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Kolea pohjoinen viima hytisytti koko Pohjolaa kesökuussa - niin myös Hiekkasörkillö, mutta nökymö messualueella oli upea.

Rota ryta paa m inen loma-asu ntomessu il la
Kalajoki ja Kalajoen Hiekkasärkät on Suo-

messa tunnettu matkailubrändistään.
Ke-säku ussa 20'l 4 Hiekkasärkil lä järjestet-

tiin valtakunnalliset loma-asuntomessut,
joka oli suuri voimainkoetus Kalajoella.

Asia on luonnollisesti kiinnostanut koko

puolitoista vuotta jatkuneen rakentamis-

vaiheen ajan, ja kun messujen avaushet-

keen oli enää pari viikkoa, rotarit saivat

tilai-suuden tutustua alueeseen.

Tilaisuuden järjestänyt Kalajoen Ro-

taryklubi kutsui mukaan klubit Raa-

hesta, Oulaisista, Haapave-deltä, Ni-

valasta ja Ylivieskasta. Tapahtumaan

osallistui 145 henkilöä, ja he saivat nähdä

viimeistelyvai-heessa olevan modernin
loma-asuntokylän, jossa oli 28 tutustumis-
kohdetta. Alueella oli kiireinen viimeiste-
lytyö meneillään ja se oli muilta ulkopuo-
lisilta suljettu.

Loma-asu ntokylän esittel i valvova raken-

nusmestari Esko Laitala ja Kalajoen klubin

presidentti Jarmo Nikkarikoski. Toimitus-
johtaja Jarmo Nikkarikoski oli itsekin mu-

kana messuilla, sillä hänen edustamansa

rakennusliike on rakentanut messualueel-

le kolmikerroksisen loma-asuntokohteen
Hiekkasärkkien Meritähden.

Vielä 1970-luvulla alueelta nostettiin
soraa, mutta onneksi se lopetettiin, ja nyt
meren rannalla on lampi tai kaksi ja lam-

men rannalla hulppea loma-asuntokylä.

Messualueen taloja ei todellakaan mö-

keiksi voi kutsua, sillä ne on suunniteltu ja

rakennettu ympäri-vuotiseen käyttöön.
Kustannusarviot ovat satojatuhansia eu-

roja. Osa kohteista on myynnissä.

Tutustumiskierroksen jälkeen kokoon-

nuttiin illalliselle ravintola Dyyniin, jossa

puheenvuoron käyttivät aluekuvernööri
Esa Muuruvirta ja presidentti Jarmo Nik-

karikoski. Yrittäjä ja emäntä Hanna Saari

esitteli ravintolan. Dyyni toimii entisissä

kuuluisan Kalaioen Matkailuhotellin tilois-

sa, josta Veikko Huovisen lampaansyöjät

lähtivät seikkailulleen.

Matkailuhotelli tarjoilil 960-luvun puo-

livälissä saunaoluet viereisen Kalajoen

leirintäalueen saunalla presidentti Urho

Kekkoselle, Neuvostoliiton pääministeri

Aleksei Kosy-ginille ja ulkoministeri Ahti
Karjalaiselle, jotka olivat palaamassa Raa-

hen Rautaruukin vihkiäisistä. Alkoholioo-
litiikka 1960-luvun Pohjanmaalla ei ollut
kovin vapaamielistä, vaan saunaoluen

tarjoiluun presidenteille ravintolan ul-

kopuolella piti anoa kunnanvaltuustolta
lupa. Lupa heltisi, mutta vain yksi pullo

mieheen.

Rotarien kesätapaaminen oli onnistunut,
ja aluekuvernööri Esa Muurivirta toivoi
niille jatkoa ja ehdotti, että klubit vuorol-
laan sellaisen järjestäisivät.

Tapio Lahola, Kalajoen Rk
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