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YLEISTÄ 
Kiiminkijoki ry:n toiminnassa ovat mukana Utajärvi, Puolanka, Oulu sekä 
alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä. Yrittäjien aktivointi ja yhdistyksen toimin-
taan osallistuminen on keskeistä yhdistyksen tulevaisuuden toimintaa 
katsottaessa. Tavoitteena on saada mukaan toimintaan uusia yrittäjä- ja 
yhdistys sekä kannatusjäseniä. 

 
 
HANKKEET 

Kiiminkijoki ry osallistuu omarahoituksella v. 2022 Jolosjärven hoito ja 
kunnostus -hankkeeseen. Kiiminkijoen kalatalousalueen ja Kiiminkijoki ja 
suisto kuntoon ry:n kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä kalataloudel-
listen kunnostushankkeiden kanssa. 
Valmistellaan v. 2026 Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta silmällä pitäen 
melontamatkailuhanketta. Tutkitaan mahdollisuutta uittoperinteen elvyt-
tämiseksi ja koeluonteisen uiton toteuttamiseksi joen liettyneiden pohjien 
puhdistamiseksi.  
Osallistutaan Kiiminkijoen valuma-alueeseen kohdistuvaan Luonnonva-
rakeskuksen hankkeeseen ”Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden 
yhteissuunnittelu Kiiminkijoen valuma-alueella (MATKI)”. 

 
MARKKINOINTI JA TIEDOTUS 

Tiedotamme nettisivuillamme alueen tapahtumista ja matkailupalveluista. 
Olemme mukana lähialueen matkailukohteiden kanssa kotimaisessa ja 
kansainvälisessä markkinoinnissa ja kehittämisessä.  
Kiiminkijoki ry jatkaa yhteistyötä viranomaistahojen sekä alueellisten toi-
mijoiden kanssa. 
 
 

TAPAHTUMAT 
Kiiminkijoki ry ja sen jäsenyhdistykset osallistuvat mahdollisuuksien mu-
kaan ja koronarajoitukset huomioon ottaen erilaisiin alueen kesätapah-
tumiin.  Osallistumme Pohjois-Suomen erämessuille kesäkuussa (17.-
19.6.) 

 
Yhdistys tukee yhteistyökumppaneiden järjestämiä tapahtumia mm. tie-
dottamalla niistä Kiiminkijoen netti- ja facebook-sivuilla ja osallistumalla 
niihin mahdollisuuksien mukaan. 
 
Yhdistys on mukana 11.6.2022 toteutettavan Kiiminkijokimelonnan jär-
jestämisessä. Yhdistys osallistuu isompiin Kiiminkijokivarren kesätapah-
tumiin. Vuoton Joutsen täyttää 30 vuotta ja sen kunniaksi järjestetään 
Ylivuotolla useita tapahtumia kevään ja kesän aikana. 
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VESISTÖJEN SUOJELU JA VIRKISTYSKÄYTTÖ 

Kiiminkijoki ry osallistuu alueella toimiviin vesiensuojelu- ja kunnostusoh-
jelmiin sekä virkistyskäytön kehittämiseen. Vesistöjen hyvä tila on perus-
ta alueella toimivien luontoon, maaseutuun ja alkutuotantoon tukeutuvien 
palvelu- ja tuotantoyrityksien toiminnalle. Yhdistys tarvittaessa lausuu 
mm. vesienhoidon toimenpideohjelmasta ja turvetuotantoalueista. Seura-
taan maankäyttöä ja vesistöjen tilaa Kiiminkijoen valuma-alueella mm. 
Viinivaaran vedenottohankkeen ja maankäyttöhankkeiden suhteen. 
Hyvin erilaisten luonnontuotteiden ja luonnosta saatavien raaka-aineiden 
jatkojalostuksen kannalta vesistöjen tilalla on merkittävä rooli. Matkai-
luelinkeinon kasvaminen ja kannattavuuden paraneminen sekä asukkai-
den viihtyvyys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat merkittäviä tekijöitä.  
 
 

TOIMINNAN PAINOTUS 
Kiiminkijoki ry keskittyy tapahtumien ja tuoreimpien hankkeiden tuloksista 
tiedottamiseen, alueen matkailumarkkinoinnin ja alueellisen verkottumi-
sen ja viestinnän tukemiseen. 
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