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1. KIIMINKIJOKI RY 
Yhdistys tekee tunnetuksi Kiiminkijokea ja sen ympäristöä virkistys- ja 
matkailualueena kotimaassa ja ulkomailla sekä pyrkii edistämään mat-
kailuelinkeinon, luonnon virkistyskäytön ja jokivarsiseudun ja vesistön 
luonnontaloudellista kehittämistä jäsenkuntien alueella. Lisäksi yhdistys 
toimii yhdyssiteenä matkailu- ja kehittämisasioissa jäseniensä keskuu-
dessa.  
Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu 21 Kiiminkijoen vaikutusalueella toimivaa 
matkailualan yritystä/yhteisöä tai matkailualaan tukeutuvaa yritystä. Kun-
tajäseniä toimikautena ovat olleet Utajärvi, Puolanka ja Oulu. 

 
1.1 Hallitus ja tilintarkastajat 

Toimivuonna hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: 
Puolangan kunta Heikki Kanniainen varalla Mika Klimenko 
Utajärven kunta ->31.8. Anne Sormunen / varalla Eero Pirttikoski 
 1.9.->Eero Pirttikoski varalla Toivo Perttunen* 
Oulun kaupunki Veijo Väänänen varalla Asko Väänänen 

Pentti Marttila-Tornio varalla Eeva-Maria Parkkinen 
Pasi Haapakangas varalla Kari Kaleva 

 Terttu Kuusela varalla Jukka Takalo 
 Juha Lindström varalla Markku Koistinen 
Anja Henttunen varalla Pirjo Hätälä 

  
Hallituksen puheenjohtajana toimi Pentti Marttila-Tornio ja varapuheen-
johtajana Veijo Väänänen. Hallitus on toiminut kaikissa tehtävissään il-
man palkkiota. 
Sihteerinä työskenteli Petri Haapala. Toiminnantarkastajana oli Esko Py-
ky ja varalla Raimo Tuovinen.  
*Utajärven kunnan edustuksessa tuli muutos 1.9.alkaen, jolloin varsinai-
seksi hallituksen jäseneksi Anne Sormusen tilalle tuli Eero Pirttikoski ja 
hänen tilalleen varajäseneksi Toivo Perttunen. 
 

1.2. Jäsenkunta 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voivat liittyä Kiiminkijoen vaiku-
tusalueen kunnat sekä oikeuskelpoiset matkailuelinkeinon harjoittajat ja 
luonnontaloudellisen toiminnan piiriin kuuluvat elinkeinonharjoittajat sekä 
rekisteröidyt yhdistykset, jotka hallitus hyväksyy.  
Jäsenluettelon mukaisesti yhdistyksessä oli vuonna 2021 varsinaisia jä-
seniä yhteensä 21(v. 2020 22), joista yrittäjäjäseniä 12 (v. 2020 13), yh-
distysjäseniä 6 ja kuntajäseniä 3 eli Puolangan ja Utajärven kunnat sekä 
Oulun kaupunki. Lisäksi oli 3 kannatusjäsentä: Kiiminkijoen kalatalous-
alue, Martinniemen kyläyhdistys ja Vuotungin osakaskunta. Ainut muutos 
oli Eräkontion poistaminen jäsenrekisteristä maksurästien takia. 
 

1.3. Toimihenkilöt ja postiosoite 
Huhtikuusta marraskuuhun tuntipalkkaisena työntekijänä Jolosjoki-
hankkeessa ja yhdistyksen perustehtävissä toimi Petri Haapala. Kiiminki-
jokimelontaan liittyviin tehtäviin palkattiin melontaopas Anita Valkama. 
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Toimisto jaettiin Ylikiimingin asukastuvalla Ylikiimingin kalastuskunnan ja 
Kiiminkijoen kalatalousalueen kanssa. Yhdistyksen postiosoite on: 
Kiiminkijoki ry 
Harjutie 18 
91300 Ylikiiminki 

 
2. YHDISTYKSEN TOIMINTA 

Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. Yhdistyksen hallitus suunnitteli toiminta-
periaatteita toiminnan kehittämiseksi ja seurasi hankkeiden etenemistä. 
 

2.1. Hanketoiminta  
Vuonna 2021 yhdistys keskittyi edellisten vuosien tapaan hanketoimin-
taan, mutta painopiste siirtyi taukopaikkainvestoinneista vesistökunnos-
tuksiin. Kiiminkijoki ry hallinnoi YM:n vesiensuojelun tehostamisohjelman 
tukemaa Jolosjoen valuma-alueen kuormitusselvitys -hanketta ja jär-
jesti sen tiimoilta yleisötilaisuuden Kiimingin Hannuksen koululla 4.10., jo-
hon osallistui yli 40 hlöä. Hankkeen muita rahoittajia olivat Kiiminkijoen 
kalatalousalue ja alueen kalastus- ja jakokunnat. Kiiminkijoen kalatalous-
alue teetätti Jolosjoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman ja Metsä-
keskus alkoi suunnitella Kemera-kosteikkoja Jolosjoen valuma-alueelle. 
Marraskuussa jätettiin Ylikiimingin kalastuskunnan ja Kiiminkijoki ry:n yh-
teistyönä YM:n Helmi-elinympäristöohjelmaan hakemus Jolosjärven hoi-
to ja kunnostus -hankkeesta. Hallitus päätti osallistua tämän hankkeen 
omarahoitukseen 1000 eurolla.  
Kiiminkijoen taukopaikat ja opasteet kuntoon -investointihankkeen jäl-
jiltä teetettiin vielä kunnostustöitä muutamalla taukopaikalla. Utajärven 
Juorkunan Myllykodalla uusittiin kodan piippu ja tulipesä, Ylikiimingin Jo-
kikokon kodalla maalattiin kota sekä korjattiin muita rakenteita sekä tehtiin 
ulkonuotiopaikalle penkit ja raivattiin ja pohjustettiin reitti veneenlaskupai-
kalle. Jokikokon töihin kylätoimikunta sai Oulun kaupungin kohdeavustus-
ta. Haukiputaalla Kiiminkijokisuulla kunnostettiin asukkaiden toimesta Iso-
Miehikkään laavupaikkaa, myös Metsähallitus on aktivoitunut saaren vir-
kistyskäytön kehittämisessä yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa.   

 
2.2. Tiedotustoiminta 

Yhdistys tiedotti toiminnastaan www.kiiminkijoki.fi –nettisivujen sekä Kii-
minkijoen facebook-sivujen välityksellä. Sähköpostia käytettiin lähinnä hal-
lituksen jäsenten ja yhteistyökumpaneiden välillä. MunOulu-lehti julkaisi 
touko-kesäkuussa 3-osaisen Kiiminkijokisarjan 30.5., 6.6. ja 12.6. Kale-
vassa oli heinäkuun lopussa kahden sivun juttu Kiiminkijokisuun ruoppa-
uksista ja lohen noususta Kiiminkijokeen. Rantapohjassa oli Jolosjoen 
hankkeista pari juttua, samoin Kiiminkijokimelonnasta ja Peltsin vierailusta 
Kiiminkijoella ja sen latvavesillä. Jällkimmäisestä kertova ohjelma esitettiin 
TV2:ssa joulun tienoilla Peltsin toinen luonto -sarjan Tulvanmetsästäjät-
jaksossa, joka oli kokonaan kuvattu Kiiminkijoen vesistöalueella. Ohjel-
man on katsonut pelkästään YLE Areenassa yli 100 000 henkilöä ja lisäk-
si sadat tuhannet TV-katsojat päälle. https://areena.yle.fi/1-50820364 

 
2.3. Virkistyskäyttö ja tapahtumat 

Vuonna 2021 tapahtumat, joissa aiemmin oltiin mukana, oli monet perut-
tu tai typistetty koronapandemian vuoksi, esimerkiksi Pohjois-Suomen 
Erämessuja ei järjestetty.  
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Kiiminkijokimelonta järjestettiin 12.6. neljän vuoden tauon jälkeen Kiimin-
gin Alakylästä Haukiputaan kirkon kautta Martinniemen Kurtinhautaan. 
Siihen osallistui 22 melojaa sekä Haukiputaan jokisuun pätkälle kaksi 
kirkkoveneellistä ja muutama soutuvene, yht. yli 40 henkeä, sekä oheis-
tapahtumiin kirkkorannassa ja Maakisessa Martinniemessä reilusti yli 
100 henkeä. Haukiputaan Asemakylän kyläyhdistys järjesti melojille lou-
naan Veittimutkan uimarannalla. Melonnan turvallisuudesta vesillä huo-
lehtivat Anita Valkama, Jussi Riihinen, Raija Erkkilä ja Heidi Pulkkinen.  
 
Matka Maakiseen Martinniemeen -nimellä kulkenut tapahtumaketju ku-
vattiin ensimmäistä kertaa suorana lähetyksenä nettiin Pohjoisen kulttuu-
rivirran kanavalle ja samalla Kiiminkijokimelonta oli Oulun kulttuuripää-
kaupunkihankkeen Delta life –osaprojektin ensimmäinen tapahtuma. 
Pentti Marttila-Tornio osallistui kolmen joen kaupunni -saunapaneeliin 
Oulun Tuirassa 25.8. Alavuotolla kylänväki järjesti perinnepäivän 11.9.  

 
2.4. Vesien suojelu 

Kiiminkijoki ry toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoidon 
yhteistyöryhmässä. Työryhmä käsittelee mm. julkisin varoin tehtäviä ve-
sienhoito- ja kunnostusohjelmia Kiiminkijoenkin vesistöalueella. Yhdistys-
tä tilaisuuksissa edustivat Pentti Marttila-Tornio ja Eeva-Maria Parkkinen. 
Yhdistys oli hallinnoijana Jolosjoen valuma-alueen kuormitusselvitykses-
sä sekä antoi työntekijäpanostusta Ylikiimingin kalastuskunnalle Jolos-
järven kunnostus ja hoito -hankkeen valmisteluun. Yhdistyksen edustajia 
osallistui Lomakoti Onnelassa Luonnonvarakeskuksen koolle kutsumaan 
Kiiminkijoen vesistöalueen hankkeiden koordinointikokoukseen 29.11.  

 
2.5. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin ti 27.4. Ylikiimingin Pylkönahon hiih-
tomajalla, kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. 
Siihen osallistui 10 henkeä. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden 2021 aikana, joista 
kevään kaksi kokousta pidettiin etänä Teamsin välityksellä. Yksi kokouk-
sista oli syyskuun alussa Jäälinjärvellä, jossa tutustuttiin Jääli-Kiiminki-
vesiensuojeluyhdistyksen toiminnan tuloksiin ja käytiin Jääli-Koiteli-reitin 
alkupäässä Kalamäen kosteikolla. 
 

 
3. YHDISTYKSEN TALOUS 

Tärkein tulonlähde olivat jäsenmaksut ja takautuvasti saadut hankemak-
satukset. Suurimmat menoerät muodostuivat työntekijäkuluista, hank-
keen ostopalveluista ja Kiiminkijokimelonnasta.  

 
 
*****************  ***************** ***************** ***************** 
Kiiminkijoki ry kiittää 

 
Kiiminkijoki ry:n puolesta hallitus esittää parhaimmat kiitokset jäsenille, viranomaisille sekä muille 
yhteisöille ja yksityisille henkilöille, joiden kanssa yhdistys on ollut rakentavassa yhteistyössä toi-
mintavuoden aikana. Erityiskiitos kuuluu hankkeen talkootöissä ahkeroineille vapaaehtoisille! 
 
Hallitus 


