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2012Kuivaniemen Yrittäjät ry

Kuivaniemen 27. Pitäjämarkkinat la ja su 21.-22.7.2012

KESKIVIIKKO 18.7.2012
klo 18-20 Nappuladisko. Vapaa pääsy! 
 Kuivaniemen Nuorisoseurantalo.
klo 21-02 Night Life Disko. Vapaa pääsy! 
 Kuivaniemen Nuorisoseurantalo.
klo 21-02 Markkinatanssit. Soittaa 
 Jarkko Honkanen. Kuivaniemen 
 Nuorisoseurantalo. Liput 14€.
OLUTTELTTA JA KARAOKEISÄNTÄNÄ BROTHER

PERJANTAI 20.7.2012
klo 18.00 Nappulajuoksu alle kouluikäisille, 
 Ilmoittautumiset paikanpäällä 15 min. 
 aiemmin Järjestäjänä MLL:n Kuivaniemi ry.  
 Paikka: Kuivaniemen Koulu 
 (Päiväkodin pääty)
klo 18.00  Kirkkoväärtin kolmas kortti -näytelmä. 
 Kuivaniemen nuorisoseuratalo.
klo 21-04  Markkinatanssit. Soittaa Java’s. 
 Kuivaniemen Kievari

LAUANTAI 21.7.2012
klo 10.00 Markkinaportit avautuvat
klo 11.00 Lanko Pekka viihdyttää markkinayleisöä
klo 12.00 Avajaiset. Iin kunnanjohtaja Markku Kehus, 
 Jari Suominen, pj. Tuulivoimayhdistys ry,
 Kuivaniemen Yrittäjät ry:n pj. 
 Ari Kaakkuriniemi
klo 12.30 Markkina Zumba - markkinaväki Zumbaa
 yhdessä. Zumba kuuluu Iin kunnan/Ii-insti-
 tuutin 2012 KKI-kuntokampanjaan Kuluje
 Ölövinä Pökisä, tapahtumasta saat leiman
 IiCardiin.
klo 13.00 Kuivaniemen ja Simon Pelimannit esiintyy
 Yhteislaulua
klo 13.45 Lanko Pekka viihdyttää markkinayleisöä
klo 14.00 MarkkinaBingo. 
 Järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura
klo 15.00 Lanko Pekka viihdyttää markkinayleisöä
klo 16.00 Lanko Pekka viihdyttää markkinayleisöä
klo 17.00 Hyvän Tuulen Humppa -kilpailu Karaoke-
 teltan edustalla. Kilpailu on maksuton.
 Arviointiperusteet: tanssitaito, pukeutumi-
 nen ja Hyvän tuulisuus!
klo 18.00 Markkinaportit sulkeutuvat, karaoketeltas-
 sa jatkoaika klo 20.00 saakka.
klo 18.30 Kirkkoväärtin kolmas kortti -näytelmä.   
 Kuivaniemen nuorisoseuratalo.
klo 21-04 Markkinatanssit. Soittaa Samosa. 
 Kuivaniemen Kievari
klo 21-02 Markkinatanssit Merihelmessä, 
 Soittaa Ilkka Marttala yhtyeineen. Liput 12€.

SUNNUNTAI 22.7.2012
klo 10.00 Markkinaportit avautuvat
klo 12.00 Kuivaniemen ja Simon Pelimannit 
 esiintyy Yhteislaulua
klo 12.30 Samba -ryhmä esiintyy
klo 14.00 MarkkinaBingo. 
 Järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura ry
klo 14.30 Vuoden markkinamyyjän palkitseminen
klo 14.40 Samba -ryhmä esiintyy
klo 15.00 Mikko Tapio esiintyy ja vetää 
 lasten Karaoken
klo 16.00 Arvonnan tulosten julkistamiset
klo 17.00 Markkinaportit sulkeutuvat
klo 14.00 Kirkkoväärtin kolmas kortti -näytelmä.   
 Kuivaniemen nuorisoseurantalo
klo 19.00 Markkinapäivätanssit 
 Kuivaniemen Nuorisoseurantalolla
 Soittaa Teuvo Vuoti & Captain.

BINGO
ZUMBA

Kuivaniemen Yrittäjät ry
Kuivaniemen

Palomiesyhdistys ry VKK-Media Oy

Sambaa

Juha Tapio

Teuvo Vuoti & Captain

Tervetuloa!

KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ • Markkinat juontaa Juha ”Peltsi” Peltoperä • WWW.KUIVANIEMI.FI

KuivaniemiKuivaniemiKesälehtiKesälehti

Markkina-aluekartta s. 12
Markkinamyyjäluettelo s. 13
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Yleinen virheellinen mieli-
kuva tuulivoimasta on, että 
se on kallis ja paljon yhteis-
kunnan tukea tarvitseva tuo-
tantomuoto. Väitettä perus-
tellaan 200 miljoonan euron 
vuosittaisella syöttötariffil-
la. Tariffin suuruus perus-
tuu sähkön tämänhetkiseen 
vuosikustannushintaan 50 
€/MWh ja vuoden 2020 tuo-
tantotasoon, jonka oletetaan 
olevan Suomen tavoitteeksi 
asettama 6 TWh/vuodessa. 

Tuulivoima on kustannustehokkain 
nopeasti rakennettava puhtaan uusiutuvan 
sähköenergian tuotantomuoto

Kaiken energian hinta 
kallistuu tulevaisuudessa. 
Syöttötariffijärjestelmässä 
tukea maksetaan vain mark-
kinahinnan ja kiinteän tu-
kihinnan erotuksen verran 
eli sähkön markkinahinnan 
kohotessa tuulivoimalle 
maksettava tuki pienenee. 
Kun sähkön vuosihinta on 
noussut 65 €/MWh, on tuki 
jo puolittunut, ja kun säh-
kön hinta ylittää 80 €/MWh, 
ei tukea makseta enää lain-

kaan. Mitä korkeammaksi 
sähkön hinta nousee, sitä 
kilpailukykyisempi tuuli-
voimasta tulee. 

Suomeen rakennettava 
tuulivoiman tuotantoka-
pasiteetti laskee sähkön 
hintaa. Vaikutus perustuu 
siihen, että sähkö hinnoi-
tellaan markkinoilla kulloi-
senkin kalleimman sähkön 
tuotantomuodon mukaan. 
Tuulivoiman polttoaine on 
ilmaista ja sen vuosittaiset 
muuttuvat kustannukset 
hyvin pienet. Tästä syys-
tä tuulisähköä voi tarjota 
markkinoille halvempaan 
hintaan. Tuulivoima siis 
puskee kalliimpia tuotanto-
muotoja ulos sähkömarkki-
noilta.

Suomi on energiantuo-
tannossaan edelleen hyvin 
tuontiriippuvainen. Noin 
kaksi kolmasosaa energiasta 
tuodaan ulkomailta, ja noin 
80 prosenttia siitä Venäjältä. 

Raakaöljyn osuus on lähes 
puolet tuodun energian ar-
vosta, mutta myös sähköä 
tuodaan Suomeen.

Tuulivoima lisää ener-
giaomavaraisuuttamme. Se 
on nopeasti käyttöönotet-
tava tuotantomuoto, jonka 
vaikutukset näkyvät myös 
paikallistasolla. Tuulivoima 
työllistää niin hankekehi-
tyksessä, suunnittelussa, lai-
tevalmistuksessa, rakenta-
misessa, operoinnissa kuin 
kunnossapidossakin. Tuu-
livoimahankkeen kotimai-
suusaste vaihtelee 25-80 pro-
sentin välillä riippuen siitä, 
kuinka suuri osa voimalasta 
ja sen komponenteista tu-
lee Suomesta. Varmaa on, 
että vuoteen 2020 mennessä 
tehtävistä vajaan 4 miljardin 
euron investoinneista vähin-
tään yksi miljardi on suo-
malaista työtä. Tuotannon 
hajautuessa useisiin kuntiin 
pääsee myös paikallistalous 

nauttimaan suuremmista 
kiinteistöverotuloista. Lä-
helle sähkön loppukäyttöä 
rakennettuna tuulivoima 
vähentää sähköverkon 
kuormitusta ja siirtohäviöi-
tä. Tuulisähkön tuottamises-
ta ei synny CO2- tai muita 
päästöjä ilmaan, veteen tai 
maaperään. Tuulivoimalla 
tuotettu sähkö vähentää il-
man pienhiukkasia, ja vai-
kuttaa näin suoraan ihmis-
ten terveyteen. 

Tuulivoiman negatiivisia 
ympäristövaikutuksia (vai-
kutus maisemaan, lintuihin 
ja eläimiin sekä äänihaitat ja 
vilkkuminen) vähennetään 
voimaloiden huolellisella 
sijoittelulla. Ympäristövai-
kutukset huomioidaan aina 
voimaloiden luvitusproses-
seissa. Tuulivoimalta vaadi-
taankin jo nyt laajempia ym-
päristövaikutusselvityksiä 
kuin muilta energiantuotan-
tomuodoilta. Selvityksistä 

unohtuvat kuitenkin usein 
tuulivoiman positiiviset vai-
kutukset.

Tuulivoiman kokonais-
vaikutukset taseen muodos-
sa ovat vahvasti positiivi-
set. Pelkästään sen sähkön 
markkinahintaa alentavan 
ja energian tuontilaskua vä-
hentävän vaikutuksen huo-
mioiden voidaan huoletta 
ennustaa, että jo vuonna 
2020 jokainen tuulivoimaan 
investoitu tukieuro tuottaa 
Suomelle vähintään 6 euroa. 
Näin hyvää vaihtoehtoista 
investoinnin tuottoastetta ei 
markkinoilta tällä hetkellä 
löydy.

Jari Suominen
Hallituksen puheenjohtaja, 
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Toimitusjohtaja, Tuuliwatti Oy

Tuulivoima lisää energiaomavaraisuuttamme

jari Suominen on puhujana Kuivaniemen markkinoilla.

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat kokoaa jälleen ih-
misiä tuhansittain viettämään kesäistä viikon-
loppua Kuivaniemelle, Iin kunnan suurimpaan 
ja näkyvimpään vuosittaiseen yleisötapahtu-
maan, olemmehan sangen otollisella paikalla 
keskellä kylää nelostien varrella. Perinteitä Pitä-
jämarkkinoilla on, sillä nyt on jo 27. kerta. 

Myyntipaikat on varattu viimeisetkin jo ke-
säkuulla mikä kertoo myös markkinamyyjien 
kiinnostuksesta päästä tekemään tänne hyviä 
kauppoja. Monelle kuivalaiselle yhdistykselle 
markkinat myös on vuoden tärkein varojenhan-
kinta ja esilläolo tapahtuma .On myös osasto 
missä pääsee kertomaan ehdotuksensa Kuiva-
niemen keskustaajaman viihtyvyyden lisäämi-
seksi ja ympäristön kehittämiseksi, projekti täs-
tä aiheesta on vasta alkanut. Vilskettä on kylällä 
pitkin viikkoa sillä mm. Nuorisoseurantalolla 
on tanssit jo keskiviikkona jatkuen viikonloppu-
tansseina Kievarissa ja Merihelmessä.

Pitäjämarkkinat järjestää perinteisesti Kui-
vaniemen Yrittäjät ry hyvässä yhteistyössä Iin 
kunnan Ii-instituutin kanssa. Yrittäjät hoitaa 
käytännön työn talkoilemalla lukemattoman 
määrän tunteja, Ii-instituutti hoitaa ohjelma- ja 
paikanvaraus asiat ja varojen pyörityksen. Yrit-
täjät myös talkoilivat mainostaulun kimpussa 
heinäkuun alussa. Lähineuvoston avustuksen 
turvin rakennettiin kylän pintaan nelostien 
varteen iso taulu jossa voi mainostaa muitakin 

Kuivaniemi kutsuu
kylillä olevia tapahtumia ja myös paikalliset 
yritykset voivat tuoda siinä toimintaansa nä-
kyville. 

Lokakuulla 19-21 päivinä Kuivaniemeltäkin 
Yrittäjät suuntaavat  Ouluun Valtakunnallisille 
Yrittäjäpäiville, nyt ei ole matkakaan este kun 
lähes naapurissa on Yrittäjien ykköstapahtu-
ma.

Ohjelmaa on siellä moneen makuun, viral-
liset liittokokoukset ja tasavallan presidentti 
Sauli Niinistön juhlapuhe ja eritoten Virve Ros-
tin estraadilla esiintyminen joka voi helposti 
viedä jalat alta. 

Ensin kuitenkin pidämme Kuivaniemen 
Pitäjämarkkinat. Tervetuloa tekemään hyviä 
kauppoja , nauttimaan hyvästä ohjelmasta, ta-
paamaan tuttuja ja tuntemattomia ,nauttimaan 
leppoisasta meiningistä ja vaikka lohisoppaa 
syömään.

Ari Kaakkuriniemi 
Kuivaniemen Yrittäjät ry;n  
puheenjohtaja

Viime syksynä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 
järjestivät Suomalaisen yrittäjän päivänä 5.9 
rockkibileet Oulussa, jonne myös Kuivaniemel-
tä osallistuttiin suurella joukolla. Puheenjohta-
ja Kaakkuriniemi oli sonnustautunut asianmu-
kaiseen asuun. 
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Millaisessa kunnassa yritys toimii parhaiten?  Käsityksem-
me mukaan kunta on elinvoimainen ja toimiva, kun se on 
taloudellisesti vahva. Tällöin se pystyy päättämään itsenäi-
sesti asioistaan, järjestämän asukkailleen tasokkaat palve-
lut ja myös edistämään yritystensä toimintaa.

Oma kunta on tärkeä yrittäjille. Kunta voi päätöksillään 
edistää, estää, parantaa, heikentää tai luoda uutta yritys-
toimintaa. Keskeinen tavoitteemme onkin ollut, että jokai-
sen kunnan toiminta on yrittäjälähtöistä ja elinkeinopoli-
tiikka on huomioitu toiminnassa. Kun näissä tavoitteissa 
onnistutaan edes auttaa se yritysten toimimista ja työpaik-
kojen syntymistä. 

Kunnallisvaalit ovat syksyllä. Toivottavasti saamme 
paljon yrittäjäehdokkaita. Selvitystemme mukaan kiin-
nostusta on ja vaikuttaminen koetaan tärkeänä. Yrittäjät 
tuovat monipuolistavaa arvokasta näkökulmaa kuntapää-
töksentekoon ja ehdokkaita löytyy varmasti syksyllä kai-
kista puolueista.

Pohjois-PohjanmaanYrittäjät ovat tehneet oman vaa-
liohjelman kunnallisvaaleihin.  Ohjelmassa on toimenpi-
teitä ja tavoitteita ja niissä on otettu huomioon alueemme 
erityistarpeet. Painotus ohjelmassa on seuraavilla kolmel-
la kokonaisuudella.

Yrittäjät aktiivisesti mukana  kunnallisvaaleissa 
1. Palvelurakenteen uudistaminen ja monipuolistami-

nen: Kunnat tarvitsevat palvelustrategiat, joissa otetaan 
kantaa kunnan palvelutuotantoon ja kaikissa hankinnoissa 
pitää entistä paremmin ottaa huomioon pk-yritysten mah-
dollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.

2. Yritysvaikutusten arviointi vakiinnutettava osaksi 
päätöksentekoa: Systemaattinen arviointi on kunnissa pa-
ras tapa varmistaa, että tehtävät päätökset tukevat yritys-
ten kasvua ja työllistävyyttä.

3. Koulutuspolitiikan ja elinkeinopolitiikan yhteyden 
vahvistaminen: Tarvitaan yhteisiä ponnisteluja, jotta työ-
elämän ja työntekijät kohtaavat toisensa. 

Kaikkinensa kuntavaikuttaminen on yksi tärkeimpiä 
tehtäviämme. Tämän vuoden järjestöteemamme on ”yh-
dessä ote on vahvin”. Tulevaisuudessa hedelmällinen yh-
teistyö kuntien kanssa nousee entistä tärkeämpään rooliin.  
Yrittäjäjärjestö haluaa olla läsnä yrittäjän arjessa ja yrittäji-
en arjen sujuvuus on paljon kiinni myös siitä, minkälaises-
sa kunnassa yritys toimii. 

Marjo Kolehmainen 
toimitusjohtaja 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Jo kahdenkymmenen seit-
semän vuoden ajan ovat 
Kuivaniemen pitäjämarkki-
nat tuoneet kesän Kuivanie-
melle. Suomihan on täynnä 
kesätapahtumia ja osa ta-
pahtumista taistelee olemas-
saolostaan, mutta Kuivanie-
men pitäjämarkkinat ovat 
säilyttäneet oman paikkan-
sa Kuivaniemen kesässä ja 
pitäjämarkkinat on Iin kun-
nan suurin kesätapahtuma ja 
näiden markkinoiden mer-
kitys on muodostunut tär-
keäksi osaksi Iin kesää.

On todella tärkeä asia, 
että paikkakunnalla on yh-
teisiä pienempiä ja suurem-
pia tapahtumia. Tämä Kui-
vaniemen kesätapahtuma, 
pitäjämarkkinat, on paikka-
kunnan koko huomioiden 
todella suuri tapahtuma, 
joka näyttää vuosi vuodelta 
vain kasvavan ja uusiutuva. 
Tapahtuma on varmin paik-
ka nähdä vanhoja kouluka-
vereita ja pitäjämarkkinat 
on muodostunut perintei-
seksi vanhojen kuivalaisten 
tapaamispaikaksi.

Kuntauudistus on puhut-
tanut kansalaisia viime vaa-
leista lähtien ja täytyy sanoa, 
että eipä juuri kunnissa tie-
detä mihin ollaan menossa. 
Uudistuksen johtaminen ja 
ohjaaminen on ollut hyvin 
sekavaa ja epävarmaa. Vä-
lillä on piirrelty karttahar-
joituksia ja taas kohta on 
uhkailtu pakkoliitoksilla ja 
myös sairaanhoitopiirit ovat 
olleet myllerryksessä. Eikä 
tässä vielä kaikki, vaan nyt 
kesän kynnyksellä tulla tup-
sahti uudet kuntaliitossel-
vityksen kriteerit, jotka oh-
jaisivat lähes kaikki kunnat 
pakkoselvitykseen. 

Näin sekavassa tilantees-
sa kuntien päättäjiltä ja vir-
kamiehiltä vaaditaan paljon, 

Kuivaniemen pitäjämarkkinat 27 vuotta
että pystytään hoitamaan 
kunnille sälytetyt tehtävät 
vastuullisesti. 

Toivon, että jossakin 
vaiheessa myös kunnilta 
kysytään kuinka palvelu-
rakenteita tulisi uudistaa ja 
että, uusia ratkaisuja hae-
taan yhdessä kuntien kans-
sa. Mielestäni Suomen laa-
jaa maaseutua tulisi hallita 
maaseutumaisesti ja tuottaa 
lähipalvelut lähellä ihmisiä 
ja kaupunkiseutuja tulisi 
hallita niiden edellyttämien 
tarpeiden pohjalta.

Iin kunnan palvelujen 
tuotantorakenteessa on teh-
ty muutoksia koko ajan, ei 
aina omasta tahdosta eikä 
tarpeesta, vaan valtio on 
edellyttänyt muutoksia eri-
tyisesti sosiaali- ja terveys-
palvelujen tuotantoon ja 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
on vastannut reilut kaksi 
vuotta Iin kunnan sosiaali- 
ja terveyspalvelujen järjes-
tämisestä ja tuottamisesta. 
Simon kunta tuli mukaan 
Oulunkaaren toimintaan 
2011 vuoden alusta.

Oulunkaaren tehokkaan 
ja kustannustietoisen toi-
minnan ansiosta oman so-
siaali- ja terveystoiminnan 
kustannukset ovat olleet 
hallinnassa ja ne on pystytty 
luotettavasti ennustamaan 
ja talousarviot laatimaan to-
dellisiksi.

Iin väestökehitys oli edel-
leen tasaisen positiivinen 1,0 
%, joka on hyvin kestävän 
kasvun rajoissa ja Iin kun-
nan väkiluku on nyt yli 9500 
asukasta.

Olemme käynnistäneet 
kunnassa tänä vuonna uu-
sia isoja investointeja yli 7 
miljoonan €:n edestä. Suu-
rimpia ovat uuden terve-
ysaseman rakentaminen ja 
vanhan osan peruskorjaus, 

uuden päiväkodin raken-
taminen, Lieksen uuden 
asuinalueen, 80 tonttia, 
kunnallistekniikan rakenta-
minen sekä Ii-Haukipudas 
Oulu siirtoviemärin raken-
taminen.

Kuivaniemen alueella on 
paineita lisätty Ratahallinto-
keskukselle ja ELY:lle radan 
alituksen toteutumiseen, 
sillä Kuivaniemi on ainoa 
paikka missä sähkörata hal-
kaisee kylän tasoristeyksenä 
ja tällainen tilanne on erit-
täin vaarallinen. Toivotaan 
asiaan pikaista korjausta.

Uusiutuvan energian 
uudet painotukset toivat 
vuoden aikana mielenkiin-
toista toimintaa erityisesti 
tuulivoiman rakentamisen 
saralla. Tuulivoiman ra-
kentamisvarauksia, kaavoja 
ja YVA-selvityksiä tehtiin 
merkittävästi ja erityisesti 
maatuulivoiman rakenta-
minen liikahti eteenpäin ja 
ensimmäiset rakennusluvat 
myönnettiin St1:lle Olhavan 
maatuulipuiston toteuttami-
seksi, sekä Metsähallituk-
sen YVA maatuulipuiston 
rakentamiseksi Merihelmen 
alueen itäpuolelle on par-
haillaan nähtävillä, myös 
Fortum myi oma puisto-
hankkeensa Taalerintehtail-
le ja näin myös kotimainen 
pääomasijoittaja tuli mu-
kaan tuulivoiman rakenta-
miseen.

Iin kunta on vaikuttanut 
useissa eri yhteyksissä tuuli-
voiman verotuksen muutta-
miseksi ja elinkeinoministe-
ri Häkämies asetti ministeri 
Lauri Tarastin selvittämään 
tuulivoiman rakentamisen 
hallinnollisia esteitä.

Samassa yhteydessä 
Tarasti selvitti myös tuuli-
voiman rakentamisen hy-
väksyttävyyden kunnan 

kannalta ja hän esitti myös 
parannuksia kunnalle suo-
ritettavan kiinteistöveron 
määräytymisestä.

Iin kunta on vahvasti 
profiloitumassa Suomen 
suurimmaksi tuulivoima-
kunnaksi.

Iiläinen elinkeinoelämä 
on kehittynyt myönteiseen 
suuntaan ja uusia yrityk-
siä perustettiin Iihin edel-
leen hyvää vauhtia vaik-
kakaan edellisen vuoden 
ennätyksestä jonkun verran 
jäätiinkin. Uusia yrityksiä 
perustettiin yhteensä 40 
kappaletta ja nettolisäys oli 
20 kappaletta.  

Kunnan tehtävä on luo-
da yritystoiminnalle mah-

dollisuuksia sijoittua Iihin 
sekä kasvaa ja kehittyä Iissä. 
Merkittävässä roolissa on 
infrastruktuurin kilpailuky-
ky ja ilmapiirin yritysmyön-
teisyys, jotka selvitysten 
mukaan ovat Iissä kilpailu-
kykyisellä tasolla. Kunta hy-
väksyi kesällä 2010 uuden 
elinkeino-ohjelman vuosille 
2011 – 2015, jossa painopis-
tettä ja resursseja tullaan 
kohdentamaan uusiutuvan 
energian toimintaympäris-
tön ja työllisyyden lisäämi-
seen. 

Nämä uudet energia-
hankkeet tuovat paljon 
työtä ja toimeliaisuutta Iin 
kunnan alueelle ja Iin kunta 
onkin uusiutuvan energian 

Kunnanjohtaja Markku Kehus (keskellä) viime vuoden markkinoilla.

suhteen omavarainen ja Iin 
kunta on uusistuvan energi-
an viejä.

Minä uskon Kuivanie-
men pitäjämarkkinoiden 
pitävän pintansa kesätapah-
tumana ja pysyvän alueen 
asukkaiden ja kesävieraiden 
tapaamispaikkana ja tämä 
tapahtuma on merkittävä 
koko Iin kunnan kannalta.

Toivotan kaikille hyvää 
kesää

Markku Kehus
kunnanjohtaja
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Kari Kiuttu
Puh. 050 514 3116

karitapio@suomi24.fi

Ajankohtaista asiaa

• Matkailua palvelevat uudet nettisivut on avattu 
osoitteessa www.visitii.fi. Matkailua palveleva yritys, 
varaa mainosbanneri heti. Lisätietoja ja varaukset 
saara.paakkola@iilaakso.fi, p. 050 3950 306.

• Kuivaniemen Asemakylän ideasuunnitelmaa kos-
keva kysely tehdään Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla 
21.–22. heinäkuuta 2012. Kyselyn tekee arkkitehti-
ylioppilas Sanni Kemppainen, joka on paikan päällä 
molempina päivinä kello 10–17. 

• Pohjoisen ympäristö- ja veistotaiteen biennaali Kos-
kenniemen taidepuistoalueella Iin keskustan tuntu-
massa avattiin 16. kesäkuuta 2012. Tervetuloa myös 
KulttuuriKauppilan kesänäyttelyyn.

www.ii.fi  |  www.visitii.fi  |  www.kulttuurikauppila.fi

Kotiseutupäivä on sunnuntaina 8.7. 
Päivä alkaa Jumalanpalveluksella Kuivanie-
men kirkossa, jonka jälkeen on pääjuhla Nuo-
risoseuran talossa. Kellonaika tarkentuu, kun 
Jumalanpalveluksen aika selviää. Seuraa lehti-
ilmoittelua.

Yhteislaulutilaisuudet museon pihalla 
(sateella Kirkonkylän koululla) pidetään tiis-
taista 3.7. klo 18.00 alkaen. Seuraavat yhteis-
laulut lauletaan sunnuntaina 15.7. klo 14.00 ja 
sunnuntaina 29.7. klo 14.00.

Talkoot kotiseutumuseolla 
pidetään 29.5. - 28.8. välisenä aikana joka tiistai 
klo 17.00. Museo on avoinna heinäkuun ajan 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12.00 - 18.00. 
Päärakennuksessa on näyttely maataloudesta 
ja karjanhoidosta. ”Ollikaisen mökkiin” tulee 
näyttely kahvinjuonnin historiasta. 

Kuivaniemen pitäjämarkkinoilla 
olemme tutussa paikassa, jonne voi käydä 
maksamassa jäsenmaksun.

Yhdistys tarvitsee vapaaehtoista 
työvoimaa eri tapahtumiin. Jos olet halukas 
tulemaan mukaan, ota yhteys sihteeriin p. 
0400 700 681 tai sähköpostilla anne.riepula@
pp.inet.fi. Olemme ottaneet vakuutuksen va-
paaehtoisille työntekijöillemme.

Kuivaniemen 
Kotiseutuyhdistyksen

kesä 2012

Jouko Jarkon Kivituotteet

Markkina-alueen keskikäy-
tävällä myytiin jälleen viime 
vuonna Jouko Jarkon val-
mistamia kivituotteita. Vii-
me vuonna myyntihommis-
sa oli miehen vaimo, Taina 
Jarkko. Pariskunta on kier-
tänyt jo 90-luvulta saakka 
ympäri suomalaisia messu-
ja myymässä kivituotteita, 
pääasiassa Pohjois-Suomen 
alueella. Erityisesti markki-
noiden kiertämisessä Jouko 
nauttii eri murteiden kuule-
misesta ja keskustelemisesta 
eri alueiden ihmisten kans-
sa.

Kauppaa käydään pel-
kästään markkinoilla, eikä 
Jouko Jarkko näe tarvetta 
perustaa erillistä liikettä. 
Kuivaniemen Pitäjämark-
kinoilla Joukon kivituotteet 
ovat jo tuttu näky, ja tapah-
tumajärjestäjätkin osaavat jo 
etukäteen varautua heidän 
saapumiseensa paikalle. 
Myös Joukolle Pitäjämarkki-
nat on tuttua.

Jarkko valmistaa kivi-
tuotteita harrastuksenaan, 
kotoansa Sompujärveltä 
käsin. Valikoimaan kuuluu 
muiden muassa koruja ja 

Kuivaniemen Seuralla
Suuret Markkinatanssit

ke 18.7. kello 21-02
Jarkko Honkanen

liput 14 e

Olutteltassa Brotherin karaoke
Ilmaisdiscot:
Tenavat kello 18-20, NightLife-disco 21-02

Mikko Tapio kokkailupuuhissa juhannuksena.

Mikko Tapio on monille kui-
valaisille tuttu artisti käy-
tyään esiintymässä useissa 
paikkakunnan tapahtumis-
sa. Lupaava artisti on lähtöi-
sin Olhavasta. Pienestä saak-
ka musiikkia harrastanut 
mies ponkaisi yleisön tietoi-
suuteen voitettuaan vuon-

Mikko Tapio – kokkaava  
laulaja vai laulava kokkaaja

alkaa tuottaa tulosta. Lei-
pätyönsä elintarvikealalla 
tekevä Mikko Tapio on teh-
nyt myös eri tilaisuuksissa 
kokkausnäytöksiä, joissa 
on lähiruokatuottajia mu-
kana. Hän haluaa opastaa 
tekemään ruokaa arvostaen 
laadukkaita kotimaisia raa-
ka-aineita. Niin kutsutuista 
roskakaloistakin voi loihtia 
mainion aterian. Lauantai-
sin Radio Kajauksesta voi 
myös kuulla Mikko Tapion 
kokkausohjelmaa.

Kuivaniemen Pitäjämark-
kinoilla Mikko Tapion musi-
sointia kuullaan sunnuntai-
na 22.7. klo 15 ja lisäksi hän 
vetää tilaisuudessa Lasten 
Karaokea. Perjantaina 13.7. 
Mikko Tapiota kuullaan Kui-
vaniemen Kievarissa akusti-
sesti säestettynä. (jk)

na 2010 Olavi Virta –laulu-
kilpailun, joka poiki myös 
mahdollisuuden levyttää.

Luksus-orkesterin löy-
dyttyä porukka on keik-
kaillut paljon. Mies on teh-
nyt kovasti töitä itse, kuten 
keikkamyynnin parissa, 
ja onkin mukavaa kun työ 

Kuivaniemen 
Kievari

Puh. 08-724 7278
Heinäkuussa myös 
keskiviikkokaraoke!

Tervetuloa!

La 7.7. Kievarin 27-vuotis-
 tanssit, soittamassa
 tanssiorkesteri Timpurit
Pe 13.7. Mikko Tapio 
 akustisesti säestettynä
La 14.7. Karaoketanssit
Pe 20.7.  Javas 40 -menomusiikkia
La 21.7. Markkinatanssit: 
 tanssimusiikkia soittaa
 Samosa
Pe 27.7. Karaoke
La 28.7. Jore Siltala 

Vuoden 2011 markkinamyyjä:

kelloja. Varsinaisen leipä-
työnsä Jouko Jarkko tekee 
rakennushommissa, ja käsi-
työt ovat erinomainen keino 
rauhoittua arjen lomassa.

Vuoden 2012 markkina-
myyjä palkitaan Kuivanie-
men Pitäjämarkkinoilla sun-
nuntaina 22.7. kello 14.30. 
(jk)

Viime vuonna myyntihommissa oli Jouko Jarkon vaimo, 
Taina Jarkko. 
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www.rynkynranta.com • aikio.jouni@gmail.com 
08-724 6900, 040-563 3130
CAMPING  040-5633041

MATKAILUKESKUS   CAMPING

JÄRJESTÄ JUHLASI MERIHELMEEN!
MATKAILUKESKUS
Hyvä ruoka ja ystävällinen palvelu. Mahtavat merimaisemat sekä tilava tans-
sisali ovat ryhmäsi käytössä vaikka koko päivän. Häät, sukujuhlat syntymäpäi-
vät, vietä ne laadukkaasti ja mukavasti meillä.

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 !

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 vau-
nuineen. Uudet siistit huoltotilat ovat myös käytettävissäsi. Saunomaan pääset 
joko nykyakaiseen perhesaunaan tai ajan patinoimaan rantasaunaan. 

Tutustu Merihelmen panoraama-esittelyyn nettisivuillamme.
Tervetuloa !

Kuivaniemen Pitäjämarkki-
nat järjestetään jo 27. kerran 
21.-22.7. Kuivaniemen Ase-
man Urheilukentällä. Vuo-
sittain tapahtuma kerää yli 
6000 kävijää ja perinteises-
ti ilmat ovat olleet markki-
nakansalle suotuisat.

Keskiviikkona 18.7. alkaa 
markkinatunnelmaan virit-
täytyminen klo 18 Nappu-
ladiskon ja klo 21 Night Life 
Diskon parissa. Nuorison il-
taohjelmaan on vapaa pääsy 
ja ne järjestetään Kuivanie-
men Nuorisoseurantalolla. 
Kypsempään makuun on 
Jarkko Honkasen vauhdit-
tamat Markkinatanssit, liput 
14 euroa.

Perjantaina 20.7. 18. Nap-
pulajuoksu pistää vipinää 
alle kouluikäisten kinttui-
hin. Ilmoittautumiset pai-
kanpäällä 15 min aiemmin 
Kuivaniemen Koululla. 
Samaan aikaan alkaa nuo-
risoseuratalolla Roolinvaih-
tajat-ryhmän Kirkkoväärtin 
kolmas kortti -näytelmä. 
Kello 21 Kievarissa on me-
nomusiikkia Javas 40-yhty-
een vauhdittamana.

Lauantaina 21.7. klo 10 
Markkinaportit avautuvat: 
Juha ”Peltsi” Peltoperän 
luotsaamana. Markkinoiden 
ollessa auki Kuivaniemen 
Yrittäjät ry:n karaoketeltas-

Pitäjämarkkinat jo 27. kerran

sa raikaa jatkuva karaoke.  
Ohjelmassa on lisäksi Lan-
ko Pekan huumoripläjäys, 
Iin kunnanjohtajan Markku 
Kehuksen puheenvuoro ja 
Markkinazumbaa, lisäk-
si käydään Hyvän Tuulen 
Humppakisaa karaoketeltan 
edustalla. Klo 18.30 näh-
dään jälleen Kirkkoväärtin 
kolmas kortti -näytelmä ja 
yhdeksältä Markkinatanssit 
sekä Kuivaniemen Kievaris-
sa että Merihelmessä.

Sunnuntaina 22.7. klo 
10 Markkinaportit avau-

tuvat jälleen. Musiikkia ja 
ilakointia päivän aikana 
nähdään Simon Pelimanni-
en esityksen, yhteislaulun, 
Mikko Tapion musisoinnin 
ja värikkään sambaesityk-
sen muodossa. Jännitystä 
koetaan MarkkinaBingon 
parissa. Kirkkoväärtin kol-
mas kortti –näytelmä näh-
dään jälleen kello 14. Nuo-
risoseuralla on myös klo 19 
iltatanssit.

Lisäksi alueella toimi-
vat Cristers Tivoli koko 
perheelle, Jokamiesluokan 
autonnäyttely, järjestäjänä 
MeLaMoke ry, Kari Holman 
taidenäyttely, Luola-aavan 
Maa- ja kotitalousnaisten 
ruokala ja Rovaniemen So-
tilaskotiyhdistyksen Munk-
kikahvio.

Markkinat järjestävät 
Ii-instituutti/Liikunta- ja 
tapahtumapalvelut sekä 
yhteistyössä Kuivaniemen 
Yrittäjät ry. Markkinoille on 
vapaa pääsy ja tapahtuma-
paikkana toimii Kuivanie-
men Aseman urheilukenttä, 
Vierustie 2:ssa. (jk)

Musiikkia ja ilakointia päivän aikana nähdään Simon 
Pelimannien esityksen, yhteislaulun, Mikko Tapion mu-
sisoinnin ja värikkään sambaesityksen muodossa.

Roolinvaihtajat esittää jälleen 
vauhdikkaan kesäisen kome-
dian ja tällä kertaa luvassa on 
Kirkkoväärtin kolmas kort-
ti, joka sai ensi-iltansa touko-
kuussa. Markkinoiden yhtey-
dessä nähdään kolme esitystä 
ja suunnitteilla on myös syk-
syksi näytöksiä, jotka eivät 
ole vielä varmistuneet.

Näytelmäkirjailija Matti 
Wanne kertoo, että näytel-
män tarina vie katsojan yli 
sadan vuoden taakse. Kor-
holan ökytalon isäntä istahti 
kaupunkimatkallaan sinne 
missä pilkkaajat istuvat ja 
odottaa nyt seurauksia kau-
hulla. Kotona suunnitellaan 
naapuritaloja yhdistävää 
naimakauppaa ja mahti-

Kirkkoväärtin 
kolmas kortti

Roolinvaihtajien harjoituksissakin ”Iltarauhan tunteet 
”kävivät kuumina. Kuva viime vuoden näytelmästä.

häitä, tietämättöminä siitä, 
että isännän kaupunkiret-
ki uhkaa raunioittaa koko 
hankkeen. Lisäksi oman pul-
mansa aiheuttaa vihittäväksi 
aiottujen nuorten vastahan-
ka. Niin Lemmenasiat kuin 
isännän tekosetkin rassaavat 
kohta jokaista vuorollaan ja 
huipentuvat tieukkaan ot-
teluun. Korholan pihatante-
reella, missä ottavat yhteen 
talon väki, kaupungin hui-
jarit, Krouvin Sakri, Säterin 
hieno manselli, pyykkäri Sel-
ma ja itsepäinen nuori väki. 
Joku juoksee karkuun, joku 
poistuu voittajana ja aika 
moni yllättyy. Mutta elämä 
jatkuu, ja siitä saadaankin lu-
paava ennusmerkki.

Pitkän historian omaava 
teatteriryhmä Roolinvaih-
tajat toimii Kuivaniemen 
nuorisoseuran talolla, jossa 
ovat saaneet kevään mittaan 
harjoitella esitystä. Keväällä 
ryhmä sai myös nuoriso-
seuran väeltä luvan maalata 
lavan mustaksi, mikä mah-
dollisti tämän kesän esityk-
sen erikoisen lavastuksen: 
lähes täysin mustavalkoinen 
puvustus ja lavastus antavat 
näytelmälle vanhan kotimai-
sen elokuvan tuntua.

Näytelmässä mukana 
Mikko Karhu, Anita Tuuttu, 
Leo Pakanen, Leena Hei-
nikoski, Eeva Miettunen, 
Pentti Matila, Sanelma Ol-
likainen, Marja-Leena Jalo-
paasi, Tellervo Jyrkkä, Pekka 
Riepula, Pentti Ellilä ja Matti 
Ellilä sekä kuiskaajina Ant-
ti Ellilä, Lea Kestilä ja Seija 
Kauppi. Äänistä vastaa Jussi 
Alaraasakka ja valoista Heik-
ki Nyman yhdessä Essi Elli-
län kanssa.

Markkinoiden yhteydes-
sä näytökset ovat 20.7. klo 
18.30, 21.7. klo 18.30 ja 22.7. 
klo 14. Esitykset Kuivanie-
men Nuorisoseuran talolla ja 
lipun hinnalla saa väliajalla 
pullakahvit. Ohjaaja Sanna 
Kluukeri haluaa esittää eri-
tyiskiitokset lavan kunnos-
tamisessa mukana olleille 
talkoolaisille sekä Nuoriso-
seuran tuelle.

Jenny Kärki

Luola-aavan Maa- ja kotitalousnaiset tuovat Valmetin 
rekvisiitaksi maatalousnaisten teltan lähettyville.

Kuivaniemen markkinoilla on mukava tavata tuttuja, tehdä ostoksia, katsella ja 
kuunnella ohjelmatarjontaa. Siellä on jokaiselle jotain. Markkinoille on vapaa pää-
sy ja tapahtumapaikkana toimii Kuivaniemen Aseman urheilukenttä, Vierustie 2:ssa. 
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  Hautakivet
 Kaiverrukset

Entisöinnit

Hautauspalvelut
     Pitopalvelut
          Perunkirjoitukset

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

Iin Hautaustoimisto

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Elinvoimaa Kuivaniemelle

Kuivaniemen Vuoden 2011 
yrittäjänä palkittiin Tapio 
Hyry. Hän työllistää itsen-
sä kaivu-urakointiyritykses-
sään nimeltään Kaivu-ura-
kointi Tapio Hyry.

Tapio kertoo aloittaneen-
sa kaivurityöt jo nuorena 
miehenä vuonna -81. Alku-
taipaleella töitä oli satun-
naisesti, mutta 80-luvun lo-
pussa ne alkoivat lisääntyä. 
Työnteon hän aloitti trakto-
rikaivurilla, nykyään Hyryl-
lä on käytössään 15 tonnin 
tela-alustainen kaivinkone. 
Uutena ostettu kaivinkone 
on vaihdettava 5-6 vuoden 
välein. Kaivinkoneen siir-
toon on yrityksellä käytössä 
omassa korjaamossa raken-
nettu koneenkuljetusauto.

Nykyään työllistävät 
eniten Metsäkeskus, Met-
sänhoitoyhdistys sekä eri 
metsäyhtiöt. Työnsarkoi-
hin kuuluvat muun muassa 
metsänparannustyöt, met-
säojitukset ja maanmuok-
kaukset. Urakat saattavat 
kestää useitakin viikkoja ja 
työpäivät venyvät usein ym-
päripyöreiksi. Lyhyempiä 
projekteja ovat yksityisille 
ihmisille tehtävät rakennus-
ten pohjatyöt, jätevesijärjes-
telmät sekä pelto-ojitukset. 
Yksi viimeaikaisista suurim-
mista rakennusprojekteista 
on ollut kylälle valmistunut 
suurnavetta. Omakotityö-
mailla Hyry on ollut myös 
Oulun ympäristössä.

Kaivuhommat ovat 
enimmäkseen sulanajan 
hommaa, joten talvisin Ta-
pio Hyry työllistää itsensä 

Vuoden Yrittäjä 2011 
Kaivu-urakointi Tapio Hyry

omalla pihapiiristä löyty-
vällä korjaamolla. Siellä hän 
korjaa pääasiassa maatalo-
uskoneita, joskus autojakin, 
sekä tekee metallitöitä. Tal-
visin hän voikin ottaa vähän 
rennommin, kun pitkät ura-
kat eivät paina päälle. Va-
pun aikoihin Hyry kertoo-
kin usein ottavansa lomaa 
ja lähtevänsä Lapin hangille 
hiihtelemään.

Kaivu-urakointi Tapio 
Hyry on lähes aina ollut 
yhden miehen yritys, muu-
tamana kesänä Tapio sanoo 

palkanneensa urakkaan 
apulaisen. Yrityksessään 
Hyry aikoo jatkaa tulevai-
suudessakin samalla hyväk-
si havaitsemallaan linjalla, 
uudistuksia ei ole tiedossa. 
Työ on aika yksinäistä mut-
ta ”kädenjälki” näkyy heti. 
Vuoden Yrittäjä-palkinnosta 
Tapio tuumasi, että se oli 
mukava tunnustus ja ensim-
mäinen laatuaan.

Henna Hay
kuva Arja Honkamaa

Kuivaniemen Yrittäjien ja Iin kunnan 26.11.2011 pal-
kitsema Vuoden Yrittäjä Tapio Hyry yhdessä vaimonsa 
Paulan kanssa.

Iin Kuivaniemen Pitäjänmarkkinat kokoavat väkeä kerta 

toisensa jälkeen.  Ne todistavat näin sen, mitä aktiivisen 

Kuivaniemen Yrittäjäyhdistyksen aloittamat Valtakun-

nallisesti tuttu  tapahtuma voi saada aikaan.  Valtakun-

nallisesti tutut markkinat kokoavat väkeä kerta toisensa 

jälkeen. Tämä toiminta jatkuu onneksemme perinteiseen 

tapaan. Kunnan antama tuki edesauttaa tapahtuman jat-

kumista.
Iissä sitä vastoin on muutettu erilaisten tapahtumien 

järjestämistä. Esimerkki siitä on Iin Huilingin oma kah-

Kesäinen tervehdys Iin Yrittäjiltä!
vilanpitäjä. Enää kahvilanpito tapahtumien aikaan ei jää 

Iin Yrittäjät ry:n harteille. Tätä osittain toivottiin, koska 

talkootöitä vaativa kahvilanhoito markkina-aikaan pai-

sui lähes liiketoiminnaksi. Kahvilatoiminnan järjestelyt 

vaativat viikkojen etukäteisvalmistelut. Tällä tavoin 

kahvila toimii varmasti. Kunta on tekemässä muitakin 

muutoksia tapahtumien järjestelyissä. Toivottavasti Iille 

omintakeiset Lohimarkkinat tulivat jäädäkseen. 
Iin Yrittäjien virkistystoimikunnan järjestämä kevät-

retki suuntautui Levitunturin uuden karheaan Kylpylä-

hotelliin. Meille esiteltiin uudet tilat. Kylpylän erilaiset 

altaat ja saunat testattiin ja todettiin mainioksi. Osa yrit-

täjistä ehti myös hiihtoladulle.
Iin Yrittäjät ry laati Iin kunnan tekniselle lautakun-

nalle  kirjeen keskustan parkkiongelmasta. Siinä to-

dettiin, että nykyinen kaava estää asiakkaiden pääsyn 

S-marketin viereisiin erikoisliikkeisiin. Tähän on saatu 

ratkaisu kunnan ja kiinteistöjen omistajien  neuvotte-

luissa. Yhteinen tahtotila odottaa vain toteutusta.
Iin Yrittäjät ja Oulunkaari järjestivät koulutustilaisuu-

den sähköiseen laskutusjärjestelmään. Samassa kuultiin 

myös HAI-hankkeen tapaisesta yrityksille suunnatusta 

Yrityskaari-hankeesta, joka tarjoaa apua atk- ja muihin 

yritystoimintaan liittyviin asioista.
Kevätkokoustapahtuma järjestettiin Iin Urheilijain 

talolla. Ohjelmassa kokouksen lisäksi oli ”Varaslähtö 

Vappuun-virkistysiltamat”, joka kokosi iloisen joukon 

yrittäjiä, Iin Mieslaulajia ja Lioneita. Tapahtuman suo-

sio ja hyvä palaute innoitti Iin yhdistyksiä jatkamaan 

yhteistoimintaa. Iin kunnan voimavarat ovat rajalliset, 

ja siksi apu erilaisten tapahtumien järjestämisessä tulee 

tarpeeseen. Jokaisella yhdistyksellä on aktiiviset toimi-

ansa ja omat tiedotuskanavat jäsenilleen, joita voi hyö-

dyntää ilmoittelussa. 
Iin Yrittäjät ry:n hallitus päätti keväällä, että ensi vuo-

den maaliskuun 23. on Yrittäjien SM-hiihtokilpailut  Iin 

Illinsaaressa. Iin Urheilijat on lupautunut olla mukana 

järjestelyissä Iin Yrittäjien kanssa. Kilpailuun tottuneil-

la yrittäjillä hyvä tilaisuus näyttää, miten kantti oikeasti 

kestää.
Oulunkaaren työterveyshuolto aloittaa 1.8.2012 Con-

dialta vapautuvissa tiloissa. Henkilökunta on sama kuin 

ennen. Oulunkaaren työterveydenhoidon hinnastossa 

on perusterveydenhuoltoon liittyvät asiat. Siinä on huo-

mioitu perusmaksu siten, että myös yksinyrittäjän tai 

enemmän työllistävän yrityksen on mahdollista käyttää 

kohtuullisella kustannuksella työterveyshuoltoa. Palve-

lusta ja hinnoista voi lukea lisää Iin Yrittäjien sivuilta: 

www.yrittajat.fi/ii. Yrittäjien kuin kuntalaisten kannalta 

on aivan sama tuottaako peruspalvelut yksityinen vai 

julkinen sektori, pieni tai suuri kunta. Pääasia on, että 

palvelu pelaa, ja hinnat ovat kohdallaan.             Toivotan 

menestystä Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille!

Anna Turtinen 
Iin Yrittäjät ry puheenjohtaja

Anna Turtinen
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- Tuotamme kuntalaisille 
erilaisia liikuntaan ja tapah-
tumiin liittyviä palveluita, 
ja olemme tärkeä osa kunta-
laisten tarvitsemien hyvin-
vointipalveluiden tuottaja-
verkostoa. Lisäksi saamme 
tapahtumiemme kautta elä-
myksiä kaiken ikäisille kun-
talaisille ja suurtapahtumi-
en osalta myös matkailijoita 
pysähtymään Iihin. Se taas 
tukee paikallisten yrittäjien 
toimintaedellytyksiä, kertoo 
Ii-instituutin liikunta- ja ta-
pahtumavastaava Tapio Ris-
sanen

Useat tapahtumista tuke-
vat kuntalaisten liikkumista, 
innostamalla kaikentasoisia 
liikkujia uusien tai jännittä-
vien lajien pariin. Tästä ta-
voitteesta hyvä esimerkki on 
Kuluje Ölövinä Pökisä KKI-
kampanja. Se tarjoaa haus-
kassa muodossa liikuntaa 
etenkin yli 40v kuntalaisille 
tarjoamalla vähintään kaksi 
lajitutustumista joka kuu-
kaisi ja erilaisia etuja IiCar-
din (ilmainen) hankkineille 
kuntalaisille.

Liikunta- ja tapahtuma-
palvelut toimivat tiiviissä 
yhteistyössä Ii-instituutin 
muiden tiimien ja eri järjes-
töjen kanssa. Lisäksi liikun-
ta- ja tapahtumapalvelut 
ovat taustalla useiden mui-

Ii-instituutti liikelaitoksen liikunta- ja tapahtumapalvelut 
järjestää useita tapahtumia ja kampanjoita ympäri vuoden. 

Isojen tapahtumien lisäksi normaaliin toimintaan kuuluu 
lukuisia pienempiä aktiviteetteja.

Ii-instituutti liikuttaa kuntalaisia

den tapahtuminen järjes-
tämisessä, joiden sisällön 
tuottavat muut toimijat. 
Tällaisia suuria tapahtumia 
ovat esimerkiksi II 11.11.11. 
tapahtuman käytännön jär-
jestelyt, Suomen Kulttuuri-
rahaston vuosijuhlajärjeste-
lyt 2012 ja Pikkujuhannus 
Kansanmusiikkifestivaali.

Vuoden suurimmat 
tapahtumat lyhyesti:

- Kuutamohiihto 
kokoaa maaliskuussa sa-
toja liikunnanharrastajia 
Illinsaareen nauttimaan lii-
kunnasta kuun sekä satojen 
kynttilöiden valaisemalle 
reitille, joka sopii koko per-
heelle.

- LumivaLaKiat on 
keväinen koko perheen ta-
pahtuma, joka kokoaa Vih-
kosaaren uimarannalle ja Ii-
joen jäälle satoja osanottajia 
nauttimaan hauskasta ohjel-
masta ja yhdessäolosta.

- LohimarKKinat, 
joiden yhteydessä järjeste-
tään Naisten 10 –tapahtuma, 
yhdistää markkinaperinnet-
tä ja liikuntaa sekä tarjoaa 
mahdollisuuden Perämeren 
lohen ym. kalaherkkujen os-
tamiseen.

- KuningasjätKä 
vaalii Iijoen uittoperinnet-

tä ja siihen liittyviä taitoja. 
Näyttävin Kuningasjätkä-
tapahtuman lajeista on kos-
kenlasku Raasakkakosken 
kuohuissa. Tapahtuman 
aikana Iijoen vanhaan uo-
maan juoksutetaan vettä, 
mikä herättää jälleen kosken 
kuohumaan.

- Kuivaniemen Pitä-
jämarKKinat on suurin 
markkinatapahtuma kun-
nan alueella keräten paikal-
le yli 100 markkinamyyjää ja 
tuhansia markkinavieraita. 
Lisäksi markkinoilla on tar-
jolla monipuolista oheisoh-
jelmaa.

- Wanhan haminan 
marKKinat järjestetään 
Huilingin tapahtuma-alu-
eella ja vanhan Haminan 
kujilla. Syyskuun ensimmäi-
sen viikonlopun tapahtuma 
on tänä vuonna rakennettu 
lähiruokateeman ja paikal-
listen esiintyjien ympärille.

- 12.12.12.12Pm LiiKun-
tataPahtuma koko-
aa yhteen Kuluje Ölövinä 
Pökisä liikuntakampanjan 
vuoden 2012 osalta Valtarin 
koulun saliin 12.12.12. klo 12 
yöllä. Luvassa Inbodymitta-
uksia ja eri lajien esittelyjä 
ynnä muuta liikunnallista 
ohjelmaa koko perheelle.

Kuivaniemen Yrittäjien syyskokouksessa luovutettiin järjestöansiomerkit: kaksi ho-
peista kahdenkymmenenvuoden järjestöaktiivisuudesta Ari Kaakkuriniemelle sekä 
Arja Honkamaalle sekä yksi kultainen kolmenkymmenen vuoden järjestöurasta Mat-
ti Kumpulaiselle.

jokikylän koulu:  
Josefiina Maaninka, Jenny 
Rousu, Joona Pietarila, Henna 
Hyry, Maarit Höyhtyä, Mar-
jo Klasila, Riitta Klasila, Niko 
Takalo.  
Kuivaniemen koulu:
Nea Saukkonen, Elias Nik-
kinen, Simeon Nissilä, Eri-
ca Saukkonen, Laura-Elisa 

Kuivaniemen yrittäjien 
lahjoittamat stipendit 2012

Viitala, Veeti Sanaksenaho, 
Riku Erkkilä,  Sanni Karvo-
nen, Henri Leinonen, Marika 
Sund, Sanna-Liisa Hyry, Katri 
Klasila, Perttu Simoska, Ronja 
Putaala, Juho Huhtala, Greet-
ta Raappana, Emmiriikka 
Höyhtyä, Eemeli Hyry, Ant-
ti Vääräkangas, Miia Kaarre, 
Kalle Hast, Joni Väätäjä. 

Yli-iin koulu: 
Elena Vierikko, Jere Tuohino. 
simon lukio: 
Joni Ylimartimo, Joonas To-
lonen.   
ammattiopisto Lappia: 
Noora Hakoköngäs
stipendit yhteensä 540,00 €.

Kuivaniemellä turve on yksi 
suuri työllistäjä ja samaa lei-
pää jakamaan saatiin jälleen 
keväällä yksi uusi yrittäjä. 
Juha Nieminen on turveu-
rakoitsija, joka kesäaikaan 
nostaa Vapon suolla pöly-
turvetta ja talvisin keskittyy 
lumenluontiin, kuten piho-
jen ja teiden auraamiseen.

Yrittäjien uusi jäsen:

Turveurakointi Juha Nieminen
Aikaisemmin Nieminen 

teki samoja hommia palkal-
lisena mutta yrittäjyys kiin-
nosti siinä määrin, että ryh-
tyi kesän alussa yrittäjäksi. 
Kemistä lähtöisin oleva mies 
on huomannut, että yrittäjä-
järjestön kohtuullista jäsen-
maksua vastaan saa erin-
omaista palvelua. Etenkin 

yrittäjälle tärkeiden palve-
luiden helppo saatavuus ja 
kouluttaminen ovat tärkeitä 
varsinkin uudelle yrittäjälle. 
Tietenkin järjestöaktiivisuu-
dessa on myös sosiaalinen 
puolensa, joka korostunee 
kun ensin päästään käsiksi 
kunnolla itse yrittämishom-
miin. (jk)
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www.kulminaatio.fi                         info@kulminaatio.fi

Käyntiosoite: Ratatie 5 as 18, 95100 Kuivaniemi

Ajanvaraus
040 962 6504

KUIVANIEMEN

FYSIOTERAPIA &
KAUNEUDENHOITO

- ajanmukaista kukkapalvelua
- sidontatyöt kaikkiin juhliin
- monipuolinen lahjatavaravalikoima

Tervetuloa!

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

Parturi-Kampaamo

Sari Hirvaskoski
Ratatie 2 B Kuivaniemi
p. 040 757 9128

TERVETULOA! 
Hauskaa 
kesää kaikille!

Parturi-Kampaamo

Nines
Putkinotkontie 1 C  KUIVANIEMI
P. 0400 850 340 / Nina Timonen

Iloinen Kesätervehdys!

Olen lomalla 6.-12.8.

Kuivaniemen Yrittäjät Ry:n 
mainostaulutalkoot juhannusaattona
Talkoita on piisannut viikon 
ajaksi ja vieläkin tekemistä 
riittäisi. Tauluun on tarkoi-
tus tarjota mainostilaa pai-
kallisille yrityksille. Taulul-
la voi myös ilmoittaa kylällä 
olevista tapahtumista. Kiin-
nostusta on ollut jo taulun 
käytölle, mutta ensin mai-
nostetaan Kuivaniemen Pitä-
jämarkkinoita.

Ari Kaakkuriniemi on 
tehnyt pohjatyöt kaivinko-
neella. Mukana on  ollut 
Arttu Höyhtyä, Seppo Yli-
talo ja Hannu Kehus. Tapio 
Hyryltä saatiin pylväät,jotka 
Hannu Miettunen kuljetti 
työmaalle. Jari Juntunen toi 
myös useamman murske-
kuorman. Yrittäjien hallitus 
on tehnyt kunnan kanssa 
vuokrasopimuksen aluees-
ta ja hakenut Kuivaniemen 
Lähineuvostolta rahallista 
tukea tauluhankkeeseen ja 
koko mainostaulun pystytys 
pohjatöistä viimeistelyyn ta-
pahtuu yrittäjäyhdistyksen 
talkootyönä. (AKa)

Ylhäällä vas.Jukka-Pekka Miettunen ja Jou-
ko Herva. Alhaalla tikkaissa komentoja jake-
lemassa Veikko Södö ja Matti Kumpulainen. 
Koneen puikoissa Juho Malinen ja kuvaaja-
na toimi Ari Kaakkuriniemi.

Pitkän linjan kokkiveljekset 
Petri ja Pasi Alakiuttu Iis-
tä perustivat viime syksy-
nä Erä-Pata elämyspalvelut 
Ay nimisen yrityksen, jonka 
puitteissa he tarjoavat met-
sästykseen ja kalastukseen 
liittyviä elämyksiä yhdis-
tettynä kulinaristisiin koke-
muksiin luonnon keskellä.

Veljekset vievät kaikkia 
halukkaita yhden viiva kol-
men vuorokauden mittaisil-
le opastetuille ja ohjatuille 
retkille luonnon keskelle. 
Kahdelta vuokramökiltä kä-
sin osallistujat käyvät joko 

metsällä, kalastavat tai vaik-
kapa opiskelevat ruoanlait-
toa.

Eräkokkikursseja on 
mahdollista järjestää ympäri 
Suomea.

Tällä erää tarjolla on esi-
merkiksi seuraavanlaisia 
palveluita: kanalintujahti 
maastossa, hirvijahti opas-
tuksen voimin, eräkokki-
kurssi, ulottuvuuksia ruo-
anvalmistukseen luonnossa, 
kalastuspaketteja ja sorsan-
metsästystä.

Näitä kokonaisvaltaisia 
palveluita veljekset tarjoa-

vat joko kokonaan omana 
tuotantona tai yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

– Nämä palvelut ovat 
tarkoitettu yleensä yhdestä 
kuudelle osallistujalle. Kok-
kikursseille mahtuu poruk-
kaa aina 20 henkilöön saak-
ka, Petri kertoo ja jatkaa:

– Luvat ja noutavat koirat 
tulevat yrityksen puolesta. 
Kyllä omiakin koiria saa 
ottaa mukaan. Tarvittavat 
henkilökohtaiset luvat, ku-
ten metsästyskortti ja hirvi-
merkki  metsästysretkillä pi-
tää tietenkin olla voimassa.

Meillä on halu opettaa
Molemmat veljekset ovat 
edelleen ansiotyössä, mutta 
entisen kalastajan pojat ha-
lusivat yrityksen kautta mo-
nipuolistaa omaa ja muiden 
elämää.

– Meillä on halu opettaa 
muita, kun olemme itse op-
pineet. Haluamme opettaa 
sekä ruoanlaittoa että met-
sästystä ja kaikkea, mitä 
luonnossa voi tehdä. Mar-
jastusta, sienestystä ja niin 
edelleen.

Asko Kurki

Kuvassa oppilaan tekemä herkullinen poropata-annos.

Pasi ja Petri Alakiuttu 
odottelevat uusia eräkok-
kikurssin oppilaita.

Elämyspalveluja kaikille sitä haluaville
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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

Sähköä tuulesta, vedestä ja auringosta

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

Paloasemantie 13
91100Ii
www.iinenergia.fi

Kuljetusliike
KAAKKURINIEMI OY

• Turvekuljetukset • Rahtikuljetukset • Lavettikuljetukset

kaakkuriniemi@suomi24.fi
 Puh. 050 441 3121

Kuivaniemen Yrittäjät ry
Liity jäseneksi

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi

Kokemuksia oulunkaaren kuntayhtymän Yrityskaari-hankkeesta

Iissä, Pudasjärvellä, Uta-
järvellä ja Vaalassa toimi-
va ESR-rahoitteinen Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
Yrityskaari-hanke järjestää 
paikallisille yrityksille sel-
laista koulutusta, mitä yrit-
täjät haluavat.

Kuivaniemeläinen Koti-
hoito Pia Viitala Oy on käyt-
tänyt hyväkseen Yrityskaari 
hanketta ja siitä on ollut 
hyötyä kahdeksan henkilöä 
työllistävälle sosiaalialan 
yritykselle. Yrityksen toi-

minta ulottuu Kemi-Tornio 
alueelta Ouluun ja sen pe-
rustana ovat asiakkaiden 
kotona asumista tukevat 
hoito- ja hoivapalvelut.

– Yrityskaari hankkeen 
kautta sain suurta apua 
yritykseni kehittämiseen. 
Olemme tehneet asiantun-
tijakonsultin kanssa laatu-
dokumentoinnin yrityk-
seemme, toimitusjohtaja Pia 
Viitala kertoo.

– Laadunhallintajärjestel-
mä auttaa käytännön asiois-

sa sekä yrityksen kehittämi-
sessä ja laadunhallinnassa. 
Samalla tätä tehdessämme 
sain paljon tietoa uusista 
asioista, sekä työkaluja päi-
vittäiseen työskentelyyn. 
On myös tullut tarkasteltua 
yrityksen kaarta tähän saak-
ka sekä tulevaisuuden näky-
miä. Pia Viitala kertoo, että 
hänen yrityksensä on saanut 
Yrityskaaressa ystävällistä 
sekä ammattitaitoista apua.

– Olen saanut atk apua 
atk -kehittäjä Pekka Van-

halalta ja projektipäällikkö 
Arja Packalen on järjestänyt 
näitä asiantuntijapalveluita 
käyttööni. Samoin he jär-
jestivät EA-kurssin, jonne 
osallistuivat kaikki työnte-
kijämme, joilla oli tarvetta 
päivittää ensiapu taitojaan. 
Näiden kaikkien projektien 
seurauksena työni on hel-
pottunut ja olen saanut uu-
sia ideoita sekä intoa alkaa 
toteuttaa uudenlaisia pro-
jekteja, Pia Viitala sanoo.

Tarkoitettu  
kaikenlaisille yrityksille 
Projektipäällikkö Arja Pack-
alen kertoo, että hankkeen 
koulutukset ja konsultointi 
voivat liittyä mihin tahan-
sa yrittämisen osa-alueeseen 
kuten markkinointiin, talou-
den suunnitteluun, tuotteis-
tamiseen tai kansainvälisty-
miseen.

Lisäksi hankkeeseen pal-
kattu atk-asiantuntija aut-
taa yrityksiä tietotekniikan 
hyödyntämisessä. Häneltä 
voi saada tukea esimerkik-
si ohjelmien käyttöön, tie-
toturvan parantamiseen ja 
laitteistohankintoihin. Yri-
tykset maksavat palveluista 
pienen omavastuuosuuden. 

Hankkeen projektipääl-
likkö Arja Packalen korostaa 
sitä, että hanke on tarkoitet-
tu aivan kaikenlaisille yri-
tyksille vasta aloittaneista 
yhden miehen yrityksistä 
aina isoihin pitkän linjan te-
kijöihin. (ak)

Hankkeesta hyötyä

Yrityskaari hankkeen kautta sain suurta apua yritykseni kehittämiseen, kertoo Pia Vii-
tala, jolla on hoivapalveluyritys.

Ari Kaakkuriniemi
puheenjohtaja, 050 441 5121
kaakkuriniemi@suomi24.fi

Matti Kumpulainen
varapuheenjohtaja, 0400 393 586
matti.kumpulainen@ii.fi

Arja Honkamaa
sihteeri, 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net

Hannu Kehus, 0400 394 259
hannu.kehus@suomi24.fi

Seppo Ylitalo, 0400 193 993

Jouko Herva, 0400 290 848
jouko.herva@luukku.com

Jukka-Pekka Miettunen
0400 290 547

Sari Hirvaskoski, 40 757 9128

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

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n hallitus

Kuivaniemen Yrittäjien hallitus on kokoontunut useita kertoja jo tänä vuonna ja poh-
tinut muun muassa markkinoiden järjestelyjä. Eturirissä Sari Hirvaskoski, Jukka-Pek-
ka Miettunen, Matti Kumpulainen ja Arja Honkamaa. Takarivissä Seppo Ylitalo, Han-
nu Kehus, Jouko Herva ja Ari Kaakkuriniemi.
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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

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

MEILLÄ 
MYÖS 
VEIKKAUS-
PISTE!

Neste Kuivaniemi NELOSPARKKI OY 
Kirkonkyläntie 7 A, 95100 KUIVANIEMI

Puh. 724 7125

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.

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

Puh/fax 724 7611
matkapuh. 040 561 8422

arja.honkamaa@mail.suomi.net

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

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

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

Kaikenlaisiin painotuotteisiin sivunvalmistukset kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

Toini Onkalo on paljasjal-
kainen kuivalainen, joka 
tuli tutuksi kylänmiehille 
Kuivaniemen Säästöpankin 
työntekijänä yli 40 vuoden 
ajan, josta osan hän oli pan-
kinjohtajanakin. Aktiivisen 
järjestöuran tehnyt nainen 
viettää nyt rauhallisia elä-
kepäiviä Kuivaniemen kes-
kustan tuntumassa ja ensi 
kesänä hän juhlii 90-vuotis-
syntymäpäiväänsä.

Toini alkoi pikkulotaksi 
30-luvulla ja siihen aikaan 

Lotta ja pankinjohtaja Toini Onkalo

lottana olemisessa oli kyse 
yhteisestä tekemisestä yhtei-
sön hyväksi. Muita harras-
tuksia ei ollut tarjolla, joten 
pikkulottana sai ajan muka-
vasti kulumaan muiden tyt-
töjen kanssa avustaessa isoja 
lottia. 18-vuotiaana saikin 
hakea isoksi lotaksi ja nuori 
nainen pääsi lottien perus-
tamaan kioskiin auttamaan. 
Lisäksi lotat hoitivat mui-
den muassa suojeluskuntien 
harjoituksia.

Vuosiksi -43-44 Toini ha- 

lusi lähteä oikeisiin lotta-
töihin, ja pääsikin Ouluun 
sotavankileirin konekir-
joittajaksi, vaikka tuolloin 
21-vuotias tyttönen ei ollut 
vielä harjaantunut työhön. 
Oulussa koettiin myös pe-
lon hetkiä kun pommiko-
neet lensivät kaupunkiin  ja 
koko kaupunki paloi. Lotta-
ajastaan Toini anoi kahden 
kuukauden loman päästäk-
seen auttamaan heinätöissä. 
Kuitenkin samaan aikaan 
silloinen pankinjohtaja sanoi 
itsensä irti, ja Toinia pyydet-
tiin tuuraamaan tehtävässä.

Loman päätteeksi Toini 
lähetettiin takaisin Ouluun, 
mutta vuonna 1944 marras-
kuun 24 päivänä valtioneu-
vosto lakkautti Lotta Svärd - 
järjestön valvontakomission 
käskystä. Tästä syystä Toini 
siirtyi takaisin kotipitäjään 
ja myös pankkitehtävien 
pariin. Pankkihommista tu-
likin ammatti, jossa vierähti 
seuraavat 40 vuotta.

Naisena kansakoulupoh-
jalta pankinjohtajaksi pon-
nistaminen ei ollut kovin 
helppoa. Toini kävi kone-
kirjoituskursseja, kirjanpi-
tokursseja ja myös pankki 
koulutti myös tehtäviin. 
Koko Suomen mittakaavas-
sa nykyään on harvinaista, 
että on nainen pankinjoh-
tajana. Muutenkin hän on 
ollut monissa järjestöissä ja 
hallituksissa mukana mies-
ten keskellä ainoana naise-
na. Näin hän oppi pitämään 
puolensa, vaikka välillä tun-
tui rankalta saada äänensä 
kuuluviin. 

Toini Onkalo jäi leskeksi 

vuonna -69, ja avioliitos-
ta hänelle jäi kaksi tytärtä. 
Toini kuvailee kuuluvansa 
sukunsa lailla laumaeläjiin, 
jotka viihtyvät porukassa 
ja pitävät tiiviisti yhteyttä. 
Tällä hetkellä tyttäret asu-
vat myös Kuivaniemellä ja 
toinen tytöistä asustaa Toi-
nin mies-vainaan kotitaloa. 
Kaksi lastenlasta on ehtinyt 
myös siunaantua sukuun.

Lottajärjestöä ei ole enää 
olemassa, mutta Toini kokee 
edelleen olevansa henkinen 
lotta. Vapaa-aikanaan hän 
toimi muiden muassa so-
tainvalideilla rahastonhoita-
jana 20 vuotta, sotaveteraa-
nien naisjaosto sihteerinä ja 
rahastonhoitajana 30 vuotta. 
Lisäksi muita harrasteita 
naisella on ollut seurakun-
nan naiskuoron, posliinin-
maalauskurssien, eläkeliiton 
retkien sekä lottien juhlien 
parissa. Nyt ikää on sen ver-
ran, että harrasteet ovat jää-
neet vähemmälle.

Vuonna 2010 Toini On-
kalo kirjoitti muistiin läpi-
leikkauksen Kuivaniemen 
sotaveteraanit ry:n naisja-
oston 30-vuotta kestäneestä 
toiminnasta. Hän oli muka-
na vuonna -80 perustetun 
yhdistyksen toiminnassa jo 
sen alkuaskeleista lähtien 
rahastonhoitojana. Naisjaos-
ton toimintaa ei täysin eriy-
tetty yhdistyksestä, vaan ne 
toimivat rinnakkain sota-
veteraanien tukemiseksi ja 
lisäksi on osallistuttu isän-
maallisiin tilaisuuksiin ja 
muihin veteraanien juhliin.

Jenny Kärki

Toini Onkalo kirjoitti muistiin vuonna 2010 läpileikka-
uksen Kuivaniemen sotaveteraanit ry:n naisjaoston 
30-vuotta kestäneestä toiminnasta.

virvokkeiden myynti ja jatkuva karaoke 
molempina markkinapäivinä 
lauantaina klo 10.00 - 20.00 ja 
sunnuntaina 10.00 - 18.00.

YRITTÄJIEN MARKKINATELTASSA
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Maa- ja turveurakointi
Matti Böök Oy

puh. 0400 287 729

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

Maansiirto ja 
maa-ainestoimitukset

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

IIN PUU- JA METALLITUOTE

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

•HIRSIRAKENNUKSET • TALOELEMENTIT • PIHARAKENNUKSET
•AUTOTALLIT • JÄTEASTIAKATOKSET
www.kevythirsi.fiKotimaista energiaa - www.vapo.fi

Kuivaniemen kotiseutumuseolla

Kuivaniemen kotiseu-
tumuseolla oli yhteislaulu-
tilaisuus tiistaina 3.7.  Seu-
raavat laulutilaisuudet ovat 
sunnuntaina 15.7. klo 14  ja 
29.7. klo 14. Sateella tilai-
suus pidetään Kirkonkylän 
koululla sisätiloissa. Talkoot 
kotiseutumuseolla alkoi-
vat toukokuussa ja jatkuvat  
läpi kesän joka tiistai klo 17. 
Kotiseutumuseo on avoinna 
heinäkuun ajan lauantaisin 
ja sunnuntaisin klo 12-18. 
Kesänäyttelyn teemana on 
maatalous ja karjanhoito. 
Museon pihalla olevaan 
”Ollikaisen taloon” on tehty  
näyttely kahvinjuonnin his-
toriasta.  (el)

Kuvat: Pekka Riepula

laulettiin

Orkesteri: bassossa Kalevi Sumén, kitarassa laulunvetäjä Raimo Hentonen, rummuis-
sa Reijo Ollikainen ja hanurissa Anne Riepula.

Lätynpaistajat Sirkka Junes ja Sanna Kontio.

Laulajia museon pihalla.

Puffetinhoitajat Antti Ellilä, Eeva Miettunen, Raimo 
Suomela ja museon kesä työntekijä Satu Kiuttu.
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Kuivaniemen Yrittäjät ry 
vietti 30-vuotisjuhlaansa vii-
me vuoden elokuussa Meri-
helmessä. Juhlapuhujana oli 
Suomen Yrittäjien varapu-
heenjohtaja Jorma Korteso-
ja Oulaisista. Hän totesi Pk-
yrittäjien luovan vuosittain 
suurimman määrän uusista 
työpaikoista. 

-Tähän tosiasiaan noja-
ten hallituksen pitää toimia 
yrittämiseen liittyvästä ja 
kannustavasta näkökul-
masta. Kaikki valtion- ja 
julkishallinnon tekemät lu-
papäätökset, sekä investoin-
tipäätökset pitää ottaa käyt-
töön. Niitä ei saa hyllyttää 

Kuivaniemen Yrittäjät ry toiminut 30 vuotta

eikä myöskään lykätä tuon-
nemmaksi, koskevatpa ne 
energiateollisuutta, infraa 
tai kaivannaisteollisuutta. 
Näin maakuntamme yritys-
kentällä riittäisi töitä. 

Kansanedustaja Juha Si-
pilä sanoi Suomen elävän yli 
varojensa, joka suunta tulee 
kääntää pikaisesti. Tavoit-
teeksi hän asetti, että viiden 
vuoden kuluttua velka al-
kaisi vähentyä. 

Kuivaniemen Yrittäjien 
puheenjohtaja Ari Kaakku-
riniemi ja varapuheenjohtaja 
Matti Kumpulainen selvitti-
vät kumpikin Kuivaniemen 
Yrittäjien toimintaa 30 vuo-

Musiikkia esittämässä Hyryn Nuoret Laulajat. 

Kuivaniemen 27. Pitäjämarkkinat la ja su 21.-22.7.2012 
Kuivaniemen aseman urheilukentällä

den ajalla. He kertoivat, että 
Kuivaniemen Yrittäjät py-
syy itsenäisenä tulevaisuu-
dessakin, tietenkin hyvää 
yhteistyötä tehden samassa 
Iin kunnassa toimivan Iin 
Yrittäjien kanssa. 

Kultainen ansiomerkki 
luovutettiin yhdistyksen pe-
rustajajäsenelle ja edelleen 
yhdistyksessä aktiivisesti 
toimivalle Matti Kumpulai-
selle. Lisäksi jaettiin 13 yrit-
täjäristiä, joista suuri osa oli 
timanttisia eli yli 30 vuoden 
yrittäjätoiminnasta. 

Iin seurakunnan terveh-
dyksen esitti kappalainen 
Matti Kinnunen, kunnan 

Kuivaniemen Yrittäjät juhli 30-vuotista toimintaansa viime vuoden elokuussa Meri-
helmessä. 

Iin Yrittäjät osallistui juhlaan suurella joukolla.

tervehdyksen kunnanjohta-
ja Markku Kehus. Musiik-
kia esittivät Hyryn Nuoret 

Laulajat sekä Kuivaniemen 
ja Simon pelimannit. Lopuk-
si oli tanssia Merihelmessä, 

soittamassa Mikko Tapio 
yhtyeineen. 
Heimo Turunen
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Kysy peruutuspaikkoja Riitta p. 050 3950 305 
ja Tapio Rissanen p. 050 3950 391

Markkinamyyjät 2012
Paikka Koko Myyjän nimi  Myytävä tuote
nro
 1 4x8  Kaasinen Pekka  Tauluja
 2  4x8  Helsingin Monitoimi Oy Vaatteet
 3  4x4  Helsingin Monitoimi Oy  Vaatteet
 4  4X4  Oiva Lukkari                      
 5  4x8  Kuivaniemen 
  Eläkkeensaajat  Kahvila
 6  4x4  Ranta-  Aitta Annola Korit 
 7  4x4  Ranta-Aitta Annola   Korit 
 8  4x4  Vesa Palomaa Oy   
 9  4x4  Huolman Pertti   
 10  4x4  JL-Ateljee  Koriste-esineet ja lahjatavarat
 11  4x4  Palapuoti ja Kukka  Lahjatavarat 
 12  4x4  J.I. Palvelut  Kotitaloustuotteet
 13  4x4  EHKT Oy   
 14  4x4  Patakunkku  Padat ja kattilat
 15  4x4  Markkinointi Hoikkala   
 16  4x4  Hilkka Kovalainen   
 17  4x4  Juntikka Laina   
 18  4x8  Inkerin Rinkelit ja 
  Eemelin Eväät  Leivonnaiset ja leivät
 19  4x4  Tmi Pentti Sumen  Grillituotteet
 20  4x4  Kyllikki Sipilä   
 21  4x8  Tmi Kalakka  Kalatuotteet
 22  4x4  Tmi Kenraali Henry  Makeiset ja karamellit
 23  4x4  Tmi Kallen Turkis  T-Paidat
 24  4x4  Leila Pitkänen  Lelut ja pelit
 25  4x4  Vesa Palomaa Oy   
 26a  4x4  Askartelu ja Lahja 
  Kättentaika  Lahjatavaraa
 26b  4x4  Iin Demarit  Toiminnan esittelyä
 27  4x4  Korteniemi Kari   
 28  4x4  Korteniemi Kari   
 29a  4x4  K-Kiviriekko   
 29b  4x4  Lapin Tuote  Grillituotteet
 30  4x8  Vesa Palomaa Oy   
 31  4x4  Juha Tenhunen   
 32  4x4  Raili Kantola   
 33  4x8  Tea Seppä  Kynsistudio
 34  4x4  Homecare Tuotteet  Kotitaloustarvikkeet
 35  4x4  Tmi Nyppy   
 36  4x4  Peeva   
 37  4x4  Jarkko Jouko   
 38  4x4  Tmi Aino Sukanen   
 39  4x4  Ruokapohjola Oy   
 40  4x4  Harvio Raili   
 41  4x4  Keskustan naiset ja Kunnallisjärjestö   
 42  4x4  Eija Annala   
 43  4x4  Airi Martimo   
 44  4x8  TS-Koru tmi   
 45a  4x4  Kari Holma  Taidetta
 45b  4x4  Arja Saarenpää  Makkaragrilli
 46  4x4  V.L. Import&Export   
 47  4x4  V.L. Import&Export   
 48  4x8  Tapani Aalto   
 49  4x8  Helsingin Monitoimi  Vaatteita
 50  4x4  Jenni Laitinen   
 51  4x4  Jokivarren Puutarha  Puutarhakasvit
 52  4x12  Tmi Harpinder&Sing 
  Torimyynti  Vaatteet
 53  4x4  Vasemmistoliitto   
 54  4x4  Tmi Jurvanen   
 55  4x4  Tmi Jurvanen   
 56  4x8  Pipelife Ymäristö   
 57  4x8  Ilomäki Risto Oy   
 58  4x8  Harry’s Candy  Makeiset ja karamellit
 59  4x4  Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys   
 60  4x4  Leeffa Oy   
 61  4x4  Marika Haapakoski   
 62  4x4  Niina Nikkanen  Avon kosmetiikka
 63  4x8  Kuivaniemen Eläkeliitto  Kahvila
 64  4x4  Pertti Pasanen       
 65  4x4  Merja Oikarinen  Avon kosmetiikka
 66  4x4  Pirjo Lieto   
 67  4x4  Taivalkosken kala  Kalaruokaa
 68  4x4  Taivalkosken kala  Kalaruokaa
 69  4x4  Taivalkosken kala  Kalaruokaa
 70  4x4  Taivalkosken kala  Kalaruokaa
 71  4x4  Tiituska   
 72  4x4  Oulun Osuuspankki  Toiminnan esittelyä
 73  4x4  Pertti Pasanen  Vaatteita
 74  4x4  Pertti Pasanen  Vaatteita
 75  4x4  Kuivaniemen Eläkeliitte  Kahvila
 76  4x4  Kuivaniemen Eläkeliitto  Kahvila
 77  4x4  Röpelinen Pekka   
 78  4x4  Aili Häikiö   
 79  4x4  Leeffa Oy   
 80  4x4  Maustekaari   
 81  6x12  Kuivaniemen Yrittäjät  Olutteltta
 82  4x8  Vehniäinen Risto  Paistettuja muikkuja
 83  4x4  Lapland Kitchen ware   
 84  4x4  Tmi Liimatainen   
 86  4x4  Kurttila Merja  Koira- ja kissatarvikkeita
 87  4x8  Leipomo Laurinaho   
 88  4x8  Gitano Oy   
 89  4x10  Kotikangas   
 90  4x4  Koivumaa Anne   
 91  4x4  Siruka Eräpalvelut  Hernekeittoa
 92  4x4  Siruka Eräpalvelut  Hernekeittoa
 93  4x4  Juha Mankila Onnenpyörä
 94a  4x4  Tmi Neila   
 94b  4x4  Tiina Mykkälä  Tilajäätelöä
 95  6x12  Kuivaniemen Nuorisoseura  Lettukahvila
 96  6x12  Luola-aavan 
  Maa-ja kotitalousnaiset  Lohikeittoruokala
 97  6x12  Rovaniemen 
  Sotilaskotiyhdistys  Munkkikahvila
 98  4x8  Puupapat   
 102  6x12  Kuivaniemen Palomieskerho   
 103  4x12  MelaMoke  Jokamiesluokan 
   ralliauton esittelyä
 104  4x4  Arja Saarenpää  Makkaragrilli
 105  4x4  Ba’as Export&Import   
 106  4x4  Ba’as Export&Import   
 107a  4x4  Matti Sotisaari  Jäätelövaunu
 107b  4x4  Matti Sotisaari  Leivonnaisia
 108  4x8  Kari Niemi Oy  Pelivaunu
 109  8x9  Kari Niemi Oy  Pomppulinna
 110  8x4  Kari Niemi Oy  Liukumäki
 114  10x25 Christer’s Tivoli  Tivoli

Kuivaniemen Nuorisoseu-
ra on tarjonnut jo vuosikau-
sia aktiviteettejä jäsenilleen 
ja muillekin kiinnostuneil-
le. Tänäkin vuonna seura on 
merkittävässä osassa Pitäjä-

Nuorisoseuran menestyksekäs vuosi

markkinoilla ja heidän luok-
seen voi suunnistaa joko 
kookkaan teltan nähdes-
sään tai muurinpohjalettu-
jen tuoksun avulla.

Letturulianssi on nuo-

risoseuran vuotuinen voi-
manponnistus, ja vaatii 
markkinapäivien aikana 
yhteensä 25 letunpaistajaa ja 
-myyjää eri vuoroihin. Kum-
panakin markkinapäivänä 

Kuva joulumarkkinoilta.

Kuvat kalamarkkinoilta.

on myös luvassa nuoriso-
seuran markkinabingo, jossa 
pääpalkintona on mummo-
mallinen polkupyörä.

Markkinahumuun virit-
täytyminen alkaa keskiviik-
kona 18.7. klo 18 Nappula-
diskon ja klo 21 Night Life 
Diskon parissa. Nuorison il-
taohjelmaan on vapaa pääsy 
ja ne järjestetään Kuivanie-
men Nuorisoseurantalolla. 
Klo 21-02 pistetään jalalla 
koreasti markkinatansseis-
sa, jossa soittamassa Jarkko 
Honkanen ja liput 14 eu-
roa. Paikalla myös olutteltta 
avoinna ja karaokeisäntänä 
Brother.

Viime vuoden aikana 
Nuorisoseuran toiminta on 
ollut yllättävän menestyk-
sekästä. Järjestetyille Elo- ja 
Kalamarkkinoille saatiin 
houkuteltua mukava määrä 
ohikulkijoita nelostien var-
teen asetettujen opasteiden 
ansiosta. Samalla tehtiin 
seurojen talon kävijäennätys 
lähes 3000 kävijämäärällä. 
Myös useilla myyjillä lop-
pui tavarat kesken. Suosittu 
tapahtuma oli myös Mikko 
Tapion levynjulkaisukon-
sertti, joka oli ensimmäinen 
laatuaan nuorisoseuran ta-
lolla.

Jenny Kärki

Kuivaniemen Kievari on pi-
tänyt pintansa hiljaisessa ky-
lässä jo kohta 30 vuotta. Yrit-
täjä Raili Suomela valmistaa 
arkisin maittavaa kotiruokaa 
perinteisistä aineksista ja vii-
konloppuisin pidetyt kara-
okeillat vetävät kaiken ikäi-
siä kyläläisiä puoleensa.

Heinäkuussa ohjelmassa 
on keskiviikkokaraoken li-
säksi useita orkestereita, ku-
ten tanssimusiikkia. Olhava-
lainen Mikko Tapio esiintyy 
akustisesti säestettynä per-
jantaina 13.7. ja lauantaina 
21.7. Pitäjämarkkinoiden 
kunniaksi tanssimusiikkia 
soittaa Samosa. Lauantaina 
Haukiputaan mies Jore Sil-

Kievarin perinteikäs kesä
tala saapuu ilahduttamaan 
iskelmän ystäviä.

Lounaiden lisäksi Kieva-
rista voi tilata ruokaa isom-
mallekin porukalle: täytyy 
vain kilauttaa etukäteen niin 
henkilökunta tietää varau-
tua. On myös mahdollista 
varata Kievarin tasokkaita 
tiloja myös pikkujoulujen, 
syntymäpäivien tai muiden 
juhlien viettoon. Nuorison 
vetonaulana Kievarissa on 
biljardipöytä entisen kabi-
netin kohdalla. (jk)

Kuivaniemen Kievarin yrit-
täjä Raili Suomela.

Yksi Pohjois-Suomen suo-
situimmista taukopaikois-
ta, Nelostien varressa oleva 
viihde- ja matkailukeskus 
Merihelmi, jatkaa positiivis-
ta kehitystään.

Merihelmen yrittäjä Jou-
ni Aikio kertoo, heinäkuun 
14. päivä Merihelmessä jär-
jestetään Pohjois-Suomen 
mestaruuskilpailujen loppu-
kilpailu karaokessa. 

Tähän kilpailuun, jos-
sa nähdään Juha Alvarikin 
tuomarina, tullee noin 40 
kilpailijaa. Katsojia pitäisi 
tulla 200- 300.

Perinteisiä Kuivaniemen 

Positiivinen kehitys Merihelmessä jatkuu
markkinatansseja tanssitaan 
Merihelmessä heinäkuun 
kolmantena viikonloppuna. 
Tuolloin paikan päälle odo-
tetaan 300 – 500 henkilöä. 

– Alkukesä on ollut to-
della kylmä. Alkukesän 
lämpimät kelit lasketaan 
vasta tunneissa! Muuten 
porukkaa on kuitenkin käy-
nyt ihan kivasti. Terassi on 
kylläkin ollut tyhjänä, Jouni 
Aikio kertoo.

– Positiivinen kehitys 
Merihelmessä kylmistä säis-
tä huolimatta kuitenkin jat-
kuu, Jouni Aikio vakuuttaa. 
(ak)

Merihelmi sijaitsee upella paikalla 4-tien varrella Kui-
vaniemellä meren rannalla. Uimaranta on lapsiystä-
vällinen, joten siellä voi viipyillä koko perheen kanssa.
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Kuivaniemi mukana Simon 
SM-kullassa

Bioenergia-pörssin avulla
Internetissä toimiva kauppa-
paikka mm. energiapuulei-
mikoiden ja polttohakkeen 
myyntiin avautui virallises-
ti helmikuun lopussa. Ou-
lunkaaren kuntayhtymän ja 
Pohjois-Pohjanmaan Metsä-
keskuksen Bioenergiapörs-
si-hankkeen yhteydessä ra-
kennetulla kauppapaikalla 
on ollut myynnissä noin 40 
energiapuuleimikkoa sekä 
kotitalouskäyttöön mm. kla-
peja.

Metsäkeskuksessa met-
säneuvojana toimiva Tero 
Hänninen on kerännyt met-
sävaratietokannasta tietoja 
metsätiloista, joiden hoitoon 
on mahdollista hakea Keme-
ra-tukea. Käytännössä hoito 
tarkoit-taa sellaisen pienilä-
pimittaisen puun korjuuta 
metsäpalstalta, joka sovel-
tuu hyvin energiakäyttöön. 
Puut korjataan, kasataan 
tien varteen kuivumaan, ha-
ketetaan ja toimitetaan läm-
pölaitoksiin poltet-tavaksi. 

Juha Koski toimii myös 
tiiviissä yhteistyössä met-

sänomistajien kanssa ja käy 
paikan päällä arvioi-massa 
metsän soveltuvuutta ener-
giapuun korjuuseen. Juhan 
ja Teron avustuksella ener-
giapuu-leimikoista tallen-
netaan tietoja, mm. kartta, 
tukikelpoisuus, arvioitu 
puumäärä, Bioenergiapörs-
siin myyntiä varten. Itse 
kaupan käyntiä hoidetaan 
ns. huutokauppaperiaatteel-
la, jossa kohteesta kiin-nos-
tuneet ostajat voivat tehdä 
tarjouksia ostohinnasta.    

Oikea-aikainen  
metsänhoito panostus 
tulevaisuuteen
Varsinkin nuorien metsien 
oikea-aikaisella metsän hoi-
dolla on suuri merkitys sii-
hen, millaisen tilin metsän-
omistaja saa päätehakkuun 
jälkeen. Moni myyntiä suun-
nitteleva metsänomistaja 
ajattelee liikaa puun hintaa 
ja montako euroa ja senttiä 
saan kuutiolta sillä hetkel-
lä ja siirtää myyntiä vuosi 

vuodelta eteenpäin parem-
man hinnan toivossa. Toi-
nen ryhmä on sellaiset met-
sänomistajat, jotka aikovat 
tehdä metsänhoitoa ja kerätä 
polttopuita itse kunhan vain 
muilta töiltä kerkeän. 

Todellisuudessa jos 
myyntiä siirtää tarpeeksi ja 
ensiharvennuksen jälkeen 
voi pahimmassa tapa-ukses-
sa joutua maksamaan työn-
tekijälle sen sijaan, että siitä 
olisi saanut vähän tuloakin. 
Myöhäs-tyneet hoitotoi-
menpiteet voivat aiheuttaa 
jopa 40 prosenttia huonom-
man puutilin päätehakkuus-
sa kuin että hoitotyöt olisi 
tehty ajallaan. 

Energiapuukauppoja  
jo tehty
Bioenergiapörssissä on ollut 
energiapuukohteita myyn-
nissä viime talven aikana 
viitisen kymmentä kappalet-
ta. Kohteet ovat pääsääntöi-
sesti olleet tarjolla noin kuu-
kauden ajan, jonka aikana 

yritykset ovat voineet tarjo-
ta niihin hintaa. Ensimmäi-
set kaupat tehtiin jo maalis-
kuun aikana. Kauppapaikan 
käyttäjillä on mahdollisuus 
käyttää valmista kauppakir-
japohjaa, jonka avulla var-
sinainen kaupanteko sujuu 
helposti. Kohteita lisätään 
myyntiin sitä mukaan kun 
sopimuksia tehdään metsän-
omistajien kanssa. 

Pienkäyttäjille suunna-
tussa markkinapaikassa on 
tällä hetkellä polttopuita, 
haketta ja pellettiä myy-tä-
vänä, josta kuluttajat voivat 
ostaa niitä omiin tarpeisiin-
sa. Kuluttajille suunnatulle 
kauppapaikalle ei tarvitse 
rekisteröityä. 

Energiapuun myynti-
hinta on ollut Oulunkaaren 
alueella 5-8 euroa kuutiolta 
kohteesta riippuen.  Bio-
energiapörssissä on rekiste-
röityneitä yrityksiä tällä het-
kellä 35 kappaletta ja lisää 
rekisteröityy koko ajan.

Juha Koski, metsäneuvoja

Merihelmessä järjestetyssä Metsäil-
lassa bioenergia-asioista kiinnostu-
neet kuulijat saivat viimeisintä tie-
toa kemera-tuista.

Metsämme kasvavat vuo-
dessa noin 105 miljoonaa 
kiintokuutiometriä. Jos met-
siemme vuosikasvu katko-
taan kolmen metrin mittai-
siksi pätkiksi ja siitä tehdään 
metrin korkuinen pino, se 
yltäisi maapallon ympä-
ri. Suomalainen puu kasvaa 
siis joka vuosi uuden, maa-
pallon ympäri yltävän pi-
non, jossa metrin matkalla 
on noin kaksi ja puoli kiinto-
kuutiota puuta.

Osaammeko hyödyntää 
mahtavan luonnonvaram-
me oikein? Suomalaisesta 
puusta tehdään sellua ja sii-
tä edelleen paperia. Puu on 
myös laajasti hyödynnetty 
rakentamisessa sekä puu-
tuoteteollisuudessa. Siitä 
tehdään parkettia, huoneka-
luja, leikkikaluja, puuhaket-
ta, biodieseliä tai vaikkapa 
pellettiä. Puusta voidaan 
tehdä paljon muutakin.

Suomeen tarvitaan  
puuyliopisto
Suomessa on kaikki edel-
lytykset puun uuteen tule-
miseen. Meidän metsänhoi-
tomme, korjuutekniikka, 
logistiikka sekä puun kä-
sittelyyn liittyvä kemian 
osaaminen ovat maailman 
ehdotonta huippua. Puu-
osaaminen on kuitenkin ha-
jallaan eri puolilla Suomea. 
Nyt tarvitaan kipeästi osaa-
miskeskittymä, joka ryhtyy 
tutkimaan pelkästään puun 
uusia käyttömahdollisuuk-
sia. Tarvitaan puuyliopis-
to, mihin keskitetään alan 
osaamista. Esimerkiksi Itä-
Suomen yliopistolle tämä 
tehtävä sopisi luonnollises-
ti. Yliopisto sijaitsee keskellä 
vauraimpia metsävarojam-
me ja siellä tehdään jo alan 
tutkimustyötä. Puuyliopis-
to ei ole siis mikään uusi yli-
opisto, vaan joku nykyisistä 

Puun uudet 
mahdollisuudet

ryhtyy keskittymään erityi-
sesti puun uusiin mahdolli-
suuksiin.

Puun uusia mahdolli-
suuksia on Suomessakin 
tutkittu. Puussa on aineosia, 
joita käytetään mm. syöpä-
lääkkeinä. Siitä tehdään va-
nilliinia, viskoosia (kankai-
den raaka-aine), biohajoavia 
muoveja, liimoja, hajusteita, 
palosuojapinnoitteita, hart-
seja tai vaikkapa biohajoa-
via lasten vaippoja. Näiden 
hyödyntämiseen omat met-
säteollisuusyrityksemme 
ovat ehkä liian suuria. Laaja-
mittaiseen hyödyntämiseen 
tarvitaan nyt myös pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä. Yh-
tiöt, jotka hyödyntävät puu-
ta uusilla tavoilla, ovat kes-
keisessä osassa hajautetun 
yhteiskunnan visiota. Näille 
yrittäjille on luonnollista 
toimia lähellä luonnonva-
roja ja hyödyntää alueiden 
pysyvää ja motivoitunutta 
työvoimaa. Kun alueiden 
elinvoima rakennetaan 
luontaisten kilpailuetujen 
perustalle, myös alueiden 
kehittyminen pitkällä täh-
täimellä on turvattu.

Puussa on ainesosia, jois-
ta voi saada jopa sadantu-
hannen euron kilohinnan. 
Tarvitsemme kokonaan 
uutta ajattelua, kun puhu-
taan puun tulevaisuuden 
mahdollisuuksista. Ehkä 
näemme vielä ajan, jolloin 
metsänomistaja myy tai-
mikoiden kasvunajan hiili-
nieluksi saksalaiselle volk-
karikuskille, varttuneempi 
metsä hyödynnetään retkei-
ly, marjastus sekä sienestys 
tarkoituksiin harvennus- ja 
viimein päätehakkuussa 
puu hyödynnetään tarkasti 
erilaisiin käyttötarkoituk-
siin.

Juha Sipilä 
kansanedustaja

Juha Sipilä. Kuva viime vuoden markkinoilta.

Energiapuu liikkeelle

Miesmuistiin Kuivajoki ei 
ole tulvinut samaan tapaan 
kuin viime kesänä. Moni ta-
lollinen ja mökkiläinen sai 
tuta luonnon voimat ja yksi 
heistä oli Martti Kaarre. 
Ylempänä rantatörmällä si-
jainnut mökki sai lattialleen 
yhdeksän senttiä vettä ja 
osassa piharakennuksia oli 
jopa 60 senttimetriä.

- Mökissä huonekalut oli 
nostettu 10 sentin korkuisil-
le palkeille ja kun vesi tuli 
lattialle, jäi palkkien yläreu-
nasta sentti vajaaksi. Nyt 
alkukesästä on ahkeroitu ja 
saimmekin mökin remontin 
valmiiksi, sisälle päästiin ju-
hannusta edeltävällä viikol-
la. Vaikein homma oli malt-
taa mielensä siksi aikaa, että 
alapohjan materiaalit kuivu-
vat kunnolla, kertoo Kaarre.

Tulva yllätti Kuivajoen rannan asukkaat
ELY-keskukselta tulleen 

tiedon mukaan tänä kevää-
nä tehtiin tulvaennätys. Lä-
hipiirin kertoman mukaan 
myös naapuritontille ran-
taan vuonna -52 rakennettu 

maakellari jäi ensimmäistä 
kertaa veden alle.

- Jonkin verran 80-luvulla 
täällä on käynyt jäiden läh-
dön aikaan vahinkoja, mutta 
ensikertaa vesi tekee näin 

pahoja tuhoja, kauhistelee 
Kaarre.

Miehellä on kesäksi vie-
lä paljon urakkaa, jotta saa 
myös kastuneet piharaken-
nukset korjattua. (jk)
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Turvetuotanto on kuluneen 
vuoden aikana kohdan-
nut lukuisia haasteita. Teh-
dyt veroratkaisut korottavat 
turpeen hintaa ja vaikeut-
tavat siten sen kilpailuase-
maa polttoainemarkkinoil-
la. Järjen vastainen ajatus on 
se, että turvetta alettaisiin 
korvata ulkomaisella kivi-
hiilellä, jolloin paikallisten 
polttoaineiden työllisyysvai-
kutukset ohjautuisivat muu-
alle. 

Viime päivinä ovat pal-
jon puhuttaneet Nokian te-
kemät päätökset noin 600 
henkilön irtisanomisesta 
Oulussa. Oulun Energian 
Toppilan voimalaitosten 
polttoainehuolto työllis-
tää Oulun lähialueilla 1500 
henkilöä. Pääasiassa nämä 
työpaikat ovat maa- ja met-
sätalousvaltaisten kuntien 
alueilla, jossa teollisuuden 
tarjoamia työmahdollisuuk-
sia on vähän. Jos osakin 
näistä työpaikoista häviäi-
si kivihiilen käytön vuoksi 
ulkomaille, olisi se kova 
kolaus monissa kunnissa, 
myös meillä Kuivaniemellä. 

Kuivaniemellä turvetuo-
tantoala tulee pienenemään 
lähivuosina, koska 90-luvun 
alussa tuotantoon käyttöön-
otetut suoalueet alkavat 
vähitellen loppumaan. Met-
säntutkimuslaitos on laa-
tinut turvetuotantoalueille 
jälkikäyttösuunnitelmat, 
joiden pohjalta poistuvia 
alueita siirtyy metsämaak-
si, kosteikoiksi ja pelloiksi. 
Suunnitelmissa on hyödyn-
netty GTK:n tutkimuksia 
turvekerroksen alla olevista 

Turpeen korvaaminen 
kivihiilellä veisi työpaikkoja

pohjamaista. Paikallisten 
toimijoiden ja asukkaiden 
toivomukset on myös otettu 
huomioon suunnitelmissa. 
Maanomistaja viime kädes-
sä päättää sen mitä suopoh-
jalle tehdään. 

Käytöstä poistuvien, tai 
oikeastaan uuteen maan-
käyttöön siirtyvien suoalu-
eiden tilalle on hankittu uu-
sia alueita lähinnä nykyisten 
tuotantoalueiden vierestä. 
Ympäristölupaprosessit kes-
tävät useita vuosia, sillä lu-
vitettavilla alueilla tehdään 
lukuisia ennakkoselvityksiä 
mm. suon luontoarvoista en-
nen kuin lupahakemus jäte-
tään Aluehallintovirastoon, 
jossa hakemuksen käsittely 
kestää puolestaan joitakin 
vuosia. Pohjois-Pohjanmaan 
liitossa on uusi maakunta-
kaava valmisteilla, ja siinä 
tullaan tekemään esityksiä 
suoalueiden käytöstä niin 
suojeluun kuin elinkeinotoi-
mintaan.

Kuivaniemellä turpeen 
rinnalle haetaan jatkuvas-
ti uusia mahdollisuuksia 
energiapuun tuotannosta 
ja käytöstä, mutta energia-
puullakin on omat haasteen-
sa. Kemera-tuen muutokset 
Petu-tueksi eivät ole vielä 
onnistuneet EU:n toivomal-
la tavalla, ja ilman tukia hak-
keen tuotannolle ja käytölle 
on vaikea löytää kannatta-
vuutta. Kuivaniemen van-
han lämpölaitoksen toimin-
ta on tulossa tiensä päähän, 
ja uusia energialaitosvaih-
toehtoja on selvitelty Iilaak-
son vetämässä hankkeessa. 
Polttoaineena tulisi olemaan 

lähinnä hake. Oulunkaaren 
kuntayhtymän hallinnoi-
massa Bioenergiapörssi-
hankkeessa on tehty sähköi-
nen kauppapaikka (www.
bioenergiaporssi.fi), johon 
metsänomistajat voivat lait-
taa energiapuuleimikkonsa 
myyntiin ja polttoainetoi-
mittajat voivat ostaa sieltä 
puuta polttolaitoksiin toimi-
tettavaksi. 

Paikalliset polttoaineet 
sekä voimakkaasti laajen-
tuva tuulivoimatuotanto ja 
sen vaikutukset mm. Me-
rihelmen matkailualueella 
antavat elinkeinomahdolli-

suuksia Kuivaniemellä tu-
levinakin vuosina. Itselleni 
tulee viisi vuotta täyteen 
Kuivaniemellä, ja kahta 
samanlaista työpäivää ei 
siihen aikaan mahdu. Eri-
tyisen iloinen olen siitä, että 
paikallisten aktiivisesta yh-
teydenpidosta niin positii-
visissa kuin negatiivissa asi-
oissa mm. turvetuotannon 
ympäristöasioiden osalta on 
tullut osa työtäni. 

Virpi Käyhkö
toimitusjohtaja
Kuiva-turve Oy

Aluehallintovirasto järjesti Kivijokivarren tuotantoalueiden ympäristöluvitukseen liittyvän katselmuksen touko-
kuussa

Iin kunta on tehnyt energiatehokkuussopimuksen, joka 
on tällä hetkellä käsittelyssä Työ- ja elinkeinoministeriös-
sä. Energiantehokkuus sopimuksella Iin kunta sitoutuu 
ohjeelliseen yhdeksän prosentin energiansäästöön vuosi-
na 2012-2016. 

Iin kuntaan perustettiin toukokuussa energiaryhmä, 
jonka tehtävänä on suunnata, seurata ja ohjata energian-
säästötoimenpiteiden toteutumista ja säästötavoitteiden 
saavuttamista. Työryhmään valittiin kunnan teknisen 
puolen henkilöitä ja luottamushenkilöitä.  Ensimmäinen 
kokous pidettiin kesäkuussa, jolloin asetettiin tavoitteek-
si suurimpien kiinteistöjen (Top 20 suurimmat energi-
ankuluttajat) energiakartoitukset v.2012 aikana. Kartoi-
tuksien yhteydessä laaditaan energiasäästötoimenpiteet, 
jotka tuodaan käsittelyyn energiaryhmään. Energiaryh-
mässä valitaan investoinnit, jotka viedään käsittelyyn 
kunnan päätöksenteon kautta.  Energiaryhmän tavoit-
teena on tehdä suunnitelma, öljy lämmityksessä olevien 
kohteiden korvaamisesta muilla energiantuotanto vaih-
toehdoilla esim. hake- tai maalämmöllä. Öljylämmitys 
Olhavan koululla ollaan korvaamassa hakelämmityksel-
lä v.2012 aikana. Alarannan koululla öljylämmityksestä 
ollaan siirtymässä maalämpöön v.2012 aikana. 

Energiakartoituksia on tehty Iissä kevään 2012 aikana 
seitsemään kiinteistöön. Suurimmat säästöpotentiaalit 
liittyvät ilmanvaihtoon ja lämmitykseen. Ilmanvaihdossa 
on mahdollista siirtyä suoravetoisiin puhaltimiin, jolloin 
kiinteistön sähkön käytössä saadaan säästöjä. Suurim-
mat säästöt saadaan aikaan kiinteistöjen automaatio- ja 
säätöohjelmien läpikäynnillä. 

Reaaliaikaisia sähkön seurantajärjestelmiä on Iin 
Kunnassa asennettu viiteen eri kiinteistöön. Sähkönku-
lutuksen etäseurannalla on saatu hyviä tuloksia aikaan ja 
etäseurannalla on päästy seuraaman tarkemmin kiinteis-
töjen mm. yökulutuksia ja vertaamaan eri kiinteistöjen 
kulutuksia. 

Kuvassa on Iin Valtarin koulun sähkönkulutus reaali-
aikaisesta ohjelmasta. Sähkökulutus ohjelmalla voidaan 
seurata esim. kesäkaudella sähkökulutusta koulukiin-
teistössä.

Jukka Härkin 
Energiainsinööri, Iilaakso Oy

Energiaryhmä 
aloittanut Iissä

Virpi Käyhkö on Kuiva-Turpeen toimitusjohtaja.

Palvelemme metsänomistajia ammattitaidolla
kaikissa metsään liittyvissä asioissa.

Kuivaniemen toimisto:
Oijärventie 13 B 2, 95100 KUIVANIEMI
Teemu Veteläinen puh. 0400 318 607
etunimi.sukunimi@mhypudasjarvi.fi

• MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUT
• SCANVARM-MAALÄMPÖPUMPUT
• LVI-TYÖT
• LVI-TARVIKKEIDEN  MYYNTI JA ASENNUS

Lämpötekniikka Sankala Oy
Mika 040 501 35 11
www.lampotek.fi
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- Sähköasennukset 
- Tietoliikenneverkot
- Sähkösuunnittelu 
- Uudis- ja saneerauskohteet
- Urakointi

Puh. 044 219 4206
teroviitala@hotmail.com

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

• Asennustyöt/purkutyöt  • Teollisuuden kunnossapitotyöt 
• Tehdaspalvelu • Hitsauspalvelu • Hiekkapuhallukset

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

RAKENNUS- JA
SÄHKÖURAKOINTI
TÄLLÄRI OY

Oijärventie 1668 95130 Hyryoja

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

Teemu Södö
Puhelin: 040 910 8276
teemu.sodo@tallari.fi 
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Olin jokin aika sitten Oulun 
Yliopistolla järjestetyssä bio-
energia- ja tuhkaseminaa-
rissa, missä Oulun Energi-
an toimitusjohtaja Juhani 
Järvelä toi aiheellisesti esille 
huolen koko Suomen ener-
giatuotannon suuresta tuon-
tienergia riippuvuudesta. 
Tämän hetkinen energian-
tuotanto Suomessa perustuu 
30 prosentin omavaraisuu-
teen, mikä on huolestutta-
van alhainen taso. Paljon on 
mahdollista tehdä myös pie-
nessä mittakaavassa ja pai-
kallisentason toimenpiteitä, 
jotka palvelevat myös valta-
kunnallisia tavoitteita. 

Paikallisesta toiminnas-
ta on hyvänä esimerkkinä 
Iin Micropolis Oy:n vuoden 
2012 alussa käynnistämä 
hanke, jonka tavoitteena on 
rakentaa liiketoimintamalli, 
jossa biopolttoaineterminaa-
li yritys pystyy tuottamaan 
korkealaatuista polttohaket-
ta sellaisiin lämpölaitoksiin, 
joiden energiantuotannon 
hyötysuhdetta kuiva hake 
parantaa oleellisesti. Kuival-
la hakkeella on mahdollista 
korvata hakekattiloilla vara-
voimana käytettäviä öljykat-
tiloita. Kuivaustoiminnan 
ohella terminaali toimii mer-
kittävänä energiapuun osta-
jana ja toimittajana suurem-
mille lämpölaitoksille sekä 
lisää niiden huoltovarmuut-
ta toimimalla puskurivaras-
tona äkillisten energian ky-
syntähuippujen aikana. 

Metsänomistajat hyö-
tyvät terminaalista ja säh-
köisestä markkinapaikasta 
energiapuun kaupankäyn-
nin helpottumisena sähköi-
sen kauppapaikan ansiosta. 
Lisäksi päätehakkuiden 
yhteydessä energiapuu saa-
daan kuljetettua samalla 
kertaa muiden puutavara-
lajien kanssa pois palstalta. 
Kuljetusyrittäjille konsepti 
tarjoaa paremmat mahdol-
lisuudet ajojen järjestelyyn, 
mikä vähentää vajailla kuor-
milla ajoa ja toiminnan kau-
siluonteisuutta. 

Kuivan hakkeen kor-
keampi energiasisältö ja 
tasaisempi laatu lisäävät 

Hukkalämpöä hyödyntävä 
biopolttoaineterminaali hanke etenee

Kuivaniemelle suunnitellaan Kuivaniemen hakelämpökeskusta/hake-
terminaalia, josta olisi saatavana laatuhaketta, joka voisi korvata pelle-
tin. Hankkeen toivotaan olevan toimintakunnossa vuoden 2013 lopul-
la. Iin kunta ei osallistu rakentamiskustannuksiin, vaan kunta olisi suuri 

asiakas, joka ostaisi tästä lämmön jo olemassa olevaan Kuivaniemen 
alueen kaukolämpöverkkoon. Hankkeella on tällä hetkellä neljä eri to-
teutumisvaihtoehtoa, kustannuksiltaan puolitoista – kolme miljoonaa 

euroa, kertoo Matti Kumpulainen, yksi hankkeen puuhamiehistä. 

Pyysimme asiasta asiantuntijakirjoituksen hanketta vetävältä projekti-
päälliköltä Pekka Pääkköseltä, jonka kirjoituksen tässä julkaisemme.

polttoaineterminaalin mark-
kina-aluetta ja asiakaskun-
taa, koska kuivan hakkeen 
kuljettaminen pidemmälle 
on kannattavampaa kuin 
kostean hakkeen. Tavoittee-
na on myös saada hakkeelle 
laatuun perustuva hinnoit-
telu, missä kuivan hakkeen 
hinta seuraisi öljyn, tai jon-
kin muun uusiutumattoman 
energian hintaa ja pystyisi 
myös kilpailemaan niiden 
kanssa polttoainevaihtoeh-
tona. 

Kuivan hakkeen kuljetus 
tuo kuljetusyrittäjälle suuria 
etuja säästyneinä polttoaine-
kustannuksina. 

Toisena merkittävänä 
asiana on muistettava, että 
luonnonvarojen kysynnän 
kasvu ohjaa suljettuihin ma-
teriaalikiertoihin. Selkein 
tapa hyödyntää ylijäämä-
lämpöä on käyttää se suo-
raan kaukolämpönä silloin 
kun se on mahdollista. Toi-
sena mahdollisuutena on 
lämmön hyötykäyttö sellai-
seen teolliseen toimintaan, 
jonka jatkojalostus lämpö-
energialla on mahdollista ja 
lisää toiminnan kannatta-
vuutta. Ensimmäisenä hel-
posti toteutettavana käyt-
tökohteena hukkalämmölle 
tulee mieleen erilaisten kui-
vausta vaativien raaka-
aineiden kuten puun ja 
biomassan kuivaus joko lop-
putuotteeksi tai edelleen ja-
lostettavaksi raaka-aineeksi 
tai energiakäyttöön. 

Oulun alueella on maini-
tun kaltaisia suuria energi-
aintensiivisiä laitoksia mm. 
Stora Enson Nuottasaaren 
tehtaat ja Kemira Chemical-
sin tehdas Laanilassa. Mo-
lemmissa laitoksissa syntyy 
ylijäämälämpöä jota ei tällä 
hetkellä hyödynnetä mi-
tenkään. Asia on kuitenkin 
oivallettu ja keskusteluja 
energian hyödyntämises-
tä on käyty viime vuoden 
aikana Business Oulun ja 
Iin Micropoliksen kanssa. 
Lokakuussa 2011 käynnis-
tetyn selvityksen pohjalta 
on Iin Micropolis käynnisti 
kaksivuotisen Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen 

rahoittaman hankkeen. 
Hankeen tavoitteena on 
selvittää voidaanko Oulun 
tuotantolaitoksissa syntyvää 
ylimääräistä hyödyntämä-
töntä lämpöenergiaa käyttää 
koneellisessa metsähakkeen 
kuivauksessa. 

Metsähakkeen energia-
sisältöön vaikuttaa suuresti 
kosteus. Kuivauksella voi-
daan vaikuttaa merkittä-
västi sekä lämpölaitoksen 
hyötysuhteeseen että polt-
toaineen kuljetus ja varas-
tointitarpeeseen. Teknisesti 
kuivaus on mahdollista 
tehdä, mutta taloudellisesti 
se useimmissa tapauksissa 
ole osoittautunut järkeväksi 
silloin kun kuivaukseen tar-
vittava energia pitää tuottaa 
erikseen. Metsähakkeen kui-
vaus voidaan saada kannat-
tavaksi silloin kun kuivaus 
voidaan tehdä hukkaläm-
möllä.

Pohjois-Pohjanmaan alu- 
eella puuta kasvaa 9,5 mil-
joonaa kuutiometriä vuo-
dessa. Kuinka suuri osa 
vuotuisesta kasvusta olisi 
taloudellisesti hyödynnet-
tävissä energiapuuna, on 
hankkeen yksi merkittä-
vimmistä kysymyksistä. 
Toinen keskeinen asia on se, 
miten tällä hetkellä metsäs-
sä tapahtuva energiapuun 
kuivaus voitaisiin korvata 
koneellisella kuivauksella. 
Mikäli tämä asia saadaan 
ratkaistua, nopeutuu puu-
polttoaineen kierto huomat-
tavasti, koska luonnossa, 
auringossa ja tuulessa ta-
pahtuva kuivaus kestää jopa 
kaksi vuotta ja sinä aikana 
puutavaran laatu kärsii niin 
että sen energia sisällöstä 
menetetään 10-15 prosenttia 
mikrobikasvustona. Lisäksi 
metsässä tapahtuva varas-
tointi aiheuttaa pääomaku-
luja ja riskin siitä, ettei ke-
rättyä puuta mahdollisesti 
saada edes markkinoitua 
hakkeen käyttäjille.

Siellä missä ylimääräistä 
lämpöenergiaa on käytet-
tävissä, kannattaa metsä-
hakkeen kuivausterminaali 
sijoittaa tällaisen laitoksen 
yhteyteen. Yhtenä termi-

naalipaikkana hankkeessa 
tarkastellaan Kuivaniemel-
le rakennettavaa biopolt-
toaineterminaalia, jonka 
yhteyteen tulisi myös Kui-
vaniemen taajaman uusi 
lämpölaitos. Kuivanimen 
terminaalin ja lämpölaitok-
sen yhdistäminen mahdol-
listaa myös hakkeen kuiva-
uksen, silloin kun taajaman 
lämmittäminen ei vaadi 
koko lämpökapasiteetin 
käyttöä. Kuivaniemen ter-
minaalin lämpövoima rat-
kaisuna on tarkastelun alla 
myös pieni CHP-laitos, joka 
tuottaisi lämmön lisäksi säh-
köä puuperäisellä polttoai-
neella. Hankkeessa tehdään 
selvitys uusista sähköä ja 
lämpöä tuottavista laitteista, 
jotka ovat yleistyneet muu-
taman viimevuoden aikana. 
Lähin esimerkki tästä löytyy 
Kempeleen Ekokorttelis-
ta, jossa tuotetaan korttelin 
tarvitsema lämpö ja sähkö 
puunkaasutukseen perustu-
valla pien CHP-voimalalla. 

Oulun alueen lämpölai-
tokset ovat jo nykyisellään 
olleet edelläkävijöitä uu-
siutuvan energian hyödyn-
täjinä. Lähienergian, mikä 
tässä tapauksessa tarkoittaa 
energiapuuta ja turvetta, on 
käytännöllisesti katsoen ai-
noa energian lähde Oulun ja 
lähiseudun energian tuotan-
nossa. Fossiiliset polttoainei-
den osuus on enemmänkin 
hätävarana kuin aktiivisessa 
energia käytössä.

Muita positiivisia vai-
kutuksia mitä hankkeelta 
odotetaan, on paikallisen 
biopolttoaineisiin erikois-
tuneiden yritysten mahdol-
lisuus tarjota osaamistaan 
ja tekniikkaansa tulevien 
terminaalioperaattoreiden 
käyttöön.  

Pekka Pääkkönen, 
projektipäällikkö
Hukkalämpöä hyödyntävä 
biopolttoaineterminaali hanke
Iin Micropolis Oy

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

Tuoretta kalaa
ympäri vuoden
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Hyrylle on avattu uusi na-
vetta vuosi sitten, johon 
mahtuu noin 100 eläintä.Täl-
lä hetkellä navetassa 80 leh-
mää.

Navetta on viileä pihatto-
navetta, jossa painovoimai-
nen ilmanvaihto. Metrinkor-
kuisen verhoseinän ansiosta 
ilma liikkuu sivusuunnassa 
erittäin hyvin ja pitää ilman 
raikkaana. Tosin viime  tal-
vena oli jonkin verran ongel-
mia, mutta kun ensi talveksi 
saadaan navetta täyteen, 
niin lämpötila pysyy hyvä-
nä.

Anturit navetan sisällä 
mittaavat sisäilmaa ja ver-

Sadan lehmän navetta puhdistuu kymmenessä minuutissa!
hot aukeavat ja sulkeutuvat 
automaattisesti lämpötilan 
mukaan.

Kyösti Hyryllä on van-
hemman poikansa kanssa 
maatalousyhtymä ja nave-
tassa riittääkin puuhaa so-
pivasti kahdelle henkilölle, 
mutta tarvittaessa hommat 
hoituu yksinkin.

Navetasta löytyy 2x12 
rinnakkaislypsyasema, jossa 
on 24 paikkaa. Siitä kulkee 
tunnissa 70 lehmää lypsyl-
lä. Eläinhalli puhdistetaan 
pienellä dieselkoneella, joka 
yhdellä ajolla puhdistaa par-
ren ja lattian, ja lisäksi siinä 
on säiliö kuivikkeelle. Ny-

kyisin suurin homma nave-
tan hoidossa on kuivikkeen 
levittäminen. Koneella koko 
navetan eläinhallin putsaus-
operaatio kestää vain 10-15 
minuuttia. 

Navetasta löytyvien nau-
taeläinten lisäksi Kyösti Hy-
ryllä on 90 hehtaaria maata 
jossa viljellään viljaa, muun 
muassa ohraa eläinten tar-
peisiin.

Navettaan tutustujia ”tu-
van” täydeltä. Punapukui-
nen nainen kasvot kame-
raan päin  on Kyösti Hyryn 
vaimo Tuula-Riitta Hyry.

Vasemmalla Juho Hyry vieressä Kyösti Hyry sylissään 
tyttärenpoika. 

Ulkokuva navetasta.
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- Säännöllinen kotihoito 
- Kotisairaanhoito
- Asiointi- ja saattajapalvelut
- Omaishoitajien vapaapäivät 
- Virkistystoiminta
- Kotisiivoukset

Palveluseteli tai kotitalous-
vähennysmahdollisuus 60%

P. 045 631 2698

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua

Tuoretta kalaa ympäri vuoden
Puh. 040 722 0500

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

Pohjois-Suomen syöpäyh-
distyksen alainen vuonna 
1995 perustettu Kuivanie-
men kerho toimii aktiivises-
ti syöpään sairastuneiden ja 
heidän läheistensä tukemi-
seksi. Kerhon vetäjä Kaarina 
Karhu ja sihteeri Arja Hok-
kanen kertovat, että kerho 
kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäinen maanantai 
(helmikuusta lähtien) kesä-
tauko vapaata lukuun otta-

Syöpäkerho toimii aktiivisesti
matta Vanhustentalon ker-
hohuoneella kello 18.

Kaikille avoimiin ko-
koontumisiin osallistuu 
noin 20 – 30 henkilöä ja mu-
kana on usein vierailijoina 
terveydenhoitoon ja hyvin-
vointiin liittyviä asiantunti-
joita.

– Me jaamme tietoa syö-
päsairauksista ja niiden hoi-
tamisesta mahdollisuuksien 
mukaan myös vertaistuen 

kautta, Kaarina Karhu ker-
too.

Kuivaniemen kerho pa-
nostaa virkistystoimintaan 
ja liikkumiseen. Kerho tekee 
retkiä teattereihin, konsert-
teihin ja niin edelleen. Ret-
ket suunnitellaan vuosiko-
kouksessa.

Viime keväänä kerho 
järjesti hyväntekeväisyys-
tanssit Kuivaniemen seu-
raintalolla. Tanssit oli avaus 

Pohjois-Suomen syöpäyh-
distyksen kuntokampanjalle 
30.4. - 2.9.2012. Viime vuon-
na kerho voitti liikunta-
kampanjan suurten kuntien 
(yli 7000 asukasta) joukossa 
Pohjois- Pohjanmaan alueel-
la.

Kaarina Karhu kertoo, 
että Kuivaniemen kerho te-
kee varoja toimintaansa kah-
vien ja arpojen myynnillä, 
kerho saa muisto- ja synty-
mäpäivä adressilahjoituksia 
ja niin edelleen. Kerho tekee 
myös teatterikahvituksia ja 
lipaskeräystä.

Kerho on lahjoittanut 
kerholaisten kutomia villa-
sukkia Kuivaniemen hoiva-
kodille. Edelleen hoivako-
dille on lahjoitettu dvd-laite 
ja filmejä.

Syöpään sairastuneille 
kerho lahjoittaa kerran vuo-
dessa jalkahoidon, puolihie-
ronnan tai parturikäynnin 
henkilön valinnan mukaan. 
Myös rintasyöpäpotilaita on 
avustettu liivien hankinnas-
sa ja niin edelleen.

Kuivaniemen kerholaiset 
ovat myös virkanneet pipoja 
OYS:in syöpäosastolle.

Kerhon tukihenkilöinä 
toimivat  tänä vuonna Raija 
Ellilä ja Arja Hokkanen. (ak)

Yrittämiseksi mielletään 
yleensä toimiminen omassa 
rekisteröidyssä yrityksessä. 
Yrittäminen sanan laajem-
massa merkityksessä tar-
koittaa myöskin sitä, että ih-
minen yrittää toiminnallaan 
saavuttaa jonkin päämäärän. 
Varsinkin silloin, kun tehtä-
västä suoriutuminen tuntuu 
ylivoimaiselta, siitä selviy-
tyminen vaatii yrittämistä. 
Esim. huipputuloksen saa-
vuttaminen urheilussa vaatii 
urheilijalta kovaa yrittämis-
tä, mutta tätähän sanotaan-
kin treenaamiseksi.

Sota-aikana kun lamp-
puöljy ei valopetrolia ei ol-
lut saatavilla, käytettiin va-
lolähteenä karbidilamppua. 
Sen toiminta perustui sii-
hen, että lampun yläosassa 
olevasta vesisäiliöstä pääs-
tettiin tippumaan vettä ala-
osassa olevaan kalsiumkar-
bidia sisältävään säiliöön. 
Tästä syntyi asetyleenikaa-
sua, joka omalla paineeella 
purkautui putkea pitkin 
lampun yläosan ja putken 
päässä olevan suukappa-
leen läpi. Palavasta kaasus-
ta syntyi varsin kirkas valo. 
Kalsiumkarbidia, jota pu-
hekielessä kutsuttiin vain 
karbiksi, sai ostaa kaupoista 
kilotavarana. Tämä tarina 
kertoo yhden tapauksen 
siitä, miten karbidia saatiin 
kauppoihin.

Tätini piti päästä matkus-
tamaan junalla, mutta rau-
tatieasemalle oli matkaa 28 
kilometriä. Mummollani oli 
hevonen, mutta miehet oli 
rintamalla. Tämän vuoksi 
kansakoulusta joululomalla 

Karbiditynnyri
olevan 12-vuotiaan Mikon 
piti lähteä kuskiksi. Mum-
molasta oli yksi kamari 
vuokrattu kauppiaalle. Tälle 
oli rautatieasemalla tulossa 
karbiditynnyti, joka Mikon 
piti palatessa tuoda. Rauta-
tieasemalla tavaravaraston 
hoitajana oli mummoni veli. 
Hänen miehisillä voimilla 
200 kiloa paivana karbidi-
tynnyri saatiin helposti re-
keen, joka sijoitettiin ajoreen 
kuskin penkin etupuolelle 
ja kotimatka saattoi alkaa. 
Hevonen oli kuormauksen 
aikana saanut syödä heiniä 
ja Mikko söi eväänsä reessä 
kotimatkalla.

Kotiinpaluu sujui onhel-
mitta runsaat 10 kilometriä. 
Sotatarvikevarikolta oli au-
ra-auto lähtenyt auraamaan 
tietä, joka lähestyi takaa 
päin. Hevonen oli verrattain 
nuori ja vähän arka, joten se 
lähti ravaamaan kun takaa 
alkoi kuulua jyrinää. Vauhti 
kiihtyi sitä mukaa kun auto 
lähestyi. Mikko ei saanut 
hillittyä vauhkoontunut-
ta hevosta. Se ei suostunut 
kääntymään Mäntylän pi-
haan vaan jatkoi juoksuaan. 
Auto lähestyi kaksi kertaa 
lähes rekeen kiinni ja kol-
mannella lähestymisellä au-
ran keula tönäisi rekeä. Mik-
kokin alkoi jo häätääntyä. 

Lähestyttiin Hyryn mei-
jerin tiehaaraa. Mikko päätti, 
että siinä hän yrittää saada 
hevosen kääntymään pois 

tieltä. Vauhti oli kuitenkin 
niin kova, että kääntyminen 
ei onnistunut ja hevonen ja 
reki kuormineen suistui ra-
viojaan kyljelleen. Vauhdis-
sa karbiditynnyri lensi pois 
reestä. Aura-auto pysähtyi 
kohdalle. Kuski aukaisi 
oven ja alkoi suurella äänel-
lä kiroillen sättimään tien 
tukkimisesta. Pian kuski 
ilmeisesti huomasi, että he-
voskuskina oli lapsi ja läksi 
autollaan eteenpäin.

Siihen jäi Mikko rekeen 
istumaan ja ihmettelemään, 
miten tästä eteenpäin. Tilan-
ne tuntui täysin toivottomal-
ta. Matkaa pystyisi muuten 
jatkamaan, mutta miten saa-
da karbiditynnyri rekeen. 
Hyrystä saisi varmaan apua, 
mutta eihän hevosta voi-
nut siihen jättää. Ja vaikka 
riisuisi hevosen aisoista ja 
lähtisi hevosen kanssa apua 
hakemaan, niin ei rekiä ja 
karbiditynnyriä voinut tien 
poskeen jättää. Mikko joutui 
epätoivon valtaan ja häneltä 
pääsi katkera itku. Tämä oli 
toivottomuuden purkaus-
reaktio, joka sai Mikon ta-
sapainoon. Ei ollut muuta 
keinoa kuin omatoimisuus.

Mikko nousi ja ryhtyi 
potkiskelemaan lunta tyn-
nyrin alta reen puoleisesta 
päästä. Tällä keinolla hän 
sai käännettyä tynnyriä niin, 
että sen toinen pää ylsi reen 
reunalle. Nyt loppui voimat 
ja piti alkaa etsiä keinoja 

avuksi. Missään ei näkynyt 
kangeksi sopivaa puuta. 
Mikko riisui hevosen aisois-
ta ja irrotti reen yläpuolella 
olevan aisan savirikosta. 
Siinä oli vipu, jonka avulla 
hän sai tynnyriä liikutettua 
niin paljon, että se keikahti 
rekeen. Sen toinen pää jäi 
kuitenkin reen reunan ul-
kopuolelle ja painoi rekeä 
edelleen kyljelleen ojan poh-
jaa kohden.

On kysyttävä, että mistä 
12-vuotiaalla pojalla löytyi 
niin paljon voimaa ja yrit-
tämisen tahtoa, että hän 
sai tynnyrin siirrettyä reen 
pohjalle. Näin kuitenkin ta-
pahtui ja nyt alkoi työ reen 
saamiseksi jalaksilleen. Lun-
ta potkien ja väliin aisalla 
kangeten ja vääntäen reki 
asettui niin paljon jalak-
silleen, että Mikko ryhtyi 
valjastamaan hevosta. Reen 
tien puoleisella laidalla is-
tuen Mikko käski hevosta 
liikkeelle. Ilo nousi nuoren 
kuskin rintaan kun reki 
nousi maantielle ja kotimat-
ka saattoi jatkua. Päivä oli 
ehtinyt pimetä illaksi ennen 
kun Mikko saapui mummo-
laan. Hevonen piti laittaa 
talliin ennen kuin pääsi läm-
pimään pirttiin ja syömään 
mummon laittamaa ruokaa. 
Yhdessä riskin naiskauppi-
aan kanssa Mikko haalasi 
kelkan avulla tynnyrin rees-
tä sisätiloihin. Ylivoimai-
seltakin tuntuvan tehtävän 
hoitaminen loppuun oli on-
nistunut peräänantamatto-
malla yrittämisellä.

Mikkopoika.

Kuivaniemen Syöpäyhdistus ry:n Kuntokampanjan avaus. Hyväntekeväisyystanssit 
keväällä 2012, joissa Anita Tuuttu (vas.) ja Helena Kaikkonen arpojenmyynnissä.

ARTTU HÖYHTYÄ OY

Puh. 040 843 7088

Putkityöt

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

Japanilaiselle pariskunnalle 
pieni mökki Kuivaniemel-
lä edustaa taivasta ja matka 
Suomeen on suuri seikkailu. 
Myös toimittajalle sydämel-
lisen pariskunnan tapaami-
nen on seikkailu.

Hyryn kylän jälkeen ei 
edes navigaattori tunne 
kaikkia teitä, ja yhä pie-
nemmän metsätien jälkeen 
täytyy kääntyä yhä pienem-
mälle tielle, jonka päästä 
löytyy vaatimaton pihapiiri. 
Idyllisen pienen mökin oven 
avaa nauravainen japanilai-
nen nainen Mariko Hayami, 
joka tarjoaa vieraaksi saapu-
valle toimittajalle pienet si-
sätossut, jotka eivät meinaa 
mahtua suuriin suomalai-
siin jalkoihini.

Olohuoneessa Mariko 
esittelee minulle aviomie-
hensä Keithin ja sitten alam-
mekin opetella yhteistä kiel-
tä. Keskustelemme osittain 
suomeksi, osittain englan-
niksi ja lisäksi pariskunnan 
saa nauramaan sanomalla 
muutaman japaninkielisen 
sanan silloin tällöin: kuten 
kiitos ja hauska tavata! Keit-
hiltä saan japaninkieleltä 
englanniksi käännetyn teks-
tin, jossa pariskunta kertoo 
ihastuksestaan Suomeen. 

Keith ja Mariko ovat saa-
puneet siis Suomeen viettä-
mään leppoisia eläkepäiviä 
ja opettelemaan suomalaista 

Kuivaniemellä japanilaista 
vahvistusta

maalaiskulttuuria. Heidän 
reissunsa on tähän asti kes-
tänyt 18 kuukautta. Tule-
vaisuus ei ole aivan varmaa, 
mutta todennäköisesti paris-
kunta haluaisi viettää lopun 
elämäänsä Kuivaniemellä. 
Japanissa nuorisohostellin 
johtajana toiminut Keith 
kertoo, kuinka korruptoitu-
neisuuden riivaaman kan-
san keskellä eläminen kävi 
sietämättömäksi.

- Japanissa asiakas joka 
tuo rahan kauppiaalle, on 
sanonnan mukaan jumala. 
Oikeita ystäviä meillä on 
hyvin vähän, koska kaikki 
haluavat vain rahaa ja hyö-
tyä toisesta ihmisestä. Olen 
matkustellut paljon ja Suomi 
on ainoa maa, jossa raha ei 
ole pilannut tavallisia ihmi-
siä. Maillamme on saman-
kaltaiset historiatkin, joten 
on ihme miten Suomesta on 
tullut niin hyvä ja Japanista 
niin paha, miettii Keith.

Keskustelemme melko 
monimutkaisista asiois-
ta, vaikka yhteisiä sanoja 
on hyvin vähän. Keith on 
työssään oppinut englan-
tia ja Mariko on edistynyt 
erinomaisesti suomenkielen 
opinnoissa.

- Opiskelemme joka päi-
vä Suomea, mutta alamme 
olla jo niin vanhoja etteivät 
uudet sanat pysy millään 
päässä. Ystävällinen naapu-

rini, joka on opettanut mi-
nua kylvämään perunaa ja 
muita pienen maatalon töitä, 
hän osaa yhtä paljon englan-
tia kuin minäkin. Tulemme 
hyvin toimeen ja kommuni-
kointimme on minulle nau-
tinto, nauraa Keith.

Seuraavaksi käymme 
kahvipöydän ääreen ja tar-
jolle Mariko tuo leipomaan-
sa kakkua. Leipomisen lisäk-
si kutominen ja ompelu ovat 
naiselle tärkeitä harrasteita. 
Mariko myös ihailee monia 
suomalaisia vahvoja naisia 
ja sitä, miten Suomessa tasa-
arvo toteutuu hienosti.

- Kuivaniemellä on mel-
ko vähän ulkomaalaisia 
ja varmaankin sen vuoksi 
herätämme melko paljon 
huomiota asioidessamme 
kylällä. Mariko hoitaa usein 
puhumisen suomeksi, sil-
lä hän on oppinut kieltä 
paremmin. Jokainen, joka 
varauksetta tulee keskus-
telemaan kanssamme ja 
kysymään kuulumisia, on 
meidän ystävämme. Halu-
amme tutustua Suomeen 
ja suomalaisuuteen, ja siksi 
olisi mukava jos ihmiset tu-
lisivat myös enemmän kes-
kustelemaan kanssamme, 
ja vaikka käymään kylässä, 
Keith tuumaa.

Jenny Kärki

Keith ja Mariko ovat saapuneet 
Suomeen viettämään leppoisia eläkepäiviä 

ja opettelemaan suomalaista maalaiskulttuuria.

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta
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Kuivaniemeläinen12-vuotias Niklas Timonen 
on Simon Kirin E-poikien  päättäväinen ja pe-
riksi antamaton kuivaniemeläinen vahvistus.

Niklaksen pesäpalloharras-
tus alkoi 9 -vuotiaana vuon-
na 2009. Poika oli siinä iässä, 
että harrastuksen hankkimi-
nen koulutyön rinnalle oli 
ajankohtaista.  Maaseudulla 
ei harrastusmahdollisuuk-
sia ole kuten kaupungissa.  
Kun Simo on lähellä Kuiva-
niemeä, oli selvää, että pe-
säpalloharrastusta oli ko-
keiltava. Vanhempien pitkät 
työpäivät ja isän pitkä työ-
matka ei antanut mahdolli-
suutta pitempiin harrastus-
matkan kuljetuksiin. Aluksi 
pelit jännittivät ujoa poikaa, 

mutta peli oli niin ihanan ka-
malaa, että sitä oli pakko jat-
kaa… 

Niklas pelaa joukkueto-
vereidensa kanssa erittäin 
tasokasta peliä, jonka takana 
seisovat valtavalla panoksel-
la valmentajat/pelinjohtajat 
Marko Veittikoski ja Jarno 
Nousiainen, joukkueenjoh-
taja Pekka Turska manageri 
Esa Kallio, joukkueen ”äiti” 
Niina Veittikoski, ja tietysti 
myös lasten vanhemmat.

Joukkue on tähän men-
nessä saavuttanut muun 
muassa vuonna 2010 sarja-

Niklas Timonen Simon pesäpalloleirillä voitettu kulta 
kaulassa kesäkuussa 2012.

Pesäpalloa lähes joka päivä
sarjavoitto mielessä

Kirin SM-kultaa vuonna 2010 voittaneet F-pojat ovat nyt E-poikia, eli kasvaneet naperoista tenaviksi. Kultajoukku-
eessa mukana olivat joukkueen yhdyshenkilö ja ”äiskä” Niina Veittikoski, joukkueenjohtaja Pekka Turska, valmen-
taja/pelinjohtaja Marko Veittikoski, II- valmentaja/pelinjohtaja Jarno Nousiainen. Pojat toiselta riviltä Juuso Nousi-
ainen, Aleksi Ylikärppä, Vesa-Jaakko Miettinen, Jere Pulakka, Niklas Timonen, Santtu Tiitinen ja Joonas Kekäläinen. 
Edessä Jasmiina Juntunen, Julius Veittikoski, Jaakko Simoska, Niko Mikkola, Ville Veittikoski ja Juha Turska.

voiton, ja Suomen mesta-
ruuden 2010 sarjassa prons-
sia. 

Tälle kuluvalle kaudelle 
2012 Niklas odottaa jälleen 
sarjavoittoa .

Pesäpallokausi on nyt 
kuumimmillaan. Niklaksel-
la treenejä normaaliviikolla 
on kolmet. Kesäaikana tahti 
kiihtyy ja joillakin viikoilla 
treenataan lähes joka päivä. 
Ainakin lyöntejä ja koppei-
lua on syytä vapaa-aikana-
kin suorittaa. Lenkkeilykään 
ei ole pahitteeksi.

Sarjapelejä on pelailtu ja 
voitettu. Niklas uskoo, että 
sarjavoitto tulee aivan var-
masti, vaikka pelejä on vielä 
pelaamattakin. 

-Meillä Simon Kirin E-
poikien kanssa on tosi hyvä 
joukkuehenki, joka on siivit-
tänyt jokaisen pelin voittoon 
tämän kevään aikana.

Pelitapahtumat ovat mu-
kavia tapahtumia sekä pe-
laajille että katsojille. Iloisia 

naurun hörinöitä on kiva 
pelikentän laidalla tukijouk-
kojen kuunnella ja samalla 
aistia urheilun positiivinen 
vaikutus.

Leirit ovat Niklakselle ne 
kesän kohokohdat, joita hän 
odottaa ja joista on mukava 
syksyllä koulun alkaessa 
kavereille kertoilla. Leireillä 
Niklas viihtyy niin hyvin, 
että kotiin ei ole mitään kii-
rettä. Tähän mennessä on 
jo yksi Simossa pidetty leiri 
takana ja kaulassa roikkuu 
kultamitali voittoa todista-
en. Edessä häämöttää Sotka-
mon leiri. Niklas lähtee leiri-
viikolle toiveissa kovat pelit.

-Mukavaa olisi, jos innos-
tus ja kiinnostus pesäpallo-
harrastusta kohtaan tarttuisi 
mahdollisimman moniin 
nuoriin Kuivaniemellä ja 
muuallakin, toivoo Niklas  
ja kehottaa että kaikki mu-
kaan pelaamaan!!! (nt)

Myllykankaan tuulipuisto myötätuulessa
Metsähallitus Laatumaa 
suunnittelee Iin Myllykan-
kaalle tuulipuistoa, joka si-
jaitsee linnuntietä noin 6 
kilometrin etäisyydellä Kui-
vaniemen taajamasta. Tuuli-
puistoa suunnitellaan 19:lle 
noin 3 MW:n yksikkötehoi-
selle voimalayksikölle, joi-
den kokonaisteho on yhteen-
sä 50 MW ja vuosituotanto 
noin 150 GWh. Tuulipuiston 
sähköntuotanto olisi lähes 
kaksinkertainen Iin sähkön-
kulutukseen verrattuna.

Suomen valtioneuvoston 
6.11.2008 julkistaman ilmas-
toja energiastrategian mu-
kaan Suomen tavoitteena on 

tuottaa vuonna 2020 sähköä 
tuulivoimalla 6 TWh. Tämä 
tarkoittaa noin 2 500 MW:n 
tuotantotehon rakentamista.

Metsähallitus haluaa 
omalla aktiivisella toimin-
nallaan edistää Suomen 
ilmastotavoitteiden toteu-
tumista. Tällä hankkeella 
voitaisiin toteuttaa 2–3 % 
tavoitteesta.

Myllykankaan alue on 
arvioitu tehdyissä selvi-
tyksissä hyvin tuulivoi-
matuotantoon sopivaksi 
alueeksi, koska hankkeen 
ympäristövaikutukset ovat 
kohtuulliset, tuuliolosuhteet 
ovat hyvät, laaja hankealue 

mahdollistaa kohtuullisen 
hankekoon, sähköverkko 
on lähellä ja olemassa olevat 
tieyhteydet ovat hyvät.

Mittava ympäristö- 
vaikutusten arviointi 
kaavatyön pohjana
Tuulipuistolle on tehty la-
kisääteinen ympäristövai-
kutusten arviointi (YVA), 
jonka yhteysviranomaisena 
toimi Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus. Tuulipuiston 
ympäristövaikutuksia arvi-
oitiin eri alojen asiantunti-
joiden toimesta perustuen 
kenttätutkimuksiin ja sekä 

yleiseen että kokemuspe-
räiseen tietoon. Ympäristö-
vaikutuksilla tarkoitetaan 
suunnitellun tuulipuiston 
ja siihen liittyvien toiminto-
jen aiheuttamia välittömiä 
ja välillisiä vaikutuksia ym-
päristöön. Selvityksissä tar-
kasteltiin sekä rakentamisen 
että käytön aikaisia vaiku-
tuksia. YVAselvityksen tu-
loksia on käytetty osayleis-
kaavan taustamateriaalina. 
Hankkeesta on myös tehty 
Natura-arvio. Ympäristövai-
kutusten arvioinnissa tut-
kittiin keskeiset vaikutukset 
maisemaan, kasvillisuuteen 
ja luonnonarvoihin, linnus-

toon ja muuhun eläimistöön, 
liikenteen vaikutus, melu, 
valo ja varjostus, aluetalo-
us, ihmisten elinolot, poro-
elinkeino, maankäyttö ja ra-
kennettu ympäristö, Natura 
2000 –alueet sekä yhteisvai-
kutus muiden tuulipuisto-
jen kanssa linnuston ja mai-
seman suhteen

Osayleiskaavoitus  
käynnissä
Osayleiskaavaluonnos oli 
nähtävillä 7.12.2011–7.1.2012 
välisen ajan. Luonnokses-
ta annettujen lausuntojen, 
mielipiteiden ja YVA-lau-

sunnon pohjalta on tehty 
osayleiskaavaehdotus, joka 
oli nähtävillä 25.4.–25.5.2012 
välisen ajan.

 Juuri ennen juhannusta 
kunnanvaltuuston hyväk-
symä kaava mahdollistaa 19 
voimalan rakentamisen, yh-
teisteholtaan 50 MW. 

Puiston rakennustyöt 
käynnistyvät suunnitelmi-
en mukaan syksyllä 2012 ja 
sähköntuotanto alkaa alku-
vuodesta 2013. Myllykan-
kaan tuulipuiston toteutta-
jaksi on valittu suomalainen 
Winwind Oy.
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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

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

www.pohjoistavoimaa.fi

KULJETUSLIIKE
Pertti Ylitalo Oy

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

Simo
OULUSTA TORNIOON    3.6.2012 - 31.5.2013

pika- ja vakiovuoroja
      22)pika 19)talvi talvi    20)
 vakio vakio vakio vakio vakio vakio vakio vakio vakio vakio vakio vakio  vakio
  M-P    M-P  L L   M-P    M-P  SS  M-P  M-P  L, S  L   SS   M-P 
OULUN lentokenttä  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  20.30  - -  
OULU Linja-autoas. 5.50  9.30  9.30 14.45  14.45 15.30  15.30 16.15  17.00  17.00 21.00  22.20   23.35 
Linnankatu, pvp  5.52  9.32  9.32  14.47 14.47 15.32 15.32)  16.17 17.02  17.02  21.02  22.22)   23.37 
Tuira, pvp  5.54  9.35  9.35  14.50 14.50   15.35  15.35) 16.20 17.05  17.05  21.05 22.25)   23.40
Linnanmaa, pvp  6.00  9.40  9.40  14.55  14.55  15.40  15.40) 16.25  17.10  17.10 21.10  22.30)   23.45
Kello, as:n th  6.10  -  -  - -  I -  - 17.20  17.20  - -  - 
Haukipudas. pvp  6.15  -  -  - -  15.55  - - 17.25  17.25  -  -   - 
Haukipudas,amm.koulu 6.18  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -   - 
Halosenniemen th -  -  -  - -  -  -  -  17.32  17.32  -  -   - 
Ii, pvp  6.35  10.05  10.05  15.20  15.20  16.10  16.10) 16.50 17.42  17.42  21.35  22.55  00.10 
Pohjois-Ii,Kantolan th  6.37  10.07  10.07  15.23 15.23  I  16.12  16.52 17.44 17.44  21.37  22.57  00.12
Olhava,pvp  6.47  10.20  10.20  15.35 15.35 16.20  16.20  17.03  17.52 17.52  21.45  23.05  00.20 
Myllykangas. Merihelmi  6.53  10.26  10.26  15.40 15.40 16.25  16.25  17.08  17.58 17.58  21.52  23.13  00.28
Kuivaniemi, pvp  7.00  10.35  10.35  15.45 15.45 16.30  16.30  17.15  18.07 18.07  22.00  23.20  00.35
SIMO Linja-autoas. 7.15  10.45  10.45  15.55  15.55  16.45  16.45  17.30 18.20  18.20  22.10  23.30  00.45
Viantie, pv-kodin th,4-tie  7.20  10.50  10.50  16.00 16.00  I  16.50 17.35  18.25  18.25  22.15  23.35  00.50
Maksniemi. Lohikellari  7.30  10.55  10.58  16.10  16.10  I  16.57 17.40  18.30  18.30  22.20  23.40  00.55
Veitsiluodon th,pvp  7.35  11.00  11.03  16.15  16.15  17.00  17.00  17.45  18.35  18.35  22.25  23.45 01.00
KEMI L-A.AS.    tulo  7.45  11.15  11.15  16.20 16.20  17.15  17.10  17.55  18.45  18.50  22.35  23.55  01.10
KEMI L-A.AS.   lähtö  7.50  11.25  11.25  16.25  16.30  17.20  17.15  18.05  18.55  18.50  22.45  24.00  01.15
L-PKS sairaala  7.52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -
Tornio L-A. AS. tulo 8.25  11.50  12.00  17.00  16.55  17.55  17.50  18.30  19.30  19.25  23.15  00.30 01.45
Tornio L-A. AS- lähtö 8.25 11.50 12.00 17.00 17.00 17.55 17.50 18.30 19.30 19.25 23.15 00.30 01.45
Saarenpää,Golf th    -  -  -  -  -  -  -  -  19.32  19.27  -  -   -
TORNIO, taidemuseo - 11.52 12.02 17.03 17.01 17.57 17.51 18.33 - - 23.17 00.32 01.46
Haaparanta, IKEA pys. (8.29  (11.53  (12.04 (17.04 (17.02 (17.59 (17.54  (18.34 (19.34  (19.29  (23.18  (00.33 (01.48
Haaparanta L-A. AS. (8.30  (11.55  (12.05 (17.05 (17.05 18.00 (17.55  (18.35 (19.35  (19.30  (23.20  (00.35  (01.50
Haaparanta Rt.as. 8.35  12.00  12.10 17.10 17.10 -  18.00  18.40  19.40  19.35  23.25  00.40   01.55

22) = Kemi-Oulu väli pikavuorona kouluvuoden aikana, mutta vain koulujen kesäloman aikana Ii-Simo väli vakiona.
8) = Oulun lentokentältä kuljettaa vain Oulun pohjoispuolelle matkaavia
19) = kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 3.11.,6.12.,23.12.,25.12.,26.12.,30.12.,29.3.,31.3. eikä 9.5.
20) = kulkee kaikkina muina pyhinä paitsi 3.11.,25.12.,29.3. eikä 31.3. - = ei kulje ko. paikan kautta
) = pysähtyy vain matkustajien kyytiin ottamista varten ( = pysähtyy vain matkustajien kyydistä jättämistä varten _ = linja-auton vaihto

VELJ. SALMELA OY:N AIKATAULUJA

www.veljeksetsalmela.fi

TORNIOSTA OULUUN    3.6.2012 - 31.5.2013
pika- ja vakiovuoroja

   1)kesä 1) talvi  talvi kesä (19  kesä   20)
 M-P    M-L M-P  M-P M-P LS M-P L L,SS M-P L L  M-P SS  
  
Haaparanta RT.AS.  -  -  - -  -  -  -  12.15 -  12.55 - -    - -   
Haaparanta L-A.AS:n th  -  -  - -  -  9.55  11.30  12.20) 12.20  13.00) 14.25 14.50  19.05  19.15   
Haaparanta IKEA, pys.  -  -   - -   -   9.56)  11.31)  12.21) 12.21)  13.01) 14.26) 14.51) 19.06)  19.16)   
TORNIO L-A.AS.  -  5.25  7.15 7.40  10.05  10.05  11.45  12.35 12.35  13.15  14.40 15.00  19.20  19.30   
L-PKS = SAIRAALA - - - - - - - - - - - - 19.42 -
KEMI L-A.AS., tulo  -  5.55  7.50 8.10  10.30  10.35  12.20  13.10 13.10  13.50  15.10 15.35  19.50  19.58   
KEMI L-A.AS., lähtö  -  6.00  8.15 8.15  10.40  10.40  12.30  13.15 13.15  14.00  15.20 15.40  20.00  20.00   
Veitsiluodon th,pvp  -  6.06  8.21 8.21  10.45  10.45  12.36  13.21 13.21  14.05  15.26 15.46  20.06 20.06
Maksniemi, Lohikellari -   6.09  | |  10.50  10.50  12.40 13.25 13.25  14.10  15.30 15.50 20.10  20.10
Viantie, 4-tie, pv-koti  -   6.15  | |  10.58  10.58  12.50  13.30 13.30  14.20  15.35 15.55 20.16  20.16
SIMO linja-autoasema  4.00   6.25  8.37 8.37  11.08  11.08  12.55  13.40 13.40  14.25  15.45 16.05 20.25  20.25
Kuivaniemi pvp  4.08   6.35  8.47 8.47  11.15  11.15  13.05  13.50 13.50  14.35 15.54 16.14 20.35  20.35   
Myllykangas, Merihelmi  4.14   6.40  | |  11.20  11.20  13.10  13.55 13.55  14.40 15.59 16.19 20.40  20.40   
Olhava, pvp  4.23   6.48  8.57 8.57  11.28  11.28  13.17  14.02 14.02  14.47 16.05 16.25 20.45  20.45   
Pohjois-Ii,Kantolan th.  4.37   6.58  | |  11.37  11.37  13.27  14.12 14.12  14.57 16.15 16.35 20.55  20.55   
Ii, pvp  4.40   7.00  9.10 9.10  11.40  11.40  13.30  14.15 (14.15  15.00 16.20 16.40 20.57  20.57   
Iin Shell  4.42   7.02  | |  11.42  11.42  13.32  14.17 (14.17  15.02 16.22 16.42 20.59  20.59   
Halosenniemen th 847  -   -  - -  11.48  11.48  -  - -  -  - -  -  -   
Haukipudas, pvp 847  -   -  - -  11.55  11.55  -  - -  -  - -  -  -   
Kello, as:n th 847  -   -  - -  12.00  12.00  -  - -  -  - -  -  -   
Linnannmaa, pvp  5.02  7.30  9.40 9.40  12.10  12.10  14.00  14.45 (14.45  15.25 16.45 17.05 21.25  21.25   
Tuira, pvp  5.10  7.35  9.45 9.45  12.15  12.15  14.05  14.55 (14.55 15.30 16.50 17.10 21.28  21.28   
Tuomiokirkko  5.12  7.37  9.48 9.48  12.18  12.18  14.10  15.00 (15.00 15.35  16.58 17.15 21.29  21.29   
OULU, juna-asema  -  -  - -  -  -  -  - -  - - -  -  -   
OULU, linja-autoasema 5.15  7.40  9.50 9.50  12.25  12.25  14.15 15.05 15.05 15.40 17.00 17.20 21.35  21.35   
OYS = sairaala 5.20  7.45  9.55 9.55  12.35  12.35  (14.25 15.10 15.10  15.50 - 17.25 -  -   
Oulun lentokenttä  -  -  10.20 10.20  13.00  13.00  (14.40  15.30 15.30 -  17.25 17.45  -  -   
 
1) = Kemi-Oulu väli pikavuorona  _ = linja-auton vaihto talvi = 13.8.2012 - 31.5.2013  pvp = pikavuoropysäkki

Kuivaniemi oli vahvasti mu-
kana Simon Kirin F-poikien 
voittaessa vuonna 2010 SM-
kultaa Joensuussa pidetyllä 
Suomen Pesäpalloliiton na-
peroleirillä. 

Kuivaniemen kirkonky-
lällä asuva Niklas Timonen 
pelasi joukkueessa vahvan 
leirisarjan, pitämällä kak-
koskopparin tontin vuoren-
varmasti hallussaan kovaa 
iskeneitä vastustajia vas-
taan.

Tänä vuonna tuo joukkue 
on jälleen kasassa, mutta sen 
verran varttuneempina, että 
nyt pelataan E-poikien tena-
va sarjaa. 

Vahvan näyttönsä tä-

Kuivaniemi mukana Simon SM-kullassa
mänkesäisestä osaamises-
taan joukkue antoi Simossa 
kesäkuulla Pohjois-Suomen 
Pesis ry:n ja Kirin järjestä-
mällä Pohjois-Suomen alue-
leirillä, jonka kultapojat vei-
vät nimiinsä näytöstyyliin, 
vailla vastusta.

Seuraavaksi pojat mat-
kustavat Sotkamossa jär-
jestettävälle Pesäpalloliiton 
SM-leirille 22.- 27.7.2012. 
Joukkueelta voidaan odot-
taa mitä vain, sillä leiripe-
lien ja aluesarjan otteluissa 
peliesitykset ovat olleet ver-
taansa vailla.

Simon Kirillä on parasta 
aikaa menossa loistava kau-

si, sillä E-poikien alueleiri-
mestaruuden lisäksi kaikki 
neljä ikäkausijoukkuetta 
toivat Simon leiriltä mitalit. 
F-pojat ja E-tytöt tulivat ho-
pealle ja F-tytöt pronssille. 
Näin Kiristä leivottiin paras 
junioriurheiluseura Pohjois-
Suomen alueella.

Lisää uusia Niklaksia 
mahtuu Kirin  
toimintaan mukaan
Niklas Timosen mukana olo 
ja nuoresta iästään huolimat-
ta hienot saavutukset ovat 
nostattaneet Kuivaniemen 
nuorissa pesisinnon. Nyt 
on jo havaittavissa Kirin eri 

joukkueissa ”naapurikylän” 
edesottamuksia. 

Lisää toki mahtuu, sillä 
Simossa on, pienestä kun-
nasta huolimatta, tällä het-
kellä 11 sarjajoukkuetta ja 
lisäksi yksi sarjan ulkopuo-
lella oleva sarjaan ensi kau-
deksi valmistautuva jouk-
kue.

Eri ikäluokkiin pyrkivien 
on hyvä tietää, että seuran 
nuorimmat eli 2006 syn-
tyneet ja nuoremmat har-
joittelevat tulevien vuosien 
sarjakoitoksia varten ilman 
sarjaosallistumista. 

Sarjajärjestelmä on tällä 
hetkellä sellainen, että G-ty-
töt ja pojat ovat 2004 – 2005 

syntyneitä, F-tytöt ja pojat 
2002 - 2003 synt., E-tytöt ja 
pojat 2000 – 2001 synt., D-ty-
töt ja pojat 1998 – 1999 synt., 
C-tytöt ja pojat 1996 – 1997 
synt., siirtyen vuosittain 
vuodella eteenpäin.       

Rohkeasti mukaan. Kirin 
tämän hetkinen menestys ei 
saa, eikä voikaan hämmen-
tää mukaan tuloa. Jokaisella 
joukkueella on talviharjoit-
telu hoidettu erinomaisesti. 
Jokaisen hyväksi pelaajak-
si aikovan on aina jostain 
aloitettava, ja nyt mukaan 
haluavien on hyvä käydä 
kesätreeneissä tai tulla vii-
meistään syksyllä talvihar-
joitteluiden alettua.

Kaikille joukkueille, niin 
pesäpallon, hiihdon kuin 
yleisurheilunkin harrastajil-
le on löytynyt vetäjiä hyvin, 
joten kaikki kiinnostuneet 
ovat tervetulleita mukaan 
Kirin toimintaan. 

Joukkueiden vetäjät ja 
harjoitusajat voi jokainen 
lukea Kuvaniemelle jaetus-
ta Kirin pesäpallolehdestä, 
joita toimitetaan lisää heinä-
kuun Kuivaniemen pitäjä-
markkinoille.

Paavo Veittikoski
Simo
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Kesäterveisiä 
Iilaaksosta
Iilaakso Oy on Iin kunnan omistama kiinteistö- ja kehitys-
yhtiö. Yhtiö rakennuttaa ja vuokraa toimitiloja yritysten 
käyttöön. Tällä hetkellä Iilaaksolla on omistuksessaan 11 
teollisuushallia sekä yhtiö vuokraa toimisto- ja puhdastilo-
ja Micropoliksen kiinteistössä. Kaikki teollisuushallit ovat 
vuokrattuina ja Micropoliksen osalta toimisto- ja puhdasti-
lat ovat lähes täynnä. 

Kun kysyntää vuokrattaviin tiloihin vaikuttaa olevan, 
toivoisi myös, että yksityiset rakennuttajat ja rakentajat ra-
kentaisivat tiloja vuokralle. Esimerkiksi omien toimitilojen 
rakentamisen yhteydessä rakennettaisiin omaa tarvetta 
laajemmat tilat, jotka voisivat alkuvaiheessa olla vuok-
ralla ja yrityksen omien tarpeiden kasvaessa otettavissa 
yrityksen omaan käyttöön. Tämä helpottaisi tilapuutetta 
ja toisi parhaimmillaan kasvumahdollisuuksia iiläisille 
yrityksille.

Toimitilavuokrauksen lisäksi Iilaakso hoitaa Iin kun-
nan puolesta kuntamarkkinointia, matkailun kehittämistä 
sekä energia-asioita. Juuri avatut matkailusivut www.vi-
sitii.fi ovat olennainen osa kunnan markkinointia ja tarjoa-
vat puitteet matkailuyritysten markkinoinnille. Tarkoitus 
on, että Iihin tuleva löytää kaiken tarpeellisen tiedon mat-
kailusivuilta, olipa kyse perhematkaajan majoituksesta ja 
ruokapaikoista tai yrityksen henkilöstön virkistäytymises-
tä. Sivut tarjoavat myös alueen matkailuyrityksille mah-
dollisuuden markkinoida palveluitaan Iistä kiinnostuneil-
le. Tarttukaa tilaisuuteen, ottakaa yhteyttä ja kehitetään 
sivustoa yhdessä.

Energia-asiat ovat Iissä tärkeässä asemassa. Kunnan 
alueella tapahtuvan energiatuotannon arvo on merkittävä 
ja välilliset tulo- ja työllisyysvaikutukset vahvassa kasvu-
suunnassa. Perinteisen vesivoiman rinnalle on nousemas-
sa merkittävän mittakaavan tuuli- ja bioenergiatuotantoa. 
Iin tuulivoimavahvuuksista ja myönteisestä asenteesta on 
kirjoitettu ja puhuttu eri tilaisuuksissa ympäri Suomea jo 
vuosia. Tulokset alkavat näkyä ja Iille on jo muodostunut 
tunnustettu imago Suomen tuulivoiman ”mekkana”, ku-
ten Kauppalehtikin taannoin kirjoitti. 

Kyse ei ole pelkästä imagosta, vaikka sekin on tärke-
ää. Tavoitteena on päästä öljyn käytöstä eroon. Tämän 
ohella on päätetty panostaa energiansäästöön. Iilaakso on 
palkannut energia-asiantuntijaksi Jukka Härkinin, jonka 
tehtävä ensimmäisessä vaiheessa on kunnan omien kiin-
teistöjen energiakatselmuksien tekeminen ja sitä kautta 
säästökohteiden hakeminen ja energiasäästötoimenpitei-
den toteuttaminen. Myöhemmässä vaiheessa palvelua 
tullaan tarjoamaan myös yrityksille. 

Vielä lopuksi haluan tuoda sen esille, että Iilaakso on 
tehnyt lahjoituksen Oulun yliopiston tukisäätiölle ja tä-
män tuen turvin yliopiston arkkitehtiosaston opiskelija 
Sanni Kemppainen tulee kesän ja syksyn aikana työstä-
mään omana opinnäytetyönään Kuivaniemen Asemaky-
lälle kehittämissuunnitelman. Tavoitteena on tehdä suun-
nitelma, jota voidaan lähteä toteuttamaan ja jossa on sekä 
pitkän että lyhyen tähtäimen tavoitteita ja toimenpiteitä. 
Näkyvää on siis tarkoitus saada jo ensi kesän aikana aikai-
seksi. Kuivalaisten itsensä panos ja ajatukset ovat tärkeitä 
saada suunnitelmaan mukaan. Asiasta kuullaan kesän ja 
syksyn aikana lisää.

Hyvää kesää toivottaen
Ari Alatossava

Iin matkailuohjelman toteutus
Iihin valmistui 2009 vuosi-
kymmenen loppuun ulottu-
va matkailuohjelma. Viime 
keväänä käynnistettiin maa-
kunnan kehittämisrahan tu-
kemana ohjelman toteutta-
misen tarkempi suunnittelu. 
Työn hoitaa Iilaakso Oy.

Hankkeen yhtenä teh-
tävänä on etsiä ja jalostaa 
uusien, myytävien matkai-
lutuotteiden synnyttämisek-
si ideoita, tekemisiä ja teki-
jöitä paikkakunnalta. Viime 
tammikuussa Ii osallistui 
merkittävimmille Suomessa 
pidetyille matkailumessuil-
le MATKA 2012 –messuille, 
joka on vuotuinen näyteik-
kuna kotimaan tarjonnasta 
myös ulkomaalaisille am-
mattiostajille. Mukaanpääsy 
oli mahdollista vuosi sitten 
Oulun Matkailu Oy:n kans-
sa käynnistetyn yhteistyön 
ansiosta. Pääseminen suu-
remmille markkinoille on 
elinkeinon tulevaisuuden 
ehto.

Matkailutuotteiden ke-
hittäminen eli tuotekehitys 
yrityksissä, asiakaslähtöi-
syys ja edelleen yhteistyö 

Oulun seudun matkailutoi-
mijoiden kanssa on tärkeää 
jatkossakin. Iissä on paljon 
omaleimaista tarjottavaa, 
tarvitaan uusia mahdolli-
suuksia yrittää, uudenlaista 
tarjontaa ja yhteistyötä kun-
nankin sisällä.

Parhaillaan selvitetään 
matkailuyhdistyksen pe-
rustamista kuntaan, yh-
distyksen perustamisen 
tarkoituksena on yleensä 
matkailualan toimijoiden 
yhteistyön edistäminen. Pi-
demmälle ehtineillä yhdis-
tyksillä on yleensä erilaista 
liiketoimintaa mm. myynti- 
ja varausverkoston muodos-
sa, reittien ja latuverkoston 
ylläpito, EU-hankkeita alu-
een matkailun kehittämisek-
si jne.  Yhdistyksen jäseniä 
voivat olla yritykset, yhdis-
tykset, kunta, muut julkiset 
organisaatiot tai toiminnas-
ta muut kiinnostuneet tahot. 
Kunnat ovat yleensä läh-
teneet aktiivisesti mukaan 
toimintaan, koska on ollut 
selvä tarve yhteistyöhön yri-
tyssektorin kanssa. Selvitys 
valmistuu syksyksi.

Muita tärkeitä tavoitteita 
matkailuohjelman toteutta-
misessa ovat itse matkailun 
elinkeinotoiminnan kehit-
täminen, Iissä on kuitenkin 
vielä vähän matkailun yri-
tystoimintaa, niin majoitus-
ta kuin ohjelmapalvelujakin. 
Toiseksi, matkailun infra-
struktuuria (=fyysisiä ra-
kenteita) on luotava lisää, 
jotta matkailijoille voidaan 
tarjota elämyksiä. Matkai-
luinfraa ovat mm. tiestö ja 
muut liikennealueet, mat-
kailumaastot, kaikenlaiset 
maastoreitit, venevalkamat 
ja rantautumispaikat, sata-
mat ja vierasvenepaikat, tu-
lenteko ja leiriytymispaikat, 
maasto-opasteet ja liikenne-
merki.

Ohjenuorana, mikä kes-
tää voi olla ekologisuus ja 
luonto, ja mikä pitää kehit-
tämisen suuntaviivat koos-
sa ja ilmentää parhaiten 
paikkakunnan muutakin 
tavoitteellista kehittämistä. 
Sähköinen tiedonvälitys, 
verkkokauppa ja sosiaalinen 
media ovat jo laajalti käytös-
sä matkailutuotteen mark-

Vatungin sataman kehittämi-

nen on Kuivaniemelle iso haas-

te. Kuva: Kai Harju

kinointiketjussa. Aika mo-
nessa kunnassa on erityiset 
matkailun web-sivut, joita 
on myös Iissä kevään kulu-
essa valmisteltu ja vihdoin 
julkaistu. Matkailuyritysten 
laadukkaat kotisivut ovat jo 
arkipäivää, monin paikoin 
myös niihin liittyvä verk-
kokauppa majoituksen ja 
ohjelmapalveluiden varaa-
mista ja ostoa varten. Face-
book –maailmassa yrityksil-
lä on myös profiilinsa, joilla 
asiakkaat voivat keskustella 
toistensa kanssa.

Tällaista kaikkea tehdään 
tänä syksynä valmistuvassa 
matkailuohjelman toteutta-
missuunnitelmassa. Kaikki 
yritykset ovat tervetulleita 
mukaan kehittämään koti-
paikkakuntaa ja sen matkai-
lua.

Kai Harju
projektipäällikkö
Iilaakso Oy

Maaseutu on seuraava matkailun suuri trendi, historiallinen 
Nybyn lasiruukin päärakennus Olhavassa. Kuva: Kai Harju

Ari Alatossava
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Tämän vuoden rippikoulu-
laiset saivat mukavan haas-
teen rippikoulun päiväkou-
lujaksolle. Pääsiäisviikolla 
järjestettiin rippikoululais-
ten toteuttamana pääsiäis-
vaellus, johon saivat osal-
listua riparilaisten kotiväet 
kutsuttuina tiettyinä kellon-
aikoina. Vaellukselle oli 
myös avoin kutsu kaikille. 
Tapahtuma järjestettiin kah-
tena päivänä. Yksi kierros 
kesti noin puoli tuntia. Vä-
keä kävi tasaiseen tahtiin.  
Kaikille oli ilmainen kahvi-
tarjoilu.

Vaellus toteutettiin yh-
dessä eläkeliiton vapaa-
ehtoisnaisten, Oijärven 
seurakuntakerhon ja Iin ja 
Kuivaniemen ystävänkama-
rien vapaa-ehtoisten kanssa. 
Eläkeliiton naisjoukko teki 
puvustuksen, Oijärviset val-
mistivat sotilaiden asusteet 
ja ystävänkammarilaiset  
rekvisiitan. Me mukana ol-
leet seurakunnan työntekijät 

Kesäsaarna

Usko antaa 
elämän

JUHANNUSVIIKOLLA sain vierailla kuivaniemen 
hoiva-osaston ja palveluasuntojen yhteisessä juhan-
nusjuhlassa. Lauloimme suvivirttä ja kansanlauluja 
yhdessä Kuivaniemen laulupelimannien kanssa. Saim-
me kokea mukavaa ja lämpöistä yhdessäoloa. Juma-
lan sana sai meitä kutsua, rohkaista ja lohduttaa. Talon 
vanhimpiin kuuluva Eino Eloranta sai meitä ilahdut-
taa kauniilla huuliharppuesityksellä. Taivaan Isä siuna-
si juhlamme.
 
VANHEMMILLE JA NUOREMMILLE sain puhua 
psalmista, jossa evankeliumia verrataan sateeseen. 
Elämän veden virrat pulppuavat Pyhän hengen kaut-
ta kirkastetussa Jumalan sanassa. Jumala kutsuu ja 
vetää sanallaan puoleensa. Pyhän Hengen kautta ju-
listetussa sanassa kuuluu Jumalan ääni ja ilmenee hä-
nen rakkautensa. Jumalan opetus on sitä, että hänen 
sanansa tutkii sydämemme. Laki paljastaa meidän 
syntisyytemme, mutta jumalan armo Kristuksessa 
lohduttaa ja vapauttaa sydämemme.  Tästä Jumalan 
äänestä saarnasivat jo profeetat aikanaan (Jer. 31:3). 
Sanan vastaanottajat pääsevät Kristuksen luokse, Ju-
malan joukon yhteyteen.

KESÄKUUSSA VIERAILIN toisessakin juhlassa. Kui-
vaniemin seurakuntatalo oli täynnä elämää ja toi-
mintaa.  Kuivaniemen toimintakeskuksen väki, Kehi-
tysvammaisten tukijoukko ja Simon vierailijat olivat 
yhdellä koolla. Minulla oli mukanani vanha kansakou-
lutaulu, joka muistutti erehdyttävästi Kuivaniemen 
kirkon alttaritaulua. Pidin taulun pohjalta hartauden, 
jonka aikana kyselin paikalla olevilta taulun tapahtu-
mista. Yllätyin siitä, kuinka hyvin paikallaolijat muis-
tivat tuon Jeesuksen ja opetuslasten kalastusmatkan. 
Erityisen  koskettavaa oli kuvaus tapahtuman lopus-
ta, missä Jeesus tyynnyttää myrskyn ja opetuslapset 
saavat katsella peilikuvaansa tyynestä vedestä. Moni 
kertoi olleensa tyynen veden aikaan veneessä ja kat-
sellessaan peilikuvaansa. Puhuin siitä kuinka Jeesus 
on edelleen seurakuntansa keskellä ja auttaa koette-
lemuksissa ja kiusauksissa.

HARTAUdESTA taisi jäädä jotakin mieleen, kun lo-
pussa lauloimme sitä lasten laulua, jossa kuvataan 
erilaisia ihmettelyn aiheita elämässä. Yksi sellainen oli 
peilikuva vedessä. Totta se on, että jumala on luonut 
meidät jokaiset omiksi persooniksi, Jumalan silmissä 
kauniiksi. Ihminen saa olla Jumalan kuva myös vapah-
tajan, Jeesuksen kautta. Usko antaa elämän.

Kappalainen Matti Kinnunen

kiitämme tätä joukkoa rei-
lusta ja lämpimästä talkoo-
hengestä. 

Rippikoululaiset oppi-
vat vaelluksen yhteydessä 
Raamattua. Kaikki vaelluk-
sen yhteyteen rakennetut 
tapahtumapisteet kertoivat 
tarkasti raamatun pohjal-
ta mitä pääsiäisen viikolla 
tapahtui. Rippikoululaiset 
saivat seurata tapahtumien 
kulkua opetuslapsina, soti-
laina, pappilan palvelijoina 
ja Jeesuksen ystävinä. Heillä 
oli päällään  sen mukaiset 
asusteet. Rippikoululaiset 
olivat asettuneet seurakun-
tatalon eri huoneisiin tapah-
tumapaikoille. Minä, pappi-
Matti, toimin vaelluksen 
oppaana.  

Johdatin oppaana aina 
yhden joukon vaelluksen 
läpi. Kerroin jokaisella vael-
luspaikalla mitä siellä oli 
tapahtunut. Palmusunnun-
tain tapahtumapaikalla näin 
kuinka pienet vaellukseen 

osallistujat lauloivat innok-
kaasti Hoosiannaa. Kiiras-
torstain kohdalla vaeltajat 
saivat maistaa tuoretta lei-
pää. Getsemanen puutarhas-
sa nähtiin kauniita kukkia. 

Pappilan hiilivalkealla ker-
rottiin Pietarin epätoivosta. 
Golgatalla sai koskettaa Jee-
suksen kärsimyskruunua. 
Kerroin miten Jeesus antoi 
henkensä meidän syntiem-
me sovitukseksi. Pääsiäisen 
tyhjä hauta kertoi, että Jee-
sus on noussut ylös ja voit-
tanut kuoleman vallan. 

Pääsiäisvaellus on mah-
dollista kokea tänä vuonna 
vielä yhden kerran. Seura-
kunta järjestää ke. 1.8.2012 
seurakuntaretken Posiolle. 
Retken vierailukohteena on 
rippikoululeiri. Esitämme 
vaelluksen Posion seura-
kunnan leirikeskuksen kau-
niissa maastossa. Retkestä 
kiinnostunut voi ilmoittau-
tua Iin seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Maija Si-
vulalle. Toivotan siunattua 
kesää kaikille.

Kappalainen 
Matti Kinnunen

Palveleva rippikouluPalveleva rippikoulu

Vaellukselle osallistui mo-
nen ikäisiä.

Rippikoululaiset oppivat tarkasti 
mitä kiirastorstaina tapahtui.

Seurakunnan nuorisotyö teki 
tapahtumaan komean aasin.

Kappalainen Matti Kinnunen esittämässä Iin seu-
rakunnan tervehdystä Kuivaniemen Yrittäjien 30-v 
juhlassa vajaa vuosi sitten.
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Kehyksiä

-20% 
-50%

20.6.-31.7.2012 Tervetuloa!

KUIVANIEMEN
SAIRAANKULJETUS OY

112

Sale - siellä missä sinäkin.

ma-la 8-21
su 12-21

Palvelemme

Kuivaniemen Asemakylä
p. 044 788 4759

Kuivaniemi

699
kg

Snellman
GRILLIKYLKI
BBQ-maustettu

105
pkt

Rainbow
HIENO-
SOKERI
1 kg

2232
24-pack

Koff
OLUT
24-pack tlk
(2,36/l) sis. pantit
Voimassa 1.1. alk.

499
pkt 269

pkt

HK
KABA-
NOSSIT
400 g (6,72/kg)

795
kg

Norjan
LOHIFILEE
vac. pakattu

Aga nestekaasun
myyntipiste

unun

KESÄ-
KAUPPA

Nämäkin hinnat voimassa 
heinäkuun loppuun!

Valio
ESKIMOT
15 kpl 525 g
(9,50/kg)

                    Nettisivuja?
            Verkkokauppa?

         Laatukoulutusta?
         Yrityskontakteja?

         Apua tietotekniikan
             hyödyntämiseen?
             Toimintaohjelmaa?

               Markkinointitukea?
   Talouden suunnitteluapua?

Tietokoneohjelmien päivitystä?
     Apua omaan jaksamiseesi?

     Henkilökunnan koulutusta?

Näihin ja moniin muihin tarpeisiin
saat avun Yrityskaari-hankkeesta.
Ota yhteyttä!
Arja Packalén
projektipäällikkö
arja.packalen@oulunkaari.com
050 566 1479
Pekka Vanhala
atk-kehittäjä
pekka.vanhala@oulunkaari.com
050 569 4129
  

 

YRITYSKAARI-HANKE
YRITYKSIÄ VARTEN OULUNKAAREN KUNNISSA

 www.yrityskaari.com
 www.oulunkaari.com

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 
käymään 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 esimerkiksi 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 makse-
tusta osuudesta. 010-puheluiden hinnat: Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puhelu + 0,0595e/min, matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu 
+ 0,1704 e/min (alv. 23 %).

Kuivaniemen Yrittäjät ry
Liity jäseneksi

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi

Kone Niskala Oy

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

- Maanrakennustyöt - Maansiirtotyöt 
- Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset

- Murskeet ja hiekan toimitukset

Vuosi 2011 oli Kuivaniemen 
Yrittäjien 31. toimintavuo-
si. Miesten kokkikurssi jär-
jestettiin heti vuoden alussa 
Kurssin vetäjänä toimi Meri-
helmen kokki Pasi Alakiut-
tu. Perinteiset lasten hiihdot 
järjestettiin 19.3.2011 ase-
man urheilukentällä, spon-
sorina palkintojen hankin-
nassa toimi Kuiva-Turve 
Oy. 

Markkinat järjestettiin 
heinäkuussa, päävastuu 
oli Iin kunnalla. Yrittäji-
en omaksi toiminnaksi jäi 
markkinoilla virvokkeiden 
myynti ja karaoken järjestä-
minen. 24-sivuiseen kesäleh-
teen osallistuimme jutuilla 
ja ilmoituksilla, VKK-Media 
Oy hoiti lehden tekemisen.

Yhdistyksen 30-vuotis-
juhlaa juhlittiin 27.8. Meri-
helmessä. Juhlaan osallistui 
noin sata henkeä. Osallis-
tuttiin Suomalaisen Yrittä-
jyyden päivän 5.9 kunniaksi 
järjestettyihin Rock-bileisiin 
Oulussa sekä käytiin PPY:n 
syyskokouksessa Pudasjär-
vellä marraskuussa. 

Joulun avajaisissa Yrit-
täjät pystyttivät perinteisen 
joulukuusen Kuiva-Turpeen 
tontille. 

Pikkujoulua juhlittiin 
syyskokouksen yhteydessä 
Merihelmessä marraskuus-
sa.

Lahjoitettiin stipendishe-
kit peruskoulun ja lukion 
oppilaille. (ht)

Vilkasta 
toimintaa

Yrittäjien toiminta- 
kertomus v.2011:


