tetaan sydämen uskolla. Hyvät työt eivät auta, kun sydän on 
kiinnittyneenä ajalliseen ja katoavaan. Paavali kirjoittaa, kuinka 
Jumalan armon voima opettaa sydämessä Taivaallisen aarteen 
merkityksestä. (Apt. 20: 32-35). 

Aarteen omistajana saa voiman tehdä hyviä ja oikeita teko-
ja suhteessa lähimmäiseen. Paavalin kirjeessä tulee esille mitä 
Jeesus Taivaallisella aarteella tarkoitti. Evankeliumin aarre on 
kätkettynä tänne ihmisten keskelle Jumalan seurakuntaan. Se 
on omistettavissa  Paavalin  sanoin pyhitettyjen joukossa.  Siitä 
puhuttiin	konfirmaatiomessussa.	 Jumalan	sana	saatteli	nuoria	
elämän arkeen. Siunattua suven aikaa Kuivaniemen  kesäleh-
den lukijoille!

Kappalainen Matti Kinnunen, 
Iin seurakunta

Miltä sinusta tuntuisi viet-
tää joulua juhannusviikolla? 
Tämän kesän rippikoululai-
set saivat kokea sekä joulun 
riemua että pääsiäisen ylös-
nousemusjuhlaa rippileirin 
aikana. 

Kävimme leiriläisten 
kanssa läpi vuoden tär-
keimmät kirkolliset juhlat 
leirikirkkojen muodossa. 
Leirikirkko oli leiriläisten yh-
teinen juttu. Jokainen viiden 
hengen ryhmä sai tehtäväk-
seen olla järjestelyvastuussa 
yhden kerran. Ryhmä toimi 
esilaulukuorona, tekstinlu-
kijoina, alttarin somistajina 
ja suntioina. Minä pappina 
huolehdin saarnasta ja ruko-
uksista. 

Kuivaniemen seurakuntata-
lon remontti valmistui alku-
vuodesta. Ensisijaisesti ta-
voitteena oli parantaa talon 
käytettävyyttä. Salia suu-
rennettiin ja sen hallitsevas-
ta osasta purettiin niin kut-
suttu Piispan kammari, joten 
nyt koko sali on perälle asti 
avoin. Nykyisellään saliin 
mahtuu yli 120 henkilöä.

Seurakuntatalon toisen 
kylmäkuistin paikalle tehtiin 
aivan uusi lämmitetty kuis-
ti, jonka ulkopuolelle raken-
nettiin liuska ja sisäpuolelle 
hissi, pyörätuolilla kulkevia 
varten. 70-luvulta peräisin 
olevat vessat purettiin ja uu-
siin vessoihin rakennettiin 
myös vaatimusten mukaiset 
invaominaisuudet. Lisäksi 
keittiö sai uusia laitteita.

Uudistusten myötä seu-
rakuntatalon käyttöaste on 
parantunut huomattavasti. 
Niiden ansiosta myös lii-
kuntarajoitteisten asiointi 
seurakuntatalolla on helpot-
tunut. Talossa järjestetään 

KesäsaarnaRippikoulu – elämän makuinen matka

Tämän vuoden nuoret 
saavat täydet 10 pistettä lau-
lamisesta. Hoosianna hymni 
kajahti todella voimallisesti 
adventtikirkossa. Joulukir-
kon helmi oli se, kun ” Maa 
on niin kaunis”-laulun aika-
na kynttilä laitettiin kiertä-
mään nuorelta toiselle eikä 
se sammunut matkan aika-
na. Siinä kirkossa opimme 
sen, että Kristuksen valo 
kulkee täällä ihmisten kes-
kellä sydämestä sydämeen. 
Kristuksen valtakunta täällä 
maan päällä on valon valta-
kunta.

Rippikoulun aihekoko-
naisuuteen kuuluu myös 
ihmissuhteiden, seurustelun 
ja avioliiton merkityksestä 

puhuminen. Nuoret suun-
taavat askeleitaan tulevai-
suuteen. Löysimme nuorten 
kanssa neljä avainsanaa, jota 
voidaan käyttää ihmissuhtei-
den aidossa rakentamisessa. 
olisiko näillä sanoilla käyt-
töä kodeissamme? Luotta-
mus, avoimuus, rehellisyys 
ja anteeksianto ovat nuorten 
mielestä kestävien ihmis-
suhteitten avainsanoja.

Posion leirillä ei ollut 
vapaa-ajan ongelmia. Nuor-
ten esittämät iltaohjelmat 
nivoutuivat myös opetetta-
viin aiheisiin. Välillä kuu-
lui naurunpyrskähdyksiä, 
kun nuoret esittivät eri 
auttamistilanteissa olevia 
henkilöitä. Inhimillisyys ja 

koomisuus liittyvät todel-
lisiinkin elämäntilanteisiin. 
Kukapa meistä on täydel-
linen? Isoiset olivat hieno-
na esimerkkinä leiriläisille. 
Toiminnallisuus, reippaus ja 
yhteishengen rakentaminen 
näkyivät isoisten työskente-
lyssä. Lämmin kiitos Posion 
seurakunnan emännille hy-
västä ruuasta ja palvelumie-
lestä. Toivottavasti monen 
nuoren kanssa tapaamme 
eri yhteyksissä jatkossakin. 
Muistakaa isoiskoulutus 
hienona tulevaisuuden haas-
teena.

Terveisin 
Leirinne Matti-pappi

Rippikoululaiset ja isoiset ryhmäkuvassa.

Seurakuntatalon käyttöaste parantui remontin myötä

Kuivaniemen seurakuntatalo sai remontissa mm. uuden 
kuistin ja siihen liuskan pyörätuolilla liikkuvia varten.

viikoittain kerhoja ja kesäi-
sin rippileirejä sekä erilaisia 
juhlia ympäri vuoden.  

Kuivaniemen seurakunta-
talo on alunperin ollut pap-
pilana. Sen rakentaminen 

on aloitettu vuonna 1900. 
Seurakuntasalia vuokrataan 
perhejuhliin ja muihin tilai-
suuksiin, tiedustelut vara-
uksista kappeliseurakunnan 
toimistosta (p. 040-1576660) 

tai kirkkoherranvirastosta p. 
040-8480078. 

Jenny Kärki

”Missä on aarteesi, 
siellä on myös sydämesi”

Katselin	konfirmaa-
tiokirkossa, kun 
nuoret istuivat. 
Monien katseessa 
oli vielä ihmet-
telyä ja häm-
mennystä. Nyt 
oltiin heidän 
juhlassaan. 

Suntio/haudankaivaja Esko Jyr-
käs esittelee seurakuntatalon 
eteiseen asennettua invahissiä.

Iin seurakunta 23
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20.6.-31.7.2011. Tervetuloa!

Kehyksiä

-20% 
-50%

Sale - siellä missä sinäkin.
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-21

Kuivaniemi
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 heinäkuun loppuun!

159 1998 994

Atria
HIILLOS-
MAKKARA
400 g (3,97/kg)

Koff
OLUT
24-pack tlk 
(2,06/l) sis. pantit

COCA COLA
0,33 l 15-pack
(1,56/l) sis. pantit

pkt ltk pkt

229 585 429

Valio 
maustetut
KERMAJÄÄTELÖT
1 l (ei laktoosittomat)

Valio
ARKIJUSTO
1,25 kg (4,68/kg)

pkt pkt pkt

Rainbow suomalainen
KASLERPIHVI
marinoitu 800 g
(5,36/kg)

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

KUIVANIEMEN
SAIRAANKULJETUS OY
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Keskittäminen 
kannattaa!

Meiltä saat OP-bonusta 
pankki- ja vakuutusasioista.

On mukava saada lasku, joka on jo maksettu OP-bonuksilla. Yhä 
useammat Oulun OP:n asiakkaat maksavat vakuutus laskunsa 
pankki- ja vakuutusasioinnistaan kertyneillä OP-bonuksilla. 
Sitä kutsutaan keskittäjän eduksi. 

Parhaiten saat käyttöösi sinulle kuuluvat edut kun tulet ja 
käyt Oulun OP:ssa. Itsellesi sopivan ajan saat varattua puhelin-
numerosta 010 2535 014 tai osoitteesta www.op.fi /oulu. 

OP-bonuksia kertyy kuukausittain, kun asiointisi meillä on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa. Asioinnilla tarkoitetaan esimerkik-
si lainojen, säästöjen ja sijoitusten yhteismäärää. Mukaan lasketaan myös vakuutusmaksut niinä kuukausina, kun vakuutuslasku on 
maksettu. OP-bonusta kertyy pankkiasioinnin lisäksi Pohjolan kodin, perheen ja ajoneuvojen (Mitta- ja Autoturvan) vakuutusmaksuista, 
myös OP-bonuksilla maksetusta osuudesta. 010-puheluiden hinnat: Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puhelu + 0,0595e/min, 
matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,1704 e/min (alv. 23 %).

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

Istutus Yläaltaalle ja Illiin
yli 2.000 kg istutuksia

Silloilta (myös Raasakan 
voimala) kalastus

 aina kielletty

Kalastuslupaesite 
lupamyyntipisteistä

Lisätietoa:
www.kalaaiista.fi /

kalastusluvat/
Etelä- ja Pohjois-Ii

OIJÄRVEN 
KAUPPA
Kuivajoentie 4380 

95160 Oijärvi
P. 08-7246 705

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

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

projektipäällikkö Leila Siltanen
p. 040 535 3362
leila.siltanen@iilaakso.fi

YRITYSNEUVONTAA IISSÄ
OulunkOulunkOulunkOulunkOulunkaaraaraaraaraaren ken ken ken ken kuntauntauntauntauntayhtymä ja Iilaakyhtymä ja Iilaakyhtymä ja Iilaakyhtymä ja Iilaakyhtymä ja Iilaakso Oy tarso Oy tarso Oy tarso Oy tarso Oy tarjoajoajoajoajoavvvvvaaaaattttt

yrityyrityyrityyrityyritysneuvsneuvsneuvsneuvsneuvontaa ja sparontaa ja sparontaa ja sparontaa ja sparontaa ja sparrrrrrausta Iissä toimiville yritykausta Iissä toimiville yritykausta Iissä toimiville yritykausta Iissä toimiville yritykausta Iissä toimiville yrityksillesillesillesillesille

NeuvNeuvNeuvNeuvNeuvontaontaontaontaontapalvpalvpalvpalvpalvelut velut velut velut velut voivoivoivoivoivaaaaat sisältää:t sisältää:t sisältää:t sisältää:t sisältää:
· yrityksen perustamisneuvontaa
· kehittämisapua yritystoimintaan sekä
· rahoitus- ja kannattavuuslaskelmien laadintaa

Eri hankkEri hankkEri hankkEri hankkEri hankkeiden keiden keiden keiden keiden kautta yritykautta yritykautta yritykautta yritykautta yrityksillä on mahdollisuus saada asillä on mahdollisuus saada asillä on mahdollisuus saada asillä on mahdollisuus saada asillä on mahdollisuus saada apujapujapujapujapuja
· kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja markkinointiin

Suurin osa palvSuurin osa palvSuurin osa palvSuurin osa palvSuurin osa palveluista on täeluista on täeluista on täeluista on täeluista on täyyyyysin maksin maksin maksin maksin maksuttomia yrityksuttomia yrityksuttomia yrityksuttomia yrityksuttomia yrityksillesillesillesillesille.....

Ota yhteyttä:

Kuivaniemen Yrittäjät ryLIITY JÄSENEKSI


