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Olen toiminut Nuorisoseuran johtokunnassa varajäsene-
nä ja sittemmin varsinaisena jäsenenä vuodesta 2008, sih-
teerinä aloitin 2010 keväällä. Nuorisoseuralaisuus tuntuu 
kulkevan suvussa, sillä isänisäni oli pitkän linjan nuoriso-
seuralainen ja myös vanhempani ovat olleet toiminnassa 
mukana. Sitä kautta olenkin ollut talkoissa ja tapahtumis-
sa jo lapsesta asti. 

Sihteerinä tehtäviini kuuluu luonnollisesti paperiasi-
oista huolehtiminen kuten esityslistat ja pöytäkirjat koko-
uksista, sekä erilaiset avustushakemukset ja ilmoitukset 
tapahtumista ja toiminnasta, pikkuhiljaa olen oppinut mi-
tä milloinkin pitää tehdä ja keneen olla yhteydessä Tal-
koolaisena olen ollut mukana lähes kaikissa tilaisuuksissa 
tansseista ja markkinoista lastentapahtumiin. Telttojen ra-
kentaminen, lätynpaisto, kaasugrillin sytyttäminen, kassa-
koneen käyttäminen, bingokuuluttajana toimiminen ym. 
on tullut vuosien varrella tutuksi.

Nyt ajankohtaista on joulumarkkinatapahtuman lisäk-
si seuran erilaiset remontit. Vaikka rakennus on pääasi-
assa hyvässä kunnossa, olemme haaveilleet esimerkiksi 
keittiöremontista, jotta saisimme enemmän tilaa ja käyttö-
mahdollisuudet laajenisivat. Lisäksi enemmän tarpeellisia 
kunnostuskohteita ovat ulkorakennuksen katto, joka oli 
lujilla viime talven lumikuorman kanssa, sekä tanssisalin 
lattia, joka on kulunut vuosien kuluessa kovassa käytössä. 
Sihteerinä selvittelen yhdessä muun johtokunnan kanssa 
rahoitusmahdollisuuksia ja kustannusarvioita Toki Nuo-
risoseuralla voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä ei 
ole varaa näitä kaikkia remontteja suorittaa kerralla, mut-
ta aina saa ja pitää haaveilla! 

Hanna Miettunen

Sihteerin palsta

Talousarvio ensi vuodelle on tehty ja syyskokous on pidet-
ty. Jälleen ollaan mietitty, miten rahat saadaan riittämään 
nuorisoseuratalon kustannusten peittämiseksi. Talous on 
suunniteltu siten, että Nuorisoseuran toiminta on talou-
dellisesti terveellä pohjalla. Lait säätelevät tarkoin yhdis-
tyksen taloudenhoitoa, joten suunnittelu täytyy vain tehdä 
ja vieläpä mahdollisimman hyvin. Kuivaniemen Nuori-
seurassa taloutta on pyritty hoitamaan siten, että varoja 
jäisi toiminnan kehittämiseen ja nuoriseuratalon kunnos-
tamiseen. 

Kuivaniemen Nuorisoseura on siinä onnellisessa ase-
massa, että sillä on varoja käyttää paikallista tilitoimistoa 
kirjanpidon hoitamiseen. Tilitoimistosta saa myös asian-
tuntevaa apua taloudenhoitoon liittyvissä asioissa. Kiitos 
siitä Arjalle.  Tilitoimisto vähentää huomattavasti talou-
denhoitajan tehtäviä, joihin kuuluu maksuliikenteen hoi-
taminen, talousarvioin toteutumisen seuraaminen ja 
talousasioiden tiedottaminen hallitukselle. Taloudenhoi-
taja huolehtii myös siitä, että päätökset tehdään oikein ja 
ne kirjataan pöytäkirjoihin.

Taloudenhoitajan katsaus

Varainhankinta koostuu pääasiassa bingotuotoista, 
myyjäisistä, kahviomyynneistä, vuokratuotoista ja avus-
tuksista. Tämän lehden tarkoitus on kertoa Nuorisoseuran 
toiminnasta ja tapahtumista. Pyrimme toki mainosmyyn-
nillä keräämään varoja toiminnan ylläpitämiseksi.  Iin 
instituutti on avustanut Nuorisoseuraa tapahtumien jär-
jestämisessä ja haluan välittää kiitokset heille. 

Kuivaniemen Nuorisoseuran tavoitteena ei ole tuottaa 
voittoa vaan tarkoituksena on tarjota lähialueen asukkail-
le tapahtumia ja edistää tällä tavoin pienen paikkakunnan 
yhteisöllisyyttä. Etenkin lapsille tarkoitettuja ilmaisia ta-
pahtumia on tarkoitus järjestää enemmän tulevina vuo-
sina. Nuorisoseuran toiminta on avointa ja kaikki ovat 
tervetulleita tutustumaan Nuoriseuran toimintaan, joka 
on vapaaehtoista ja tapahtumat järjestetään talkoovoimin. 
Jos vapaaehtoistoiminta Kuivaniemen Nuorisoseurassa 
kiinnostaa, niin tervetuloa tutustumaan.

Jari Haapaniemi

Kiitos!!! Kuivaniemen Nuorisoseura kiittää Hannele Linnatietä ja taidekerho-
laisia tämän lehden etusivun ja nuorisoseuran ilmoituksen kuvittamisesta. Kii-
tämme myös lehden tekemiseen osallistuneita: Sari Ikonen, Anu Kaikkonen, 
Riitta Muhonen, Jari Haapaniemi, Hanna Miettunen ja Raimo Ikonen. Kii-
tos kaikille yhteistyökumppaneille ja lehden sivunvalmistajalle Eilalle erikseen!

KuIVANIEmEN NuOrISOSEurA r.y. täyttää jo 108 
vuotta. Seuralla on pitkä historia takana ja toivottavas-
ti vielä pitkä tulevaisuus edessä. Toiminta on muuttu-
nut paljon 108 vuoden aikana, mutta toisaalta paljon on 
pysynyt samana, eli toiminta on vapaaehtoista ja seu-
ra järjestää edelleen lukuisia erilaisia tapahtumia. Tänä 
päivänä talkootyöllä on suuri merkitys seuralle niin 
kuin ennenkin, sillä lähes kaikki tehdään talkoina. On 
suuri ilo ja kunnia olla mukana nuorisoseuran toimin-
nassa ja sen kehittämisessä. 

NuOrISOSEurA on kuin suuri laiva, välillä se seilaa 
myrskyisessä ja välillä tyynessä vedessä. Kerran laiva 
oli jo haaksirikkoisessa kunnossa ja vaarassa upota. Lai-
va lähetti viimeisillä voimillaan hätäsanoman, ja se saa-
tiinkin uudelleen toimintaan. Entinen hyvin palvellut 
miehistö ui rannalle ja uusi tarmokas miehistö astui lai-
vaan. Sen jälkeen nuorisoseura on mennyt tehokkaasti 
eteenpäin ja kohentanut talon kuntoa ja seuran toimin-
taa. 

NyT SEurA ON uudessa nousussa. Viikossa järjeste-
tään useita tapahtumia, ja seuran palveluja käyttävät 
useat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. Harvalla 
seuralla on niin kiinteä suhde ja suuri merkitys yhteisöl-
le kuin Kuivaniemen Nuorisoseuralla. Seura on tärkeä 
Kuivaniemelle kuin emo poikasilleen, ja se tukee mo-
nin tavoin eri yhdistyksiä ja toimintaa. miettikääpä, jos 
seurojentaloa ei olisi, mitä kaikkea olisi poissa. missä pi-
dettäisiin ne yli 100 yleisötilaisuutta, jotka vuosittain jär-
jestetään seurojentalolla? 

SEurALLE ELINTärKEä uusi talkooporukka on aina 
tervetullutta joukkoon mukaan. Oli mukavaa, kun seu-
rojentalon pihalla nuoret kyselivät, löytyisikö heillekin 
tekemistä markkinatalkoissa. Kuivaniemellä talkoohen-
ki elää siis nuorissakin.

SuurET KIITOKSET kaikille, jotka ovat olleet mukana 
seuran toiminnassa 108 vuoden aikana ja osallistuneet 
omalla panoksellaan erilaisiin tapahtumiin ja toimintoi-
hin. Parin vuoden päästä pääsemmekin juhlimaan seu-
ran 110-vuotispäivää.

Raimo Ikonen

Puheenjohtajan 
tervehdys lukijoille

KuiivalainenKuivaniemen 
Nuorisoseura

Lehden kustantaja:  Kuivaniemen  Nuorisoseura
Vastaava toimittaja: Raimo Ikonen
Toimittajat: Jari Haapaniemi
Lehden taitto ja ilmoitusvalmistus:  VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka:  Suomalainen Kirjapaino, Kajaani

Sihteerin tehtävät ovat moninaiset

-Nyt ajankohtaista on joulumarkkinatapahtuman 
lisäksi seuran erilaiset remontit, toteaa Kuivanie-
men nuorisoseuran sihteeri Hanna  Miettunen.

-Uudet talkoolaiset ovat aina tervetullutta 
joukkoon mukaan, kutsuu Raimo Ikonen.

Raimo Ikonen puheenjohtaja, Jari Haapaniemi, Hanna Miettunen, Sanna Valaja, 
Antti  Heinikoski, Janita Linnatie, Mari Ylikärppä ja Arto Tolonen.
Varalla: Maarit Halttu, Mari Miettunen, Riitta Muhonen, Tarja Heinikoski, 
Toini Turkki, Milla Sanaksenaho ja Kirsi Tiikkaja.

Kuivaniemen Nuorisoseura ry johtokunta 2013-14
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Kuivaniemeläinen Titta Vii-
namäki tuo Nuorisoseuran 
joulumarkkinoille Haisuli- ja 
Kasperi-ponit. Kaverina po-
niajelun järjestämisessä on 
äiti Katjaana Savaloja-Vii-
namäki. Nuorisoseuran toi-
minta on Titalle ja hänen 
perheelleen ennestään tuttua 
erilaisten tapahtumien kaut-
ta, mutta järjestämispuolel-
la he ovat nyt ensimmäistä 
kertaa.

Titta on pian koko Suo-
melle tuttu, sillä hän näyt-
telee Peter Franzenin 
ohjaamassa Tumman veden 
päällä -elokuvassa.

Titta päätyi elokuvaan 
koulun kautta.
- Opettajani antoi minulle la-
pun, jossa luki Oletko tuleva 
elokuvatähti? Titta muiste-
lee.

Kaksien koekuvauksien 
jälkeen Titta valittiin sivu-
rooliin Jutta-tytöksi.

Elokuvan kesäkuvaukset 
tehtiin elokuussa, ja talviku-
vaukset ovat luvassa helmi-
maaliskuussa.

- Kuvauksissa on kivaa. 
Sain paljon uusia kavereita, 
ja meillä on hauskaa, vaikka 
kuvauspäivät ovat välillä to-
della pitkiä.

Tumman veden päällä -elokuva pohjautuu Peter Franzenin esikoiskirjaan, joka ilmestyi 
vuonna 2010. Elokuva kertoo Peterin omasta lapsuudesta ja sijoittuu Keminmaahan. Pe-
tellä on sisko ja äiti sekä isäpuoli, joka on humalassa väkivaltainen. 

 

Suuret joulumarkkinat

Seurojentalolla pidetään suuret joulu-
markkinat la 8.12. klo 10–15. Markkinoille 
on tulossa yli 60 kauppiasta. 

Markkinoilla järjestetään kinkkubingo klo 
13, pelimaksu 5 euroa. Joulupukki jakaa 
lapsille karkkia koko päivän, ja pihalla jär-
jestetään poniajelua klo 10–13. 

Riisipuuroa ja soppaa on tarjolla ilmaisek-
si piha-alueella. Ilmaiset joulukinkkuar-
vonnat paikalla olevien kesken klo 12 ja 
14, HUOM! Leikkaa kuponki lehdestä 
takasivulta.

seuralla la 8.12. 
klo 10–15

yhdeksänvuotias hevos-
tyttö harrastaa elokuvapro-
jektin lisäksi tallihommia 
äidin kanssa ja uimista mum-
mon kanssa. Lisäksi hän käy 
käsityökerhossa ja liikunta-
kerhossa. Tytti on ajatellut 
osallistua myös Kuivanie-
men palokuntanuorten toi-
mintaan. 

Riitta Muhonen

Biologinen isä asuu Helsingissä. Mummo ja pappa ovat pojalle tärkeitä. Koekuvauksissa 
kävi yli 150 lasta. Myös Franzen itse näyttelee elokuvassa. Elokuva valmistunee vuoden 
2014 alkupuolella.

Tiedustelut: 
Raimo Ikonen 

puh. 044-2094496

Kuivaniemen nuoriso-
seura lahjoitti ilotulitus-
rahansa Kuivaniemen 
päiväkodille.

Elokuvatähti tuo ponit joulumarkkinoille

Titta Viinamäki

MYÖHÄN 
TAVATAAN TAAS 
JOULUMARKKI-

NOILLA!
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LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.
fennooptiikka.fi • linssiklinikka.fi

Tervetuloa joulu!
Parhaat lahjat valitaan itse.

Ai
do

t 
10

0%
 T

IT
AN

-k
eh

yk
se

t 
ei

vä
t 

si
sä

llä
 la

in
ka

an
 n

ik
ke

liä
. 

Ilahduta läheisiäsi Fenno Optiikan lahjakortilla!
www.fen

nooptiikk
a.fi

Lahjak
ortti

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

Optikot: Tapio Niittyviita ja Timo Niittyviita • Silmälääkärit: Tuuli Juutinen ja Kyösti Vihanninjoki 

www.keminsilmalasi.fi www.fennooptiikka.fi 

Sähköasennukset, ilmalämpöpumput, kodinkonehuolto

KODINKONEHUOLTO

H. KEHUS KY
Kuivaniemi

p. 0400-394 259

Soita ja kysy!

TARVITSETKO TYÖVOIMAA?
MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT
Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:
Kiinteistönhoitotyöt (myös kesä- ja talvimökit) 
ja sähkötyöt: puh. 040 526 8119
Rakennus- ja muuraustyöt: puh. 045 634 1799
Toimistotyöt: puh. 040 861 2884

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.
Kuivajoentie 12 95100 Kuivaniemi

Joulun aikaan kinkkubin-
goa pelataan kerran viikos-
sa, ja pelaaminen kannattaa, 
sillä onhan bingosta voitet-
tu kinkku toki paremman 
makuista kuin ostettu kink-
ku. Kuivaniemen nuoriso-
seuran bingon joulun ajan 
erikoisuus on bingoväelle 
tarjottavat joulutortut. Tor-
tut paistetaan seurojentalolla 
ja ne valmistetaan omatekoi-
sesta taikinasta perinteikästä 
reseptiä kunnioittaen.  

Normaalisti joka toinen 
viikko järjestettävän bin-
gon vakiopelaajat ylitornio-
Kempele-akselilta tulevat 

Kinkkubingo tekee joulun
Kinkkubingo vetää Nuorisoseuran 

talolle vuodesta toiseen uusia pelaajia

innoissaan Kuivaniemelle 
mahdottoman hyvien pal-
kintojen perässä. Kovin mo-
ni bingopaikka ei voi kehua 
palkintojen olevan 10−1000 
euron väliltä. Jokaisen bin-
gon päätteeksi kotiin lähtee-
kin useita onnellisia voittajia 
sekä myös niitä, jotka ihmet-
televät, miten voitot jäävät 
aina ”yhden päähän”. Jän-
nityksen tunne on kuitenkin 
tärkeä osa bingokokemusta. 

Bingo on monelle pelaa-
jalle ainoa harrastus ja tärkeä 
sosiaalinen tapahtuma. Bin-
gossa näkee paljon tuttuja ja 
voi vaihtaa kuulumiset pe-

laamisen lomassa. Bingopäi-
vää odotetaan aina, ja jotkut 
laskevat jopa öitä seuraa-
vaan bingokertaan.

Nuorisoseuran bingoa 
pyöritetään talkoovoimin. 
Toisinaan työntekijöiden 
saaminen bingopäivälle on 
hyvinkin helppoa, toisinaan 
taas hankalampaa mm. vuo-
rotöiden takia. Jos haluaa 
mukaan bingon toimintaan, 
niin kannattaa ”vetäistä par-
rasta” raimo Ikosta, joka on 
bingon vastaava hoitaja. Kai-
kille kiinnostuneille löytyy 
hommia bingon parista.

Asikkalalainen bingon-
tarkastaja Jani Sipilä tar-
kistaa bingokoneen toi-
mivuutta. Ensimmäisellä 
kerralla Kuvianiemellä 
käydessään hän tarkisti 
koneen, ja toisella tar-
kastusreissulla totesi 
nuorisoseuran pullan 
olevan hyvää, tuoretta ja 
jopa vielä lämmintä. 

Bingoon tullaan iloisella ja odottavalla mielellä. Se on sosiaalista viihdettä. Samalla tavataan myös tuttuja.

Bingoiluun 
keskittyineinä.
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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

Parturi-Kampaamo

Sari Hirvaskoski
Ratatie 2 B Kuivaniemi
p. 040 757 9128

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

KAMPAAMO-PARTURI
Anna-Liisa Kanniainen

Laasuvannontie 62 Kuivaniemi

040 533 8370

Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot
Lahja Ruikka
dipl. kosmetologi
Valtarintie 17, 91100 Ii
0400 805 996

www.lahjaruikka.fi

JOULUKSI 

LAHJAKORTIT

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

Maansiirto ja 
maa-ainestoimitukset

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

Lämpötekniikka Sankala Oy
Mika 040 501 35 11
www.lampotek.fi

LVI-URAKOINTI 
ARTTU HÖYHTYÄ OY

Puh. 040 843 7088
Hyryntie 27, 95130 Hyryoja

PUTKITYÖT JA 
VESIJOHTOJEN 
SULATUKSET

Joulukukkamyyntimme 
alkaa tarhalla 
Joulutapahtumalla 
9.12 klo n.14.00

Oijärventie 1144, Yli-Olhava, 
p. 0400 192142

Juha Alvari ponnisti  
iskelmätaivaan 

tähdeksi  
Nuorisoseuran talolta

Juha Alvari muistelee lapsuuttaan Kuivaniemellä lämmöllä. 
Vuonna 1974 Tukholmassa syntynyt Alvari muutti perheen-
sä kanssa 5-vuotiaana suurkaupungin vilinästä Kuivanie-
melle maaseudun rauhaan. Kuivaniemi oli lapselle hyvä ja 
turvallinen paikka varttua, ja paikkakunnalla oli hyvät kou-
lut ja mukavat opettajat.

Juha kertoo, kuinka musiikki alkoi kiinnostaa häntä to-
simielessä ja mahdollisena ammattina 13-vuotiaana. Tuol-
loin häntä opetti ja innosti Antero Aapajärvi Soundi-ässät 
orkesterista.  Tuossa iässä Juha pääsi tekemään ensimmäi-
sen keikkansakin Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla. rai-
mo Ikonen järjesti tanssit seuralle ja pyysi Juhaa esiintymään. 
Nuorisoseuran talosta tulikin tärkeä oppimispaikka nuorelle 
Juhalle. Hän kertoo, kuinka hän seurasi tanssi-ilmoituksia ja 
niiden perusteella suuntasi kulkunsa seuralle eri orkesterei-
den esiintyessä. Kun bändit tekivät soundcheckiä, Juha pyysi 
päästä laulamaan ja sai näin hyvää harjoitusta ja lavakoke-
musta.

2000-luvulla Juha alkoi keikkailla rebekka-orkesterin 
kanssa käyttäen taiteilijanimeä Allu Hagert.  Tärkeänä taus-
tavaikuttajana toimi raimo Ikonen, sillä Juhan taustalla ei 
vielä tuolloin ollut ohjelmatoimistoa. raimo järjesti Juhal-
le keikkoja ja lehtijuttuja ja auttoi lupaavaa laulajaa eteen-
päin tämän uralla. yhteistyö rebekan kanssa kesti 4,5 vuotta 
vuoteen 2005 asti, jonka jälkeen Juha oli poissa tanssilavoilta 
kaksi vuotta henkilökohtaisista syistä.

Vuonna 2007 Juha aloitti yhteistyön Tähtihetki-orkesterin 
kanssa, ja heidän v. 2008 ilmestynyt singlensä Tähtihetki lait-
toi Juhan kohdalla ison pyörän pyörimään. Single oli listoilla 
9 viikkoa, ja edelleen kappaleen voi kuulla iskelmämusiikkia 
soittavien radioasemien aalloilla. Ohjelmatoimistot ja keik-
kajärjestäjät kiinnostuivat lahjakkaasta laulajasta, ja menes-
tyksen myötä myös palkat nousivat, joten laulajan työ alkoi 
olla kannattavaa. 

Viime aikoina Juha on joutunut pitämään keikkataukoa 
polvileikkauksen takia, mutta on nyt palaamassa tositoimiin 
ja tanssilavoille. Nykyään tiimissä on tuottajana radio Perä-
merestä tuttu Jari Vesa. Kotikonnuilleen mies palaa 8.12., jol-
loin Juha Alvari & Tähtihetki esiintyy merihelmessä. 

Juha Alvari toivottaa kaikille lukijoille iloista ja hyvää 
joulua. 

Anu Kaikkonen 

Juha Alvari toivottaa kaikille 
lukijoille iloista ja hyvää joulua. 

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

Puh/fax 724 7611
matkapuh. 040 561 8422

arja.honkamaa@mail.suomi.net
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Pikkujoulu on vuoden kohokohta

Hyryläinen Tiernapoikajoukko kajautti ilmoille tuttuja säveliä.

Erittäin perinteiseksi ja suosituksi Kuivaniemen nuorisoseu-
ran tilaisuudeksi on kasvanut pikkujoulujuhla. Tapahtumas-
sa valitaan vuoden talkoolainen ja palkintaan muita reippai-
ta osallistujia.
   Hauskaa ohjelmaa järjestetään laidasta laitaan, esimerkik-
si bingoa eksoottisilla kielillä, karaokea ja erilaisia leikkimie-
lisiä kilpailuja. 
   Tanssia saa ja laulukin raikaa toisinaan. Pikkujouluissa on 
myös tapana syödä todella hyvin ja ruokaa valmistetaan tal-
koovoimin. Tosin viime vuonna poikkeuksellisesti laulava 
kokki Mikko Tapio loihti uskomattoman maittavan jouluate-
rian. Tänäkin vuonna Mikko on lupautunut lellimään nuori-
soseuralaisia suunmukaisella aterialla.
   Pikkujoulujen jälkeisissä siivoustalkoissa ja rääppiäistapah-
tumassa osallistujajoukko on ollut yllättävän hilpeää.

Airi Ikonen ja Leena Kaarre jännittävät joulupukin saapumista. Ta-

ka-alalla näkyy laulava kokki Mikko Tapio.

Joulupöydät notkuivat herkkuja täynnä.

Roope Miettunen näyttää valokuvaajalle miten hän aikoo tervehtiä 

joulupukkia.

Raimo Ikonen
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Taikuriopiskelija Juuso Muhonen

Taikurikurssi huipentui lasten esityksiin

Seurojentalolla järjestetään paljon yksityistilaisuuksia.

Talolla tapahtuu

Kuivaniemen nuorisoseura 
järjesti toukokuussa lasten 
taikurikurssin, jonka päät-

teeksi nuoret taikurioppi-
laat saivat esiintyä oikealle 
yleisölle. Kurssille osallistui 

että nuorisoseura järjes-
täisi lapsille ja nuorille jat-
kossa myös jonkunlaisia 
pelitapahtumia, esimerkiksi 
lani-iltoja. myös airsoft-kuu-

la-aseiden testaus ja turna-
ukset kiinnostavat. 

Riitta Muhonen

Taikatemppuja!

kymmenkunta lasta. myös 
opettajina toimineet Taikuri 
Kari ja Kalevi Orre esiintyi-
vät kurssin päätteeksi.

Olhavalaisen Juuso mu-
hosen ilmapallonumero oli 
lasten esityksen loppuhui-
pennus. Hän taiteili pitkistä 
ilmapalloista erilaisia hah-
moja, ja muutamat onnek-
kaat saivat ilmapallotyöt 
muistoksi lasten mahtavasta 
esityksestä.

Juuso lähti kaksipäiväi-
selle kurssille, koska uskoi 
taikatemppujen tekemisen 
olevan hauskaa. Luulo osoit-
tautui oikeaksi, ja hän op-
pi kurssilla monta erilaista 
temppua. Lisäksi opettajat 
esittivät kurssilla temppuja, 
joiden kikkoja ei paljastettu. 
Juuso valittiin esityksen vii-
meiseen ohjelmanumeroon, 
koska ilmapallojen muotoi-
lu oli hänelle helppoa. Tai-
dot ovat vielä tallessa, joten 

hän aikoo ostaa taikuripallo-
ja ja jatkaa koirien, kukkien, 
miekkojen ja muiden ilma-
pallojen muotoilua joskus 
kotona.

Juuso on nuoresta iästään 
huolimatta ehtinyt osallistua 
jo kymmeniin nuorisoseu-
ran tapahtumiin erilaisista 
lastentapahtumista ja myy-
jäisistä aina junnudiskoihin 
ja bingoihin asti. Hän on tu-
tustunut myös tapahtumien 
järjestämispuoleen ja ollut 
mukana talkoissa. Kassako-
neen käyttö ja rahastus suju-
vat hyvin, joten hän on ollut 
töissä muun muassa junnu-
diskojen kanttiinissa. Kaikis-
ta mukavinta ovat kuitenkin 
olleet bingot, sillä niissä on 
kertynyt voittoja jo yli kah-
dellasadalla eurolla.

Jos taikurikursseja jär-
jestetään lisää, Juuso aikoo 
osallistua. 10-vuotias tieto-
konepelien ystävä toivoo, 

Taikurikurssilaisia. 

Talkoolaisia seuran pihalla.

Seurojentalolla senioritanssit. 
Ohjaajana Matti Ellillä.
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Iloiset Raimo Ikonen, Kirsti Kehus, Sanna Valaja ja 
Maarit Halttu.

Solisti Jarkko Honkanen esiintyi 2012 markkinatans-

seissa. Kimmo ja Jukka Ravaska etualalla

Nuorisoseura Pitäjänmarkkinoilla

Nuorisoseura on perintei-
sesti osallistunut pitäjän-
markkinoille lättykojun ja 
markkinatanssien muo-
dossa, viime vuosina on 
järjestetty lisäksi suosittu 
markkinabingo molempi-
na markkinapäivinä.

Lättykojulla/-teltalla paistuu muurinpohjalättyjä usealla pannulla ja ostajat 
jopa lättyjä jonottavat.

kattua väkeä ei ole vaan 
kaikki hoidetaan talkoil-
la. Talkoolaisia tarvitaankin 
paljon, ja monena päivänä. 
Teltat on pystytetty yleen-
sä jo edellisenä päivänä val-
miiksi ja pöytiä ja tuoleja 
kannettu ulos. Tanssien ai-
kana tarvitaan paljon järjes-
tysmiehiä sekä sisälle että 
ulos, lisäksi on myyjät lippu-
kojulla ja olutteltassa. Seu-
raavana päivänä onkin jo 
aika purkaa teltat ja siirtää 
ne markkinapaikalle

markkinoilla talkoolaisia 
tarvitaan vieläkin enemmän. 
Perjantaina on ensin viety 
tarvikkeet valmiiksi teltal-
le ja tehty lättytaikinat lau-
antaiksi. Lättyjä on paistettu 
yleensä kolmen tunnin vuo-
roissa niin, että ensimmäiset 

aloittavat aamuyhdeksäl-
tä. Lättypannuja on usein 
tulilla kolme yhtä aikaa ja 
lätyt myydään asiakkaille 
monesti höyryävinä suo-
raan pannulta. yhdessä 
vuorossa tarvitaan vähin-
tään viisi työntekijää, kol-
me paistajaa, yksi kassalle 
ja yksi hoitamaan juokse-
via asioita, kuten tarjoilua, 
veden ja lättytaikinoiden 
hakua sekä kahvinkeittoa. 
markkinabingoon on myy-
ty pelilaput lättykojulta ja 
se on pelattu päälavalta 
molempina päivinä. Pal-
kintona on ollut polkupyö-
riä ja taulutelevisioita.

Hanna Miettunen

Nuorisoseuran Markki-
nabingo kuuluu markki-
noiden ohjelmaan. Bin-
gonumeroita arpomassa 
Raimo Ikonen. 

Janne Tulkki ja Maarit Halttu.

Markkinatansseissa on mukavaa

Valmistautuminen mark-
kinahumuun alkaa jo hy-
vissä ajoin keväällä, sillä 
markkinatanssien nimek-
käät esiintyjät tulee varata 
ajoissa Viime vuosina esiin-
tymässä on ollut mm. Jark-
ko Honkanen, Janne Tulkki 

ja Anneli mattila. Koska 
markkinaviikonlopulla tans-
seissa on ruuhkaa pienessä 
pitäjässä, nuorisoseura on 
alkanut pitää omat tanssin-
sa jo etukäteen keskiviikko-
na. monille lomalaisille tämä 
onkin sopinut paremmin 

kuin hyvin ja väkeä on riittä-
nyt niin karaokeen, diskoon 
kuin tansseihinkin. Tapah-
tumien jakaantuminen pit-
kin viikkoa helpottaa myös 
talkoolaisia, jotka joutuisivat 
tekemään lähes ympäri vuo-
rokauden töitä jos tanssit oli-
sivat vielä viikonloppuna, 
talkoolaisia kun ei koskaan 
ole ollut liikaa.

Seurantalon ulkoraken-
nuksessa on pauhannut 
musiikki ensin pikkuväelle 
nappuladiskon merkeissä ja 
tanssien aikaan nuorisolle. 
molemmat diskot ovat olleet 
ilmaisia. Nuoriso on päässyt 
ostamaan makkaraa, karkkia 
ja limsaa karaoketeltan yhte-
ydessä olleesta myyntikojus-
ta tanssimisen lomassa.

ulos pystytetyssä kara-
oketeltassa on riittänyt lau-
lajia jonoksi asti joka kesä 
Janoisille on ollut tarjolla 
myös virvokkeita olutteltas-
sa, joka on myös kerännyt 
jonoja erityisesti tanssien vä-
liajoilla, koska sisällä hiki 
virtaa täydessä salissa tans-
siessa Tanssiorkesterin ja 
karaokevetäjän lisäksi pal-
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Tanssilavoilla ensiaskeleet tuli otettua jo nuoruudessa ja myöhemmin kävimme sa-tunnaisesti tanssimassa. Pidimme tans-simisesta taukoa lasten ollessa pieniä ja pyörähtelimme lähinnä työelämän pyör-teissä.
Noin 17 edellistä vuotta onkin tans-si vienyt aktiivisesti mennessään. En-sin kävimme paritanssi treeneissä ja siitä seurasi lavatanssikisa harrastus. Kisojen myötä pääsimme tutustumaan moniin tanssipaikkoihin ympäri Suomea ja tans-sia harrastaviin ihmisiin. 

Tanssin opettamisemme alkoi siitä, kun Ikosen raimo kyseli Jukola-projek-tin tiimoilta lavatanssikursseille vetäjää vuonna 2003 Seurantalolle. Sen jälkeen olemme suorittaneet seuratanssin ohjaaja-koulutuksen ja senioritanssin ohjaajakou-lutuksen.
Tanssi valtaa koko ajan enemmän tilaa. 

Tällä hetkellä pidämme Iin kansalaisopis-ton kursseja Kuivaniemen Seurantalolla, Oijärven Sampolassa sekä Iin Alarannalla. Edellisen lisäksi opetamme Tervolan Nuo-risoseuran talolla Kivalojen seutuopiston kurssilla.
Tanssi on niin fyysisesti kuin psyyk-kisestikin loistava liikuntamuoto. Tans-siminen tuo ystäviä ja virkistää mieltä. Tanssinharrastuksessa ainoa harmittava asia on se, että emme aloittaneet aiemmin.Kursseille ovat osallistuneet niin paris-kunnat kuin sinkutkin. Parinvaihto takaa, että jokainen oppii ja pääsee tanssimaan. Tunneilla pyrimme iloiseen, innostavaan ja rentoon menoon, takana kuitenkin aina tekemisen meininki. 

Tanssimassa tavataan!

Tarja ja Eero Viinamäki

Tanssin pyörteissä
Seurojentalon tanssikurssilta kuva. Opettajina Tarja ja Eero Viinamäki.

Kuivaniemen Kotiseutu-
yhdistys ry on yli 60-vuo-
tias vireä kulttuuritoimija. 
yhdistyksen toiminta kes-
kittyy kotiseutumuseon 
ylläpitoon ja kulttuurita-
pahtumien järjestämiseen. 
Jo kohta kymmenen vuoden 
ajan on järjestetty yhteislau-
lutilaisuuksia museon pi-
halla. Perustamisvuodesta 
alkaen yhdistys on järjestä-
nyt Kotiseutujuhlan. Viiden-
kymmenen vuoden ajan se 
järjestettiin perinteisesti toi-
sena juhannuspäivänä eri 
paikoissa ja jopa eri puolilla 
Kuivaniemeä. Vasta viimei-
sen kymmenen vuoden ajan 
juhla on pidetty heinäkuus-
sa. muutamina viime vuo-
sina juhlapaikkana on ollut 
Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran talo ja juhla on järjestetty 
yhteistyössä Nuorisoseuran 
kanssa.

Kotiseutuyhdistys on tä-
näkin vuonna mukana Nuo-
risoseuran joulumyyjäisissä. 
myynnissä on leivonnaisia, 
yhdistyksen painotuotteita 
ja arpoja. myös jäsenmaksun 
voi maksaa myyjäispaikalla.

Kotiseutuyhdistys vireä kotiseututoimija

Lea Kestilä, Sanelma Ollikainen ja Eeva Miettunen esittämässä ohjelmaa koti-
seutupäivillä viime kesänä.

Kuvassa etualalla tanssimassa oleva Alli Hornela ke-

roi käyneensä Kuivaniemellä päivätansseissa jo 25 

vuotta.

Suositut päivätanssit seuralla
Kuivaniemen Eläkkeensaajat r.y. ovat järjestäneet päivätans-

seja Kuivaniemen nuorisoseuran talolla vuodesta 1988 läh-

tien. 
Päivätanssit ovat hyvin suosittu tapahtuma, ja niissä käy-

kin yleisöä Haaparannalta, Kemistä, Oulusta ja lähiympäris-

töstä. Tanssien pitopaikka eli seurojentalo on siisti ja hyvässä 

kunnossa. Päivätanssien musiikista ovat vuosien varrella 

huolehtineet eri orkesterit. Talven aikana pidämme 3−4 kuu-

kauden tauon. 
Tapanintanssit 26.12. klo 16–20, soittaa Ami Rahikainen 

& Armottomat. Tervetuloa!

Oijärven ja Kuivaniemen nuorisoseurat ovat teh-

neet yhteistyötä vuosikausia.

yhteisiä järjestysmieskursseja on ollut ja teltto-

ja lainattu puolin ja toisin isommissa tapahtumissa. 

Tanssi-illatkin on yritetty järjestää vuorotellen, jotta 

väkeä riittäisi molempiin päihin. 

yhteistyö jatkuu samoilla linjoilla ja hyvässä hen-

gessä.

Yhteistyö jatkuu edelleen 
nuoriseuroissa!

Kuivaniemen roolinvaihtajat valloittivat nuorisi-seurantalon perinteiseen tapaan suosittujen paikal-listen markkinoiden aikaan. Kirkkoväärtin kolmas kortti - näytelmä keräsi salin täydeltä katsojia vii-konlopun aikana seuraamaan Korholan talon ta-pahtumia. Tästä suuri kiitos kaikille osallistujille! Kiitämme myös nuorisoseuraa rohkeudesta päivit-tää näyttämönsä ajanmukaiseksi, mistä pontta as-tua askel eteenpäin. Toivotamme nuorisoseuralle joulun iloa ja virkeyttä tuleviin vuosiin!
Kuivaniemen Roolinvaihtajat 
Sanna

Roolinvaihtajat valloittivat
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Tapiontie 23, 91100 Ii, puh. 040 511 6581

www.pohjoistavoimaa.fi

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

Mennään taksilla 
tai bussilla

Pirkko Hirvasniemi

II
YLI-OLHAVA

0400 166 316
Kuivaniemen Nuorisoseura 
on tehnyt yhteistyösopimuk-
sen Putaan Pullan kanssa. 
Putaan Pulla toimittaa kakut 
ym. leipomotuotteet paikan 
päälle. Nuorisoseuran on 
nyt helppo järjestää erilaisia 
juhlia ja tapahtumia, koska 
tavarat toimitetaan suoraan 
tapahtumapaikalle. 

Erilaisia juhlia järjestettä-

Juhlia seuralla

Kuvassa Jari Haapaniemi ja Seija Haapakoski. Nyky-
ään Seija Haapakoski on tuttu näky nuorisoseuran 
talkoissa. Palvelualalta eläkkeelle jäänyt Seija ker-
too, että talkoissa on mukava käydä ja tavata entisiä 
asiakkaita. 

Kimmo Joensuu 0400 285 243
Mika Lalli  0400 597 424
Hannu Ukkola 0400 688 678

1+8 HENKILÖÄ, 2 PYÖRÄTUOLIPAIKKAA

5 TAKSIBUSSIA IISSÄ

essä nuorisoseura opastaa ja 
neuvoo, mistä saa edullisia 
tarvikkeita ja pitopalvelu-
ja. Nuorisoseuralla on myös 
mahdollisuus järjestää juh-
lia kokonaispakettina, johon 
sisältyy ruoat, talovuokra ja 
järjestelyt eli koko juhlat.

Raimo Ikonen

Näkyminen tienvarsimainoksissa, lehdissä, inter-

netissä ja kuuluminen radiossa ovat tehokkaita 

tapoja tavoittaa Nuorisoseuran tapahtumista kiin-

nostuneet. Kaikki tämä mainostaminen kuitenkin 

maksaa. Kuivaniemen Nuorisoseura käyttää vuo-

sittain huomattavan summan rahaa tapahtumien 

mainostamiseen. Nuorisoseurassa olemme huo-

manneet, että ilman mainostamista ihmiset eivät 

löydä tapahtumia. 
Bingoa olemme mainostaneet lehdissä, tans-

seja seinämainoksilla ja markkinoita tienvarsi-

mainoksilla. Se ei pelkästään riitä, että mainoksia 

tekee kuka tahansa, vaan olemme antaneet osan 

mainosten laatimisesta ammattilaisten käsiin. 

Heillä on taito tehdä sellaisia mainoksia, jotka 

ovat toimivia ja ne näkyvät. Virheellisen tai puut-

teellisen tiedon oikaiseminen saattaa olla työläs-

tä. Nuorisoseuralle on kokemusta tästäkin, kun 

omatekemän mainoksen päivämäärä ja päivä ei-

vät ole olleet oikein. Nuorisoseuran puheenjoh-

taja on saanut paljon puheluita, joissa soittajat 

kyselevät oikeita tietoja. Puuttunut lipun hinta 

tanssimainoksessa on kerran johtanut siihen, et-

tä lääninhallitus muisti Nuorisoseuraa muistutus-

kirjeellä siitä, mitä mainoksesta pitää vähintään 

löytyä.
Seuran jäsenet ovat tehneet talkootyötä le-

vittämällä mainoksia ja rakentamalla tienvarsi-

mainostelineitä. Ilman talkoita mainostamiseen 

käytetty rahamäärä olisi varmasti huomattavas-

ti suurempi. Olemme saaneet tapahtumissa kä-

vijöiltä positiivista palautetta mainostamisesta, 

joten tulemme jatkamaan sitä aktiivisesti. Tämän 

lehden yhtenä tavoitteena on mainostaa Nuo-

risoseuran tapahtumia sekä kertoa seuran aktiivi-

suudesta. Selatkaa lukijat tämäkin lehti kannesta 

kanteen, sillä lehdessä on mainoksia.

Jari Haapaniemi

Mainostamista

Kuivaniemen 
Kievari

Puh. 08-724 7278

Tervetuloa!

Pe 7.12. Vesselin karaoke
La 22.12. Kaiken kansan 
 pikkujoulutanssit
 tahdittaa 
 Juha Alvari & Tähtihetki

HAUSKAA
 JOULUA!

T: Kievarin 
henkilökunta
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Suomen Nuorisoseurojen Liiton sääntömuutos 
on merkitty yhdistysrekisteriin 17.4.2012. Samal-
la liiton uusi nimi - Suomen Nuorisoseurat ry. - on 
tullut voimaan ja virallisesti käytettäväksi.

Kuivaniemen metsästysseura ry

Kiitämmme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme 

hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2013

TERVETULOA! 
Iloista Joulua!

Parturi-Kampaamo

Nines
Vanhatie 154, 95110 KUIVANIEMI

P. 0400 850 340 / Nina Timonen

Iloinen Jouluervehdys!

Tutustu jouluvalikoimaamme
JOULUMARKKINOILLA

lahjoja moneen lähtöön

Pala-Puoti ja Kukka
95200 Simo p. 016 266 765

mikko on tuttu näky sekä 
nuorisoseurantalon lavalla 
että keittiössä.

Laulaja mikko Tapio on 
alkanut keikkailla The Pul-
liaiset -yhtyeen kanssa. Ko-
koonpano soittaa Agentsien 
ja Topi Sorsakosken yhteis-
tä musiikkia. mikon mukaan 
nimenomaan rautalankamu-
siikki on hänen sydäntään 
lähellä.

- Seitsemän vuotta sitten 
kolusin ja harjoittelin todella 
paljon Sorsakosken tuotan-
toa, nyt sitten löin hynttyyt 
yhteen tämän bändin kans-
sa, mikko kertoo.

yhteistyö alkoi Heinä-
kuussa Kuivaniemen Kie-
varista, jossa mikko esiintyi 
Pulliaisten kahden soitta-
jan kanssa akustisella keikal-

mikko Tapio levynjulkistamiskeikalla  
Kuivaniemen Nuorisoseuralla
Mikko Tapio laajensi rautalankamusiikkiin

la. Paluumatkalla he sopivat 
yhteistyöstä koko bändin 
kanssa.

Seuraavan kerran yhtye 
nähdään Iisakissa lauantai-
na 1. joulukuuta. Keikalla on 
luvassa sekä rehellistä rau-
talankaa että miehen sydän 
-levyn tanssimusiikkia.

- Itämaista rakkautta ai-
heuttaa itselle eniten kyl-
miä väreitä. Toinen oma 
suosikkini on Kaksi kitaraa. 
Varmaa on, että iloista mei-
ninkiä on luvassa ja soit-
tajillakin on hubaa, mikko 
lupaa.

Keikkamyynti uudelle 
kokoonpanolle on alkanut, 
joten Oulun seudulle on lu-
vassa muitakin keikkoja.

mikon pitkäsoitto mie-
hen sydän ilmestyi ke-

väällä. Erityisesti levyn 
nimikkokappale sekä riisu 
minut –kappale ovat pärjän-
neet hyvin paikallisradioi-
den erilaisilla soittolistoilla. 
Laulaja käväisi myös paikal-
lisradioiden  top 10 –listalla 
heti levyn ilmestyttyä.

- Kajaus ja Pooki soittavat 
kappaleita tosi mukavasti. 
Kainuussa on todella paljon 
faneja, oikeastaan enemmän 
kuin täällä Oulun seudul-
la, Olhavasta kotoisin oleva 
mikko kertoo.

Seuraavaksi mies katsoo 
kevättä kohti. Silloin on ta-
voite lähettää radioihin uu-
si sinkku. uuden pitkäsoiton 
aikataulu sen sijaan on vielä 
avoinna.

- Nyt tärkein tavoite on 
löytää uusia haasteita ja ke-
hittyä, löytää oma linjansa. 
yhteistyö Pulliaisten kanssa 
ja rautalankaan syventymi-

nen ollut yksi tärkeimmistä 
kehittymisaskelista.

uudessa Katukahvila-ni-
misessä lounaskahvilassa 
keittiöpäällikkönä työsken-
televä mikko on tyytyväi-
nen, kun saa tehdä musiikkia 
toisena työnään. yksi pitkän 
tähtäimen haaveista on saa-
da keskittyä musiikkiin ny-
kyistä enemmän.

- Olen erittäin tyyty-
väinen, mutta haaveita ja 
tavoitteita tietysti on. En kui-
tenkaan ota stressiä. Pomp-
sahdus kokopäiväiseksi 
muusikoksi ei tietenkään ole 
kovin helppo.

mikko Tapio ja The Pulli-
aiset keikalla Iisakissa lauan-
taina 1.12.

Riitta Muhonen 
viestinnän asiantuntija 
Oulunkaaren kuntayh-
tymä

Kuvassa Mika Tuomela myymässä Mikko Tapio -fa-
nituotteita.

Mikko Tapion levynjulkaisukeikka 
oli seuralla 17.3.2012.

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

TAKSI Erkki Muhonen 045 111 1051 Olhava

www.jankalankartano.fi

Kauppakatu 8, 94100 Kemi
040 869 1833 • Päivystys 24 h

p. 08-5302000

ma-pe 10-17, la 10-15
www.taitonetti.fi

Kovat paketit Taitonetistä!Kovat paketit Taitonetistä!

Zeppelin 2. kerros
Rautatienkatu 16, Oulu

Nyt myös Nyt myös 

Zeppelinissä!Zeppelinissä!

KINKKUBINGOT
SEURALLA

SU 2.12.  klo 15.00
MA 10.12.  klo 18.00
SU 16.12.  klo 15.00
SU 30.12.  klo 15.00 (kinkuton)

Tervetuloa!
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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

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

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 tanssisali ovat ryhmäsi käy-
tössä vaikka koko päivän. Häät, sukujuhlat syntymäpäivät, 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 rivitalohuo-
neistoa sekä 7 kesäkäyttöön tarkoitettua 2-hengen mökkiä. Lisäksi 30 karavaanaria pystyy majoit-
tumaan yhtäaikaisesti autoineen ja vaunuineen. Uudet siistit huoltotilat ovat myös käytettävissäsi. 
Saunomaan pääset joko nykyakaiseen perhesaunaan tai ajan patinoimaan rantasaunaan. 

Tutustu Merihelmen panoraama-esittelyyn nettisivuillamme.                                      Tervetuloa !

Kuivaniemen Nuorisoseura ry

Kuivaniemen Nuoriseura kiit-
tää talkoolaisia, asiakkaita ja 

muita yhteistyökumppaneitaan 
kuluneesta vuodesta!

 Samalla toivo-
tamme lämmintä 

joulumieltä ja 
onnellista uutta 
vuotta kaikille!

Nuorisoseurantaloa on mah-
dollista vuokrata erilaisiin ti-
laisuuksiin kuten hääjuhliin, 
syntymäpäiville, hirvipei-
jaisiin, vuosikokouksiin jne. 
Keittiöstä löytyy tavallinen 
liesi sekä iso “kippikattila”, 
jolla voi keittää keitot jopa 
150 hengelle. 

Talossa on posliiniastias-

Monia vuokrausmahdollisuuksia 
juhlatilaisuuksiin

to noin 80-90 hengelle ja nii-
tä voi vuokrata myös kotiin 
esimerkiksi ylioppilasjuh-
lia varten. Seurantalon ra-
vintolassa on pöytäpaikat 30 
hengelle ja isommissa juhlis-
sa pöydät voi järjestää salin 
puolelle, jossa mahtuu myös 
tanssimaan ja lavalla esiin-
tymään. Taloa vuokratessa 

nuorisoseura voi auttaa ruo-
kailun ja kahvittelun kanssa 
ja järjestää vaikka pitopalve-
lun paikalle. Kesäjuhliin voi 
vuokrata telttoja myös omal-
le pihalle. Nuorisoseuralta 
löytyy kaksi pientä telttaa, 
yksi keskikokoinen, sekä jät-
titeltta, joka on monelle tuttu 
markkinoiden lättytelttana. 
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• Asennustyöt/purkutyöt  • Teollisuuden kunnossapitotyöt 
• Tehdaspalvelu • Hitsauspalvelu • Hiekkapuhallukset

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

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

Puh. 040 585 8367 Eero Karppinen
ps.raksa@pp.inet.fi

POHJOIS-SUOMEN RAKENNUS JA SANEERAUS OY

Puh. 040 584 8571

Iin Huolto ja Asennus Ky
Autotallin ovet 

myynti ja asennus

Kiinteistöjen kokonaishuolto
Jätehuolto ja vaihtolavat 
Likakaivojen tyhjennys

Viemärien avaus ja sulatus
Lumen auraus, hiekoitus ja harjaus
Maanajo ja levitys/teiden lanaus
Kysy myös muita palveluja

Veli 0400 388 622
Juho 040 719 2056
Mikko 040 570 5376

Toimisto 817 3496
Fax 817 3608
veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT • TRAKTORIURAKOINNIT •KAIVINKONETYÖT

VELJEKSET
Aaro ja Sauli Kehus

Aaro: 0400 396 595, Sauli: 0400 693 280

Kellarikuja 29, 95100 Kuivaniemi

Kalan 
kasvatusta

LINNATIEN LOHI KY

Alpo 040 541 5536
Juha 0400 396 461
Matti 040 541 5537

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

Kuivaniemen metsästys-
seura r.y. on hiljattain saa-
vuttanut miehen iän, 
kunnioitettavat 50 vuot-
ta. Nykyään metsästysseu-
rassa on jäseniä noin 450 ja 
metsästysmaita on seuran 
käytössä noin 15 000 hehtaa-
ria. metsästysmaista on rau-
hoitettu metsäkanalintujen 
pyynniltä merenrannan ja 
voimalinjan välinen alue ja 
hirvenpyynniltä on rauhoi-
tettu noin 100 hehtaaria.

metsästysseuran nykyi-
nen puheenjohtaja Jaakko 
Ellillä kehuu seuran toimin-

Kuivaniemen Metsästysseura r.y. 

taa, sillä työntekijöitä tal-
koisiin saa helposti. Ellilä 
toteaa kuitenkin Kuivanie-
mellä kärsittävän samasta 
ongelmasta kuin muissakin 
Suomen metsästysseuroissa 
eli ukkoutumisesta. Jäsenten 
keski-ikä alkaa olla korkea, 
joten nuoria jäseniä pitäi-
si innostaa mukaan seuran 
toimintaan. Tämä vaatii seu-
ran sääntöjen ja käytäntöjen 
muuttamista, jotta nuoret 
pääsisivät helpommin mu-
kaan metsästysseuran täy-
sivaltaisiksi jäseniksi. Ellilä 
toivoo, että nuorempaa voi-

maa saataisiin mukaan seu-
ran toimintaan ja riskejä 
miehiä metsään.

Nykypäivänä hirvenmet-
sästys on huomattavasti hel-
pompaa kuin ennen, Ellilä 
kertoo. Teknologia on tuo-
nut metsästäjienkin käyttöön 
mm. GPS-kartat ja -paikanti-
met, kännykät ja koiratutkat. 
myös mönkijät ja aiempaa ti-
heämpi tieverkosto ovat hel-
pottaneet metsästystä. 

Kuivaniemen metsäs-
tysseuran omistuksessa on 
metsästysmaja Kurjenpesä. 
Kurjenpesän yhteydessä on 

seuran käytössä oleva hy-
väkuntoinen ampumarata 
sekä uusi 10–15 hengen pi-
hasauna.  Seuran talous on 
vakaalla pohjalla. metsästys-
seuran nykyinen puheenjoh-
taja Jaakko Ellilä ja sihteeri 
Tauno Kivelä ovat lupautu-
neet jatkamaan tehtävissään 
tämän vuoden loppuun, 
jonka jälkeen toiveissa on 
nuorennusleikkaus seuran 
johtoon.

Raimo Ikonen

Nuorisoseuran talonmies Esko Vääräkangas hirvi-
peijaisissa

Hirvenlihahuutokaupan meklarina Pekka Veijola.

Jänkälän pitopalvelun henkilökuntaa hirvipeijaisten kokkina.

yli 50 vuotta
Monia vuokrausmahdollisuuksia 
juhlatilaisuuksiin
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Kuluje Ölövinä Pökisä  
JOULUINEN LOPPUHUIPENNUS 

12.12.12. 
Klo 22.00……….. Koripallon lajitutustuminen 

Klo 22.22……….. Kuluje Ölövinä Pökisä alkuverryttely;  
                            Joulupukki, Köpi-maskotti ja tonttutytöt 

Klo 22.32……….. Joulu Zumba 

Klo 23.02……….. Jouluinen sokkopalloturnaus  

Klo 23.22………..Jouluinen kahvakuula 
Klo 00.12……….. Arvotaan kaikkien kävijöiden kesken: 
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 ja  
    Rossignol Circuit Amptek lumilauta 155 cm 

Klo 22.00-00.12.Toimintapisteet sisällä:  
                             INBODY –kehonkoostumusmittausta, Ravintotietoa, 
                             Studio Voi Hyvin –hieronta ja hyvinvointituotteet,  
                             Kasvomaalausta, Sähly tutkaan, Pallotarkkuusheittoa,  
      Suunnistustarvikkeet, kahvi– ja torttutarjoilu ym.  

Ii, Valtarin koulu 

 
YHTEISTYÖSSÄ: Ii-instituutti Liikunta-, tapahtuma– ja nuorisotyöpalvelut, Iin kunnan nuorisovaltuusto,  

JOPO®, AC Susikädet, Liikuntakeskus Move, Iin koulujen vanhempainyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan liikunta,  
Iin Urheilijat, Tmi Keltamäki, Design Pool Ay, Studio Voi Hyvin, Camping Seljänperä, Kauppakeskus Kärkkäinen, ym. 

Vapaa Pääsy! 

Hyvät  
palkinnot! 

Lämmin kiitos yhteistyöstä 2012! 
Hauskaa Joulua ja  

Menestystä vuodelle 2013! 

Kuivaniemen Nuorisoseu-
ra oli mukana Euroopan 
sosiaalirahasto ESr välittä-
jäorganisaatio-ohjelmassa. 
Suomen Nuorisoseurojen 
Liitto ry:n välittäjäorgani-
saatiohankkeen, Sykettä seu-
ratoimintaan, tavoitteena 
oli nimensä mukaisesti akti-
voida paikallisia kyläyhdis-
tyksiä ja luoda uutta intoa 
kylien seuratoimintaan. Kui-
vaniemen Nuorisoseuran 
hankkeen nimi oli Jukola-
projekti. Tämän hankkeen 
johdosta oli mahdollisuus 
kouluttaa järjestyksenvalvo-
jakouluttaja, joka taas pystyi 
kouluttamaan Nuorisoseu-
ralle järjestyksenvalvojia.

Järjestyksenvalvojan teh-
tävänä on ylläpitää jär-
jestystä ja turvallisuutta 
sekä estää rikoksia ja onnet-
tomuuksia siinä tilaisuudes-
sa tai alueella johon hänet on 
asetettu. Kuivaniemen Nuo-

Järjestyksenvalvontaa 
Kuivaniemen nuorisoseuralla

risoseuralla järjestyksenval-
vojakursseja on pidetty omille 
jäsenille. Järjestyksenvalvo-
jia on tarvittu nuorisoseural-
la järjestettävissä tansseissa 
ja muissa tapahtumissa. Jär-
jestyksenvalvojat ovat saa-
neet 32 tunnin koulutuksen, 
jonka päätteeksi on suori-
tettu teoriakoe. Hyväksytys-
ti suoritetun kokeen jälkeen 
kurssilaiset ovat saaneet to-
distuksen ja toimittaneet sen 
hakemuksen mukana polii-
silaitokselle, missä heille on 
myönnetty järjestyksenval-
vojakortti.

Järjestyksenvalvoja-
kurssilaiset ovat saaneet 
koulutuksen järjestyksenval-
vojan tehtävistä, oikeuksis-
ta ja velvollisuuksista. Heille 
on myös kerrottu tilaisuuk-
sien järjestäjän velvollisuuk-
sista, joten he osaavat vaatia 
tilaisuuden järjestäjältä pe-
rehdytystä tilaisuuden eri-

tyiskysymyksissä ja tiloihin 
liittyvissä asioissa. Kurssilai-
sille on opetettu myös hätä-
ensiapua, jotta he osaisivat 
toimia oikein vahinkotilan-
teissa. He ovat saaneet myös 
toimintamalleja erilaisiin hä-
tätilanteisiin esim. tulipalo-
tilanteissa. Hätäensiavun ja 
pelastuslaitoksen kouluttajat 
ovat löytyneet myös Nuo-
risoseuran omasta porukas-
ta.

Kurssilaisten järjestyk-
senvalvojana toimiminen ei 
ole jäänyt pelkästään Nuo-
risoseuran tapahtumiin vaan 
osa on saanut töitä järjestyk-
senvalvojana mm. ravinto-
loissa. Henki kursseilla on 
ollut positiivinen ja innostu-
nut kuten Nuorisoseuratoi-
mintaan kuuluu.

Jari Haapaniemi

Mikko Ylitalo 
ja Jari Haa-
paniemi 
järjestyksen-
valvojakurssi-
vetäjinä.

TOIMIN KUIVANIEMEN ALUEELLA

NUOHOOJA

MARKKU ROUDASMAA
P. 040 762 7168

T:MI ILKKA RAUTIO 
Pihlajatie 5, 91100 Ii

Hercules, Marangoni...

Henkilö- ja pakettiautojen 
RENKAAT

Myös pienkonehuolto

P. 0500 937 739

• Murskesorat • Kivisepelit • Pihaturve - seulottuna
• Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja asennus

Maa-ainestoimitukset:

Maanrakennuskoneet

Honkalantie 2 Ii

puh. (08) 817 4614, 0400 287011

KARI MUSTONEN OY
Iin 

Hirsiveistämö
• Huvilat
• Rantasaunat
• Leikkimökit ym.
- Tehdään myös 

tilauksesta

Yläkatu 37, 91100 Ii
Puh. 0400 599 358

Puhtaita tankkauksia ja ystävällistä palvelua

Tilauksesta paistamme tuoret-
ta pullaa ja torstaisin rieskoja

Tilaukset puh. (08) 724 7125, 
rieskatilaukset ke klo 20.00 
mennessä)

Nelosparkki Oy/
Neste Kuivaniemi
Kirkkotie 7 A  95100 Kuivaniemi
puh. 724 7125

Kahvio
Elintarvikkeita
Uunituoreet pizzat

Myynnissä myös valikoima rakennustarvikkeita, ruuveja ja muttereita.

T RAKENNUS- JA SÄHKÖURAKOINTI 
Oijärventie 1668, 95130 Hyryoja
Puh. 0400 390 504, fax 724 6201
veikko.sodo@tallari.fi

TÄLLÄRI OY
Veikko Södö 
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Mettovaaran Hautauspalvelu
Yli-Ii p. 040 -7712 152
Kiiminki p. 08-8161 670
Matkapuh. 0400 387 047

Kaikki alan palvelut
Hautakivet

- Säännöllinen kotihoito 
- Kotisairaanhoito
- Asiointi- ja saattajapalvelut
- Omaishoitajien vapaapäivät 
- Virkistystoiminta
- Kotisiivoukset

Palveluseteli tai kotitalous-
vähennysmahdollisuus 60%

P. 045 631 2698

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua

69Iifoni 2011

KUIVA-TURVE OY
Ratatie 2, 95100 Kuivaniemi

Puh. 040 746 4544

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

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266
91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi

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

Yli-iin Puu ja Turve

Iifoni 2011 sisäsivut.pmd 8.5.2011, 22:2769

Yli-iin 
Puu ja Turve

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

Asematie 266
91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

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.

Seurantalolla on olemassa serkku kairan takana, yli-Olhavan mms:n talo. Talon omistaa maamies-seura ja se on vuokrattu yli-Olhavan metsästys-yhdistykselle. Sota aikana rakennettuun taloon on viime vuosina tehty huomattavaa remonttia. Vii-meisempänä on valmistunut uusi eteisrakennus. Vaikka laajennus on varsin kookas, se sopii hy-vin talon vanhaan arvokkaaseen tyyliin. uudessa tilassa on ajanmukaiset naisten ja miesten wc –ti-lat, tekninen tila ja eteistilaa. ravintolan puolelle on uusittu lattia ja Kuivakaluste on toimittanut uu-det keittiökalusteet. Sähköistys on rakennettu ko-ko taloon uusiksi. Keittiön koneet on hankinnassa ja katto ja seinät uusitaan vielä tulevana vuonna. Salin lankkulattia on jo aiemmin vaihdettu ja ikku-nat on myös uudet. Ne myötäilevät vanhaa ruu-tujakoa ja antavat hyvin valoa kauniiseen saliin. Entistä on myös näyttämö ja pönttöuunit jotka Kotiseutuliittokin kehotti säilyttämään. Viimei-simmän remontin kustannuksiin Jomma on myön-tänyt 75%:a investointitukea. 
Talolla on tällä hetkellä kerran viikossa kokoon-tuva kansalaisopiston jumppa, jonka alkamista re-montti syksyllä lykkäsi. metsästysseura, muut yhdistykset ja kyläläiset käyttävät taloa kokoon-

Seurantalon serkku
tumispaikkana. uutena mahdollisuutena talon ny-kyaikaan siirtymisen myötä on vuokraustoiminta. Tilaa vuokrataan kokouksiin, tiedotustilaisuuksiin ja perhejuhliin. Talon varustus antaa mahdollisuu-den järjestää tilaisuuksia, joihin aiemmin ei ollut mahdollisuutta. Käytännöllinen vanha sali, muun-tuu niin kokouksiin kuin juhlaan. Hyvää talossa on sen sopiva koko, pienempikin väkimäärä riit-tää tunnelman luomiseen. Syntymäpäiviin ja mui-hin yksityisten järjestämiin juhliin tila on loistava. maamiesseuran talolla tullaan varmasti palaamaan menneeseen, järjestämällä esityksellisiä iltamia ja tansseja. myös esim. karaokeillat ja näytelmät sopi-vat hyvin talolle. Ajatus on se että tilasta ei peritä kohtuutonta vuokraa, vaan talolle toivotaan run-sasta käyttöä ja vuokratuloa jolla voidaan kattaa ta-lon kuluja. On hyvä että entisiä seurojen taloja on onnistuttu säilyttämään. Tulevaisuudessa olisi hy-vä miettiä mitä yhteistoimintaa talojen välillä voi-si olla. Erilaiset kurssit ja tapahtumat joissa riskiä ja tekijöitä laajennettaisiin voisi olla järkevää. 
yli-Olhavan mms:n talosta voi kysyä: Ilkka Pa-konen 050-400 7980

Kuivaniemen sotaveteraanit 
muistivat nuoria jakamal-
la heille kunniamerkkejä ja 
kiittivät nuoria yhteistyös-
tä. Nuoret ovat keränneet 
varoja sotaveteraaneille ja 
avustaneet heitä eri tilai-
suuksissa.

Pekka Ellilä kertoi sota-
veteraanien perinteisestä 
retkestä, joka tänä vuonna 
tehtiin merellä Oulusta Tor-
nion röyttään. Aluksella lu-
ennoitiin erilaisista sota-ajan 
tapahtumista. muistopurjeh-
duksella oli mukana kuiva-
niemeläisiä maihinnousussa 
mukana olleita: Toivo Hei-
kinmatti s/s Norma, Eino 
ruikka s/s Bore IX, Erkki 
Paavola s/s Bore ja martti 
Sanaksenaho s/s Aldebaran.  

Raimo Ikonen

Sotaveteraanit muistivat nuoria

Nuoret, jotka saivat sota-
veteraanimerkin.
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Sale - siellä missä sinäkin.Bonusta jopa 5%

Sale Kuivaniemi, Kuivajoentie 15, 
puh 044-7884759
ma-la 8-21 su 12-21

Sale Simo,Vanhatie 6, 
puh 044-7884723
ma-la 8-21 su 10-21

199

749

pkt

kpl

Ingman
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
1 LITRA

HK valmis
PIKKUKINKKU
1 kg

439
kg

Atria viljapossun
JUHLAKINKKU
potkalla, pakaste
n. 7 kg

169

099

pkt

pss

Myllyn Paras
TORTTUTAIKINA-
LEVYT
1 kg

Rainbow puolikarkea
VEHNÄJAUHO
2 kg

089
prk

Dronningholm
LUUMU-
MARMELADI
300 g (2,96/kg)

edullinen ruokakori
omasta kaupasta

Hinnat voimassa 24.12. saakka.

eded
oo

Joulumarkkinat la 8.12. kello 10-15 Kuivaniemen seurojen talolla
*Yli 50 markkinakauppiasta
*Joulupukki
*Nuorisoseura tarjoaa 
 soppatykillisen riisipuuroa
*Poniajelua
*Kävijöiden kesken arvotaan kaksi 
 kappaletta Atrian joulukinkkuja
Markkinat järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura ry
Yhteyshenkilö: Raimo Ikonen puh. 044 209 4496

Joulukinkkuarvontakuponki

Palautetaan Kuivaniemen Nuorisoseuran kahvioon 
la 8.12. Arvonta klo 12 ja klo 14. 

Arvontaan osallistuu vain paikan päällä olevat henkilöt.

Nimi ____________________________________________

________________________________________________

Puh ____________________________________________

Kuivaniemellä seuralla la 8.12. klo 10–15
Suuret joulumarkkinat


