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jakelu kaikkiin talouksiin 
ja yrityksiin iissä. 

IiSanomat numero 18/2018 on tämän lehden liitteenä.

Kirjoitin toisaalla hiljat-
tain kuntalaisten oikeuden-
mukaisesta kohtelusta ja 
päädyin siihen, että oikeu-
denmukaisuuden keskeinen 
arvoperusta nojaa tasa-ar-
voon. Sama koskee mieles-
täni myös yrityksiä: kaikkia 
kunnan alueella sijaitsevia 
yrityksiä tulee kohdella sa-
malla tavalla, samoin kun 
kaikkia kuntalaisia tulee pi-
tää yhdenvertaisina – ovat-
han myös yritykset tietyllä 
tavalla kuntalaisia.

Kunta ja yritykset
Toisaalta kunnan ul-

kopuolisia yrityksiä tai 
kuntaan perustettavia tai 
muuttavia yrityksiä pitää 
kohdella omassa kategorias-
saan tasa-arvoisesti.

Ja kaikkia yrityksiä pitää 
vielä kohdella kilpailutilan-
teessa lain säätämällä tavalla 
tasapuolisesti. Hankinnois-
sa ei voi esim. suosia jotain 
yritystä sillä perusteella. että 
yritys sijaitsee Iissä – toki 
tarjouspyyntöjä voi laatia 
sillä tavalla, että ne mah-

dollistavat myös paikallisen 
yrityksen päästä mukaan 
kilpailuun, esim. pilkko-
malla hankintaa pienempiin 
osiin. Julkisia varoja käytet-
täessä pitää kuitenkin muis-
taa, se että niitä käytetään 
mahdollisimman tarkasti, 
siksi pääsääntöisesti kaikki 
hankinnat pitää kilpailuttaa 
tai vähintäänkin pyytää use-
ampi kuin yksi tarjous.

Iin uuden kuntastrate-
gia yhdeksi kolmesta läpi-
leikkaavasta linjauksesta 

päätettiin ”elinkeinoelämä 
edellä”. Se kuvaa sitä yh-
teistä tahtoa ja ymmärrystä 
siitä, että vireä elinkeinoelä-
mä, siis hyvin toimivat yri-
tykset, luovat hyvinvointia: 
työpaikkoina, verotuloina, 
tulevaisuudenuskona. Ydin-
kysymys on siinä, että mitä 
kunta voi tehdä tähän tavoit-
teeseen pääsemiseksi.

Kunta ei voi nykylain-
säädännön mukaan antaa 
suoria yritystukia, taata yri-
tyksen lainoja tai muuten-
kaan subventoida yrityksen 
tuotantoa. Ja jos näin tehtäi-
siin, siinä asetettaisiin yri-
tyksiä eriarvoiseen asemaan, 
ja sitä ei kukaan toivo. Siis ei 
näin, mutta hahmottelen täs-
sä muita kainoja:

Ensinnäkin kunta, siis 
virkamiehet ja päättäjät, 
voivat halutessaan kannus-
taa avoimeen ja luottamuk-
selliseen ilmapiiriin. Tämä 
edellyttää rehtiä vuorovai-
kutusta kunnan ja yritysten 
välillä – tapaamisia, tiedotta-
mista, yritysten toiveiden ja 
tarpeiden avointa käsittelyä.

Toiseksi kunta voi järjes-
tää yrityspalveluja – neu-

vontaa ja ohjausta esim. 
yrityksen perustamiseen liit-
tyvää neuvontaa.

Kolmanneksi kunta voi 
olla mukana esim. EU-hank-
keissa, joilla kehitetään yri-
tysympäristöä ja vaikkapa 
kartoitetaan uusia markki-
namahdollisuuksia.

Neljänneksi Kunta voi 
maankäytön hyvällä suun-
nittelulla ja kaavoituksella 
mahdollistaa yritystoimin-
taa luomalla hyvän infran, 
esim. tonttien tarjontaa ja lii-
kenneyhteyksiä.

Viidenneksi Kunta voi 
omissa hankinnoissaan edis-
tää paikallisten yritysten 
mahdollisuuksia tehdä tar-
jouksia, mutta kuten edellä 
kirjoitin, vain kilpailulain-
säädännön puitteissa.

Kunta voi rakennuttaa 
yrityksille tiloja ja vuokrata 
niitä markkinaehtoisesti.

Eikö Iin kunta sitten tee 
tätä kaikkea? Kyllä tekee. 
Ongelma vain taitaa olla sii-
nä, että näitä toimenpiteitä ei 
tehdä koordinoidusti, vaan 
niitä tekevät eri tahot. Yritys-
neuvontaa tekee Oulunkaari 
ja Micropolis Oy, Tapaami-
sia ja seminaareja järjestää 
Micropolis Oy, Hankkei-
ta järjestää Micropolis Oy, 
kaavoituksesta ja maankäy-Teijo Liedes on Iin kunnanval-

tuuston puheenjohtaja.

tönsuunnittelusta vastaa 
kunnanhallitus ja valtuusto, 
hankinnoista vastaa kukin 
hallintokunta omalta osal-
taan. Yritystiloista vastaa Ii-
laakso Oy. Tämä aiheuttaa 
epätietoisuutta ja tyytymät-
tömyyttäkin yrityskentässä. 
Nyt hallinnonuudistamis-
työryhmä esittääkin, että 
kunnanhallituksen alaisuu-
teen perustetaan Elinkei-
no- ja konsernijaos, jonka 
tehtäväksi tulee koordinoi-
da tätä kokonaisuutta. Näin 
voitaisiin oikeasti alkaa pu-
hua Iin elinkeinopolitiikasta.

Mikä sitten on yritysten 
rooli? Tunnettuahan on, että 
avoin ja luottamuksellinen 
ilmapiiri, joka on mielestä-
ni tärkein juttu koko asias-
sa, ei synny yksipuolisesti. 
Tarvitaan myös yritysten 
puolelta tahtoa ja näkemys-
tä edistää paitsi yrityksen 
myös toimintaympäristön 
parantamista – siis erään-
laista yhteiskuntavastuuta. 
Kummankin osapuolen on 
kuitenkin ymmärrettävä se, 
mihin kuntastrategialla on 
tähdätty: elinvoimaiseen Ii-
hin.

Teijo Liedes
Iin kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja

Kysy lisää:
Antti Tuomaala
040 672 1389
www.iilaakso.fi

TuuliWatti kehittää ja rakentaa 
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi
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Puhe 
Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen
Iin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Markku Koskela
Musiikkia Iin Mieslaulajat ja Opettajien bändi 
työnimellä - Ii Cowboys - mallinaan Leningrad 
Cowboys ja Puna-armeijan kuoro
Palkitaan Iin paras nuorten kesätyöpaikka.

Tarjotaan pullakahvit ja saatavana ilmapalloja
Paikallisten yritysten esittely- ja myyntipisteitä

Järjestää Iin Yrittäjät ry. Mukana tapahtumassa Iin kunta.

Tervetuloa!

Iin torilla
Suomalaisen Yrittäjän päivänä ke 5.9. klo 15-18.

SYYStapahtuma/torIpäIvä

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 
paikallisosastojen puheenjoh-
tajien tapaamisessa elokuussa 
Kuusamossa ilmeni yhteinen nä-
kemys siitä, että yrittäjät toivo-
vat omalta osaltaan näkyvyyttä 
paikkakunnallaan sekä yhteis-
toimintaa muiden yrittäjien ja 
kunnan kanssa. Yritysten palve-
lujen käyttäjät toivovat osaltaan 
samaa. 

Ketkä ovat kunnassa toimi-
via yrittäjiä ja työllistäjiä, mitkä 
ovat heidän palvelujensa sisältö. 
Iin Yrittäjät ovat yhteistyössä Iin 
kunnan kanssa pyrkineet omal-
ta osaltaan parantamaan näiden 
tietojen saamista. Tällä hetkel-
lä tiedot ilmenevät muun muas-
sa Iin Yrittäjien, Paikallista ja Iin 
kunnan sivuilta. Tiedot eivät ole 

aina kuitenkaan ajantasaiset ja 
niiden informaatiosisältö on va-
javainen. Nyt olemme jatkaneet 
Paikallista kampanjaa ja yhteis-
työssä Iin Mikropoliksen kanssa 
aloitetaan julkaisemaan tietoja 
jokaisesta iiläisestä yrittäjästä. 

Tietojen kerääminen ja koko-
aminen vie toki aikansa, mutta 
toiveessa on, että ensi vuoden 
lopulla kaikki tiedot ovat saa-
tavilla somesta ja mahdollisesti 
myös kirjasen muodossa. Tieto-
jen saanti helpottaa asiakkaita 
valitsemaan paikallisia tuotteita 
ja palveluita.

Käyttämällä paikkakun-
nan yrittäjien palveluja, asiak-
kaat auttavat näin valinnallaan 
osaltaan kunnan hyvinvoinnin 
kasvamisen työllisyyden ja ve-

rokertymän nousun kautta. Jo-
kainen kuntaan jätetty euro 
tuottaa meille yhteistä hyvin-
vointia.

Markku Koskela 
puheenjohtaja Iin Yrittäjät 

Paikkakuntalaisten 
palvelujen käytöstä 
monenlaista etua

Iin Yrittäjien hallitus 2018

Iin Yrittäjien hallituksen 2018 jäsenet. Edessä vasemmalta Eero Tuomela, Riitta Paakkola, Anna Tur-
tinen, Tuija Alikoski. Takana Heimo Turunen, Joona Österberg, Juho Tauriainen, Heikki Helekoski ja 
Markku Koskela puheenjohtaja. 

Käyttämällä paikkakunnan yrittä-
jien palveluja, asiakkaat auttavat 
näin valinnallaan osaltaan kunnan 
hyvinvoinnin kasvamisen työlli-
syyden ja verokertymän nousun 
kautta. toteaa Markku Koskela. 
Kuva: Salama/Juho Tauriainen

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
Liity jäseneksi!
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IILÄINEN
Seuraava Iiläinen ilmestyy 15.11.2018. 
Aineisto siihen toivotaan olevan toimituksessa 
(info@iinlehti.fi tai vkkmedia@vkkmedia.fi) 
8.11.2017 menessä.

Suomen Yrittäjät: 15 keinoa työllisyyden parantamiseen s. 4 
Rentouttava viikonloppu Luoston Ametistikylpylässä s. 4
Aleksi Laajoki on yrittäjä ja kilpaurheilija s. 5
Camping Iin Sillat uudistuu perinteitä kunnioittaen s. 6
Mykkäkoulussa, pakina s. 6
B & B Villa Kauppilan avajaiset yleisömenestys s. 7

Ajo-opetus murroksessa - ajokorttilaki uudistui s. 8
Koistisen Korjaamo tielläliikkujan apuna jo 
neljä vuosikymmentä s. 8
Kimmo Hand saa puun taipumaan moneksi s. 9
Lähde -hnake kokeilee taidekummitoimintaa  s. 9
Yrittäjä rentoutuu hevosten parissa s. 10

Yrittäjäjärjestön jäsenille paljon 
etuja käytettävänä s. 10
Mirja Vehkaperän terveiset Brysselistä s. 11
Yritysverkosto tukee ja vahvistaa mikroyrittäjän 
toimintaa s. 11
Kunnanjohtaja Ari Alatossava: Suomi risteyksessä

PASSIkUVAT SALAMASTA
Varaa aika www.vello.fi/studiosalama

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

p. 044 025 5687

Kauppilantie 12,  91100 Ii | 044 241 4797
info@villakauppila.fi








Puh. 040 7711 898 | heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi

TILITOIMISTOPALVELUT
kirjanpito - palkanlaskenta – muut toimistopalvelut

www.hh-yrityspalvelu.fi

www.siivoushullu.com

Siivoushullu Ay
Eila ja Maarit
045 8754 009
eila.takarautio@
siivoushullu.com 

Iin Yrittäjät ja Iin kunta jär-
jestävät kaikille avoimen ja 
maksuttoman toritapahtu-
man keskiviikkona 5.9. kello 
15-18 Iin torilla. Päivämää-
rä on osuva, sillä samana 
päivänä vietetään virallis-
ta liputuspäivää – Valtakun-
nallista Yrittäjän päivää. 
Yleisölle tarjotaan pullakah-
vit ja lapsille jaetaan ilma-
palloja. Yleisöä viihdyttää 

toritapahtuma yrittäjän päivänä

Iin Mieslaulajat ja Opettajien 
bändi työnimellä - Ii Cow-
boys - mallinaan Leningrad 
Cowboys ja Puna-armeijan 
kuoro.

Puheita pitävät Iin kun-
nan tekninen johtaja Janne 
Jokelainen ja yrittäjien pu-
heenjohtaja Markku Kos-
kela. Samalla palkitaan Iin 
paras nuorten kesätyöpaik-
ka. Iin Yrittäjien jäsenet 

ovat tervetulleita esittele-
mään toimintaansa ja myy-
mään tuotteitansa. Yrittäjän 
päivästä on tullut kansalli-
nen juhlapäivä, jota viete-
tään 5. syyskuuta. Pääjuhla 
on Helsingissä Lasipalatsin 
Bio Rexissä. Juhlapuheen pi-
tää pääministeri Juha Sipilä. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät juhlii yrittäjän päivää 
80-vuotisjuhlan merkeissä 

Toritapahtumassa jaetaan ilmapalloja lapsille.

Yrittäjän päivän toritapahtumaa on vietetty jo useamman kerran. Kaksi vuotta sitten yrittäjien ja kunnan tarjoamille kahveille osallis-
tui runsaasti väkeä. 

lauantaina 8.9. Oulussa. 
Tapahtumaa juhlitaan 

myös monin eri tavoin ym-
päri maan – kouluissa ja op-
pilaitoksissa, yrityksissä, 
työpaikoilla ja järjestöissä. 
Yrittäjän päivänä nostetaan 
Suomen lippu salkoon. Päi-
vä otettiin almanakkaan 
merkkipäiväksi ja liputus-
päiväksi vuonna 2010. HT
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Suomen työllisyysaste on 
nostettava lähelle 80 pro-
senttia, jotta hyvinvointi-
valtion rahoitus voidaan 
turvata. Suomen Yrittäjät 
tarjoaa hallitukselle 15 kei-
noa työllisyyden paranta-
miseen. Nämä helpottavat 
monen yrityksen kokemaa 
työvoimapulaa ja alentavat 
rakenteellista työttömyyttä.

– Hallitus on pyytänyt 
kansliapäälliköiltä ehdotuk-
sia työllisyyden vahvista-
miseksi. Halusimme tehdä 
oman #työtäsuomeen -oh-
jelmamme osoittamaan, 
että työttömyyden alenta-
miseen on edelleen paljon 
käyttämättömiä erinomaisia 
keinoja, Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Mikael Pen-
tikäinen sanoo.

– Tämän listan toteut-
taminen vähentää työvoi-
mapulaa ja rakenteellista 
työttömyyttä. Toivon, että 
hallituksella on rohkeutta to-
teuttaa näitä ehdotuksia.

• MUUTETaaN työso-
pimuslakia niin, että pien-
ten yritysten työllistämisen 
riskiä pienennetään helpot-
tamalla henkilöperusteista 
irtisanomista. Jatkossa edel-
lytetään ainoastaan asiallista 
syytä työsuhteen henkilöpe-
rusteiselle päättämiselle.

• POISTETaaN työsopi-
muslaista, vuosilomalaista, 
työaikalaista ja opintova-
paalaista yleissitovaa työeh-
tosopimusta noudattavien 

Suomen Yrittäjät: 15 keinoa työllisyyden parantamiseen
järjestäytymättömien yritys-
ten paikallisen sopimisen 
kiellot. Näin yritykset saa-
tetaan samaan asemaan jär-
jestäytymisestä riippumatta 
ja kaikki yritykset saavat sa-
mat mahdollisuudet sopia. 
Järjestäytymättömissä yri-
tyksissä, joista noin 50 000 
noudattaa työehtosopimusta 
yleissitovuuden perusteella, 
on iso työllistämispotenti-
aali. Muutos on tehtävä ta-
valla, joka ei syrji myöskään 
järjestäytymättömiä työnte-
kijöitä.

• SaaTETaaN yrit-
täjien perheenjäsenet, jot-
ka eivät omista yrityksen 
osakkeita, samaan asemaan 
työttömyysturvassa mui-
den yrityksissä työskentele-
vien työntekijöiden kanssa. 
Tällä hetkellä heitä kohdel-
laan työttömyysturvajärjes-
telmässä yrittäjinä, vaikka 
he muussa lainsäädännössä 
ovat työntekijöitä. Näin yrit-
täjät uskaltaisivat aiempaa 
rohkeammin työllistää omia 
perheenjäseniään.

• PaRaNNETaaN hei-
koimmassa työmarkkina-
asemassa olevien asemaa 
lisäämällä palkkatukea ja 
uudistamalla yleissitovuus-
järjestelmä, jotta yritykset 
pystyvät nykyistä laajem-
min neuvottelemaan myös 
palkkatasosta ja muista työ-
ehdoista. Työpaikkaa ei syn-
ny, jos työn tarjoaminen ei 
ole taloudellisesti kannatta-

vaa. Suomessa on maailman 
jäykin palkanmuodostus. 

• PORRaSTETaaN tai 
lyhennetään työttömyys-
turvaa nykyistä voimak-
kaammin. Etuus voisi olla 
työttömyysjakson alussa ny-
kyistä korkeampi, mutta ale-
nisi työttömyyden jatkuessa 
portaittain. On myös lisät-
tävä velvoittavuutta työt-
tömyysturvan saamisen 
ehtona: jotta työttömyystur-
vaa saa, pitää hakea töitä.  

• POISTETaaN työttö-
myysturvan lisäpäivät. Ne 
johtavat ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan keston 
pitkittymiseen ja heikentä-
vät ikääntyneiden työttömi-
en kannustimia etsiä uutta 
työtä. 

• PIENENNETääN yri-
tyksille aiheutuvia sääntely-
kustannuksia. Laajennetaan 
pikaisesti yksi yhdestä -työ-
kalu eri ministeriöiden 
lainvalmistelun käyttöön 
tavoitteena varmistaa, et-
tei yritysten sääntelykus-
tannukset kasva nykyisestä. 
Osaksi säädösvalmistelun 
vaikutusarviointia on otet-
tava käyttöön pk-yritystesti, 
jossa arvioidaan eri säänte-
lyvaihtoehtojen vaikutukset 
nimenomaan pieniin ja kes-
kisuuriin yrityksiin. 

• MaHdOLLISTETaaN 
yrittäjän uusi alku konkurs-
sin jälkeen ja poistetaan 
yrittämisen esteitä. Käynnis-
tetään vielä tällä hallituskau-

della vastuuministeriöissä 
selvitykset, miten yrittäjän 
uuden alun esteet voitaisiin 
poistaa. 

• VaLMISTELLaaN ko-
konaisuudistus konkurssin 
tehneen yrittäjän uudesta 
alusta siten, että se voi toteu-
tua seuraavalla hallituskau-
della. Esteiden poistamisella 
tai lieventämisellä autetaan 
työpaikkojen säilymistä, 
epäonnistuneen yrittäjän uu-
delleen työllistymistä sekä 
vähennetään yhteiskunnan 
kustannuksia. 

• LaadITaaN yri-
tyksiin kohdistuvien pe-
tosten tilannekuva ja 
toteutetaan lainsäädäntö-
muutoksia sen pohjalta. Pe-
tokset eri tekomuotoineen 
ovat lisääntyneet 2000-lu-
vulla merkittävästi. Jopa 
kaksi kolmasosaa yksinyrit-
täjistä on joutunut vähintään 
kerran huijauksen kohteek-
si vuoden aikana. Yritysten 
kärsimät vahingot nousevat 
vuositasolla kymmeniin mil-
jooniin euroihin. 

• KOHdENNETaaN 
tuloverotuksen kevennyk-
set etupäässä pienituloisille, 
jotta työn vastaanottaminen 
olisi mahdollisimman kan-
nattavaa. 

• SELVITETääN nega-
tiivisen tuloverotuksen ja 
palkkatuen vaikutuksia. Sel-
keästi alhaisin työllisyysaste 
on vain peruskoulun suo-
rittaneilla. Lisäksi vain pe-

ruskoulun suorittaneiden 
palkkataso on matala. Työl-
lisyysasteen nostaminen 
edellyttää tämän ryhmän ak-
tivoimista ja lisäkoulutusta. 

• PURETaaN kaavoi-
tuksen ja rakentamisen sään-
telyä. 

• KOHdELLaaN asu-
misen eri muotoja vero-
tuksessa neutraalisti, jotta 
työntekijät pääsevät nykyis-
tä helpommin muuttamaan 
töihin toiselle paikkakun-
nalle. Nyt omistusasumis-

ta tuetaan verovaroista niin, 
että asuntolainaa voi vähen-
tää verotuksessa. Tämä ei 
rohkaise muuttamaan työn 
perässä toiselle paikkakun-
nalle.  

• KOHdENNETaaN ai-
kuiskoulutustuki ihmisiin, 
joille työllistyminen on to-
dennäköistä. Valtaosa tuen 
saajista nyt on jo hyvin kou-
lutettuja ihmisiä, jotka ovat 
jo töissä.

SY tiedotus

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen puhui Iin 
Yrittäjien 50-vuotisjuhlassa syksyllä toissavuonna.

Iin Yrittäjät tekivät huh-
tikuussa viikonlopun 
pituisen rentouttavan linja-
autoretken Luostolle ame-
tistikylpylään. Mukana oli 
22 yrittäjää ja puolisoa. Vir-

rentouttava viikonloppu Luoston ametistikylpylässä

Yrityskonsulttinakin toiminut Rytmisen musiikin ystävien oulu-
lainen toiminnanjohtaja Risto Laitinen veti Iin Yrittäjille yrittämi-
seen uusia näkökulmia tuoneen iltapäivän. 

kistyksen ja vapaa-ajan lisäk-
si tarjolla oli Rytmimusiikin 
ystävien musiikillista ja oh-
jelmallista antia. Yrittäjil-
le tarjottiin luovia ja tulosta 
tuovia ratkaisuja yritystoi-

mintaan, työhön ja muuhun-
kin elämään. 

Toiminnanjohtaja Ris-
to Laitisen vetämän iltapäi-
vän aikana pohdittiin, miten 
ratkaistaan yrityksen päi-

vittäisiä ohjelmia mm. seu-
raavissa tilanteissa: mistä 
ja miten saamme uusia asi-
akkaita ja suurempia asia-
kasryhmiä, miten säilytän 
entiset asiakkaat, mitkä ovat 

yritykseni tai asiakkaittem-
me suurimmat ongelmat.

Yritystoiminnan päätty-
misen ongelmia myös poh-
dittiin ja sitä mitäpä sen 
jälkeen tehtäisiin?

Verkostoitumiseen saa-
tiin myös hyviä ohjeita. HT
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METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 892 414, 040 7670 825
sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

UTACON OY
Merkittävä metalliromun kierrättämö

Kolmen A:n 
luottoluokitus.

Ostetaan ja noudetaan
kaikenlaista metalliromua

Romuautot, rautaromut, 
kuorma-autot, traktorit, maansiirtokoneet, 

isot ja pienet erät, ym, ym.

Iissä kaksi vuotta toimi-
nut urheiluhieroja & perso-
nal trainer aleksi Laajoki on 
huippu-urheilija, joka halu-
aa auttaa omalla ammattitai-
dollaan muita.

-asiakas ja hänen tar-
peensa ovat aina etusijalla. 
Olipa kyseessä lapsi, aikui-
nen tai iäkkäämpi henkilö, 
pyrin tekemään kaikkeni, 
auttaakseni häntä, aleksi 
Laajoki kertoo toimintaperi-
aatteestaan.

Vaikka hän onkin eri-
koistunut urheiluhieroja, 
koostuu asiakaskunta ihan 
tavallisista iiläisistä, sekä lä-
hikuntien asukkaista Oulun 
ja Kemin seuduilta saakka. 

-Tällä hetkellä hieronta 
työllistää eniten, mutta ky-
syntää henkilökohtaiselle 
ohjaukselle, kuntoilun paris-
sa, on lisääntyvässä määrin, 
aleksi toteaa.

Yrittäjyys on aleksi Laa-

aleksi Laajoki - yrittäjä ja kilpaurheilija

joelle tuttua jo lapsuuden-
kodista, isän toimiessa 
yrittäjänä rakennusalalla. 

aleksi on omalla urhei-
lu-urallaan ehtinyt nähdä ja 
kokea sekä menestystä, että 
tappion ja loukkaantumisen 
hetkiä. aluksi hän harras-
ti kamppailulajeja, potku-
nyrkkeilystä lukkopainiin 
ja vapaaotteluun, saavutta-
en menestystä SM-mitaleil-
le saakka. Vuonna 2013 hän 
koki pahan loukkaantumi-
sen SM-finaalissa, yhdeksän 
sekuntia ennen loppua.

-Johdin siinä vaiheessa 
selvästi, kun olkapää hajosi 
ja edessä oli leikkaus, aleksi 
kertoo kamppailulajit päät-
täneestä loukkaantumisesta.

Leikkauksesta toivuttu-
aan hän harrasti voimanos-
toa hyvällä menestyksellä, 
kunnes opiskeluaikana Tam-
pereella löysi kehonraken-
nuksen. Tässä lajissa hän 

sijoittui vuonna 2017 SM-ki-
soissa yhdeksänneksi.

-Olin ilmoittautunut sar-
jaan -90kg. En voinut enää 
vaihtaa alempaan sarjaan, 
vaikka olin laihduttanut ja 
olisin mahtunut alempaakin 
sarjaan, aleksi kertoo ensim-
mäisistä kehonrakennuksen 
SM-kisoistaan.

Nyt edessä ovat uran toi-
set SM-kisat kehonraken-
nuksessa syksyllä, kovin 
odotuksin. Kehonrakennus 
on kovaa ja tarkkuutta vaa-
tivaa urheilua, etenkin val-
mistauduttaessa kauden 
päätapahtumaan. Kuin-
ka vasta avioitunut mies 
saa sovitettua yhteen huip-
pu-urheilun, yrittämisen ja 
aviomiehen roolin?

-Ilman vaimon tukea 
tämä ei olisi mahdollista. On-
neksi vaimo ymmärtää ja on 

Vuoden 2017 kehonrakennuksen SM-kisoissa Aleksi Laajoki si-
joittui yhdeksänneksi.

Aleksi ja Sofia vihittiin Iin kirkossa 21.7.2018.

aina ollut tukemassa, vaikka 
huippu-urheilu ja yrittäjän 
rooli vie valmistautumis-
kaudella ajasta yhdeksän-
kymmentäviisi prosenttia, 
Aleksi kiittelee Sofia vaimo-
aan.

Yrittämisen hän toteaa 
sopivan kohdalleen toisen 
palveluksessa olemista pa-
remmin, koska siinä voi so-
vittaa omat harjoitukset ja 
asiakkaat joustavasti toi-
siinsa. Lisäksi hän antaa 
tunnustusta iiläisille kun-
tosaleille, fysioterapiakes-
kuksille ja toisille hierojille, 
joiden kanssa hänellä on 
hyvä ja toimiva yhteistyö-
verkosto.

aleksin viihtyisät vas-
taanottotilat löytyvät Iin 
keskustan välittömästä lä-
heisyydestä, Timpurintiel-
tä. MTR

Aleksi nauttii työstää ja haluaa auttaa ihmisiä.

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com

www.kuljetusliikebackman.fi
Myös paanalatutyöt

Vaihtoautoja 

edullisesti

Leipojantie 2, 91100 Ii
p. 044 033 4050
www.mjauto.fi

Hox! Uusi osoite 
Leipojantie 2, 91100 Ii

Shelliä vastapäätä!
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Iin keskustassa sijaitseva Iin 
Sillat on monille tuttu leirin-
täalue, johon on pysähdytty 
vuosikymmeniä, muun mu-
assa Lapin matkoilla. Matti 
Jääskeläinen perusti leirin-
täalueen vuonna 1961. Sit-
temmin yritys toimi pitkään 
Matin pojan Lasse Jääskeläi-
sen luotsaamana.

Nykyiset omistajat Melis-
sa ja Shawna Jovanen ostivat 
yrityksen vuonna 2015.

-Muutettuani amerikasta 
Helsinkiin, etsin ostettavak-
si sopivaa yritystä Suomes-
ta. Useiden vaihtoehtojen 
jälkeen, saavuimme katso-
maan Camping Iin Siltoja. 
Viidessä minuutissa totesim-
me, tämä se on, kertoo Me-
lissa.

Uudet yrittäjät tiesivät 
edessä olevan melkoisen 
kunnostusurakan, mutta se 
ei pelottanut, päinvastoin. 
Tähän mennessä alueen ri-
vitalo on peruskorjattu, vas-
taanottotilat keittiöineen 
uusittu ja wc-/suihkutilat 
päivitetty 2000-luvulle.

-Lasten leikkipaikkaa 
suurennetaan, sekä puu-
lämmitteinen rantasauna 
rakennetaan. Myös lisää ym-
pärivuotista majoitusta on 
suunnitelmissa, valottaa Me-
lissa tulevaisuuden suunni-

Camping Iin Sillat uudistuu perinteitä kunnioittaen
telmia Iin Silloilla.

Uudistukset on alueel-
la toteutettu perinteitä kun-
nioittaen. Pihalle tulija aistii 
edelleen saman lämminhen-
kisyyden, kuin menneinä 
vuosikymmeninä, vaikka ra-
kennukset ovat sisätiloiltaan 
kokeneet täydellisen muo-
donmuutoksen.

Rivitalohuoneiden uusi-
misen lisäksi, uudet yrittä-
jät kunnostivat ensi töikseen 
alueen vanhimman hirsimö-
kin vuodelta 1961.

-Mökki oli viime vuo-
det toiminut varastona ja 
päässyt huonoon kuntoon. 
Halusimme kunnostaa kes-
keisellä paikalla olevan hir-
simökin uuteen loistoon ja 
tällä hetkellä se tarjoaa kesä-
aikana majapaikan viidelle 
matkalaiselle, kertoo Shaw-
na Jovanen.

Mökissä onkin kesän ai-
kana yöpynyt monia matkai-
lijoita, jotka ovat todenneet 
ensi yöpymisen samassa mö-
kissä tapahtuneen vaikkapa 
neljäkymmentäviisi vuotta 
sitten. Kuluva kesä on yrittä-
jien kertoman mukaan ollut 
erittäin vilkas. asiakkaita on 
riittänyt Suomesta ja naapu-
rimaista, sekä amerikasta ja 
aasiasta. 

Keittiöremontin ansiosta 

aamiaispalvelua on saatavil-
la ympäri vuoden. Samoin 
wc- ja suihkutilat ovat ym-
pärivuotisessa käytössä, 
vaikkapa asuntovaunulla tai 
-autolla matkaaville. Ympä-

Camping Iin Siltojen uudistukset on toteutettu perinteitä kunni-
oittaen.

Shawna ja Melissa Jovanen alueen vanhimman mökin portailla. Vuonna 1961 rakennettu mökki oli varastona toimiessaan päässyt 
huonoon kuntoon. Peruskorjattu mökki tarjoaa viisi vuodepaikkaa.

rivuotista majoitusta Cam-
ping Iin Sillat tarjoaa reilulla 
kahdella kymmenellä vuo-
depaikalla rivitalossa ja pää-
rakennuksessa. Lisäksi kaksi 
henkilöä voi yöpyä ympäri-

vuoden alueen yhdessä mö-
kissä.

Iisiverkon rakentamisen 
myötä koko Camping -alue 
tulee nopean nettiyhteyden 
piiriin. 

Camping Iin Silloilla voi majoittua aivan veden ääreen.Melissa Jovanen työn touhussa uusituissa huoltotiloissa, joita 
matkailijat ovat kehuneet Suomen parhaimmiksi.

-Rakennamme syk-
syn aikana asiakkaidemme 
käyttöön alueen kattavan 
langattoman yhteyden, Me-
lissa kertoo. MTR

Mykkäkoulua on pidetty Suo-
men suosituimpana aikuiskou-
lutuksen muotona. 

Oletetaanpa, että moinen ta-
pahtuu perheyrityksessä, jossa 
mies ja vaimo tekevät etätyötä, 
kotoa käsin. Vaatii todellista kek-
seliäisyyttä, jotta toimitusjohta-
jana työskentelevä aviomies ja 
hänen tiedottaja-vaimonsa saa-
vat yrityksestä kertovia tiedot-
teita julkisuuteen.

näppärä johtaja saattaa kek-
siä keinon: ulkoistetaan tiedotus 
tai se tapahtuu ns. välikäsien, 
kuten naapurinrouvien kautta. 
Siinä tosin saattaa käydä niin, 
että viestin alkuperäinen muo-
to muuttuu melkoisesti monen 
mutkan tiedonkulun aikana. 

Tästä osuva esimerkki löy-
tyy ulla Lipposen toimittamas-
ta riemukkaasta kirjasta Siistiä 
sisätyötä. Siinä esitellään sotila-
sorganisaation viestinkulkua lu-

vussa Pimennys virkateitse. Kas 
näin:

Eversti adjutantille: 
– Huomenna kello 9 tapah-

tuu auringonpimennys – sellais-
ta ei tapahdukaan joka päivä. 
Prikaatin henkilökunnan tulee 
asettua ulkoiluvarusteissa kasar-
minpihalle nähdäkseen tämän 
harvinaisen ilmiön. Jos sattuu 
satamaan, emme näe mitään, 
siinä tapauksessa siirrytään ruo-
kasaliin.

Adjutantti kapteenille: 
– Everstin määräyksestä ta-

pahtuu huomenna kello 9 aurin-
gonpimennys. Jos sataa, emme 
näe sitä kasarminpihalta. Silloin 
ulkoiluvarusteissa auringonpi-
mennys tapahtuu ruokasalissa 
– sellaista ei tapahdukaan joka 
päivä.   

kapteeni yliluutnantille:
– ulkoiluvarusteissa olleen 

everstin määräyksen mukaan ta-

pahtuu huomenna kello 9 au-
ringonpimennyksen vihkiminen 
ruokasalissa. Eversti antaa mää-
räyksen, jos sattuisi satamaan, 
mitä tapahtuu joka päivä.

Yliluutnantti vääpelille: 
– Huomenna kello 9 ulkoilu-

varusteissa oleva eversti pimen-
tää auringon ruokasalissa, mitä 
tapahtuu joka päivä, jos on kau-
nis ilma; jos sataa, se tapahtuu 
kasarminpihalla. 

Vääpeli alikersantille: 
– Huomenna kello 9 ulkoi-

luvarusteissa olevan everstin 
pimennys tapahtuu auringon 
johdosta. Jos ruokasalissa sa-
taa, mitä ei tapahdu joka päivä, 
miesten tulee teidän asettua ka-
sarminpihalle. 

Puhetta miehistön keskuu-
dessa: 

– Jos huomenna sataa ja au-
rinko paistaa, silloin ne luul-
tavasti pimentää everstin 

ruokasalissa. Sääli, ettei niin ta-
pahdu joka päivä.

kotimykkäkoulusta osuva 
esimerkki: 

Perheenpää lähtee viettä-
mään ravintolaan hirvipeijaisia, 
ja ojentaa eteisessä vaimolle la-
pun: Saatan viipyä myöhään. Mi-
nulla on aamulla kello 9:30 tärkeä 
kokous. Herätä minut kello 8:00.

Miehen solmiessa kravattia 
vaimo ojentaa hänelle lapun: Jos 
juhlissa tarjotaan alkoholia, vas-
taat EI.  

Kun miehemme saapuu ra-
vintolan eteiseen, tuttu jahti-
kaveri ojentaa taskumattia ja 
tokaisee: Ei kai sinulla ole mitään 
syytä kieltäytyä ryypystä? Tähän 
miehemme: EI.

Miehemme herää aamulla 
kello 11. Yöpöydällä on lappu, 
jossa lukee: Herää, kello on 8:00.  

Martti Kähkönen

Mykkäkoulussa
Yli-iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien

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

Asematie 266, 91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi
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Simosta lähtöisin oleva, Iissä 
asuva, laulaja Mari Ylikärp-
pä on julkaissut kolme kap-
paletta sisältävän levyn.  
Ensi levynsä ” Ei kauniimpaa 
kuin sinä ” hän julkaisi ke-
väällä, yhdessä avomiehensä 
Esa Mathlinin kanssa. De-
byyttilevy on alusta loppuun 
kaksikon omaa tuotantoa.

Uutuuslevy ”Mari 
Ylikärppä” puolestaan sisäl-
tää Veikko Juntusen säveltä-
miä ja osin myös sanoittamia, 
tanssittavia kappaleita. Ou-

Mari Ylikärppä julkaisi uuden levyn
lulainen Matti Kalliokoski on 
sanoittanut ”Kauneinta pääl-
le” ja tangon ”Täydenkuun 
aika”.

-Pelkosen Rauno soitteli 
ihan muissa asioissa ja tote-
si kuin ohimennen, että pi-
täisi löytää Veikko Juntusen 
tangolle laulaja, että saatai-
siin kappale Tangomarkki-
noiden sävellyskilpailuun. 
Aikaa taisi olla viisi päivää, 
kun kaiken piti olla valmista. 
Totesin, että olishan se Mari. 
Siitä alkoi tiivis levyn tuotta-

minen, Esa Mathlin kertoo.
-Oli Veikolta suuri luotta-

muksen osoitus antaa tango 
laulettavakseni. Kun saimme 
sen valmiiksi, soitti Veikko 
”olis mulla toinen ja kolmas-
kin kappale”, Mari toteaa, 
kolme kappaletta sisältävän 
levyn synnystä.

Pitkäsoiton teolla Mari ja 
Esa eivät pidä kiirettä, vaik-
ka se suunnitelmissa onkin. 
Levyn teon he toteavat ole-
van pitkä prosessi, joten vuo-
den tai puolentoista päästä 

Mari Ylikärppä ja Esa Mathlin esiintyvät, tanssikeikkojen lisäksi, vaikkapa häissä ja muissa juhlissa. - Laulun lahjan äidin maidosta saaneena rohkaistuin ottamaan osaa vuonna 2008 Olavi Virta Sininen 
huvimaja –laulukilpailuun. Naistensarjan voitto tuli ja samalla aukesi uusi työura tanssiyleisön viihdyttäjänä, iloitsee Mari Ylikärppä.

lienee pitkäsoiton vuoro.
Vaikka Mari Ylikärppä 

ei ole aiemmin soololevyjä 
tehnyt, on hän rutinoitunut 
esiintyjä. Iin laulupelimanni-
en levyillä hän on esiintynyt. 
Vuonna 2008 Mari otti osaa 
Olavi Virta Sininen huvima-
ja- laulukilpailuun, voittaen 
naisten sarjan. Tangomarkki-
noiden karsintakilpailut ovat 
myös tuoneet esiintymisru-
tiinia.

Esa Mathlin puolestaan 
on pitkänlinjan muusikko, 

joka on soittanut useissa eri 
kokoonpanoissa. Marin uu-
della levyllä hän soittaa hai-
tarit kahdessa kappaleessa.

Mari ja Esa esiintyvät jat-
kossa yhdessä, sen verran 
kuin molempien vuorotyöt 
sallivat. Marin työpaikka 
on Iissä ja Esan Raahessa. 
Yhdessä esiintymisen he 
toteavat turvalliseksi ja mo-
lemmat voivat luottaa toisen 
ammattitaitoon, tilanteessa 
kuin tilanteessa. 

Uutuuslevyn myötä he 

ovat saaneet yhteydenottoja 
useilta säveltäjiltä ja sanoit-
tajilta.

-Ei niitä yhteydenottoja 
tulisi ilman tarkasti ja hyvin 
laulavaa laulajaa, jonka ää-
nestä kuuluu elämän koke-
mus, Esa kertoo.

Radiosoittoon pääsyn 
Mari ja Esa toteavat nykyisin 
olevan vaikeaa, antaen kii-
tosta Radio Pookille ja Radio 
Perämerelle, jotka ovat otta-
neet Marin uuden levyn soit-
tolistoilleen. MTR

anne@ylirannanratsutila.fi
www.ylirannanratsutila.fi

Puh. 040 417 4761

Ii as.

YLIRANNAN
RATSUTILA

varaa oma tuntipaikkasi!
Syksyn ratsastustunnit ovat alkaneet!!!
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Seuraava Iisanomat nro 19
ilmestyy 13.9.2018. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 6.8. mennessä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Iin toimisto avoinna Micropoliksessa Piisilta 1 keskiviikkoisin klo 9-14, tai sopimuksen mukaan ( p. 050 439 9963)

Kolmivuotinen Työtä luon-
nosta Iissä –hanke käynnis-
tyi kesällä 2015. Hankkeen 
tavoitteena oli parantaa 
alueen työllisyyttä koulut-
tamalla kolmannen sekto-
rin toimijoille (yhdistykset, 
seurat, järjestöt) työnohjaus 
ja -antajataitoja sekä ylläpi-
tää ja kehittää hankkeeseen 
osallistuvien työttömien 
työkykyä.

Hankkeessa työllistettiin 
iiläisiä työttömiä oman alu-
eensa viihtyvyyttä lisäävillä 
kunnossapito- ja rakennus-
tehtävillä. Kohderyhminä 
olivat kaikenikäiset iiläiset 
pitkäaikaistyöttömät, sekä 
yli 50- ja alle 29-vuotiaat 
työttömät. Varsinaisen työn-
teon lisäksi hankkeeseen 
osallistuville tarjottiin työ-
voimapoliittista koulutusta, 
jota suunniteltiin ja räätä-
löitiin tarpeiden mukaan. 
Hankkeessa työllistymisen 
ehtona oli oikeus palkkatu-
keen. Maksuttomiin kou-
lutuksiin sekä hankkeessa 
annettavaan henkilökoh-
taiseen ura- ja koulutusoh-
jaukseen voivat kuitenkin 
osallistua kaikki hankkeen 
kohderyhmään kuuluvat 
henkilöt.

Työtä luonnosta Iissä -hanke 
saavutti tavoitteensa

Hankkeessa kunnostet-
tavia ja huollettavia kohtei-
ta olivat Iin alueen luonto-, 
virkistys-, ulkoilu- ja muut 
mahdolliset kohteet. Kun-
nostustarpeissa huomioitiin 
kyläläisten, yritysten ja mui-
den käyttäjien, kuten mökki-
läisten, toiveet ja tarpeet.

Hankkeessa kehitettiin 
kolmannen sektorin, yritys-
ten ja kunnan välistä yhteis-
työtä ja pyrittiin luomaan 
toimiva malli, jonka avulla 
eri toimijat pystyvät työllis-
tämään pienemmällä kyn-
nyksellä iiläisiä työttömiä 
oman alueensa töihin.

-Tavoitteena oli saada 
kahdeksankymmentä asia-
kaskontaktia, saimme yh-
deksänkymmentä, joista 
naisia kaksikymmentäyh-
deksän, kertoo projektipääl-
likkö Jenni Miettunen.

Hankkeen rahoituksesta 
vastasi kunta 20 prosentin 
osuudella. ESR-rahoitus-
ta hanke sai 80 prosenttia. 
Koordinointihankkeen ko-
konaiskustannukset olivat 
261 400 euroa. 

Rinnakkaishankkeen 
kustannukset olivat 259 259 
euroa, jolla työllistettiin kol-
mekymmentäviisi henki-

löä, palkkatuen ollessa 30-50 
prosenttia.

-Olemme hankkeen aika-
na toteuttaneet monenlaisia 
luontoon liittyviä kunnos-
tustoimenpiteitä, pitkospui-
den rakentamisesta, vanhan 

kettutarhan purkutöihin. 
Geokätköjä olemme myös 
olleet toteuttamassa. Ne siir-
tyvät Ii-instituutti -liikelai-
toksen hallintaan. kertoo 
Jenni Miettunen. MTR

Työtä luonnosta Iissä -hankkeen projektipäällikkönä on toiminut 
Jenni Miettunen. Hanke jatkuu 31.8.2018 saakka.

Työtä luonnosta Iissä -hankkeen aikana on kunnostettu lukuisia laavua eri puolilla kuntaa. Veskan laavu sai kunnostuksen yhteydessä 
puuceen samalla kun laavu, liiteri ja tulipaikka kunnostettiin.

iin alue
Kirkkoherranvirasto on suljettu toiminnan suunnittelupäivän vuok-
si ke 29.8. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 30.8. klo 14.30. Voit pyytää seu-
rakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 30.8. klo 15 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
nuortenilta to 30.8. klo 18 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 30.8. klo 18.15 iin seurakuntasali. syksyn aloitus. uudet 
laulajat tervetulleita! lisätietoja kanttori eija savolaiselta p. 040 737 6966.
Iin perhekerho pe 31.8. klo 10-12 kerhohuone. 
Isos- ja kerhonohjaajaleiri pe 31.8. klo 17 - su 2.9. karhun leirikeskus, 
leirikeskuksentie 32
Sanajumalanpalvelus su 2.9. klo 10 iin kirkko. aihe kiitollisuus. kinnu-
nen Matti, kanttorina jaakkola Markku. kolehti nimikkokohteen suomi-
kirkko-työn tukemiseen tokiossa (sleY). 
Miestenpiiri - saunailta Karhussa su 2.9. klo 18 karhun leirikeskus.
Seikkailu- ja värkkäyskerho ti 4.9. klo 15 kerhohuone. 
Disneypuuhakerho ti 4.9. klo 17 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Äitien ja tyttöjen ilta ti 4.9. klo 17.30 – 19 iin seurakuntasali.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 5.9. klo 10-11.30 iin seurakuntatalon ker-
hohuone. 
Porinapiiri ke 5.9. klo 12 iin seurakuntasali. 
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 6.9. klo 13.
7-iltapäivä to 6.9. klo 15 kerhohuone. 
Lapsikuoro to 6.9. klo 17 iin seurakuntasali. kuoro on tarkoitettu 7 vuo-
desta ylöspäin oleville tytöille ja pojille. 
Nuortenilta to 6.9. klo 18 kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 6.9. klo 18.15 iin seurakuntasali. uusia laulajia otetaan 
mukaan! jos kuorolaulu kiinnostaa, niin lisätietoja saa kanttori eija sa-
volaiselta p. 040 737 6966. kuorossa lauletaan neliäänisesti ja kaikkiin 
stemmoihin otetaan uusia laulajia. Harjoitukset ovat avoimet tutustu-
mista varten.
Sanajumalanpalvelus ja Iin ry:n kirkkopyhä su 9.9. klo 10 iin kirkko. 
aihe jumalan huolenpito. soronen Pekka, kanttorina savolainen eija. ko-
lehti oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, kirkkohallitus.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 11.9. klo 10-12. kokoonnumme 
Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone). 
Seikkailu- ja värkkäyskerho ti 11.9. klo 15 kerhohuone. 
Disneypuuhakerho ti 11.9. klo 17 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Syysillan sävelhartaus ti 11.9. klo 19 iin kirkko. stephanie archer, alt-
tonokkahuilu ja timo kinnunen, harmonikka. Vapaa pääsy. ohjelma 5 e. 
Ystävänkammari ke 12.9. klo 12 iin seurakuntasali.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 13.9. klo 14.30. 
7-iltapäivä to 13.9. klo 15 kerhohuone. 
Lapsikuoro to 13.9. klo 17 iin seurakuntasali. 
Nuortenilta to 13.9. klo 18 kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 13.9. klo 18.15 iin seurakuntasali.
5 vuotiaiden syntymäpäiväjuhla la 15.9. klo 14-16 iin seurakuntasali.  
seurakunta järjestää 5 -vuotissyntymäpäiväjuhlan kaikille vuonna 2013 
syntyneille iiläisille ja kuivaniemeläisille lapsille iin seurakuntatalolla. 
juhlassa on mukavaa ohjelmaa, toimintapisteitä ja kakkutarjoilu. 5-vuo-
tiaat päivänsankarit saavat lahjan. kutsumme juhlaan 5-vuotiaan yhdes-
sä vanhemman, kummin tai tutun aikuisen kanssa. ilmoittautuminen 
juhlaan viimeistään pe 7.9.: www.iinseurakunta.fi tai puh. 0400 541 319 
/ 040 847 8936. 
Perhekerho Väli-Olhavan seurakuntatalolla ma 17.9. klo 10-12 Väli-
olhavan kahvio. 
Syysillan sävelhartaus ti 18.9. klo 19 iin kirkko. selloduo Varonen. Vapaa 
pääsy. ohjelma 5 e. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 19.9. klo 10-11.30 kerhohuone. 
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 20.9. klo 13.
Syysillan sävelhartaus ti 25.9. klo 19 iin kirkko. urkujen 10-vuotisjuhla. 
Christian ahlskog, urut. Vapaa pääsy. kakkukahvit konsertin jälkeen.

kuiVanieMen alue
Sanajumalanpalvelus su 2.9. klo 12 kuivaniemen kirkko. 15.sunnun-
tai helluntaista, pyhäpäivän aihe: kiitollisuus. Matti kinnunen, kanttori 
Markku jaakkola. kolehti: nimikkokohteen suomikirkko-työn tukemi-
seen tokiossa, japanissa (sleY)
Messu su 9.9. klo 12 kuivaniemen kirkko. 16. sunnuntai helluntaista, py-
häpäivän aihe: jumalan huolenpito. Pekka soronen, kanttori eija savolai-
nen. kolehti: oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille. 
Kuivaniemen lasten syyskirkko ma 10.9. klo 10 perhekerholaisille ja 
kaikille perheille kuivaniemen kirkko. Matti kinnunen, kanttori eija savo-
lainen, avustaa irmeli Hietapelto. 
Kuivaniemen perhekerho to 6.9. klo 10-12 seurakuntatalo. Perhe-
kerhojen ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä 
tekemistä ja yhdessäoloa. tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia. Per-
hekerhoon ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä vanhemman, 
isovanhemman tai hoitajan kanssa.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 3.9. klo 11 – 13 aseman vanhusten-
talon kerhohuoneessa. 
Oijärven seurakuntakerho ma 10.9. klo 11 – 13 oijärven vanhustenta-
lon kerhohuoneessa.  kerhot kokoontuu joka toinen maanantai (kuiva-
niemellä parillinen - ja oijärvellä parittomalla viikolla) 
5 vuotiaiden syntymäpäiväjuhla la 15.9. klo 14 – 16 iin seurakuntata-
lolla, salissa. seurakunta järjestää 5-vuotissyntymäpäiväjuhlan kaikille 
vuonna 2013 syntyneille iiläisille ja kuivaniemeläisille lapsille iin seura-
kuntatalolla. juhlassa on mukavaa ohjelmaa, toimintapisteitä ja kakku-
tarjoilu. Päivänsankarit saavat lahjan. kutsumme juhlaan 5-vuotiaan yh-
dessä vanhempien, kummin tai tutun aikuisen kanssa. ilmoittautuminen 
juhlaan viimeistään pe 7.9. www.iinseurakunta.fi tai puh: 0400 541 319 / 
040 847 8936. 
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kokouskutsu

139-402-876-9, Yhteinen vesialue
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-22-3 UUsisEPPÄLÄ 
139-402-22-5 saLotUPa 
139-402-22-6 koski 
139-402-22-7 sEPPÄLÄ 
139-402-22-9 sEPPÄnEn 
139-402-22-10 aaMULa 
139-402-22-12 PikkUsEPPÄLÄ 
139-402-22-15 VÄLiHaLME 
139-402-22-16 kontioLa 
139-402-22-17 koiVikko 
139-402-22-18 aLasEPPÄLÄ 
139-402-22-21 oiniLa 
139-402-22-22 PyöriÄnsUonHaLME 
139-402-22-23 aLajÄttiLÄisHaLME 
139-402-22-24 jÄttiLÄisHaLME 
139-402-24-16 aLataLo 
139-402-24-17 HEinikoski 
139-402-24-18 koULULa 
139-402-24-22 VÄLitaLo 
139-402-24-28 PikkU HonkaLa 
139-402-24-29 VÄLisUo 
139-402-24-30 BrUsiLa 
139-402-24-31 VÄLitaLo ii 
139-402-24-33 VÄLikangas 
139-402-25-13 MyLLyniEMi 
139-402-25-15 jokELa 
139-402-25-16 tErVaHaUta 
139-402-25-17 niEMi 
139-402-25-18 siLtaLa 
139-402-25-24 yLitaLo 
139-402-25-26 kiVitaLo 
139-402-25-29 siLLankorVa 
139-402-25-33 kiVikkokangas 
139-402-25-35 MEtsoLa 
139-402-25-37 HaVULa 
139-402-25-39 PikkUsUo
Kokous alkaa klo 12:00
Koollekutsuja: Martti Ylitalo 

139-402-876-10, Yhteinen vesialue
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-26-12 PiHLajaniEMi 
139-402-26-17 UUsitaLo 
139-402-26-19 MÄntyaHo 
139-402-26-20 joEnniEMi 
139-402-26-21 kangasaHo 
139-402-26-22 nUrkkaLa 
139-402-26-23 VittasUo 
139-402-26-26 kEski-tUoMELa 
139-402-26-28 soininkangas 
139-402-26-29 yLi-tUoMELa 
139-402-26-30 PitkÄniEMi 
139-402-26-31 MEtsÄkangas 
139-402-26-37 tUoMELa 
139-402-26-40 koskELa 
139-402-27-1 aLakiUttU 
139-402-27-2 HaVULa 
139-402-27-3 kiUttU 
139-402-27-4 MyLLykoski 
139-402-27-5 Piri 
139-402-30-1 rantataLo 
139-402-30-10 kotitoPPi
139-402-30-11 angErVokorPi 
139-402-30-12 Latosaari 
139-402-30-13 raHVaLokorPi 
139-402-30-14 nUrkkakangas 
139-402-30-15 aLakorPi 
139-402-30-16 sELjÄnnE 
139-402-30-17 toPPi 
139-402-44-14 kangasVEijoLa 
139-402-178-0 niittyjÄrVi 
139-402-179-2 niittyLÄ 
139-402-180-0 aLatoPPi 
139-402-181-0 jÄrViLEHto 
139-402-182-0 kEskikangas 
139-402-183-0 kULMakangas
Kokous alkaa klo 12:45
Koollekutsuja: Pentti Soini 

139-402-876-3, Talon 14 vesialue 
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-14-1 MÄntyLÄ 
139-402-14-6 VUosiojan koULU 
139-402-14-11 LaUriLa 
139-402-14-15 LaUriLa i 
139-402-14-29 MattiLa 
139-402-14-39 jUssiLa 
139-402-14-40 HoikkasUo 
139-402-14-41 ViinEkE 
139-402-14-42 koiVUranta 
139-402-14-43 niittyLÄ 
139-402-14-44 HakaMaa 
139-402-14-46 aHtoLa 
139-402-14-47 PUroLa 
139-402-14-48 kiVikkokangas 
Kokous alkaa klo 13:30
Koollekutsuja: Sakari Ojala

tervetuloa olhavanjoen yhteisten vesialueiden 139-
402-876-9, 139-402-876-10 ja 139-402-876-3 järjestäy-
tymättömien osakaskuntien kokoukseen yli-olhavan 
Maamiesseuralle lauantaina 15.9.2018 klo 12 alkaen 
(osoite: oijärventie 1091, 91150 yli-olhava). alla em. 
osakaskuntien vahvistetut osakasluettelot, koollekutsu-
ja sekä tarkempi aikataulu.
kokouksissa käsitellään luvan myöntäminen olhavan-
joen kalataloudellisille toimenpiteille ko. vesialueilla 
kalataloudellisen kunnostussuunnitelman mukaisesti 
sekä päätetään ko. vesialueiden järjestäytymisestä. sekä 
olhavanjoen kunnostussuunnitelma, että mahdollis-
ta järjestäytymistä varten laadittu ehdotus säännöiksi 
ovat nähtävillä iin kunnan virallisella ilmoitustaululla 
30.8.2018 alkaen (osoite: iin kunta, yhteispalvelupiste, 
jokisuuntie 2, 91100 ii). kokouksesta laadittu tarkistet-
tu pöytäkirja on nähtävänä iin kunnan virallisella ilmoi-
tustaululla alkaen 7. päivästä kokouksesta ja pidetään 
nähtävänä, kunnes 21 päivää kokouksesta on kulunut.

Poikien viestin voitto meni Ojakylän joukkueelle. Alarannan ykkösjoukkue oli toinen ja Haminan ykkösjoukkue kolmas.

iin koulujenväliset yleisurheilukilpailut pidettiin iin keskus- 
urheilukentällä aurinkoisessa loppukesän säässä tiistaina 
22.8. kenttä täyttyi liikunnan ilosta ja eri lajeissa nähtiin 
tiukkoja kamppailuja senteistä ja sekunteista. Yleisöä 
tämä viimeinen tapahtuma, ennen katsomarakennuksen 
purkamista, keräsi myös runsaasti. MtR

Iin koulujenväliset yleisurheilukilpailut

tULoksia
Pojat 3 lk pallonheitto
1.) jooa Piltonen Hamina 33,38 2.) rolle 
sääskilahti ojakylä 29,67 3. ) aaron klasila 
asema-yliranta 29,52 4.) Miio kela Hamina 
28,88 5.) aatu Paananen Pohjois-ii 27,95 
6.) robert Vähä Hamina 26,73. osallistujia 
19.  
pojat 4 lk pallonheitto 
1.) janne jutila Hamina 37,38 2.) otto to-
lonen Pohjois-ii 35,35 3.) aatos Puolitaival 
Hamina 34,48 4.) Venne nehvonen Hami-
na 3,35 5.) Veeti Vimperi Hamina 32,64 6.) 
joose räntilä alaranta 32,39 . osallistujia 
19. 
Tytöt 3 lk pallonheitto  
1.) isella jaara jakkukylä 21,27 2.) Maiju Pa-
kanen asema-yliranta 20,94 2.) tiia klasila 
asema-yliranta 20,94 4.) jennina Pakanen 
ojakylä 6,64 5.) Emmi Lehtovuori Hamina 
15,38 6.) oona tölli Hamina 15,09. osal-
listujia 11. 
Tytöt 4 lk pallonheitto 
1.) niina suomela ojakylä 25,86 2.) Lilja 
Lohilahti Hamina 21,45 3.) iida tolonen ol-
hava 20,64 4.) Bettina ollila Hamina 18,86 
5.) renee aalto jakkukylä 18,74 6.) iita 
käyrä asema-yliranta 18,50. osallistujia 14. 
ViEstiEn tULoksia
Tytöt 
1.ojakylä 1.07,21, 2. Hamina 1 1.07,35, 3. 
Hamina 2 1.08,35, 4. alaranta 1 1.12,08, 
5. asema-yliranta 1.12,82, 6. jakkukylä 
1.13,81, 7. Pohjois-ii 1.13,95, 8. alaranta 2 
1.14,10. 
Pojat
1.ojakylä 1.05,54, 2. alaranta 1 1.06,55, 
3. Hamina 1 1.06,58, 4. jakkukylä 1.08,98, 
5. Hamina 2 1.09,31, 6. Pohjois-ii 1.10,05, 
7. alaranta 2 1.10,12, 8. asema-yliranta 
1.10,60. 
Pienluokka sarja 1 40 m
1.aaro kynkäänniemi 7,97, 2. johan karvo-
nen 8,86, 3. jonne karvonen 8,90, 4. Luukas 
rahikainen 9,67. 
Pienluokka sarja 2 40 m
1.silva ruotsalainen 8,43, 2. julia kurttila 
8,89, 3. Friida jaara 9,53, 4. anni kullberg 
11,21, 5. jenna Vähäkuopus 11,30, 6. katarii-
na Pennanen 13,14. 
Pienluokka sarja 3 40 m
1.Emma kullberg 8,24, 2. ruusa Pakanen 
9,29, 3. saara Hassinen 11,15. 
Pienluokka sarja 4 40 m
1.joonas kurunlahti 7,40, 2. Lauri kullberg 
7,82, 3. Valtteri kärkkäinen 28,44.
Tytöt 1 lk 40 m
1.Sofia Kuusiluoto Hamina 7,61, 2. Fanny 
Mikkola alaranta 7,62, 3. Ella kivinemi ala-
ranta 7,65, 4. Lyydia räihä jakkukylä 7,73, 
5.  senni kupari Hamina 7,82, 6. julia Lämsä 

Pohjois-ii. 
Pojat 1 lk 40 m 
1.Mikael siurua Pohjois-ii 7,06, 2. Eemeli 
kokkomäki Hamina 7,38, 3. Patrika kuusis-
to Hamina 7,70, 4. Miika suomela ojakylä 
7,72, 5. Miska Paaso asema-yliranta 7,75, 6. 
iikka Mäkelä asema-yliranta.
Tytöt 2 lk 40 m
1.olga Hokkanen Hamina 6,74, 2. nea 
ronkainen Hamina 7,09, 3. Francheska 
kurtti Hamina 7,25, 4. Ella juurikka Hamina 
7,30, 5. silva räihä jakkukylä 7,39, 6. nella 
seppänen alaranta 7,73. 
Pojat 2 lk 40 m
1.sever turtinen alaranta 6,45, 2. topi kurt-
tila Hamina 7,74, 3. tuure Pakanen Hami-
na 6,97, 4. Eliel karvonen ojakylä 6,98, 5. 
tatu Pakanen asema-yliranta 7,24, 6. taneli 
Paakkola asema-yliranta 7,37.
Tytöt 3 lk 60 m
1.saana sakko jakkukylä 9,75, 2. kiira kart-
tunen Hamina 9,98, 3. Erika Mäkelä asema-
yliranta 10,40, 4. Mari Mäkipaaso ojakylä 
10,42, 5. iisa jääskelä Pohjois-ii 10,75. 
Pojat 3 lk 60 m
1.niila Heikkilä alaranta 9,50, 2. niilo ku-
pari Hamina 10,06, 3. jesse Vänttilä ojakylä 
10,28, 4. Lauri ylitalo olhava 10,33, 5. Eelis 
keltamäki alaranta 10,46, 6. Eevert Lohilah-
ti ojakylä 10,53. 
Tytöt 4 lk 60 m
1.niina suomela ojakylä 8,84, 2. tuuli ter-
vonen Pohjois-ii 10,23, 3. Moona kanniala 
Pohjois-ii 10,26, 4. Lumia tuomikoski Hami-
na 10,34, 5. iida Pakanen Pohjois-ii 10,37, 
6. Laura Kehus Kuivaniemi 10,48, 7. Sofia 
Perätalo Hamina 10,65.
Pojat 4 lk 60 m
1.janne jutila Hamina 9,67, 2. aapel Mikko-
la alaranta 9,94, 3. Luukas juntti alaranta 
10,07, 4. Eetu Vähä ojakylä 10,19, 5. joel 
Päkkilä jakkukylä 10,11, 6. onni Maaninka 
kuivaniemi 10,22. 
Tytöt 5 lk 60 m
1.Fanni Hokkanen Hamina 9,17, 2. krista 
karttunen Hamina 9,32, 3. iita kimpimäki 
ojakylä 9,37, 4. Lumi Hiltunen alaranta 
9,45, 5. inka Vuorma jakkukylä 9,64, 6. Mi-
nea Vähä ojakylä 9,82. 
Pojat 5 lk 60 m
1.arttu jaakkola alaranta 9,31, 2. kalle 
Pakanen kuivaniemi 9,32, 3. topias sakko 
jakkukylä 9,43, 4. Patrin Mäenpää Pohjois-
ii 9,61, 5. Valtteri Pakanen ojakylä 9,80, 6. 
aleksi Höyhtyä alaranta 9,99. 
Tytöt 6 lk 60 m 
1.saana Liukkonen alaranta 9,45, 2. nea 
Perätalo Hamina 9,47, 3. inka tiiro Hami-
na 9,53, 4. jonna jokela Hamina 9,57, 5. iisa 
Häcklin Pohjois-ii 9,68, 6. julia Leppänen 
ojakylä 9,75. 

Pojat 6 lk 60 m 
1.jonne Hyttinen alaranta 8,85, 2. otava 
Puolitaival Hamina 8,99, 3. Matias sakko 
jakkukylä 9,23, 4. andreas savela ojakylä 
9,45, 5. roomeo aalto jakkukylä 9,78, 6. 
jami riskilä Hamina 9,80. 
Tytöt 3 lk 600 m
1.Linnea saarela Pohjois-ii 2.25,21, 2. Ma-
ria Päkipaaso ojakylä 2.34,46, 3. isalla jaara 
jakkukylä 2.36,29. 
Tytöt 4 lk 600 m
1.niina suomela ojakylä 2,18,52, 2. Miina 
alaranta Pohjois-ii 2,19,18, 3. Eedel räihä 
Jakkukylä 2.21,93, 4. Sofia Perätalo Hamina 
2.22,50, 5. salli koivisto Hamina 2.24,60, 6. 
Josefina Jussila Hamina 2.26,73. 
Pojat 3 lk 600 m
1.rasmus Vuorna jakkukylä 2.18,34, 2. Lenni 
Mustonen Pohjois-ii 2.21,53, 3. Eevert Lohi 
jakkukylä 2.21,56. 
Pojat 4 lk 600 m
1.Elias karvonen ojakylä 2.14,53, 2. onni 
Maaninka kuivaniemi 2.14,58, 3. german 
Voronin alaranta 2.19,10, 4. joel Päkkilä 
jakkukylä 2.22,79, 5. aatos Boström Hami-
na 2.23,78, 6. aleksanteri nevatalo ojakylä 
2.27,54. 
Tytöt 5 lk 600 m
1.iita kimpimäki ojakylä 2.05,74, 2. inka 
Vuorma jakkukylä 2.09,32, 3. iiris alaran-
ta Pohjois-ii 2.09,50, 4. Elina Millaskangas 
Hamina 2.09,7o0, 5. Lumi Hiltunen alaran-
ta 2.14,53. 6. saaga sassi asema-yliranta 
2.21,32. 
Tytöt 6 lk 600 m
1.jenna saarela Pohjois-ii 2.15,96, 2. Hanna 
klasila kuivaniemi 2.16,55, 3. aino Pöyhtäri 
Hamina 2.17,04, 4. Heini Lohilahti Hamina 
2.21,21, 5. nea Perätalo Hamina 2.26,25, 6. 
saana Liukkonen alaranta 2.28,12. 
Pojat 5 lk 600 m
1.Patrik Mäenpää Pohjois-ii 2.07,65, 2. Eelis 
tuomela Pohjois-ii 2.13,54, 3. topias sakko 
jakkukylä 2.14,64, 4. joona Parkkola asema-
yliranta 2.16,60, 5. krostian juntti alaranta 
2.22,11, 6. Elias kinnunen Pohjois-ii 2.22,12. 
Pojat 6 lk 600 m
1.rodion kurtti Hamina 1.55,12, 2. Luukas 
klasila kuivaniemi 2.05,90, 3. aleksi Pernu 
asema-yliranta 2.07,32, 4. Eeli Maaninka 
kuivaniemi 2.13,39, 5. iikka kanninen Poh-
jois-ii 2.22,96. 
Tytöt 3 lk pituus 
1.saana sakko jakkukylä 310, 2. janika Pa-
kanen kuivaniemi 306, 3. Elsa nevatalo 
ojakylä 298, 4. isella jaara jakkukylä 297, 5. 
Catlyn kenttä jakkukylä 290, 6. kiira kart-
tunen Hamina 290. osallistujia 19. 
Tytöt 4 lk pituus
1.niina suomela 3,10, 2. Laura kehus kui-
vaniemi 332, 3. iisa Pakanen Pohjois-ii 320, 

4. Sofia Alaraasakka Hamina 319, 5. Eerika 
Häcklin Pohjois-ii 316, 6. Pihla kuusijärvi 
Hamina 306. 
Pojat 3 lk pituus
1.niila Heikkilä alaranta 313, 2. Miia kela 
Hamina 309, 3. joni Pakanen Hamina 307, 
4. niilo kupari Hamina 303, 5. jesse Vänttilä 
ojakylä 303, 6. Lukas kynkäänniemi asema-
yliranta 297. osallistujia 16. 
Pojat 4 lk pituus
1.janne jutila Hamina 356, 2. aapel Mikkola 
alaranta 352, 3. aatos Puolitaival Hamina 
329, 4. Eevert ruotsalainen Hamina 324, 5. 
tatu Hamina 319, 6. onni Maaninka kuiva-
niemi. osallistujia 20. 
Pojat 5 lk kuula
1.joona jutila Hamina 8,14, 2. topias sassi 
Hamina 7,30, 3. topias Viitaniemi Hamina 
7,04, 4. jaakko ikonen alaranta 6,71, 5. Ma-
tias kaikkonen kuivaniemi 6,71, 6. jarkko 
Pietarila kuivaniemi 8,65. osallistujia 18. 
Pojat 6 lk kuula 
1.jonne Hyttinen alaranta 8,53, 2. juho 
rousu kuivaniemi 8,28, 3. oskari Leskelä 
alaranta 8,11, 4. niko jutila Hamina 7,93, 
5. Veeti Leminen Pohjois-ii 7,91, 6. Matias 
sakko jakkukylä 7,67. Osallistujia 15. 
tytöt 5 lk kuula
1.iita kimpimäki ojakylä 7,70, 2. Marissa 
kenttä alaranta 6,05, 4. inka Mäkelä asema-
yliranta 6,00, 5. krista karttunen Hamina 
5,88, 6. aino-kaisa Hämäläinen alaranta 
5,65. osallistujia 15. 
Tytöt 6 lk kuula 
1.kiia kurkela ojakylä 8,19, 2. Heini Lohi-
lahti Hamina 7,58, 3. Marjukka karvonen 
alaranta 7,11, 4. nea Perätalo Hamina 6,84, 
5. Venla Varis alaranta 6,68, 6. julia Leppä-
nen ojakylä 6,41. osallistujia 17.
Tytöt 5 lk korkeus
1.jemina nevalainen Hamina 118, 2. Eevi 
Lehtovuori Hamina 115, 3. Lumi Hiltunen 
115, 4. juulia Vähäkainu Pohjois-ii 110, 5. 
Fanni Hokkanen Hamina 100, 6. jenni La-
pinkangas 100. osallistujia 10. 
Tytöt 6 lk korkeus
1.nea Perätalo Hamina 128, 2. solja nikola 
alaranta 128, 3. Eveliina Haikonen Hamina 
120. 
Pojat 5 lk korkeus
1.jere nauha asema-yliranta 125, 2. aleksi 
Höyhtyä alaranta 120, 3. jape Pakanen ase-
ma-yliranta 120, 4. joona jutila Hamina 115, 
4. kalle Pakanen kuivaniemi 115, 6. noakim 
nissilä olhava 110. osallistujia 14. 
Pojat 6 lk korkeus 
1.jonne Hyttinen alaranta 131, 2. Luukas 
klasila kuivaniemi 128, 3. Lasse Päkkilä 
Hamina 115, 4. Elias kaisto jakkukylä 115, 
4. antton kurunlahti alaranta 115, 6. iikka 
tuomela Pohjois-ii 115. osallistujia 9. 

Koulujen kisat keräävät runsaasti vanhempia ja isovanhempia kannustamaan 
nuoria urheilijoita.
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Iin Kansalliset yleisurheilukilpailut aurinkoisessa säässä

Iin Yrityksen järjestämät Iin kansalliset yleisurheilukilpailut 
18.8. saatiin järjestää aurinkoisessa, joskin pyörivän tuulen, 
säässä. Osanottajia oli runsaasti laajalta alueella, osan lajeis-
ta ollessa aluemestaruus- ja/tai piirinmestaruuskilpailu-
ja. Monissa lajeissa nähtiin tiukkoja, kovatasoisia kilpailuja, 
useiden urheilijoiden tehdessä kauden parhaita tuloksiaan. 
MTR

osku Loukkola oulPy 11,53, 2) jere 
Posti oulPy 11,63, 3) konsta kekä-
läinen VeitsilkV 11,72, Erä 2 (+1,1): 
1) antti kokkonen oulPy 11,20, 2) 
joonas rajaniemi oulHui 11,68, 3) 
joni Heikkinen oulPy 11,83, 4) aleksi 
kokkonen LapLu 11,87, 5) sami Laak-
konen HkV 12,02, 6) Mikael kangas-
korte kuivau 12,34.
M 400 m: 1) antti kokkonen oul-
Py 50,40, 2) jere Posti oulPy 55,26, 3) 
teemu Pyörälä iiny 59,41, joni Heikki-
nen oulPy Dns.
M 800 m: 1) kai koljonen HaukVei 
3.07,79.
M 5000 m: 1) jorma Puurunen Pu-
dasjU 22.01,96, 2) kai koljonen 
HaukVei 26.10,16.
M Pituus: 1) osku Loukkola oulPy 
6,41, 2) joni Heikkinen oulPy 6,25, 3) 
jaakko Honka LimnM 5,80, 4) Mikael 
kangaskorte kuivau 5,68. 
M Kolmiloikka: 1) sami Laakkonen 
HkV 13,52, Emil kääntä alavVi Dns. 
M Keihäs: 1) jani kiiskilä Veitsil-
kV 70,38, 2) Heikki kuurola PudasjU 
64,51, 3) Matias Päri LimnM 47,67, 4) 
joni Heikkinen oulPy 44,17. 
P9 40 m: (0,0): 1) riko Mäntyranta 
kuivau 8,20, 2) otso Hyykoski oul-
Py 8,63.
P11 60 m: (+1,4): 1) Veeti Purola 
PudasjU 9,89, 2) joona Heikkilä iiny 
10,33.
P11 1000 m: 1) joona Heikkilä iiny 
4.46,54.
P13 60 m: (-1,1): 1) sampo Määttä 
kuivau 8,60, 2) konsta rutanen kui-
vau 8,93, 3) ronni Mäntyranta kui-
vau 9,11, 4) oskari Hyykoski oulPy 
9,89.
P13 1000 m: 1) ronni Mäntyranta 
kuivau 3.34,22.
P15 800 m: 1) aarre Paukke-
ri LimnM 2.16,47, 2) Lauri saarela 
LimnM 2.35,36, antti juvonen oul-
Py Dns.
P15 Keihäs: 1) jaakko Honka 
LimnM 46,61. 
M17 100 m: (+1,6): 1) tuomas Hor-
ko oulPy 12,52, 2) kristian kahma 
oulPy 12,54.
M17 800 m: 1) Veeti soikkeli oul-

Py 2.21,93, 2) juha niemelä oulPy 
2.25,66.
N 100 m: (+1,0): 1) Eveliina Bog-
danoff kuivau 12,78, 2) Laura jokinen 
kuusEV 13,32, 3) karoliina Bogdanoff 
kuivau 13,42, ida ravaska VeitsilkV 
Dns.
N 400 m: 1) ronja koskela kui-
vau 59,28, 2) Laura Loponen oulPy 
1.00,06, 3) Erika Utriainen VeitsilkV 
1.00,87, 4) Marianna Liukkonen oulPy 
1.04,15, 5) roosa kouri alatPi 1.05,37, 
rosa kilpi oulPy Dns, Pinja kangas 
LimnM Dns, iina takkula oulPy Dns. 
Erä 1: 1) ronja koskela kuivau 59,28, 
2) Laura Loponen oulPy 1.00,06, iina 
takkula oulPy Dns, Erä 2: 1) Erika 
Utriainen VeitsilkV 1.00,87, 2) Marian-
na Liukkonen oulPy 1.04,15, 3) roosa 
kouri alatPi 1.05,37, rosa kilpi oulPy 
Dns, Pinja kangas LimnM Dns.
N 800 m: 1) iida Haataja Pudas-
jU 2.24,21, 2) katriina autti kuivau 
2.30,29, ida ravaska VeitsilkV Dns.
N 5000 m: 1) Veera Mantere Pudas-
jU 19.23,30, 2) raija Poutiainen kui-
vau 20.33,52.
N 5000 m kävely: 1) Elina Heikki-
nen oulPy 25.13,32.
N Pituus: 1) Eveliina Bogdanoff kui-
vau 5,44, 2) Ella nisula kuivau 5,29, 
3) Laura jokinen kuusEV 5,22, 4) Lotta 
Makkonen kuusEV 5,13, 5) Elina Män-
nikkö kuivau 5,08, 6) karoliina Bog-
danoff kuivau 5,03, 7) katriina autti 
kuivau 4,99, 8) Venla rutanen kuivau 
4,88, 9) olivia Veneskoski oulPy 4,68, 
10) Emmi rantala kempki 4,62, 11) 
krista sjögren oulPy 4,60, 12) nella 
karjalainen LimnM 4,45, Veera Paaso-
vaara oulPy Dns. 
N Kolmiloikka: 1) Ella nissin-
aho LimnM 10,68, 2) anna Helan-
der LimnM 9,96, 3) iiris kämäräinen 
LimnM 8,87, sanna rautio oulPy 
DNS, Sofia Maaranto LimNM DNS. 
N Keihäs: 1) Merja Perätalo yliknM 
42,28, 2) krista sjögren oulPy 26,89. 
T9 40 m: (0,0): 1) olga Hokkanen 
iiny 7,08, 2) taika Purola PudasjU 7,49, 
3) Emmi oksanen oulHui 7,85, 4) Vii-
vi Heikkilä iiny 8,64.
T11 60 m: (-1,0): 1) anniina jernvall 

Miesten 100 metrin juoksun tasainen 
lähtö. Kilpailun voittaja Antti Kokkonen 
OulPy radalla neljä. Voittoaika 11,20 on 
Antin kauden paras.

Laura Jokisen KuusEV tyylinäyte naisten pituushypyssä. Laura si-
joittui kolmanneksi tuloksella 5.22

kempki 9,48, 2) Fanni Hokkanen iiny 
9,99, 3) saana oksanen oulHui 10,34, 
Miisa Päri LimnM Dns, Fianna rasin-
aho oultaru Dns.
T11 1000 m: 1) anniina jernvall 
kempki 4.49,28, 2) saana oksanen 
oulHui 4.52,53.
T13 60 m: (-3,0): 1) Emmi Heikkinen 
suomra 8,67, 2) Milla kangas oulPy 
9,20, Sofia Maaranto LimNM DNS, 
katariina rasinaho oultaru Dns.
T13 1000 m: 1) olivia Veneskoski 
oulPy 3.27,02.
T13 Korkeus: Milla kangas oul-
Py Dns, katariina rasinaho oulta-
ru Dns.
T15 100 m: (+2,4): 1) Emmi Heik-

kinen suomra 13,39, 2) jatta nur-
mela kuivau 13,42, 3) Emmi rantala 
kempki 14,16, 4) anna kokko kuivau 
14,18, 5) Ella nissinaho LimnM 14,20, 
6) iiris kämäräinen LimnM 15,34.
T15 800 m: 1) Hanna soronen iiny 
2.48,68.
T15 Korkeus: 1) jatta nurmela kui-
vau 149, 
N17 100 m: (+1,3): 1) Laura Lopo-
nen oulPy 12,93, 2) Enni Lehtomäki 
oulPy 13,32, 3) Pinja Purola oul-
Py 13,48, 4) ilona kamunen kuivau 
13,52, 5) Marianna Liukkonen oulPy 
13,87, Veera Paasovaara oulPy Dns.
N17 800 m: 1) Lumi Laitinen oul-
Py 2.28,99.

Jani Kiiskilä VeitsilKV voitti keihään yli 70metrin tuloksella.

tULoksEt
M 100 m: 1) antti kokkonen oul-
Py 11,20, 2) osku Loukkola oul-
Py 11,53, 3) jere Posti oulPy 11,63, 
4) joonas rajaniemi oulHui 11,68, 5) 

konsta kekäläinen VeitsilkV 11,72, 6) 
joni Heikkinen oulPy 11,83, 7) aleksi 
kokkonen LapLu 11,87, 8) sami Laak-
konen HkV 12,02, 9) Mikael kangas-
korte kuivau 12,34. Erä 1 (+1,6): 1) 

Syötteen vaaramaisemis-
sa järjestettiin elokuun puo-
livälissä kaksipäiväiset 
Syöte-Suunnistukset. Lau-
antain kilpailu oli SM-esiki-
sa ensi vuonna pidettäville 
keskimatkojen SM-kilpai-

Iiläissuunnistajat menestyivät Syöte-Suunnistuksissa ja Raahe-rasteilla
luilla ja sunnuntaina ratkot-
tiin aluemestaruudet.

Iiläisiä suunnistajia oli 
hyvällä menestyksellä mu-
kana useissa sarjoissa.

Sarjassa M50 Iin Yrityk-
sen Seppo Veijola sijoittui 

Syöte-Suunnistukset pidettiin 
jylhissä vaaramaisemissa.

Seppo Veijola, Kari Backman ja Saana 
Backman kertaavat Iin Yrityksen puheen-
johtaja Pertti Paaso-Rantalan kanssa SM-
esikisaviikonlopun tapahtumia.

yhteistuloksissa toiseksi ja 
saman seuran Kari Backman 
kuudenneksi. Sarjan voitti 
Ylikiimingin Nuijamiesten 
Arto Holappa.

H45 sarjassa Iisun Mark-
ku Loukusa sijoittui nel-
jänneksi, voiton vei Oulun 
Tarmon Ilpo Viippola.

Naisten pääsarjassa Iin 
Yrityksen Saana Backman 
sijoittui kahdeksanneksi. 
Voittaja oli Kooveen Miia 
Niittynen.

Raaherasteilla 19.8. Iin 
Yrityksen Kari Backman 
voitti sarjan H50 ja saman 
seuran Saana Backman si-
joittui kolmanneksi. MTR
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Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai 
www.iilaaksonfysioterapia.fi

- 60 min. fysioterapia 50 € 
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 € 

Meillä myös ilta-aikoja

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

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
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

autokatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii

puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula
044 5577 677

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VaLmennukset 
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Laurintie 2   
Haukipudas nikintie 1

Cambrigde valmentaja 
sanna tervonen P. 040 721 3772 

sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

terveydenhoito • laihdutus

soitin- ja laitehuoltoa • sähkötöitä

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset
• Esityslaitteistokorjaukset (valot, mikserit, mikrofonit ja kaiutinjärjestelmät)

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194 
laitejasoitinhuolto@gmail.com

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S3 
sähköurakointi-

pätevyys

Iin kunnanhallitus nime-
si kokouksessaan 15.1.2018 
hallinnonuudistustyöryh-
män, jonka tehtäväksi tuli 
tehdä esitys Iin kunnan uu-
deksi johtamis- ja hallinto-
järjestelmäksi. Työryhmä 
kuuli valmisteluvaihees-
sa toimialojen johto- ja lau-
takuntien puheenjohtajia ja 
vastuuviranhaltijoita. Työ-
ryhmä on tehnyt 5.6.2018 
esityksen uudesta hallin-
to- ja johtamisjärjestelmästä 
ja pyytänyt johto- ja lauta-
kuntia käsittelemään asiaa 
ja antamaan lausunto esi-
tyksestä.

Ii-instituutti -liikelai-
toksen johtokunta käsitte-
li asiaa kokouksessaan 22.8. 
todeten lausunnossaan seu-
raavaa: 

Johtokunta on tutus-
tunut hallinnonuudistus-
työryhmän esitykseen ja 
toteaa Ii-instituutti -liikelai-
tosta koskevista esityksis-

Ii uudistaa hallintoaan
tä seuraavaa:  Ii-instituutti 
-liikelaitos lakkautetaan ja 
toiminta jatkuu kunnan ta-
seyksikkönä.  Ii-instituutti 
vastaa pääosin kuntastrate-
giassa määritellyn ”Meidän 
Ii” –osion toteuttamisesta 
yhdessä muiden kuntakon-
sernin yksiköiden kanssa. 

 Muutokset sopivat ja 
lautakunnan nimeksi esite-
tään hyvinvointilautakun-
ta. - Ii-instituutti jakaantuu 
neljään tulosyksikköön, jot-
ka ovat kirjasto, kansalais-
opisto, työllistämispalvelut 
sekä vapaa-aikapalvelut, jo-
hon sisältyvät nuorisotyö, 
liikunta- ja tapahtumapalve-
lut sekä kulttuuritoimi.  

 Johtokunta esittää, että 
osaston/tulosyksikön va-
paa-aikapalvelut nimi 
muutetaan kulttuuri- ja va-
paa-aikapalveluksi sekä 
Taidekeskus Kulttuuri-
Kauppila lisätään tämän 
osaston/tulosyksikön alla 

toimivaksi yksiköksi liikun-
nan, nuorisotyön, kulttuurin 
ja tapahtumien lisäksi.

 Alueiden johtokun-
nat lakkautetaan ja toimin-
ta tulee osaksi Ii-instituuttia 
vuoden 2019 alusta.  Ii-insti-
tuutti myöntää harrastus- ja 
kulttuuritoimintaan liittyvät 
avustukset ja tuet sekä pai-
kallisaktiivisuutta edistävät 
avustukset. Tällä halutaan 
selkeyttää kunnalta haetta-
vien avustusten ja tukien ja-
koa sekä lisätä avustusten ja 
tukien piiriin kuuluvien yh-
teisöjen määrää.  

Muutos ja aikataulu sopi-
vat. Tällöin avustusten ko-
konaisuutta on helpompi 
hallita, koska niitä haetaan 
ja myönnetään vain yhdes-
tä paikasta. Avustussäännöt 
uusitaan vuonna 2019 ja ra-
kenteet olisi hyvä uusia sa-
maan aikaan.  

 Työllistämisen palve-
lukeskuksen toiminta siir-

retään vuoden 2019 alusta 
hallinnosta osaksi Ii-ins-
tituuttia.   Työllistämisen 
palvelukeskus voidaan toi-
minnallisesti siirtää osaksi 
Ii-instituuttia vuoden 2019 
alusta, mutta teknisesti aika-
taulu on haasteellinen. 

 Ii-instituutti liikelaitok-
sen johtajan nimike muute-
taan hyvinvointijohtajaksi.   
Nimikkeenmuutos sopii. 
Hyvinvointijohtajan nimi-
ke kuvaa tehtävää parem-
min. - Kansalaisopistoon 
palkataan rehtori. Rehto-
rin tehtävään sisältyy ope-
tusvelvollisuutta.  Tämä on 
hyvä uudistus. Rehtorin teh-
tävä olisi hyvä saada täytet-
tyä heti vuoden 2019 alusta, 
joten siihen haetaan täyt-
tölupa heti, jos kunnanval-
tuusto hyväksyy esityksen.  

Lisäksi johtokunta toteaa,
 Ii-instituutti -liikelaitoksel-
la on valmius siirtyä vuoden 

2019 alusta toiminnallises-
ti uuteen organisaatioon, 
esimerkiksi uusien toimin-
tojen ja tehtäväkuvamuutos-
ten osalta, mutta teknisesti 
aikataulu on haasteellinen.  
Myös vanhus- ja vammais-
neuvosto voitaisiin siirtää 
instituuttiin, koska instituu-
tin eri yksiköt ovat muka-
na muun muassa vanhusten 
viikon järjestämisessä sekä 
tuottavat ikäihmisille ja 
vammaisille palveluja.  Ii-
instituutti -liikelaitoksen toi-
mistosihteerin töitä tekevien 
sihteereiden tulisi olla insti-
tuutin alaisia työntekijöitä. 

 Lisääntyvien tehtävien 
vuoksi, useita tehtäviä on jo 
siirtynyt ja tulee siirtymään 
muun muassa Oulunkaa-
relta ja hallintopalveluista 
sekä muilta toimialoilta, li-
säresurssia tarvitaan muun 
muassa toimistosihteerin 
tehtäviin, lisäys 0,75 hen-
kilöä, hyvinvointityöhön ja 

kolmannen sektorin kanssa 
tehtävään yhteistyöhön (yh-
distykset ja kylätoiminta) 

 Vuoden alusta nimetään 
hyvinvointikoordinaatto-
ri, järjestöyhdyshenkilö ja 
ehkäisevästä päihdetyös-
tä vastaava henkilö. Näi-
hin tarvitaan lisäresurssia, 
samoin kulttuuri- ja tapah-
tumapalveluihin, joista siir-
retään henkilöitä muihin 
tehtäviin.

Kunnanhallitus antaa esi-
tyksen hallinnonuudistuk-
sesta lausunnot saatuaan. 
Asian päättää Iin kunnan-
valtuusto syksyn aikana. 
MTR
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Iin jäteasemalle 
asianmukaiset tilat
Iin jäteasemalle ovat val-
mistuneet uudet toimitilat 
Yrittäjäntielle. Tilat on ra-
kentanut Iilaakso Oy, joka 
vuokraa ne jäteaseman toi-
minnasta vastaavalle Kier-
tokaari Oy:lle. Tällä hetkellä 
Iin jäteasema toimii Alaran-
nantiellä, entisen jäteveden-

puhdistamon alueella.
Kiertokaari Oy.stä kerro-

taan muuton vaativan aikaa. 
Tarkoitus on päästä muut-
tamaan syyskuun aikana ja 
avajaisista tiedotetaan kun-
talaisille muun muassa IiSa-
nomien kautta. MTR

Iin jäteasema muuttaa uusiin tiloihin Yrittäjäntielle.

Mikko Tapio, Ville Kortesalmi ja Mika Jefremoff ovat kukin vuorol-
laan olleet Radio Pookin listalla. Tällä kertaa he kaikki olivat Va-
tungin Pookissa.

Vatungissa 
onnistuneet sikajuhlat

Vatungin Pookissa vietet-
tiin sikajuhlia lauantaina 
18.8. Yleisöä oli mukavasti 
ja he saivat nauttia hyvästä 
ruoasta ja tunnelmasta, sekä 
monipuolisesta musiikki-
tarjonnasta. Norjasta palan-
nut, laulava kokki, Mikko 
Tapio huolehti maukkaista, 
edullisista ruoka-annoksis-
ta. Mika Jefremoff sai väen 
tanssimaan, jopa ilman par-
kettia ja Ville Kortesalmi 
vastasi karaokesta.

-Onnistunut ilta ja mu-
kava tunnelma, totesi illan 
isäntä Raimo Ikonen Vatun-
gin Pookista. 

-Rajuilmakaan ei ehtinyt 
pilaamaan iltaa, vaikka teki-
kin aamuyöstä tuhojaan alu-
eella. MTR

Eila ja Aulis Heikkinen Kempe-
leestä tunnelmoivat Vatungin 
tummuneen taivaan alla.

 Talkoolaiset Eemeli Ikonen ja Aira Sipola Vatungin sikajuhlilla.Olhavasta maailmalle läh-
tenyt, laulava kokki, Mikko 
Tapio työskenteli kokkina 
Norjan Nordkappissa huh-
tikuusta elokuun puolivä-
liin. Suomeen palattuaan 
hän huolehti ensi töikseen 
Vatungin sikajuhlien ruoka-
tarjoilun.

-Nyt lomailen ja annan 
aikaa perheelle. Neljä kuu-
kautta pois kotoa, ilman 
perhettä, oli sen verran kova 

laulava kokki palasi nordkappista
Puolukkajuoma 
4dl maitoa
2 dl rahkaa
1 dl puolukka 1dl banaani 
1/2 sitruunan kuori raastettu-
na 1dl ruislesettä 

Sekoita ainekset blenderissä. 
Huom! Sitruunan kuoren val-
koinen osa on kitkerää, vain 
pintaa raasteena. 

HirvikäriStySSoPPa
500 g käristyslihaa
1,5 l vettä
0,5 l kermaa
200 g sipulia 
500 g perunaa
200 g porkkanaa
200 g palsternakkaa 
mustapippuria ripaus 
muutama laakerinlehti 
2 rkltimjamia 
1 rkl rosmariinia 
Suolaa
lihaliemijauhetta 

käristä lihoja uunissa taikka 
padassa ja hauduta rapia tunti. 
keitä kattilassa ensin porkka-
nat-, palsternakkakuutio sekä 
mausteet.  
10 minuutin keittämisen 
jälkeen lisää perunakuutiot 
sekä haudutetut käristyslihat. 
keitä hiljalleen kunnes peru-
nat ovat kypsiä. maista suo-
laisuus ja lisää lopuksi kerma. 
tarjoile hyvän leivän kera Mikko Tapio ja Maarit Halttu Vatungin Sikajuhlilla

rutistus, kertoo mustikka-
metsästä tavoittamamme 
Mikko.

Mikko kertoo tahdin ol-
leen viimeiset viisi – kuusi 
vuotta todella tiivistä. Päi-
vätyön ohella hän on tehnyt 
tanssikeikkaa eri kokoonpa-
nojen säestämänä, sekä usei-
ta levytyksiä.

Tänä syksynä Mikko Ta-
pio esiintyy orkesterei-
neen ainakin Kuusamossa, 

Käylän Korpihovissa. Katse 
on tulevan kesän keikoissa 
ja lomailun jälkeen työuran 
uusissa suunnitelmista.

-Monenlaisia yhteyden-
ottoja on tullut, joten katsel-
laan rauhassa, Mikko toteaa.

Pyysimme Mikolta ajan-
kohtaisia, syksyisiä resep-
tejä. Ohessa Mikon reseptit 
IiSanomien lukijoille puo-
lukkajuomaksi ja käristysso-
paksi. MTR

Hanna Ikonen on julkaissut 
uuden kirjansa ”Matka mi-
nuuteen” joka kertoo hänen 
elämäntapamuutoksestaan. 

Hanna on tehnyt vuodes-
sa kovan urakan ja kunnon-
kohotusprosessin.

- Pudotin painoa 25 kg 
ja olen treenannut niin, että 
juoksin Iin urheilijoiden alla 
Paavo Nurmi -maratonin 
maaliin hyväksytysti lau-
antaina 18.8. Juoksemises-
sa lähdin nollasta liikkeelle 
ja en jaksanut vuosi sitten 
juosta kuin sata metriä. Mie-
heni menetyksen jälkeen 
suru vei moneksi vuodek-

Hanna Ikosen kaksi erilaista maratonia kirjoina

si liikkumishalut ja painoa  
minulle kertyi lisää 30 kg!

Hanna Ikonen on elä-
mäntapamuutoksestaan kir- 
joittanut kirjan ”Matka mi-
nuuteen”, joka julkaistaan 
marraskuussa ja sen ennak-
komyynti on juuri alkanut. 
Aiemmin Hanna Ikonen on 
julkaissut kirjan ”Pieni pala 
taivasta”.

- Alkoi tuntua, että täs-
sä  elämäntapamuutosessa-
ni voisi olla kirjoitettavaa, 
Pieni pala taivasta -kirja oli 
henkinen maratoni miehe-
ni menetyksen jälkeen ja nyt 
olen suoritunut myös fyysi-

Hanna (toinen vasemmalla) maratoniltaan maaliin tulossa.

sestä maratonista. Todella 
kovia kasvunmatkoja kät-
kee kumpikin kirja allensa, 
kertoo Hanna Ikonen.

- Kirja ei ole maratonval-
mennuskirja, vaan elämän-

tapamuutoskirja. Toivon 
että lukijat voisivat imeä sii-
tä itselleen voimaa omaan 
elämäänsä.

Hanna Ikonen on oman elämänsä kirjoittaja. Hän purkaa ja pa-
rantaa kirjoittamalla oman elämänsä kipukohtia. Vertaa näitä 
kohtia maratoniksi. Kaksi maratonia, henkinen ja fyysinen, on 
suoritetut ja kirjoiksi kirjoitetut.
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YhdIstYkset toImIVat

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tule-
vasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv.  sähköposti: info@iinlehti.fi 
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien 
ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. esim. sääntö-
määräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on mak-
sullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Iin ja Kuivaniemen aluejohtokunnat 
julistavat haettavaksi
YHTEISÖAVUSTUKSET PAIKALLISAKTIIVISUUDEN 
KEHITTÄMISEEN 
rekisteröityneille yhdistyksille tai yhteisöille, 
joiden kotipaikka on Ii.

Iin tai Kuivaniemen aluejohtokunnalle osoitetut anomuk-
set tulee jättää osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai Iin kunta, 
Kirjaamo, PL 24, 91101 Ii viimeistään 10.9.2018.

Hakijan tulee osoittaa hakemus sille johtokunnalle, jonka 
alueella (Ii tai Kuivaniemi-Olhava) hanke toteutetaan sitä 
varten laaditulla lomakkeella. 

Kunnanhallituksen 19.6.2017 § 229 päättämät avustus-
ten jakoperusteet ja lomake avustuksen hakemiseen on 
kunnan sivulla http://www.ii.fi/aluejohtokunnat

Iin aluejohtokunta  Kuivaniemen aluejohtokunta

Oi ihana
Panama

Kajaanin alueteatterin 
iki-ihana koko perheen näytelmä 

Nätteporin auditoriossa  
ma 3.9.2018 klo 18 

Alkuperäissatu: Janosch 
Dramatisointi ja ohjaus:  
Teija Töyry 
Näyttämöllä:  
Heidi Syrjäkari - Pikku Karhu  
Vera Veiskola - Pikku Tiikeri 
 
 
 

Tapahtuman järjestää  
Ii-instituutti -liikelaitos/Iin kirjasto 
Lisätietoja: 
kirjasto@ii.fi, 050 3950 385

ku
va

: I
a S

am
oi

l

TERVETULOA!

Kesto 30 min.  
Vapaa pääsy. 
Suositellaan yli 2-vuotiaille. 
 

Iin ympäristötyö on onnistu-
nut yhdistämään taloudelli-
sen hyödyn ja kuntalaisten 
osallistamisen. 

Parhaita esimerkkejä ja 
käytänteitä on koottu Nor-
dregionin Sustainable ci-
ties -julkaisuun, joka on 
toteutettu Pohjoismaiden 
pääministerien aloitteesta.  
Nordregio on Pohjoismai-
den ministerineuvoston pe-
rustama aluekehityksen ja 
-suunnittelun tutkimuskes-
kus, jonka tärkeimpiä teh-
täviä on aluepolitiikan ja 
kestävän kehityksen tuke-
minen Pohjoismaissa

Ii on onnistunut esi-
merkillisesti hyödyn-
tämään uusiutuvien 
energioiden ja kestävän 
kehityksen taloudellista 
potentiaalia maailman muu-
toksessa. Merkittävää työssä 
on kuntalaisten osallistami-
sen painottaminen. Iin pit-
käjänteinen ympäristötyö 
tuli tunnetuksi mm. loka-
kuussa 2017, kun Euroopan 
komissio palkitsi Iin par-
haasta eurooppalaisesta 
ympäristötyöstä RegioStars-
palkinnolla. MTR

Ii 
Pohjoismaiden 

kestävien 
kuntien valioon

Muovikeräys Iissä 
alkaa syksyn aikana

bingo

Ma 10.9. klo 19.00
2 23

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 580 € mp / 450 €  pr 50
2x100 € / 5x50 € / ym.

8

Tervetuloa!

Myyntipaikkavaraukset: Raimo 044 209 4496

Elo- ja kala-
markkinat

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
la 1.9 klo 10 -15

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Markkinabingo klo 13.00.
ps. ulkona peräkärrykirppis, 
myös sisällä kirppispaikkoja Vatungin Pooki • Pohjoisrannantie 767,  

95100 Kuivaniemi • Puh. 044 209 4496   

Vatungin Pookin
* Ilotulitus
* Karaoke Ville Kortesalmi

Pääsyliput 5 €
Kesän päätös! 
Suljemme talveksi!

Suomen Uusiomuovi Oy:n 
toimeksiannosta verkoston 
ylläpidosta vastaa Suomen 
Pakkauskierrätys RINKI 
Oy, joka järjestää ja hoitaa 
vastaanottoverkostoa.  Ver-
kostoa on päätetty laajentaa 
viidelläkymmenellä uu-
della vastaanottopisteellä. 
Yksi näistä sijoitetaan Iihin, 

Kärkkäisen tavaratalon lä-
hellä olevalle RINKI- kerä-
yspisteelle.

RINKI Oy:stä kerrotaan 
tarvittavien laitteiden ole-
van valmistusprosessissa, 
tavoitteena saada Iin piste 
toimintaan ennen talvea.

Pakkausmuovikeräyk-
seen kuuluvat ne muovi-

pakkaukset, jotka ovat alun 
perin olleet jonkun tuotteen 
pakkauksia. 

Pakkaukset pitää tyhjen-
tää ja tarvittaessa puhdistaa. 
Pakkausten tulee olla kui-
via. Lajittele keräyspistee-
seen: 

- elintarvikkeiden muo-
viset pakkaukset kuten jo-

gurttipurkit, voirasiat sekä 
leikkele-, juusto- ja valmis-
ruokapakkaukset

- pesuaine-, shampoo- ja 
saippuapakkaukset

- muovipullot, -kanisterit 
ja -purkit

- sekä muovikassit, -pus-
sit ja -kääreet. MTR

kyösti Jäppinen ja 
pelastakaa Lapset ry

Kiitos ystävät!

Venetsialaiset 31.8. klo 21-02
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Olhavanjoen kunnostaminen 
käynnistettiin talkoovoimin

Nuotiopaikalla viihdyttiin muka-
vassa porukassa eväitä syöden. 
Vasemmalta: selin Maarit Tihi-
nen ja hänen takanaan Kyllikki 
Goman, keltapaitainen Heikki 
Huovinen, Eero Hiltunen, Marja-
Terttu Huovinen, Pentti Soini ja 
Pekka  Huovinen.

Iso joukko innokkaita tal-
koolaisia kerääntyi Olha-
vanjoen alkulähteille, kun 
joen kalataloudellinen kun-
nostaminen konkreettisesti 
käynnistettiin. Ensimmäinen 
kohde sijaitsee joen alkuläh-
teillä, Kaihuajärven alapuo-
lella. 

Kunnostuksen toteutta-
mista on Olhavassa odotettu 
jo 20 vuotta. Kunnostukset 
tulevat parantamaan erityi-
sesti lohikalaston (taimen, 
harjus, siika, lohi) sekä nah-
kiaisen ja ravun elinmah-
dollisuuksia. Olhavanjoen 
kunnostus on myös yksi Val-
tioneuvoston vahvistaman 
vesienhoitosuunnitelman 
toimenpide.

Pääasialliset kunnos-
tusmenetelmät ovat kos-
kialueiden kiveäminen 

poikasalueiksi ja asento-
paikkojen luomiseksi, vir-
ran ohjailu kuiville jääneiden 
uomanosien vesittämisek-
si sekä runsas kutualueiden 
rakentaminen. Hankkeen to-
teuttajana toimii Iin kunta, 
joka on saanut Lapin ELY-
keskukselta rahoitusta nyt 
tehtäviin kunnostustoimiin 
sekä vesilupien hakemi-
seen seuraavaan toteutus-
vaiheeseen liittyen. Olhavan 
seudun kehittämisyhdistys 
toimii linkkinä maanomista-
jien suuntaan sekä koordinoi 
ja aktivoi talkookohteet.

Lauantain talkoiden 
kaltaisia purokunnostus-
tempauksia on kunnostus-
suunnitelman laatijan Eero 
Hiltusen mukaan näillä leve-
yksillä pidetty harvoin. Jär-
vien kunnostustalkoita on 

toteutettu enemmänkin. Tal-
koolaiset saivat samalla op-
pia, mihin ja miten kutu- ja 
poikasalueita parannetaan ja 
hoidetaan.

Kaikkinensa kunnostus-
kohteita on Olhavanjoessa 26 
kpl. Joen yläosalla, Kaihuan-
järven alapuolella olevat 
kohteet ovat pieniä ja osittain 
ilman työkoneita kunnostet-
tavissa, kun taas joen alaosan 
perattujen koskien työt ovat 
suurempia vaatien myös ve-
silain mukaisen luvan. 

Kutusoran levitystä vasemmalta Pekka Huovinen, suunnittelija Eero Hiltunen, Heikki Huovinen ja Mika Huovinen

Veikko Jyrkäs on iloinen kun 
viimein joen kunnostustyöt 
käynnistettiin. Työn tulos. Siihen on hyvä kalalla tulla kutemaan.

Kutusoran levitystä vasemmalta Pekka Huovinen, Martti Ylitalo,   
Heikki Huovinen ja Eero Hiltunen.
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• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Yhteystiedot: Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

B&B Villa Kauppilan kah-
vilassa tarjottiin lauantaina 
18.8 avajaiskahvit. Uu-
den uniikin majoituspai-
kan avautuminen oli saanut 
väen liikkeelle. Villa Kaup-
pilan omistajat Hanna aho-
nen ja Titta Ervasti ottivat 
koko päivän vastaan kukka-
tervehdyksiä ja onnitteluja, 
sekä esittelivät Villa Kauppi-
laa avajaisvieraille.

-ainakin neljäkymmen-
tä pannullista on kahvia tar-
joiltu, kertoi Hanna ahonen 
iloisena iltapäivän alussa.

avajaisvieraiden määräs-
tä ja kommenteista päätellen 
B&B Villa Kauppilan kaltai-
selle majoituspaikalle on ti-
lausta Iissä. Maisemat ovat 
upeat ja perinteikäs talo on 
kunnostettu pieteetillä uu-

B&B villa Kauppilan 
avajaiset yleisömenestys

teen käyttötarkoitukseen-
sa. Päresauna rannalla, sekä 
vanhat aitat tuovat oman 
tunnelmansa piha-alueelle. 
Majoitushuoneita B&B Villa 

Titta Ervasti esittelee päresaunaa Satu Piispaselle. Aivan ihana paikka, totesi Satu B&B Villa Kauppi-
lasta.
 

Kauppilassa on kymmenen.
-avajaispäivän illasta al-

kaen on mukavasti vara-
uksia, Titta Ervasti totesi 
kahvia tarjoillessaan. MTR

B&B Villa Kauppilan avajaiskahveilla riitti kävijöitä.

Yläkerran perhehuoneeseen majoittuu mukavasti neljä henkilöä.

 
YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT 

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN YRITTÄJYYDESTÄ! 

Tilaisuudessa keskustellaan yrityskaupoista ja kevytyrittäjyydestä. Mikäli olet 
perustamassa, ostamassa, myymässä tai aihe kiinnostaa muutoin, olet lämpimästi 
tervetullut mukaan. Tilaisuuden jälkeen on tarjolla henkilökohtaista neuvontaa, voit 
varata ajan joko etukäteen tai paikan päällä. 

 
Tilaisuuden puhujina on: 
Sarianna Mikkonen, Oulun Osuuspankki Yrityspalvelut 
Antti Korkeakivi, Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy 
Tommi Sirviö, Suomen Yrityskaupat Oy 
Paula Pihlajamaa, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry 

 
 

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja nappaamaan vinkit käyttöön! 

13. syyskuuta 2018 klo 8:15-11:00 
Iin Micropolis, Piisilta 1 

 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot TÄSTÄ. 
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ajokorttilaki ja kuljettajantut-
kinto uudistuvat ja muutok-
set tulivat voimaan 1.7.2018. 
Uudistuksen myötä pakol-
lisen opetuksen määrä vä-
henee ja tutkinnon merkitys 
kasvaa. Jatkossa tie ajokortin 
saamiseksi on yksilöllisem-
min valittavissa.

Henkilöautokortin suo-
rittamisen nykyisestä jaosta 
perus- sekä harjoittelu- ja sy-
ventävään vaiheeseen luovu-
taan ja 1.7.2018 jälkeen kaikki 
pakollinen koulutus tulee 
saada ennen tutkintoon me-
nemistä.

Pakollisen  
ajokorttiopetuksen määrät  
muuttuvat:
Kaikki ensimmäistä ajokort-
tia suorittavat:

- 4 tunnin teoriakoulutus 
liikenteen perusteista

- mopon, mopoauton ja 
traktorin ajokortin suorittami-
seksi ei vaadita muuta pakol-
lista koulutusta tai opetusta

ajo-opetus murroksessa – ajokorttilaki uudistui

Henkilöauton ajokorttia 
suorittavat lisäksi:

- ajo-opetusta vähintään 
10 tuntia

- riskikoulutus 8 tuntia
Ensimmäistä moottori-

pyöräkorttia suorittavat:
- ajo-opetusta vähintään 5 

tuntia
Kuorma- ja linja-autokort-

tien opetusmäärät säilyvät 
ennallaan.

Ajo-opetus murroksessa
CaP on Suomen suurin val-
takunnallinen ja vahvasti 
kasvava kuljettajakoulutus-
yritys, joka luo asiakkailleen 
merkittävää lisäarvoa ke-
hittämällä edistyksellisiä ja 
tehokkaita oppimismenetel-
miä. 

-Meillä on 80 toimipistet-
tä ympäri maan. Valtakun-
nallisena ketjuna pystymme 
reagoimaan muuttuviin ti-
lanteisiin ja kehittämään 
toimintoja sen mukaisesti. 
ajo-opetus on murroksessa 
ja pienten paikkakuntien pie-

net autokoulut ovat vaaras-
sa, toteaa aluepäällikkö Mika 
Pakanen Cap-autokouluista.

Iin tilanteen hän näkee 
myönteisenä ja asiakkaita au-
tokoulussa on riittänyt. ajo-
korttilain muutokset eivät 
Pakasen mielestä juurikaan 
vielä näy, mutta valinnan-
mahdollisuuksien lisäänty-
mistä hän pitää hyvänä.

-Pakollisten ajo-opetus-
tuntien määrän vähene-
minen vaikuttaa tietenkin 
alentavasi autokoulun hin-
taan, jos vaikeutuneesta 
ajokokeesta selviää minimi-
tuntimäärällä. Jos omistaa jo 
mopo- tai kevarikortin, voi-
vat ne riittääkin. Jos aloittaa 
ajo-opetuksen nollatasosta, 
minimitunneilla tuskin kan-
nattaa ajokokeeseen mennä, 
Mika Pakanen arvelee.

Cap-autokouluissa asi-
akas voi valita itselleen 
sopivan opetuspaketin, esi-
merkiksi henkilöautokortille, 
kolmesta eri vaihtoehdosta. 
Teoriaopetus tapahtuu kai-

kissa vaihtoehdoissa verkko-
opiskeluna. ajo-opetuksessa 
voi valita jopa puolet simu-
laattorilla tapahtuvaksi, tai 
ajaa kaikki tunnit autolla, 
oman valintansa mukaan.

Viranomaismaksujen 
kanssa ajokortille tulee täl-
löin hintaa, valitusta pake-
tista riippuen, 1000 – 1600 
euroa.

ajokoe pitenee ja teoria-
koe vaikeutuu ajokorttilain 
uudistuessa. Tällä pyritään 
mittaamaan ajokorttia suorit-
tavan osaamista aikaisempaa 
monipuolisemmin. Samal-
la luovutaan virheperustei-
sesta ajokokeen arvioinnista. 
Käyttöön otetaan osaamiseen 
keskittyvä arviointi ja paino-
tetaan ajokokeen kokonai-
suutta.

Cap-autokoulu Iissä toi-
mii Haminantiellä ja tiloissa 
on nykyaikainen ajosimulaat-
tori. Lisäksi ajo-opetukseen 
liikenteessä löytyy nykyai-
kainen kalusto eri ajokortti-
luokkia varten. MTR

Cap-autokoulun Iin toimipiste sijaitsee Haminantiellä.

Liikenneopettaja Sanna Kaisto tutkii, kuinka oppilas on selviyty-
nyt itsenäisestä ajosimulaattoritunnista. Ajosimulaattori on eko-
lo ginen oppimistapa, joka säästää polttoainetta ja vähentää 
hiilijalanjälkeä.

Ajo-opetuksesta voi halutessaan suorittaa jopa puolet ajosimu-
laattorilla.

Pohjois-Iissä toimiva Kois-
tisen Korjaamo on tullut tu-
tuksi lähes kaikille iiläisille. 
Väinö Koistinen perusti yri-
tyksen 1970-luvulla. Vähitel-
len perheen pojat tulivat, yksi 
toisensa perään, mukaan per-
heyritykseen.  Nykyiset toi-
mitilat Poikkisaarentielle 
valmistuivat vuonna 1984.

-Isä aloitteli autojen kans-
sa rassaamisen ja pikku hiljaa 
toiminta muuttui korjaamo-
toiminnaksi, muistelee Jouko 
Koistinen.

Tänä päivänä Koistisen 
Korjaamo Oy:n omistavat 
veljekset Jouko ja antti Kois-
tinen. Erkki ja Mika ovat siir-
tyneet muihin tehtäviin.

-Paljon on tekniikka vuosi-
kymmenten myötä kehittynyt 
ja monia kurssituksia on pitä-
nyt käydä. Uutta kalustoakin 
on hankittu, Jouko kertoo.

Koistisen Korjaamo tielläliikkujan apuna jo neljä vuosikymmentä
Monimerkkikorjaamo vaa-

tii yrittäjiltä monipuolista 
osaamista. Koistisen Korjaa-
molla Jouko on erikoistunut 
sähköpuolelle ja antti moot-
toripuolelle. Molemmilta 
tietenkin hoituvat kaikki pe-
rushuollot ja vastaavat.

Vapaa-aikanaan Jouko ker-
too rentoutuvansa hiihdon, 
melonnan ja tanssin merkeis-
sä. antille tärkeitä harrastuk-
sia ovat metsästys ja kalastus.

-Kun vuosia tulee lisää, on 
pakko pitää kunnostaan huol-
ta jaksaakseen, veljekset totea-
vat. MTR

Koistisen Korjaamon Oy:n yrit-
täjät Antti ja Jouko Koistinen 
huoltavat ja korjaavat vankalla 
ammattitaidolla.
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Kimmo hand saa puun taipumaan moneksi

Kimmon itse rakentamas-
ta paljusta löytyvät myös 
poreet.

Aseiden tukit on yrityksen kas-
vualuetta, uskoo Kimmo Hand.

Toiminimi Erikois- ja Raken-
nuspuutyö Kimmo Hand 
näki päivänvalon vuonna 
2016. Puusepänkoulutuk-

hikunnissa muun muassa 
lasiterassien runkoja ja va-
rastorakennuksia tehdessä.

-Teen terassirungot asiak-
kaan ja lasittajan toiveiden 
mukaisesti, silloin kanta-
vuudet ja mitoitukset osu-
vat varmasti kerralla oikein, 
Kimmo toteaa.

Syksyllä 2016 mies halu-
si tehdä itse poreilla varus-
tetun, siirrettävän paljun. 
Siispä tuumasta toimeen ja 
pihalla seisoo upea palju, 
jota hän vuokraa.

-Voin toimittaa paljun 
haluttuun paikkaa ja asia-
kas huolehtii täyttämisen 
ja lämmittämisen, tai voin 
hoitaa kaiken valmiiksi. ai-
noastaan vesipiste on vaa-
timuksena ja kylpyvalmis, 
lämmitetty tynnyri odottaa 
kylpijöitä, Kimmo Hand ker-
too. MTR

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen 
-hanke pilotoi Oulunkaaren alueel-
la uudenlaista toimintaa, jossa taide-
kummi tukee taiteen keinoin nuorta 
oman polun löytämisessä. Taide-
kummi työskentelee Oulunkaaren 
kuntayhtymän alueella työelämän 
ulkopuolella olevien nuorten (16-
29v) parissa. 

Työssään taidekummi tutustuu 
nuoreen omaa taiteellista osaamis-
taan hyödyntäen sekä suunnittelee 
nuoren kanssa hänelle oman tai-
depolun yhteistyössä muiden am-
mattilaisten kanssa. Hän järjestää 
suunnitelman mukaisia tutustumis-
käyntejä esimerkiksi ateljeihin tai 
studioihin ja kulkee nuoren rinnal-
la vaikkapa osallistuen taidetapahtu-
miin hänen kanssaan. 

Toiminta sisältää myös yhteyden-
pitoa nuoren kanssa digitaalisia vä-
lineitä käyttäen. Taidekummi voi 
järjestää myös ryhmämuotoista tai-
detoimintaa, esimerkiksi työpajojen 
tai vierailijoiden avulla. Erittäin tär-
keää on myös muu innostaminen ja 
mahdollisuuksien avaaminen nuo-
relle kuten esim. harrastusmahdolli-
suuksien selvittäminen.

Lähde!-hanke palkkaa taiteili-
jan taidekummin tehtävään syksyllä 
2018 kahden kuukauden pilotti-
jakson ajaksi. Hakuaikaa on 13.9. 
saakka. Taidekummi työskentelee 
Oulunkaaren kuntayhtymän alueel-
la, ensisijaisesti Simossa ja Vaalassa. 
Toiminnan jatkoa arvioidaan syksyn 
kokemusten perusteella.

Lähde!-hanke kokeilee taidekummi-
toimintaa oulunkaaren alueella

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen 
–hanke tuo taiteen osaksi sote-
palveluja ja taiteilijoita työskentele-
mään yhdessä kehitysvammaisten, 
maahanmuuttajien, mielenterveys-
kuntoutujien ja työttömien nuorten 
kanssa Iin, Simon, Vaalan, utajärven 
ja Pudasjärven alueella. Kolmivuo-
tisen ESR-hankkeen tavoitteena on 
kehittää taiteen ja kulttuurin keinoin 
yksilöllisiä työllistymispolkuja ja hy-
vinvointia tukevia ympäristöjä sekä 
hyvinvointiresidenssin malli. 

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen 
–hanketta rahoittavat Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan 
sosiaalirahastosta, Oulunkaaren 
kuntayhtymä sekä Iin kunnan Ii-
instituutti liikelaitoksen Taidekes-
kus KulttuuriKauppila. Oulunkaaren 
kuntayhtymä toimii hankkeen pää-
toteuttajana ja osatoteuttajana Tai-
dekeskus KulttuuriKauppila. Hanke 
toimii 2/17-2/20.

sen saanut Kimmo oli tuol-
loin työskennellyt jo vuosia 
rakennusalalla. Yrittäjän va-
paus kiehtoi miestä ja niinpä 

hän rohkeni perustaa oman 
yrityksen.

-Erilainen rakentaminen, 
kuten terassit, saunat ja si-
sustustyöt muodostavat tällä 
hetkellä pääasiallisen tulon-
lähteeni. aseiden tukit ovat 
vielä sivuosassa, mutta toi-
von niiden osuuden lisään-
tyvän, Kimmo Hand kertoo.

aseseppä Kimmo ei ole, 
joten ainoastaan aseiden 
puuosat kuuluvat hänen 
yrityksensä toimenkuvaan. 
Myös erilaiset pienet enti-
söinnit, kuten huonekalut, 
hoituvat Kimmon taitavissa 
käsissä.

Töitä Kimmo kertoo ol-
leen mukavasti Iissä ja lä-

Suomi on monessa mieles-
sä tienristeyksessä. Työ-
voiman määrä laskee, 
työttömyys alenee ja synty-
neiden määrä vähenee. Suu-
ret ikäluokat ovat jo siirtyneet 
eläkkeelle, uusi työikään tule-
va sukupolvi on määrällisesti 
pienempi. Työikäisen poru-
kan määrä vähenee. Vuosit-
tainen eläkekertymä ei enää 
riitä kattamaan eläkemaksuja. 
Reserviin laitettuja sijoituksia 
on otettu käyttöön. Tässähän 
ei ole mitään uutta eikä yl-
lättävää, tämä ennakoitiin jo 
70-luvulla, kun eläkkeiden ra-
hastointiin päädyttiin. 

Työttömyys on alentunut 
merkittävästi viime vuosina. 
Kiitos yrittäjien ja asiakkaiden, 
uusia työpaikkoja on syntynyt. 
Pitkäaikaistyöttömien mää-
rä on vähentynyt. Olemme 
eläneet pitkän laman ja taan-
tuman jälkeistä nousukaut-
ta. Työllisyysaste on noussut, 
yli 70 % työikäisestä väestä on 
töissä. Tavoitteena on työlli-
syysasteen nostaminen kes-
kimääräiselle pohjoismaiselle 
tasolle eli lähes 80 %:iin. On 
hyvä asia, että on töitä ja pal-
kalla pärjää. Siihen meidän 
hyvinvointiyhteiskunta koko-
lailla perustuu. Yritystoimin-
nan arvostus on mielestäni 
noussut ja yksityisten palve-
luiden rooli on kasvanut. Yri-
tykset ovat pystyneet luomaan 
uusia työpaikkoja.

Syntyvyys on Suomes-
sa itsenäisyyden ajan alhai-
simmalla tasolla. Viime vuosi 
oli ensimmäinen, jolloin syn-
tyvyys oli kuolleisuutta pie-
nempää. Suomen väkiluvun 
pienoinen kasvu tuli maahan-
muuton ansiosta. Jostain syys-
tä nuoret aikuiset viivyttävät 
jälkikasvun hankintaa entis-
tä myöhäisempään. Se kertoo 
myös yhteiskunnan ja arvojen 

Suomi risteyksessä
muutoksesta. Onko meidän 
asenteet kuitenkaan kovin lap-
simyönteiset? 

Tämän lisäksi ennen muuta 
nuoret muuttavat maan sisäl-
lä ennätystahtiin koulutuksen 
ja työn perässä. Suomea ra-
kennetaan taas uudelleen, nyt 
kasvukeskuksiin, johon koulu-
tuspaikat ovat keskittyneet. 

Olemme kuvaannollises-
ti tienristeyksessä, emmekä 
ole aiemmin olleet edellä ku-
vatussa tilanteessa. Pohdiske-
lua voi helpottaa se, että emme 
suinkaan ole näiden asioiden 
edessä yksin. Sama kehitys on 
käynnissä monessa länsimaas-
sa. Mihin suuntaan tästä riste-
yksestä pitäisi lähteä? Yhtä ja 
ainoaa vastausta tähän ei tai-
da olla. Se on varmaa, että ensi 
keväänä valittava uusi maan 
hallitus saa joukon vaikeita 
asioita päätettäväkseen.

Meillä Iissä kehityskul-
ku on pitkälti samanlainen 
kuin maassa keskimäärin. Iil-
lä on hyvät asemat osana Ou-
lun kasvukeskusta ja Suomen 
päätien varrella. Väestö kasvoi 
tämän vuoden alusta reilul-
la 400 henkilöllä, kun jakku-
kyläläiset ”kuntamuuttivat” 
iiläisiksi. Lapsien määrä kou-
luissa on ennätystasolla, mutta 
syntyneiden määrä on meillä-
kin huippuvuosista laskenut. 
Uusia omakotitalojen raken-
nuslupia on haettu selvästi pa-
ria edellistä vuotta enemmän. 
Uusi kuntakeskustan ase-
makaava mahdollistaa myös 
aiempaa korkeampien kerros-
talojen rakentamisen. Liikun-
takeskuksen rakentaminen 
lähtee liikkeelle syksyn aika-
na.  Palvelut on hyvässä is-
kussa, kiinteistönomistajat nyt 
rohkeasti uutta rakentamaan.

Ari Alatossava
kunnanjohtaja, Ii

Kunnanjohtaja Ari Alatossava tämän kesän Kuivaniemen mark-
kinoilla.
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alkukesästä 60-vuotta täyt-
tänyt Matti Tiiro on moneen 
ehtivä yrittäjä. Vuonna 1999 
perustettu Tiiron Raudoitus-
palvelu Oy työllistää reilut 
kymmenen henkilöä. Isän 
jalanjäljissä Matti hakeutui 
raudoitusalalle jo 16-vuoti-
aana Jyväskylään. 

-Työmaita oli Utsjoelta 
Hankoon ja kolme kuukaut-

Yrittäjä rentoutuu hevosten parissa

ta vierähti Libyassakin, Mat-
ti kertoo raudoitushommien 
alkutaipaleesta.

Raudoitustöitä hän teki 
vuoteen 1988, jolloin perusti 
Iihin metsästys- ja kalastus-
tarvikkeisiin keskittyneen 
urheilukaupan. Kauppi-
aan uraa kesti vuoteen 1996, 
kunnes edessä oli paluu rau-
doitusalalle. Pari vuotta toi-

sen palveluksessa ja Tiiron 
Raudoituspalvelu Oy:n Mat-
ti perusti vuonna 1999.

-aluksi keskityimme sil-
tojen raudoittamiseen. Ne 
ovat edelleen yrityksen pe-
rusta, työllistäen muun 
muassa Oulun moottoritie-
työmaalla. Nykyisin teemme 
myös erilaisia saneerausre-
montteja ja peltikattotöitä, 

Matti seuranaan Rillan Liina, joka on kotona varsottu 5-vuotias 
tamma, sekä 14-vuotias raviponi Kylmälän Mörkö. Mörkö on me-
nestynyt kilpailija.

Tiiron Raudoituspalvelu Oy raudoittaa Iin Konepajan pihalle ra-
kentuvaa 95 -metristä piharataa.

Matti toteaa yrityksen laaje-
nemisesta nykyisiin mittoi-
hinsa.

Politiikassakin pistäy-
tynyt mies on tällä hetkel-
lä Rannikon Hevosseuran 
puheenjohtaja ja Iin Hiih-
toseuran varapuheenjoh-
taja. Hevosista hän kertoo 
aina olleensa kiinnostunut, 
vaikka varsinaisesti päätyi-

kin poikiensa myötä hevos-
harrastuksen pariin. Tallista 
löytyy kaksi ravihevosta ja 
yksi raviponi, sekä hoitopo-
ni.

-Hevosta ajaessa irtautuu 
kaikesta muusta ja voi ren-
toutua päivän päätteeksi, 
useita totoravilähtöjä voitta-
nut Matti Tiiro toteaa.

Urheilu on aina ollut Ma-
tille rakas harrastus. Hiihto, 
ampumahiihto, kaukalopal-
lo, jalkapallo ja jääkiekko 
ovat harrastuksena ja kilpai-
luissakin tutuksi tulleita la-
jeja.

-Legendaarisen Pekan-
rämeen Paukun väreissä 
saavuttamamme pokaalit 
olivat esillä Pohjois-Iin kou-

lulla. Tilan puutteen vuoksi 
ne joutuivat muutama vuosi 
sitten kellariin. Hain ne siel-
tä pois, mutta lahjoittaisin 
mielelläni takaisin. Jospa uu-
distuneesta koulusta löytyisi 
tilaa, missä oppilaat voivat 
niitä ihastella, Matti heittää 
haasteena kotikoululleen.

Kiireinen yrittäjä osaa 
antaa tunnustusta kotijou-
koille, etenkin vaimolleen 
Sarille.

-Sari on asiat järjestykses-
sä pitävä voima, niin kotona, 
kuin yrityksen paperihom-
missa. Tarvittaessa hän al-
kaa vaikka raudoittajaksi, 
Matti kiittelee. MTR

Iin Yrittäjien vuosikokouk-
sessa huhtikuussa vieraili 
Pohjois-Pohjanmaan yrittäji-
en hallituksen jäsen Tommi 

Yrittäjäjärjestön jäsenille paljon etuja käytettävänä

Vuosikokoukseen osallistui mukava määrä iiläisiä yrittäjiä. 

Niskanen Pudasjärveltä. Hän 
pohti, miten yrittäjät saatai-
siin käyttämään yrittäjäjär-
jestön palveluja ja järjestön 

tarjoamia etuja. Jäsenille on 
tarjolla muitakin palveluja, 
kuin lakineuvontaa. Esimer-
kiksi asiantuntijapalveluja 
on runsaasti eri hankkeiden 
kautta. 

-Ehkä näistä vain tiedo-
tusta tarvitaan lisää, totesi 
Niskanen. 

Yrittäjäyhdistyksissä eri 

alojen yrittäjien yhdessä ole-
minen on tärkeää. Koke-
muksia vaihtamalla opitaan 
toinen toisiltamme. 

Senioriyrittäjätoimintaa 
Niskanen piti hyvänä ja kan-
natettavana. Toiminta onkin 
lisääntymässä ja toiminta-
malleja ollaan kehittämässä. 

Yrittäjien järjestäytymises-

sä Pohjois-Pohjanmaalla on 
vielä kehitettävää, koska jär-
jestäytymisprosentti on 29, 
kun järjestäytymisaste esi-
merkiksi Etelä-Pohjanmaalla 
on 46 prosenttia. Paikallisyh-
distysten toiminta on tärkeäs-
sä asemassa uusien jäsenien 
liittymisessä ja nykyisten jäse-
nien jäsenpysyvyydessä, to-

tesi Niskanen. 
Kokouksessa hyväksyttiin 

edellisen vuoden toiminta-
kertomus, tilit ja myönnettiin 
tili- ja vastuuvapaus tilivel-
vollisille. Keskusteltiin myös 
yhteisen kevättalven ret-
ken järjestämisestä Luostol-
le, joka sitten toteutuikin. HT

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien hallituksen jäsen Tommi niskanen 
Pudasjärveltä vieraili Iin Yrittäjien kevätkokouksessa.
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Terveiset 
Brysselistä

Mirja Vehkaperä ensimmäisinä meppipäivinä Brysselissä parla-
menttirakennuksen pääovella. 

Iin, Kuusamon, Muhoksen, 
Pudasjärven, Simon, Taival-
kosken, Utajärven ja Vaalan 
kunnissa toimii OK# Kasvu-
verkosto –hanke (Oulunkaa-
ren ja Koillismaan kasvu- ja 
vientikokeiluverkosto –han-
ke), jossa on mukana noin 
60 yritystä eri toimialoil-
ta. Yritykset kokoontuvat 
kerran kuukaudessa vuo-
rossa olevan isäntäyrityk-
sen tiloihin pariksi tunniksi. 
Tilaisuudessa tutustutaan 
isäntäyrityksen toimintaan, 
keskustellaan ennakkoon 
sovitusta, illan isännän va-
litsemasta teemasta ja ver-
kostutaan muiden yrittäjien 
kesken.

 Tukee yrittäjäyhdistyksen 
toimintaa
Iin yrittäjien hallituksen 
jäsen anna Turtinen on 
toiminut pitkään Iin yrit-
täjien yhdistyksessä ja hän 
on mukana myös OK# Kas-
vuverkosto -hankkeen toi-
minnassa. 

-Yrittäjäyhdistyksen toi-
minta on ensisijaisesti edun-
valvontaan keskittyvää. 
Verkostoitumishankkeen 

Yritysverkosto tukee ja vahvistaa 
mikroyrittäjän toimintaa

toiminta ja tarkoitus on 
toisenlaista ja se täyden-
tää yhdistystoimintaa erin-
omaisesti. Päätavoitehan 
on erityisesti yritysten ver-
kostoituminen ja kokemus-
ten jakaminen. Kokeneempi 
yrittäjä voi antaa valtavasti 
tukea ja tietoa vasta-aloitteli-
jalle, kertoo Turtinen.

-Itse olen saanut verkos-
tosta paljon uusia näkökul-
mia ja tutustunut mahtaviin 
yrittäjäpersooniin, hän jat-
kaa.

Asiantuntijuutta ja  
vertaistukea
-Yrittäjille on nykyisin tar-
jolla paljon erilaista toimin-
taa, tilaisuuksia ja hankkeita. 
Toisaalta varsinkin yksin 
yrittäjällä on usein ongelmia 
ajan ja jaksamisen riittävyy-
destä jo pelkästään yritys-
toiminnan pyörittämiseen. 
Siksi onkin tärkeää, että 
muu toiminta tarjoaa vasta-
painoksi eväitä arjen toimin-
taan. Ydinryhmätapaamiset 
perustuvat keskinäiseen 
luottamukseen ja siellä on 
keskusteltu myös yrittäjien 
hyvinvoinnista ja jaksami-

sesta, toteaa hankkeen pro-
jektipäällikkö arja Packalén. 

-Tämä on erinomainen 
tapa saada nopeasti sellai-
sia yhteyksiä, joiden luomi-
seen saattaa muuten mennä 
vuosikausia.  Yritysten välil-
lä syntyy tietysti myös ihan 
aitoja liikesuhteita ja kau-
pankäyntiä. Jokainen yrit-
täjä jakaa tapaamisissamme 
omaa asiantuntemustaan 
toisille. Kutsumme puhu-
maan myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita tarvittaessa, 
kertoo Packalén verkoston 
toiminnasta.

-Verkostoitumisen edut 
saavuttaa vain verkostoi-
tumalla ja siksi onkin pal-
jon yrittäjästä itsestään 
kiinni, kuinka paljon hän 
toiminnasta kokee saavansa. 
Toiminta perustuu vapaaeh-
toisuuteen mutta pyrimme 
helpottamaan osallistumista 
tarjoamalla myös etäyhteyk-
siä tapaamisiin, jolloin ai-
kaa ei kulu paikasta toiseen 
siirtymiseen. OK#-kasvu-
verkoston kautta on mah-
dollista luoda kontakteja 
oman alueen yritysten lisäk-
si Oulun yliopiston Micro-

ENTRE- verkoston kautta 
jo puoleen Suomeen. Ver-
kostolaiset viestivät aktiivi-
sesti Whatsapp ja Facebook 
- ryhmissä, mikä kertoo siitä, 
että toimintaa on myös yri-
tysiltojen ulkopuolella, hän 
jatkaa.

Iin ydinryhmän seuraava 
tapaaminen järjestetään Päi-
väkoti Iitulassa tiistaina 11.9. 
kello 18-20. Päiväkodin joh-
taja, yrittäjä anna Turtinen 
kutsuu tapaamiseen myös 
muita yksityisiä palveluntar-
joajia verkostoitumaan. 

-Täällä Iissä on hyvät 
mahdollisuudet toimia ja 
verkostoitumalla voimme 
vastata palveluiden kysyn-
tään paremmin, hän toteaa.

Myös hankehenkilös-
tö toivottaa sekä toiminnas-
sa mukana olevat yritykset 
että uudet, toiminnasta kiin-
nostuneet yritykset tutustu-
maan tervetulleiksi syksyn 
ensimmäiseen ydinryhmäta-
paamiseen!  

Oulunkaari tiedotus 

Kuva verkoston tapaamisesta kesäkuussa Merihelmessä.

Ensimmäiset viikot meppi-
nä EU-asioiden parissa ovat 
olleet äärimmäisen mielen-
kiintoisia. Takana on myös 
lyhyt kesätauko Suomen ke-
sässä, ja tämä viikko on jo 
täynnä kokouksia Brysselin 
päässä. 

Kesän hellekausi on hel-
linyt lomalaisia, mutta ko-
timaiselle maanviljelylle 
kuivuus on ollut koettele-
mus. Maanviljelijöiltä on tul-
lut paljon palautetta siitä, 
että jo toinen olosuhteiltaan 
hankala vuosi peräkkäin 
pakottaa miettimään tule-
vaisuuden jatkomahdolli-
suuksia. Onko investointeja 
järkevää tehdä, jos tulosta ei 
synny. 

Osa viljelijöistä on pääty-
nyt kokeilemaan uusia vil-
jelykasveja entisten rinnalla 
tai tilalla. Sopeutumistoimia 
tarvitaan, jotta kotimainen 
viljely on mahdollista myös 
entistä kuivemmassa ja kuu-
memmassa ilmastossa.  

Kuivuus ei ole koetel-
lut pelkästään Suomea, 
vaan tilanne on sama laajal-
la alueella Eurooppaa. Kun 
sääolosuhteet käyvät liian 
kuumiksi, viljely ei ole enää 
mahdollista. Tämä taas mer-
kitsee muun muassa tiettyjen 
elintarvikkeiden saatavuu-
den heikkenemistä sekä hin-
tojen nousua. Pahimmillaan 
syntyy jopa ilmastopako-
laisuutta, kun olosuhteet vil-
jelyyn ja elämiseen käyvät 
mahdottomiksi.  

Maatalous on niiden toi-
mialojen joukossa, jotka kär-
sivät ilmastonmuutoksesta 
eniten. Samalla meidän täy-
tyy pitää entistä paremmin 
huolta siitä, että meillä on 
saatavilla kotimaista ruo-
kaa myös sään ääri-ilmiöi-

den vallitessa. ajatus siitä, 
että maamme rajojen ulko-
puolelta tulee ruokaa sau-
mattomasti, on kestämätön. 
Oman maan ruoantuotan-
non turvaaminen on yksi 
turvallisuutemme kulmaki-
vistä. Nyt tarvitaan pikaisia 
toimia valtiolta, jotta viljeli-
jöiden tilanteeseen saadaan 
helpotusta. avun on oltava 
konkreettista, ja sitä ei synny 
ilman riittävää määrärahaa.  

Ilmastonmuutoksen tor-
junnassa tarvitaan sekä Eu-
roopan laajuisia että koko 
maailman laajuisia, yhtei-
siä neuvottelupöytiä.  Eu-
roopan parlamentti asetti 
viime huhtikuussa jokaisel-
le EU:n jäsenmaalle vähim-
mäisosuuden, jonka verran 
jäsenmaan täytyy pienen-
tää kasvihuonepäästö-
jä. Meillä suomalaisilla on 
kaikki mahdollisuudet olla 
suunnannäyttäjiä ilmaston-
muutoksen torjuntatalkois-
sa. Meillä on korkean tason 
osaamista niin cleantech-, 
biotalous- kuin energia-alal-
la. Pystymme tarjoamaan eri 
maille kohdennettuja ratkai-
suja, joilla kasvihuonepääs-
töjä saadaan pienemmiksi.  

Luonnonolosuhteiden li-
säksi EU:ssa askarruttaa 
myös maatalouden tuleva 
rahoitus. Maatalouden kun 
pitäisi olla yrittäjilleen kan-
nattavaa myös ihan nor-
maaliolosuhteissa. Kesän 
2018 jälkeen enimmän in-
non maataloustukien leik-
kaamiseen pitäisi laantua, ja 
tulevaisuuden ruokaturvan 
tulee saada suurempi huo-
mio osakseen.

Mirja Vehkaperä
Euroopan parlamentin 
jäsen, Oulu
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Iiläisten tuntema Iin Fysio on laajentanut palveluvali-
koimaansa. Fysioterapeutin suoravastaanottotoimin-
ta on aloitettu alkuvuonna 2018 ja siihen liittyen voi 
tiedustella akuuttifysioterapeutin vastaanottoaiko-
ja aamuisin klo 7-9 välisenä aikana. Laajennuksella 
Iin Fysio toivoo ehkäisevänsä tuki- ja liikuntaelinsai-
rauksien eli TULES-vaivoista koituvia haittoja. Tähän 
pyritään hoitoajan nopeuttamisella ja työkyvyn yllä-
pitämisellä.

Suoravastaanotto nopeuttaa paranemista
Iin Fysio on panostanut viime vuosina toiminnan 
kehittämiseen syventämällä osaamistaan. Uusin 
palvelumuoto on fysioterapeutin suoravastaanotto-
toiminta, johon kannattaa hakeutua jo TULES-vai-
vojen akuutissa vaiheessa. Toki myöhemmässäkin 
vaiheessa vastaanotolle voi hakeutua, mutta parhaat 
tulokset saavutetaan aikaisin aloitetulla fysioterapi-
alla. Silloin työkyvyn heikentyminen ja siitä koituvat 
mahdolliset sairauslomat pystytään todennäköisim-
min ehkäisemään. Mikäli työntekijä joutuu sairaus-
lomalle, niin fysioterapialla pyritään nopeuttamaan 
työhön paluuta. 

Milloin fysioterapeutin suoravastaanotolle?
Suoravastaanottoon koulutetulle fysioterapeutille on 
syytä mennä ylä- tai alaraajojen vaivatessa, akuu-
teissa niska- ja selkäkivuissa sekä päänsäryissä, jo-
hon liittyy niskakipua tai hartiaseudun jäykkyyttä. 
Oireina voivat olla esimerkiksi kipu, kolotus, epämu-
kava tunne keholla tai jäykkyys. Edellä mainittujen 
oireiden ilmaantuessa fysioterapeutin suoravastaan-
otolle kannattaa hakeutua mahdollisimman pian.

Milloin lääkärille?
Lääkärille on syytä hakeutua silloin kun kipuun liit-
tyy esimerkiksi murtumaepäily, syöpäepäily, akuutti 
kova päänsärky tai huimaus, tulehduksellinen reu-
ma, kuume, äskettäin sairastettu bakteeri-infektio 
sekä leikkauksen jälkeiset komplikaatiot. Myös selkä-
kivut, johon liittyy virtsan- tai ulosteenkarkailua tai 
yläraajaoireet, jos sydänperäisen kivun mahdollisuus 
on olemassa, ovat lääkärin arviota tarvitsevia vai-
voja. Vakuutuksen alaisissa tapaturmissa kannattaa 
aina hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Mitä fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta 
on ja miksi sinne kannattaa hakeutua?
Tuki- ja liikuntaelinvaivat vievät paljon lääkäreiden 
vastaanottoaikaa, vaikka ne voitaisiin hoitaa kustan-
nustehokkaasti fysioterapeutin suoravastaanotolla. 
Kustannustehokkuutta haetaan sillä, että hoidet-

tava pääsisi viipymättä fysioterapeutin diagnosoi-
tavaksi ja hoitoon nopeuttamalla TULES-vaivoista 
toipumista sekä työkyvyn palautumista, toteaa Jaa-
na Koskipaasi Iin Fysiosta. Nopea hoitoon hakeutu-
minen säästäisi monissa tapauksissa muun muassa 
sairauskuluja sekä häämöttävästä työpoissaolos-
ta voitaisiin välttyä. Monissa TULES-vaivojen oirei-
lutilanteissa lääkärikäynti ei siis olisi välttämätöntä, 
vaan erikoistunut fysioterapeutti pystyy auttamaan 
heti oireiden ilmaantuessa.  Fysioterapeutti Jaana 
Koskipaasi kehottaa kuitenkin hakeutumaan lääkä-
reiden vastaanotolle vaikeammissa tilanteissa. 

Fysioterapian suoravastaanottoon edellytetään siihen 
erikoistunutta koulutusta. Koulutuksessa painote-
taan tuki- ja liikuntaelinoireisen henkilön tutkimista, 
diagnostiikkaa ja harjoitteiden ohjauksessa tarvitta-
vaa osaamista. Suoravastaanottoon erikoistuneella 
fysioterapeutilla on myös valmiudet arvioida resep-
tivapaiden lääkkeiden, sairausloman tai lääkärikäyn-
nin tarpeellisuutta.

Vaivojen ennaltaehkäisy ja aikainen  
havainnointi avainasemassa
Istumatöiden yleistyttyä on tärkeää kiinnittää huo-
miota kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin. Niska-
hartiaseutu, raajat ja selkä jumiutuvat herkästi mm. 
huonon työergonomian vaikutuksesta. Työntekijöiden 
olisikin tärkeää muistaa hakeutua fysioterapeutin luo 
kun vaivaa ilmaantuu, Jaana Koskipaasi vinkkaa. Jat-
kuva kipu kroonistuu hyvin nopeasti, jos siihen ei 
haeta hoitoa ajoissa ja silloin oirekuvan paranemi-
sessa kestää pitempään.

Tervetuloa meille!
Iin Fysioterapiakeskus, tai tuttavallisemmin Iin Fysio, 
on vuonna 1987 perustettu fysioterapiaa, fysikaali-
sia hoitoja ja kuntoutusta tarjoava yritys. Iin Fysio 
toimii tällä hetkellä viiden fysioterapeutin voimin Iin 
keskustan tuntumassa, Valtarintie 2:ssa sekä Yli-Iissä 
Vorellirannantiellä. Hoitolaitostoiminnan lisäksi suo-
ritamme fysioterapiaa ja kuntoutuspalveluita koti-
käynteinä.

Lisätietoa yrityksen toiminnasta ja palveluista saa 
soittamalla, meilaamalla, Facebookissa Iin Fysio tai 
tutustumalla sivustoomme iinfysio.fi. 

Iin Fysio palvelee asiakkaitaan arkipäivisin maanan-
taista perjantaihin sopimuksen mukaan. Viikonloput 
yrityksessä pyhitetään fysioterapeuttien ja heidän 
perheidensä yhteiselle ajalle.

Fysioterapeutti hyvinvoinnin 
apuna ja tukena

Jaana ErvastiPaula Sistonen Minna Korjonen Jaana Koskipaasi Laura Lyyra

ILMOITuS

Tuki- ja liikunta-
elimistöön 

erikoistunut 
fysioterapeutti, 
kouluttautunut 
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VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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Kukat 
syysistutuksiin, 
sisustukseen, 

lahjaksi


