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jakelu kaikkiin talouksiin 
ja yrityksiin iissä. 

Iin 
Taksiasema

Kelan suorakorvausmatkat numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min

0200 81 000

Iin Puunjalostus Oy 
Leipojantie 4  
91100 II 
08-817 4910 

 

Ota yhteyttä myyjiimme: 
 

Jari Puurunen        Piritta Oravainen 
040 5164 750          0400 901 592 

 www.ii-ikkunatjaovet.com 
  

  

I IN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13
www.arvokovaoy.�

 
 

 
 

Väriä 
 syksyyn!

Kukat 
syysistutuksiin, 
sisustukseen, 

lahjaksi

 

 

Säästä
1 700 €

100 €
Liittymismaksu

100/100 Mbit/s

(Norm. 1 800€)

+ 49,90 €/kk (24 kk)

100 €
Liittymismaksu

100/100 Mbit/s

(Norm. 1 800€)

+ 24,95 €/kk (24 kk)

Katso lisää  iisiverkko.fi

Nyt rakennetaan 
Iisiverkkoa
Seuraa rakentamisen 

etenemistä ja ennakkohinnan 
voimassaoloa iisiverkko.fi   

Ennakkohinta vielä

rakentamattomilla 

alueilla

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940

0400 253 270
Lea Tumelius

KODINOMAISTA
ASUMISTA

MIELENTERVEYS-
KUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

www.iisanomat.fi

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

IiSanomat numero 19/2017 on tämän lehden liitteenä sivuilla 11-15
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Markku koskela
puheenjohtaja
Asianajotoimisto Koskela Oy
040 529 7697
toimisto@markkukoskela.fi

Eero Tuomela
varapuheenjohtaja
Iin Hiekka ja Sora Oy
0400 588 735
eero.tuomela@pp.inet.fi

Heikki Helekoski
sihteeri, rahastonhoitaja 
HH-Yrityspalvelu
040 771 1898
heikki.helekoski@
hh-yrityspalvelu.fi

Väinö klasila
seniorijäsen
Klasila Group Oy 
0400 388 305
maalausliike.klasila@
oulunkaari.net

Riitta Paakkola
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
040 530 8624
riitta.paakkola@gmail.com

Oiva Takarautio
Tmi Kymppikouru
040 562 2157
oiva.takarautio@gmail.com

Anna Turtinen
Iin Päiväkoti Ay
040 564 6063
anna.turtinen@iitula.fi

Risto Väyrynen
Iin Puu- ja Metallituote
044 058 4694
risto.vayrynen@pp1.inet.fi

Joona Österberg
PT Pohjanteko Oy 
040 762 0083
joona.osterberg@
pohjanteko.fi

Iin Yrittäjät ry 
hallitus 2017

Yrityksen omistajanvaih-
dokseen kannattaa vara-
ta aikaa. Lisäksi se voi olla 
kallista, jos esim. veroasioi-
ta ei hoideta asiantuntevasti. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en kehityspäällikkö Tommi 
Sirviö kertoo, että asiantun-
tija-apu on suositeltavaa.

–  Yrittäjäjärjestön roo-
li näissä asioissa on se, että 
me autamme yrittäjää löy-
tämään oikeat asiantuntijat. 
Perheen sisäisissä asioissa, 
eli sukupolvenvaihdoksissa 
vero-osaaminen nousee esil-
le, Sirviö toteaa.

Kun omaisuutta siirtyy 
perheen sisällä henkilöltä 
toiselle, voi verottaja tulkita 
tämän lahjoitukseksi. Silloin 
maksettavaksi voi napsahtaa 
jatkajalle lahjaveroa ja luo-
vuttajalle myyntivoittove-
roa. Silloin asiantuntija voi 

Yrittäjäjärjestöltä apua omistajanvaihdoksiin
toimeksiannossa keskustella 
verottajan kanssa sukupol-
venvaihdoshuojennuksista.

–  Yritys voi saada hy-
vätkin huojennukset, jolloin 
lahjaveroa tai myyntivoitto-
veroa parhaassa tapauksessa 
ei tarvitse edes maksaa, Sir-
viö kertoo.

Jos taas yritys myydään 
ulkopuolisille, niin silloin 
järjestöltä voi saada asian-
tuntija-apua erilaisiin yritys-
järjestelyihin. Tällaisia ovat 
muun muassa taseiden kun-
toon laittaminen ja yrityksen 
arvomääritys.

Eniten omistajanvaih-
doksia on kaupan ja palve-
lun aloilla, koska ne ovat 
maassamme  suurimmat toi-
mialat. Näissä ei usein ole 
mukana omia kiinteistöjä, 
vaan vaihdoksen kohteena 

on liiketoiminta.
Ii ei poikkea muista Poh-

jois-Pohjanmaan kunnis-
ta omistajanvaihdosasioissa. 
Sellaisia tapahtuu muuta-
mia silloin tällöin, ja yrittäjät 
osaavat ottaa yhteyttä yrit-
täjäjärjestöön kysymyksiä 
kohdatessaan.

Sirviö opastaa, että omis-
tajanvaihdoksissa on yri-
tysten syytä lähteä hyvissä 
ajoin liikkeelle ja käyttää 
mentorointitukea, kuten yri-
tyskummia tai vastaavaa.

–  Sellainen voi olla esi-
merkiksi joku yrittäjä, joka 
on kokenut vastaavat ta-
pahtumat. Lisäksi me tääl-
lä yrittäjäjärjestössä teemme 
perusneuvontaa. Meiltä voi 
ottaa vauhtia siihen, missä 
mennään, Sirviö neuvoo.

Omistajanvaihdokset 
ovat kaikki tapauskohtaisia. 
Esimerkiksi pelkän liiketoi-
minnan myyminen voi olla 
hyvinkin suoraviivainen ta-
pahtuma.

–  Kannattaa myös miet-
tiä siinä vaiheessa liiketoi-
minnan uudistamista, jos 
yritys on toiminut pitkän ai-
kaan samalla toimialalla ja 
liikevaihdossa on ollut suh-
danteista riippumatta not-
kahdusta ja asiakaskuntaa 
on kadonnut. Houkuttele-
vuutta voi saada takaisin, 
Sirviö arvioi.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjissä on pitkät kokemukset 
omistajanvaihdosasioissa. 
Vuosittain yrityskontakte-
ja tulee useita kymmeniä, ja 

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri näyttää tilanteen 
vuoteen 2025.

Harva muistaa enää, että 
palvelualan yrittäjät tulivat 
arvonlisäverovelvolliseksi 
vuonna 1994. Tuolloin veron 
määrä oli 22 prosenttia ja se 
on noussut 24 prosenttiin. 

Arvonlisäverohan on niin 
kutsuttu välillinen vero eli 
yrittäjät tilittävät laskussa il-
menevän veron valtiolle vä-

Asiaa arvonlisäverosta
hennettynä mahdollisilla 
arvonlisäverollisilla ostoilla. 
Käytännössä palvelualalla 
perittävä arvonlisävero tili-
tetään liki kokonaisuudes-
saan valtiolle. 

Arvonlisävero lisätään 
palvelun hintaan ja nostaa 
siten kuluttajilta perittävää 
maksua. Arvonlisäverosta 
on vapautettu vähäisen liike-
toiminnan harjoittaja, jonka 
liikevaihto on korkeintaan 
10 000,00 euroa.  Yritys voi 
saaja huojennusta verosta, 
jos sen liikevaihto on alle 30 
000,00 euroa. Suomen Yrit-
täjät ovat pitkää esittäneet 
arvonlisäveron ylärajan nos-
toa 50 000,00 euroon mut-
ta ei alarajan nostoa esim. 

20 000,00 euroon. Perustena 
on ollut se, että veron larajan 
nosto asettaa yritykset eriar-
voiseen asemaan.

Itse kannatan alarajan 
nostoa esim. 20 000,00 eu-
roon ja ylärajan nostoa 50 
000,00 euroon. Pienyrittäjän 
liikevaihdossa 20 - 40 000,00 
euroa käytännössä koko kä-
teen jäävä tulo menee yrit-
täjän omaan käyttöön eli 
kulutukseen. Arvonlisä-
vero nostaa merkittäväs-
ti palvelun hintaa riippuen 
toimialasta. Liki viidennes 
palvelun hinnasta on suora-
naista veroa. 

Palvelualat ovat kuiten-
kin merkittävä osa yritys-
toimintaa, jonka työllistävä 

vaikutus on merkittävä. Suo-
men yrittäjistähän suurin 
osa on nk. mikroalan yrittä-
jiä (1-10 henkilöä), 93,4 pro-
senttia Suomen yrityksistä.  
Arvolisäverolla on toki suu-
ri vaikutus valtion veroker-
tymään ja on todennäköistä, 
ettei arvonlisäveroon tulee 
muutoksia. Painetta sen nos-
toon on toki koko ajan poliit-
tisessa keskustelussa ollut.

Markku Koskela 
Iin Yrittäjät ry
puheenjohtaja

- Arvonlisäverohan on niin kut-
suttu välillinen vero eli yrittäjät 
tilittävät laskussa ilmenevän 
veron valtiolle vähennettynä 
mahdollisilla arvonlisäverolli-
silla ostoilla, muistuttaa Mark-
ku Koskela.

Kehityspäällikkö Tommi Sirviö on työskennellyt useita vuosia 
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien omistajavaihdosasiantuntijana. 

jokaiselle tehdään räätälöity 
toimintasuunnitelma. Kaup-
papaikkana käytetään Poh-
jois-Suomen Yrityspörssiä, 
www.psyritysporssi.fi.

– Olemme olleet viimei-

sen kuuden vuoden aika-
na yli sadassa onnistuneessa 
omistajanvaihdoksessa mu-
kana, Sirviö kehaisee. JR

Puheenjohtajan terveiset



IILÄINENnro 2/2017 3

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI ELO-SYYSkUU 2/2017

kustantaja: 
Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: 
Markku Koskela

Toimitus: 
Iin Lehti Oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385281
Jyri-Jussi Rekilä 040 9100852
ilmoitusmyynti:  
Iin Lehti  Oy 

IILÄINEN

TäSSä nuMeROSSA:
Puheenjohtajan kirjoitus, Markku Koskela: 
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Yrittäjäjärjestöltä apua omistajavaihdoksiin s. 2
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nousukausi näkyy Iin yritysmaailmassa s. 4
Konetyö Klasila tekee kavinkonetöitä s. 5

http://rekry.ii.fi/tyonantajat
Myös työpaikkojen työhyvinvointiin liittyvät asiat

Pohjois-Pohjanmaan työpaikkojen 
työhyvinvointiverkoston yhteyshenkilö.

Micropolis Oy koordinoi Iin työllisyystoimien suunnitte-
lua ja aktivointia yhteistyössä Iin työllistämisen palvelu-
keskuksen kanssa. 

Tarjoamme tukitoimia työnantajille henkilöstön osaami-
sen kehittämisessä sekä työnhakijoiden ja työnantajien 
kohtaamisessa. 

Palvelut ovat työnantajille maksuttomia.

http://rekry.ii.fi/
verkkosivut työpaikkojen, työnhakijoiden 

ja työnantajien kohtaamiselle Iissä

Micropolis Oy:n palveluja

Lisätietoja: Helena Ylisirniö, Micropolis Oy
p. 040 3513397, helena.ylisirnio@micropolis.fi

Kysy vapautuvia 
paikkoja

paivakoti@idavalpuri.fi | www.idavalpuri.fi

Ida Valpuri Ky
10 vuotta yksityistä päiväkotitoimintaa Iissä

Päiväkoti Pikku-Iida 
Haminantie 5, 040 930 6275

Päiväkoti Ida Valpuri 
Lanssitie 3, 050 407 4409

Yli 10 vuotta YksitYistä 
päiväkotitoimintaa iissä

Seuraava Iiläinen ilmestyy 15.11.2017. 
Aineisto siihen toivotaan olevan toimituksessa 
(info@iinlehti.fi tai vkkmedia@vkkmedia.fi) 
8.11.2017 menessä.

Taitto: 
VKK-Media Oy
eila Lahtinen  
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Entisiin Fasadi-yhtiön tiloi-
hin asettunut Lehto-Group 
on aloittanut toimintan-
sa Iissä. Tuotantopäällikkö 
Marko Huhtakangas kertoo, 
että työt on aloitettu Fasadin 
vanhoilla työntekijöillä. Hei-
tä on työporukasta kolme 
neljännestä.

– Meillä on ammattitaitoi-
nen ja hyvä porukka kasas-

Lehto Groupilla menee mukavasti Iissä
sa. Meitä on nyt 21 ja syksyn 
mittaan on tulossa muutama 
lisää, Huhtakangas kertoo.

Rekrytoitavat ihmiset 
ovat tehdastyöhön soveltu-
vaa tuotantoväkeä, joilla on 
rakennusalan kokemusta. 
Yhtiön tilauskanta on hyvä 
ja töitä piisaa kauas tulevai-
suuteen.

– Fasadin entiset ti-

lat soveltuvat tarpeisiim-
me yllättävän hyvin. Pieniä 
rajoitteita on, sillä halli on 
pieni ja matala. Se kuiten-
kin soveltuu uustuotantoon, 
Huhtakangas toteaa.

- Jos tuotanto kasvaa, niin 
tilat voivat jäädä pieniksi. 

Huhtakangas ei sulje pois 
sitä vaihtoehtoa, että silloin 
tilojen suurennus tulee ajan-

kohtaiseksi.
Lehto Group valmistaa 

Iissä puurunkoisia ulkosei-
näelementtejä. Sijainniltaan 
Ii soveltuu Lehto Groupin 
tarpeisiin mainiosti, sillä ne-
lostietä pitkin yhtiön tuot-
teet pääsevät maailmalle 
vaivattomasti. JR

Fasadin entiset tilat sopivat Lehto-Groupille.

”Sijainniltaan Ii soveltuu Leh-
to Groupin tarpeisiin mainios-
ti, sillä nelostietä pitkin yhtiön 
tuotteet pääsevät maailmalle 

vaivattomasti.”

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

Viemärien sulatus
Pihojen/tiealueiden 
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiauto työt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

nelosparkin avajaiset noin kuukauden kuluttua s. 5
Aleksi Laajoki tarjoaa hierontaa ja kunnon  kohotusta s. 6
Kansanedustaja Mirja Vehkperä: Alueellinen 
kuljetustuki on säilytettävä s. 7
Mika Kuismanen: Valtiovarainministeriön budjettiesitys 
vailla kunnianhimoa s. 7

nuorten kesätyöt sujuivat hyvin s. 8
Kansalaisopiston kursseille mahtuu vielä s. 8
ely-keskus rahoitti Pohjois-Suomen yritysten kasvua ja 
kehittämistä s. 9
Kauppatavarana tulevaisuus s. 9
Vaihtotori kiinnosti kansaa Pohjois-Iissä s. 10

Valto Pernu -valokuvakilpailun palkinto 
Helsinkiin s. 10
IiSanomien sivut 11-15
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Viime vuosi oli Iin Yrittäjien 
juhlavuosi, sillä yhdistyksen 
mittariin tuli silloin pyöreät 
50 vuotta. Tätä vuotta viete-
tään normitohinassa.

–Tämä vuosi on otettu 
lupsakkaammin perusasioi-
den ääressä. Olemme edistä-
neet Paikallista-kampanjaa. 
Suunnitteilla oli syysmatka, 
mutta se näyttää menevän 
kevään puolelle. Syyskuun 
alussa vietetään yrittäjäpäi-

Nousukausi näkyy Iin yritysmaailmassa
viä ja pian ovat yrittäjien 
aamukahvit, Iin Yrittäjien 
puheenjohtaja Markku Kos-
kela kertoo.

Viimeksi mainitussa on 
mukana puhumassa Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
toimitusjohtaja Marjo Koleh-
mainen.

Tällä hetkellä Iin Yrit-
täjissä on noin 110 jäsentä. 
Kesällä yrittäjiin ilmaantui 
muutama uusi jäsen. Ne 

ovat mikroyrityksiä, kuten 
suurin osa iiläisistä yrityk-
sistä.

Paikallista-kampanjassa 
on mukana kolmisenkym-
mentä yritystä. Koskelan 
mielestä tämän määrän pi-
täisi tuplaantua.

– Yritykset saavat näky-
vyyttä sen myötä. He saavat 
plaakatin ja tekevät energi-
alupauksen, Koskela mainit-
see.

Tällä hetkellä tunnelmat 
yrittäjäkentällä ympäri Suo-
men ovat optimistiset, sillä 
maamme elää vankkaa nou-
sukautta. Myös Iissä yrittäjät 
suhtautuvat positiivisesti tu-
levaisuuteen.

– Monessa PK-yritykses-
sä näyttää olevan vilkasta. 
En ole mikroyrityksiltäkään 
kuullut mitään valitusvirttä, 
Koskela kertoo.

Koskela on ollut Iin Yrit-
täjien ruorissa kolmisen 
vuotta. Yhdistyksen jäsene-
nä hän ollut 90-luvulta saak-
ka. Tämä aika on tuonut 
perspektiiviä paikalliseen 
yrittäjyyteen.

– Yritykset ovat kestäneet 
hyvin talouden vuoristora-
dan. 90-luvun lama vei yrit-
täjistä sen minkä vei. Silloin 
yhdistyksellä oli noin 70 jä-
sentä ja nyt päälle 100, hän 
muistuttaa.

Iissä yritysten peruspal-
velut löytyvät hyvin, mutta 

Markku Koskela on ollut Iin 
Yrittäjien puheenjohtaja kol-
misen vuotta. Yhdistyksen jä-
senenä hän ollut 90-luvulta 
saakka. Tämä aika on tuonut 
perspektiiviä paikalliseen yrit-
täjyyteen.

mukaan mahtuu vielä. Esi-
merkiksi monille palvelu-
yrityksille löytyy varmasti 
kysyntää.

Koskela kertoo, että use-
alla ihmisellä on kova into 
yrittämiseen, vaikka perus-
asiat eivät ole vielä oikein 
hanskassa.

Hänen mukaansa eri yri-
tysmuotojen vastuualueet 
saattavat olla hämärän pei-
tossa ja kannattavuuslaskel-
matkin unohdetaan tehdä 
yrityksen perustamisvim-
massa. Tuloksena on usein 
katkera soppa.

– Esimerkiksi voidaan pe-
rustaa osakeyhtiö, ja samalla 
unohdetaan, että osakeyh-
tiöstä voi nostaa rahaa vain 
palkkana. Monet käyttävät 
osakeyhtiötä kuin toimini-
meä.

– Tästä seuraa usein hir-
veä sotku. Monesti siihen 
sotketaan vielä läheisetkin 
mukaan. Kyse on tietämättö-
myydestä. Tietoa kaivataan 
siis lisää, Koskela valaisee.

Hänen mukaansa kou-
lutusta eri yritysmuotojen 
vastuumuodoista, kannat-
tavuuslaskelmista ja muista 
olennaisista seikoista on lu-
vassa Iissä. Paikkaa, koulut-
tajaa ja aikaa ei kutenkaan 
vielä ole sovittu. JR

Aallon Kaluste Ky
Arvo Kova Oy
Aatsto Koskela Oy
HH-Yrityspalvelu
Hieroja Sari Kanninen
Iin Energia Oy
Iin Haminan Grillikioski
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
Iin Lehti Oy
Iin Mikropolis Oy
Iin Putkiasennus Goman Ky
Iin Puu- ja Metallituote Tmi
Iin Päiväkoti Iitula
Iin Rengastyö
Jäppinen Paavo Ky
Kaakkuriniemi Oy
K-Market, Ii (Kesonen & 
Hiltunen Oy)
Kuljetusliike Backman Ky
Kulta-Aalto Ky
Pottu&Poika Oy
Pt PohjanTeko Oy
Studio Salama
Tikkaskodit Oy
Tilataitaja

Paikallista
-hankkeen 

yritykset Iissä

Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Oletko miettinyt yrittäjyyttä? Onko sinulla idea, jonka toteutusta haluat selvittää asiantuntijoiden tuella ja 
varmistaa tarvittavan osaamisen yrittäjyyteen?

Yritystoiminnan kehittäminen
Onko sinulla jo yritys tai oletko yrityksen jatkaja? Miten yritystoimintaa voi analysoida ja kehittää? Mihin kan-
nattaa käyttää aikaa?

Yrittäjän ammattitutkinto
tarjoaa käytännön työkaluja kannattavaan liiketoimintaan: suunnitteluun, talouden johtamiseen, markkinoin-
tiin, myyntiin ja sähköiseen liiketoimintaan. Voit opiskella yrittäjän oppisopimuksella tai omaehtoisena koulu-
tuksena. Näihin opintoihin aikasi riittää ja hyödyt ovat selkeät.

Hae nyt! www.psk.fi - Hae alkavia koulutuksia

Kansankatu 47 B, 3. krs
90100 Oulu

p. 08 312 0711

Yrittäjän ammattitutkinto alkaa 18.9.!
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Konetyö Klasila perustet-
tiin alkuvuonna, ja se on täl-
lä hetkellä yhden miehen 
firma. Yrityksellä on käytös-
sään pyöräavusteinen vajaan 
18 tonnin kaivinkone, joka on 
varustettu 3D-laitteella.

– Tällä hetkellä töi-
tä tehdään Kuljetuspola-
rin alihankkijana, yrityksen 
työntekijä Pauli Klasila täs-
mentää.

Ylirannalla sijaitseva yri-
tys tuottaa rakennusalan pal-
veluja: Koneella työstettyjä 
talonpohjia, pihoja, viemärei-
tä, kaivoja ja muita kaivinko-
nehommia.

– Pehmeitä maita ja ruop-
pauksia on vähän hankala to-
teuttaa, Klasila linjaa.

Koneen toimintasäde on 
Oulun talousalueen kun-
nissa. Esimerkiksi Hauki-
putaalla tehdään paljon 
viikonloppu- ja iltatöitä.

Konetyö Klasila on Iin 
yrittäjien jäsenenä. Toimin-
taan ei Klasila ole vielä eh-
tinyt mukaan kiireittensä 
vuoksi.

– Liityin yrittäjyhdistyk-
seen sen takia, että siitä on 
minulle ainakin jollakin sek-

Konetyö Klasila tekee kaivinkonetöitä
torilla hyötyä. Lisäksi yhteen 
hiileen puhaltaminen on tär-
keää pienessä kunnassa ja 
pienille yrittäjille. Voimme 
yhdistää voimiamme ja teh-
dä yhteistyötä ainakin jossa-
kin määrin, Klasila sanoo.

Tällä hetkellä hän odotte-

lee sopivaa yrittäjäpalaveria, 
jossa hän pääsisi kerämään 
tietoa alan asioista.

Klasila on entuudestaan 
tunnettu muun muassa man-
sikanviljelystä ja päreiden 
valmistuksesta. Yrittelijääl-
lä miehellä on paljon suunni-

telmia tulevaisuuden varalle:
– Mopohan ei pysy käsissä 

tällaisella yrittäjätaustaisella 
kaverilla, sehän on selvä. Tie-
tysti haluan laajentaa, lisätä 
kalustoa ja työllistää, Klasila 
toteaa. JR

Nelosparkin avajaiset noin 
kuukauden kuluttua

Veikko Södö on mukana ne-
losparkin rakennustöissä. Re-
montin kustannusarvio on 2,5 
miljoonaa euroa. 

Konetyö Klasilan kaivinkone 
painaa lähes 18 tonnia. Ko-
neella työstetään talonpohjia, 
pihoja, viemäreitä, kaivoja ja 
muita kaivinkonehommia.

Nelosparkin rakennustyöt 
ovat edenneet ripeällä vauh-
dilla Kuivaniemellä. Avajai-
sia vietetään näillä näkymin 
noin kuukauden kuluttua, 
kertoo liikenneasemaa pyö-
rittävän perheyrityksen pää-
omistaja Veikko Södö.

– Tällä hetkellä levytäm-
me seiniä ja laitamme ilmas-
tointia kuntoon. Lattiat on 
pinnoitettu ja sitten aloitam-
me tekemään seiniä ja katto-
ja.

Huoltoasematyömaalla 
ahertaa kymmenkunta ih-
mistä. Vaikka asema avataan 
noin kuukauden kuluttua, ei 
avajaisia pidetä silloin.

– Ne pidetään sitten parin 
viikon päästä siitä. Luvassa 
ovat ainakin perinteiset kak-
kukahvit, Södö lupailee.

Uudessa Nelosparkis-
sa tarjoillaan kotiruokaa, a 
la carte -annoksia, pitsaa ja 
grilliherkkuja. Tietysti tar-

jolla on myös kahvia, pullaa 
ja virvokkeita. Lisäksi huol-
toasemalla on kauppa, jossa 
on tarjolla päivittäistavaroi-
ta. Södö huomauttaa, että 
Nelosparkin päivittäistava-
raliike ei kuulu kauppaket-
juihin.

Kun Nelosparkki ava-
taan, siellä työskentelee 
kymmenkunta ihmistä. Mit-
taripaikat pysyvät ennallaan: 
kaksi palvelu- ja automaatti-
paikkaa. Ruokailupaikkoja 
on 135. Huoltamopalvelui-
ta ei ole, mutta tarpeellisia 
autotarvikkeita on saatavil-
la. Tontille saapuu rekko-
jen D-piste, ja Nelosparkin 
taakse suunnitellaan park-
kipaikkaa, jonne rekatkin 
mahtuvat. Tontin takareu-
nalla sijaitseva vanha huol-
tamorakennus puretaan.

Kaiken kaikkiaan tontilla 
on kokoa 10 000 neliötä. Ra-
kennus puolestaan käsittää 

1 000 neliötä. Entiseen ver-
rattuna rakennus on hieman 
korkeampi kuin ennen.

– Lisäksi meillä on hä-
lytyspalvelun nettiin reaa-
liaikaista kuvaa tallentavat 
valvontakamerat. Pystymme 
katsomaan kaikki tapahtu-
mat jälkikäteen. Kameroita 
on paljon enemmän kuin en-
nen, Södö kertoo.

Nelosparkki on kuukau-
den kuluttua avoinna päivit-
täin kello 6-23. JR

nelosparkin rakennustyöt ovat edenneet ripeästi.

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

044 242 5717
Säikäntie 6 91100 Ii
www.pyöriväpyörä.fi

Huollot/Korjaukset
Kuljetuspalvelu/Etähuolto

Pyörät huoltoon
suoraan kotioveltasi!



6 nro 2/2017IILÄINEN

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen








Iiläinen urheiluhieroja ja 
personal trainer Aleksi Laa-
joki aloitti toimintansa kun-
nassa noin vuosi sitten. Tänä 
aikaina asiakaskuntaa on al-
kanut hiljalleen kertyä, mut-
ta tekemistä senkin suhteen 
on Laajoen mukaan vielä ko-
vasti. Hiljattain mies muutti 
uusiin toimitiloihin Timpu-
rintielle.

– Täällä on hiertontahoi-
to- ja toimistotilat. Valmen-
nukset ja treenit suoritetaan 
asiakkaiden toiveiden mu-
kaan kummallakin Iin kun-
tosalilla, lenkkipolulla tai 
vaikka urheilukentällä, Laa-
joki sanoo.

Vaikka Laajoen titteli on 
urheiluhieroja, ei se tarkoita 
että hän kesittyy vain urhei-
lijoihin. Hänen asiakkainaan 
on kaikenlaisia kansalaisia 
monenlaisine vaivoineen.

– Asiakkainani on miehiä, 
naisia, terveitä ja sairaita. 
Työni keskittyy valtaosal-
taan ongelmien ratkaisuun. 
Eli tiettyyn vaivaan liittyviä 
oireita hoidetaan. Tämän li-
säksi teen paljon normaa-
lihierontaa eli klassista 
hierontaa, Laajoki kertoo.

Hän tuntee iiläisten vai-
vat hyvin. Monet niistä 

Aleksi Laajoki tarjoaa hierontaa 
ja kunnon kohotusta

tulevat liiasta paikallaan ole-
misesta ja liikkumattomuu-
desta.

– Työt koneellistuvat ja 
liikunta jää vähälle. Fyysi-
nen kuorma jää vähälle. Ih-
minen on tehty liikkumaan. 
Tuntuu, että melkein joka 
pirtissä on nykyisin jonkin-
lainen välilevyn pullistuma 
tai vastaava, hän kertoo.

Laajoki työskentelee asi-
akkaan toiveiden mukaan. 
Jotkut haluvat kiinteyt-
tää kehoaan. Toiset tahto-
vat lisää lihasmassaa.Monet 
haluavat lievennystä vaivoi-
hinsa. 

Usein asiakkaalle teh-
dään yksilöllisesti suunni-
teltu treeniohjelma. Siinä 
keskitytään henkilön ongel-
ma-alueisiin.

Personal trainerin seson-
kiaikoja on kolme: Ensim-
mäinen on uusi vuosi, jolloin 
tehdään lupauksia kilojen 
karistamiseksi. Toinen on 
keväällä, kun halutaan ran-
takuntoon. Kolmas on kesän 
jälkeen, kun on huomattu 
kesän grillijuhlien jälkien nä-
kyvän vyötäröllä.

Suuri osa personal trai-
nerin työstä on ihmisen 
kuuntelemista. Personal trai-

nerilta siis vaaditaan jonkin-
laista ihmistuntemusta ja 
psykologista osaamista. Laa-
joki on yhteydessä asiakkai-
siinsa päivittäin ja on aina 
tavoitettavissa.

– Olen joka päivittäin ker-
ran asiakkaaseen yhteydes-
sä. Jos tänään kysyt jotakin, 
saat myös samana päivänä 
vastauksen. Vähintään ker-
ran viikossa minulle täytyy 
antaa raportti harjoituksista, 
Laajoki sanoo.

Iissä on muutamia per-
sonal trainereita ja lukui-
sia hierojia. Kaikille riittää 
kuitenkin kävijöitä. Mo-
net valitsevat hierojansa ja 
trainerinsa henkilökemian 
vuoksi.

Mutta kuinka nopeasti ra-
pakunnossa oleva ihminen 
saadaan kuntoon? Laajoki 
kertoo, että kaikki riippuu 
motivaatiosta.

– Kuukaudessa saadaan 
jo paljon aikaan. Silloin pitää 
tehdä harjoituksia tosissaan. 
Tärkeintä on saada kunnon-
kohotusprojekti aloitettua, 
sillä aloittaminen on aina 
vaikeinta, Laajoki toteaa. JR

Aleksi Laajoki on urheiluhieroja ja personal trainer.  Hän työskentelee asiakkaan toiveiden mukaan, 
eli jokaiselle tehdään yksilöllinen treeniohjelma.

”Tärkeintä on saada kunnonkohotusprojekti 
aloitettua, sillä aloittaminen on aina vaikeinta.”

TuuliWatti kehittää ja rakentaa 
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi

• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

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

Valokuvaamo Salama
040 743 8373 | Sorosentie 2, 91100 Ii 
juho.tauriainen@studiosalama.fi 
www.studiosalama.fi

Vankalla kokemuksella

• Perhekuvaukset • Lapsikuvaukset
• Hääkuvaukset • Valmistujaiskuvaukset
• Muotokuvaukset • Yrityskuvaukset

Varaa aika kuvaukselle 
sähköisesti netissä: 
www.studiosalama.fi

Kuvat ovat välähdyksiä ihmisistä ja elämästä, 
jotka yhä uudelleen pysäyttävät ja tuovat tunnelmia, 
tilanteita, ihmisiä ja muistoja elävästi tähän hetkeen, 
vuosienkin takaa.
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• Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
• Laadunvalvonta • Suunnittelu 
• 3D-koneohjausmallit 
• DRONE-kopterikuvaukset, 
  pistepilvet ja ortokuvat

www.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

os. Leipojantie 4,  91100 Ii 
p. 0400-380688, 0400-287483

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

...ym

* myös pienkonehuolto*

T:MI ILKKA RAUTIO
Pihlajatie 5, Ii, P. 0500 937 739

renkaat iistä
asennettuna edullIsestI

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
www.kuljetusliikebackman.fi

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat

liity jäseneksi

Koko viime vaalikauden jat-
kuneen rämpimisen jälkeen 
Suomen talous on vahvassa 
kasvussa, vienti vetää, työt-
tömyys vähenee ja uusia 
työpaikkoja syntyy. Suomi 
investointikohteena kiinnos-
taa jälleen. 

Hallituksen budjettirii-
heltä odotetaan uusia ta-
louskasvua vahvistavia 
päätöksiä sekä muita myön-
teisiä signaaleja, joilla inves-

Alueellinen kuljetustuki on säilytettävä

tointisuunnitelmat saadaan 
toteutettua sekä kannustaa 
ihmisiä yrittämään. Tämä 
on kaikkien hallitusryhmien 
yhteinen ääneen sanottu ta-
voite.

Siksi olikin hämmästyttä-
vää lukea pari viikkoa sitten 
kokoomusjohtoisen valtio-
varainministeriön ensi vuo-
den budjettiesitystä, jossa 
ehdotetaan alueellisen kul-
jetustuen lakkauttamista ko-

konaan. Ehdotus on täysin 
käsittämätön. 

Alueellinen kuljetustuki 
on ainoa Suomen EU -liitty-
missopimuksessa hyväksyt-
ty yritystuki. Se ei kohdistu 
yrittäjäriskillä valmistetun 
tuotteen kustannuksiin eikä 
siten vääristä kilpailua. Siitä 
päättäminen on täysin Suo-
men omassa päätösvallassa.

Suomi on luonnonva-
roiltaan rikas, mutta pit-
kien etäisyyksien maa. 
Maantiekuljetukset ovat mo-
nin paikoin ainoa keino saa-
da tavaraa markkinoille. 
Alueellisen kuljetustuen tar-
koituksena on ollut poistaa 
kuljetuskustannuksista joh-
tuvia pullonkauloja. Tuki on 
maksanut itsensä takaisin 
moninkertaisesti kasvavina 
verotuloina. 

Hallitus on tehnyt kipei-
täkin päätöksiä suomalais-
ten yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi. Kun kui-
lua Suomen kilpailijamaihin 
on saatu vihdoinkin kaven-
nettua, niin valtiovarain-
ministeriö alkaakin omilla 
esityksillään kulkea vasta-
virtaan.

Esimerkiksi Ruotsi mak-
saa yrityksilleen alueellista 
kuljetustukea yli kymmen-
kertaisesti Suomeen ver-
rattuna, jolloin ruotsalaiset 

yritykset voivat osallistua 
esim. Pohjoiskalotilla käyn-
nissä oleviin investointi-
hankkeisiin.  

Keskustalle on päivän-
selvä asia, että Suomen 
talouden ja työllisyyden pa-
rantamiseksi tarvitaan koko 
maan vahvuudet hyötykäyt-
töön. 

Valtiovallan tehtävä-
nä on luoda asumiselle, 
elämiselle ja yrittämiselle 
mahdollisimman hyviä toi-
mintaedellytyksiä. Valitetta-
vasti valtiovarainministeriön 
ehdotus alueellisen kuljetus-
tuen poistamiseksi osoittaa, 
että kaikki hallitusryhmät ei-
vät ajattele samalla tavalla.  

Alueellisen kuljetustuen 
säilyttämiselle on olemas-
sa kaikki asialliset perus-
teet niin tukimuotona kuin 
hallituksen yhteisen ta-
lous- ja työllisyyspolitiikan 
näkökulmasta. Sitä ei saa 
puoluepolitisoida, kuten 
valtiovarainministeriö näyt-
tää tekevän. Myönteinen 
päätös ei jää ainakaan Kes-
kustasta kiinni.

Mirja Vehkaperä
Kansanedustaja 
Haukipudas 

”Alueellinen kuljetustuki on ainoa Suomen EU -liittymissopimuksessa 
hyväksytty yritystuki. Se ei kohdistu yrittäjäriskillä valmistetun tuotteen 
kustannuksiin eikä siten vääristä kilpailua. Siitä päättäminen on täysin 

Suomen omassa päätösvallassa.”

Suomen talouden ja työllisyyden parantamiseksi tarvitaan koko 
maan vahvuudet hyötykäyttöön., sanoo Mirja Vehkaperä

Valtiovarainministeriön budjettiesitys 
vailla kunnianhimoa

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus ei riitä parantamaan julkisen talouden tilannetta ja luomaan 
kestävää kasvua, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Suomen Yrittäjät ei ole 
tyytyväinen valtiova-
rainministeriön (VM) bud-
jettiesitykseen.

– Talouskasvu kiihtyy, 
mikä on myönteistä. Siitä 
huolimatta julkisyhteisöjen 
velka on yhä kasvanut. Vel-
kaa on jo noin 137 miljar-
dia. VM:n budjettiehdotus ei 
muuta sitä tosiasiaa, että jul-
kinen talous on alijäämäinen 
lähivuosina ja velkaantu-
minen jatkuu, Suomen Yrit-
täjien pääekonomisti Mika 
Kuismanen sanoo.

– Valtion takausvastuut 
hipovat myös jo 50 miljar-
dia, Kuismanen muistuttaa.

Kasvu kasvattaa reaali-
tuloja mutta samaan aikaan 
väestön ikääntyminen kas-
vattaa julkisia menoja.  

– Nykyinen talouskas-
vu on suhdanneluonteista 

ja ohimenevää. Se ei perus-
tu rakenteellisiin uudistuk-
siin, jotka lisäisivät talouden 
tuotantokapasiteettia tule-
vaisuudessa. VM:n ehdotus 
on vailla kunnianhimoa eikä 
sisällä uudistuksia, jotka 
merkittävästi muuttaisivat 
talouden rakenteita, Kuis-
manen sanoo. 

– Hallituksen pitäisi leika-
ta julkisia menoja rohkeam-
min ja vahvistaa työllisyyttä 
työmarkkinauudistuksil-
la. Työmarkkinoiden ra-
kenteiden uudistaminen on 
tehokkain tapa mahdollistaa 
korkeampi talouskasvu tule-
vaisuudessa. Paras tie siihen 
on työllisyyden vahvistami-
nen, mikä vaatii työmarkki-
nauudistuksia. Hallituksen 
on tartuttava viimein niihin. 
Myös yritystuissa on perat-
tavaa, Kuismanen sanoo. 

VM:n ehdotus merkit-
see, että hallituksen tavoit-
teista vain yksi toteutuu eli 
kokonaisveroaste ei näillä 
näkymin nouse. Jotta työn 
verotus ei kiristyisi, se edel-
lyttää hallituksen budjettirii-
hestä uusia veropäätöksiä. 

– Hallituksen lupaus sii-
tä, että velkasuhde taittuu 
vuonna 2019, on kyseen-
alainen ja perustuu opti-
mistiselle reaalitalouden 
kasvu-uralle, Kuismanen ar-
vioi.

Hyvä, että Business 
Finlandin käynnistysvaihe 
saa tukea 
Yrittäjät kiittää VM:n esitys-
tä siitä, että Business Finlan-
din käynnistysvaiheeseen 
panostetaan. 

– Tarvitsemme enemmän 

kansainvälisiä pk-yrityksiä. 
Business Finland tarvitsee 
resursseja, jotta tämä tavoi-
te voisi toteutua, Kuismanen 
toteaa.

Mika Kuismanen on Suomen 
Yrittäjien pääekonomisti.
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Lisäksi vuokrattavana toimistotilaa 
n. 10 m2 huoneita

VUOKRATTAVANA 

EDULLISESTI TEOLLISUUS-/VARASTOTILAA 

IISTÄ kESkEISELTÄ PAIkALTA 
4-TIEN VARRELTA 160 m2 HALLITILA

Yhteydet: Vesa Kumpula p. 044 073 8900

Nuorten kesätyöt sujuivat 
hyvin Iin kunnassa tänä ke-
sänä. Ongelmia ei juuri ol-
lut ja valituksia ei kunnan 
työsuunnittelija Marja-Lee-
na Sergejeffin korviin tullut. 
Hakemuksia töihin tuli 166 
ja näistä hyväksyttyjä hake-
muksia oli 158.

Paikkoja oli tarjolla 120, 
joten arvontaan meni 38 ha-
kemusta. Peruutusten takia 
arvonnassa olleille voitiin 
tarjota 19 työpaikkaa. Osa 
hakijoista otti paikan vas-
taan, toiset eivät.

Nuorten kesätyöt sujuivat hyvin
– Nyt oli tosi paljon ha-

kemuksia kunnan työpaik-
koihin. Aikaisemmin niitä ei 
ole ollut näin paljon, Serge-
jeff kertoo.

Kunnan työpaikkoja oli 
muun muassa museolla, päi-
väkodeissa, hoito-osastolla 
ja kirjastossa. Eniten nuoria 
oli töissä päiväkodeissa ja 
kiinteistöpalveluissa.

– Kukaan ei keskeyttänyt 
työtään. Jos jollekin tuli jokin 
este, he halusivat kuitenkin 
suorittaa työnsä myöhem-
min seuraavalla pätkällä, 

eila Lahtinen toivottamassa tervetulleeksi töihin Iin lukiolainen Anna-Maria Pauannetta, joka työs-
kenteli kesäkuussa kaksi viikkoa kesätyöntekijänä Iin Lehti Oy:ssä toimittaen IiSanomaa.

Sergejeff sanoo.
Lisäksi nuorille oli tarjolla 

kesätyöseteleitä yrityksiin. 
Paikkoja oli 90, ja ne kaikki 
menivät. Yrityspuoleltakaan 
ei juuri soraääniä kuulunut.

– Ensi kesän kesätyöllis-
tämisen kuvioita suunni-
tellaan syksyn talousarvion 
laadinnan yhteydessä. Jak-
kukylän liittyminen Iihin 
tuo myös kesätyön järjestä-
miseen uusia haasteita, mut-
ta niitä selvitellään syksyn 
aikana, kertoo Sergejeff. JR

Osa Iin kansalaisopiston 
kursseista on jo alkanut, 
mutta täysi tohina alkaa 
syksyn tullen. Monet kurs-
sit ovat jo täynnä, mutta 
joillekin mahtuu vielä. Esi-
merkiksi seniorien tietotek-
niikan kursseilla on tilaa. 

– Voimme myös räätälöi-
dä kurssejamme toiveiden 
mukaan toteaa opistosiheeri 
Seija Sunnari. Rehtori Tarja 
Rahkola sanoo, että Iin kan-
salaisopisto pyrkii vastaa-
maan ihmisten tarpeisiin. 
Opiston tarjonta muuttuu-
kin hieman vuosittain.

Iin kansalaisopiston suo-
situimpia kursseja tänä 
syksynä ovat liikunta- ja mu-
siikkikurssit. Lisäksi mind-
fullness, stressinhallinta, 
kehonhuolto- ja tietoisuus 
kiinnostavat kansalaisia. 
Musiikin alalla laulu kiin-
nostaa eniten.

– Lauluopiskelijoita on 
paljon yksilöopetuksessa 
eniten kevyen musiikin puo-
lella, mutta myös klassinen 
yksinlaulu kiinnostaa. Tänä 
syksynä uutena alkavat las-
ten ja aikuisten lauluryhmät, 
vararehtori Johanna Niska-
nen kertoo. 

Lauluryhmissä on vielä 
paikkoja, mutta yksinlaulus-

Kansalaisopiston kursseille mahtuu vielä

Kansalaisopistolaiset nätteporin portailla. Ylhäältä vasemmalta: Tarja Rahkola, Jari Ruonala, Anna-
elina Polojärvi, Johanna niskanen ja Seija Sunnari.

sa on jo jonoa.
– Soittopuolella piano 

on aina ollut suosittu. Myös 
siellä on jonotusta, kuten 
myös sähkökitaran ja -bas-
son kursseilla, musiikinopet-
taja Jari Ruonala tietää.

Rehtori Tarja Rahkolan 
mielestä musiikkiopetuk-
seen pitäisi ottaa mukaan 
kaikki lapset ja nuoret eikä 
ketään saisi jättää ulkopuo-
lelle. 

– Tulen ehdottamaan ta-
lousarvioon lisämäärärahaa, 
että saisimme ottaa kaik-
ki lapset ja nuoret musiikin 
ryhmäopetukseen, hän sa-
noo.

Myös lasten kuvataide-
ryhmissä on tilaa. Ryhmiä 
järjestetään kouluilla ja Kult-
tuuriKauppilassa. Luvassa 
on myös yhteistyötä. 

– Kuvataiteilija Sanna Koi-
visto tulee ohjaamaan kuva-
taideopettajiemme kanssa 
projektin syksyllä. Projek-
tin teemana suomalaisuus ja 
työskentelemme saven kans-
sa, suunnittelija ja opettaja 
Anna-Elina Polojärvi kertoo.

Lasten ja nuorten tans-
siryhmät ovat kasvattaneet 
suosiotaan parin viime vuo-
den aikana. Aikuisten pari-
tanssiryhmät ovat suosittuja.

 – Nyt meillä on useita 
lastentanssiryhmiä, tanssi-
teatteria sekä nuorten tans-
siryhmä.  Niille mahtuu 
vielä opiskelijoita. Lavatans-
sikurssille kaivataan lisää 
miehiä, Johanna Niskanen 
kertoo. Myös itsepuolus-
tuslaji taekwondo-kurssille 
mahtuu lisää.

Kansalaisopistolla on 30 
opetuspistettä ympäri kun-
taa. Tavoitteena on, että 
jokaisessa kylässä on toimin-
taa. Vuodenvaihteessa Iihin 
liittyvään Jakkukyläänkin on 
tarkoitus järjestää kursseja 
ensi vuonna. Opetus tapah-
tunee Jakkukylän koulussa, 
joka sopii kansalaisopiston 
tarpeisiin erinomaisesti. – 
Otamme vastaan jakkukylä-
läisten toiveita.

Kansalaisopiston opetta-
jakuntaan kuuluu lähes 100 
opettajaa. Heitä tulee ympä-
ri Suomen, eniten Oulusta. 
Paikallista opettajaosaamis-
ta kaivataan. 

– Jos Iissä piilossa lymyi-
lee ammattitaitoista poruk-
kaa, niin otamme vastaan 
ilmoittautumisia. Etenkin 
liikunta- ja musiikkipuolen 
osaajia kaivataan, Rahkola 
toteaa.

Oppilaita on kaikkiaan 

noin 1800-1900, ja kunta-
laisista noin 20 prosenttia 
osallistuu kansalaisopiston 
toimintaan. Moni käy useal-
la kurssilla, joten kurssilaisia 
on moninkertainen määrä. 
Suurin osa tästä määrästä on 
naisia.

– Meillä on 1 350 naista ja 
noin 500 miestä, Rahkola täs-
mentää.

Ii ei poikkea tässä muus-
ta Suomesta, sillä kansa-
laisopistojen kursseilla on 
kaikkialla naisenemmistö.

– Otamme miehiltä toi-
veita vastaan, mitä kursse-
ja voisimme heille järjestää, 
Niskanen huomauttaa. 

Kansalaisopisto on myös 
merkittävä kulttuurintuot-
taja Iissä. Tänä vuonna on 

tulossa mm. näyttelyitä, kon-
sertteja, lausuntaesityksiä, 
tanssiesityksiä ja näytelmiä. 
Tapahtumista tiedotetaan 
mm. lehdissä, kunnan netti-
sivulla ja Facebookissa. Kult-
tuurisyksyn aloittaa yleisön 
pyynnöstä uudelleen esitet-
tävä ”Elämän kirjopyykkiä” 
-musikaali lauantaina 9.9 Iin 
työväentalolla klo 19. JR
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Mettovaaran Hautauspalvelu
Mettovaaran Puutarha

Yli-Ii  0400 387 047, 040 771 2152
Kiiminki 040 561 7399

lanssitie 1, 95200 simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

ELY-keskus rahoitti Pohjois-Suomen 
yritysten kasvua ja kehittämistä

Vain yrityksellä, jonka palve-
luille tai tuotteille on kysyn-
tää, on taloudellista arvoa. 
Yrityksen arvo perustuu aina 
lopulta reaalimaailmaan, ei 
esimerkiksi vain tunnuslu-
kuihin tai tilinpäätöksiin. 
Mitä suurempi ja kiihkeäm-
min lisääntyvä kysyntä on 
ja mitä kauemmin se kan-
taa, sen suurempi on yrityk-
sen arvo.

Yrityksellä ei ole itseisar-
voa. Jos sen tekemisiä ei ku-
kaan tarvitse, arvoa ei ole. 
Yrityksen arvonmääritykses-
sä on siksi turhaa koluta lo-
puttomiin tarkastelemassa 
yrityksen sisätiloja ja doku-

Kauppatavarana tulevaisuus
mentteja, jos sen ikkunasta 
ei näy minnekään. Yritys-
kaupassa kauppatavarana on 
aina tulevaisuus.

Yritystoiminnan arvoa ja 
sen muutosta voidaan ku-
vata janalla, jossa toises-
sa päässä on yhden ihmisen 
mikroyritys ja toisessa pääs-
sä suuryritys. Arvo kasvaa 
aina kun siirrytään etääm-
mälle mikroyrityksestä. 
Kasvun ei tarvitse olla lii-
kevaihdon, henkilökunnan 
määrän tai tuloksen kasvua. 
Arvoa kasvattavat yhtä lailla 
esimerkiksi toimintatapojen 
muutokset, jotka tuovat yri-
tykseen rutiineja, varmuutta 

ja selkeyttä. Nämä puoles-
taan edesauttavat yrityksen 
menestystä jatkossa. Pieni tu-
los varmalla pohjalla voi olla 
arvokkaampi tekijä kuin suu-
ri tulos epävarmalla pohjalla.

Jotta mikroyrityksen arvo 
voisi kehittyä, yrittäjällä on 
oltava tavoite. Tavoittee-
seen pääseminen on yhden-
tekevää, kun jo sitä kohti 
eteneminen nostaa arvoa 
vääjäämättä. Kun tavoitteek-
si asetetaan tulla nykyistä 
suuremmaksi yritykseksi, 

Juha Rantanen on yrittäjä ja 
Suomen Yrityskaupat Oy:n toi-
mitusjohtaja

yrittäjä tekee automaattisesti 
päätöksiä, jotka kasvattavat 
yrityksen arvoa ja helpotta-
vat edessä olevaa omistajan-
vaihdosta.

Juha Rantanen

Taitava ja mukava osaaja kotitöihin:
• Kotisiivous • Ikkunanpesu • Pyykki- ja vaatehuolto 
• Ruuanlaitto • Asiointiapu 

Meiltä myös hoivapalvelut, kotisairaanhoito ja 
lapsiperheiden kotipalvelut. 

Tilaa ilmainen kartoitus käynti!
Alina Oulu pohjoinen–Ii 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Kutsuin koulu-
 kaverin kylään.
Alina laittoi
kodin siistiksi.

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi

0400 399 170

Simon Autopalvelu Ky
Etappitie 2, 95200 Simo 

016 266 037

Huolto- ja rengastyöt
Polttoainepalvelu!

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus rahoitti alkuvuoden 
aikana Pohjois-Suomen yri-
tysten kasvua ja kehittämis-
tä 21 miljoonalla eurolla. Iistä 
tukea sai Findoor Oy 269 500 
euroa. 

- Teimme ison investoin-
nin tuotantoon. Automa-
tisoimme liimauslinjaa ja 
asensimme liimausrobotin. 
Se tehostaa merkittävästi tuo-
tantoamme. Näin pystym-
me vastaamaan kotimaan ja 
ulkomaan vientiin sekä li-
sääntyneeseen tilauskantaan. 
Käytämme myös liimausro-
bottia laadun varmistamiseen 
ja lisäämiseen, Findoorin pro-
jektipäällikkö Oskari Jaara sa-
noo.

Myönnetyn rahoituk-
sen määrä pysyi samal-
la tasolla edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Rahoituksella 
mahdollistetaan lähes 70 mil-
joonan euron investointi- ja 
kehittämishankkeiden toteu-

tus sekä myötävaikutetaan 
518 uuden työpaikan ja 11 uu-
den yrityksen syntymiseen 
Pohjois-Suomessa. Hankkei-
den vaikutuksella yrityksiin 
arvioidaan syntyvän uut-
ta liikevaihtoa 148 miljoonaa 
euroa, josta noin puolet odo-
tetaan tulevan lisääntyvän 
viennin kautta.

- Alkuvuoden aikana on 
rahoitettu paljon kustan-
nuksiltaan suhteellisen pie-
niä kehittämishankkeita, 
joissa yritykset mm. selvittä-
vät kansainvälisiä markkinoi-
ta, kehittävät uusia tuotteita 
ja palveluja sekä tuotteistavat 
niitä. Suurempia investoin-
tihankkeita on ollut lähinnä 
matkailun ja puutuoteteolli-
suuden yrityksissä Lapissa ja 
Pohjois-Pohjanmaalla. Inves-
toinneilla uudistetaan tuotan-
tomenetelmiä ja parannetaan 
yritysten kilpailukykyä. Di-
gitalisaatio näkyy yritys-
kentässä yhä vahvemmin 
toimialasta ja sijainnista riip-

pumatta. Uutta liiketoimintaa 
syntyy erilaisten älykkäiden 
ratkaisujen ympärille, joissa 
markkinat ovat useimmiten 
globaalit. Kansainvälistymi-
nen onkin toinen hankkeis-
sa selkeästi korostuva sisältö, 
kuvaa yksikön päällikkö Eija 
Virtasalo.

Pohjois-Pohjanmaalla 
myönnetyn rahoituksen sum-
ma oli 11,9 miljoonaa, jos-
ta suurin osuus oli Oulun 39 
prosenttia. Pääosin ICT-alas-
ta muodostuva liike-elämän 
palvelut -toimialaryhmä sai 
perinteiseen tapaan suurim-
man rahoitusosuuden. Myös 
matkailun ohjelmapalvelut, 
puutavara- ja puutuoteteol-
lisuus sekä metallituotteiden 
valmistus olivat vahvasti esil-
lä alkuvuoden hankkeissa. 

Yritysten kehittämispal-
veluista tehtiin yhteensä 146 
päätöstä, joista 80 kohdistui 
Pohjois-Pohjanmaalle. Yri-
tystoiminnan Analyysi-pal-
velusta tehtiin yhteensä 51 

päätöstä. Konsultointipalve-
luista kysytyin aihe-alue oli 
”Kasvu”, johon liittyviä pää-
töksiä tehtiin yhteensä 34.

Pk-yritysten avainhen-
kilöille käynnistettiin kou-
lutusohjelmia kasvuun 
johtamisesta, talouden ja 
tuottavuuden johtamisesta 
sekä markkinoinnin ja asiak-
kuuksien johtamisesta. Kou-
lutuksissa aloitti Kainuussa, 
Pohjois-Pohjanmaalla ja La-
pissa yhteensä 91 henkilöä. 

- Taloudessa ja työllisyy-
dessä on ollut nähtävissä 
erittäin myönteistä kehitys-
tä myös Pohjois-Suomessa. 
Toivottavasti tämä rohkaisee 
yrityksiä yhä aktiivisempaan 
kehittämiseen. ELY-keskuk-
sen ja muiden Team Finland 
-toimijoiden monipuoliset ra-
hoituksen ja kehittämisen työ-
kalut kannattaa pitää mielessä 
uusia hankkeita suunnitelta-
essa, Virtasalo lisää.

tiedotus ely-keskus 

0400 585 232

0400 585 232

0400 585 232 0400 585 232

2 kpl
puomiin

1 kpl
perä

2 kpl
sivulle

6 kpl
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Pohjois-Iin koululla lauan-
taina 26.8. pidetty vaihtoto-
ri keräsi kansaa vaihtamaan 
tavaroitaan. Toripäivän ta-
kana oli Pohjois-Iin kyläyh-
distys, mutta mukana olivat 
muun muassa muun muas-
sa Pro Agria Oulu ja Oulun 
Maa- ja kotitalousnaiset, Ou-
lun Seudun Biotalousleader- 
ja YritysAgroII-hankkeet, Iin 
Micropolis Oy, Resurssivii-
sas Ii-jätteetön Ii ja Kestävän 
kehityksen keskus.

Kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Anita Sievänen 

Vaihtotori kiinnosti kansaa Pohjois-Iissä

hyvin helppo, kätevä ja ha-
juton juttu, Sievänen kehuu. 

Koska samana päivänä 
sattui olemaan myös Suo-
men luonnon päivä, kierrätti 
Pro Agrian Kalle Hellström 
ihmisiä Hiastinhaaran luon-
topolulla. Lisäksi pohjoi-
siiläinen Kimmo Seuranen 
kertoi Akolankujalla aurin-
kopaneeleista ja uudistavas-
ta energiasta. 

Moni ihasteli Pohjois-Iin 
koululle saapuneita alpakoi-
ta, joiden nimet olivat Koda 
ja Leonardo. Ne kuuluivat 

Satu Mörsäri (oik.) esittelee bokashi-kompostointilaitetta Tarja 
Anisimaalle.

Anita Sievänen ruokkii alpakoita. Riikka Lahtinen tarkkailee tilan-
netta.

Pohjois-Iin koulun vanhaa liikuntasalirakennusta puretaan. Myrs-
kytuuli melkein irroitti koulun peltikaton, joten palokunta sitoi 
sen kiinni.

yli-iiläiselle Riikka Lahtisel-
le, jonka yritys Luonto-olo-
huone myi tilaisuudessa 
muun muassa alpakan vil-
lasta valmistettuja tuotteita. 

Alpakat olivat ihmisis-
tä kiinnostuneita, mutta hie-
man arkoja eläimiä.

– Ne ovat vähän yli vuo-
den ikäisiä. Alpakkamme 
ovat Suomessa syntyneitä. 
Suomen ilmasto sopii alpa-
kalle hyvin, Lahtinen kertoo.

Vaihtotorin päätteeksi 
Anita Sievänen oli tyytyväi-
nen päivän saldoon.

– Huolimatta koleas-
ta säästä tilaisuudessa kävi 
yllättävän paljon ihmisiä. 
Myyjiä olisimme kaivanneet 
enemmän, mutta hyvä näin. 
Tämähän oli meidän ensim-
mäinen vaihtotorimme, Sie-
vänen kertoo.

Paikalla oli kymmen-
kunta myyjää, ja heidänkin 
mielestään tilaisuus oli on-
nistunut. Kyläyhdistyksen 
tarjoamat vohvelit syötiin 
loppuun ja kaikille jäi vaih-
totorista mukava mieliku-
va. JR

Valto Pernu -valokuvakilpailun palkinto Helsinkiin

Taiteellinen johtaja Antti J. Leinonen opasti osallistujia ennen kil-
pailun alkua.

Karoliina Paatos piti KulttuuriKauppilassa mestarivalokuvaus-
kurssin. Paatoksella on sylissään eräs hänen valokuvakirjoistaan.

esimerkki kilpailun voittaja 
Miikka Pirisen voittokuvista.

Kilpailun voittaja Miikka Piri-
nen löysi matkalla Iihin ilmaki-
väärin, jolla hän ammuskelee 
tölkkejä metsässä.

Sophia Mitiku esiintyi palkin-
togaalassa.

kertoo, että vaihtotorista 
kaavaillaan jatkuvaa tapah-
tumaa.

– Se lähti kyläläisten 
aloitteesta viime syksynä. 
Se tukee hyvin Oulun am-
mattikorkeakoulun kanssa 
tekemäämme vähähiilisyys-
suunnitelmaa.

Viime kevättalvena teh-
dyssä suunnitelmassa nou-
si esille omien tuotteiden 
myynti ja kierrätys. Samas-
sa suunnitelmassa käsiteltiin 
jätteenkierrätystä ja kompos-
tointia. Niinpä nyt vaihtoto-

ripäivässä oli esillä Bokashi, 
joka on pieni kompostointi-
laite. Isoissa kompostiasti-
oissa on tiettyjä käytännön 
ongelmia, esimerkiksi nii-
den tyhjennys pitää tehdä 
riittävän usein. Lisäksi bio-
jäte jäätyy talvella kuljetuk-
sen aikana. 

– Bokashi on ratkaisu sii-
hen, ettemme pystyneet 
tekemään kyläläisille yh-
teistä biojätesäiliötä. Täs-
sä vaiheessa tarjoamme 
kyläläiselle kotona toimivaa 
kompostointilaitetta. Se on 

uuden Iin Sanomat julkaistiin tanssiesityksen kera.

Valto Pernu Photo Marathonin 
tuomaristo: Antti J. Leinonen 
(vas.), Karoliina Paatos ja Tou-
ko Hujanen.

Neljännen kerran järjestetyn 
Valto Pernu Photo Maratho-
nin voitti tänä vuonna helsin-
kiläinen valokuvaaja Miikka 
Pirinen. Tapahtuman tuo-
maristo (Antti J. Leinonen, 
Karoliina Paatos ja Touko 
Hujanen) totesi että Pirisen 
toteuttama kuvasarja vasta-
si Valto Pernu Photo Marat-
honin perimmäistä ajatusta, 
eli taiteen ja dokumentaari-
sen valokuvauksen yhdisty-
minen.

– Hänen sarjassaan oli to-
della hienoja yksittäisiä ku-
via. Sarjassa oli tietynlaista 
mysteerisyyttä. Se herätti 
enemmän kysymyksiä kuin 
vastauksia ja siinä oli todel-
la hienoa valoa. Kyseessä oli 
klassista kuvajournalismia, 
tuomaristo arvioi.

Kaikkiaan kilpailuun il-
moittautui 41 kuvaajaa. Näis-
tä 4 oli kotoisin Iistä. Tämän 
vuotiset kuvatehtävät oli-
vat: Mitä tapahtuu, kun tun-
temattomat kohtaavat, mitä 
tapahtuu kotona, mitä ta-
pahtuu kylillä, mitä tapahtuu 
pään sisällä, mitä tapahtuu 
alasti ja mitä tapahtuu vii-
konlopun huumassa.

Freelancerina työskentele-
vä Miikka Pirinen on tehnyt 
dokumenttikuvausta, muo-
tokuvia ja kaupallisia toi-
meksiantoja. Pirinen päätti 
käyttää palkintorahat (1 000 
euroa) ystäviinsä.

–Ystävät suosittelivat mi-
nulle tätä kilpailua, joten 
päätin osallistua siihen. Osal-
listuin kilpailuun myös sik-

si, että rakastan retkiä. Ostin 
matkalla Iihin ilmakiväärin, 
jolla ammuskelen metsässä 
kaljatölkkejä, toteaa Pirinen.

Iltagaalassa jaettiin myös 
muita palkintoja. Vuoden 
parhaan avantgardekuvan 
otti Janne Rajala, vuoden 
parhaan reportaasikuvan tal-
lensi Heikki Annala, vuoden 
parhaan runopoikakuvan 
nappasi Antti Leino, parhaan 
triokuvan kuvasi Joel Karp-
panen, yksittäisen kuvan 
palkinto annettiin Tiina Wal-
linille, parhaan iiläisyyttä ku-
vaavan sarjan taltioi Sakari 
Piippo ja yleisöäänestyksen 
voittaja oli Risto Korva.

Lisäksi gaalassa julkais-
tiin valokuvaaja Touko Huja-
sen teos, Uuden Iin sanomat. 
Kunnan tervehdyksen toi 
valtuuston puheenjohtaja 
Teijo Liedes ja Valto Pernu 
Säätiön puheenvuoron käyt-
ti Eero Alaraasakka. Kulttuu-
riKauppilan tervehdyksen 
toi toiminnanjohtaja Merja 
Briñón ja seremoniamesta-
rina toimi Valto Pernu -näy-
telmän kirjoittanut Pentti 
Puolakka.

Lisäksi tilaisuudessa esiin-
tyi lupaava nouseva artis-
ti Sophia Mitiku, joka teki 
vaikutuksen yleisöön per-
soonallisilla sävelmillään ja 
esityksellään.

Photo Marathonin yhte-
ydessä pidettiin Utsjoelta 
lähtöisin olevan valokuva-
taiteilija Karoliina Paatoksen 
mestarikurssi nimeltään 
”Millainen on hyvä kuvasar-

ja”. Kurssilla käsiteltiin valo-
kuvakilpailuun osallistuneita 
otoksia. Paatos on julkaissut 
kahdeksan valokuvateosta. 

– Olin Iissä alkukesästä 
vetämässä valokuvatyöpa-
jaa pari päivää. Nyt tutustuin 
paikkakuntaan vähän parem-
min, ja pääsin ensimmäis-
tä kertaa Iin Haminaan. Se 
oli aivan ihastuttava paikka! 
Siellä oli muutamia myytäviä 
talojakin. En ole toistaisek-
si kuitenkaan muuttamassa 
tänne, vaikka Iissä on aktiivi-
nen ja positiivinen tunnelma 
ja eloisa kulttuuri-ilmapiiri, 
Paatos kertoo.

Mutta mikä kiinnittää va-
lokuvataiteilijan huomion 
ensimmäisenä, kun hän saa-
puu uudelle paikkakunnalle? 

– Olen koulutukseltani 
artesaani ennen valokuva-
uraani. Arvostan vanhan ra-
kennuskannan kunnostusta 
kunnioittaen sitä. Iissä van-
haa rakennuskantaa on ihail-
tavasti säilytetty. Täällä on 
paljon kauniita ja yhtenäisiä 
alueita, Paatos kehuu. JR
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HAUTAKIVET
Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi 

www.oulunhautakivi.fi
 

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY

Sunnuntaina 13.8. paljas-
tettiin muistokivi Oijärven 
Rauhanyhdistyksellä sotaan-
lähtijöiden kunniaksi. Noin 
neljäkymmentä Oijärveläis-
tä miestä lähti jatkosotaan 
Rauhanyhdistyksen pihal-
ta sunnuntaina 15.6.1941. 
Tuolloin Rauhanyhdistyk-
sellä olivat menossa isot ke-

Jatkosotaan lähteneiden muistokivi paljastettiin Oijärvellä
säseurat, kun käsky tuli ja 
kuorma-auto tuli hakemaan 
miehiä kohti tuntematonta 
päämäärää.

Muistojuhlassa oli noin 
sata henkeä, joiden joukossa 
oli runsaasti sotaan lähtenei-
den sukulaisia. Vieraita oli 
tullut paikalle ympäri Suo-
men kunnioittamaan ti-

laisuutta. Muistojuhlassa 
kerrottiin tapahtuman histo-
riasta. Lisäksi seurakunnan 
puolesta oli hartaustilaisuus, 
jota johti kappalainen Mat-
ti Kinnunen. Veteraaniliiton 
tervehdyksen suoritti Pekka 
Ellilä.

Sodassa olleet veteraanit 
muistelivat tapahtumia ja 
kertoivat omakohtaisia sota-
kokemuksiaan. Oijärven ky-
läyhdistyksen puheenjohtaja 
Auli Pietarila kertoo, että hä-
nen sodassa kadonneen iso-
isänsä pojanpojan poikia oli 
paikalla airueina.

– Tilaisuus oli hieno ja 
liikuttava. Isoisäni Aap-
pi Höyhtyä katosi sodassa 
15.6.1941. Kaksi veljiistäni 
on käynyt etsimässä Aappi-
pappaa tuloksetta kahden 
serkkupojan kanssa taistelu-
alueelta, Pietarila kuvailee.

Oijärveläinen Jouko 
Pääkköä kertoi, että soti-
laiden kuljetusreitti kulki 
Höyhtyältä Lamminperän 
järven eteläpuolen kautta 
Kuivaniemen asemalle.

– Sotaan lähteneet miehet 

valokuvattiin. Voidaan vain 
miettiä, millainen tunnel-
ma tuona päivänä oli näiden 
miesten keskuudessa, kun 
tilanne oli se mikä oli, Ellilä 
kertoo.

Laattahanke lähti oijärve-

Oijärven Rauhanyhdistyksen pihalta lähteneet miehet valokuvattiin. Valokuva sijaitsee nykyisin Oi-
järven Rauhanyhdistyksen seinällä.

läisen Sirkka Kaakuriniemen 
aloitteesta. Hänen mieles-
tään oijärveläisille miehille 
oli syytä pystyttää muistoki-
vi sille paikalle, josta he läh-
tivät sotaan.

Kyläyhdistys tarttui asi-

aan, joten järjestettiin ra-
hakeräys muistokiven 
saamiseksi. Muistokiven 
toimittamisen taustalla oli-
vat Oijärven kyläyhdistys, 
maanrakennus Herva Oy ja 
Arvo Kova Oy. JRAuli Pietarila on muistokiven ääressä.

Iiläinen toiminimi Ensi-
apukoulutus Hanna Maa-
ria toimii koko valtakunnan 
alueella.

– Kävin hiljattain Van-
taalla kouluttamassa erään 
yrityksen henkilökunnan, 
yrittäjä Hanna Ikonen ker-
too.

Yrityksen alana on järjes-
tää ensiapukoulutuksia niitä 
tarvitseville. Asiakkaina on 
pääasiassa yrityksiä. Koulu-
tusta järjestetään yhteistyös-
sä kempeleläisen Suomen 
Ensiturva -yrityksen kans-
sa. Myös iiläinen valoku-
vaaja Juho Tauriainen ja 
oululainen Sinikaarre-yritys 
kuuluvat hänen yhteistyö-
kumppaneihinsa.

– Järjestän myös avoimia 
ensiapukoulutustilaisuuksia 
Oulussa Kaakkurin Teboilil-

Ensiapukoulutus Hanna Maaria 
toimii koko maassa

la kaksi kertaa kuussa, Iko-
nen kertoo.

Työpaikoilla työnsuoje-
lulaki sanelee koulutuksen 
tarpeen. Esimerkiksi elvy-
tystaitoja harjoitellaan pal-
jon.

– Mielestäni on kansal-
lisvelvollisuus osata auttaa 
apua tarvitsevaa ihmistä, 
Ikonen huomauttaa.

Ensiapukoulutus Hanna 
Maaria kuuluu Iin yrittäjiin.

– Haluan olla vaikutta-
massa ja toiminnassa mu-
kana. Odotan järjestöltä 
yhteistyötä ja erilaisia tapaa-
misia. Pidän tärkeänä, että 
yritykset yhdistävät voimi-
aan. Yhdessä pärjäämme pa-
remmin, Ikonen tiivistää.

Koulutustöiden lisäk-
si hän tekee kirjoitustöitä. 
Hänen kirjansa ”Pieni pala 

taivasta” julkaistiin heinä-
kuussa ja tulevaisuudessa 
luvassa on runokirja.

Ikonen vierailee työnsä 
puolesta yrityksissä puhu-
massa selviämisestä ja surun 
voittamisesta.

– Yrityselämässäkin tar-
vitaan voimaa ja positiivista 
asennetta, kun tulee vaikeaa, 
hän arvioi.

Tulevaisuudensuunnitel-
mat ovat Ikosella selvät:

– Aion kouluttaa ensi-
apua ja kirjoittaa kovasti. 
Vuoden päästä syksyllä jul-
kaisen uuden kirjan, hän lu-
paa. JR

Hanna Ikonen järjestää ensi-
apukoulutusta.

”On kansallisvelvollisuus osata 
auttaa apua tarvitsevaa ihmistä.”



nro 19/2017
nomat

-12

IIn ALue
Messu su 3.9. klo 10 Iin kirkossa. 13. 
Sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän 
aihe: Jeesus, parantajamme. Toimittaa 
Tapani Ruotsalainen, kanttorina eija 
Savolainen. Kolehti: Kristilliseen nuori-
so- ja opiskelijatyöhön Kansan Raamat-
tuseuran kautta.  
Sanajumalanpalvelus – Iin ry:n kirk-
kopyhä su 10.9. klo 10 Iin kirkossa. 14. 
Sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän 
aihe: Lähimmäinen. Toimittaa Matti 
Kinnunen, kanttorina eija Savolainen. 
Kolehti: Sotaleskien kuntoutukseen ja 
virkistäytymiseen sekä sotaorpojen ja 
muitten kaatuneiden omaisten hengel-
liselle työlle ja vertaistuelle. Kirkkokah-
vit seurakuntatalolla.
Päivystävä pappi to 31.8. ja to 14.9. klo 
14.30 hoito-osastolla. Voit pyytää seura-
kunnan työntekijää käymään luonasi tai 
omaisesi luona.
Hartaus to 7.9. klo 13 Iin hoiva-osastol-
la.  
Nuortenilta to 31.8., to 7.9. ja to 14.9. 
klo 18 Iin seurakuntatalolla, kerhohuo-
neessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. 
Illan päätteeksi kahvit ja vapaata oles-
kelua.
Iin perhekerho pe 1.9. ja pe 8.9. klo 10-
12 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. 
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, as-
kartelua ja muuta mukavaa yhteistä te-
kemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia.  Per-
hekerhoon ovat tervetulleita vanhem-
mat, isovanhemmat ja hoitajat lasten 
kanssa. Tervetuloa!
Äitien ja tyttöjen ilta ti 5.9. klo 17.30 
– 19 Iin seurakuntatalolla, seurakunta-
salissa. Illassa on mukavaa yhdessäoloa, 
askartelua, hartaus ja tarjotaan iltapa-
laa. Tässä illassa olemme syksyn tunnel-
missa ja askartelemme marjakorit. Tule 
tutustumaan toisiin äiteihin ja tyttöihin 
ja viettämään hyvä hetki yhdessä! Läm-
pimästi tervetuloa äidit, pienemmät ja 
isommat tytöt. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 6.9. klo 10 
– 11.30 Iin seurakuntatalolla, kerhohuo-
neessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. Kerhossa on mahdollisuus jut-
teluun toisten vanhempien kanssa. Lisä-
tietoja puh. 0400 541 319. Tule kerhoon 
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia 
toisten samassa elämäntilanteessa ole-
vien kanssa, olet lämpimästi tervetullut 
ryhmään ensimmäisen lapsesi tai use-
amman lapsen kanssa.
Sururyhmä, sinulle joka olet menet-
tänyt läheisen ja kaipaat paikkaa, jossa 
puhua menetyksen tuomasta ikävästä 
ja surusta. Sururyhmässä on mahdolli-

suus luottamukselliseen keskusteluun 
toisten samaa kokeneitten kanssa. Ryh-
män kokoontuminen, aika ja paikka 
voidaan sopia myöhemmin. Tiedustelut 
ryhmästä Pekka Soronen, puh. 040 777 
6959.
kirkkokuoro ke 6.9. ja ke 13.9. klo 14 Iin 
seurakuntatalolla, seurakuntasalissa.
Ystävänkammari ke 13.9. klo 12 Iin seu-
rakuntatalolla, seurakuntasalissa.
Isos- ja kerho-ohjaajaleiri pe 15.9. klo 
17 – su 17.9. Karhun leirikeskuksessa, 
Leirikeskuksentie 32. Koulutusleiri kai-
kille isoseksi ja kerho-ohjaajiksi halua-
ville. 
5-vuotiaiden synttärit la 16.9. klo 14 
– 16 Iin seurakuntatalolla, seurakunta-
salissa. Tervetuloa syntymäpäiväjuh-
laan! Seurakunta järjestää 5-vuotissyn-
tymäpäiväjuhlan kaikille vuonna 2012 
syntyneille iiläisille ja kuivaniemeläisille 
lapsille. Juhlassa on mukavaa ohjel-
maa, toimintapisteitä ja kakkutarjoilu. 
5-vuotiaat päivänsankarit saavat lahjan. 
Kutsumme juhlaan 5-vuotiaan yhdessä 
vanhemman, kummin tai tutun aikui-
sen kanssa. Ilmoittautuminen juhlaan 
viimeistään pe 8.9. www.iinseurakunta.
fi tai puh: 0400 541 319 / 040 847 8936. 
Lämpimästi tervetuloa!
Sävelhartaus ti 5.9. klo 19 Iin kirkossa. 
Veli-Matti Rautakoski; tenori, Markku 
Jaakkola; urut ja piano. Vapaa pääsy, oh-
jelma 5 €, Tervetuloa!
Sävelhartaus ti 12.9. klo 19 Iin kirkos-
sa. Lauluyhtye Lumoa, tilaisuudessa 
iltahartaus. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e, 
Tervetuloa!

KuIVAnIeMen ALue
Sanajumalanpalvelus su 3.9. klo 12 
Kuivaniemen kirkossa. 13. Sunnuntai 
Helluntaista, pyhäpäivän aihe: Jeesus, 
parantajamme. Toimittaa Tapani Ruot-
salainen, kanttorina eija Savolainen. Ko-
lehti: Kristilliseen nuoriso- ja opiskelija-
työhön kansan Raamattuseuran kautta.  
Messu su 10.9. klo 12 Kuivaniemen kir-
kossa. 14. Sunnuntai Helluntaista, py-
häpäivän aihe: Lähimmäinen. Toimittaa 
Matti Kinnunen, kanttorina eija Savo-
lainen. Kolehti: Sotaleskien kuntoutuk-
seen ja virkistäytymiseen sekä sotaor-
pojen ja muitten kaatuneiden omaisten 
hengelliselle työlle ja vertaistuelle.  Kaa-
tuneitten omaisten liitto ry.
kuivaniemen perhekerho to 31.8. ja to 
7.9. klo 10-12 seurakuntatalolla. 
Oijärven perhekerho ma 4.9. ja ma 
18.9. klo 13-14.30 Oijärven vanhusten-
talon kerhohuoneessa.
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, as-
kartelua ja muuta mukavaa yhteistä te-
kemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia.  Per-
hekerhoon ovat tervetulleita vanhem-
mat, isovanhemmat ja hoitajat lasten 
kanssa. Tervetuloa!
kuivaniemen seurakuntakerho ma 

4.9. ja ma 18.9. klo 11 vanhustenta-
lon kerhohuoneessa. Aloitamme taas 
kesätauon jälkeen, kokoonnumme 
porisemaan ja kahvittelemaan vanhus-
tentalon kerhohuoneelle, lämpimästi 
tervetuloa uudet ja vanhat !
kuivaniemen naiskuoro ke 6.9. klo 
16.30 seurakuntatalolla. Kaikki entiset ja 
uudet laulajat tervetuloa !
Sururyhmä, sinulle joka olet menet-
tänyt läheisen ja kaipaat paikkaa, jossa 
puhua menetyksen tuomasta ikävästä 
ja surusta. Sururyhmässä on mahdolli-
suus luottamukselliseen keskusteluun 
toisten samaa kokeneitten kanssa. Ryh-
män kokoontuminen, aika ja paikka 
voidaan sopia myöhemmin. Tiedustelut 
ryhmästä Pekka Soronen, puh. 040 777 
6959.
Äitien ja tyttöjen ilta ti 5.9. klo 17.30 
– 19 Iin seurakuntatalolla, seurakunta-
salissa. Illassa on mukavaa yhdessäoloa, 
askartelua, hartaus ja tarjotaan iltapa-
laa. Tässä illassa olemme syksyn tunnel-
missa ja askartelemme marjakorit. Tule 
tutustumaan toisiin äiteihin ja tyttöihin 
ja viettämään hyvä hetki yhdessä! Läm-
pimästi tervetuloa äidit, pienemmät ja 
isommat tytöt. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 6.9. klo 10 
– 11.30 Iin seurakuntatalolla, kerhohuo-
neessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. Kerhossa on mahdollisuus jut-
teluun toisten vanhempien kanssa. Lisä-
tietoja puh: 0400 541 319. Tule kerhoon 
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia 
toisten samassa elämäntilanteessa ole-
vien kanssa, olet lämpimästi tervetullut 
ryhmään ensimmäisen lapsesi tai use-
amman lapsen kanssa.
5-vuotiaiden synttärit la 16.9. klo 14 
– 16 Iin seurakuntatalolla, seurakunta-
salissa. Tervetuloa syntymäpäiväjuhlaan 
! Seurakunta järjestää 5-vuotissynty-
mäpäiväjuhlan kaikille vuonna 2012 
syntyneille iiläisille ja kuivaniemeläisille 
lapsille. Juhlassa on mukavaa ohjel-
maa, toimintapisteitä ja kakkutarjoilu. 
5-vuotiaat päivänsankarit saavat lahjan. 
Kutsumme juhlaan 5-vuotiaan yhdessä 
vanhemman, kummin tai tutun aikui-
sen kanssa. Ilmoittautuminen juhlaan 
viimeistään pe 8.9. www.iinseurakunta.
fi tai puh. 0400 541 319 / 040 847 8936. 
Lämpimästi tervetuloa !
Sävelhartaus ti 5.9. klo 19 Iin kirkossa. 
Veli-Matti Rautakoski; tenori, Markku 
Jaakkola; urut ja piano. Vapaa pääsy, oh-
jelma 5 €, Tervetuloa!
Sävelhartaus ti 12.9. klo 19 Iin kirkos-
sa. Lauluyhtye Lumoa, tilaisuudessa 
iltahartaus. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €, 
Tervetuloa!

Olen viime aikoina jutellut usean 
iiläisen yrittäjän kanssa. Viesti on 
ollut aina sama: Nyt menee parem-
min kuin pitkään aikaan. 

Tämä osittain johtuu yleises-
tä positiivisesta vireestä suoma-
laisessa talouselämässä. Pitkään, 
pitkään aikaan ei tällaista optimis-
mia ole näkynyt yrittäjien keskuu-
dessa. Investoinnit lisääntyvät ja 
työttömyyskin alenee, pikkuhiljaa. 

Ii seilaa myötätuulessa
Lisäksi kuluttajat ovat havahtu-
neet. Hankintoja tehdään ja rahaa 
käytetään. Monet paikalliset yrit-
täjät kertovat: ”Iissä on hyvä pöhi-
nä”.

Mitä tämä tarkoittaa? Täällä 
osataan puhaltaa yhteen hiileen. 
Iissä osataan auttaa apua tarvitse-
vaa. Tietoa ja taitoa löytyy. Uusia 
yrityksiä syntyy pikkuhiljaa, mutta 
niitä kuitenkin syntyy. Yrittäjäyh-

distyksen mukaan tilaa on, erityi-
sesti palvelualan yrityksille. 

Mitä siis Iissä tarvitaan? Palve-
luita. Kilpailu on kuluttajan eduk-
si, ja markkinat määräävät lopulta 
menestyjät. Toivoa siis sopii, että 
nousukausi jatkuu tarpeeksi pit-
kään ja Iihin tulee lisää yrittäjiä. 

Nyt kannattaa siis takoa. 

Jyri-Jussi Rekinen

PÄÄKIRJOITUS

www.iinseurakunta.fi

Pohjois-Pohjanmaan kuntien edus-
tajainkokous valitsi maanantaina 
21.8. Pohjois-Pohjanmaan uuden 
maakuntavaltuuston kuluvalle 
kuntavaalikaudelle. Pohjois-Poh-
janmaan liiton ylintä päätösval-
taa käyttävässä valtuustossa on 
76 jäsentä, jotka ovat pohjoispoh-
jalaisia kunnanvaltuutettuja. Iistä 
maakuntavaltuustoon valittiin Tei-
jo Liedes (Tauno Kivelä) ja Jarmo 
Lauri (Juho Tauriainen). 

Uudessa valtuustossa on 29 
edustajaa Oulusta, 4 Raahesta, 
3 Kempeleestä, 3 Kuusamosta ja 
3 Ylivieskasta sekä pienemmis-
tä kunnista kustakin yksi tai kaksi 
edustajaa. Paikkamäärät lasketaan 
Pohjois-Pohjanmaan kuntien asu-
kaslukujen mukaan siten, että kun-

Liedes ja Lauri 
Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntavaltuustoon

ta saa valtuustoon jäsenen jokaista 
alkavaa 7000 asukastaan kohden. 
Valinnoissa on huomioitu tasa-ar-
volaki. 

Uusi maakuntavaltuusto jär-
jestäytyy 2. lokakuuta ja valitsee 
maakuntahallituksen sekä tarkas-
tuslautakunnan. Maakuntahalli-
tukseen tulee uudelle kaudelle 13 
jäsentä. Toimielinten kausi jää kun-
tavaalikautta lyhyemmäksi, mi-
käli maakuntauudistus etenee 
aikataulun mukaan. Syksyllä 2018 
pidettäväksi suunnitelluissa maa-
kuntavaaleissa valitaan valtuusto 
uuden maakunnan ylimmäksi pää-
töksentekoelimeksi.

P-P liitto tiedotus 

Riikka Ruonala eroaa 
luottamustoimista
Iin kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuutettu Riikka Ruonalalle 
(kesk.) myönnetään ero luottamustehtävistään 1.9. alkaen Ruonalan omas-
ta pyynnöstä. Eron syynä ovat henkilökohtaiset syyt. Ruonalalta jäävien 
luottamustehtävien hoitoon valitaan uudet jäsenet. 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että kunnanhallituksen henkilö-
jaostoon valitaan Oili Kaleva, digiagendan ohjausryhmään Pekka Koskela 
ja kunnan edustajaksi Kuivaniemen vuokratalot Oy:n kokouksiin ja Rin-
mannin kokouksiin Sanna Valaja.

Keittiö-puhdistuspalvelutyön ohjaajan 
tehtävä perustetaan
Kunnanhallitus perustaa osa-aikaisen puhdistuspalvelutyön ohjaajan teh-
tävän työllistämispalveluihin. Hallitus esittää myös kunnanvaltuustolle 
7 870 euron lisämäärärahan myöntämistä työllistämispalveluiden tämän 
vuoden käyttötalousarvioon osa-aikaisen työntekijän palkkakustannuk-
siin.

Alarannan koulu on tiensä päässä
Iin kunnanhallitus totesi kokouksessaan, että Alarannan koulurakennus 
on kuntotutkimuksen mukaan taloudellisen käyttöikänsä päässä.  Niinpä 
hallitus päätti, ettei sitä peruskorjata. Uuden koulurakennuksen suunnit-
telu käynnistetään niin, että koulurakennus valmistuisi vuonna 2019. Ala-
rannan koulun 3-6 luokkien opetus järjestetään toistaiseksi kunnan muissa 
opetustiloissa ja Alarannan koulun päärakennus suljetaan niin pian, kuin 
se on käytännössä opetuksen järjestämisen osalta mahdollista. 

Alarannan koulun päärakennus on rakennettu vuonna 1983 ja laajennet-
tu 90-luvun alussa. Rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita ja raken-
nusvaipan ilmatiiveys on heikko, joten käyttäjien altistuminen rakenteista 
tuleville epäpuhtauksille on todennäköistä.

Työttömyys kohosi kesällä
Iin kunnan työttömyysaste kohosi lähes prosentilla kesäkuuhun tultaessa. 
Toukokuussa se oli 14.6 prosenttia ja kesäkuussa 15.5. Työnhakijoita oli ke-
säkuussa 641 (toukokuussa 605). Näistä miehiä oli 641 ja naisia 344. Alle 
20-vuotiaita työttömiä oli kesäkuussa 297 ja yli 50-vuotiaita 264. Avoimia 
työpaikkoja oli kesäkuussa 10.

Lampaat pois tältä kesältä 
Hiastinhaaran lammaslaitumelta
Pohjois-Iin kyläyhdistys päätti poistaa lampaat Hiastinhaaran lammaslai-
tumilta. Syynä tähän ovat ihmisten auki jättämät portit, joista lampaat ovat 
päässeet karkuteille. Lisäksi osoittautui, että Hiastinhaaran lammaslaidun-
ta käytettiin kesän aikana metsästyskoiran koulutukseen. Irti olleen koiran 
pelästyttämänä muuan lammas ui Hiastinhaaran toiselle rannalle. Asias-
ta on kyselty metsästysyhdistyksiltä ja maanomistajilta, mutta koiran irti 
päästänyttä henkilöä ei ole tavoitettu. 

Viime syksynä irti ollut metsästyskoira ui Hiastinhaaran lammaslaitu-
melle ja raateli lampaan. Eläin saatiin pelastettua eläinlääkärin toimesta. 
Tästä tapauksesta Pohjois-Iin kyläyhdistys teki rikosilmoituksen.
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Palveluhakemisto. 
Iiläisten parhaat 

palvelut!

valokuvauspalvelut

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA

oulu: kirkkokatu 27 a, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: valtarintie 2, p. 050 466 4899

- Ei toimistomaksua
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HammaslääkäRi- Ja HammasHoitolapalvelut

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068

www.iinkuntoklubi.fi

Lue IiSanomat 
netissä: 

www.iisanomat.fi

Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki 
Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

Timpurintie 2, Iilaajoki.fi | 050 407 1957

Ilmoita 
Palvelu-

hakemistossa.
0400 385 281 

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Seuraavat 
IiSanomat 

ilmestyvät 14.9. 
ja 28.9.

Kirjailija Toni Aho, sarjaku-
vataiteilija Milla Paloniemi ja 
ohjaaja-kirjailija-mediaper-
soona Neil Hardwick vierai-
livat Iissä perjantaina 11.8. 
Vierailu kuului osana Ou-
lussa pidettäviin Muusa-kir-
jallisuusjuhliin.

Nätteporin auditorioon 
oli kerääntynyt viitisenkym-
mentä ihmistä. 

Muun muassa ”Kiroile-
va siili” -sarjakuvastaan tun-
nettu Milla Paloniemi valaisi 
kuulijoille voimasanoja late-
levan siilin syntyä.

– Piirtelin taidehistori-
an luennolla luentomuis-
tiinpanoihini stripin siilistä. 
Laitoin sen nettiin ja ihmi-
set pitivät siitä. Piirsin lisää 
strippejä ja keksin siihen li-
sää hahmoja ja tein omakus-
tanteen. Sekin oli menestys. 

– Kahdeksas albumi il-
mestyy ensi keväänä. Siilin 
suosion ansiosta olen pysty-
nyt tekemään paljon muuta-
kin, Paloniemi kertoo.

Hän julkaisee nykyi-
sin pari sarjakuva-albu-
mia vuodessa. Lisäksi siilin 
oheistuotteita tulee lisää 
markkinoille. Paloniemi ker-
too, että sarjakuvan tekemi-
nen on hänelle luontaista 
toimintaa.

– Sarjakuva on kaikkein 
ylin taidemuoto. En pysty 
olemaan piirtämättä ja käy-
tän kaikkia metodeja: Tein 
esimerkiksi yhden albumin 
kymmenessä minuutissa 
kynttilällä ja vesiväreillä, Pa-
loniemi tiivistää.

Iistä lähtöisin oleva kirjai-
lija Toni Aho kertoi saaneen-
sa inspiraatioita teoksiinsa 
vanhasta kotikunnastaan ja 
Simosta, jossa Aho on työs-

Mediapersoonat vierailivat Iissä

kennelyt. 
– Kyllä pohjoisuus nä-

kyy varmasti teoksissani. 
Kuvitteellisen Nälviän kun-
nan terveyskeskus muistut-
taa kovasti Simon vastaavaa. 
Lisäksi uusimman teokseni 
päähenkilö on kotoisin Oi-
järveltä, Aho kertoo.

Aho on tähän mennes-
sä julkaissut kolme dekka-
ria. Hän kertoo, että kirjoissa 
esiintyvän esiintyvän Milla-
henkilön ympärille rakentuu 
tulevaisuudessa kirjasarja.

– Ensimmäiset sivut seu-
raavaa Milla-tarinaa on kir-
joitettu. Tarina jatkuu täällä 
pohjoisessa. Tapahtumat 
sijoittuvat Oulun yliopis-
tolliseen sairaalaan, Aho va-
laisee.

Ahon dekkarit ovat psy-
kologisia jännityskertomuk-
sia, joissa väkivaltaa ei juuri 
näy.

– Väkivalta on niissä hen-

kistä laatua. Luin lapsena 
paljon sairaalamaailmaan 
liittyviä jännityskertomuk-
sia. Muun muassa niistä on 
tullut vaikutteita tekstiini, 
Aho toteaa.

Neil Hardwick puoles-
taan kertoo viettävänsä ny-
kyisin leppoisia eläkepäiviä. 
Puolet vuodesta hän asuu 
Mallorcalla ja puolet Suo-
messa.

– Olen ollut lähinnä iso-
isänä viime vuodet. Olen 
vapaaherra. Ei minulla ole 
mitään aikatauluja, hän nau-
rahtaa.

Miehen kaksi edellis-
tä projektia – elokuva- ja 
näytelmäkäsikirjoitus – ka-
rahtivat kiville tekijästä riip-
pumattomista syistä. Tästä 
sisuuntuneena Neil päätti 
vetäytyä hetkeksi pois kirjoi-
tushommista.

Aivan kokonaan ilman 
töitä hän ei kuitenkaan ole.

Toni Aho, Milla Paloniemi ja neil Hardwick kertoivat työstään nätteporissa.

– Minulla on yksi oop-
peraohjaus ensi vuonna 
Helsingissä Aleksanterin te-
atterissa. Se on kantaesitys, 
jonka on säveltänyt Rene Er-
tomaa. Hän on myös tehnyt 
libreton.  Kyseinen ooppera 
on hyvin vaativa ohjaustyö, 
Hardwick sanoo.

Kyseessä on Hardwickin 
kolmas oopperaohjaus.

– En ole oopperan suuri 
ystävä. Olen ohjannut niitä 
enemmän kuin käynyt kat-
somassa, hän naurahtaa.

Nykyinen Suomen televi-
sio on Hardwickille arvoitus. 
Hän ei omista digitelkkaria.

– Minulla ei ole ollut telk-
karia kymmeneen vuoteen. 
En pysty kommentoimaan 
Suomen televisiota miten-
kään. Minulta on aivan tur-
ha kysyä viihteen tasosta 
täällä. Ei, en ole nähnyt Pu-
tousta, Hardwick hymäh-
tää. JR

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

390nelostien varressa lähellä Ran-
nanperän risteystä Olhavassa 
oli maanantaina 21.8. kumol-
laan oleva linja-autopysäkki. 
Mikä pysäkin oli kaatanut, oli 
vielä hämärän peitossa. Py-
säkiltä tavoitetut ihmiset epäi-
livät, että kenties paikalliset 
voimailijat olivat mittailleet 
taitojaan yön hämärinä tuntei-
na pysäkin nostossa.

Pysäkki kellahti kumoon Olhavassa

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi
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SISäLTö:
• Mitkä ovat perheliikunnan tavoitteet, 
 miten huomioit eri-ikäiset perheenjäsenet?
• Miksi perheliikuntaa kannattaa järjestää?
• Soveltava perheliikunta
• Perheliikuntatuokioiden suunnittelu ja sisällöt
• Uudet liikuntaideat ja liikuntavälineet?

Perheliikuntakurssi
30.9.17 klo 10.00 -17.00 Valtarin koululla

Perheliikuntakurssilla tutustutaan käytännönläheisesti perheliikuntaan.

Kurssilla pääset pohtimaan ja kokeilemaan mm. yllämainittuja asioita. 
Kouluttajana toimii fysioterapeutti Kirsi Kumpuvaara-Virkkala. 

Kurssille otetaan max 20 hlöä. 
Ilmoittautumiset 22.9.17 mennessä puh. 050 395 0391

Marjo Veijola liikuntaneuvoja Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos

Avajaispuheen pitää 
Iin kunnanhallituksen 
pj. Johannes Tuomela.

Suoritetaan viralliset 
avajaisseremoniat – 
nauhan leikkaus ja 
avausheitto.
 
Ohjelmassa mm. 
frisbeegolf tekniikkaan 
tutustumista ja muka-
vaa yhdessäoloa!

200 ensimmäiselle 
makkara-, porkkana-, 
kahvi- ja mehutarjoilu!

Tapahtumaan osallistu-
neiden kesken arvo-
taan Frisbeegolfkiek-
kosetti laukkuineen.

Tervetuloa!

Lisätietoja: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385

Kirjailija Sirpa Kähkönen esiintyy
Kuivaniemen kirjastossa ke 13.9. klo 18 ja

Iin kirjastossa to 14.9. klo 18

Kirjailijavieraana
SIRPA KÄHKÖNEN

TERVETULOA!
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Illinsaaren Frisbeegolf -radan avajaiset
la 16.9.2017 klo 12-14

Järjestäjä: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos, Liikunta
Lisätietoja: Pekka Suopanki p. 050 3950 392
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Ii sai UNICEF-ryhmän
Iihin muodostettiin tiistai-
na 15.8. lastenjärjestö UNI-
CEFin vapaaehtoisryhmä. 
Sen toiminnassa ovat muka-
na muun muassa kunnan-
valtuuston puheenjohtaja 
Teijo Liedes ja Ii-Instituu-
tin tapahtumavastaava Riit-
ta Räinä. 

Ryhmän tarkoituksena 
on levittää tietoutta UNI-
CEFin toiminnasta, osallis-
tua järjestön kampanjoihin ja 
kerätä varoja UNICEFin toi-
mintaan.

Ajatus ryhmän perus-
tamisesta tuli Iihin muut-
taneelta Oulun Unicefin 
kunniapuheenjohtaja Anna-
liisa Nivalalta ja Riitta Räi-
nältä, joka on ollut mukana 
Unicefin kuukausilahjoitta-
jana jo parikymmentä vuot-
ta.

– Ryhdyin aikoinaan kuu-
kausilahjoittajaksi hyvän 
asian vuoksi. UNICEF ker-
too rehellisesti, mihin rahat 

on käytetty, Räinä kertoo.
Perustamistilaisuudes-

sa oli mukana myös Iin kun-
nanjohtaja Ari Alatossava. 
Hän muistutti, että UNICEF 
on eräs maailman tunne-
tuimmista brändeistä.

– Se on myös eräs menes-
tyksekkäimmistä YK:n yk-
siköistä. Lasten oikeuksien 
puolustaminen on univer-
saali asia, Alatossava totesi.

Aikaisemmin päivällä 
olivat UNICEFin lähettiläät 
käyneet Valtarin koulus-
sa kertomassa järjestön toi-
minnasta. Samalla koulu oli 
haastettu mukaan UNICEF-
kävelyyn. 

Lastenjärjestön vapaa-
ehtoistyön päällikkö Leena 
Jolkkonen kertoi, että koulu 
saa itse määrätä päivämää-
rän kävelylle.

– Näin koulut voivat osal-
listua UNICEFin toimintaan 
ja voivat vaikuttaa maail-
maan, Jolkkonen sanoo.

UNICEF-kävely on kou-
lun tempaus, jossa nuoret 
hankkivat kävelylleen spon-
soreita. Nämä taas lupaavat 
tietyn summan rahaa jokai-
sesta kävelykierroksesta. 

Kävelyn jälkeen sponso-
ri luovuttaa varat UNICE-
Fin käyttöön. Rahat ohjataan 
”Laadukkaita kouluja kai-
kille Afrikan lapsille” -ohjel-
maan.

Tulevaisuudessa Iin UNI-
CEFin vapaaehtoisryhmä 
nähdään esimerkiksi Lumi-
valkeat-tapahtumassa ja vas-
taavissa tilaisuuksissa, joissa 
on runsaasti ihmisiä koolla.

Yhdistyneitten kansakun-
tien lastenrahasto UNICEF 
perustettiin 1946. Sen teh-
tävänä on puolustaa lapsen 
oikeuksia. Se toimii lasten 
perustarpeiden, kuten kou-
lutuksen, terveyden, tasa-ar-
von ja turvan puolesta.

Suomen UNICEF-yhdis-
tys perustettiin 1967. JR

Kuvateksti: unICeF-ryhmän perustamiskokouksessa olivat mukana kunnanjohtaja Ari Alatossava 
(vas.), valtuuston puheenjohtaja Teijo Liedes, Ii-Instituutin sihteeri Sonja Lappalainen, vapaaeh-
toistyön päällikkö Leena Jolkkonen, Ii-Instituutin tapahtumavastaava Riitta Räinä ja Oulun ryhmän 
kunniapuheenjohtaja Annaliisa nivala.

Oulunkaaren yhtymävaltuus-
to valitsi kokouksessaan 16.8. 
luottamuselinten jäsenet ja 
puheenjohtajiston toimikau-
delle 2017-2021. Yhtymähal-
litukseen valittiin Iistä Ilkka 
Pakonen (Reijo Kehus), Helka 

Yhtymävaltuusto valitsi luottamushenkilöitä
Tapio (Oili Kaleva), Teijo Lie-
des (Maire Turtinen ja Mai-
la Maalismaa (Merja Jeronen). 
Hallituksen puheenjohtajana 
toimii Eero Pirttikoski Utajär-
veltä. 

Palvelutuotantolautakun-

Yhtymävaltuuston kokouksen osallistujia. 

taan valittiin Iistä Teijo Liedes 
(Maire Turtinen), Tauno Kive-
lä (Eila Fäldt), Jari-Jukka Joke-
la (Valtteri Paakki) ja Tellervo 
Jyrkkä (Saara Alamäki. Pu-
heenjohtajana toimii Jari-Jukka 
Jokela Iistä. 

Yhtymävaltuustossa toi-
mivat Iistä Pentti Soini, Tauno 
Kivelä, Sanna Mäenpää, Aili-
Marja Alaraasakka, Matti-Ta-
pio Rissanen ja Riikka Ruonala. 
Puheenjohtajaksi valittiin Jou-
ko Roivainen Vaalasta. HT

YhdistYkset  
toimivat

Bingo seuralla
ma 4.9 klo 18.00
680 € /mp , 300 € pr 50
2 x 100 € , 5 x 50 € ym

KUiVANiemeN NS

Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa! 

Yli-olHavan 
maamiesseuRalla

Palkinnot: ostolahjakortit 1x50 €, 
vihko (5x30 €, 1x50 €) 1x150 €

Bingo

5

20 7
38

9

oijärventie 1091 Yli-olhava

Seuraava Bingo on 
MA 11.9.2017 klo 18

Juhlassa palkitaan Olhava-aiheisen valokuvakilpailun voittajat.
Viihdyttävä ohjelma rakentuu 

monin eri tavoin Olhava-teeman ympärille.  

Kakkukahvitarjoilu. Tervetuloa!
Järj. Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry

Avoin kutsu

Olhava sanoin ja kuvin -juhla
Yli-Olhavan Maamiesseuralla, Oijärventie 1091 Yli-Olhava 

SU 17.9. klo 13 alk.

Syksy lisää perinteisesti säh-
könkulutusta. Lämmityskau-
teen kannattaa valmistautua 
ajoissa, jotta sähkölaskun lop-
pusumma ei tule yllätyksenä.

Syksyllä sähkön hintake-
hitykseen vaikuttaa erityisesti 
se, miten paljon sää kylmenee 
ja miten paljon sataa vettä. Jos 
syksy on lämmin ja sateet tuo-
vat vettä vesimakasiineihin, 
jolloin sähköä saadaan tuo-
tettua vesivoimalla, hintaan 
ei ole odotettavissa juurikaan 
nousua.

Alkava lämmityskau-
si kuitenkin lisää kulutusta, 
mikä näkyy etenkin sähkö-

Sähköä kuluu kohta taas enemmän -
varaudu lämmityskauteen tiivistämällä koti

lämmitteisissä kodeissa.
– Sähköllä lämpiäväs-

sä kodissa yli puolet sähkös-
tä kuluu lämmitykseen. Jos 
kulutus on esimerkiksi 15 
000 – 18 000 kilowattituntia 
vuodessa, lämmityskaudel-
la se voi nousta 500-650 kilo-
wattituntia. Tämä tarkoittaa 
noin 60-80 euroa kuukaudes-
sa. Jotta lämmityskauden en-
simmäinen sähkölasku ei 
aiheuttaisi ikävää yllätys-
tä, talven lähestymiseen kan-
nattaa valmistautua ajoissa. 
Jos kotona on ilmalämpö-
pumppu, sen asetukset sää-
detään talvea varten. Myös 

ilmanvaihto kannattaa tarkis-
taa ja joko palauttaa lämmön 
talteenotto päälle tai vaih-
taa kesäkennot normaaleihin 
kennoihin. Laitteiden tiivis-
teet on hyvä uusia tarvittaes-
sa.

Lämmöneristyksen kan-
nalta ikkunat ovat kotona hei-
koin lenkki, sillä niiden kautta 
jopa 35 prosenttia lämmös-
tä karkaa ulos. Ennen pakka-
sia onkin hyvä tarkistaa, että 
ovien ja ikkunoiden tiivisteet 
ovat kunnossa.

(Lähde: deski.fi/2016/09/22/artikkeli-sah-
koa-kuluu-kohta-taas-enemman-varau-
du-lammityskauteen-tiivistamalla-koti/)
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KYSY LISÄÄ:
Antti Tuomaala 

0406721389 
Iilaakso.fi

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmis-
kodit laatua ja palvelua arvostaville 
yli 25 vuoden 
kokemuksella. ÄLÄ TINgI 

LAADUSTA,
VALITSE 

kODIkSESI 
JT-TALO

www.pohjanteko.fi

Järjestäjänä Kuivaniemen nuorisoseura

Vatungin kalasatamassa Kuivaniemellä

Iin Wanhan Haminan markkinat
koko perheen tapahtuma

Elo- ja kalamarkkinat

Lauantaina 9.9.2017 klo 10-15
Huilingin museoalueella, Puistotie 4, Ii

KARAOKE-
LAuLuKILPAILu
- juontajana 
Ville kortesalmi

TANSSIORKESTERI 
ROjAL

Nuori Tähti 2016 
voittaja
SuvI YLIMARTIMO

Myyntipaikkavaraukset Raimo Ikonen p. 044 209 4496

Esiintyy: 

kuivaniemen

Lauantaina 16.9.2017 klo 10-15

Myyntipaikkavaraukset Raimo Ikonen p. 044 209 4496

Omistaja-asiakas, 
asetu ehdolle!
Yrittäjä! OP Oulun edustajisto 
tarvitsee sinunkin asiantuntemustasi. 
Edustajistossa olet mukana OPn  
päätöksenteossa. Ilmoittaudu 
ehdokkaaksi 8.9.2017 mennessä.

op.fi/edustajistonvaalit 
uusi.op.fi/oulu 
#äänikuuluville

Löydät meidät nyt 
myös Facebookista.

Tanjan

 k u v a s t i n
Tanja Varpenius

parTuri-kampaaja
(08) 4156 3882

kuVasTin@Luukku.com
www.TanjankuVasTin.Fi
VääränpoLku 13, 91100 ii


