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Kuivaniemen 28. Pitäjämarkkinat la ja su 20.-21.7.2013
KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI • WWW.KUIVANIEMI.FI

KuivaniemiKuivaniemi
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden tunnelmaan voi jo virittäytyä täysillä... JO 28. KERRAN !!!

Yli 100 markkinamyyjää...  Vuosittain yli 7000 kävijää... Kuivaniemen Aseman Urheilukentällä jo 6. kerran...
Ilmat ovat suosineet markkinoita... Moni on käynyt, tule sinäkin...

KAIKKIEN KÄVIJÖIDEN KESKEN ARVOTAAN HUIPPUPALKINTO. 
ARPALIPUN, JOKA ON SAMALLA KÄVIJÄTUTKIMUS, TÄYTÄT INFOSSA.

Markkinoille vapaa pääsy!  Tervetuloa!

KesälehtiKesälehti
Markkinat juontaa Juha ”Peltsi” Peltoperä

TIISTAINA 16.7.2013
klo 18  Nappulajuoksu, Aseman Urheilukenttä. 
 Vapaa pääsy! Kuivaniemen MLL.

KESKIVIIKKoNA 17.7.2013
klo 21–02  Markkinatanssit Teuvo Vuoti & Captain,
 Kuivaniemen Nuorisoseurantalo.

PERjANTAINA 19.7.2013
klo 19.00  Näytelmä, Kuivaniemen nuorisoseuratalo.
klo 21–04  Markkinatanssit Javas 40, Kuivaniemen Kievari.

LAUANTAINA 20.7.2013
klo 10.00  Markkinaportit avautuvat.
klo 11.00  Juha Alvari ja Seppo Kehusmaa esiintyvät.
klo 12.00  Avajaiset, 
 Yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi, 
 Iin kunnanjohtaja Markku Kehus,
 europarlamentaarikko Hannu Takkula.
klo 12.30  Taikuri Markku Anttilan Taikanäytös.
klo 13.00  DG La Fuente -salsaryhmä esiintyy.
klo 13.30  Hyvän Tuulen Ukontyöntö -kisat.
 Ohjelmalavan edustalla, työnnetään omaa tai 
 vierasta ukkoa kottikärryillä - työntäjän tulee olla
 nainen. Parhaan ajan työntänyt voittaa. 
 Ilmoittauminen paikanpäällä. Kisa on maksuton.
klo 14.00  MarkkinaBingo,
 järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura.
klo 14.30  Taikuri Markku Anttilan Taikanäytös. 

klo 15.00  DG La Fuente -sambaryhmä esiintyy.
klo 15.30  Juha Alvari ja Seppo Kehusmaa esiintyvät.
klo 17.00  Hyvän Tuulen Humppa -kisat. 
 Karaoketeltan edustalla. Kisa on maksuton. 
 Ilmoittautuminen paikanpäällä. Arviointiperus-
 teet: tanssitaito, pukeutuminen ja Hyvän tuuli-
 suus!
klo 17.30 Taikuri Markku Anttilan Taikanäytös.
klo 18.00  Markkinaportit sulkeutuvat. 
 Karaoketeltassa jatkoaika klo 20.00 saakka.
klo 19.00  Näytelmä, Kuivaniemen nuorisoseuratalolla.
klo 21–04  Markkinatanssit Tanssiorkesteri Steels,
 Kuivaniemen Kievari.
klo 21–02  Markkinatanssit, esiintyy Juha Alvari. 
 Viihdekeskus Merihelmi.

SUNNUNTAINA 21.7.2013
klo 10.00  Markkinaportit avautuvat.
klo 11.00  Taikuri Markku Anttilan Taikanäytös.
klo 11.30  Kuivaniemen ja Simon pelimannit esittävät 
 kansanmusiikkia.
klo 12.00  Halavatun Papat.
klo 12.30  Yhteislaulua, Kuivaniemen Pelimannit.
klo 13.00  Taikuri Markku Anttilan Taikanäytös.
klo 13.30  Hyvän Tuulen Potku -kisat. Ohjelmalavan edus-
 talla, potkutellaan potkupyörällä. 
 Parhaan ajan potkutellut voittaa. 
 Ilmoittauminen paikanpäällä. Kisa on maksuton.
klo 14.00  Näytelmä, Kuivaniemen nuorisoseurantalo.

klo 14.00  MarkkinaBingo,
 järj. Kuivaniemen Nuorisoseura ry
klo 14.30  Halavatun Papat.
klo 15.00  Yhteislaulua, Kuivaniemen Pelimannit.
klo 15.30  Taikuri Markku Anttilan Taikanäytös.
klo 15.45  Vuoden markkinamyyjän palkitseminen.
klo 16.00  Arvonnan tulosten julkistamiset.
klo 17.00  Markkinaportit sulkeutuvat.
klo 18.00  Päivätanssit Teuvo Vuoti & Captain,
 Kuivaniemen Nuorisoseurantalo

MARKKINA-ALUEELLA 
LAUANTAINA jA SUNNUNTAINA
Christers Tivoli, koko perheelle.
Jokamiesluokan autonnäyttely, 
järjestäjänä MeLaMoke ry (vain la).
Esillä Palolaitoksen kalustoa.
Luola-aavan Maa- ja kotitalousnaisten ruokala.
Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen Munkkikahvio.
Kuivaniemen Yrittäjien teltalla Karaoke.

VKK-Media OyIi Instituutti/Liikunta- ja tapahtumapalvelut

MARKKINAT
JäRJESTää
YHTEISTYöSSä:

YHTEISTYöSSä
MUKANA:
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Kesäterveiset Brysselistä

© European Union
Kirjoitan näitä sanoja ju-
hannusviikolla Brysselis-
tä. Juhannus ei täällä juuri 
katukuvassa näy, sillä Kes-
ki-Euroopan lomakuukausi 
ajoittuu pääosin elokuulle. 
Vaikka loma ja vapaa-aika 
ovat kaikille tärkeitä, nämä 
menevät usein ainakin yh-
dellä ryhmällä eittämättä se-
kaisin. Puhun tietysti yrittä-
jistä. 

Kokemuksesta tiedän, 
että yrittäjät eivät juuri va-
paa- tai lomapäiviä näe, sillä 
vaikka yrittäjä olisi fyysises-
ti irti työpaikaltaan, hänen 
harteillaan on silti vastuu 
yrityksestä ja siihen liittyvis-
tä sitoumuksista. Toisaalta 
tiedän myös sen, että monil-
la yrittäjillä työn ja vapaa-
ajan erottaminen ei ole aina 
edes tärkeää - intohimosta 
omiin ideoihin, asiakkaisiin 
ja yritykseen!

Ilman yrittäjiä Suomi ja 
Euroopan unioni pysähtyi-
sivät. Euroopassa on reilus-

ti yli 20 miljoonaa pientä ja 
keskisuurta yritystä, jotka 
muodostavat 99 prosenttia 
kaikista yrityksistämme. 
Nämä yritykset ovat elintär-
keitä EU:n talouskasvulle ja 
työllisyydelle. Niin tärkeitä, 
että Euroopan valtava nuo-
risotyöttömyys voitaisiin 
kokonaan poistaa, mikäli jo-
kainen EU-alueen pk-yritys 
tarjoisi yhden uuden työpai-
kan!

Yrittäjyyden oikeanlai-
nen tukeminen ja sille mah-
dollisuuksien luominen 
ovat keskeisiä kysymyksiä 
tulevaisuutta rakentaessam-
me. Asian ydin on siinä, 
miten niin verotuksen kuin 
muidenkin taloudellisten in-
strumenttien kautta voidaan 
yrityksiä paremmin kannus-
taa ja tukea työllistämään. 
Nyt liian monen yrityksen 
kohdalla uuden työnteki-
jän palkkaamiseen liittyvät 
kustannukset ovat nousseet 
Euroopassa niin korkeak-

si, että työllistymistä ei ole 
toivottavalla tavalla tapah-
tunut. Jotkut yritykset ovat 
jopa vaihtaneet mannerta 
parempien kasvu- ja tulos-
näkymien vuoksi. Tällaiseen 
kasvuyritysten menettämi-
seen meillä ei Suomessa ja 
Euroopassa ole varaa!  

Myönteinen uutinen näin 
suomalaisittain on se, että 
meillä pk-yritykset palkkaa-
vat tänä vuonna tilastojen 
mukaan yli 10 000 kesätyön-
tekijää enemmän kuin vii-
me vuonna. Tämä on hyvä 
trendi, ja toivottavasti moni 
nuori saa tästä uutta kipinää 
työelämään ja yrittäjyyteen. 
Toivottavaa olisi myös se, 
että mahdolliset uudet yri-
tykset syntyvät eripuolille 
Suomea, ja viime vuosien 
huolestuttavaa keskittämis-
kehitystä saataisiin näin 
osaltaan oikaistua. Olen 
ollut huolissani siitä, että 
kilpailua tasaavat ja oikeu-
denmukaistavat elementit 
ovat käyneet kovin ohuiksi. 
Nimenomaan tämä kehitys-
hän on ollut meillä Suomes-
sa ruokkimassa palvelujen 
ja asumisen keskittymistä, 
joka ei ole kenenkään etu.

Meiltä Suomesta puut-
tuu tällä hetkellä talouden 

ja yrittäjyyden suuri linja. 
Olemme pieni kansakunta, 
mutta päätöksentekokult-
tuurimme on kaikkea muu-
ta kuin ketterää. Itse uskon, 
että tarvitsemme nopeita 
toimia juuri yrittäjyyden 
saralla, jolla voimme saada 
aikaan kestävää kasvua ja 
hidastaa maamme nopeaa 
velkaantumista. Tämä vaatii 
uudenlaista asennoitumista 
ja ajattelumallia myös po-
litiikan saralla. Olen iloi-
nen siitä, että pitkäaikainen 
ystäväni Keskustan uusi 
puheenjohtaja Juha Sipilä 
omaa yrittäjätaustan ja on 
sitä kautta tuomassa uusia 
tuulia Suomen poliittiseen 
päätöksentekoon. Nyt tar-
vitaan yrittäjyyttä hyvin 
tuntevia päätöksentekijöitä, 
sillä pienenä kansakunta-
na meidän on itse ahkerasti 
toimittava oman hyvinvoin-
timme puolesta.

Toivotan kaikille tämän 
kesälehden lukijoille valois-
ta, lämmintä ja yrittelijästä 
kesää. Toivottavasti näh-
dään Kuivaniemen Pitäjä-
markkinoilla!

Hannu Takkula
Euroopan  
parlamentin jäsen

”Nyt tarvitaan yrittäjyyttä hyvin 
tuntevia päätöksentekijöitä.”

Hannu Takkula toimii nykyään Euroopan parla-
mentissa koulutus- ja kulttuurivaliokunnassa ja on 
puolueensa politiikkaa valiokunnassa ohjaavana 
koordinaattorina. (www.wikipedia.fi)

Talveahan ei näin kesällä kyllä pal-
jon kannata muistella, mutta sen ver-
ran, että silloinkin on kunnassamme 
ihmisten iloksi tarjolla monenmoista 
tapahtumaa ja rientoa. Löytyy hiih-
tokilpailuja, tanssia, näytelmiä, bin-
goa, pilkkikilpailuja ja vielä paljon 
muuta mukavaa.

Näin kesällä tapahtumia kyllä 
piisaa ja eri yhdistykset ovat voi-
missaan ja näyttävät osaamisensa, 
joka viikonlopulle ja osin viikollekin 
löytyy viihdykettä. Kuivaniemellä ja 
varsinkin Oijärvellä väkimäärä ke-
säkautena mökkiläisten ja muiden 
lomalaisten ansioista tuntuu mo-
ninkertaistuvan, eli tapahtumille on 
kysyntää.

Suurempien yleisötilaisuuksi-
en järjestelyissä on myös Iin kunta 
mukana antamassa tietotaitoa ja 
taloudellista pohjaa laadukkaiden 
tapahtumien onnistumiseksi eri 
yhdistysten kanssa. Näistä voisi 
mainita Iin lohimarkkinat yhdessä 
kalastuskuntien kanssa, Kuningas-
jätkä-tapahtuman Iin Urheilijoiden 
kanssa sekä kunnan suurin yleisöta-
pahtuma Kuivaniemen Pitäjämark-
kinat yhteistyössä Kuivaniemen 

yrittäjien kanssa. Eikä sovi unohtaa 
Iin Wanhan Haminan markkinoita, 
jotka kunta järjestää syksyn korval-
la.

Alueellisesti tärkeitä tapahtumia 
järjestävät muutamia mainitakse-
ni, Kuivaniemen kotiseutuyhdistys 
pitämällä museolla suosittuja yh-
teislauluiltoja pitkin kesää, Oijär-
ven kyläyhdistys puuhaa Oijärven 
Toripäivät, jossa voi mm. käydä 
ihastelemassa vanhoja traktoreita ja 
moottoripyöriä. Kuivaniemen Nuo-
risoseura järjestää monien muiden 
tapahtumien lisäksi syksyllä Elo- ja 
Kalamarkkinat ja Vatungin Pooki-
ravintolassa palvellaan veneilijöitä 
ja muita asiakkaita koko kesän.

Myös Kuivaniemen Eläkkeensaa-
jat järjestää pitkin vuotta suosittuja 
iltapäivätansseja Nuorisoseuranta-
lolla. Olhavan seudun kehittämisyh-
distys järkkäilee ”Perämeren suurin 
kyläkirppis” tapahtumaa ja aktiivi-
nen on myös Yli-Olhavan Maamies-
seura ry omine tilaisuuksineen.

Täytyy muistaa, että yhdistystoi-
minta perustuu vapaaehtoisuuteen, 
jäsenet toimivat talkooperiaatteella 
ja toiminta on eräänlainen yhteen 

kokoava voima. Ilman tällaista voi-
maa ja aktiivisten ihmisten panosta 
jäisi moni mukava ja tärkeä tilaisuus 
järjestämättä, joten pyritään hyö-
dyntämään tapahtumatarjonta tie-
tenkin omien tarpeidemme mukaan.

Kesä on myös pitkien lomien ai-
kaa, tällöin on syytä muistaa huo-
lehtia itsestään ja omasta hyvinvoin-
nista, jotta jaksaa taas pitkän talven 
yli punnertaa.

Myös yrittäjien olisi syytä unoh-
taa välillä työkiireet ja saada pitää 
pientä lomaa, monilla se on kyllä 
sangen haastavaa. Yksinyrittäjän on 
vaikea saada pätevää tuuraajaa ja 
työllistävät yrittäjät helposti joutu-
vat lomalle lähteviä työntekijöitään 
tuuraamaan. 

Itselläni olisi tarkoitus syksym-
mällä pitää ensimmäinen kesäloma, 
peräti kolme viikkoa. Jos saan sen 
onnistumaan, lupaan seuraavaan 
kesälehteen tehdä siitä kyllä jutun.

Hyvää kesän jatkoa ja tavataan Kui-
vaniemen Pitäjämarkkinoilla

Ari Kaakkuriniemi
pj Kuivaniemen Yrittäjät

Kesätapahtumien luvattu kunta

”Kesä on myös pitkien lomi-
en aikaa, tällöin on syytä muis-

taa huolehtia itsestään ja omasta 
hyvinvoinnista, jotta jaksaa taas 

pitkän talven yli punnertaa.”

Ari Kaakkuriniemi.
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KaKsiKymmeNtäKah-
deKsaN Kertaa on kesä 
huipentunut Kuivaniemel-
lä Kuivaniemen perintei-
siin pitäjämarkkinoihin. On 
poikkeuksellista, että näin 
pienen paikkakunnan kesä-
tapahtuma on säilynyt lähes 
kolme vuosikymmentä ja ta-
pahtuma on kasvanut vuosi 
vuodelta. Kuivaniemen pi-
täjämarkkinat on säilyttänyt 
oman paikkansa Kuivanie-
men kesässä ja pitäjämarkki-
nat on Iin kunnan suurin ke-
sätapahtuma.

yhteisKuNNalliNeN 
tilaNNe niin Suomessa 
kuin muuallakin maailmas-
sa on todella vaikea. Talous 
on taantuman kourissa ja 
työttömyys sekä muut on-
gelmat kasvavat.

Me kaikki olemme taval-
la tai toisella joutuneet seu-
raamaan näiden vaikeiden 
aikojen keskellä ponniste-
levan julkisen talouden on-
gelmia, jotka näkyvät niin 
valtion kuin kuntien tasolla. 
Rahat eivät riitä nykytasois-
ten palvelujen tuottamiseen 
ja on tehtävä valintoja ja jos-
takin myös pitää luopua.

Hallitusohjelmaan kir-
jattu kuntarakenteen ja so-
siaali- ja terveydenhuollon 
uudistukset ovat sekoitta-
neet koko kuntakentän ja 
luoneet suuren epävarmuu-
den kuntien ylle. Kuntara-
kenneuudistuksen tavoite 
on vahvoihin peruskuntiin 
perustuva elinvoimainen 
kuntarakenne. Uudistuksen 
tavoitteena on, että kunnat 

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat 28 vuotta!
pystyisivät pääosin itse vas-
taamaan peruspalveluiden 
järjestämisestä ja tuottami-
sesta. Tällainen kuntara-
kenne Pohjois-Suomessa ei 
ole mahdollinen, vaan pe-
ruspalvelujen tuottamiseen 
tarvitaan muitakin tuotta-
mismalleja.

Kuntien kipeästi kaipaa-
ma kehittämistyö on jäänyt 
toisarvoiseksi työksi, kun re-
surssit ovat menneet erilais-
ten karttojen tutkiskeluun ja 
lausuntojen valmisteluun. 
Uudistuksen johtaminen ja 
ohjaaminen on ollut hyvin 
sekavaa ja epävarmaa. 

edusKuNta päätti vii-
meisessä istunnossaan ke-
säkuussa kuntarakennelain 
voimaantulosta, mutta sosi-
aali- ja terveydenhuollon jär-
jestämislaki tulee olla myös 
hyväksyttynä ennen kuin 
kunnat voivat tehdä selvi-
tyksiä laajemmasta yhteis-
työstä. Perustuslakivalio-
kunnan päätös molempien 
uudistusten kytkemisestä 
yhteen siirsi lopullista pää-
töksentekoa lähes parilla 
vuodella. Valitettavasti epä-
varmuuden tila kunnissa 
vain jatkuu.

Näin sekavassa tilan-
teessa kuntien poliittisilta 
päättäjiltä ja virkamiehiltä 
vaaditaan malttia ja yksi-
tuumaisuutta. Meidän pitää 
kuitenkin kaiken tämän kes-
kellä huolehtia kuntalaisten 
peruspalveluista.

iiN väestöKehitys oli 
edelleen tasaisen positiivi-

nen 1,0 %, joka on hyvin kes-
tävän kasvun rajoissa ja Iin 
kunnan väkiluku on nyt yli 
9600 asukasta ja Ii on kun-
takokovertailussa noin sijal-
la 100. 

Iin kunnan suurin huo-
lenaihe on korkeaksi nous-
sut työttömyys. Asiaan on 
paneuduttu ja haettu yh-
dessä mm yrittäjien kanssa 
keinoja, joilla työllisyyttä 
pystyttäisiin parantamaan. 
Iissä on hyvä yrityskanta ja 
paljon uusia työllistymis-
mahdollisuuksia, mutta 
työvoiman osaaminen ja 
yritysten osaamistarve eivät 
kohtaa. Tätä epäkohtaa py-
ritään korjaamaan. 

KuivaNiemellä vuo-
sia vireillä ollut radan ali-
tus saatiin etenemään, kun 
liikenneviraston ja kunnan 
kesken sovittiin, että hanke 
otetaan liikenneviraston to-
teutettaviin hankkeisiin vuo-
delle 2016. Liikenneturvalli-
suuden kannalta alituksen 
toteutuminen on erittäin tär-
keä, sillä Kuivaniemi on ai-
noa paikka missä sähkörata 
halkaisee kylän tasoristeyk-
senä ja tällainen tilanne on 
kestämätön.

Arkkitehtiylioppilas San-
ni Kemppainen Oulun yli-
opistosta laati opinnäytetyö-
nä Kuivaniemen keskustan 
kehittämissuunnitelman, jo- 
ka saatiin valmiiksi kevää-
nä. Suunnitelma on hyvä 
pohja viihtyisän keskustan 
syntymiselle. Ensimmäisiä 
toimenpiteitä on käynnistet-
ty jo tänä kesänä.

iilaaKso oy oN valmis-
tellut koko kuntaa kattavaa 
laajakaistahanketta, joka tu-
lee kunnanvaltuuston käsit-
telyyn syksyllä. Laajakaistan 
toteutuminen ei ole mahdol-
lista ilman kunnan merkittä-
vää tukea, Myös Iissä pitää 
turvata nykypäivän vaati-
mukset edellyttävä tiedon-
kulku. Laajakaista on myös 
edellytys tulevaisuuden so-
siaali- ja terveyspalvelujen 
kehittämiselle.

uusiutuvaN eNergi-
aN kehittämishankkeita to-
teutui useita. St1:n Olhavan 
tuulipuiston vihkiäiset ke-
väällä oli merkittävä yleisö-
tapahtuma, kun kahdeksan 
3 MW:n voimalaa otettiin 
käyttöön. Myös Taalerinteh-
taiden ja Metsähallituksen 
tuulipuistohankkeet ovat 

käynnistyneet. Muutamia 
uusiakin hankkeita on vi-
reillä.

Kunnassa on myös muu-
tettu kunnan kiinteistöjen 
lämmitysjärjestelmiä öljystä 
puuhakkeelle ja maaläm-
mölle. Uusia muutoksia uu-
siutuvan energian käyttöön 
valmistellaan ja ne tulevat 
pikapuoliin kilpailutukseen, 
myös energiansäästöön ja 
käyttöön on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota. Näin Iissä 
edetään tasaisesti kohti öljy-
vapaata Iin kuntaa. 

iiN KuNta oN vaiKut-
taNut useissa eri yhte-
yksissä tuulivoiman ve-
rotuksen muuttamiseksi 
vastaamaan vesivoiman ve-
rotusta.

Nämä uudet energia-
hankkeet tuovat paljon 

työtä ja toimeliaisuutta Iin 
kunnan alueelle ja Iin kunta 
onkin uusiutuvan energian 
suhteen omavarainen ja Iin 
kunta on uusiutuvan ener-
gian viejä.

miNä usKoN Kuivanie-
men pitäjämarkkinoiden pi-
tävän pintansa kesätapah-
tumana ja pysyvän alueen 
asukkaiden ja kesävieraiden 
tapaamispaikkana ja tämä 
tapahtuma on merkittävä 
koko Iin kunnalle.

Toivotan kaikille 
hyvää kesää!

Markku Kehus
kunnanjohtaja

Iin kunnanjohtaja Markku Kehus.

Jokainen työpaikka on kullan arvoinenJokainen työpaikka on kullan arvoinen
Kesäterveiset Kuivaniemen markki-
nakansalle! Kaunis kesä on hellinyt 
meitä tähän saakka ja toivotaan että 
luontoäiti suosii meitä kun pääsemme 
viettämään Kuivaniemen pitäjämark-
kinoita heinäkuun kolmantena viikon-
loppuna. Järjestelyt ovat sujuneet aika-
taulussa, eikä kentällä taida olla kuin 
ihan muutama myyntipiste täyttämät-
tä.

Alkuvuodesta tuli täyteen 32 vuotta 
Kuivaniemen yrittäjäjärjestön perusta-
misesta ja markkinoita järjestämme jo 
28. kertaa. Olen tyytyväinen, että kes-
kuudessamme vallitsee edelleen hyvä 
henkilökemia ja kaikki osaavat asen-
noitua reippain mielin yhteisiin teke-
misiin. Yrittäjäyhdistyksenä toimimme 
yrittäjyyden tukemisen puolesta ja sa-
malla kannustamme uuden yrittäjyy-
den syntymiseen.

Yhdistyksen jäsenmäärä on nykyi-
sin alhainen, ja tämä johtuu pitäjäm-
me ikärakenteen muutoksesta. Väestö 
vanhenee ja nuoret muuttavat työn ja 
koulutuksen perässä muille paikka-
kunnille, eikä uutta yrittäjyyttä syn-
ny kovin paljoa. Yläasteen oppilaille 

mielestäni voisi järjestää oppiaineena 
yrittäjyyskasvatusta, ja yrittäjänä toi-
mivat järjestön jäsenet voisivat käydä 
kertomassa omia kokemuksiaan yrit-
täjätaipaleestaan. Yrittäjäkursseja voisi 
järjestää TE-keskuksen kautta ja tällä 
keinolla saataisiin mahdollisesti uutta 
yritystoimintaa. Oppisopimuskoulu-
tus olisi myös yksi mahdollisuus työl-
lisyyden lisääjänä ammattikoulujen 
kanssa yhteistoiminnassa. Kuivanie-
mellä on kuitenkin paljon potentiaalia, 
esimerkiksi turve- ja metsäalan työllis-
täjänä. Puualan yrittäjyyttä tarvittai-
siin, sillä siten metsien joutopuut hyö-
dynnettäisiin tehokkaammin ja tällöin 
metsien tuottavuus kasvaisi.

Suunnitteilla on myös haketermi-
naalihanke, jonka kylkeen voisi syntyä 
uusia yrityksiä, ja sitä mukaan myös 
työpaikkoja. Kuntapäättäjät eivät 
saisi hukata tällaista mahdollisuutta 
tukea paikallista työllistämistä. Kun-
nassa tehtiin päätös esimerkiksi kah-
den koulurakennuksen laittamisesta 
maalämmölle, mikä ei tue paikallista 
yritystoimintaa ja tällä päätöksellä 
vaarannettiin myös haketerminaalin 

tuleminen Kuivaniemelle. Hankkee-
seen laitetut eurot katetaan velkara-
halla ja ne menevät toiselle paikkakun-
nalle. Jokainen työpaikka on kullan 
arvoinen, ja siksi hakelämmityksen 
tukeminen kannattaa.

Kuivaniemen alueen teollisuus-
tonttien näkyvyyttä pitäisi parantaa 
aluetta raivaamalla ja kylttien uusimi-
sella. Myös asuintonttien hintatason 
tarkistaminen kohdalleen, koska Kui-
vaniemessä on asemakaavoitettuja ja 
kunnallistekniikalla varustettuja tont-
teja, jotka eivät mene kaupaksi samalla 
neliöhinnalla kuin Iin keskustaajaman 
tontit.

Kiitokset jälleen hyvin sujuneesta 
vuodesta yrittäjille ja kaikille tervetu-
loa osallistumaan sankoin joukoin Kui-
vaniemen Pitäjämarkkinoille 20.–21. 
heinäkuuta!

Aurinkoista kesää toivottaen,

Matti Kumpulainen
varapuheenjohtaja
Kuivaniemen Yrittäjät ryMatti Kumpulainen. Kuva viime vuoden 

markkinoilta. Taustalla  Veikko Södö.
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Kuivaniemen Aseman Urheiluken-
tällä vietetään pitäjämarkkinoita 
20.–21.7. jo 28. kerran. Paikalle on 
saapumassa yli 100 markkinamyy-
jää ympäri Suomea, eikä markkina-
alueella taida olla kuin ihan muu-
tama myyntipaikka täyttämättä. 
Vuosittain paikalle saapuu noin 
7000 kävijää ja samoja lukemia 
odotetaan tänäkin vuonna.

Vuoden 2012 markkinamyyjä: 
Helsingin monitoimi
Vuoden markkinamyyjäksi nimet-
tiin viime vuonna 2012 Ari Uoti-

Kuivaniemen ja Simon peli-
mannit on vuonna 2002 pe-
rustettu kansanmusiikkiyh-
tye, johon kuuluu laulajia, 
kitaristi, mandoliininsoitta-
ja ja kaksi hanuristia. Ohjel-
mistoon kuuluu suomalaista 
ja ulkomaalaista kansanmu-
siikkia, pääasiassa. Useim-
piin kappaleisiin on iiläinen 
Unto Kukka tehnyt kaksi- 
tai useampiääniset sovituk-
set. Joukkoon mahtuu myös 
oman yhtyeen tuotoksia.

Syyskuussa 2004 yhtye 
valittiin Pohjois-Pohjan-
maan pelimanniyhdistyk-
sen toimesta Ölövipeliman-
neiksi. Se on tunnustus, joka 
myönnetään ansioituneelle 

Puistokonsertissa kansanmusiikkia
kansanmusiikin soittajalle, 
nyt poikkeuksellisesti yh-
tyeelle. Yhtye on myös jul-
kaissut oman äänitteen sekä 
olleet mukana muutamalla 
kokoelmalevyllä.

Jokakesäiseen ohjelmaan 
kuuluu käynti Kaustisen 
kansamusiikkijuhlilla ja lä-
hiseudulla on tapana osallis-
tua tapahtumiin sekä järjes-
tää omia konsertteja.

Kuivaniemen ja Simon 
pelimannien Puistokonsert-
tia kuullaan sunnuntaina 4.8 
kello 14.00 Kyllikki ja Paavo 
Kaarteen kesämökin pihalla 
Kuivaniemen Pohjoisran-
nalla, Pokholmintie 118. 
Ohjelmassa on kansanmu-

siikkiesityksiä ja tuttuja yh-
teislauluja. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy ja myynnissä 
on kahvikojun antimia.

Lisäksi Kuivaniemen ja 
Simon pelimannit esittävät  
kansanmusiikkia Kuivanie-
men pitäjämarkkinoilla sun-
nuntaina 21.7. klo 11.30 sekä 
vetävät yhteislaulutuokiot 
klo 12.30 ja 15.00.

Kuivaniemen ja Simon 
pelimanneja kuullaan 
sekä pitäjämarkkinoilla 
että elokuussa Puisto-
konsertissa.

Nähdään pitäjämarkkinoilla!

la yrityksestään Helsingin moni-
toimi. Hän myy vaatteita 25–100 
-vuotiaille naisille sekä miehil-
le. Oulaisista syntyisin oleva mies 
asustelee Helsingissä ja sanoo, että 
Kuivaniemen markkinat on kesän 
kohokohta. Markkinoiden kiertä-
minen on hyvä veruke päästä pois 
kivikylästä ikään kuin kesälomalle 
pohjoiseen. Tämä on jo hänen arvi-
olta 15. kerta pitäjämarkkinoilla.

Uotila kehuu markkinoiden jär-
jestelyjä ja kovana urheilijana kiit-
telee myös Kuivaniemen kentän 
rataa, jonne pääsee myyntihom-
milta ehtiessään juoksemaan. Nyt 

68-vuotiaalla miehellä suomen-
mestaruus veteraanien sarjassa 
korkeushypystä ja viisi vuotta sit-
ten hän veti 63 leukaa Ennätysteh-
taassa korkaten samalla suomen 
ennätyksen leuanvedossa.

– Ovathan nämä lajit sellaisia 
nuorisolajeja, mutta kun ikää tu-
lee lisää niin vastukset vähenevät. 
Se kait se on minun pärjäämiseni 
salaisuus, Uotila naurahtaa vaati-
mattomasti.

Uotila starttasi Helsingistä ke-
säkuun lopulla, otti mukaansa sis-
konsa Annen ja sanoi, että samalla 
reissulla kierretään monet muka-
vat markkinapaikkakunnat, kuten 
Kittilä, Pudasjärvi, Rovaniemi ja 
Salla.

Juha Alvari on  
paikallinen kestosuosikki
Keminmaalainen laulaja Juha Al-
vari saapuu tanssittamaan mark-
kinakansaa harmonikan soittajan 
Seppo Kehusmaan kanssa. Juha 
paljastaa myös, että hänen 10-vuo-
tias poikansa Aleksi tulee vetä-
mään ensimmäisen livekeikkansa 
markkinoille.

- Kyllähän se mahtaa nuorta 
miestä jännittää, mutta meillä on 
niin musikaalinen perhe muuten-
kin, että uskon keikan menevän 
hyvin. Musiikki on aina läsnä 
meillä kotona, kaikki laulavat tai 
soittavat jotain, Juha kertoo.

Viime vuonna yhteislaulu oli suosittu ohjelmanumero Pitäjämarkkinoilla.

Keminmaalainen laulaja juha 
Alvari esiintyy markkinoil-
la Seppo Kehusmaan kanssa. 
Kuva viime vuoden markki-
noilta. Tänäkin vuonna markkinoilla ohjelmassa on karaokea yrittäji-

en teltassa. Kuvassa viime kesän markkinakaraoken juontaja 
Veli Lampela työn touhussa.

Harmonikalla laulajia säestävä 
Seppo Kehusmaa on Alvarin pit-
käaikainen keikkakumppani, jo 
13 vuoden ajalta. Yhteistyö on jat-
kunut luontevasti siihen, että Ke-
husmaa antaa laulutunteja myös 
toisen polven Alvarille.

Juha Alvarilta on tullut juuri 
myös uusi single Tuuleen kir-
joitin, joka on tuttua iskelmää 
pop-mausteella höystettynä. Juha 
kertoo, että ajanhengen mukaan 
popahtava musiikki saa paremmin 
radiosoittoa.

Poppoo esiintyy lauantaina 
20.7. päälavalla kello 11 ja 15.30. 
Alvaria kuullaan myös markkina-
tansseissa saman päivän illalla Me-
rihelmessä kello 21 alkaen. 

Jenny Kärki

Sotilaskodin naiset munkkien paistossa.

Tivolilaitteissa pienimmät saivat nauttia vauhdin hurmasta.

Kuivaniemen ja Simon pelimannit esittävät  kan-
sanmusiikkia Kuivaniemen pitäjämarkkinoilla sun-
nuntaina 21.7. klo 11.30 sekä vetävät yhteislaulu-
tuokiot klo 12.30 ja 15.00.



2013 5
Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2013

Kuivaniemen Seuralla
MARKKINATANSSIT

ke 17.7. klo 21-02

liput 10 €

Teuvo Vuoti & Captain

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

TERVETULOA!

KESÄRAVINTOLA POOKI
Vatungin Satama, Kuivaniemi

Puh. 044 285 2566
Vatungin Satama, Kuivaniemi • Ark. klo 12-22, la-su 10-22

Kuivaniemen 
Kievari

puh. 08-724 7278

Tervetuloa!

la 13.7. Tanssiorkesteri Romeot
pe 19.7. Javas 40 -nuorisomusiikkia
la 20.7. Markkinatanssit The Steels
pe 26.7. Syssin karaoke
la 27.7. Tanssiorkesteri Renne & Aliset

Heinäkuussa 
keskiviikko-  ja perjantai-

karaoke!

Lohitie 2, 
Kuivaniemi

Kuivaniemen Nuorisoseu-
ran tansseissa keskiviikko-
na 17.7. klo 21.00–02.00 sekä 
päivätansseissa sunnuntaina 
21.7. klo 18.00 alkaen soittaa 
Teuvo Vuoti & Captain. 

Yhtye sai kuivanieme-
läisten tanssijalan vipatta-
maan myös viime vuoden 
pitäjämarkkinoilla. Kitarassa 
Tuomo Hämäläinen, hanu-
ria soittaa Kimmo Niiranen 
ja solistina esiintyy Teuvo 
Vuoti, joka on muun muassa 
valittu Tähtiartisti laulukil-
pailun kreiviksi 2010.

– Kuivaniemellä on aina 
mukava esiintyä, sillä ihmi-
set ovat hyväntuulisia, ja ilo 
tarttuu soittajiinkin. Markki-
natansseilla nähdään, Vuoti 
kommentoi.

Nuorisoseuran Markkinatansseissa 
Teuvo Vuoti & Captain

Teuvo Vuoti (keskellä), on muun muassa valittu 
Tähtiartisti laulukilpailun kreiviksi 2010. 

Kuivaniemen Aseman Urheilukentällä 
Pitäjämarkkinat la-su 20.–21.7.

Eläkeliiton Kuivaniemen yh-
distyksestä saapuu jälleen 
Kuivaniemen pitäjämarkki-
noille ja pystyttävät telttan-
sa, josta saa sekä lettukahvit 
että arpoja. Anni Ollikainen 
yhdistyksestä kertoo, että 
porukassa on aivan mahta-
va henki.

– Markkinat on niin suo-
sittu tapahtuma, että joka 
kesä ihmisiä tulee laajalti ja 
asiakkaita riittää. Perjantai-
iltana ennen markkinoita 
saamme aina kokea yhteis-
hengen kohotusta kun pys-
tytämme telttoja porukassa 
ja koetamme viime vuodelta 
verestää muistia, että mitkä 
osat sopivat mihinkin, Anni 

Eläkeliiton porukka 
nauttii hyvästä yhteishengestä

naurahtaa.
Markkinoita lukuun ot-

tamatta seuran säännöllinen 
toiminta lakkaa kesäloman 
ajaksi. Kesäkuun lopussa 
yhdistyksen porukka teki 
myös onnistuneen retken 
Ylihärmän kuntokeskuk-
seen. Syksyllä alkavat jäl-
leen joka toinen tiistai pidet-
tävät kahvitilaisuudet, jonne 
useimmiten saadaan jonkin 
alan henkilö esitelmöimään 
jostakin aiheesta.

Viime syksynä tehtiin 
myös yhdistyksen ensim-
mäinen ulkomaanmatka 
Turkin Alanyassa, jonne 
mukaan lähti 42 henkilöä! 
Monista oli mukava lähteä 

isolla porukalla, kun muka-
na oli ensimmäistä kertaa 
ulkomaille lähteneitä sekä 
kokeneita matkailijoita.

Yhdistys järjestää myös 
hyvin tykättyä käsityöker-
hoa, jonka ahkerassa käy-
tössä ovat myös liikunta-
hallin väestötiloista löytyvät 
seitsemät mattopuut. Osa 
tuotteista tehdään itselle ja 
osa arpajaisten palkinnoiksi. 
Anni Ollikainen kiittää suu-
resti kuntaa mahdollisuu-
desta käyttää erinomaisia 
tiloja.

Eläkeliitto on puolueeton 
eläkejärjestö ja Ollikainen 
toivottaa kaikki uudet jä-
senet tervetulleiksi! JK

Kuivaniemen Eläkkeensaa-
jat ry saapuu perinteisesti 
markkinoiden vitospaikal-
le runsaan arvonnan sekä 
vohveleiden paiston kera ri-
kastuttamaan kojujen kirjoa. 
Yhdistyksen sihteeri Martti 
Kaarre kertoo, että markki-
noilla käy paljon entisiä kui-
valaisia ja muutoinkin ta-
pahtuma on hyvä paikka 
yhdistykselle olla esillä.

Kesäkuussa yhdistykseltä 
lähti noin 30 hengen porukka 
Siilijärvelle Kunnonpaikkaan 
virkistäytymään ja vastaavia 
reissuja on ollut tapana tehdä 
muutaman kerran vuodes-

Eläkkeensaajilla virkeää 
toimintaa läpi vuoden

sa. Syksylle on suunnitteilla 
kolmen yön reissu Leville 
tai Kuusamoon ja lisäksi 
päiväreissuja tehdään pitkin 
vuotta. Esimerkiksi keväällä 
tehtiin teatterireissu Kemiin 
ja haitarinsoitolla höystettyjä 
makkaranpaistotapahtumia-
kin pidetään toisinaan.

Virkeä yhdistys järjestää 
myös joka toinen viikko tans-
seja, paitsi joulu-, tammi- ja 
helmikuussa, jolloin tanssi-
kansaa on vähemmän liiken-
teessä. Joinakin vuosina on 
ollut tapana pitää joulun ai-
kaan Tapanin tanssit, kuten 
viime vuonna tehtiin. JK

Kuivaniemen Eläkkeensaajien kahviteltta viime vuoden pitäjämarkkinoilla.

Muistolahjan luovutus 
pitkäaikaiselle sihteeril-
le Säde Ikoselle maalis-
kuussa. Kuvassa vasem-
malla yhdistyksen uusi 
sihteeri Martti Kaarre 
sekä keskellä puheen-
johtaja Sirkka junes. 
Kuva Esko Vääräkangas.

Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistyksen kojussa oli myös viime vuonna letun-
paistoa.

Vertaistuki on syöpäyhdistysläisille tärkeintä
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyk-
sen Kuivaniemen kerho saapuu 
jälleen pitäjämarkkinoille järjes-
tämään lipaskeräystä toimintan-
sa hyväksi. Yhdistyksen tehtä-
vä on edistää terveyttä ja toimia 
syöpään sairastuneen sekä hä-
nen läheistensä tukijana. Kaarina 
Karhu kertoo, että tärkein asia 
yhdistyksen toiminnassa onkin 

vertaistuen antaminen ja saami-
nen.

Vilkkaan kevään ohjelmassa 
oli esimerkiksi kulttuuritoimen 
kanssa yhteistyössä järjestetty 
tilaisuus, jossa liikuntahallilla 
saatiin nauttia Eero Schroderuk-
sen monologista Mustan Seppo 
ja muita ihmisiä. Maaliskuussa 
Peter Karihtala kävi luennoi-

massa eturauhassyövästä ja sen 
hoidosta. Kaarina Karhun mu-
kaan tapahtuma veti yllättävän 
paljon väkeä. Huhtikuussa käy-
tiin myös Oulun työväennäyt-
tämöllä katsomassa Hellyyden 
ehdoilla -esitys.

- Ii-instituutti ja kansalais-
opisto ovat olleet kiitettäväs-
ti tukemassa toimintaamme. 

Saimme järjestettyä myös onnis-
tuneet hyväntekeväisyystanssit. 
Meillä on ollut myös tapana 
tarjota vuosittain syöpään sai-
rastuneille joko puolihieronta, 
jalkahoitoa tai parturipalvelua, 
kertoo Karhu.

Toukokuussa järjestetyn kau-
den päättäjäisjuhlan jälkeen yh-
distyksen aktiivisin toiminta jäi 

kesälomalle. Kesälläkin tosin on 
voimassa Pohjois-Suomen Syö-
päyhdistyksen kuntokampanja, 
johon on Kuivaniemeltäkin saa-
tu paljon osallistujia. Kampanja 
kestää 1.6.-31.8. ja parina vuon-
na kuivaniemeläiset ovat voitta-
neetkin kisan. JK
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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

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 !

Vastaava toimittaja Ari Kaakkuriniemi
Toimittajat:  Heimo Turunen, Jenny Kärki, 
Sivunvalmistus:  VKK-Media Oy /Eila Lahtinen www.vkkmedia.fi
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Kajaani
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Kuivaniemen vuoden 
2012 Yrittäjä Juha Herva:

Vuoden Yrittäjän palkitseminen syyskokouksessa 1.12.2012. Kuvassa Anna-
Maija Herva (vas), juha Herva, Markku Kehus, Matti Kumpulainen, Arja Hon-
kamaa ja Ari Kaakkuriniemi.

Anna-Maija ja juha Herva.

- Isoisäni Niilo Herva aloit-
ti ammattiautoilun 1940-lu-
vulla, osa toiminnoista siir-
tyi isälleni 1960-luvulla. Sain 
kuorma-autokortin vuonna 
1979 marraskuussa ja pää-
sin viimein harjoittelemaan 
liukkaan kelin ajoa myös vi-
rallisesti isän maitoautolla.

- Oman liikenneluvan 
sain vuonna -86 ja laitoin en-
simmäisen oma sora-auton. 
Aluksi suurin työllistäjä 
oli Vesi- ja ympäristöpiiri 
ja turvesoiden teiden teko. 
Teiden talvikunnossapitoa 

tein 90-luvun lopulta viime 
vuoteen asti, toimeksianta-
jana Destia, tiehoitokunnat 
sekä Vapo.

- Tällä hetkellä kalustona 
on vaihtolava-auto ja kaksi 
tela-alustaista kaivinkonet-
ta, joista pienempään on 
liitettävissä sykeharvesteri. 
Isompi kaivinkone on enim-
mäkseen omalla Särkikan-
kaan soramontulla seulonta-
tehtävissä.

- Ajoittain olen työllistä-
nyt yhden työtekijän. Lisäk-
si poika ja tytär ovat olleet 

15-vuotiasta lähtien useana 
kesänä kaivin- ja pyöräko-
netöissä montulla. Vaimo 
avustaa laskutuksessa, apua 
vaativissa tilanteissa tallil-
la ja jopa kaivinkoneella. 
Huolto- ja korjaustyöt teen 
itse omalla tallilla.

- Tulevaisuudessakin on 
tarkoitus jatkaa pienyrittä-
mistä, ellei seulasta löydy 
isompia kultahippuja.

Juha Herva

SERA
mukana rengaskuvioissa
KEMISSä JA OULUSSA

Oulu
Rengashuolto / myynti
HA 08 881 1855
KA 08 881 1856
24h 0400 450 324

Kumialan erikoisliike vuodesta 1963

Kemi
Hihnahuolto / myynti
Myynti 050 560 1316
24h 050 560 1316
24h 040 708 0697
Rengashuolto / myynti
HA 016 254 441
KA 016 254 442
24h 0400 691 216

SERA
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Jouko Herva 50 vuotta).
Kuivaniemen pitäjämark-

kinoiden 2012 päävastuu oli 
Iin kunnalla. Yrittäjäyhdis-
tys osallistui markkinajär-
jestelyihin talkootöillä. Yrit-
täjien omaksi toiminnaksi jäi 
markkinoilla virvokkeiden 
myynti ja karaoken järjestä-
minen. Juha Herva valittiin 
vuoden yrittäjäksi vuonna 
2012.

Kuivaniemen yrittäjien vuosi 2012

jukka-Pekka Miettusta 
yhdistys muisti 50-vuo-
tispäivänään.

Yrittäjien SM-hiihdot Illinsaaressa

Kuivaniemen yrittäjiä 
Valtakunnallisilla Yrittä-
jäpäivillä oulussa.

Yleisöä oli mukavasti mukana 
Kuivaniemen Yrittäjien järjes-
tämissä lasten hiihdoissa maa-
liskuussa.

50-vuotispäivänänsä yrittäjä jouko Herva vierel-
lään vaimo Irma Herva.

PPY:n kanssa on tehty yh-
teistyötä ja lisäksi yhteistyö 
kunnan kanssa on ollut tii-
vistä. Tiedottamisesta jäse-
nistölle on hoidettu pääasi-
assa kunnan nettisivuilla ja 
Rantapohjassa. Hallituksen 
kokoukset kutsutaan koolle 
tekstiviestillä. Lisäksi yhdis-
tys julkaisi perinteiseen tyy-
liin kesä-/markkinalehden 
yhdessä VKK-Media Oy:n 
kanssa.

Kuluneena vuonna pys-
tytettiin mainostaulu E4-
tien varteen lähineuvoston 
tukemana ja lisäksi on osal-
listuttu palavereihin Kuiva-
niemen asemakylän kehit-
tämiseksi. Perinteiset lasten 
hiihdot järjestettiin 24.3.2012 
aseman urheilukentällä, 
sponsorina palkintojen han-
kinnassa toimi Kuiva-Turve 
Oy. Merkkipäiviä viettä-
neitä yrittäjiä on muistettu 
(Jukka-Pekka Miettunen ja 

Vuosi 2012 oli Kuivanie-
men yrittäjät ry:n 32. toi-
mintavuosi. Hallituksen 
kokouksia pidettiin pääsään-
töisesti kerran kuukaudessa. 
Kesäaikana kokoontumisia 
oli useammin markkinajär-
jestelyiden merkeissä. Sään-
tömääräinen kevätkokous 
pidettiin 15.5.2012 ja syysko-
kous 1.12.2012 Kievarissa.

Tunnelma oli korkealla Yrittäjien SM-hiihtokisojen lähtöalueella. Kuvassa Lea 
Aalto (vas.), Matti Kumpulainen, Kerttu Kumpulainen ja Anita Sievänen.

Kuivaniemen yrittäjien Kerttu 
Kumpulainen vauhdissa radalla.

Iin Yrittäjät järjesti Yrittä-
jien SM-hiihdot lauantai-
na 23.3. Illisaaressa. Vapaal-
la tyylillä hiihdettiin lasten, 
yleisissä, 40-50 –vuotiaiden, 
yli 50-vuotiaiden sekä vies-
tisprinttisarjoissa. Ohjelmas-
sa oli myös Mononheiton 
SM-kisat sekä lapsille pulk-
kamäen laskua. Paikalla oli 
lisäksi makkaranmyyntiä ja 
kahviakin sai kojuista. Illal-
la ”After ski” tunnelmissa 
pidettiin iltahiihdot Iisakin 
parketilla.

Kuivaniemeläisittäin-
kin kisassa pärjättiin hy-
vin. 50-vuotiaiden naisten 
sarjassa kahden kilometrin 
lenkillä Kuivaniemen yrittä-
jien Kerttu Kumpulainen vei 
voiton kotiin. Yritysviestissä 
ensimmäisen sijan vei Ke-

rolan Hirsitalot Oy ja vain 
viisi sekuntia perästä seura-
si Finndoor Oy. Viimeisellä 

osuudella parhaan ajan saa-
nut Koneurakointi Niska-
koski otti kolmannen sijan.

Vuoden2012 
markkinamyy-
jän palkitsemi-
nen. Ari Kaak-
kuriniemi (vas), 
Tapio Rissanen, 
juha ”Peltsi” 
Peltoperä ja pal-
kittu markkina-
myyjä Helsingin 
Monitoimi oy:n 
Ari Uotila.

järjestettiin maaliskuussa pikkupakkasessa
Kuivaniemen Yrittäjät ry jär-
jesti lapsille hiihdot aseman 
urheilukentällä lauantai-
na 16.3.2013. Aurinkoisessa 
säässä ja pikkupakkasessa 
järjestettyyn kilpailuun osal-

Lasten hiihdoissa palkintoaan on hakemassa Jenni Viinamäki kave-
rinaan äitinsä Jaana Viinamäki.

TuLokseT: 
3-vuotiaat tytöt: 1. Saara Kehus, 2. 
Helmi Klasila 
3-vuotiaat pojat 1. Olli-Elias Viitala 
4-vuotiaat tytöt: 1. Jenni Viinamäki 
5-vuotiaat tytöt: 1. Laura Kehus 
5-vuotiaat pojat: 1. Iikka Klasila, 2.  
Antti Klasila 
6-vuotiaat tytöt: 1. Kiira Kaakku-
riniemi 
6-vuotiaatpojat: 1.Veeti Södö, 
2.Oskari Sanaksenaho 
7-vuotiaat tytöt:1. Salla-Maria 
Hyry, 2. Hanna Klasila, 3. Milja 
Tuunainen, 4. Sini Tolonen, 5. Aada 
Kehus, 6. Iida Kehus, 7. Jasmin Kaak-
kuriniemi 
7-vuotiaat pojat: 1. Luukas Klasila 
8-vuotiaat tytöt: 1. Anna-Emilia 
Hyry, 2. Aino Klasila, 3. Siiri Kehus, 4. 
Sara Kehus, 5. Jonna Viinamäki 
8-vuotiaat pojat: 1. Heikki Klasila 
9-vuotiaat tytöt: 1. Pihla Klasila 
10-vuotiaat tytöt: 1. Saija Klasila 
10-vuotiaat pojat: 1. Hannes 
Klasila 
11-vuotiaat tytöt: 1. Inka Klasila, 1. 
Henna-Maaria Hyry 
12-vuotiaat tytöt: 1. Marjo Klasila 
13-vuotiaat tytöt: 1.Venla Klasila, 
2.Riitta Klasila 
13-vuotiaat pojat: 1. Juha Turska

listui 33 hiihtäjää. Kilpailijoi-
den ikäjakauma oli kolmesta 
kolmeentoista vuotta. Eniten 
osallistujia oli 7-vuotiaiden 
tyttöjen sarjassa, jonka voit-
toon hiihti Salla-Maria Hyry.

Lasten hiihtokisat
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Viihde- ja matkailukeskus 
Merihelmessä kesä on läh-
tenyt mukavasti käyntiin. 
Toimintaa pyörittävä Jou-
ni Aikio naurahtaa, että 
hänen puolestaan kauniit 
kesäsäät saisivat jatkua lo-
kakuun loppuun asti, niin 
matkailijat pysyisivät liike-
kannalla.

Markkinatansseihin 
lauantaina 20.7. musisoi-
maan tulee Juha Alvari ja 
tähtihetki. Elokuun tanssit 
17.8. tahdittaa Kari Hau-
taniemi orkestereineen. 
Aikio kertoo, että tansseja 
järjestettäisiin useammin-
kin kuin kerran kuukau-
dessa, mutta Merihelmen 
suurella salilla on paljon 
kysyntää erilaisten juhlien 

ja tapahtumien järjestämi-
seen.

Tänä keväänä Iin kunta 
panosti myös Merihelmen 
edustalta löytyvän uima-

rannan kunnostamiseen. 
Rantapoukamaa ruopattiin 
syvemmäksi, jottei isompien 
uimareiden tarvitse lähteä 
kauemmaksi, ja lisäksi ran-

Merihelmen edustan uimarantaa  
on kunnostettu tänä kesänä.

Merihelmen kesäkuulumiset

taan ajettiin lisää hiekkaa.
Merihelmen pääaulaan on 

myös suunnitteilla paikalli-
sesta tuulivoimatuotannosta 
kertova infopiste. Kolmeu-

lotteinen sähköinen info-
taulu sisältäisi reaaliaikaista 
tietoa energiatuotannosta 
ja muuta tuulivoimatoimi-
joiden tuottamaa sisältöä. 

Piste sopisi Merihelmeen 
hyvin sen tuulivoimaloihin 
nähden keskeisen sijainnin 
vuoksi. JK

Merihel-
men tornis-
ta avautuu 
mahtava nä-
köala, näyt-
tää yrittäjä 
jouni Aikio.

Nelosparkin yrittäjäparis-
kunta Eija ja Veikko Södö 
ovat rakentamassa uutta 
huoltoasemarakennusta ja 
he kertovat, että uudelta ase-
malta alkaa saada polttoai-
netta jo tämän kesän aikana. 
Asemarakennuksen tarkkaa 
valmistumisaikaa ei vielä 
tiedetä, mutta tämän vuoden 
puolelle tähdätään.

Neliöitä tulee huimasti 
lisää: uudessa rakennukses-
sa on pelkästään alakerras-
sa 850 neliötä, ja toimisto – 
sekä muiden tilojen kanssa 
yhteensä tilaa on noin tuhat 
neliötä. Nykyisestä 20 asia-
kaspaikan kahviosta tulee 
120-paikkainen, joten palve-
lualtista henkilökuntaa rek-
rytoidaan alati lisää.

– Onhan tätä jo viisi vuot-
ta odotettu ja vihdoin saim-
me luvat sekä sopimukset 
kuntoon yhteistyötahojen 
kanssa. Tervetullut paran-
nus nykyiseen rakennuk-
seen on kyllä ilmastointi, 
huokaisee Eija Södö. Varsin-

Nelosparkin uusi toimitila nousee entisen viereen
kin näin helteisenä päivänä 
vanhan Nelosparkin raken-
nuksen keittiössä ilma käy 
usein tukalaksi.

Veikko Södö kertoo, että 
uusi rakennus lämmitetään 
maalämmöllä. Lisäksi Ne-
losparkista tulee tiettävästi 
Suomen ensimmäinen huol-
toasema, jonka mittarikenttä 
talon edustalla lämmitetään 
ympärivuoden, joten jäätä ei 
pääse syntymään. Pääraken-
nuttajana projektissa toimii 
niinikään Veikon ja Eijan 
omistama rakennusliike Täl-
läri Oy, ja työmaalla huhkii 
Veikon lisäksi 15 työmiestä.

Uuteen rakennukseen 
tulevan ravintolan ruoka-
valikoima säilyy entisellään. 
Eija Södö nauttii siitä, kun 
saa suunnitella itse tarjotta-
vat sekä asiakkaille tutut ja 
tykätyt tuotteet säilyvät ruo-
kalistalla. Lounas, alá carte-
lista ja hampurilaiset ovat 
siis tutut ja turvalliset vaik-
ka tiloja päivitetäänkin. JK

Veikko ja Eija Södö uuden Ne-
losparkin huoltoasemaraken-
nuksen työmaan laidalla.

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
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Kuivaniemelle suunnitellaan 
Kuivaniemen hakelämpö-
keskusta/haketerminaalia, 
josta olisi saatavana laatu-
haketta. Kysyntää laatu-
hakkeelle on erityisesti pien 
CHP-laitoksissa, jotka tuot-
tavat sekä sähköä että läm-
pöä. Lisäksi hakkeella voisi 
korvata pellettiä. Suunnitte-
lu ja toteutus aloitettaneen 
syksyllä. Iin kunta ei osal-
listu rakentamiskustannuk-
siin, vaan kunta olisi suu-
ri asiakas, joka ostaisi tästä 
lämmön jo olemassa olevaan 
Kuivaniemen alueen kauko-
lämpöverkkoon.

Projektipäällikkö Pekka 
Pääkkönen biopolttoaine-
terminaalihankkeesta Iin 
Micropolis Oy:stä kertoo, 
että asiat ovat menneet 
eteenpäin.

Hakelämpökeskushanke etenee
– Kuivaniemen lämpö-

laitos- ja terminaalihank-
keen toteuttamista on tuettu 
hankkeen toimesta. Seuraa-
vaksi Iin kunnan pitäisi teh-
dä päätös lämpötoimitusten 
kilpailuttamisesta. Tämän 
jälkeen Kuivaniemen lämpö-
laitoksesta kiinnostuneilla 
toimijoilla on mahdollisuus 
tehdä lämmöntuotannosta 
tarjous, kertoo Pääkkönen.

Hankkeen aikana on ra-
kennettu myös konekuiva-
tun pilkkeen tuotantorinki, 
jossa on tällä hetkellä viisi 
yrittäjää Oulun ympäristös-
tä. Pilkkeen tukkuostajana 
on Kuusakoski Oy ja loppu-
asiakkaana Kesko.

Helmikuussa pidettiin 
tuotantoringin käynnistys-
palaveri, jossa kerrottiin 
tuotantotavoitteet yrittäjille 

Vanhentuvat lämpö-
laitokset, kuten tämä 
pellettikattila, korvat-
taisiin uudella hakeläm-
pökeskuksella.

sekä minkälaista tuotteen 
laadun täytyy olla. Yrit-
täjä voi toimittaa pilkkeet 
Kuusakoskelle joko pussi-
tettuna 40 litran pusseihin, 
suursäkeissä kuormalavalla 
tai irtotavarana koukkukon-
tissa. Pakkausmateriaalit 
ja tavaran noudon hoitaa 
Kuusakoski, sen mukaan 
kun yrittäjältä tavaraa val-
mistuu. Polttopuun pitää 
olla puhdasta koivua. La-
hoa tai sekapuuta ei sallita. 
Toiminta on käynnistynyt ja 
Kuusakosken varasto pitää 
olla täynnä tulevaa lämmi-
tyskautta varten. JK

TuuliWatti kehittää ja rakentaa 
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281 • vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

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

Puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi 
p. 050-441 3121, kaakkuriniemi@suomi24.fi

Varapuheenjohtaja Matti Kumpulainen 
p. 0400-393 586, matti.kumpulainen@ii.fi

Sihteeri Arja Honkamaa 
p. 040-561 8422, arja.honkamaa@mail.suomi.net

Muut hallituksen jäsenet:
Hannu Kehus p. 0400-394 259
Jukka-Pekka Miettunen p. 0400-290 547
Arttu Höyhtyä p. 040 843 7088 
Veikko Södö p. 0400-390 504
Jouko Herva p. 0400-290 848
Sari Hirvaskoski p. 040-757 9128

Kuivaniemen Yrittäjät ry 
hallitus 2013

OIJÄRVEN 
KAUPPA
Kuivajoentie 4380 

95160 Oijärvi
P. 08-7246 705

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

Pohjoisrannantie 779, p. 044 285 2566

Kesäravintola Pooki
kuivaniemen Vatungin satama-alueella

• Maukkaat grilliruuat • Virvokkeet 
• Jäätelö • Keskiolut • Siideri

Tervetuloa herkuttelemaan!

Kuivaniemen nuorisoseura

Suomessa työnantaja on lain 
mukaan velvollinen maksa-
maan työntekijälle sairaus-
ajan palkkaa jo ensimmäi-
seltä sairauspäivältä. Tämä 
koskee 1.10. alkaen myös 
vuosiloma-aikaa, jolloin 
työnantaja maksaa sairaus-
ajan palkkaa samalla, kun 
työntekijän vuosilomapäivät 
säästyvät. Siten työnantaja 
maksaa nykytilaan nähden 
tuplasti.

Pienyrittäjät tiukoilla
- Jo nyt pienyrittäjä on usein 
tiukoilla, jos työntekijä on 
sairaana ja tuotanto seisoo, 
mutta kulut juoksevat. Ja 
kun tuotteita tai palvelua 
ei voi toimittaa, ei tule ra-
haakaan, Suomen Yrittäji-
en puheenjohtaja Mikko Si-
molinna kuvaa pienyrittäjän 
arkea.

Siksi Suomen Yrittäjät on 
vaatinut, että ensimmäinen 
sairauspäivä olisi palka-
ton. Simonlinnan mukaan 
se vahvistaisi pk-yrittäjien 
mahdollisuuksia työllistää 
ja ylläpitää työpaikkoja.

Suomen Yrittäjien Simolinna:

työehtosopimuksiin 
omavastuuta sairauspoissaoloista

Karenssi esille syksyn 
neuvottelukierroksella
Muutamissa työehtosopi-
muksissa karenssipäivä on 
todellisuutta jo nyt. Tällöin 
työntekijällä on yhden päi-
vän omavastuu esimerkiksi 
silloin, kun kyse on työsuh-
teen alkuvaiheesta ja lyhyes-
tä sairauspoissaolosta. Näin 
on esimerkiksi teknologiate-
ollisuuden työehtosopimuk-
sessa.

- Lyhyiden sairauspois-
saolojen hallintaan tarkoi-
tettujen määräysten soisi 
lisääntyvän ja laajentuvan 
työehtosopimuksissa. Nyt 
syksyllä alkavalla kierrok-
sella tähän olisi hyvä mah-
dollisuus, Simolinna sanoo. 

Simolinnan mukaan 
sääntelyä pitäisi kehittää 
yleisemminkin siihen suun-
taan, että pk-työnantajalle 
kohdistuva kulurasitus 
työntekijän muutaman päi-
vän poissaolosta olisi mah-
dollisimman pieni. Tällaisia 
järjestelmiä on jo käytössä 
joissakin Euroopan maissa.

- Työehtosopimuksen 
osapuolet ovat tässä avain-
asemassa, hän huomauttaa.

Lainsäätäjä mukaan 
työajan lisäystalkoisiin 
Vaikka karenssiasia ratkais-
taan käytännössä työehtoso-
pimuksissa, Suomen Yrittä-
jien mukaan lainsäätäjäkään 
ei saa jäädä katsomaan asiaa 
sivusta. Valmistelu työsopi-
muslain muuttamiseksi si-
ten, että ensimmäisen saira-
uspäivän karenssi otettaisiin 
lakiin, tulisi aloittaa heti. 

Erityisesti vuosilomalain 
edellä mainitun muutoksen 
jälkeen työntekijän omavas-
tuu olisi entistäkin tärkeäm-
pi sairauspoissaolojen hal-
lintaan liittyvä väline. 

- Vaikka sääntelyn tehok-
kuus toki riippuisi lopulta 
työehtosopimusten kehitty-
misestä, lainsäätäjän signaa-
li olisi kuitenkin selkeä.

Suomen Yrittäjät

Suomalaiset yrittäjät va-
kuuttavat itsensä yhä use-
ammin työttömyyden va-
ralta. Pelkästään Suomen 
Yrittäjäin Työttömyyskas-
saan (SYT-kassa) on tämän 
vuoden aikana liittynyt en-
nätysmäärä uusia jäseniä eli 
yli 2800 jäsentä.

- Yrittäjät ovat vähitellen 
huomanneet, että heilläkin 
on oikeus ja mahdollisuus 
lähes samantasoiseen työt-
tömyysturvaan kuin pal-
kansaajilla, kertoo johtaja 
Merja Jokinen.

Jokisen mukaan pitkään 

yhä useampi yrittäjä liittyy työttömyyskassaan
jatkunut matalasuhdanne ja 
vuoden alussa voimaan tul-
leet yrittäjän työttömyystur-
vaa parantaneet lakimuu-
tokset ovat edesauttaneet 
jäsenmäärän kasvua. Pal-
kansaajista noin 70 prosent-
tia kuuluu johonkin työt-
tömyyskassaan, yrittäjistä 
vain noin 12 prosenttia.

Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksen mukaan 
Suomen työttömyysaste oli 
toukokuussa 10,8 prosent-
tia. SYT-kassa maksoi tou-
kokuussa päivärahoja 23 
prosenttia enemmän kuin 

vuotta aiemmin.
- Tässä vaiheessa on vie-

lä vaikea arvioida, johtuuko 
lisääntynyt päivärahan saa-
jien määrä yleisestä talous-
tilanteesta, yrittäjän työttö-
myysturvaa parantaneista 
lakimuutoksista vai kassan 
jäsenmäärän kasvusta. Yrit-
täjien työttömyys on pysy-
nyt pitkään samalla tasolla. 
Tämä osaltaan kertoo sen, 
että yrittäjät eivät helpolla 
luovuta vaikeiden aikojen 
koittaessa, päättää Jokinen.

Tiedote SYT
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TERVETULOA! 
Hauskaa 
kesää kaikille!

Parturi-Kampaamo

Nines
Vanhatie 154  KUIVANIEMI

P. 0400 850 340 / Nina Timonen

Iloinen Kesätervehdys!

- 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

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.

JoKiKyläN Koulu:
Heikki Klasila
Eelis Höyhtyä
Saija Klasila
Oskari Hyry
Jussipekka Pyörälä
Erkka Pietarila
Niina Takalo
Mikael Pakanen

KuivaNiemeN Koulu:
Jessika Jäärni
Tiia Takalo
Janika Kieri
Marianne Miero
Anette Kyröläinen

iiN luKio:
Alisa Hast

SIMON LUKIO:
Miia Kaarre
Jani Åman

ammattiopisto   
lappia:
Laura Kehus
Ville Miettunen

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n jakamat 
stipendit koululaisille keväällä 2013

Stipendit 2013

jessika jäärni (vas.), Tiia Takalo, janika Kieri, Marianne Miero ja Anette Kyröläi-
nen ovat Kuivaniemen koulun tämän kevään yrittäjien stipendien saajat.

MAANANTAINA 20.5. saa-
vuimme Berliiniin ja tutus-
tuimme perheisiin. Myö-
hemmin päivällä kävimme 
Maailmojen puutarhassa. 
Se oli kaunis paikka ja puu-
tarhat olivat todella upeita. 
Otimme sieltä todella paljon 
kuvia. Illalla menimme ta-
kaisin perheisiin.

TIISTAINA 21.5. me-
nimme S-Bahnilla Alexan-
derplatzille ja kävimme 
katsomassa Weltzeituhria 
eli kelloa joka näyttää kaik-
kien aikavyöhykkeiden 
ajan. Sen jälkeen pääsimme 

Opintomatka Berliiniin
melkein jonottamatta Tv-
torniin. Ylhäältä näki kauas 
ja maisemat olivat huikeita. 
Sitten menimme Berliinin 
tuomiokirkolle ja osa meistä 
kävi myös sisällä kirkossa. 
Sieltä lähdimme kävele-
mään Unter den Lindeniä 
pitkin Brandenburgin por-
tille. Sitten shoppailimme 
Friedrichstraβella ja Alexan-
derplatzilla.

KESKIVIIKKONA 22.5. 
Ensin menimme Berliner 
Zoo –eläintarhaan, jonka 
jälkeen shoppailimme Eu-
ropacenterillä, KaDeWe:lla 

ja Kudammilla. Illalla kä-
vimme oopperassa katso-
massa Lentävän hollantilai-
sen. Ooppera ei ollut kovin 
mielenkiintoinen ja siksi 
nukuimme melkein suurim-
man osan ajasta.

TORSTAINA 23.5. Aa-
mulla menimme Ostbahn-
hofille ja kävimme katso-
massa East Side Gallerya 
eli Berliinin muurin pätkää, 
johon taiteilijat ovat tehneet 
maalauksia. Sen jälkeen kä-
vimme Checkpoint Char-
liella ja muurimuseossa. 
Sieltä menimme ravintolaan 

syömään ja shoppailemaan 
Potsdamerplatzille. Paluu-
matkalla perheisiin näimme 
Juutalaismonumentin.

PERJANTAINA 24.5. 
Lähdimme aamulla kohti 
Berliiniin lentokenttää. Hel-
singissä jouduimme odot-
tamaan jatkolentoa Ouluun 
noin neljä tuntia. Oulussa 
olimme myöhään illalla ja 
pääsimme sieltä taksilla ko-
teihimme.

Essi Kaakkuriniemi ja 
Mervi Junes

Kuivaniemen koulun saksan opiskelijoiden ryhmä teki 
keväällä opintomatkan Berliiniin. jenna jokela (vas.), 
Viivi Veijola, Mervi junes, Tarja Takalo, Essi Kaakkuri-
niemi ja Teemu Miettunen.

• Peltityöt •  Kuorirakenteet
•  Kattotyöt •  Teollisuusrakenteet

Ojalantie 64, 95160 Oijärvi
040 701 6689

kalle Hiltula oy
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KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

IIN PUU- JA METALLITUOTE

Veistämöntie 57, Ii puh. 044 058 4694
myynti@kevythirsi.fi

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

Maa- ja turveurakointi
Seulottua peltomultaa

Kaivinkonetyöt

Matti Böök Oy

puh. 0400 287 729

p. 0400 293 269 tai 0400 169 955

maansiirto ja 
maa-ainestoimitukset

T:MI J-P MIETTUNEN
Vanhatie 137, 95110 Kuivaniemi kk

- kotitalouksein jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547

28-vuotias Juho Malinen on 
Kuivaniemen tuoreimpia 
yrittäjiä, Kuljetusliike J. Ma-
linen pyöräytettiin käyntiin 
syyskuussa 2012. Malinen 

Maisemat vaihtuvat rekka-auton ratissa
on kotoisin Etelä-Suomesta, 
mutta Kuivaniemellä on tul-
lut asuttua noin seitsemän 
vuotta. Mies on opiskellut 
aikoinaan rakennuspuolelle, 

mutta kuljetusala veti lopul-
ta puoleensa. Käytännönop-
peja onkin harjoiteltu palkol-
lisena useita vuosia.

– Viime kesänä tuli tilai-

suus alkaa yrittäjäksi, tar-
tuin siihen oitis. Yrittäjyy-
den parhaita puolia on se, 
että hommia voi tehdä oman 
mielen mukaan, Malinen 
kuvailee päätöstään.

Malinen aloitti raaka-
puun kuljetuksella, rahtiau-
to ostettiin keväällä. Puu-
auto ajaa pääasiassa Oulun 
ja Kemin ympäristössä, rah-
tiautolla tehdään keikkaa 
ympäri Skandinaviaa. Lastit 
saadaan yhteistyöyritysten 
kautta.

– Tällä hetkellä kalustoa 
ajaa minä ja isäni, vaihdam-
me autoja vuoroviikoin. 
Puuautolla pääsee illaksi 
kotiin, kun taas rahtiauton 
ratissa istutaan noin viikon 
verran kerrallaan. Tämä 
miehitys on ollut sopiva, 
tosin raakapuun kuljetus 
lisääntyy talvella, jolloin 
todennäköisesti tarvitaan 
kolmatta kuskia. Maltillisin 
mielin katsotaan tulevaisuu-
teen, Malinen kertoo. RM

juho Malinen alkoi kul-
jetusalan yrittäjäksi 
vuosi sitten.

Helpotusta hermoratahieronnalla

Sirkka jaara kertoo, että 
hänen antamansa hoi-
dot sopivat lähes kaikil-
le ikään ja kuntoon kat-
somatta. Hoidot ovat 
kokonaisvaltaisia ja 
niistä saa apua vaivaan 
kuin vaivaan.

anne@ylirannanratsutila.fi
www.ylirannanratsutila.fi

Puh. 0400 806 377
tuntivaraukset 040 417 4761

Yli-Iintie 183, Ii as.

YLIRANNAN
RATSUTILA Kuivaniemen Vesi Oy

Särkitie 6, 95100 Kuivaniemi
Toimitusjohtaja Keijo Kemppainen

Puh. 724 7484, 0400 397 593
Esa Laitinen 040 412 8213

– Olen toiminut hermorata-
hierojana vuodesta 2007 läh-
tien. Olen entinen kuivanie-
meläinen, mutta nykyään 
asun Iissä, missä pääsään-
töisesti työskentelen. Monet 
kuivaniemeläiset harmitteli-
vat sitä, että Iihin on turhan 
pitkä matka kulkea hoitoon. 
Tammikuussa keskustasta 
vapautui tila. Tartuin tilai-
suuteen, ja nyt otan vastaan 
asiakkaita Kuivaniemellä 
kerran pari viikossa, Sirkka 
kertoo.

Sirkka on suorittanut 
kolme vuotta kestävän her-
moratahierojan mestaritut-
kinnon, lisäksi hänellä on 
lymfahoitajan koulutus. 
Hän taitaa myös kalevalai-
sen jäsenkorjauksen, minkä 
koulutus kestää kolme vuot-
ta. Sirkan lisäksi asiakkaita 

palvelee alalle kouluttautu-
nut tytär Kati Södö.

– Hoidan lukuisista eri 
vaivoista kärsiviä asiakkai-
ta. Kalevalaisessa jäsenkor-
jaushoidossa mobilisoidaan 
niveliä sekä parannetaan 
sidekudosten ja lihasten liik-
kuvuutta venyttämällä niitä 
asiakkaan omaehtoisia lii-
keratoja hyödyntäen. Keho 
toimii ketjureaktion tavoin, 
pieni jumi jossakin voi aihe-
uttaa oireita ihan toisaalle. 
Kalevalaisesta jäsenkorja-
uksesta saadaan apua vaik-
kapa iskiakseen ja selkäsär-
kyihin. 

Hermoratahieronnassa 
puolestaan käsitellään ke-
hon ääreishermostoa ke-
vyesti käsin stimuloimalla, 
hoito vaikuttaa periaattees-
sa joka paikkaan sisäelimiä 

myöten. Yleisimpiä hermo-
ratahierojalla käyviä asiak-
kaita ovat lihaskireyksistä, 
yläraajojen kiputiloista ja 
migreenistä kärsivät, lisäksi 
apua voi saada esimerkik-
si allergioihin tai vaikkapa 
vatsavaivoihin. Antamani 
hoidot ovat kokonaisvaltai-
sia, ja niistä saa apua lähes 
vaivaan kuin vaivaan, Sirk-
ka kuvailee.

Sirkan antamat hoidot 
sopivat kaikille ikään ja 
kuntoon katsomatta, vain 
raskaana olevia tai leikkauk-
sista toipuvia ei voida hoitaa 
näillä menetelmillä. Hoitoti-
lanteessa ei saisi syntyä ki-
pua, sillä kehoa ei hoideta 
pakottamalla. Esimerkiksi 
ne, joita ei voi hieroa klassi-
sella tavalla, hyötyvät her-
moratahieronnasta. RM

Vuoden alussa hermoratahieroja Sirkka Jaara laajensi
toimintaansa myös Kuivaniemelle. 
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asemakylän kehittämistä 
ideoitiin paikallisten kanssa

Sanni Kemppaisen havainnekuva Asemakylän kehittä-
missuunnitelmasta, jossa kylän raitille on ehdotettu ky-
lätaloa ja raittia on elävöitetty esimerkiksi istutuksin.

Kuivaniemen Asemakylän, 
pienen maaseututaajaman, 
kehittämissuunnitelma val-
mistui helmikuussa. Sanni 
Kemppaisen toteutti ideata-
soisen suunnitelman diplo-
mityönä Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin osastolle yh-
teystyössä Iilaakso Oy:n, Iin 
kunnan ja paikallisten asuk-
kaiden ja yrittäjien kanssa.

– Työni oli ennen kaikkia 
suunnitelmatyö, jossa esitin, 
miten Asemakylää voisi ke-
hittää tulevaisuudessa.

- Aloitin työn tekemisen 

toukokuussa 2012 ja val-
mistuin arkkitehdiksi nyt 
maaliskuussa, kertoo Sanni 
Kemppainen.

Tavoitteena oli löytää ko-
konaisnäkemys Asemaky- 
län tulevaisuudelle. Kemp-
painen otti vuorovaikut-
teisen suunnittelun osaksi 
suunnitteluprosessia ja to-
teutti muun muassa kyselyn 
Kuivanimen pitäjämarkki-
noiden kävijöille viime ke-
sänä. Kyselyssä esiin tulleita 
ideoita on jalostettu työssä, 
joka koostuu analyysista ja 

suunnitelmaosasta.
– Diplomityöni aihe oli 

erittäin mielenkiintoinen 
ja mukava. Asemakylä on 
kaunis ja rauhallinen pieni 
maaseututaajama. Hienoa, 
että paikalliset olivat muka-
na työssäni alusta loppuun 
saakka. Eri tahojen kanssa 
tehty yhteistyö teki koko 
prosessista paljon monipuo-
lisempaa, iloitsee Kemppai-
nen.

Iin kunnan aluearkkitehti 
Kaija Muraja kertoo, Sannin 
työstä löytyi materiaalia, 

jonka toteuttaminen on nyt-
kähtänyt eteenpäin. Realis-
tista materiaalia oli ainakin 
oletus radan alikulun toteu-
tumisesta. Liikennevirasto 
on varautunut toteuttamaan 
sen Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen kanssa toi-
minta- ja taloussuunnitel-
makaudella 2013-2016. 

Hankkeeseen on tarkoi-
tus liittää Kuivajoentien 
tiealueen muunkinlainen 
kohentaminen ja etsiä viher-
suunnitelmalle tekijä. JK

Yrityskaari-hanke tarjoaa loppuvuodesta vielä usei-
ta koulutuksia ja monipuolisia asiantuntijapalveluita. 
Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnoiman Yrityskaa-
ri-hankkeen koulutuksiin ja tilaisuuksiin on osallistu-
nut useita kymmeniä hankealueella toimivia yrityksiä 
ja niiden henkilöstöä. Viime vuoden alussa alkanut 
hanke jatkuu vielä kuluvan vuoden loppuun saakka. 
 
Kuljetusalan direktiivikoulutusta
Elokuun lopussa järjestetään Iin Micropolikses-
sa kahtena viikonloppuna yhteensä viisi Trafin hy-
väksymää kuljetusalan direktiivikoulutuspäivää. 
Yrityskaari-hankkeen kautta hankealueen yrityk-
set saavat koulutukseen huomattavan hintaedun ja 
koulutus hoituu omalla paikkakunnalla. Koulutuksiin 
on ilmoittauduttava elokuun puoliväliin mennessä 
Yrityskaaren nettisivujen kautta tai puhelimitse Pek-
ka Vanhalalle, 050 569 4129.

Syksyn koulutuksia
Iissä alkoi keväällä taloushallinnon koulutuskoko-
naisuus, joka jatkuu elokuun lopussa. Koulutukses-
sa käydään läpi yrityksen taloushallinnon eri osa-
alueita johtamisesta kirjanpitoon ja budjetointiin. 
Taloushallinnon koulutus sopii yrittäjille, yrityksen 
johtotehtävissä oleville avainhenkilöille ja yritysten 
taloushallinnosta vastaaville henkilöille, jotka halua-
vat päivittää osaamistaan tai saada uusia ajatuksia 
omaan toimintaansa.

Lokakuun alussa jatkuvat myös tietotekniikan 
koulutukset kolmen illan Excel- ja Word-kursseilla. 
Yrityksillä on myös mahdollisuus saada henkilö-
kohtaista tietotekniikan valmennusta hankkeen 
ATK-kehittäjä Pekka Vanhalalta joko omassa yri-
tyksessään tai hankkeen toimistotiloissa.

Koulutuksiin ilmoittaudutaan viimeistään viisi 
päivää ennen koulutuksen alkamista sähköpos-
tilla osoitteeseen yrityskaari@oulunkaari.com tai 
Marja-Liisa Junekselle numeroon 08 5875 6121. 
Lisätietoja koulutuksista saa projektipäällikkö Arja 
Packalénilta, 08 5875 6911. 

Asiantuntijapalveluita yksilöllisiin tarpeisiin
Hankkeen asiantuntijapalveluita on käyttänyt jo yli 
viisikymmentä yritystä. Käytetyimpiä palveluita ovat 
olleet markkinointiin ja mainontaan, laatuasioihin 
sekä taloushallintoon ja juridisiin asioihin liittyvät 
palvelut. Asiantuntijapalvelut ovat edelleen syksyllä 
yritysten käytettävissä niin pitkään kuin niihin budje-
toidut rahat riittävät.

OTA YHTEYTTÄ! 

Yrityskaari palvelee  yrittäjiä 
vuoden loppuun saakka

Yrityskaari-hankkeen palveluista saa 
lisää tietoa hankkeen nettisivuilta 
www.yrityskaari.com tai ottamalla 

projektihenkilöstöön yhteyttä.

käänteessä.
– Saimme aikanaan ra-

kennettua Kievarin monen 
vaivan kautta ja siksi luopu-
minen nyt tuntuisi hanka-
lalta. Vaikka asiakasmäärät 
vähenevät, niin olen koko 
ikäni tehnyt asiakaspalvelu-
työtä, niin eihän sitä osaisi 
olla ilmankaan. Monet yrit-
täjät ovat kertoneet, ettei 
kannata lopettaa kun eläk-
keellä aika käy niin pitkäksi, 
Raili naurahtaa.

Hän jatkaa, että voisihan 
sitä vaikkapa lauluharras-
tuksessa kulkea. Raili kertoo 
myös olevansa ahne käsi-
töiden harrastaja. Varsinkin 
syksyllä kun illat alkavat pi-
mentyä, mikään ei ole nau-
tinnollisempaa kuin laittaa 
kutimet syyhyämään soh-
van nurkassa. 

Heinäkuussa ohjelmassa 
on keskiviikko- ja perjantai-
karaoken lisäksi orkeste-
reita, kuten 13.7. nähdään 
Tanssiorkesteri Romeot.

Markkinaviikonloppuna 
perjantaina 19.7. soittaa pai-
kallinen nuorisomusiikki-
yhtye Javas40 ja lauantaina 
20.7. pistetään jalalla koreas-
ti tanssiorkesteri The Steels-
sin tahtiin. JK

Kievari on idyllinen osa kyläraittia
Kuivaniemen Kievarin hert-
tainen hirsirakennus on 
idyllinen osa Asemakylän 
raittia. Kievari avasi ovensa 
ensimmäistä kertaa samana 
kesänä, kun Kuivaniemen 

Pitäjämarkkinat järjestet-
tiin ensimmäisen kerran 28 
vuotta sitten.

Aina yhtä aurinkoi-
nen yrittäjä Raili Suomela 
kertoo, että Kuivaniemen 

hiljeneminen näkyy myös 
Kievarissa hiljentyneinä kä-
vijävirtoina. Arkisin ei enää 
tarjota lounasta, mutta iltai-
sin isot ja mehukkaat pan-
nupitsat paistuvat käden-

Kuivaniemen Kievari on viihtyisä hirsi-
rakenteinen ravintola, joka sijaitsee kes-
keisellä paikalla. Kievari avasi asiakkaille 
ovensa ensimmäisen kerran samoihin ai-
koihin kuin ensimmäistet markkinatkin 
alkoivat, eli 28 vuotta sitten.

Savotta
Viihde & Palvelu

* Uittokahvila Huilinki
* Elämysmatkailut

Kari Kiuttu
Puh. 050 514 3116

karitapio@suomi24.fi



2013 13
Hyvän Tuulen Kuivaniemi Kesälehti 2013

Kuivaniemi
Kuivajoentie 15, 95100 
044-788 4760 

ma-la 8-21
su 12-21
ma-la 8-21

Parhaat hyödyt 

Arinan omistajalle: 
(keskimäärin/kotitalous)

Edullinen ruoka -------  125 €

Ostoedut 
S-Etukortilla

 -----------  39 €

Bonus ja 
maksutapaetu 

-------- 190 €

Maksuttomat 

pankkipalvelut  -
------- 64 €

Muut hyödyt 
(mm. Yhteishyvä-lehti)  

--------  13 €

VUODESSA YHTEENSÄ           

   = 431€
Lähde: S-ryhmän  

asiakas omistaja- ja  

asiakas  rekisteri sekä  

Osuuskauppa Arinan 

tilastot 2012

Pysyvästi edullinen

     kesäkauppa!

Monipuolinen
päivittäistavara-

valikoima!
Sale palvelee

pitkään.

Hintataso on Salessa 
aina kohdallaan,
Sale on pysyvästi

edullinen
lähikauppa.

Omistajalle  
 parhaat hyödyt

Siellä missä sinäkin

Essi Häyrynen

PARTURILIIKE

Kirkkotie 8, Ii
Puh. 040 849 7296

Miesten hiusten-
leikkaukset

ilman ajanvarausta!

Tervetuloa
Avoinna: ma-to 9-17, pe 9-16

KUIVANIEMEN 
KOIRAHOITOLA

Löytöeläinten 
vastaanotto

Simon ja Iin alueelta
040 720 0506

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

Asentajankatu 13
04600 Kemi

Puh. 0207 288 520
Fax. 016-250 971

Oijärven Nuorisoseuranta-
lolla Sampolassa järjestetään 
perinteiseen tyyliin Sikajuh-
lat lauantaina 3. elokuuta, 
aloitetaan kello 20.30 ja jat-
ketaan kahteen saakka. Il-
tatapahtumassa on tiedos-
sa tanssimusiikkia Mikko 
Tapion ja hänen yhtyeensä 
tahdittamana. Lisäksi Syssi 
tulee vetämään suosittua ka-
raokea.

Nuorisoseura hoitaa li-
säksi paikalla makkaran-
myyntiä ja mitä olisikaan 
Sikajuhlat ilman sianlihaa, 

sikajuhlat vetävät oijärvelle 
satamäärin ihmisiä

jota saa ostaa annoksina 
nautittavaksi. Tilaisuuteen 
odotetaan reilua 400 henki-
löä, kuten viime kerrallakin. 
Väki koostuu mökkiläisistä, 
alueen asukkaista ja jotkut 
tulevat kauempaakin, ker-
too seuran sihteeri Veera 
Kuha.

- Tällä tilaisuudella kerä-
tään varoja nuorisoseuran 
toimintaan, ja kyllähän niil-
lä tuloilla tuon mökin pitää 
lämpimänä talven ajan. On 
meillä myös kahdet tanssit 
heinäkuussa, 6.7. ja 20.7., ja 

oijärven nuorisoseurantalo Sampo-
laan tulee vipinää kun elokuussa jär-
jestetään suosittu Sikajuhla.

talvellakin pidetään muuta-
mia tansseja, kertoo Veera.

Sampolassa on isot tilat 
sekä baari ja ulos voidaan 
pystyttää teltta. Toimintaa 
talolla riittää ympäri vuo-
den, kuten kansalaisopiston 
tanssikursseja ja lisäksi tilaa 
vuokrataan hää- ja muuhun 
juhlakäyttöön sekä kokouk-
sia varten. Istumapaikkoja 
löytyy noin 200 henkilölle, 
joista pöytäpaikkoja on va-
jaalle sadalle. JK

e-mail: sirpa@kotihoitominerva.com

Kotihoito Minerva

Kokonaisvaltaista hoivaa ja 
huolenpitoa vauvasta vaariin

p. 040 5866417

Iin kunnan palveluseteliyrittäjä

IIJOEN
KALASTUSLUVAT
Nenonen, Jäppinen,
Kuha, Kärkkäinen

Luvat koko
Iijokisuulle ja 
merialueelle.
Säännölliset 

kirjolohi-istutukset
Illiin ja Yläaltaalle.

Lisätietoa:
www.kalaaiista.fi /

Etelä- ja Pohjois-Iin
kalastuskunnat
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Kuivaniemen toimisto:
Oijärventie 13 B 2, 95100 KUIVANIEMI
Teemu Veteläinen puh. 0400 318 607
etunimi.sukunimi@mhypudasjarvi.fi

Metsänomistajien itsensä hallitsema - takuulla metsänomistajien asialla!

ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa!

metsänhoitoyhdistys
TURVALLINEN VALINTA

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

Palveluseteli tai kotitalous-
vähennysmahdollisuus

P. 045 631 2698

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua

www.kuiva-turve.fi

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

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

Mooseksen perintö

Tämän maalaiskomedi-
an nimi tuli mieleen Kuiva-
niemen kesälehteen juttua 
aloitellessani. Tv- sarjoissa 
maaseutu on aina parhaim-
millaan. Eletään kesää, mai-
semat ovat kauniita, pellot 
hoidettu ja vedet kimalte-
levat. Yrittäjiä on takseista 
valimoihin, kyläkaupat pal-
velevat, tapahtumista ei ole 
puutetta ja kuntapoliitikot 
tyhmiä konnia. Vaikka yh-
täläisyyttä ehkä löytyy, mie-
lessäni ajattelin jotakin suu-
rempaa. Miksi katsojaluvut 
lasketaan aina miljoonissa 
ja mikä vetää suomalaista 
maaseudun pariin? Vaikka 
sarjoissa kuvataan osin ka-
donnutta, paljon on sitäkin, 
mikä on nenämme edessä.

Näiden alueiden asutus 
ja elinkeinotoiminta on van-
haa. Oijärvellä on asuttu jo 
kivikaudella, Kuivaniemen 
asutus on peräisin 1500-lu-
vun alkupuolelta, mistä se 
on levinnyt jokivartta pit-
kin ylös Oijärvelle saakka. 
Maantieyhteys Kuivanie-
meltä Oijärvelle on raken-
nettu 1800-luvun lopulla. 
Puutavaraa on uitettu Kivi-
joesta, Oijärven läpi Kuiva-

jokeeen. Olhavan Nybyssä 
oli aikansa huomattavin la-
sitehdas. Mielestäni on päi-
vänselvää, että nämä satoja 
tai jopa tuhansia vuosia asu-
tut paikat asutaan jatkossa-
kin. Pitkässä ajanjuoksussa 
meidän aikamme, muutama 
kymmenen vuotta, on kuin 
perhosen siiven isku.

Ihmisen mieli on siitä 
kummallinen, että se muis-
taa positiiviseksi ajan, kun 
kaikesta oli puutetta, väkeä 
oli paljon, kilpailu leivästä 
oli kovaa, ainoastaan toive 
paremmasta vei seuraavaan 
päivään. Nykyajan helppo 
elämä saa pelkäämään me-
nettämistä, nähdään helpos-
ti vain uhkakuvia, suunta 
huipulta vie vain yhteen 
suuntaan. Tosiasiassa lyhy-
ellä aikavälillä, ilman suuria 
avauksia, Kuivaniemen alu-
een asukasmäärä ja työpai-
kat eivät varmasti räjähdä 
kasvuun, eikä tarvitsekaan. 

Oijärven kulta on ehkä 
mahdollisuus tulevaisuu-
dessa, Simon ydinvoima jo 
menneen talven lumia. Mie-
lestäni maaseudun oikea vä-
kiluku ei välttämättä ole ny-
kyisellään kaukana oikeasta. 

Sodanjälkeisten suurten ikä-
luokkien elättämiseen kan-
tokyky ei yksinkertaisesti 
riittänyt. Enemmän on kyse 
oikeasta ikärakenteesta, joka 
on hankala säilyttää ikään-
tyvässä Suomessa, erityises-
ti maaseudulla.

Kuivaniemen ja lähialu-
een yritystoiminta, ja sitä 
kautta työpaikat on saatava 
säilytettyä ja kasvuun. Pa-
rasta uuden yritystoiminnan 
tukea ovat toiset yrittäjät, 
heiltä saa oppia ja uskallusta. 
Pienen paikkakunnan yrittä-
jän palveluasennetta tai vali-
koimaa moitittaessa, ei ehkä 
ajatella asian toista puolta. 
On tärkeä käyttää oman alu-
een palveluja, yhtä tärkeää 
sanoa joskus sana, kiitos. 
Tulevaisuudessa maatalous, 
bioenergia, koneyrittäjyys, 
hoiva-ala, liikenne, kauppa 
ja muut erilaiset palvelut 
ovat hyvä runko paikallisel-
le yhteisölle, jossa jokaista 
ihmistä tarvitaan. Toimivas-
sa ympäristössä viihtyvät 
myös muualla työssä käy-
vät. Yritystoimintaa maa-
seutu alueille syntyy kovin 
hitaasti elinkeino-ohjelmilla 
ja juhlapuheilla, jos niitä ei 

kunnioiteta päätöksenteos-
sa. Näillä alueilla yritystoi-
minta tai työpaikan saanti 
lähtee omasta päätöksestä ja 
uskalluksesta, vetoapua saa 
mm. yritysasiamieheltä jos 
tarvitsee.

Kuivaniemen markki-
nointi on tärkeä asia mihin 
pitää panostaa. Kuivanie-
mestä tulisi olla oma mo-
nivärinen esite, jossa ker-
rottaisiin hyvistä tonteista, 
harrastusmahdollisuuksista 
ja palveluista jotka ovat nor-
maalin pienen kuntakes-
kuksen tasoa. Kuvattaisiin 
metsiä, järvimaisemaa, jo-
kea ja merta. Hyviä asioita 
mitä jo aiemmat sukupolvet 
ovat arvostaneet. Iin kunnan 
ehdoton etu on, että entisen 
Kuivaniemen kunnan alue 
ja Olhava menestyvät jat-
kossakin.

Ehkä tässä on kyse juuri 
siitä Mooseksen perinnös-
tä. Ei osakemiljoonista vaan 
uskosta tähän alueeseen ja 
ihmisiin. Jos vain tarkkaan 
katsomme, olemme keskellä 
kesäistä tarinaa.

Ilkka Pakonen
Iin kunnanvaltuuston pj

”Jos vain tarkkaan 

katsomme, olemme keskellä 

kesäistä tarinaa.”

Ilkka Pakonen painottaa, että Kuivaniemeltäkin löytyy television maalaissarjoista tuttua idylliä.
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Puh. 0400 395 519, fax 016-282 372
erkki.rapakko@pp.inet.fi

Ajoksentie 623, 94900 keMI

www.ekoromu.com

• myynti • asennus • huolto
Asentajankatu 14 94600 Kemi 

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

Kemin LVI-Palvelu oy

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

Viestitie 2, 87700 Kajaani  • Puh. (08) 4795 211   

www.suomalainenlehtipaino.fi

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

Puh. 044 219 4206
teroviitala@hotmail.com

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

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

*kalevalainen jäsenkorjaus
*hermoratahieronnat
*lymfahoito
*detox –koko kehon puhdistus

Hoitoja 
Iissä Pikkusorosentie 53 
Kuivaniemellä Ratatie 2

Sirkka Jaara 040 744 9738 
Kati Södö 040 544 8884

Puutavaran kuljetusta

H&M MIETTUNEN KY
Ratatie 112 A, 95100 Kuivaniemi

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

Iin tietoverkko-osuuskun-
nan osakashankinta on läh-
tenyt mukavasti käyntiin. 
Kesäkuun lopussa osuus-
kunnan jäsenmäärä oli jo 120 
paremmalla puolella. Hal-
lituksen puheenjohtaja Ari 
Alatossava kertoo, että lisää 
osakkaita tarvitaan vielä, jot-
ta hanke voidaan toteuttaa.

Osuuskuntamalli on tasa-
puolinen kaikille, sillä näin 
runkoverkosta kauempana 
asuvat henkilöt eivät joudu 
maksamaan enempää kuin 
lähempänä asuvat. Laaja-
kaistaverkostosta tulee näin 
asiakkaittensa omistama ja 
verkon operaattorina tulee 
toimimaan Iin Tietoverkko-
osuuskunta.

– Tämä asia on tärkeä 
kaikille haja-asutusalueiden 
asukkaille, sillä riittävän 
laajan yhteysverkon toteu-
tuminen turvaa sekä yksi-
tyisille ihmisille että yrit-
täjille samat palvelut kuin 
asutuskeskuksissa asuville. 
Palveluiden saatavuus on 
jo nyt hankalampaa, mutta 
netin välityksellä moni arki-
päiväinen asia, kuten pank-
kiasioiden hoito tai asiointi 

Osuuskunta on tasapuolinen 
laajakaistaa tarvitseville

eri virastoissa helpottuu, 
Juhani Salmela kertoo.

Hankkeen taustalla on 
vuonna 2008 valtioneuvos-
ton tekemä periaatepäätös, 
että vuoteen 2015 mennessä 
lähes kaikilla suomalaisilla 
tulee olla yhteneväiset mah-
dollisuudet internetyhtey-
teen. Yli 99 prosenttia väes-
töstä olisi enintään kahden 
kilometrin etäisyydellä 100 
Mbit/s valokuitu- tai kaape-
lirunkoverkosta.

Iin kunta tekee syksyllä 
päätöksen hankkeen toteu-
tumisesta. Kunnat on jao-
teltu varallisuutensa perus-
teella vastaamaan hankkeen 
kustannuksista tietyn osan. 
Iin kunnan osuus hankkeen 
kustannuksista on kolman-
nes, julkista tukea EU:lta 
saadaan saman verran. Lop-
puosuus katetaan  osuus-
kunnan ottamalla pitkäai-
kaisella pankkilainalla.

Heinäkuussa laajakais-
ta-asiaa esitellään Kuiva-
niemen Pitäjämarkkinoilla 
20.–21.7. ja samalla on myös 
mahdollisuus liittyä jäse-
neksi. JK

juhani Salmela esittelemässä laajakaistahanketta 
Iin Lohimarkkinoilla.

Uusia jäseniä
Kuivaniemen Yrittäjät ry on 
saanut tämän vuoden puo-
lella kolme uutta jäsentä. 
Nyt yhdistyksellä on yhteen-
sä 35 jäsenyritystä.

Kuljetusliike J. malinen 
oy on Juho Malisen tielii-
kenteen tavarankuljetuksen 
parissa toimiva yritys.

lomituspalvelut antti 
Karén toimii Kuivaniemeltä 
käsin Haukiputaan ja Tervo-
lan välisellä alueella.

metsäkoneurakointi 
pentti soikko harjoittaa 
Metsätaloutta palvelevaa 
toimintaa.

yrittäjäyhdistyksen jäse-
neksi liittymällä saat käyt-
töösi myös aluejärjestön ja 
keskusliiton tarjoamat edut. 

Järjestönä vaikutamme sii-
hen, että yhteiskunta ja sen 
päättäjät suhtautuvat kan-
nustavasti ja tukien yrittä-
jyyteen. Jäsenenä saat rahan-
arvoisia jäsenetuja muiden 
muassa vakuutuksista, polt-
toaineista ja majoituksesta. 
Yrittäjäjärjestön neuvonta-
palvelu ja koulutukset tuke-
vat yrittämisen haasteissa ja 
auttavat välttämään karikot 
jo ennakolta.

Toivotamme tervetul-
leiksi joukkoomme kaikki 
yrittäjät, oletpa ollut yrit-
täjänä pitempään tai vasta 
ryhtynyt yrittäjäksi tai olet 
kiinnostunut seniorijäse-
nyydestä. Meitä on jo 115 
000 Suomessa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
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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

Kesäterveisiä  
Iilaaksosta

Iilaakso Oy:n tällä hetkellä 
uusin meneillään oleva pro-
jekti on uuden kouluraken-
nuksen tekeminen Iin kes-
kustaan, kertoo yrityksen 
toimitusjohtaja Ari Alatossa-
va. Viimeisiä päätöksiä vielä 
odotellaan, mutta tarkoitus 
olisi aloittaa rakentaminen 
syksyllä ja saada kevääksi 
rakennus valmiiksi.

Tavoitteena on rakentaa 
siirrettävä rakennus, jonka 
Iin kunta vuokraa Iilaakso 
Oy:ltä koulurakennukseksi. 
Alatossavan mukaan kou-
lutilojen tarve on niin suuri, 
että nopean ja riittävän suu-
ren koulutilaratkaisun löy-
täminen oli välttämätöntä.

Iilaakso Oy on Iin kunnan 
omistama kiinteistö- ja kehi-
tysyhtiö. Yhtiö rakennuttaa 
ja vuokraa toimitiloja yri-
tysten ja kunnan käyttöön. 
Tällä hetkellä Iilaaksolla on 
omistuksessaan 11 teolli-
suushallia sekä yhtiö vuok-
raa toimisto- ja puhdastiloja 
Micropoliksen kiinteistössä.

Toimitilavuokrauksen 
lisäksi Iilaakso hoitaa Iin 
kunnan puolesta kunta-
markkinointia, matkailun 
kehittämistä sekä energia-
asioita. Vuosi sitten avat-

tu matkailusivusto www.
visitii.fi on olennainen osa 
kunnan markkinointia ja se 
tarjoaa puitteet matkailu-
yritysten markkinoinnille. 
Tarkoitus on, että Iihin tule-
va löytää kaiken tarpeellisen 
tiedon matkailusivuilta, oli-
pa kyse perhematkaajan tai 
yrityksien tarpeista.

Suomen suurin  
tuulivoiman keskus
Energia-asiat ovat Iissä tär-
keässä asemassa. Ari Ala-
tossavan mukaan, jos kaikki 
tällä hetkellä vireillä olevat 
tuulivoimaan liittyvät inves-
toinnit toteutuvat, silloin Iin 
alueelle syntyy Suomen suu-
rin tuulivoimakeskittymä.

– Olhavan Myllykankaal-
le on jo hankittu luvat 29 
tuulivoimalalle. Tuuwatin, 
Taaleritehtaan ja Winwindin 
rakentamasta kokonaisuu-
desta muodostuu ylivoimai-
sesti Suomen suurin tähän 
asti rakennetuista puistois-
ta, toteaa Alatossava.

Omavaraisen ja ympäris-
töystävällisen energiatuo-
tannon lisäksi myös imagon 
kannalta tuulivoiman tuke-
minen kannattaa. Tärkeintä 
kuitenkin on päästä öljyn 

käytöstä eroon.
– Tuulivoima on hyvä 

asia, mutta se ei sovi joka 
paikkaan. Meillä on onneksi 
paljon lääniä, jotta tuulivoi-
mapuistoja ei tarvitse raken-
taa asutuksen välittömään 
läheisyyteen. Tulevaisuu-
dessa yleistyy tuulivoiman 
rakentaminen teollisuusalu-
eille ja satamiin, joissa to-
hinaa on muutenkin. Tästä 
toimiva esimerkki löytyy jo 
esimerkiksi Torniosta, ker-
too Alatossava.

Suunnitteilla on myös 
paikallisesti tuulivoimatuo-
tannosta kertova infopiste, 
jonka toteuttamiseksi yh-
teistyökumppaneita aletaan 
kerätä tulevan syksyn ai-
kana. Kolmeulotteisen säh-
köisen infotaulu sisältäisi 
reaaliaikaista tietoa ener-
giatuotannosta ja muuta 
tuulivoimatoimijoiden tuot-
tamaa sisältöä. Alatossava 
toivoo, että tuulivoimatoi-
mijoita tulisi sankoin jou-
koin mukaan, sillä projektin 
toteutuminen on siitä kiin-
ni. Nurkkaus sijoitettaisiin 
Kuivaniemen Merihelmen 
tiloihin, sillä se on tuulipuis-
toihin nähden keskeisellä 
paikalla. JK

Tuulivoimaloita 4-tieltä kuvattuna olhavan kohdalla. 

TAINIKOSKI OY

Yksityiset lomittajapalvelut 
ovat yleistymässä. Yli kym-
menen vuotta kunnan lomit-
tajana työskennellyt Antti 
Karén perusti oman yrityk-
sen puoli vuotta sitten.

– Kunnan puolella te-
keminen on kankeampaa, 
esimerkiksi kuntarajat ra-
joittavat työntekoa. Nyt yk-
sityisenä lomittajana voin 

Yrittäjältä joustavia ja monipuolisia lomituspalveluita
joustaa monissa asioissa, ja 
siten palvella asiakkaita pa-
remmin, Karén perustelee 
yrittämisen hyviä puolia.

Tällä hetkellä Karén toi-
mii laajalla Haukipudas–
Tervola -välisellä akselilla, 
yleensä hän työskentelee 
yhdellä tilalla useamman 
päivän jaksoissa. Koska 
mies on työskennellyt alalla 

pitkään, on suurin osa maa-
tiloista tuttuja ennestään. 
Lomituspalveluihin kuulu-
vat kaikki maatilan hommat 
rehunteosta karjanhoitoon 
ja muihin konetöihin kuten 
linkoukseen.

– Lomittaja tekee samat 
työt kuin maatilan omista-
ja. Tarkoituksena on, että 
tilalliset saisivat pitää het-

Kuivaniemen Aseman Urheilukentällä Pitäjämarkkinat la-su 20.–21.7.

ken vapaata. Tosin kesäi-
sin on yleensä niin paljon 
hommaa, että vapaisiin ei 
ole aikaa, vaikka lomittaja 
olisikin paikalla auttamassa. 
Varsinaisia lomia tilalliset 
pitävät eniten joulun aikaan. 
Lomittajan hiljaisinta aikaa 
on alkuvuosi. Töitä on kui-
tenkin riittänyt hyvin yri-
tyksen alkutaipaleen aikana, 

vapaapäivistä on itse asiassa 
ollut pulaa, toteaa Karén 
tyytyväisenä. 

Lomituspalveluiden li-
säksi Karén antaa kaivinko-
neurakointipalveluita, työt 
liittyvät lähinnä ojittami-
seen, pellonraivaukseen ja 
muihin maatilojen maansiir-
totöihin. Mies suunnittelee 
konepuolen laajennusta tu-

levaisuudessa.
– Erityisesti rehunteko-

palveluihin liittyvien ko-
neiden hankinta on ollut 
mielessä. Näin ollen maan-
viljelijöiden ei tarvitsisi itse 
ostaa koneita, ja he voisivat 
ulkoistaa palvelut tarpeen 
mukaan. RM
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• MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUT
• MAALÄMPÖPUMPUT
• LVI-TYÖT
• LVI-TARVIKKEIDEN  MYYNTI JA ASENNUS

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

Puh. 040 722 0500

ARTTU HÖYHTYÄ OY

Puh. 040 843 7088

LVI-URAKOINTI

- putkityöt -
- maalämpöjärjestelmät -

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

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 

T

Kotimaista energiaa - www.vapo.fi kaakkuriniemi@suomi24.fi

Kuljetusliike
KAAKKURINIEMI OY

• Turvekuljetukset • Rahtikuljetukset • Lavettikuljetukset

Puh. 050 441 3121

Sähköä tuulesta, vedestä ja auringosta

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

Paloasemantie 13
91100Ii
www.iinenergia.fi

KONEVARONEN OY
Jäämerentie 1

94450 Keminmaa
FINLAND

phone. +358 400 692 972
email. kone.varonen@pp.inet.fi

www.konevaronen.com

Tänä vuonna kesä alkoi 
vauhdikkaasti toukokuun 
pitkällä hellejaksolla. Itsel-
le on jäänyt elävästi mie-
leen vastaavanlainen kevät 
vuodelta 1992, jolloin olin 
ensimmäistä kesää turve-
tuotantoon liittyvissä ke-
hittämistehtävissä Piip-
sannevalla Haapavedellä. 
Tuotanto oli täydessä vauh-
dissa heti vapun jälkeen.

Huimasti ovat kehitty-
neet niin tuotantomene-
telmät kuin vesiensuoje-
lurakenteetkin 21 vuoden 
aikana. Tuotannon tehok-
kuus on moninkertaistunut, 
ja päästöt ovat vähentyneet. 
Kuivajoen yhteistarkkailun 
2012 tulosten mukaan Kui-
vajoessa havaitusta fosfori- 
ja typpipitoisuudesta noin 
kahdesta kolmeen prosent-
tia on aiheutunut turvesoi-
den päästöistä. Vuosi 2012 
oli niin sanottu tehotark-
kailuvuosi, jolloin kaikki 
Kuivajokeen valumavetensä 
laskevat tuotantoalueet oli-
vat tarkkailussa mukana, ja 
vesimääriä mitattiin jatku-
vatoimisilla mittareilla.

Viime talvena turveva-
rastot ajettiin tyhjäksi useas-
sa paikassa jo alkuvuodesta, 
koska sateisen kesän ja ma-
taloituvien kenttien vuoksi 
tuotantomäärät jäivät vähäi-
siksi. Kuivaniemellä turvet-
ta saatiin tuotettua kohtuul-
lisen hyvin, sillä sademäärät 
jäivät täällä meillä muuta 
maata pienemmiksi.

Suomessa turvepula on 

Turpeentuotantokausi  
lähti käyntiin vauhdikkaasti

johtanut siihen, että kivihii-
len ja muun tuontienergian 
käyttö ovat lisääntyneet. 
Energiapuulla saatiin kor-
vattua vain noin 15 prosent-
tia turvevajauksesta. Sää-
olosuhteiden ohella mieltä 
askarruttaa uusien tuotanto-
alueiden ympäristölupapää-
tösten pitkittyminen Alue-
hallintovirastoissa. 

Paikallista osaamista 
hyödyntäen
Olen useassa yhteydessä 
saanut todeta, että Kuiva-
niemellä on pienenkin yri-
tyksen helppo toimia, kun 
ei tarvitse kaikkea itse osa-
ta. Paikallisilta löytyy osaa-
mista niin moneen asiaan. 
Tästä yksi osoitus on Oi-
järven kalastusyhdistyksen 
avulla toteutettava Oijärven 
hoitokalastus. Kuiva-Turve 
ja Vapo osallistuvat Oijär-
ven hoitokalastukseen, jolla 
edesautetaan vesistön tilan 
parantumista poistamalla 
roskakalaa vuosittain noin 8 
000 kiloa.

Oijärven ravinnekuormi-
tuksesta noin 20 prosenttia 
aiheutuu turvetuotannosta 
Suomen Ympäristökeskuk-
sen arviointijärjestelmän 
mukaan. Noin puolet kuor-
mituksesta tulee metsä- ja 
maatalouskäytössä olevilta 
alueilta.

On ollut hienoa seurata 
Vatungin alueen piristy-
mistä, kun Kuivaniemen 
Nuorisoseura aloitti toimin-

nan kesäravintola Pookissa. 
Tämä on mahdollistanut 
myös sen, että veneilijät 
voivat käyttää palvelusata-
man sauna- ja wc-tiloja. Va-
tungin tuulivoimaloissa on 
tehty kesäkuussa mittavia 
remontteja, joissa toimivat 
huoltomiehet ovat saaneet 
hoidettua ruokahuollon 
Pookissa. Paikalliset kalasta-
jat ovat myös osaltaan huo-
mioineet Vatungin sataman 
merkityksen matkailu- ja 

virkistysalueena.
Lopuksi haluaisin heittää 

haasteen Kesälehden luki-
joille. Jos arvaat tai tiedät, 
kuinka monta täysperävau-
nurekkaa turvetta Kuivanie-
meltä on tuotettu vuosina 
1990–2012 Kuiva-Turpeen 
soilta, voit käydä oikeasta 
vastauksesta noutamas-
sa lippiksen Kuivaniemen 
markkina-alueen infosta.

Virpi Käyhkö

Puutiosuon turvetuotantoalueelta pintavalutus-
kentältä lähtevästä vedestä otetaan näytteitä ym-
päri vuoden ja vesimäärää tarkkaillaan mittapa-
dolla jatkuvatoimisella mittarilla.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.
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Kuivarock on musiikkitapah-
tuma, joka järjestetään keväi-
sin Kuivaniemen koululla. 
Tapahtuma on järjestetty en-
simmäisen kerran jo vuon-
na 2006 ja sen esiintyjät ovat 
Kuivaniemen koulun, Simon 
koulun sekä Simon lukion 
oppilaita.

Tänä vuonna Kuiva-
rockissa sää oli aurinkoinen. 
Oppilaskunta myi tapahtu-

Aurinkoinen Kuivarock

massa herkkuja, ja varsinkin 
juomat menivät nopeasti 
kaupaksi. Oppilaat ja opet-
tajat nauttivat hyvästä mu-
siikista ja lämpimästä säästä. 
Myös joidenkin oppilaiden 
vanhemmat tulivat katso-
maan Kuivarockia. Joskus 
paikalle saapuu myös yllä-
tysesiintyjiä, ja tänä vuonna 
oppilaiden iloksi keikkaile-
maan saapui Olli-PA kitaris-

tinsa Jesse Heikkisen kanssa.
Olli-PA ei vielä lapsena 

osannut haaveilla rap-artis-
tin urasta, vaan hän aloitti 
räppäämisen vasta 16-vuo-
tiaana. Olli-PAn ura alkoi 
siitä, kun hän muutti erään 
pojan kanssa samaan taloon. 
Tämä poika räppäsi, joten 
sitä kautta Ollikin tutustui 
uuteen musiikkilajiin, ja al-
koi tykätä siitä.

Kuivarockin esiintyjät koostuvat yleensä Kuivaniemen ja Simon koulujen oppilaista.

Olli-PA ja Jesse Heikkinen 
pitivät Kuivarockista erittäin 
paljon, ja he sanoivat, että ta-
pahtuma oli ihan paras ava-
us kesälle. Ollilla on paljon 
keikkoja kesällä. Poikien ke-
säisen letkeään tunnelmoin-
tiin voi tutustua Youtubessa 
etsimällä kappaletta Vapaan 
miehen on helppo hymyillä.

Räppäri olli-PA ja kitaristi jesse Heikkinen ihastut-
tivat letkeällä yllätysesiintymisellä Kuivarockissa.

Emilia Patokoski, Salla Sassi, Satu Hakoköngäs
Kuivaniemen koulun 7A

Iin kunta toimitti Erkki Paason kotitilan pihalle hä-
nen isälleen Hannes Paasolle omistetun kunnialaa-
tan. Erkki naurahtaa, että olisikohan parempi paik-
ka ollut Luola-aavalla, jonka asuttamista Hannes 
aikanaan oli intohimoisesti tutkinut.

Kotiseutuaate elää vahvana Kuivaniemellä

Taustalla on Erkki Paason kotitilan ensimmäinen 
rakennus, jossa aikanaan Erkin isovanhemmat ma-
joittuivat.

Kuivaniemen kotiseutuyh-
distyksen järjestämässä Ko-
tiseutupäivä-tapahtumassa 
sunnuntaina 30.6. kuultiin 
Erkki Paason puhetta koti-
seuturakkauden ja –tietou-
den vaalimisesta.

– Kotiseutuyhdistystoi-
minta ylläpitää ihmisten 
kesken yhteyttä, jossa val-
lan ja oman edun tavoittelu 
on tuntematon käsite. Siellä 
myöskään euro ei ole ainoa 
määräävä tekijä, vaikka se 
usein on välttämätön väline. 
Uurastamalla kotiseutuaat-
teen valossa voi kerätä sel-
laista omaisuutta, johon in-
flaatio ei pure, puhui Paaso 
tilaisuudessa.

Kotiseututietous tuli Erk-
ki Paasolle kirjaimellisesti 
perintönä. Hänen isänsä, 
joka tutki intohimoisesti 
varsinkin kotiseudun his-
toriaa, oli jättänyt pojalleen 
pahvilaatikoittain tutki-
maansa sekä tuottamaansa 
materiaalia.

– Isä pääsi vuonna -58 
eduskuntaan, jolloin hän 
töidensä vuoksi pyysi minut 

ja perheeni asumaan koti-
tilallemme. Suunnitelmissa 
oli alkaa maanviljelijäksi, 
mutta poikamme hengitys-
tieongelmien vuoksi eläin- 
ja heinäpölystä piti hank-
kiutua eroon. Sitten menin 
Ouluun autokouluun, jonka 
jälkeen ajelin palkollisena 
eri firmojen kuorma-autoja 
ja sittemmin myymäläau-
toakin seitsemän vuotta, 
muistelee Paaso ja jatkaa:

– Nyt vaimon sairastu-
misen ajattelin, että olenhan 
minä ennenkin pystynyt 
tekemään elämässä täys-
käännöksen tarvittaessa. 
Nyt olen töissä omaishoita-
jana kotona, vuorokauden 
ympäri. Ei tästä työstä juuri 
palkita, mistä osoitan kun-
taa sormella, mutta toisaal-
ta, eipä tätä rahan vuoksi 
tehdäkään.

Varhaisimman sysäyksen 
Paaso kokee saaneensa koti-
seututyön pariin vuonna -52 
eli vuosi kotiseutuyhdistyk-
sen rekisteröimisen jälkeen. 
Tuolloin hänet ja monta 
muuta nuorta nimettiin yh-

distyksen jäsenkerääjiksi. 
Kuitenkin aktiivisin vaihe 
kotiseututyön parissa hä-
nellä alkoi isänsä kuoleman 
jälkeen. Paaso oli myös pit-
kään yhdistyksen puheen-
johtajana 90-luvulta vuoden 
2002 kotiseutupäiville saak-
ka.

– Museorakennuksen koh- 
talo oli suurin asia puheen-
johtajuuskaudellani. Raken-
nuksen kaksi ensimmäistä 
hirsikerrosta olivat jo pai-
numassa maahan ja lisäksi 
vesikaton vuotaminen oli 
pilannut myös välikaton. 
Kunnalta saatiin avustusta 
ja vanhojen rakennusten pe-
ruskorjauskurssilaisista saa-

tiin työvoimaa remonttiin, 
Paaso selostaa.

Yhdistyksen nykyisestä 
toiminnasta Paaso nostaa 
esille vanhojen työtapojen 
esittelyä, joihin koululaiset 
ovat olleet osallistumassa. 
Esimerkiksi männynjuuri-
köyden teon joka vaiheessa 
on ollut tutustujia. Lisäksi 
johtokunnan pitkäaikaiset 
jäsenet Anne Riepula ja Rai-
mo Hentonen saavat uuras-
tuksestaan Paasolta suuret 
kiitokset. Heidän ansiostaan 
esimerkiksi lauluillat ovat 
vetäneet museoaluetta elä-
vöittävää väkeä runsaasti 
paikalle. JK
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Iin Tietoverkko-osuuskunnan 
kotisivut on avattu! Täytä koti-
sivuilla oleva liittymislomake ja 
varmista, että olet mukana jo 
rakennusvaiheessa!

Osuuskunnan liittymismaksu 
on 100 € ja kuukausimaksu 
50 €, sitten kun liittymä on 
käyttövalmiina.

Kotisivuilta löydät sähköisen 
liittymislomakkeen, täytä 
lomake huolellisesti ja lähetä 
se meille mahdollisimman pian!

www.iintietoverkko.fi

Kuivaniemen kotiseutuyh-
distyksen talkooporukalla 
on ollut kiireinen kevät. Mu-
seon päärakennuksen vanha 
pärekatto on poistettu ja ti-
lalle on naulattu kaunis vaa-
lea pärekatto. Entinen katto 
ei ollut pärekatoksi vanha, 
mutta se oli uusittava teko-
virheen vuoksi. Katto oli ri-
kottu suurilla nauloilla, joil-
la linjalauta oli kiinnitetty 
kutakin pärekertaa naulatta-
essa räystäältä harjalle. Mis-
tään katosta ei synny kun-
nollista, jos se rikotaan jo 
ennen valmistumistaan.

En muista nähneeni vuo-
sikausiin missään uutta 
pärekattoa. Se ei ole enää 
muodissa. Muut materiaa-
lit ovat sen syrjäyttäneet ja 
samalla pärekaton tekotaito 
on jäänyt harvojen ihmis-
ten taidoksi. Nuorilla ei ole 

IIN KIINTEISTÖ- JA
JÄTEHUOLTO V. PAAKKOLA

Palukantie 22, 91100 Ii

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

Teemme puhdasta jälkeä. Soita toki 817 3496
P. 08-817 3496, 0400 388 622, 0400 689 818

Museon  kulmilta

Perinteisten rakennusmenetelmien taitajia naputtelemassa pärekattoa pai-
koilleen. Kuva Kerttu Väätäjä.
ollut mahdollisuutta oppia 
vanhaa perinnettä. Meillä 
oli onneksi mukana kaksi 
reipasta nuorta naistakin 

oppimassa pärekaton tekoa. 
Talkoohengen mukaisesti 
paikalla oli naisten huolto-
joukkue, joka tarjoili ruokaa 
ja kahvia.

Kattona päreistä naulattu 
katto on varmasti yhtä hyvä 
ja pitkäikäinen kuin muista-
kin materiaaleista tehty, ja 
se edustaa vanhaa paikallis-
ta kulttuuria. Paikallinen sa-
nomalehtikin kirjoitti asiasta 
sävyssä "museo on pärekat-
tonsa ansainnut".

Uuden katon suojassa 
museolla on kuluvana ke-
sänä suutariaiheinen näyt-
tely ja Ollikaisen puolella 
on käsitöitä esillä. Museo 
on avoinna heinäkuussa vii-

konvaihteessa puolesta päi-
västä iltakuuteen. Lauluil-
toina ovet ovat aina avoinna 
sekä muulloinkin, jos kiin-
nostusta ilmenee.

Yhteislauluiltoja viete-
tään Kuivaniemen kotiseu-
tumuseolla tiistaina 16.7. 
kello 18 ja tiistaina 30.7. 
kello 18. Talkoita pidetään 
elokuun loppuun saakka 
tiistaisin kello 17, lukuun ot-
tamatta lauluiltoja. 

Kotiseutuyhdistys on jäl-
leen mukana Kuivaniemen 
pitäjämarkkinoilla 20.–21.7.

Antti Ellilä
Kotiseutuyhdistyksen pj.

Pärekatto valmiina. 
Kuva Kerttu Väätäjä.

- Kuivaniemen Nuorisoseu-
ra tulee perinteiseen tyyliin 
pyörittämään Markkinabin-
goa ja paistamaan muurin-
pohjalettuja pitäjämarkki-
noille.  Letunpaistoon onkin 
tänä vuonna tulossa uusia 
innokkaita talkoolaisia, pu-
heenjohtaja Raimo Ikonen 
iloitsee. 

Lauantaina ja sunnuntai-
na kello 14 pidettävä bingo 
on saanut vuosittain hyvin 
osallistujia, hyvien palkinto-
jen ansiosta.

Viime vuonna nuoriso-
seuran talolla pidettiin yli 
sata erilaista tapahtumaa. 
Osa oli nuorisoseuran itse 
järjestämiä tanssi-, liikun-
ta- ja teatterikursseja sekä 
karaokea ja tansseja. Lisäksi 
nuorisoseuran taloa vuokra-
taan juhlakäyttöön. Seuran 
puheenjohtaja Raimo Ikonen 
kertoo, että tulevaisuudessa 

Nuorisoseuran talon varustelu kohentui huimasti
suurien tilaisuuksien pitämi-
nen on helpompaa, sillä tal-
vella tehdyn remontin yhte-
ydessä keittiötä laajennettiin 
sekä se varusteltiin uudella 
kippikattilalla, laitostiski-
koneella ja -uunilla. Uudet 
varusteet pääsevät totiseen 
testiin kun elokuun alussa 
juhlitaan puheenjohtajan vii-
sikymppisiä.

Ikonen haluaa kiittää 
Haukiputaan ammattikou-
lua, josta saatiin lahjoituk-
sena 150 tuolia ja 25 pöytää, 
sekä suuri pino tarjottimia. 
Kesällä ulos voidaan pystyt-
tää hyvät telttatilat, joten nyt 
voidaan järjestää pöytätilaa 
yhteensä 250 hengelle. Kii-
tosta saavat myös keittiön, 
salin lattian sekä henkilö-
kunnan vessojen remontin 
parissa työskennelleet seu-
ran ahkerat ja osaavat talkoo-
laiset. Ainoastaan sähkötyöt 

teetätettiin urakoitsijalla.
Nuorisoseuran talon li-

säksi seuralla on pyöritet-
tävänä myös kesäravintola 
Pooki Vatungin satamassa, 

jonne juhannuksena karaoke 
veti huimasti väkeä. Henki-
lökuntana seuralla on kolme 
palkkatyöllistettyä sekä yksi 
työelämään tutustuja. JK

Aarre Karjalainen ja Mikko Laitila nostavat Nuo-
risoseuran talon hellaa vietäväksi uuteen käyttö-
paikkaansa. Tilalle saatiin laitosuuni, jossa tulee 
helposti 200 hengelle pöperöt. Kuvassa oikealla 
ovat Raimo Ikonen ja Anna-Liisa Karjalainen.

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

Puh/fax 724 7611
matkapuh. 040 561 8422

arja.honkamaa@mail.suomi.net

TUIKKANEN
KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTO

Laksontie 23, 91100 Ii
Puh. 040 550 2839

Liity jäseneksi

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/kuivaniemi
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Jäähyväisten jälkeen silmät 
kyynelten sumentamina, sy-
dän pamppaillen ja pelon 
tunne rinnassa kävelen kohti 
lähtöporttia Oulunsalon len-
tokentällä. Se on menoa nyt, 
ajattelen. 

”Tästä alkaa minun mat-
kani kohti suurta ja tunte-
matonta, enhän todellakaan 
tiedä, mitä perillä odottaa. 
Kuvitelmissani kolmen 
tunnin lentomatkan päässä 
minua odottaa paikka ja ih-
miset, joita voisin jonain päi-
vänä kutsua toiseksi kodik-
seni ja perheekseni. Mutta 
mitä sitten, jos kaikki onkin 
vain kuvitelmaa ja todelli-
suus jotain aivan muuta? 
Vielä voisin kuitenkin päät-
tää toisin, jäädä kotiin ja jat-
kaa turvallista elämääni sa-
malla, kun maailma menee 
menojaan. Pelastaa nahkani 
ja sanoa, etten uskallakaan 
kokeilla rajojani. kymme-
nen kuukautta on kuitenkin 
ikuisuus.” 

Näissä tunnelmissa aloi-
tin matkani kohti välivuotta 

Mahdollisuuksien maailma
olin ehkä tiedostamattakin 
kaivannut lukiosta valmis-
tumisen ja yliopistopaikan 
saamisen jälkeen. Ulko-
maille lähteminen olisi täy-
dellinen keino itsenäistyä, 
tutustua uuteen kulttuuriin, 
parantaa kielitaitoa ja pitää 
huoleton välivuosi opiske-
lusta. Kokemus lapsistakaan 
ei olisi pahitteeksi tulevaa 
ammattiani ajatellen.

Kesä- ja heinäkuu kului-
vatkin sopivaa perhettä et-
siessä www.aupair-world.
net –sivustolla. Lopulta 
sitkeän etsinnän jälkeen 
löysin sen, mitä halusin. Ir-
lantilais-brittiläisen perheen 
Lontoosta, johon kuuluisi 
2-, 5- ja 7-vuotiaat lapset 
sekä vanhemmat. Työhöni 
sisältyisi lastenhoitoa pää-
asiassa iltaisin sekä jonkin 
verran päivätyötä, vanhem-
pien töistä riippuen. Talossa 
saisin oman makuu- ja kyl-
pyhuoneen sekä taskurahaa 
£75 viikossa. Tienaamaan en 
olisi lähdössä, taskurahasta 
ei paljon pystyisi säästä-

alle sekä tehden tuttavuutta 
lasten kanssa. Olin lapsille 
heidän elämässään jo kol-
mas ihminen, joka muuttaisi 
heidän kotiinsa ja viipyisi 
aikansa. Mutta ennen kuin 
olisin heidän perheenjäse-
nensä, lasten kanssa pitäisi 
löytää yhteinen polku, jota 
pitkin kaikki mahtuvat kul-
kemaan. Yhteistä polkua 
kuljettaisi vuosi, jonka jäl-
keen lähtisin heidän elämäs-
tään jättäen jälkeeni vain 
muistot, jotka määrittelisi-
vät heidän lapsuuttaan.

Yhteisen polun löydettyä 
elämä täällä vain sieppasi 
minut mukaansa, on itket-
ty, naurettu, tultu ja menty. 
Nyt, lähes kymmenen kuu-
kautta Lontooseen saapu-
misen jälkeen tajuan, kuinka 
paljon lasten kanssa onkaan 
tullut koettua, niin hyväs-
sä kuin pahassakin. Arjen 
sekaan on mahtunut niin 
monta ja pientä, mutta sitä-
kin arvokkaampaa ja palkit-
sevampaa hetkeä, mutta on 
ollut myös niitä iltoja, jolloin 

olen varma, että tulen pitä-
mään heihin yhteyttä vielä 
kymmenen vuoden päästä-
kin.

Jos viimeiset 10 kuukaut-
ta on ollut työn puolesta 
intensiivistä aikaa, niin on 
ollut vapaa-aikakin. Ensim-
mäisten kuukausien aikana 
juoksin tuonne ja takaisin, 
tein ja koin kun oli mah-
dollisuus. En suunnitellut 
liikaa, tein sitä mikä tuntui 
hyvältä. Elin huoletonta 
elämää kutkuttavassa suur-
kaupungissa, josta olin teke-
mässä itselleni kotia, ja olin 
enemmän kuin tyytyväinen 
elämääni. Joulua lähestyt-
täessä kaipuu kotiin yltyi 
yltymistään, ja Suomessa 
perheen ja ystävien kanssa 
vietetty joululoma oli juu-
ri se, mitä tarvitsin neljän 
kuukauden au pair –elämän 
jälkeen. Makaronilaatikko 
ja makkarakeitto, kotisoh-
valla röhjöttäminen, sauna 
ja lumi, näitä ainakin kai-
pasin. Jouluhumun keskellä 
odotin paluuta Lontooseen 
kuitenkin innolla, olisihan 
ainutlaatuisesta vuodestani 
jäljellä yli puolet, ties mitä 
tulisin vielä kokemaan.

Perillä odottikin kui-
tenkin jotain, jota en ollut 
osannut ennustaa, nimit-
täin koti-ikävä. Koti-Lontoo 
ei tuntunutkaan enää niin 
kodilta perheen kanssa vie-
tetyn joulun jälkeen. Fyy-
sisesti olin lumettomassa, 
joulun taaksensa jättäneessä 
Lontoossa, mutta mieleni 
oli vielä kotona, kaiken rak-
kaan keskellä. Tästä kuiten-
kin selvittiin, ja elämäni oli 
takaisin uomillaan. Kevät 
oli myös täynnä tekemistä 
kuten syksykin, mutta meno 
oli kuitenkin rauhallisem-
paa. Vapaa-ajan täyttivät 
ystävien kanssa hengailu, 

sunnuntaiset tutkimusretket 
ympäri Lontoota sekä mu-
sikaalit. Tunsin todella asu-
vani Englannissa ja Lontoo 
oli kotini. Lontoo merkitsi 
minulle ennen kaikkea va-
pautta ja huolettomuutta, ja 
sitä se tulee tekemään myö-
hemminkin.

Parasta on kuitenkin ol-
lut ihmiset, joihin olen saa-
nut täällä tutustua. Muiden 
suomalaisten au pairien 
seura on ollut korvaamaton-
ta terapiaa välillä hermoja 
raastavan arjen keskellä. 
Pitkän työviikon jälkeen jo 
ajatuskin päivästä kodin 
ulkopuolella rakasta äidin-
kieltäni pulputtaen milloin 
missäkin, Lontoossa tai 
sen ulkopuolella keventää 
mieltä kummasti. Host-van-
hemmikseni onnistuin myös 
saamaan upeat ihmiset, joi-
den kanssa arkea on ollut ilo 
elää.

10. heinäkuuta tulen jät-
tämään taakseni ajan, joka 
10 kuukautta sitten oli ikui-
suus. Tämä ikuisuus on 
mennyt kuin siivillä, mutta 
on ollut sitäkin antoisampi. 
Matkani kohti suurta ja tun-
tematonta osoittautui maak-
si, kaupungiksi ja ihmisiksi 
jotka määrittävät koko lop-
puelämääni, sitä, mitä koen 
olevani nyt. Yhtä asiaa en 
kuitenkaan saavuttanut. 
Luulin, että kuluneen vuo-
teni aikana oivaltaisin, mitä 
tulevaisuudeltani haluan. 
Sen sijaan maailma näytti 
mahdollisuutensa ja opetti, 
ettei ole yhtä oikeaa tietä ja 
päämäärää. Tai jos on, sitä ei 
löydä kokeilematta, rikko-
matta rajoja ja eksymättä.

Au pair
Sonja Honkamaa

Au pairin arkeen mahtuu hullujakin hetkiä, kun perheen lapset ilakoivat kat-
tilat päässä.

Say cheese! Sonja Honkamaa retkellä eläintarhassa au pair -perheensä las-
ten kanssa.

Au pair –perheen lapsista Louis osoittautui aika-
moiseksi hurmuriksi.

Lontoossa au pairina viime 
syyskuussa. Ennen matkaan 
lähtöä ajattelin, että tuleva 
vuosi olisi varmasti koke-
mus, jota en ikinä unohtai-
si. ”Ulkomailla oleskelu si-
vistää”, oli virke jonka olin 
kuullut useammankin ker-
ran. Tiesin ottavani askeleen 
kohti aikuisuutta ja itsenäi-
syyttä, mutta todellisuu-
dessa en osannut kuvitella-
kaan, mitä nyt viimeisiään 
vetelevä vuoteni on oikeasti 
pitänyt sisällään, mitä olen 
oppinut maailmasta ja itses-
täni.

Ystävältäni saatu idea au 
pairiksi lähtemisestä oli kei-
no saada aikaan muutos, jota 

mään. Englanti tuntui koh-
demaana unelmalta monel-
takin kannalta; välimatka ei 
olisi liian pitkä ja au pairiksi 
lähteminen olisi helppoa 
puhumattakaan Lontoosta, 
sen monikulttuurisuudesta, 
arkkitehtuurista, ihmisistä 
ja ah, niin ihanasta brittieng-
lannista.

Reilu kuukausi perheen 
löytymisen jälkeen olinkin 
jo Lontoossa, matkalaukut 
purettuna uuteen elämän-
tyyliin tutustumassa. En-
simmäiset viikot kuluivat 
totutellessa väärään suun-
taan aukeaviin oviin, vasem-
man puoleisen liikenteeseen 
yrittäen olla jäämättä auton 

olen katsonut itseäni peiliin 
kyynel poskella ja miettinyt, 
mihin olenkaan pääni pistä-
nyt. On ollut päiviä, jolloin 
kenelläkään ei mikään mene 
hyvin, ruoka ei maistu, saan 
kuulla olevani ääliö ja ties 
mitä. Mutta sitten on ollut 
myös hetkiä jolloin tunnen 
pakahtuvani onnesta, mil-
loin mistäkin; halauksesta, 
kauniista sanoista ja lapsen 
ensimmäisten sanojen kuu-
lemisesta. Ajoittaisista epä-
toivon hetkistä huolimatta 
tiedän lähes vuoden aikana 
lapsiin kehittyneen siteen 
olevan niin vahva, että läh-
töni jälkeen ikävöin heitä 
valtavasti mutta samalla 
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Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

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

KULJETUSLIIKE
Pertti Ylitalo Oy

p. 0400 397 658

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

Simo
VELj. SALMELA oY:N KESÄLINjA-AUToAIKATAULUjA

Kesällä 2013 (7.7. - 7.8.2013)  
Oulu->Ii->Kuivaniemi->Simo->Kemi->Keminmaa->Tornio->Haaparanta

www.veljeksetsalmela.fiVeljekset Salmela Oy

 M-P M-P L M-P L M-P M-P LS L SS M-P  
Oulu lentokenttä         20:30 23:00  Oulu lentokenttä 
Oulu la-as 5:50 9:30 9:30 14:45 14:45 15:30 17:00 17:00 21:00 23:35 23:35 Oulu la-as 
OYS (=sairaala) - - - - - 15:35 - - - - - OYS (=sairaala) 
Linnankatu 5:52 9:32 9:32 14:47 14:47 15:42 17:02 17:02 21:02 23:37 23:37 Linnankatu 
Tuira pvp 5:54 9:35 9:35 14:50 14:50 15:45 17:05 17:05 21:05 23:40 23:40 Tuira pvp 
Linnanmaa pvp 6:00 9:40 9:40 14:55 14:55 15:50 17:10 17:10 21:10 23:45 23:45 Linnanmaa pvp 
Myllyk. Merihelmi 6:53 10:26 10:26 15:40 15:40 16:30 17:58 17:58 21:52 0:28 0:28 Myllyk. Merihelmi 
Kuivaniemi pvp 7:00 10:35 10:35 15:45 15:45 16:35 18:07 18:07 21:57 0:35 0:35 Kuivaniemi pvp 
             
 M-P M-L M-P M-P LS L M-P L M-P SS   
Kuivaniemi pvp 4:08 6:35 8:47 11:15 11:15 13:50 14:35 15:54 20:35 20:35 Kuivaniemi pvp  
Myllykangas 4:14 6:40 I 11:20 11:20 13:55 14:40 15:59 20:40 20:40 Myllykangas  
Oulu la-as 5:15 7:40 9:50 12:25 12:25 15:05 15:40 17:00 21:35 21:35 Oulu la-as  
OYS (=sairaala) 5:20 7:45 9:55 12:35 12:35 15:10 15:50 - - 21:40 OYS (=sairaala)  
Oulu lentokenttä - - 10:20 13:00 13:00 15:30 - 17:25 - 21:55 Oulu lentokenttä

NUOHOOJA

MARKKU ROUDASMAA

P. 040 762 7168
tOiMiN SiMO JA KUivANieMeN AlUeellA

KULJETUS

KUMATRA OY

MAANRAKENNUS
TRAKTORIURAKOINTI

0400 765 216

Simon ja Iin kunnat ovat ol-
leet merkittävässä roolissa 
tuulivoimarakentamisen al-
kutaipaleella niin TuuliWa-
tin kuin koko Suomenkin 
näkövinkkelistä. Simoon al-
kuvuodesta ja Iihin loppu-
vuodesta 2012 valmistuneet 
Suomen uudenaikaisimmat 
3 MW tuulivoimalat edus-
tavat alan viimeistä kehi-
tystä. Molemmat tuulivoi-
mapuistot ovat lunastaneet 
niille asetetut odotukset niin 
tuulen kuin tuotannonkin 
suhteen. Modernit voima-
lat ovat osoittautuneet niin 

Simo ja Ii tuulivoimarakentamisen eturintamassa
hiljaisiksi kuin toimintavar-
moiksikin.

Alan nopeaa kehitystä, 
Simon ja Iin kuntien roolia 
Suomen johtavina tuulivoi-
makuntina ja TuuliWatin 
roolia alan johtavana toimi-
jana Suomessa kuvaa hyvin 
se, että paraikaa työn alla on 
niin Simossa kuin Iissäkin 
jo seuraava entistä tehok-
kaampi tuulivoimalasuku-
polvi. Simoon valmistuvat 
neljä Espanjalaisen Game-
san toimittamat 4,5 MW 
tuulivoimalat, joiden rootto-
rien pyyhkäisypinta-ala 1,3 

hehtaaria nousee 140 metrin 
korkeuteen. Vastaavia ei 
vielä löydy Suomesta eikä 
Ruotsistakaan. Samoin Iissä 
on työn alla TuuliWatin tuu-
lipuiston laajennus, johon 
nousee vielä loppuvuoden 
aikana Vestaksen uusin 3,3 
MW tuulivoimaturbiini, jon-
ka roottori on halkaisijaltaan 
126 metriä. Tämä on Tans-
kalaisen maailman johtavan 
tuulivoimavalmistajan en-
simmäinen huippumoder-
nin laitteen toimitus.

Haluammekin Tuuli-
Watissa kiittää Simon ja 

olhavan tuulivoimalat  
kuvattuna kylän raitilta.

Iin kuntia ja erityisesti teitä 
kuntalaisia siitä, että olet-
te mahdollistaneet meille 
reilun 100 miljoonan euron 
investoinnit tuulivoimaan 
kunnissanne. Edellä mai-
nittu menestystarina ei olisi 
mahdollista ilman tukean-
ne. Olemme luottavaisia, 
että hyvin alkanut yhteistyö 
jatkuu alueella myös uusissa 
hankkeissa.

Jari Suominen
tj. TuuliWatti Oy

Myös muina aikoina, ota yhteyttä 
Marjaan 040 844 7370 tai 
marja.halttu@luukku.com

Pääsylippu aikuiset 5 € ja lapset 2 €.
Näyttelyssä kaikkea tyttöjen 

leikkeihin liittyvää, kuten vaunuja 
sekä yli 2000 nukkea.

Uudistunut ja entistä suurempi

Nukkenäyttely
Simoniemen työväentalolla
Osoite Kirkkotie 65, 95220 Simoniemi
1.6.-15.9.2013, 
avoinna la-su klo 12-15
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Seniorit kisasivat kesäolumpijalaisissa Kuivaniemellä
Kuivaniemen Seniorituval-
la kisailtiin hyvässä urheilu-
hengessä ja iloisella mielel-
lä olumpijamestaruuksista. 
Kisa käytiin kolmiottelu-
na, lajeina olivat saappaan-
heitto, rollaattoripujottelu ja 
tarkkuusheitto. Ilma suosi 
kisailijoita, väliajalla syötiin 
jätskit ja vauhdikkaan kisan 
lopuksi juotiin mitalikahvit.

Yli 70-vuotiaiden naisten 
sarjan voittaja Marjatta Hei-

nikoski kunnostautui erityi-
sesti saappaanheitossa, jossa 
heitti ylivoimaisesti koko 
kisan kärkituloksen 12,27 
metriä. Toiseksi tuli Arja 
Hietala ja kolmanneksi Rai-
li Jämsä. Yli 80-vuotiaiden 
naisten mitalikolmikko oli 
Saukko Elsa, Tapio Terttu ja 
Särkiaho Martta. Yli 90-vuo-
tiaiden naisten mestaruuden 
vei Bertta Hyry. 

Yli 70-vuotiaiden ”nuor-

Yli 70v. naisten voittajakolmikko vasemmalta Arja 
Hietala, Marjatta Heinikoski ja Raili jämsä.

Yli 80v. voittajakolmikko vasemmalta Terttu Tapio, 
Elsa Saukkola ja Martta Särkiaho.

Yli 90v. voittaja Bertta 
Hyry kultamitali kaulas-
sa.

ten” miesten sarjaan ei 
osallistujia ollut, joten kisa 
käytiin yli 80-vuotiaiden ja 
yli 90-vuotiaiden sarjoissa. 
Yli 80-vuotiaiden miesten 
sarjan voiton vei Kukkula 
Armas, toiseksi tuli Sanak-
senaho Erkki ja kolmannek-
si Vääräkangas Kalevi. Yli 
90-vuotiaiden miesten sar-
jan voiton vei ylivoimaisesti 
Ollikainen Iivari ja toiseksi 
tuli Erkki Pernu.Yli 80v. miehet voittajakolmikko vasemmalta Erkki 

Sanaksenaho, Armas Kukkula ja Kalevi Vääräkan-
gas.

Yli 90v. miesten sarjan voittaja Iivari ollikainen 
tuulettaa vierellään Erkki Pernu.

Suuret kiitokset Olumpijalaisia tukeneille Kuivaniemen yrittäjille mitalien lah-
joittamisesta! Kiitokset myös Kuivaniemen yrityksen Markku Kaikkoselle ja Pek-
ka Riepulalle tuomaroinnista, ajanotosta sekä mittamiehinä toimimisesta.

Menneen talven jäät ovat 
sulaneet ja kesä on kau-
neimmillaan. Kesäisten ta-
pahtumien järjestelyt ovat 
käynnissä. Palataan kuiten-
kin vielä hieman talven ta-
pahtumiin sillä, muuta-
man vuoden tauon jälkeen 
Iin Särkijärvellä järjestettiin 
pilkkikilpailut ensimmäi-
senä pääsiäispäivänä. Kil-
pailun järjestäjinä toimivat 
Särkijärven osakaskunta ja 
Luola-aavan kyläseura. Mo-
lemmille tahoille tapahtu-

Särkijärvellä pilkittiin pääsiäisen aikaan
man järjestäminen oli uut-
ta, mutta saadun palautteen 
perusteella kilpailut onnis-
tuivat hyvin. Parantamisen 
varaa toki aina on. Toivon 
mukaan tapahtuma saa jat-
koa  tulevana talvena. 

Kylmästä puuskittaisesta 
tuulesta huolimatta kilpai-
luihin osallistui neljään eri 
sarjaan yhteensä 168 kilpai-
lijaa. Yleisen sarjan voitti 
Juha Kakko 11071 g saalilla, 
naisten sarjan voiton pilkki 
Merja Kurttila 7515 g saalil-

la, miesveteraanien sarjan 
voitti Vilho Neijonen 9447 g 
saalilla ja nuorten sarjan voi-
ton pilkki Oskari Rahikkala 
3 013 g saalilla. Kisassa saatu 
yhteissaalis oli reilut 438 kg! 
Kaikkien osallistujien kes-
ken arvotun kaapin voitti 
Laila Hiltunen.

Kiitos kuuluu kaikille 
tukijoille, ahkerille talkoo-
laisille sekä tietysti kilpailun 
osallistujille, jotka mahdol-
listivat tapahtuman onnis-
tumisen. 

Särkijärven pilkkikisan osallistu-
jat kokoontuneina kevättalven 
kynnyksellä.

Oijärven vetouistelukisa 
15.6. pidettiin nyt 24. kerran 
ja osallistujina oli noin 60 ve-
nekuntaa. Tapahtumaa jär-
jestämässä ollut Jorma Hil-
tula kertoi, että parhaina 
vuosina venekuntia on ollut 
yli sata, mutta uskollisia kä-
vijöitä riittää hienosti edel-
leen. Järjestämässä olivat 
Oijärven Metsästysseura ry, 
Kiinteistö ja Saneerauspal-
velu Jokela sekä Garmin.

Kisapäivän sää oli suo-
siollinen. Pitkän hellejakson 
jälkeen uutta vettä oli juuri 

Vetouistelua ja hoitokalastusta Oijärvellä

ropissut ja Hiltulan mukaan 
tämän vuoksi kalaa saatiin 
poikkeuksellisen runsaasti. 
Kisaporukka kalasti järves-
tä yhteensä lähes 600 kiloa 
kalaa.

Voittajajoukkue, johon 
kuului Marko Jaara ja Janne 
Södö, saivat lähes 25 kiloa 
kalaa. Kisan palkintojen yh-
teisarvo oli yli kaksituhatta 
euroa ja voittajille lähti laa-
dukkaat GPS-laitteet. Myös 
suurimman ahvenen ja suu-
rimman hauen kalastaneet 
palkittiin.

Hoitokalastuksella  
työllistävä vaikutus
Tänäkin kesänä Oijärvellä 
on menossa hoitokalastus-
rupeama, jonka tavoitteena 
on tyhjentää järvestä noin 
8000 kilon verran erityises-
ti pienempiä niin sanottu-
ja roskakaloja. Päällimmäi-
senä tavoitteena on poistaa 
rehevöityneistä ja matalista 
rantavesistöistä suuri mää-
rä fosforia ja typpeä, ja sitä 
kautta parantaa vesien laa-
tua sekä luoda tilaa muil-
le jalokaloille. Vuonna 2005 
aloitetulla hoitokalastuksel-
la on ollut selkeitä tuloksia: 
haukien ja ahventen keski-
koko on kasvanut ja veden 
laatu on parantunut

Oijärven kalastusyhdis-
tyksen puheenjohtaja Kauko 
Jokelan mielestä yksi tär-
keistä näkökulmista asiassa 
on myös hoitokalastushank-
keen myötä yhdistyksen 
mahdollisuus työllistää. 
Hannu Pietarila ja Eero Ma-
tila ovat saaneet kesätyönsä 

puitteissa viritellä hoito-
loukut paikoilleen ja pitää 
hoitokalastuksesta huolta. 
Lisäksi he hoitavat Särki-
järvellä, Kuivajoen suulla 
sekä Oijärvellä vesikasvien 
niittoa.

Matilan ja Pietarilan mu-
kaan mukavampaa työtä 

Kalastusyhdistyksen kesätyöllistetyt 
Eero Matila ja Hannu Pietarila ovat läh-
dössä niittohommiin oijärvelle.

ei olekaan ja hommassa on 
päässyt myös tutustumaan 
uusiin asioihin. Esimerkiksi 
hoitoloukkuja he eivät olleet 
ennen asentaneet järveen. 
Jokela on tyytyväinen työ-
miesten aikaansaannoksiin 
ja heidän itsenäiseen osaa-
miseensa.

Hoitokalastuksen tavoi-
tesaaliista lähes kaikki on 
jo kalastettu. Yli tuhat kiloa 
kalaa saaliista on mennyt 
kyläläisille ruokakalaksi ja 
lähes 6000 kiloa on viety ket-
tutarhalle ruuaksi. Loput on 
upotettu Vasikkasuolle. JK

oijärven kalastusyh-
distyksen puheen-
johtaja Kauko jokela 
oijärven venesata-
massa.

Kilpailun tulokset kokonaisuudessaan 
löytyvät Pohjois-Pohjanmaan kalasta-
jainpiirin internetsivuilta tulokset osi-
osta sekä www.kalaaiista.fi/tiedostot/
kilpailutulokset2013.pdf.
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Yrittäjä, nappaa nuori töihin!
Peruskoulunsa vuonna 2013 päättävän 
nuoren työllistämiseen oppisopimuk-
sella yrityksen on mahdollisuus saada 
korotettua koulutuskorvausta työpai-
kalla tapahtuvan oppimisen ohjaukses-
ta.  Korotettu korvaus työnantajalle on 
ensimmäisenä vuotena 800 €/kk, toisena 
vuotena 500 €/kk ja kolmantena vuotena 
300 €/kk.

Mikäli työtön nuori on päättänyt perus-
koulunsa vuonna 2012 tai aikaisemmin 
ja yritys palkkaa hänet oppisopimuksella, 
voi yrittäjä hakea palkkatukea sekä saada 
normaalin koulutuskorvauksen.

Kaikki työtehtävää vastaavat perustutkin-
not ovat käytettävissä mm.
•	 autoalan	perustutkinto
•	 hiusalan	perustutkinto
•	 hotelli-,	ravintola-	ja	cateringalan	
 perustutkinto

•	 kiinteistöpalvelujen	perustutkinto
•	 kotityö-	ja	puhdistuspalvelualan	
 perustutkinto
•	 liiketalouden	perustutkinto
•	 liikunnanohjauksen	perustutkinto
•	 maatalouden	perustutkinto
•	 rakennusalan	perustutkinto
•	 sosiaali-	ja	terveysalan	perustutkinto
•	 talotekniikan	perustutkinto
•	 tieto-	ja	viestintätekniikan	
 perustutkinto

Yrittäjä, nappaa motivoitunut nuori töihin 
oppisopimuksella! Kysy lisää Osaajan 
paikasta päivystävältä koulutus-
suunnittelijalta, p. 040 141 5320 tai 
sähköpostitse oppisopimus@osao.fi 

www.osao.fi/oppisopimus
www.hyvadiili.fi

OSAOn Osaajan paikka palvelee oppisopimusasioissa

OSAOsta 
ammattiin

www.osao.fi

Tekemällä oppii parhaiten

Eemil jokela opiskelee oppisopimuksella maatalo-
uslomittajaksi ja harrastaa vanhojen menopelien, 
kuten mopojen ja traktoreiden rassaamista.

Kyllä se aika tiukkaa tekee, 
sanoo Eemil Jokela puhues-
saan koulukäymisestä. Hä-
nelle työn tekeminen sopii 
paljon paremmin. Oijärveläi-
sen maatalon poikana ruu-
miillinen työ on jo pitkään 
tullut tutuksi tänä vuonna 
17 vuotta täyttävälle Eemilil-
le. Hän opiskelee maatalous-
alan perustutkintoa Oulun 
seudun ammattioppilaitok-
sessa, samalla kun työsken-
telee Klaavuniemen maa-
tilalla ja osaamisensa hän 
voi osoittaa näyttökokeissa. 
Näytöt sisältävät normaale-
ja maatilantöitä. Ne suunni-
tellaan ennakolta ja paikalla 
on asiantuntijoita, jotka arvi-
oivat osaamisen.

– Keväällä on enemmän 
koululle aikaa. Kesällä pii-
saa heinä- ja mettähommia 
ja talvella juostaan metässä 
porojen perässä. Kyllä tässä 
hommaa riittää kun kuusi 
tuntia päivässä töissä toisel-
la tilalla ja lopun aikaa autte-
lee kotitilalla. Koulupäivinä 
on katkera lähteä pois, kun 

hommia täällä riittäisi, mut-
ta enää kaksi vuotta koulua 
jäljellä, Eemil selostaa remp-
seään tyyliinsä.

– Mukava ala tämä on 
ja hyvä että onnistuu oppi-
sopimuksella. Mietin kyllä 
muitakin aloja, kuten ko-
nepuolelle, mutta pitäähän 
maatilallakin kaikkea osata. 
Hitsata ja korjata ja ajaa kai-
vinkonetta, luettelee Eemil, 
joka muuten myös harrastaa 
vanhojen menopelien, kuten 
mopojen ja traktoreiden ras-
saamista.

Oppisopimus  
räätälöidään tarpeeseen
Oppisopimus tulee ajankoh-
taiseksi yrityksessä yleen-
sä silloin kun joko tarvitaan 
uutta työvoimaa tai jo ole-
massa olevalle henkilökun-
nalle tarvitaan lisäkoulutus-
ta. Jos sopivan koulutuksen 
saanutta henkilöä ei löydy 
työmarkkinoilta, kätevintä 
voi olla kouluttaa tekijä työn 
ohessa. Oppijankin kannal-

ta osaamisen hankkiminen 
on käytännönläheisempää 
ja siksi motivoivaa. Tällöin 
myös voidaan räätälöidä 
koulutusta juuri työnantajan 
tarpeisiin.

– OSAO:n Aikuis- ja 
työpaikkakoulutusyksikkö 

järjestää kaikkien alojen op-
pisopimuskoulutusta. Tällä 
hetkellä käynnissä on noin 
tuhat oppisopimusta ja var-
sinkin nuorten yhteiskun-
tatakuun piiriin kuuluvien 
nuorten osalta resursseja 
on lisätty, kertoo koulutus-

suunnittelija Jukka Vuollet.
Työnantajan tehtäväksi 

oppisopimuksessa jää tarjo-
ta monipuolisia työtehtäviä 
ja oppimisen mahdollisuuk-
sia opiskelijalle. Nuorisota-
kuun ansiosta peruskoulun 
tänä vuonna päättäneen 

nuoren työllistämisestä 
työnantaja saa korotettua 
koulutuskorvausta, mikä on 
jo innostanut yrittäjiä otta-
maan nuoria töihin oppiso-
pimuksella.

Jenny Kärki
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Kone Niskala Oy

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

- Maanrakennustyöt 
- Maansiirtotyöt 

- Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset
- Murskeet ja hiekan toimitukset

 Pe 23.8. Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius (pakollinen)
 La 24.8. Ajo ja lepoaika-asetus, digipiirturit
 To 29.8. Ammattikuljettajan ensiapukurssi
 Pe 30.8. Ennakoiva ajo 2
 La 31.8. Taloudellinen ajo

Voit osallistua koko viiden päivän koulutukseen tai yksittäisiin päiviin oman tarpeesi mukai-
sesti. Yhden päivän (7h) hinta on 50 €+ alv 24 % sis. aamukahvin ja opetusmateriaalin. Tra-
fin todistusmaksut suoritetaan erikseen. Ilmoittautumiset 15.8.2013 mennessä yrityskaari.
com/ kuljettajakoulutus tai Pekka Vanhala 050 569 4129.

YRITYKSEN HALLINToASIAT Torstaina 29.8.2013 
TYÖSoPIMUSASIAT Torstaina 5.9.2013

Molemmat koulutukset pidetään Iin Micropoliksessa klo 17.30 -20.30 ja 
niiden hinta on 35 euroa/koulutus +alv 24 % sis. koulutusmateriaalin ja kahvitarjoilun. 
Ilmoittautumiset 22.8.2013 mennessä yrityskaari.com/taloushallinto tai 
Marja-Liisa Junes 08 5875 6121 (15.7.jälkeen).

Yrityskaari-hankkeen koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti Iin kunnassa toimiville 
yrityksille ja niiden henkilökunnalle. Tutustu Yrityskaari-hankkeeseen tarkemmin 
osoitteessa www.yrityskaari.com

KULjETUSALAN DIREKTIIVIKoULUTUS 
Iin  Micropoliksessa, Piisilta 1, päivittäin klo 8.30–16.00  

 

010-puheluiden hinnat: kotimaan kiinteän verkon lankaliittymästä 0,0835 e/puhelu+0,07 e/min,  
 ja matkapuhelinliittymästä 0,0835 e/puhelu+0,17 e/min, (hinnat sis.  ALV:n).

Va
ku

ut
uk

se
t m

yö
nt

ää
 P

oh
jo

la
 V

ak
uu

tu
s 

Oy
.

Ennen kuin lähdet autokauppaan, kysy kesäistä autolaina- 
tarjoustamme! Saatat yllättyä iloisesti. Hymyn suupieliin  

nostattava tarjous on voimassa elokuun loppuun asti.  
Varaa aika op.fi/oulu tai soita 010 2535 014.  

PS. Ja kun keskität vakuutukset meille, voit uutena Pohjolan etu-
asiakkaana saada lisäksi siirtyvän autovakuutuksen vuodeksi  
puoleen hintaan. 
 

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.�

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 293, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581


