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MEILTÄ SAA AIDOT 
puuhellat, puutakat, 

pellettitakat ja 
mittatilaushuuvat. 

Mallit saatavana myös 
vesikiertoisena 

patterijärjestelmään.
Toimitamme ympäri Suomen. 

TUTUSTU LAAJAAN 
VALIKOIMAAN 

KOTISIVULLAMME

www.thermorossi.fi
suomenpuutakkatukku.fi

0400 585 154
myynti@mirana.fi

Kurssi on 
kuntalaisille 

maksuton!

Kurssilla saat tietoa eri 
yritysmuodoista, yrityksen 
perustamisesta, taloudesta, 

lainsäädännöstä, verotuksesta, 
markkinoinnista ja hinnoittelusta.

Kurssi antaa valmiudet 
käynnistää yritystoiminta, 

mutta ei velvoita mihinkään.

Yrittäjyyskurssi
keskiviikkoisin 9.1.2019-6.2.2019

klo 16.30-20.00 Nätteporissa

Ilmoittaudu ennakkoon viim. 7.1.2019 
verkossa ii.fi/kansalaisopisto/kurssit tai 

toimistolle p. 050 3950 387.

Järjestäjä Iin kansalaisopisto, 
kouluttajana PSK-Service Oy

Yrittäjyyskurssi 

Kurssilla saat tietoa eri yritysmuodoista, 

yrityksen perustamisesta, taloudesta,  

lainsäädännöstä, verotuksesta, 

markkinoinnista ja hinnoittelusta. 

Kurssi antaa valmiudet käynnistää 

yritystoiminta, mutta ei velvoita 

mihinkään. 

keskiviikkoisin 14.3.- 18.4.2018 

klo 16.30-20 Nätteporissa

Ilmoittaudu ennakkoon viim. 13.3.2018 

verkossa ii.fi/kansalaisopisto/kurssit tai 

toimistolle p. 050 3950 387.

Järjestäjä Iin kansalaisopisto, kouluttajana PSK-Service Oy

Kurssi 
maksuton kaikille !

Yrittäjyyskurssi 

Kurssilla saat tietoa eri yritysmuodoista, 

yrityksen perustamisesta, taloudesta,  

lainsäädännöstä, verotuksesta, 

markkinoinnista ja hinnoittelusta. 

Kurssi antaa valmiudet käynnistää 

yritystoiminta, mutta ei velvoita 

mihinkään. 

keskiviikkoisin 14.3.- 18.4.2018 

klo 16.30-20 Nätteporissa

Ilmoittaudu ennakkoon viim. 13.3.2018 

verkossa ii.fi/kansalaisopisto/kurssit tai 

toimistolle p. 050 3950 387.

Järjestäjä Iin kansalaisopisto, kouluttajana PSK-Service Oy

Kurssi 
maksuton kaikille !

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

Iin Fysioterapiakeskus Oy
Valtarintie 2, 91100 Ii

Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii
Ajanvaraus: 010 501 9110 www.iinfysio.fi

Rauhoitumme joulun viettoon pe 22.12. 
– su 30.12.2018 jolloin pidämme liik-
keemme suljettuna. Joulutaukomme 
aikana akuuteissa tapauksissa voitte olla 
yhteydessä puhelimitse 010 501 9110.

Joululahjakortit 
ostettavissa pe 21.12. 
klo 12.00 mennessä.

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme kaikille hyvää joulun aikaa
ja menestyksellistä uutta vuotta 2019!

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256 | www.kulta-aalto.com
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Aidosti yrittäjän arjessa

Monesti minulta kysytään 
miksi kannattaa kuulua yrit-
täjäjärjestöön. Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien (PPY) 
visio on olla AIDOSTI YRIT-
TÄJÄN ARJESSA. Tämä tar-
koittaa sitä, että tunnemme 

yritysten tarpeet, osaamme 
nostaa oikeita asioita esille ja 
rakennamme palveluistam-
me konkreettisia ja yrityksiä 
tukevia.

Kolmiportainen järjes-
tömme takaa kattavan toi-

minnan koko maassa. 
Valtakunnan ja EU:n tasolla 
asioita hoitaa Suomen Yrit-
täjät, alueellisella tasolla 
aluejärjestö eli Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjät sekä lähes 
joka kunnassa toimiva oma 

Jussi Riikonen (toinen vasemmalta) PPY:n 80-vuotisjuhlassa syyskuussa yhdessä aikaisempien puheenjohtajien Jorma Kortesojan, Lauri 
Mikkosen, Sirkka Arolan ja Jorma Heikkilän kanssa. 

paikallisyhdistys, kuten Uta-
järven Yrittäjät, Vaalan Yrit-
täjät, Muhoksen Yrittäjät jne. 
Samalla jäsenmaksulla on 
käytettävissä koko kolmipor-
taisen järjestön edut.

Yrittäjiä pyydetään mu-

kaan monenlaisiin toimieli-
miin. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjillä on yli 60 erilais-
ta edustuspaikkaa alueen si-
dostahojen työ-, ohjaus-, 
vaikuttajaryhmissä. Suuri 
osa vaikuttamisesta tapah-
tuu juuri näissä toimielimissä 
”näkymättömästi”.  Tämän li-
säksi alueen paikallisyhdis-
tykset hoitavat vaikuttamista 
omissa kunnissaan vahvis-
taen yrittäjien ja kunnan yh-
teistyötä. Toimistomme kuusi 
työntekijää ja koko luotta-
mushenkilöstö on käytettä-
vissä yrittäjyyteen liittyvissä 
asioissa.

Jäsenetumme ovat hyvät. 
Suomen Yrittäjien ja Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien mak-
sutonta puhelinneuvontaa 
on tarjolla eri aloilta. Lisäk-
si PPY:n toimistolla on myös 
lakimiespäivystys. Yksi, 
ehkä tärkein, etu on kuiten-
kin verkostoituminen. Erilai-
sissa tapahtumissa yrittäjät 
voivat verkostoitua ja saa-
da kauppaa tai kumppaneita 
täydennykseksi omaan toi-
mintaansa. Verkostoitumisen 
kautta saa myös vertaistukea.  

Kuluvana vuonna olem-
me järjestäneet paljon 
erilaisia koulutus- ja virkis-
tystapahtumia. Iloksemme 
olemme saaneet todeta, että 
kaikki tapahtumat ovat tul-
leet täyteen. Mm. PPY:n ren-
noilla 80-vuotisjuhlilla oli 
mukana 400 yrittäjää, heidän 
puolisoita sekä yhteistyö-
kumppaneita. Järjestössä on 
siis hyvä meno päällä.

Olen saanut vierailla 
vuoden kuluessa useiden 
yrittäjäyhdistysten järjes-
tämissä tilaisuuksissa. Rei-
lu viikko sitten pidimme 
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien vuosikokouksen Ro-
kualla ja samalla vietimme 
maakunnallista yrittäjäjuh-
laa. Samana viikonloppuna 
juhlistimme Utajärven Yrit-
täjien 40-vuotistaivalta. Pai-
kallisyhdistykset tekevät 
arvokasta työtä aluejärjes-
tömme alueella. 

Jussi Riikonen
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät, puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät, 
hallituksen jäsen

Iin Yrittäjät pitivät vas-
ta syyskokouksen ja jatkan 
puheenjohtajana vielä ensi 
vuoden. Hallitus uudistui 
neljällä jäsenellä ja tuleva-
na vuotena pyritään jälleen 
edistämään jäsenistön etu-
ja ja samalla luomaan ku-
luttajille tietoisuutta käyttää 
paikallisten yrittäjien pal-
veluita. Yhteistyö kunnan 
päättäjien kanssa on ollut 
hyvä.

Ajankohtainen asia meil-
lä Iin Yrittäjissä on edelleen 
Paikallista-liike. Yrittäjät 
halutessaan osallistuvat 
kestävän kehityksen-, elin-
voiman- ja ympäristöar-
vojen parantamiseen sekä 
iiläisen hengen nostattami-
seen. Yritykset sitoutuvat 
antamaan vapaamuotoi-
sen lupauksen, että se halu-
aa edistää toiminnallaan Iin 
resurssiviisautta ja vähentää 
samalla hiilidioksidipääs-
töjä. Sertifikaatti on maksu-

Kuntaan jätetyt eurot tuottavat 
yhteistä hyvinvointia

Tuore väestöennuste sai 
monen pohtimaan, miten 
meidän käy syntyvyyden las-
kiessa. Tilastokeskus olettaa, 
että naiset synnyttävät tule-
vaisuudessa keskimäärin 1,45 
lasta. Vielä 2015 arvio oli 1,7.

Tämän vuoksi Suomen vä-
estö kääntyy laskuun 2035.

Kehityksellä on suuria 
vaikutuksia. Tarvitaan vä-
hemmän kouluja, päiväkoteja 
sekä muita lasten ja nuorten 
palveluita. Se vaikuttaa yri-
tysten sijaintipäätöksiin: kan-
nattaako siirtyä kasvaville 
markkinoille?

Ennen kaikkea huoltosuh-
de heikkenee. Yhä harvempi 
työtä tekevä rahoittaa mui-
den palvelut ja eläkkeet.

Ongelmia syventää vielä 
Suomen liian alhainen työl-
lisyysaste. Myös huoltosuh-
teen takia meidän on tehtävä 
rohkeita työmarkkinauudis-
tuksia, jotka nostavat työlli-
syyttä.

Kehitykseen voi onneksi 
vaikuttaa.

Yksi nopeasti vaikuttava 
teko on lisätä maahanmuut-
toa. Se on tehtävä jo työ-
voimapulan ratkomiseksi. 
Maailmalla väki ei vähene.

Nopea keino on helpot-
taa Suomen opiskelevien ul-
komaalaisten työllistymistä. 
Suomessa tutkinnon suorit-
taneen on syytä saada pysyvä 
oleskelulupa työntekoon.

Tarvitsemme myös yrit-
täjiä, erityisesti kasvuhakui-
sia työnantajayrittäjiä, jotka 
uskaltavat työllistää ja inves-

Väki vähenee - kehitykseen voi onneksi vaikuttaa
toida.

Suomessa on 10000 ulko-
maalaistaustaista yrittäjäve-
toista yritystä. Ne työllistivät 
lähes 30 000. Maahanmuutta-
jayrittäjyyttä voidaan auttaa 
mm. helpottamalla yrittäjien 
oleskelulupia.

Maahanmuuttajayrittäjis-
sä on suuri potentiaali. Esi-
merkiksi Yhdysvalloissa 
Fortune 500 -listan yrityksis-
tä jopa 40 prosenttia on maa-
hanmuuttajien perustamia. 
Monen maailman huippuyri-
tyksen taustalta löytyy maa-
hanmuuttajayrittäjä.

Tärkeää on myös toimia 
syntyvyyden lisäämiseksi. Se 
ei ole helppoa, sillä arvojen 
muutos, tulevan pelko ja mo-
net muut tekijät heijastuvat 
ihmisten päätöksiin.

Paljon on kuitenkin tehtä-
vissä.

Perhevapaauudistus pitää 
rakentaa ajatellen myös syn-
tyvyyttä. Toistaiseksi fokus 
on ollut lähinnä työllisyydes-
sä, mikä sekin on tärkeä. Kun 
on työn tuomaa turvaa, us-
kaltaa perustaa perheen.

Perhevapaajärjestelmän 
pitää luoda työntekijöille ja 
työnantajille turvallinen ja 
reilu kehikko saada ja kasvat-
taa lapsia.

Tällä hetkellä järjestelmä 
on kovin raskas naisvaltais-
ten alojen työnantajille. Se ei 
huomioi myöskään ollenkaan 
riittävästi yrittäjien tarpeita.

Suomessa tarvitaan lisää 
niin lapsia kuin yrittäjiä. Sil-
ti Suomi on maa, jossa yrit-

täjyyden ja vanhemmuuden 
yhdistäminen on tehty poik-
keuksellisen vaikeaksi. Yrit-
täjyys on otettava vahvasti 
huomioon, kun perhevapaa-
malli uudistetaan.

Tärkein on kuitenkin 
asenneilmasto. Onko meillä 
sellainen ilmapiiri, että jokai-
nen lapsi on tervetullut sekä 
työn ja perheen voi sovittaa 

yhteen? Tähän voimme jokai-
nen vaikuttaa joka päivä. 

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja.

Mikael Pentikäinen

ton ja sen saanut yritys voi 
hyödyntää Paikallista –lo-
goa omassa toiminnassaan. 
Merkkiä käyttää Iissä jo yli 
40 yrittäjää ja se mahdol-
listaa tarvittaessa yritysten 
yhteiskampanjoinnin. Muu-
tamat tapahtumat Faceboo-
kissa ovat jo tuoneet brändiä 
ja yrittäjiä tutuksi kuluttajil-
le. 

Paikallista-merkin esillä 
pitäminen auttaakin ja hel-
pottaa asiakkaita valitse-
maan paikallisia tuotteita ja 
palveluita. Asiakkaat näin 
valinnoillaan osaltaan edis-
tävät kunnan hyvinvoinnin 
kasvamisen työllisyyden ja 
verokertymän nousun kaut-
ta. Turhaan en ole näissä 
kirjoituksissa korostanut: Jo-
kainen kuntaan jätetty euro 
tuottaa meille yhteistä hy-
vinvointia.

Markku Koskela 
Puheenjohtaja Iin Yrittäjät
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Infoa yrityksille 
kunnan hankinnoista 

Miten päästään puitetoimittajaksi?  
Mitä ovat kestävän kehityksen kriteerit kunnan

hankinnoissa? Tulevia vuoden 2019 hankintoja ja
tarjouskilpailumenettelyä esittelevät mm. tekniset

palvelut ja ateria- ja tilapalvelut. 
 

ke 19.12.2018 klo 8.30-10 
Micropolis päärakennuksen 

koulutustila, Piisilta 1, Ii 

Ilmoittaudu ennakkoon 
 14.12.2018 mennessä: 

Helena Ylisirniö, p. 040 3513 397, 
helena.ylisirnio@micropolis.fi 

 

Tilaisuudessa jouluinen kahvitarjoilu.

Avoimet työpaikat ja kesätyöt 
CV- ja työhakemuspaja 

Paikallisia yrityksiä 
Ammattikirjasto  

Kevytyrittäjyys 
Tietoiskuja 

Kahvitarjoilu 

pe 25.1. klo 9-14 
Iin Autokeidas - Kärkkäinen 

 

 

IiRekry 2019 
KOULUTUS- JA 

TYÖNHAKUMESSUT 

 ii.fi/rekry IiRekry 2019

Yhteistyössä Iin kunnan työllistämispalvelut ja Micropolis Oy 

Maksuton valokuva
työhakemukseen! 

Taikuri  

VILLE-VALTTERI 

SATOKANGAS

Esiintymässä

pe 25.1. klo 9-14.30

Credit Agency Finland Oy
Micropolis,  91100 Ii
010 666 1145
www.cafinland.fi

Pohjoissuomalaista osaamista

• Perintäpalvelu
• Laskutus- ja muistutuspalvelu

Iin Yrittäjien puheenjohtajana 
jatkaa Markku Koskela. Syys-
kokouksessa 10.12. Iin Micro-
poliksessa hallitukseen valittiin 
uutena Outi Kantola, Pasi Ou-
tila, Veli Paakkola ja Eero Turti-
nen. Hallituksessa jatkavat Juho 
Tauriainen, Joona Österberg, 
Heimo Turunen ja Tuija Alikos-
ki, joka on toiminut myös sih-
teerinä. 

Kuvassa Tuija Alikoski, Markku 
Koskela, Outi Kantola, Pasi Ou-
tila, takana Eero Turtinen, Veli 
Paakkola, Heimo Turunen ja 
Juho Tauriainen. Kuvasta puut-
tuu Joona Österberg. 

Iin Yrittäjien vuoden 2019 hallitus

Verkkosivujen, Googlen ja Facebookin 
maksuttomat mahdollisuudet markkinoinnissa 

ti k11.12. klo 8-12 Iin Micropolis.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Juho Tauriainen 040 743 8373, 
juho.tauriainen@studiosalama.fi

Tervetuloa!

Juha Ahola, Vauhtipyörä Ahola Oy Tiina Räisänen, Verkkoasema

Kunnan tehtävä on tuottaa 
kuntalaisille hyvinvointia. 
Kunta tuottaa sekä lakisää-
teisiä että vapaaehtoisia 
palveluita. Lakisääteiset pal-
velut ovat nimensä mukai-
sesti pakko järjestää joko 
tuottamalla ne itse tai osta-
malle ne ulkopuolisilta yri-
tyksiltä tai organisaatioilta. 
Kunnilla on velvollisuus 
järjestää lähes 600 erilais-
ta lakisääteistä palvelua, 
joista suurimmat euromää-
räisesti ovat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut sekä 
peruskoulu- ja päivähoito-
palvelut.

Kunnan tuottamien pal-
veluiden rinnalla kuntalai-
sille hyvinvointia tuottavat 
yksityiset palvelut, suurim-
pana euromääräisesti lienee 
päivittäistavarakauppa. Yri-
tykset ovat pääosin pieniä, 
paikallisten omistamia. Kun 
ostaa paikalliselta yrityksel-
tä, jää tuotteeseen tai palve-
luun sijoitettu raha pääosin 
omaan kuntaan ja luo yrittä-
jyyttä ja työllisyyttä.

Iin sijainti Oulun seudulla 
vaikuttaa siihen, että iiläisillä 
on mahdollisuus hyödyntää 
Oulun seudun monipuoli-
sia palveluita ja erikoista-
varakaupan tarjontaa. Mitä 
enemmän tavaroita ostetaan 
Oulusta, sitä enemmän iiläis-
ten ostovoimaa valuu oman 
kunnan ulkopuolelle. Ja sitä 
vähemmän iiläisillä yrityk-
sillä on mahdollisuus ke-

Palveluita kuntalaisille
hittää omaa toimintaansa ja 
monipuolistaa tarjontaansa.

Ehkä eniten kauppaa 
on kuitenkin viime vuo-
sina muuttanut internetin 
mukanaan tuoma sähköi-
nen kauppa eli verkkokaup-
pa. Koko maailma kaikkine 
palveluineen on muutaman 
klikkauksen takana. Verkon 
kautta tarjolla olevien pal-
veluiden ja tavaroiden mää-
rä on loppumaton. Yksikään 
lähikauppa tai kivijalkamyy-
mälä ei pysty tarjoamaan 
samanlaista tuotevalikoi-
maa. Ostammekin tavaroita 
ja palveluita verkosta entis-
tä enemmän. Ostaminen ver-
kosta on helppoa ja tuotteet 
toimitetaan usein perille ko-
tiin asti. Kuka voisikaan vas-
tustaa näin hyvää palvelua?

Kun tämä kehitys jatkuu 
riittävän pitkään, seurauk-
sena on, että lähipalvelut vä-
hitellen kuihtuvat ja lopulta 
kuolevat. Mitä pitäisi tehdä? 
Yhtä yksittäistä selvää vas-
tausta tuskin on olemassa, 
mutta mahdollisuuksia on.

Iin ja Kuivaniemen yrit-
täjät ovat kehittäneet Paikal-
lista –merkin osoitukseksi 
siitä, että he haluavat palvel-
la iiläisiä ja ohikulkijoita 
laadukkaasti ja ympäristöys-
tävällisesti. Lista mukana 
olevista yrityksistä löytyy 
facebook –sivuilta, kun lait-
taa hakuun sanan Paikal-
lista. Mukaan mahtuu vielä 
uusia yrityksiä ja liittymis-

ohjeet löytyvät sivuilta. Mu-
kana oleville yritykselle on 
järjestetty esimerkiksi some 
–koulutusta, jotta yrityk-
set osaisivat itse hyödyntää 
verkkoa mm. markkinoin-
nissa.

Mutta me kaikki voim-
me kuluttajina valita, mis-
tä ostoksemme teemme. 
Me teemme päätökset! Nyt 

kun on joulu tulossa ja lah-
jaostokset ainakin osin vielä 
tekemättä, tehkäämme yh-
teisesti päätös, että hyödyn-
nämme paikallisten yritysten 
tuottamia palveluita ja tuot-
teita. Se on hyvä päätös, josta 
me kaikki hyödymme.

Ari Alatossava
kunnanjohtaja, Ii

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava

MAKSUTTOMAT 
MAHDOLLISUUDET VERKOSSA

Markku Koskela jatkaa iin Yrittäjien puheenjohtajana s. 6
Neste Ii J. Nenonen Oy vähentää roskaa s. 7
Iin Putkiasennus Goman kierrättää jätteet  s. 7
Muovipakkaukset kiertoon myös Iissä s. 8 
Oulunkaari rakentamassa uutta maakuntaa s. 9
Yhdessä Emmintuvalla s. 9

Liikkujan tekosyyt - ja ratkaisut niihin s. 10
Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva muuttuu s. 10
Vuoropuhelulla ratkotaan monta sote-asiaa s. 11
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Usein mietitään ja pohditaan 
tärkeää kysymystä, miten 
yrityksiä saadaan houkutel-
tua sijoittumaan kuntaan? 
Tai kuinka uusia yrityksiä 
syntyisi kunnan alueelle? 
Nämä ovat tärkeitä pohdin-
toja, joiden ääressä kannat-
taa myös kuntapäättäjien 
välillä viivähtää.

Tällä hetkellä elämme ta-
loudessa korkeasuhdanteen 
aikaa. Olemme mahdollises-
ti saavuttaneet jo suhdan-
nehuipun. Taloudessa on 
säännönmukaisesti nousuja 
ja laskuja ja on ihan varmaa, 
että tätäkin nousua seuraa 
vielä aika, jolloin talous yskii 
ja menee alaspäin.

Talouden nousu näkyy 
myös Iissä. Yritykset työllis-
tävät enemmän, työpaikko-
ja on vapaana ja moni työtön 
on päässyt töihin. Iin työt-
tömyysprosentti on alitta-
nut 10 %:n ollen alimmillaan 
koko 2010-luvun, ehkä alim-
millaan jopa vuosikym-
meniin. Voimme aiheesta 
todeta, että kehitys on ollut 

Iin ja Kuivaniemen yrittäjien hallituksen jäsenet olivat Iin kunnan vieraana yrittäjien ja kunnan tapaamisessa.

Kunta ja yrittäjät yhteisessä tapaamisessa
Iin kunta järjesti Iin ja Kui-
vaniemen Yrittäjien halli-
tukset kokoontuivat 7.11. 
yhteiseen tapaamiseen Iin 
kunnanvirastolle. Aiheena 
ajankohtaiset asiat ja kunnan 
talousarvio 2019. 

Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava kertoi kunnan ajan-
kohtaisista asioista esitellen 
muun muassa ensi vuoden 
talous- ja toimintasuunni-
telmaa. Positiivisina asioina 
hän mainitsi alhaisen työt-
tömyyden, eli ei koskaan 
Iin kunnan historiassa ole 
työttömyys ollut alle 10 
prosentin, kuten nyt. Tuu-
livoimaloiden hän kertoi 
tuovan kuntaan miljoonan 
euron vero tulokertymän. 

Kunnan investointitahdin 
Alatossava kertoi olevan ta-
louden näkökulmasta äärira-
joilla ja kunnan velkamäärä 
on noussut merkittävästi. 
Koulu- ja liikuntakeskus ovat 
suurimpia rakentamiskoh-
teita tällä hetkellä. Koulujen 
laajennuksia on tiedossa tu-
levinakin vuosina. Kaavoi-
tuksessa Seljänperälle on 
tulossa yhdeksän omakoti-
talotonttia merinäköalalla. 
Karhuun on tulossa 2-3 vai-
heessa 60 tonttia. Hyvistä 
vuokra-asunnoista on ollut 
puutetta. Siihen on vastat-
tu kaavoittamalla Alarannan 
tien varteen kolmelle-neljäl-
le rivitalolle rakennuspaikat. 
Myös Iin Vuokratalot Oy:llä 

on rakentamissuunnitelmia. 
Kärkkäisen lähelle on tu-

lossa lisää kaupan palvelu-
ja, kertoi Alatossava. Siitä 
johtuen täytyy toteuttaa lii-
kennejärjestelyjä 4-tiellä ja 
mahdollisesti liikennevalot-
kin ovat tulossa ohjaamaan 
liikennettä. 

Uusia yrityksiä  
runsaasti
Uusia yrityksiä tulee kun-
taan tämän vuoden kulues-
sa noin 50, joka on normaalia 
enemmän. Väestön kasvun 
pysähtyminen taas hieman 
huolestuttaa eli näillä nä-
kymin on väestön suhteen 
tulossa miinusmerkkinen 
vuosi. 

Alatossava kyseli yrittä-
jiltä syitä, miksi Iihen muu-
tetaan asumaan. Yleisesti 
nähtiin, että 4-tien paranemi-
nen pohjoiseen lyhentää vä-
limatkaa Kemiin ja Tornioon 
sekä lasten harrastusmah-
dollisuuksien paraneminen 
lisää lapsiperheiden asumi-
sen kiinnostavuutta Iissä. 

Iin Micopolis Oy:n toi-
mitusjohtaja Leena Vuo-
tovedellä oli esityksensä 
johtolauseena ”Liity edellä-
kävijöiden joukkoon” ja Ii on 
kasvun paikka! Hän esitte-
li myös Paikallista -hanketta, 
jossa on nyt mukana reilut 30 
yritystä. Siihen kuuluminen 
vahvistaa Vuotoveden mu-
kaan yritysten kilpailukykyä. 

Kuivaniemeltä toivomuksia 
ja terveisiä
Kuivaniemen yrittäjien halli-
tuksen jäsenet toivoivat uu-
sien rakentajien saamista 
Kuivaniemelle. He kertoivat 
Kuivaniemellä olevan tyhjiä 
halleja ja kiinteistöjä yrityksi-
en käyttöön. Toivomuslistal-
la oli Kuivaniemen keskustan 
kehittäminen sekä torin ja 
puistojen saaminen. Katujen 
päällystämisissä olisi töitä 
ja Kirkkotien risteysalueen 
kunnostaminen tulisi hoitaa 
Neste Nelosparkki Oy:n koh-
dalta sekä toivomuslistal-
la oli myös useiden muiden 
teiden kunnostamisia. He 
kantoivat huolta myös tur-

veyrittäjien tulevaisuudesta 
ja olivat kiinnostuneita kuu-
lemaan Kuivaniemen läm-
pölaitoksen / Biotermo Oy:n 
ja tuulimyllyjen rakentami-
sen tilanteesta. He toivoivat 
myös työmatkaliikenteen ke-
hittämistä. 

Kunnan puolelta luvat-
tiin yritysasiamiehen viran 
perustaminen vuoden sisällä 
yrityksien palvelemiseen ja 
kasvuun auttamisessa. Yrit-
täjien ja kunnan yhteisiä ta-
paamisia päätettiin jatkaa 
vähintään kaksi kertaa ensi 
vuoden aikana. HT

Kunnan rooli yritysten kasvussa ja uusien yritysten sijoittumisessa
todella myönteistä ja voim-
me siitä iloita. Mekin saam-
me nauttia siitä myönteisesti 
”hyrinästä”, joka Suomeen 
on saatu aikaan ja olla siinä 
mukana.

Uusien työpaikkojen syn-
tymisessä olennainen vaiku-
tus on yrityksillä ja yrittäjillä. 
Uudet työpaikat syntyvät 
pääosiltaan yrityksiin. Yri-
tykset joko kasvavat tai sit-
ten syntyy kokonaan uusia 
yrityksiä uusilla liikeideoilla 
ja toimintatavoilla. Kilpailu 
laittaa ponnistelemaan ja ke-
hittämään tuotteita ja ideoi-
ta, joilla liikevaihtoa saadaan 
lisää ja samalla myös tarvi-
taan uusia osaajia ja ammat-
tilaisia erilaisiin tehtäviin.

Työmarkkinoiden kysyntä ja 
tarjonta 
Talouden myönteinen ke-
hitys on tuonut mukanaan 
myös uuden ehkä yllättävän-
kin ilmiön. Puhutaan ”koh-
taanto-ongelmasta”. Samaan 
aikaan kun on työttömyyt-
tä, on myös vapaana ja auki 

runsaasti työpaikkoja. Ky-
syntä ja tarjonta eivät koh-
taa. Tämä voi johtua siitä, 
että ei ole juuri tiettyyn teh-
tävään olevaa työvoimaa 
tarjolla paikkakunnalla. Toi-
saalta asumisolosuhteet tai 
liikkumismahdollisuudet ei-
vät aina mahdollista työn 
vastaanottamista. Tällainen 
osaajapula vaikeuttaa mo-
nen yrityksen kasvua ja ke-
hittämistä.

Mikä on kunnan roo-
li yritysten kasvussa tai 
uusien yritysten sijoittumi-
sessa? Kunta on ennen kaik-
kea mahdollistaja. Kunnan 
rooli on luoda puitteita, 
mahdollisuuksia yritysten 
sijoittumiselle. Näitä ovat 
muun muassa kaavaratkai-
sut, asuntopolitiikka, tontit, 
kunnallistekniikka, hankin-
nat ja yritysneuvonta. Kunta, 
virkamiehet ja päättäjät, voi 
olennaisesti vaikuttaa myös 
ilmapiiriin, mikä kunnassa 
on. Olemmeko yritys/yrittä-
jäystävällisiä vai aiheuttaako 
kunnan toiminta työntävän 

vaikutuksen kunnasta pois. 
Toisaalta kunnan kasvu luo 
itsessään lisääntyvän kysyn-
nän alueen yrityksille ja nii-
den palveluille. Siksi meidän 
kannattaa pyrkiä myös asu-
kasmäärän kasvattamiseen.

Valmistelemme kunnassa 
ensivuoden budjettia. Bud-
jetissa on tulot ja menot sekä 
investoinnit. Hiljattain ko-
koonnuimme Iin ja Kuiva-
niemen yrittäjien hallitusten 
kanssa keskustelemaan kun-
nan näkymistä ja yrittäjien 
toiveista ja terveisistä kun-
nan kehittämiseksi. On tär-
keää kuulla, mitä kuntalaiset 
ajattelevat kunnan kehit-
tämisestä. On myös tärke-
ää kuulla alueen yrityksiä ja 
heidän näkemyksiään, kuin-
ka kuntaa voidaan kehittää 

entisestään. Säännöllinen 
vuoropuhelu tekee hyvää ja 
nostaa esiin uusia kehittäviä 
ajatuksia.

Näillä ajatuksilla haluan 
toivottaa kaikille hyvää lop-

puvuotta ja talven odotusta 
sekä positiivistä mieltä!

Johannes Tuomela
Iin kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 

Johannes Tuomelan mukaan 
säännöllinen vuoropuhelu te-
kee hyvää ja nostaa esiin uusia 
kehittäviä ajatuksia.
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Huoltoa raskaisiin maanrakennus- ja 
metsäkoneisiin

Iin Vuoden nuori yrittäjä

Jokivarren Puutarha Ky Iin Vuoden Yrittäjä 2018

Iin Vuoden Yrittäjänä 2018 
palkittiin Iin Yrittäjien ja Iin 
kunnan toimesta Jokivar-
ren Puutarha Ky, yrittäjänä 
Auli Tolonen. Yli-Olhavas-
sa sijaitse yritys täytti tänä 
vuonna 30 vuotta. Yrittäjä on 
osallistunut Iin Yrittäjien toi-
mintaan noin 15 vuoden ajal-
la. 

Perinteinen maatalous ei 
kiinnosta minua pätkääkään, 
mutta kotikylältä en halua 
muuttaakaan, ajatteli Auli 
Tolonen ennen yrityksen pe-
rustamista. Viljelylinjalta 
puutarhuriksi valmistunut 
Auli päätti lähteä yrittäjä-
kurssille ja perusti sen käy-
tyään puutarhayrityksen 
kotinsa viereen Yli-Olha-
vaan.

-Alku oli kaikkea muu-
ta kuin lupaava. Lämmitys-
laite ei suostunut toiminaan 
kasvihuoneessa ja uuden 
osan saavuttua huomattiin 

Auli Tolonen Jokivarren Puutar-
ha Ky palkittiin tänä vuonna Iin 
Vuoden Yrittäjänä.

sähköasennuksissakin vikaa. 
Kotitalo oli täynnä taimia, 
eikä kasvihuone valmistu-
nut ajoissa. Sitten tuli vielä 
jääpato jokeen ja kasvihuone 
jäi veden alle, muistelee To-
lonen yrityksen alkutaival-
ta. Onneksi kyläläiset tulivat 
apuun ja jotenkin siitäkin sel-
vittiin.

Auli toteaakin yrittäjä-
uraan mahtuneen myös päi-
viä, jotka hän vaihtaisi pois, 
vaikka yrittäminen sinällään 
on ollut unelmien täyttymys 
ja hyvinkin palkitsevaa.

Nykyisin Jokivarren puu-
tarhalla on kaksi kasvihuo-
netta. Takana on vilkas kesä. 
Pääsääntöisesti myynti ta-
pahtuu suoraan puutarhalta. 
Iin ja Yli-Iin toreilla kävim-
me keväällä ja kesällä, sekä 
jonkin verran toimitamme 
kukkia eri liikkeisiin. Asia-
kaskunta koostuu lähialueen 
asukkaista, sekä kesäasuk-

kaista Ii-Kuivaniemi-Oijär-
vi-Yli-Ii alueilta. Joulukukkia 
myydään Itsenäisyyspäiväs-
tä alkaen puutarhalta Yli-Ol-
havassa sekä 16.12. lähtien 
jouluun saakka Iin järjestö-
talolla, Auli kertoo yritykses-
tään.

Auli Tolonen viihtyy 
työssään ja liikkuessaan kas-
vihuoneissa.

-18 ja 16 vuotiaat poikani 
ovatkin todenneet äidin asu-
van kasvihuoneissa, eivätkä 
ole oikein vielä innostuneet, 
kun olen luvannut kasvihuo-
neet heille perinnöksi, Auli 
naurahtaa. MTR

Pasi Paakkola, yritys Konehuolto Paakkola, palkittiin Iin Vuoden 
Nuorena yrittäjänä.

”Auli toteaakin yrittäjäuraan mahtuneen myös päi-
viä, jotka hän vaihtaisi pois, vaikka yrittäminen si-
nällään on ollut unelmien täyttymys ja hyvinkin 

palkitsevaa.”

Iin Vuoden Nuori yrittäjä 
-palkinnon sai Pasi Paakkola. 
Pasin yritys on Konehuolto 
Paakkola, joka huoltaa ras-
kasta maansiirto- ja metsäko-
nekalustoa ja toimii Komatsu 
Forest Oy:n sekä Liebherr 
Finland Oy:n merkkihuolta-
jana. 

- Vuoden nuoren yrittä-
jän palkinto lämmittää miel-
tä ja on mukava osoitus siitä, 
että ahkera työ on huomat-
tu. Työnteossa on hyvä drai-
vi päällä ja palvelua pyritään 
koko ajan kehittämään pa-
remmaksi ja laajentamaan 
asiakkaiden tarpeita vastaa-
vaksi. 

Konehuolto Paakkola 
liikkuu sinne missä asiakas 
huoltoa tai korjausta tarvit-
see, aikaa tai paikkaa katso-
matta.  Yrityksellä on myös 
uusi hallitila Porkantiellä, 
missä mahtuu korjaamaan 
isoakin kalustoa. 

–Hallitila mahdollistaa 
monipuolisempia ja laajem-
pia korjaus- ja huoltotoimen-
piteitä, joita ei välttämättä ole 
mahdollista suorittaa maas-

tossa. Toiminnan laajentues-
sa ensimmäisen työntekijän 
palkkaus alkaa kohta olla 
käsillä. Avoimia työhake-
muksia otetaan vastaan, Pasi 
lohkaisee.

Paakkola on toiminut 
yrittäjänä vuodesta 2011. 
Vuonna 2017 toiminta vaih-
tui koneurakoinnista kone-
huoltoon ja yrityksen nimi 
vaihtui. 

– Uskon ymmärtäväni 
asiakkaan tarpeita parem-
min, sillä aikaisemmin olin 
itse heidän asemassaan. Sil-
lä, että palvelu on nope-
asti saatavilla esimerkiksi 
koneen rikkoutuessa hanka-
lassa tai kiireellisessä tilan-
teessa, saattaa olla asiakkaan 
urakan kannalta erittäin tär-
keä asia. 

-Yrittäjänä toimiminen on 
antoisaa. Pidän sen tuomasta 
vastuullisuudesta ja vapau-
desta. Koen olevani onne-
kas työskennellessäni alalla, 
josta pidän erittäin paljon. 
Kaikki päivät ovat erilaisia, 
eikä aamulla aina tiedä mitä 
päivä tuo tullessaan ja se so-

pii minulle.
Konehuolto Paakko-

la haluaa kiittää kaikkia 

asiakkaitaan ja yhteistyö-
kumppaneitaan hyvästä yh-
teistyöstä. 

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 
timo.ojala@pp9.inet.fi
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Markku Koskela jatkaa Iin Yrittäjien puheenjohtajana

Iin Yrittäjien puheenjohtaja-
na jatkaa Markku Koskela. 
Syyskokouksessa 10.12. Iin 
Micropoliksessa hallitukseen 
valittiin uutena Outi Kanto-
la, Pasi Outila, Veli Paakkola 
ja Eero Turtinen. Hallituk-
sessa jatkavat Juho Tauriai-
nen, Joona Österberg, Heimo 
Turunen ja Tuija Alikoski, 
joka on toiminut myös sih-
teerinä. 

Toimintasuunnitelmas-
sa on kirjattu tavoitteena 
olevan vuonna 2018 paikal-
listen pienten ja keskisuur-
ten yritysten ja yrittäjien 
edun ajaminen, järjestötoi-
minnan vahvistaminen sekä 
toimialueensa taloudellis-
ten, henkisten ja sosiaalisten 
voimavarojen kasvattami-
nen. Paikallista -hankkeen 
toimintaan osallistutaan ak-
tiivisesti. Syyskokouksessa 
julkistetaan yhdessä Iin kun-
nan kanssa vuoden yrittäjä-
palkinnon saaja yhdistyksen 
valintaperusteiden mukai-
sesti. Lisäksi valitaan ja pal-
kitaan alle 35-vuotias Iin 
Nuori Yrittäjä, tämäkin yh-
dessä Iin kunnan kanssa.

Jäsenet voivat esittää asi-
oita hallituksen käsiteltäväk-
si. Hallitus tulee kutsumaan 
kokouksiinsa kunnan elin-

keinotoimen virkailijoita 
ja luottamushenkilöitä tai 
muun alan erikoistuntijoi-
ta riippuen kokouksissa kä-
siteltävästä asiasta. Hallitus 
muodostaa tarvittaessa myös 
eri alojen toimikuntia. 

Yhteistyötä kunnan luot-
tamushenkilöiden ja virka-
miesten kanssa jatketaan 
pitämällä yhteyttä Iin kun-
nanhallitukseen ja yrittäjä-
valtuutettuihin. Toimitaan 
aktiivisesti Iin kunnan elin-
keino-ohjelman laatimisessa 
ja sen toteuttamisessa.

Iin lukion oppilaiden yrit-
täjätapahtumaan osallistu-
taan lukiolaisten ehdoilla ja 
pidetään koulutoimeen yh-
teyttä, osallistutaan mah-
dollisuuksien mukaan 
Iin markkinoille, järjeste-
tään kevät- ja mahdollisesti 
syysretki, jatketaan kuntayh-
teistyötä, osallistutaan Iin 
yritystoiminnan kehittämis-
hankkeisiin ja osallistutaan 
nuorisokasvatukseen eri pro-
jektien puitteissa. 

Kokouksen jälkeen siir-
ryttiin viettämään vapaa-
muotoisempaa pikkujoulua.

Juhlassa Iin kunta ja Iin 
Yrittäjät palkitsivat Iin Vuo-
den Yrittäjänä Jokivarren 
Puutarha Ky:n, yrittäjänä 

Auli Tolonen. Iin Nuorena 
yrittäjä palkittiin Pasi Paak-
kola, Konehuolto Paakko-
la Ky. 

Kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava sanoi yrittäjien olevan 
kunnan voimavara nume-
ro yksi. Yrittäjät järjestävät 
kuntalaisille mitä moninai-
sempia heidän tarvitsemiaan 
palveluja. Samalla Alatos-
sava mainitsi, että kunnas-
sa on hyvä olla tarjolla niin 
yksityistä kuin julkista pal-
velutuotantoa. Pikkujoulun 
juhlaillallista esittelivät ra-
vintola Chuan Yi -yrittäjät 
Jenni Zhang ja Timo Räihä. 
He kertoivat aloittaneensa 
ravintolayrittäjinä Iin Micro-
poliksessa kolmisen kuu-
kautta sitten. Ravintola on 
avoinna joka päivä. Arkisin 
tarjotaan lounasta ja viikon-
loppuisin ruokaillaan Ála 
Carte listalta. Ravintolassa 
on myös täydet anniskeluoi-
keudet. Vapaamuotoisessa 
pikkujoulussa oli mm. arpa-
jaiset. Musiikista vastasi soit-
tamisen ja laulun merkeissä 
musiikin ammattilainen 
Tony Harju. 

Heimo Turunen

Syyskokoukseen Iin Micropoliksella osallistui 18 henkeä.

Chuan Yi -ravintolayrittäjinä toimivat Iin Micropoliksessa Jenni 
Zhang ja Timo Räihä. He esittelivät monipuolisen pikkujoulume-
nun. 

Illan musiikista vastasi musiikin 
ammattilainen Tony Harju. 

Anna Turtinen kukitti yrittäjien sihteerin Tuija Alikosken, puheenjohtajan Markku Koskelan ja rahas-
tonhoitajan Heikki Helekosken.

Iin Yrittäijen ja Iin kunnan toimesta palkittiin Iin Vuoden Yrittäjänä Jokivarren Puutarha Ky, yrittäjänä 
Auli Tolonen. Iin Nuorena yrittäjänä palkittiin Pasi Paakkola, Konehuolto Paakkola. Palkintoa olivat luo-
vuttamassa Tuija Alikoski, Anna Turtinen ja Markku Koskela Iin Yrittäjistä sekä Teijo Liedes ja Ari Alatos-
sava Iin kunnasta. Riitta Paakkola myymässä arpoja pikkujouluun osallistuneille. 
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomat

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

NAUDAN 
LUOMULIHAA 

SUORAMYYNTINÄ 
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa 
avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!
040 838 1648

Ohjelmassa myös yhteislaulua.
Ohjelma 5 € sis. kahvin väliajalla.

Tervetuloa!

Kuivaniemen ja Simon 
Pelimannien

Joulukonsertti
Kuivaniemen Aseman 

liikuntasalissa
su 9.12.2018 klo 14.00.

IIN KIRKKO KE 12.12. KLO 19
Oulun Fröökynät-tyttökuoro
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

Tervetuloa konsertteihin!
Iin seurakunnan musiikkityö

KUIVANIEMEN KIRKKO TO 13.12. KLO 19
Lauluyhtye Lumoa ja Jyrki Kauppinen
Vapaa pääsy.

JOULUKONSERTTI

JOULUKONSERTTI

www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600

Illinsaaren kaavoitukseen 
suunnitellaan lisättävän 
kymmenen uutta myytä-
vää tonttia olemassa olevan 
kaava-alueen jatkeeksi. Illin-
saaresta toivotaan kunnalle 
vetovoimaista asuntoaluet-
ta.

Illinsaaren uusien tont-
tien kaavoitusta viedään 
nopealla aikataululla eteen-
päin niin, että kunnalla olisi 
ensi kesälle varattuna rahat 
alueen infrastruktuurin ra-
kentamiselle.

– Tontit ovat kooltaan 
noin 1 500 neliötä.  Ne ovat 
nykyisen asemakaava-alu-
een jatkeena saaren pohjois-
puolella, tekninen johtaja 
Janne Jokelainen kertoo. 

Tikkasenharjussa puoles-
saan on tehty kaavamuutos 
Elokujalle. Aiemmin alueelle 
rakennettaviin taloihin vaa-
dittiin tehokas energiavaa-
timus. Tämä ei houkutellut 

Illinsaareen suunnitellaan lisää 
myytäviä tontteja

rakentajia alueelle. Alueella 
on tällä hetkellä 21 vapaata 
tonttia.

– Sinne rakentui huonos-
ti taloja. Nyt se energiarvaa-
timus purettiin ja myytävät 
tontit ovat normaaleja oma-
kotitalotontteja, Jokelainen 
toteaa.

Kunnalla 127 vapaata 
tonttia
Iin kunnan myytävän ole-
vat tontit ovat Tikkasen-
harjussa 6-8 euroa neliöltä. 
Liesharjussa hinnat tarjo-
ushinta on 12 euroa neliöl-
tä. Siellä on tällä hetkellä 57 
vapaata tonttia. Alaran-
nalla on 12 tonttia. Karhun 
alueelle on tekeillä kaava-
alue, ja Karhuun on tulossa 
noin 50 omakotitalotonttia. 
Aluetta rakennetaan useas-
sa vaiheessa tulijamäärän 
perusteella.

Kaakkurinniemessä on 
3 valmista tonttia ja 19 inf-
rastruktuuria vailla ole-
vaa tonttia. Tällä alueella 
kaavoitus on kuitenkin 
valmiina. Kuivaniemen kaa-
va-alueella on 15 vapaata 
tonttia.

– Kun uusia alueita tulee, 
hinta on jossakin 15 euron 
tietämillä, Jokelainen mai-
nitsee.

Kunnalla on tällä hetkellä 
127 vapaata tonttia. Ne kaik-
ki ovat myös vuokrattavissa 
tai myynnissä. 

Seljänperältä tontteja 
merinäköalalla
Jos tontti halutaan vuokra-
ta, on sopimuksessa lunas-
tukseen oikeuttava kohta. 
Sopimuksessa on kolmen 
vuoden tarjousaika, jolloin 
tontin saa edullisempaan 
hintaan. Tämän ajan men-

tyä umpeen, nousee hin-
ta markkina-arvoon. Tontin 
vuosivuokra on 5 prosent-
tia tontin myyntihinnas-
ta. Myyntihinta puolestaan 
määräytyy neliöhinnan ja 
tontin koon mukaisesti.

– Omarantaisia tontteja 
meillä ei ole yhtään. Meil-
lä on parhaillaan kaavapro-
sessi menossa Seljänperän 
alueelle, jonne on noin 10 
omakotitalon kaava-alue 
syntymässä. Niistä kaikista 
on merinäköala, Jokelainen 
toteaa.

Parhaillaan kunnassa 
pähkäillään Seljänperän alu-
een ennakkomarkkinointia. 
Kunnan tavoitteena on, että 
alueen tontteja myytäisiin 
paljon ennen infrastruktuu-
rin rakentamista. (J-JR)

Illinsaareen tulee lisää tontteja myyntiin.

Hyvällä maulla tehtyä 
kotiruokaa ja kotileivonnaisia

aidoista raaka-aineista.

PYYDÄ TARJOUS AJOISSA!
040 575 7192

hakkilataina@gmail.com

Kaikenlaiset juhlatarjoilut

PITOPALVELU

Muistathan 
joululaatikot!!! 

ruoka- ja kahvitilaisuuksiin
vuosikymmenten 

kokemuksella.
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IIN ALUE
Sanajumalanpalvelus to 6.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä Itsenäisyys-
päivä, aihe Kiitos isänmaasta. Toimittaa Ruotsalainen Tapani, kanttorina 
Savolainen Eija. Kirkkokuoro. Kolehti sotiemme veteraanien hengellisen 
työn tukemiseen Veteraanivastuu ry:n kautta. Jumalanpalveluksen yh-
teydessä järjestetään tavarakolehti. Kirkon aulassa on kori, johon voit 
toimittaa hyvin säilyvää kuivatavaraa. Tuotteet jaetaan joulun aikaan 
tarvitseville oman seurakunnan diakoniatyön kautta. Tuotteet voivat 
olla elintarvikkeita tai hygieniatuotteita. Esim. kahvia, makeisia, säilyk-
keitä tai saippuaa, hammasharja.
Partiolaisten soihtukulkue to 6.12. klo 18 Iin kirkko. Kulkue kirkolle 
lähtee partiokololta klo 17.30 lippukunnan lipun johdolla. Kirkossa oh-
jelmassa on kirkkoherran puhe, partiolupausten antaminen ja syksyllä 
suoritettujen merkkien jakaminen.
Messu su 9.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Kuninkaasi tulee 
kunniassa. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Mu-
siikkiryhmä Kirkkokuoro. Kolehti Raamattujen ja Uusien testamenttien 
painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, 
vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nigeriassa. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä järjestetään tavarakolehti. 
Pyhäkoulu su 9.12. klo 10-11 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Anna lapselle lahja joulukeräys 24.11.-10.12. Keräystä varten pysty-
tämme joulukuuset 24.11. - 10.12. - kirkkoherranviraston aulaan Iissä, 
Kuivaniemen Kukka Pirttiin, Osuuspankin Iin konttoriin ja Micropolik-
seen. Kuusesta voit ottaa koristeen, jonka mukana on pakettikortti ja 
siinä on tiedot lahjan saavan tytön/pojan iästä. Voit ottaa mukaan myös 
lahjakassin, johon lahjan voi laittaa. Jos lahja ei mahdu lahjakassiin, voit 
tuoda lahjan muovipussissa. Lahjaa ei tarvitse paketoida. Tuo hankki-
masi lahja ja em. pakettikortti lahjakoriin viimeistään ma 10.12. Seura-
kunnan ja sosiaalitoimen henkilöstöt toimittavat lahjat perheille. Kerä-
yksen järjestävät yhteistyössä Iin Seurakunta, Iin kunnan sosiaalitoimi, 
LC Ii, Iin Vuokratalot Oy, Iilaakso Oy, Micropolis Oy.
Lahjoita kassillinen jouluiloa lähimmäisellesi Haluaisitko ilahduttaa 
vähävaraista lähimmäistäsi? Voit ostaa kauppalistan mukaiset ostok-
set, pakata ne kassiin ja tuoda Iin seurakunnan diakoniatoimistoon p. 
040 7376 955 tai taloussihteerille ma 10.12. mennessä. Itse leivottuja 
ja valmistettuja tuotteita emme voi ottaa vastaan. Diakoniatyöntekijä 
jakaa joulukassit apua tarvitseville. Kauppalista: joulumakeisia, piparei-
ta, puuroriisiä, sekahedelmiä, rusinoita, pähkinöitä, kaupan glögiä tai 
mehua, perunamuusijauhetta, liha- tai kalasäilyke ja hedelmäsäilyke. 

Kauneimmat joululaulut ja puurojuhla ma 10.12. klo 17 Väli-Olhavan 
Kirkkosali.
Nuorisokuoro Fröökynöiden joulukonsertti ke 12.12. klo 19 Iin kirkko. 
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelma 5 €.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 13.12. klo 13.
7-iltapäivä to 13.12. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Nuortenilta to 13.12. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 13.12. klo 18.15 Iin seurakuntasali, joulujuhla.
Roope & Julia kauneimmat joululaulut la 15.12. klo 16 Iin kirkko. Roope 
& Julia -duon luotsaamat kauneimmat joululaulut. Luvassa konsertti sekä 
yhteislauluja.
Messu su 16.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä 3. adventtisunnuntai, aihe 
Tehkää tie Kuninkaalle. Toimittaa Ruotsalainen Tapani, kanttorina Jaakko-
la Markku. Kolehti Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden vahvistami-
seen paikallisseurakunnissa koulutusten ja tapahtumien avulla Hengen 
uudistus kirkossamme ry:n kautta.
Lasten kauneimmat joululaulut su 16.12. klo 12 Iin kirkko. Tapahtuman 
jälkeen joulukahvit ja -mehut seurakuntatalolla. 
Kauneimmat joululaulut su 16.12. klo 18 Iin kirkko. Mukana Iin Mies-
laulajat.
Kauneimmat joululaulut ke 19.12. klo 19 Iin kirkko. Mukana kitarahuilu-
duo Jari Ruonala ja Sara Laakkonen. Laulutilaisuudessa voit antaa joulu-
lahjan maailman heikoimmassa asemassa oleville lapsille. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 20.12. klo 14.30. Voit pyytää 
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Jouluyön messu ma 24.12. klo 23 - ti 25.12. Iin kirkko. Pyhäpäivä Jouluaat-
to, aihe Lupaukset täyttyvät. Toimittaa Kinnunen Matti, kanttorina Tuomi-
koski Tiina. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Joulukirkko ti 25.12. klo 10 Väli-Olhavan kirkkosali. Pyhäpäivä Jouluaa-
mu, Joulupäivä. Aihe Nyt Betlehemiin! Toimittaa Ruotsalainen Tapani, 
kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahas-
tolle.
Tapaninpäivän messu Iin Hoiva-osastolla ke 26.12. klo 13.
Aattohartaus ma 31.12. klo 18 Iin kirkko. Pyhäpäivä Uudenvuodenaat-
to. Toimittaa Soronen Pekka, kanttorina Savolainen Eija. Musiikkiryhmä. 
Kolehti Viron kirkon lähetyskeskuksen toiminnan tukemiseen, lähetys-
kasvatukseen ja yleiseen seurakuntatyöhön, lapsi- ja nuorisotyöhön sekä 
vankilatyöhön Virossa.
Iin ja Kuivaniemen diakoniatoimistot ovat suljettuna 20.12. - 
6.1.2019. 

Katso lisätietoja ja tapahtumia: www.iinseurakunta.fi

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus to 6.12. klo 10 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä 
Itsenäisyyspäivä, aihe Kiitos isänmaasta. Toimittaa Soronen Pekka, kant-
torina Jaakkola Markku. Kolehti Sotiemme veteraanien hengellisen työn 
tukemiseen Veteraanivastuu ry:n kautta. Jumalanpalveluksen yhteydes-
sä järjestetään tavarakolehti, ks tietoa Iin alueen kirkolliset. 
Kappelintoimisto on suljettu ma 12.11. - ti 18.12.
Sanajumalanpalvelus su 9.12. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän 
aihe Kuninkaasi tulee kunniassa. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina 
Eija Savolainen. Kolehti Raamattujen ja Uusien testamenttien painatta-
miseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloi-
hin ja sairaaloihin Suomessa ja Nigeriassa. Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä järjestetään tavarakolehti ks. tietoa Iin alueen kirkolliset. 
Anna lapselle lahja joulukeräys ja Lahjoita kassillinen jouluiloa lä-
himmäisellesi keräyksistä lisätietoa Iin alueen ilmoituksissa.
Seurakuntakerhon ja perhekerhon yhteinen puurojuhla ma 10.12. 
klo 10 Kuivaniemen seurakuntasali. Aloitetaan kirkossa klo 10 yhteisellä 
adventtikirkolla, ja sen jälkeen menemme seurakuntatalolle puurojuh-
laan. Kyytiä tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä taksi Anne Miettuseen p. 
040 571 8618. 
Lauluyhtye Lumoan joulukonsertti to 13.12. klo 19 Kuivaniemen kirk-
ko. Hengellisin konsertein Oulun seudulla kiertänyt kolmen naisen Lau-
luyhtye Lumoan muodostavat Sanni Salo, Tiina Saukkoriipi-Haapala ja 
Kaisa Kauppinen. Tässä konsertissa Jyrki Kauppisen upean täyteläinen 
ääni täydentää naisääniä yhteisnumeroissa. Konserttiin on vapaa pääsy.
Kauneimmat Joululaulut su 16.12. klo 18 Kuivaniemen kirkko. Mukana 
Iin Mieslaulajat.
Puurojuhla ja kauneimmat joululaulut ti 18.12. klo 17 Oijärven kirkkosali. 
Iin ja Kuivaniemen diakoniatoimistot ovat suljettuna 20.12. - 
6.1.2019. 
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Seuraava Iisanomat nro 26
ilmestyy 20.12.2018. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 13.12. mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 0400 385 281)

Luola-Aavan kyläseuran 
järjestämä Jouluinen tapah-
tuma tiistaina 27.11. ky-
lätuvalla oli mukava ja 
lämmin tilaisuus, väkeä oli 
tuvan täydeltä. Iin Lausu-
jat lausuivat runoja sekä 
Kuivaniemen ja Simon Pe-
limannit esittivät musiikkia 
illan ohjelmana. Kyläseu-
ra kiittää kaikkia ohjelman 
esittäjiä sekä yleisöä, samoin 
Iin kuntaa, joka osallistui ta-
pahtuman järjestelyihin. 

-Toivottavasti jatkossa-
kin saamme järjestää yhtä 
mukavia juttuja myös syrjä-
kylällä!

Arja Honkamaa, 
kuvat Juhani Honkamaa

Luola-aavalla jouluinen tapahtuma

Joulukuu 2018 
IiSanomien ilmestyminen:
IiSanomien joulunumero (nro 26) 
ilmestyy to 20.12. 
johon tulee myös joulutervehdyksiä. 
Materiaalin toivoisimme olevan 
toimituksessa 13.12. mennessä.

Tammikuu 2019 
IiSanomien ilmestyminen: 
to 10.1. ja to 24.1.
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Pop Up -kauppakeskuksen 
avajaisissa riitti vilskettä

Ii Tuunaa Pop Up -kaup-
pakeskukseen saa-
pui avajaispäivänä 
runsaasti kiinnostunei-
ta kansalaisia tutustumaan 
paikallisiin tuotteisiin. Kä-
sityöt, leivonnaiset ja lihaja-
losteet tekivät kauppansa.

Vanttuita, kakkuja, mak-
karaa, kitaroita, koruja ja 
paljon muuta tarpeellista ja 
hieman tarpeetontakin. Tätä 
kaikkea oli tarjolla entisen 
Valintatalon tiloihin nous-
seessa Pop Up -kauppa-
keskuksessa. Avajaisissa ja 
seuraavana lauantaina riitti 
kiinnostuneita ihmisiä. Iiläi-
nen Raija Paavola tuli tutus-
tumaan kauppakeskukseen 

uteliaisuuden vuoksi.
– Halusin tietää, millaista 

tämä Ii Tuunaa on. Join juuri 
hyvät kahvit ja tutustuin va-
likoimaan. Kyllä täältä jou-
lulahjaideoita sai, Paavola 
kertoo.

Seija ja Alpo Kaisto hank-
kivat kauppakeskuksesta li-
hatuotteita.

– Olemme J-J-Lihan asi-
akkaita ja se on erittäin hy-
vää luomulihaa. Heti kun 
huomasimme, että se on 
täällä myymälässä, niin pää-
timme tulla ostoksille, Seija 
Kaisto sanoo.

Heidän mielestään pop 
up -myymälälle olisi vastai-
suudessakin tarvetta Iihin, 

koska väkeä oli paljon liik-
keellä.

– Käymme myöhemmin 
joululahjaostoksilla, koska 
täällä on mukavia tuotteita. 
Täällä on hyviä käsintehty-
jä villatuotteita, Alpo Kais-
to totesi.

Myymäläpäällikkö Ter-
hi Tolonen oli tyytyväinen 
avajaisten vilskeeseen.

– Kauppa on käynyt hy-
vin. Porukkaa on hyvin 
liikkeellä. Lihatuotteita on 
myyty reilusti. Lisäksi lei-
vonnaiset ja käsityöt käyvät 
kaupaksi tasaiseen tahtiin, 
Tolonen tietää. (J-JR)

Meri-Lapin laite- ja soitinhuollon Arto Tikkanen myi soittimia.

Hopeikon työpajassa valmistettiin vanhoista hopealusikoista koruja. Vasemmalta: Pauliina Haikara, 
Annukka Pitkänen ja Kaisa Heinonen.

Terhi Tolonen (oik.) myy Seija ja Alpo Kaistolle lihatuotteita.

Raija Paavola tuli tutustumaan 
kauppakeskukseen.

Pohjois-Suomen roskismes-
tari 2018 -kilpailussa oli tar-
koitus kartoittaa ihmisten 
ympäristötietoutta. Kilpailu 
järjestettiin Iin Pop Up -kaup-
pakeskuksessa torstaina. Ki-
saan osallistui 15 henkeä.

Roskismestarin tittelistä 
miteltiin älypuhelimilla. Kil-
pailukysymykset käsittivät 
muun muassa roskien lajitte-
lua ja hiilipäästöjen suuruut-
ta.

– Oikeasta vastauksesta 
ja reagointiajasta sai pisteitä, 

Iissä nimitettiin Pohjois-Suomen roskismestari
Tuunataan työtä -hankkeen 
projektisuunnittelija Veli-
Pekka Korhonen kertoo.

Pääpalkintona oli Kekki-
län lahjoittama kompostori. 
Kakkoselle ja kolmoselle oli 
tuotepalkintoja.

– Järjestämme vastaavia 
kilpailuja jatkossakin, koska 
haluamme levittää ympäris-
tötietoutta. Nyt kartoitamme, 
millaisia kokemuksia saam-
me Pop Up -kauppakeskuk-
sesta, Korhonen kertoo.

Kilpailun voittaja iiläinen 

Anniina Häyrynen on iloinen 
voitostaan.

– Voitto oli mukava yllä-
tys. Minulla oli kilpailussa 
kaksi salaista asetta. Toka-
luokkalaisella pojallani oli 
viime viikolla ympäristöopis-
ta kierrätystehtäviä. Lisäksi 
olin juuri lukenut lehdestä, 
että Iissä on alkanut muovin-
kierrätys. Muu tietämykseni 
perustui yleistietoon, Häyry-
nen toteaa.

Palkintokompostori tuli 
tarpeeseen, koska Häyrysen 

Roskismestarikilpailun voitta-
jakolmikko. Voittaja Anniina 
Häyrynen on keskellä. Hänen 
oikealla puolellaan on Katja 
Miettunen ja vasemmalla puo-
lellaan Olli Häyrynen.

kotikompostori on välillä tal-
vella täynnä.

– On ollut mietinnässä, 
että toinenkin pitäisi hank-
kia. Nyt tuli tämä ongelma 
ratkaistua, hän iloitsee.
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Unto Kukan johtama Kui- 
vaniemen ja Simon peli- 
mannien perinteinen joulu- 
konsertti on sunnuntaina 
9.12. kello 14 Kuivaniemen 
Aseman liikuntasalissa. 

Ohjelmassa on tuttuja 
joululauluja, joihin useisiin 
voi myös yleisö osallistua. 
Suositulla konsertilla on jo 
pitkä vuotuinen perinne, sil-
lä ensimmäinen konsertti 
järjestettiin vuonna 2004.

Pelimannien joulukonsertti Kuivaniemellä

Viime vuoden konsertissa esiintymässä Kalevi Sumén, Unto Kukka, Raimo Hentonen, Anne Riepula, Veikko Viinamäki, Kyllikki Kaarre, Mikko Karhu, Anita Tuuttu, Veijo 
Kauppila, Leena Hentonen, Paavo Kaarre ja Selina Ylitalo.

Joulumyyjäisissä herkkuja ja käsitöitä
Iin seurakuntatalolla pi-
detyissä perinteisissä jou-
lumyyjäisissä oli välillä 
tungokseen saakka kiin-
nostuneita. Iin Haminan 
vanhempainyhdistys ry:n 
järjestämässä tapahtumassa 
oli tarjolla tuttuun tapaan kä-
sitöitä, joululeivonnaisia, ar-
poja ja paikallisia tuotteita.

Monet myyjäisvieraat 
veivät kotiin muun muassa 
piparkakkutaloja, joulupul-
laa, villasukkia ja käsityö-
nä tehtyjä takansytykkeitä. 
Vanhempainyhdistyksen 
hallituksen jäsen Tuula Räi-
sänen kertoo, että tänä vuon-
na seurakuntatalolta oli 
varattu 22 pöytäpaikkaa.

– Se on sopiva määrä, Kari Holma myi kalentereita, kirjoja ja maalauksia.

Tuula Räisänen ja Matti Hautakangas (8v) ovat Haminan vanhempainyhdistyksen pöydän vieressä.

Jenny Kenttälän pöydästä sai 
muun muassa käsityönä tehty-
jä sytykkeitä. 

Seurakunnan pöydän ääressä osallistuttiin arvontaan. Pöydän takana ovat Piritta Aatsinki (vas.) ja Satu Sassi.

että ihmiset pääsevät liik-
kumaan. Varattujen pöytä-
paikkojen lisäksi meillä on 
muutama ilmainen pöytä-
paikka koululaisille, Räisä-
nen kertoo.

Vanhempainyhdistys oli 
tehnyt tilaisuuteen yli 100 
torttua. 

Iin seurakunnan pöydässä 
oli arvontaa ja lapsiperheil-
le suunnattu joulupuukerä-
ys. Kyseisellä tempauksella 
vähävaraisille perheille kerä-
tään joululahjoja.

– Se on pari viikkoa käyn-
nissä. Toimitamme lahjo-
ja diakonia- ja sosiaalityölle, 
jotka vievät ne sitten omille 
asiakkailleen, diakoni Piritta 
Aatsinki sanoo. (J-JR)

Olli Kohonen jatkaa 
Pohjois-Pohjanmaan 
Vasemmiston puheenjohtajana
Pohjois-Pohjanmaan Vasem-
misto piti syyskokouksen 
24.11. Muhoksella. Piirin pu-
heenjohtajana jatkaa sairaan-
hoitaja Olli Kohonen Oulusta. 
Varapuheenjohtajiksi valittiin 
Heidi Haataja Limingasta ja 
Sari Janatuinen Kempeleestä.

Piirihallitukseen valittiin 
edellä mainittujen lisäksi Aija 

Autio Ylivieskasta, Jorma 
Hanhela Oulusta, Risto Hei-
nonen Raahesta, Jouni Jus-
sinniemi Pyhäjärveltä, Eero 
Kinare Kalajoelta, Tauno Ki-
velä Iistä, Jaakko Latvanlehto 
Muhokselta, Carina Läntinen 
Utajärveltä, Suvi Röntynen 
Oulusta ja Matti Vähänen Ou-
lusta.

Illinsaaren frisbeegolfradan 
ilkivalta kummastuttaa
Iin päättäjiä
Illinsaaren frisbeegolfradal-
la tapahtuneet toistuvat ilki-
vallanteot ovat poikineet jo 
lukuisia rikosilmoituksia. Iin 
päättäjät kummastelevat jat-
kuvaa kunnan ja Pohjois-Iin 
voiman omaisuuden rikko-
mista.

Illinsaaressa on rikottu 
frisbeegolfheittopaikkoja ja 
-koreja. Lisäksi hiihtoladun 
pohjia on turmeltu. Niihin on 
tehty kaivantoja ja vastaavia 
asioita. Myös valvontakame-
roita on tehty toimintakyvyt-
tömiksi. Viimeisin tihutyö 
on viime viikolta, jolloin la-
tu-uralle oli vieritetty kiviä. 
Kunta kävi siirtämässä ne 
pois. Ilkivalta-alue on Illin-
saaren koilliskulmassa.

– Kyllä tässä nyt tuhansi-
en eurojen vahingoista puhu-
taan. Ne ovat veronmaksajien 
euroja. Me pystyisimme ne 
eurot järkevämminkin käyt-
tämään ja palvelemaan kun-
talaisia, tekninen johtaja 
Janne Jokelainen sanoo.

Ilkivallasta on tehty kol-

me rikosilmoitusta, ja polii-
silla on parhaillaan tutkinta 
käynnissä. 

– Sen kun tietäisi mistä 
tämä kaikki johtuu. Frisbee-
golfrata on tehty kuntalaisten 
käyttöön ja sellaisena se aio-
taan pitää, kunnanjohtaja Ari 
Alatossava linjaa.

Kunnanjohtaja kertoo, että 
kunta ei aio missään vaihees-
sa perääntyä asiassa ja vetää 
rataa mistään muualta.

– Se ei onnistu, koska ym-
pärillä on yksityisiä maita. 
Tuskinpa kukaan haluaa, että 
omalla pihalla on frisbeegolf-
rata, Alatossava sanoo.

Kiistanalainen maatilkku 
on Pohjois-Iin voiman omis-
tuksessa. Sen suurin omista-
ja on PVO Vesivoima.

Asia lähti liikkeelle viime 
keväänä, kun ensimmäinen 
valvontakamera oli poistettu 
alueelta ja viety poliisille. Ke-
sästä saakka alueella on ollut 
kunnanjohtajan mukaan eri-
asteisia ilkivallantekoja.

Jakkukylän kyläyhdistys 
on kerännyt kylälle suun-
nitellun Skandinavian pi-
simmän kevyenliikenteen 
riippusillan 50 000 euron 
omarahoitusosuuden. Ra-
hankeräys käynnistettiin 6. 
heinäkuuta järjestetyssä pyö-
räilytapahtumassa. Keräys 
toteutettiin tarjoamalla yrityk-
sille, yhteisöille ja yksityisille 

Jakkukylä sai kerättyä riippusilta-
hankkeen omarahoitusosuuden

ihmisille mahdollisuus ostaa 
nimi siltarakenteisiin kiinni-
tettävään Omistaja, Toivon 
ankkuri tai Rakkautta-laat-
taan. Lähes sata yksityishen-
kilöä tai pariskuntaa sekä 16 
yritystä on osallistunut kerä-
ykseen. Keräykseen voi edel-
leen osallistua osoitteessa 
www.jakkukyla.fi/riippusil-
ta. HK
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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 Valtarintie 2   
Haukipudas Nikintie 1

Cambrigde valmentaja 
Sanna Tervonen P. 040 721 3772 

sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUT

PITOPALVELUA

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

KLASSINEN HIERONTA & SHIATSU

WWW.MONIXI.FI   P. 045 2733 180

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

• fysioterapia • akupunktio
• lihaskalvokäsittelyt 
• kotikäynnit ikääntyville

Meillä myös ilta-aikoja

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 VUOTTA

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE: Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U SFurkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Elias
Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUT

Viimeisen parin viikon ai-
kana on julkisuudessa ol-
lut keskustelua Illinsaaren 
frisbeegolf radasta, radan 
maanomistuksesta, luvista 
ja radan särkemisestä aina 
valtakunnan medioita myö-
ten. Me maanomistajat ha-
luamme tällä kirjoituksella 
kertoa asian oikean tilan ja 
oikaista julkisuudessa esiin-
tyneitä virheellisiä tietoja. 

Pohjois-Iin voima on kos-
kitila, joka ulottuu Iijoen 
Kruunusaaresta aina Jakku-
kylään asti. Tilan pinta-ala 
on 189 hehtaaria. Koskiti-
laan kuuluu pääosin Iijoen 
pohjoispuolen vesi- ja ran-
ta-alueet kuitenkin niin, että 
Illinsaaressa kiinteistö ulot-
tuu myös joen eteläpuolelle, 
siten Illinsaaren pohjois-

POHJOIS-IIN VOIMASTA JA ILLINSAAREN FRISBEEGOLF RADASTA
puolen ranta-alueet kuulu-
vat koskitilaan. Koskitila on 
muodostettu omaksi kiin-
teistökseen lohkomiskirjalla 
30.12.1944. Koskitila muo-
dostettiin siitä Pohjois-Iin 
jakokunnan vesialueesta, 
jonka omistajana oli pääosin 
Pohjolan Voima noin 60 pro-
sentin omistusosuudella. 

Lohkomistoimituksen 
jälkeen koskitila ei kuulu 
enää minkään tilan yhteisiin 
alueisiin, vaan on oma tila. 
Koskitilan omistajiksi tuli-
vat ja merkittiin ne henkilöt, 
joiden omistamiin tiloihin 
tai tilanosiin tuolloin loh-
komistoimituksen aikaan 
kuului koskiosuuksia sekä 
sellaiset koskiosuuksien os-
tajat, jotka pystyivät oston-
sa asiakirjoilla todentamaan. 

Lohkomistoimituksen jäl-
keen on omistajien pitänyt 
ja pitää edelleen hakea lain-
huuto erikseen. 

Vuosikymmenien saa-
tossa Pohjolan Voima on 
hankkinut omistukseensa 
osuuksia koskitilasta muilta 
maanomistajilta ja PVO-Ve-
sivoima Oy:n omistuksen-
sa on tällä hetkellä 90600 / 
95600 osuutta. Lisäksi Iin 
kunta omistaa 1040/95600 
osuutta, Metsähallitus 
1900/95600 osuutta ja For-
tum 800/95600 osuutta. 
Näillä omistajilla ja heidän 
osuuksillaan on lainhuuto 
eli heidän omistus on rekis-
teröity maanmittausjärjes-
telmään. 

Näiden lainhuudon saa-
neiden omistajien lisäk-

si koskitilalla on muitakin 
omistajia ja he omistavat yh-
teensä 1260/95600 osuutta 
eli 1,3 prosenttia kiinteistös-
tä. Kuinka monta muuta 
osakasta koskitilalla on ja 
mikä on yksittäisten osak-
kaiden omistusosuus koski-
tilasta, ei ole tiedossa, koska 
muut omistajat eivät ole ha-
keneet lainhuutoa tai eivät 
ole sitä omistukselleen saa-
neet. Olisikin tärkeä, että 
omistajat hakisivat omistuk-
selleen vahvistuksen, jotta 
rekisteriin saataisiin kaikki 
kiinteistön omistajat. 

Kiinteistön omistajiksi 
on kevään ja kesän aikana 
ilmoittautunut henkilöitä, 
jotka ovat järjestäneet kiin-
teistön nimissä kokouk-
sia ja esiintyvät kiinteistön 

osaomistajina. Näille hen-
kilöille ei ole myönnet-
ty lainhuutoa ja heidän 
omistuksensa on siten sel-
vittämättä lainvoimaises-
ti, vaikka he mahdollisesti 
osuuden omistaisivatkin. He 
voisivat tulla omalla ni-
mellään esiin ja tuoda esiin 
omat motiivinsa. 

Kiinteistön hallinnoi-
mista ja omaisuuden hoitoa 
varten lainhuudon saaneet 
omistajat pyysivät Oulun 
käräjäoikeutta nimeämään 
kiinteistölle uskotun mie-
hen. Oulun käräjäoikeus on 
1.10.2018 määrännyt vara-
tuomari Markku Koskelan 
Pohjois-Iin Voiman usko-
tuksi mieheksi hoitamaan 
tilan hallintoa omistajien yh-
teiseksi hyväksi. 

Uskottu mies mm. pitää 
viralliset kokoukset, joissa 
päätetään koskitilan asiois-
ta. Uskottu mies ei ratkaise 
kenellä on omistusoikeus ti-
laan, vaan tietolähteenä käy-
tetään lainhuutorekisteriä. 
Omistusoikeuden merkitse-
minen lainhuutorekisteriin 
kuuluu maanmittauslaitok-
selle sekä omistusoikeudes-
ta päättäminen riitaisissa 
tapauksissa tuomioistuinlai-
tokselle.

Pohjois-Iin Voiman omis-
tajien puolesta

Ari Alatossava
kunnanjohtaja / mayor
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Koskikaran alueen leikki-
puisto on avattu Illinsaaren 
sillan kupeeseen. Puistoon 
mahtuu monenikäisiä leik-
kijöitä erilaisiin härveleihin, 
jotka on toimittanut Lappset 
Group. Suunnittelun lähtö-
kohtana on ollut mahdolli-
simman luonnonmukainen 
leikkipaikka, jossa viihtyvät 
lapset ja heidän vanhem-
pansa.

Leikkipuiston rakenta-
minen ja välineet maksoivat 

Koskikaran leikkipuistossa 
piisaa vauhtia ja vilskettä

noin 140 000 euroa. Julkisen 
leikkivälinekilpailun voitti 
Lappset Group, joka tarjosi 
avajaisissa lauantaina 24.11. 
kuumaa mehua ja pipareita 
kaikille avajaisvieraille. Tar-
joilusta huolehti Mannerhei-
min lastensuojeluliitto.

– Kaikki välineet on tar-
koituksellisesti suunniteltu 
tähän puistoon. Koskikaras-
sa on paljon välineitä, joita 
on ainoastaan täällä, ympä-
ristönhoitaja Hilla Karppi-

Leikkipuistossa oli vilskettä avajaispäivänä.

Iisa Tuomela (9v) on katkaissut avajaisnauhan Koskikaran puistossa.  Nauhaa pitelevät Vilma Paakkola (8v) vasemmalla ja Olga Hok-
kanen (9v) oikealla.

nen korostaa.
Koskikaran puistos-

sa on tehty keinotekoisesti 
maamäkiä, joissa voi las-
kea vaikka pulkalla. Lisäksi 
puistossa on jalan alla mu-
kavalta tuntuva metsän-
pohjamatto. Laitteiden värit 
noudattavat luonnonmukai-
suutta ja viereisellä ajotielle 
on tehty hidastetöyssy lap-
siliikenteen takia. Puiston 
rakensi maarakennus J. Päk-
kilä Oy.

Heti alussa leikkiväline-
suosikiksi lasten keskuu-
dessa nousi vaijeriliuku. 
Vastaavaa laitetta ei ole Iis-
sä missään puistossa

– Se oli tosi hyvä, kos-
ka se menee niin nopeasti. 
Menin heti siinä viisi ker-
taa, Iisa Tuomela (9v) tote-
aa. (J-JR)

Kaksoset Onni ja Toivo Suorsa (4v) nauttivat mehua leikkipuistos-
sa. Onnilla on musta hattu.

Ympäristönhoitaja Hilla Karppinen on tyytyväinen puiston saa-
maan suosioon.

Testijuoksussa 
paljon osallistujia
Iin Yrityksen järjestämän 
testijuoksusarjan marras-
kuun osakilpailuun tuli yllä-
vän suuri osallistujajoukko. 
Kovahkossa tuulessa piti 
kärki Limingan Niittomies-
ten juoksutallin johdolla ko-
vaa kiirettä.  

Kympin nopein oli suo-
mussalmelaistaustainen Jani 
Juntunen, joka uhkasi jopa 
Markku Nikkasen kuukau-
siennätystä. Paikalla kuva-
ushommissa ollut Nikkanen 
jännitti kovasti ennätyksen-
sä puolesta. Juntunen jäi lo-
pulta vain kaksi sekuntia 
Nikkasen viimesyksyisestä 
ajasta. Moninkertainen juni-
oreiden SM-mitalisti Samuli 
Hussa ja Tuomas Aho olivat 
hyvässä tuntumassa. Nuo-
rukaisten perässä veti kovan 
kympin M40-sarjaykkönen 
iiläinen Hannu Niemelä. 

Huomiota herätti vasta 

16-vuotiaan Johannes He-
landerin kova meno. Helan-
der juoksi kasisatasen viime 
kesänä alle kahden minuu-
tin, ja kestävyys näyttää hy-
vältä jo peruskuntokauden 
alussa. Vuotta nuorempi Jiri 
Juntunenkaan ei ujostellut 
aikuisten seurassa. Vauh-
tia riitti veteraani-ikäisil-
lä Hannu Niemelän lisäksi. 
Kalajoen Junkkareihin pa-
lannut Jukka Kauppila, jolla 
on arvokisamitaleita MM- ja 
EM-kisoista puolirepullis-
ta, näytti mallia nuoremmil-
leen. 

Kauppilan hyvä vetoapu 
auttoi naisten kympillä Pu-
dasjärven urheilijoiden Iida 
Haatajan reippaasti alle 40 
minuutin.  Vitosella oli ilah-
duttavasti nuoria. Nopein 
oli kuitenkin lokakuun ta-
paan Arto Hiltula.  PH

TULOKSET 
Miehet 10 km: 1) Jani Juntunen LNM 33.43, 
2) Samuli Hussa LNM 33.55, 3) Tuomas 
Aho LNM 34.07, 4) Johannes Helander 
LNM 36.37, 5) Joona Holappa LNM 37.03, 
6) Heikki Tiiro IiY 39.44, 7) Juho Hiltunen 
NMKYU 40.04, 8) Lauri Päkkilä Haukipu-
das ja Jukka-Pekka Laulajainen LNM 40.29, 
10) Janne Eskelinen Oulu 40.48, 11) Jiri Jun-
tunen LNM 40.50.
M40 10 km: 1) Hannu Niemelä ONMKYU 
35.53, 2) Marko Mattila VKV 39.20, 3) Rogis 
Rouge-Oikarinen NRT 45.11. 
M45 10 km: 1) Tuomas Ronkainen KoskRi 
39.53, 2) Jorma Puurunen PuU 47.52. 
M50 10 km: 1) Pekka Kukkula IiY 40.42, 2) 
Teuvo Kuusela Kemi 40.59, 3) Pekka Kuok-
kanen IiY 41.39, 4) Kim Kivelä Ideax 42.43, 
5) Juha Tiilikainen KeMaKi 43.39, 6) Jukka 
Palokangas Oulu 43.48, 7) Jarmo Holappa 
KeMaKi 46.32. 
M55 10 km: 1) Hannu Laurila ONMKYU 
39.06, 2) Ismo Pudas IiY 40.34, 3) Taisto 
Latvalehto LNM 42.59, 4) Vesa Savolainen 
HauHe 56.11. 
M60 10 km: 1) Jukka Kauppila KaJu 38.36, 2) 
Pertti Lapinkangas ONMKYU 41.52, 3) Au-
lis Kaasinen ONMKYU 44.35, 4) Esko Taka-
lo OlsHe 47.00, 5) Reijo Hummastenniemi 
OlsHe 49.44. 
M65 10 km: 1) Esko Karvinen KeMaKi 
1.02.31. 
M70 10 km: 1) Kauko Meriläinen OlsHe 
50.06, 2) Alpo Talvensaari KeMaKi 50.46, 3) 
Erkki Manninen OlsHe 53.24, 4) Alpo Pel-
konen OsVa 1.01.52. 
M75 10 km: 1) Eero Hanni KeMaKi 50.52, 2) 
Heikki Paukkeri KeMaKi 58.18. 
M80 10 km: 1) Paavo Takalahti KeMaKi 
1.06.48. 
Naiset 10 km: 1) Iida Haataja PuU 38.36, 2) 
Ella Reinikainen LNM 45.20. 
N50 10 km: 1) Marjut Koskela Oulu 49.08. 

N55 10 km: 1) Kariina Kauppinen ONM-
KYU/kkm 48.35. 
N65 10 km: 1) Ritva Ylisiurua ONMKYU/
kkm 56.36. 
Miehet 5 km: 1) Arto Hiltula IiY 19.15, 2) 
Kari Peltokorpi LNM 22.42, 3) Timo Heik-
kilä PuU 26.10. 
P15 5 km: 1) Aapo Mäkiniemi LNM 21.05, 
2) Justus Maalo LNM 22.39, 3) Emil Huomo 
OP 23.59, 4) Jimi Kenttälä OP 26.23. 
P13 5 km: 1) Paavo Niemelä ONMKYU 
21.07, 2) Iisakki Siira LNM 22.22. 
Naiset 5 km: 1) Kerttu Puranen LNM 23.28, 
2) Saana Backman IiY 25.20. 
T15 5 km: 1) Sanni Tohmola OP 25.36, 2) 
Laura Gröhn OP 26.07.

Paavo Takalahti, M80 on uskol-
linen Testijuoksun kävijä. Ta-
voiteaika alittui reilusti. 

Lähdössä oli porukkaa tien täydeltä. Kuvassa 156 Pekka Kukkula, 
130 Tuomas Ronkainen, 103 Pekka Kuokkanen. 
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Myytävänä leivonnaisia, torttukahveja, arpoja ym. ym. 
TERVETULOA

Järjestää Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen 
Kuivaniemen osasto.

keskiviikkona 12.12. klo 10 - 14 
Kuivaniemen vanhustentalon kerhohuoneella 

Joulumyyjäiset

La 8.12.2018 
klo 10-15

Kuivaniemen
nuorisoseuralla

Joulumarkkinat

Paikkavaraukset: 
Raimo/ 
p. 044 20 944 96

KINKKU-
BINGO

Ma 10.12. klo 18.00
2 23

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 720 € mp | 500 €  pr 51
2x100 € | 5 x atriakinkku

8

Tervetuloa!

klo 8.45 Seppeleenlasku sankarihaudoille, 
 Oijärvi
klo 9.15 Seppeleenlasku sankarihaudoille, 
 Olhava
klo 10.00 Jumalanpalvelus ja seppeleenlasku sankarihaudoille, 
 Iin ja Kuivaniemen kirkot

Linja-auto K. Hekkanen Oy lähtee Oijärven hautausmaalta klo 9, Sampolan tienhaara klo 
9.15 Närränharjun kautta Kuivaniemen kirkkoon jumalanpalvelukseen. Pysähtyy tarvit-
taessa Kuivajokivarressa, Kievarin pihassa ja Kuivaniemen Nuorisoseurantalon pihassa. 
Kuivaniemeltä kuljetus lähtee Merihelmeen seppeleen laskun jälkeen. Linja-auto pysähtyy 
tarvittaessa Olhavassa koulun pysäkillä. 
Paluukyyti samoja reittejä takaisin Merihelmestä juhlan jälkeen.

Seppeleiden laskussa on nuoria Iin nuorisovaltuustosta yhdessä kunnan, seurakunnan ja 
veteraanijärjestöjen edustajien kanssa.

klo 11.30-  Itsenäisyyspäivän juhla, Merihelmi
 Juhlakahvit
 Lippukulkue  Siniristilippumme, pelimannit
 Iin kunnan tervehdys  Pekka Koskela
 Kirkon lapsikuoro Synnyimaan laulu, Veteraanien iltahuuto
 Juhlapuhe Matti Kinnunen
 Kuivaniemen Pelimannit Hiljaiset soinnut. Ilman kuuta ja aurinkoa
 Veteraanien kukittaminen    
 Kirkon lapsikuoro  Finlandia-hymni
 Maamme laulu   Pelimannit, kirkkokuoro, yleisö

klo 15.30 alk. Itsenäisyyspäivän jazz-konsertti Museokahvila Huilingissa. 
 Olli Estola Quartet feat. Alice Carreri, Tapio Wiik. VAPAA PÄÄSY!

Yhteistyössä: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos ja Iin seurakunta
Tervetuloa!

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 
TO 6.12.2018

LISÄTIETOA:
Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos  
Riitta Räinä p. 050 3950 305, Heini Perttula p. 040 701 6150
Kuivaniemen Sotaveteraanit ry:n pj Pekka Ellilä p. 0400 289 761
Iin Sotaveteraanit ry:n pj Matti Turtinen p. 0400 284 195
Oijärvi Jouko Pääkkölä 0400 380 531
Iin Seurakunta Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633

Iissä kerätään tarinoita. 
Asialla on Hellie Oy, joka 
tallentaa kansalaisten muis-
toperintöä. Siihen voivat 
kuulua nauhoitteet, kuvat, 
asiakirjat ja sukupuut. Hel-
lie Oy tallentaa elämänkaa-
ren ohjattuna haastatteluna. 
Tälla tavalla elämäntarinat 
jäävät jälkipolville talteen.

Tarinat ja dokumentit 
tallennetaan digitaalisesti. 
Aineisto luovutetaan asiak-
kaalle ja hän päättää, kenelle 
muistoperintönsä antaa.

Hellie Oy:n asiantuntija 
Jarmo Alasiurua tietää, että 
Iissä on rikas tarinaperinne. 

– Luonnonilmiöitä, en-
nustajia, selvännäkijöitä, 
ihmisten välisiä suhteita, 
siirtolaisuutta, elinkeinoja,  
uittoa, kalastusta, metsäs-
tystä, maatilan hoitoa, kou-
lunkäyntiä, tienverkostoa. 
Tarinoita löytyy valtavasti, 
Alasiurua sanoo.

Hän tunnustautuu Hel-
lie Oy:n tarinankeräyspro-
jektin ideoijaksi. Alasiurua 
kypsytteli ajatusta vuosia, ja 
kun viime keväänä Iissä jär-
jestettiin TarinaFestivaali, 
konkretisoitui idea. Alasiu-
rua tapasi festivaalilla hoi-
vapalveluyritys Hellie Oy:n 
Annamari Salmi-Vilhusen. 
Tämä puolestaan kertoi, että 
tarinoinnista on saatu muis-
tisairaiden hoidossa hyviä 
tuloksia. Niinpä ihmisten 
tarinoita päätettiin kerätä 
talteen. Vauhtiin toiminta 
pääsi marraskuun alusta.

Tietoa jälkipolville
Alasiurua on kirjallisen toi-
mintansa puolesta kerännyt 
Iijokiseudun perinnetietout-
ta toistakymmentä vuotta. 
Tänä aikana hän on haasta-

tellut kymmeniä ihmisiä ja 
kuullut monia arvokkaita 
juttuja Iin seudun elämästä. 

Ne antavat Alasiuruan 
mukaan jälkipolville arvo-
kasta tietoa siitä,  millaista 
on ollut esivanhvempien ja 
sitä aikaisempien sukupol-
vien elämä.

– Tarinat lisäävät yhtei-
söllisyyttä ja nykypäivän 
ihmiset osaavat niiden mu-
kaan arvostaa juuriaan.

– Ne antavat myös ym-
märrystä siitä, miksi ihmiset 
vanhoina ovat käyttäyty-
neet niin kuin he ovat teh-
neet, Alasiurua arvioi.

Hellie Oy ei jätä itsel-
leen kerättyä aineistoa, vaan 
kaikki aineisto luovutetaan 
asiakkaalle. Tämän jälkeen 
kaikki dokumentit tuho-
taan. Yhtiötä sitoo vaitiolo- 
ja tietosuojavelvollisuus.

Mukana Oulun alueen 
kunnat
Hellie Oy:n toimitusjohtaja, 
Iistä lähtöisin oleva Anna-
mari Salmi-Vilhunen kertoo, 
että tarinoiden keräämistä 
on tarkoitus laajentaa Iin ul-
kopuolellekin.

–  Sisällytämme toimin-
taan myös Oulun alueen 
kunnat. Tarinoita kerätään 
myös pääkaupunkiseudul-
la. HelliE on todella innostu-
nut tarinoiden keräämisestä. 
Tarvetta tähän tuntuu ole-
van hyvinkin paljon, Salmi-
Vilhunen toteaa.

Hän kertoo, että Helli-
en resurssit riittävät tällä 
hetkellä tarinoiden kerää-
miseen. Väkeä kuitenkin 
lisätään sitä mukaa, kun tar-
vetta tulee. (J-JR)

Jarmo Alasiurua on tarinoiden kerääjä.

Tarinoiden tallentamisesta kiinnostuneet kansalaiset voivat saada toiminnasta 
tietoa osoitteesta www.hellie.fi tai sähköpostilla info@hellie.fi

YLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo

kinkkubingo
Tervetuloa! 

5 38
9

7 20su 9.12.2018 klo 17
pidetään tiistaina 18.12.2018 klo 15.00

kerhohuoneella.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

Tervetuloa! 

Kuivaniemen Vanhustentaloyhdistys ry:n 
varsinainen

SYYSKOKOUS

HUILINGISSA tiistaina 
14.12.2018 klo 17.
Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa joulupuurolle!
Johtokunta

Ii-seura ry:n   
SYYSKOKOUS

Arvontaa.
Kahvio.

Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*kinkku ja 1*50 €. Lopuksi 1x100 €.

• Syssin karaoke 
• Kinkkuarvonta
• Vapaa pääsy

YLI-OLHAVAN MAAMIESSEURALLA 
Oijärventie 1091

Joka lahjan tuo, hän lahjan saa (n. 5€)

Karaokeiltamat pikkujouluhengessä 
pe 7.12 klo 21-01.30

Jokainen ihminen on tarinan arvoinen

Johtokunta
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Iin joulunavajaiset vietet-
tiin perinteiseen tyyliin Nät-
teporissa. Seurakunnan 
tervehdyksen toi kappalai-
nen Pekka Soronen ja kunnan 
vastaavan lausui valtuuston 
puheenjohtaja Teijo Liedes. 
Paikalla vieraili myös joulu-
pukki, joulumuori ja heidän 
tonttuapulaisensa.

Samaan aikaan joulunava-
uksen kanssa Iissä oli monia 
muitakin tapahtumia. Kuten 
pop-up -kauppakeskuksen 
avajaiset ja kauppojen yö. Tä-
män vuoksi paikalla ei ollut 
niin paljon väkeä kuin edelli-
sinä vuosina.

Joulupukki hurmasi lapset 
joulunavajaisissa

Se ei kuitenkaan haitan-
nut ketään. Lapset ottivat rie-
muiten joulupukin vastaan, 
baarista tarjottiin jouluisia 
herkkuja ja teatteri Muka-
masin Markus Vaara sekä 
Kristiina Koivumies esittivät 
joulumusiikkia.

– Kaikki sujui hyvin. Kai-
killa oli mukavaa ja sehän 
on tärkeintä, tilaisuuden se-
remoniamestarina toiminut 
kulttuurituottaja Heini Pert-
tula arvioi.

Seurakunnan tervehdyk-
sessä kappalainen Pekka 
Soronen muistutti kodin ja 
koulun merkityksestä lapsen 

kasvamisessa.
– Yhteiskunnan perusta 

on perheessä ja kodissa. Lap-
set saavat perheessä hyvän 
pohjan elämälle vanhempi-
ensa ja ystävien kautta. Myös 
koulussa annetaan poh-
ja elämälle. Iissä on pitkät 
perinteet koulutyössä. Ny-
kyaikainen koulu on erilai-
nen kuin 1876 perustettu 
ensimmäinen koulu Pohjois-
Iissä pojille ja eteläpuolella 
Ellalassa tytöille.

– Ihmisen perustarve on 
tulla kuulluksi ja nähdyksi. 
Tätä perustaa koti on toteut-
tamassa parhaimmillaan. 

Usein kuullaan ammattilais-
ten suusta, että lapsi tulee 
kuulluksi kun hänen kans-
saan leikitään ja pelataan, 
yhdessä toimitaan. Se on hel-
pompi sanoa kuin tehdä, So-
ronen totesi.

Ympäristöarvot entistä 
tärkeämpiä
Iin kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Teijo Liedes 
viittasi osuudessaan kah-
den vuoden takaiseen 
puheeseensa samassa tilai-
suudessa. Silloin hän kertoi 
Iin energiansäästämisestä, 
hiilijalanjäljen vähentämises-
tä ja resurssiviisaudesta. Lie-
des myös kehotti suosimaan 
joululahjoissa iiläisiä Paikal-
lista-hankkeen yrityksiä.

– Ei pilata joulua niuhot-
tamalla mutta ei myöskään 
kerskakulutuksella. Tuoreen 
ilmastoraportin mukaan 
elämme ratkaisevia vuo-
sia, millaiseksi maapallon 
ja ihmiskunnan tulevaisuus 
muodostuu. Jatkuva ilmas-
touutisointi on jo aiheuttanut 
monissa ihmisissä ilmas-
toahdistusta. Meidän pitää 
kuitenkin kaikesta huolimat-

Joulupukin sylissä istuvat Eerika Paakkola (4v) ja Linnea Paakkola (7v).

Teatteri Mukamasin Markus Vaara ja Kristiina Koivumies esitti-
vät joululauluja.

Leevi Mertala (4v) valitsee ilmapalloa Kärkkäisen kauppojen yös-
sä olleelta klovnilta.

Teijo Liedes muistutti ympäris-
töarvojen tärkeydestä joulun 
aikana.

Pekka Soronen toi seurakun-
nan tervehdyksen.

Iin seurakuntalaisista kävi 
vaaliurnilla tänä vuonna 
16,4 prosenttia äänioikeute-
tuista. Edellisissä vaaleissa 
2014 luku oli 14,6 prosenttia.

Äänestäneitä oli nyt kaik-
kiaan 1001 ja ääniokeutettuja 
6 104. Ennakkoäänestyspro-
sentti oli 9,3. Iältään16-17 
-vuotiaiden äänestyspro-
sentti oli tänä vuonna 10,9 
prosenttia äänioikeutetuis-
ta.  Nuoria äänestäneitä oli 
29, ja 16-17 -vuotiaita ääni-
oikeutettuja oli tänä vuonna 
268. Edellisissä vaaleissa 8,2 
prosenttia nuorista äänestä-
jistä kävi uurnilla.

Iin kirkkoherra Tapani 
Ruotsalainen on tyytyäinen 
äänestystulokseen.

– Äänestysprosenttiin 
on ehkä vaikuttanut näky-
vyys sosiaalisessa mediassa 
ja lehdissä. Ennakkoäänes-
tyspaikkoja oli enemmän, 
joten äänestäminen oli vai-

Äänestysinto kasvoi Iin seurakuntavaalissa
vatonta, Ruotsalainen kom-
mentoi.

Valittuja ehdokkaita oli 
23, joista uusia 12. Heistä 
56,5 prosenttia on naisia ja 
43,5 prosenttia miehiä. Va-
littujen keski-ikä on 52 vuot-
ta. Suurimman äänimäärän 
sai Kristillisten perusarvo-
jen puolesta -ehdokaslista 
(43,5 prosenttia). Seuraavak-
si tuli Kotiseurakunnan puo-
lesta (34,8 prosenttia), jonka 
jälkeen tulivat Yhteinen 
kirkkomme Iissä (17,4) ja 
Kaikkien kirkko (4,3).

– Näyttäisi siltä, että val-
tuusto on nuorentunut ja se 
tietenkin tarkoittaa sitä, että 
nuorten ääni kuuluu pa-
remmin myös seurakunnan 
hallinnossa, Ruotsalainen 
arvioi. (J-JR)

VALITUT 
(suluissa äänimäärä):
Kristillisten perusarvojen 
puolesta
Pekka Sipilä (49, uusi)
Jonna Klasila (60, uusi)
Hilja Paukkeri (43)
Esko Turtinen (38, uusi)
Mika Jutila (31, uusi)
Sirkka-Liisa Turtinen (28, 
uusi)
Merita Mäenpää (24, uusi)
Saila Pakanen (22)
Antti Lapinkangas (22)
Salme Kallio (21)
Kotiseurakunnan puolesta
Riitta-Liisa Alaraasakka (47)
Minna Paakkola (35, uusi)
Jari-Jukka Jokela (31)
Oili Kaleva (30, uusi)
Kirsimaria Pakonen (30)
Pentti Puolakka (29)
Satu Sassi (25, uusi)
Markku Vitikka (24)
Yhteinen kirkkomme Iissä
Hannu Kehus (45)
Soili Tauriainen (37, uusi)
Pekka Koskela (35)
Jaakko Maaninka (31, uusi)

Kaikkien kirkko
Heli-Hannele Haapaniemi 
(29, uusi)
VARAJÄSENET:
Kaikkien kirkko
Seppo Keltamäki (21, uusi)
Maire Turtinen (20, uusi)
Kaisa Kerätär  (2, uusi)
Yhteinen kirkkomme Iissä
Mari Miettunen (14, uusi)
Ari Veijola (9, uusi)
Anne Hakoköngäs (9, uusi)
Kristillisten perusarvojen 
puolesta
Veikko Partanen  (19, uusi)
Helena Hekkala (15)
Anna Pöyhtäri (15)
Marielle Raappana (8, uusi)
Kotiseurakunnan puolesta
Jorma Paakkola (24, uusi)
Anne Matikainen  (23, uusi)
Ari Mattila (20, uusi)
Arja Soronen (5, uusi)
Iin kirkko - Minun 
kirkkoni 
Kristiina Haukkamaa  (19, 
uusi)
Sirpa Jääskeläinen  (9, uusi)

Heini Perttula otti joulupukin, joulumuorin ja tonttuapulaisen vastaan

ta uskoa, että tulevaisuuden 
haasteista selvitään. Siihen 
tarvitaan sivistystä.

– Olisiko siis hyvä lahjai-
dea hankkia kirjoja tai kou-

lunkäyntimahdollisuus 
jollekin kehitysmaan lapsel-
le. Esimerkiksi UNICEFin 
kautta tämä on mahdollista, 
Liedes muistutti. (J-JR)

Julkaisemme IiSanomissa nro 26 
(20.12.2018) joulutervehdyksiä. 

Esimerkiksi, 
2x40 on 60 € ja 1x50 on 40 € 

(+alv 24 %). 
Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille 

henkilöille hintaan sisältyy alv. 

Tervehdykset toivoisimme olevan 
toimituksessa 13.12. mennessä 
sähköpostilla info@iinlehti.fi tai 

puh. 0400 385 281/Heimo tai 
puh. 0400 499 745/Terttu.

On joulutervehdysten aika
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Neste Ii J. Nenonen Oy kier-
rättää mahdollisimman pal-
jon jätteitään ja vähentää 
roskamääräänsä. Yritys on 
saanut Paikallista-hankkeen 
myötä taloudellista hyötyä 
toiminnalleen.

Huoltoaseman hoidossa 
kertyy paljon pahvia. Tuot-
teet tuodaan asemalle pahvi-
laatikoissa, ja lisäksi aseman 
tiloissa oleva hampurilaisra-
vintola tuottaa pahvijätettä. 

Toimitusjohtaja Jussi Ne-
nonen toivookin, että Iissä 
voisi kerätä enemmän pah-
via talteen.

– Pitäisi olla isommat ke-
räyspisteet, mihin pahvia 
voi viedä. Omaa paperinpu-
ristinta meidän ei kannata 
hankkia, koska pahvia ei kui-
tenkaan tule niin paljon, Ne-
nonen toteaa.

Hän harmittelee, että Iin 
pahvinkeräyspaikat ovat 
melkein aina täynnä.

Nenosen mielestä yrityk-
sille pitäisi olla oma pah-
vinkeräyspaikkansa. Tai 
sitten nykyisten pahvinkerä-
yspaikkojen pitäisi olla huo-
mattavasti isompia.

Paikallista-hankkeesta on 
ollut Neste Ii J. Nenoselle ta-
loudellista hyötyä.

– Olemme vaihtaneet va-
laistuksen sähköä säästä-
viin ledilamppuihin. Niiden 

Neste Ii J. Nenonen Oy vähentää roskaa

Jussi Nenonen toteaa, että pahvia voisi kerätä Iissä talteen enemmänkin ja harmittelee pahvinkeräyspaikkojen riittämättömyyttä.

joukkoon. Meidän vetem-
me menevät Iin viemäriverk-
koon, Nenonen kertoo.

Tällä hetkellä Neste Ii. J. 
Nenonen työllistää seitse-
män henkilöä.

Nenosen ruokavalikoi-

maan kuuluu muun muassa 
hampurilaisia ja patonkeja. 
Myös virvoitusjuomat on ky-
sytty myyntiartikkeli. Mait-
tavat patongit ovat tulleet 
kuuluisiksi.

– Niitä haetaan Kemistä 

ja Oulusta saakka, Nenonen 
naurahtaa.

Ruokatuotteissa käyte-
tään paikallista luomulihaa, 
jonka toimittaa iiläinen J-J 
Liha. (J-JR)

Iin Putkiasennus Goman 
lupaa välttää hukan synty-
mistä putkiasennustöissä. 
Lisäksi jätteet kierrätetään 
mahdollisimman tarkoin. 
Yritys lupaa myös huoleh-
tia ympäristön siisteydestä. 
Iin Putkiasennus Goman on 
mukana Paikallista-hank-
keessa.

Yrityksen omistaja Rei-
jo Goman kertoo, että put-
kiasennustöissä tulevat 
putkijätteet kerätään kaik-
ki talteen ja hyödynnetään 
myöhemmin. Ne joko sulate-
taan tai käytetään uudelleen.

– Pakkaus- ja paperijäte 
viedään kierrätykseen. Ros-
kis tyhjennetään kerran vii-
kossa, hän toteaa.

Yrityksen varastotiloihin 
on pakattu eripituisia put-
kenkappaleita ja -liitoksia 
runsaasti. On messinki- ja 
kupariputkea.

– Putkijätteet ovat suojas-
sa varastossamme. Hiljattain 
metallinkierrätysrekka kä-
väisi hakemassa lastin pihal-
tamme, Goman kertoo.

Lisäksi Iin Putkiasennus 
Goman lupaa käyttää pak-
kausmateriaaleja säästeliäästi.

Iin Putkiasennus Goman kierrättää jätteet

Paikallista -merkistä 
tunnistat iiläisistä ar-
voista ylpeän yrityksen, 
jonka koti- tai toimi-
paikka sijaitsee Iissä 
ja se työllistää iiläisen 
yrittäjän tai iiläisiä. 

Paikallista -yritys on 
sitoutunut edistämään 
Iin resurssiviisautta, 
joka tarkoittaa kykyä 
käyttää erilaisia resurs-
seja harkitusti, hyvin-
vointia sekä kestävää 
kehitystä edistävällä 
tavalla. 

Yritykset voivat hakea 
merkkiä maksutta 
verkossa: greenpolis.fi/
paikallista.

Seuraa yritysten 
kuulumisia: 

facebook.com/
paikallista

myötä sähkölaskut ovat pie-
nentyneet.

– Lisäksi olemme laitta-
neet uuden vettä säästävän 
autonpesukoneen. On hyvä, 
etteivät ihmisten autonpe-
suvedet mene pohjaveden 

– Kaikki asiakkaiden saa-
mat materiaalit menevät 
pakkauksineen heille. Ne ei-
vät jää meille lojumaan, Go-
man sanoo.

Yritys sai tiedon Paikal-
lista-hankkeesta Iin Yrit-
täjien Markku Koskelalta. 
Micropoliksen Irja Ruokamo 
toimitti myöhemmin mate-
riaalit. Tällä hetkellä Iin Put-
kiasennus Goman työllistää 
neljä asentajaa. Valtarintiellä 
oleva kauppapaikka on täl-
lä hetkellä suljettuna, mutta 
asentajat ovat tavoitettavissa 
puhelimitse.

– Asennustyö on leipä-
työmme, Reijo Goman tiivis-
tää.

Reijo Goman pitelee Paikallista-
sertifikaatteja.
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Kodinomaista ja 
hellää hoivaa 

ikääntyville ihmisille

Alice Pekkala 
050 374 8956

Hoitajat 046 878 4542

Ii, Rimatie 11

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

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

Kari Mustonen Oy
MAA-AINESTOIMITUKSET: 

murskesora, sepeli, hiekka, 
seulottu pihaturve

MAANRAKENNUSKONETYÖT 
ammattitaidolla ja 

pitkällä kokemuksella

p. 0400 287 011

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Muovipakkaukset kiertoon myös Iissä

Palautetta voi antaa Ringin maksuttomaan asiakaspalveluun 
numeroon 0800 133 888 ja sähköpostitse asiakaspalvelu@rinkiin.fi

Iissä, Sorosentie 2:ssa sijait-
sevalla Rinki-ekopisteellä 
on nyt aloitettu myös muo-
vipakkausten keräys. Tähän 
asti Suomen Pakkauskierrä-
tys RINKI Oy on kerännyt 
pisteellä kartonki- ja lasipak-
kauksia sekä pienmetallia. 
Lisäksi pisteellä on säiliö pa-
perin keräystä varten.

Kotitaloudet voivat tuoda 
Rinki-ekopisteeseen Ringin 
valtakunnallisten ohjeiden 
mukaan lajiteltua pakkaus-

jätettä. Ohjeet on julkaistu 
mm. keräyssäiliöihin kiinni-
tetyissä tarroissa. 

Vaaralliset aineet tai nii-
den jäämiä sisältävät pakka-
ukset (esim. öljykanisterit) 
eivät kuulu pakkausjätteen 
keräykseen. Samoin muut 
kuin pakkausjätteet, kuten 
huonekalut, on vietävä kun-
nan ohjeistamaan paikkaan.

Pakkaukset on hyvä li-
tistää mahdollisuuksien 
mukaan. Esimerkiksi pah-

vilaatikot vievät paljon ti-
laa keräyssäiliössä, jos niitä 
ei litistetä. Silloin myös ke-
räyssäiliöt täyttyvät hyvin 
nopeasti. Mitä tiiviimmin 
pakkaukset ovat säiliös-
sä, sitä enemmän niitä sinne 
mahtuu. Näin voidaan kul-
jettaa enemmän pakkauksia 
kerralla, eikä kuljeteta ”il-
maa”. Kuljetuksia myös tar-
vitaan harvemmin, mikä on 
ympäristölle hyvä asia.

Roskaaminen vähen-

tää kaikkien viihtyvyyttä 
ja asiattomien sotkujen sii-
voaminen on myös kallista. 
Paikallisten asukkaiden pa-
laute pisteiden toiminnasta 
on tärkeää Ringille, jotta pis-
teet pysyvät siisteinä. 

Ilmoitathan heti, jos pak-
kausjätteen keräyssäiliö on 
täynnä. Ethän jätä jätteitä 
maahan, sillä muut pisteel-
lä kävijät seuraavat esimerk-
kiäsi ja alue roskaantuu 
nopeasti. 

Rinki-ekopistekyltti.

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 

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

LIITY 
JÄSENEKSI

Myös Valopilkku-sovellus!

Iin alueen taksit 
yhdestä numerosta

0200 81 000
Kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0800 93150

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm
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Laadukkaammat ja yhden-
vertaisemmat palvelut, hy-
vinvointi- ja terveyserojen 
kaventaminen, muuttuvan 
maailman haasteisiin vas-
taaminen ja kustannuskehi-
tyksen hillitseminen – näitä 
tavoitellaan valmisteilla ole-
valla maakunta- ja sote-uu-
distuksella. Päämääränä on 
myös lisätä ihmisten mah-
dollisuuksia osallistua ja saa-
da äänensä kuuluviin omaa 
ja läheisten arkea koskevis-
sa asioissa.   

Pohjois-Pohjanmaalla on 
30 kuntaa, eli enemmän kuin 
missään muussa maakun-
nassa. Kunnat ovat varsin 
erilaisia niin asukasmääräl-
tään, palvelutarpeiltaan kuin 
toimintaympäristöltään-
kin. Maakunnastamme löy-
tyy aitoa maaseutua, pitkiä 
etäisyyksiä, harvaanasut-

Oulunkaari mukana rakentamassa uutta maakuntaa
tuja alueita ja elinvoimaisia 
kaupunkiseutuja. Uudistuk-
sen valmistelutyössä onkin 
tarpeen huomioida Pohjois-
Pohjanmaan eri alueiden 
vahvuudet ja erityistarpeet. 
Maakuntamme on väestöl-
tään nuori, mutta tilanne ei 
tule pysymään samanlai-
sena. Ikääntyneiden osuus 
maakunnan asukkaista kas-
vaa huomattavasti tulevi-
na vuosina. Ikäihmiset ovat 
suuri voimavara ja tekemäl-
lä oikeita valintoja voimme 
varmistaa toimivat palvelut 
kaikille maakunnan asuk-
kaille myös tulevaisuudessa.   

Vaikka uudistukses-
sa moni asia pysyy ihmis-
ten arjessa ennallaan, myös 
muutoksia on odotettavissa. 
Jatkossa sosiaali- ja terveys-
palveluista vastaa maakun-
ta, eikä enää oma kunta tai 

esimerkiksi Oulunkaaren 
kuntayhtymä. Myös työn-
hakijoiden ja yritysten pal-
velut on yhdistetty saman 
hallinnon alle maakuntiin. 
Puhutaan kasvupalveluista, 
joiden tavoitteena on edistää 
alueen työllisyyttä ja yritys-
ten kilpailukykyä. Uusi maa-
kunta on monella tapaa iso 
toimija. Uudistuksen myötä 
kunnilta ja kuntayhtymiltä 
siirtyy maakuntaan noin 20 
000 työntekijää ja yli 500 ra-
kennusta. Budjetti tulee ole-
maan noin 1,7 miljardia.  

Maakunta- ja sote-uudis-
tuksen valmistelussa eletään 
jännittäviä aikoja. Eduskun-
nassa valiokunnat käsittelevät 
parhaillaan lakipakettia. Ta-
voitteena on, että lait etenevät 
vielä tämän talven aikana, jot-
ta uudistus voi tulla voimaan 
vuoden 2021 alusta lähtien.   

Pohjois-Pohjanmaan eli 
POPmaakunnan valmis-
telussa keskitytään loppu-
vuoden aikana erityisesti 
sellaisiin kokonaisuuksiin, 
jotka on tärkeää tehdä joka 
tapauksessa riippumatta la-
kien etenemisen aikataulus-
ta. 

Tällaisia asioita ovat esi-
merkiksi lapsiperheiden 
palveluiden kehittäminen, 
tilanne- ja tulevaisuuskuva-
työ sekä kasvupalveluiden 
eli työ- ja elinkeinopalvelu-
jen pilottien valmistelu. So-
siaali- ja terveyspalvelujen 
osalta alueelliset työryhmät 
ovat työskennelleet kevääs-
tä lähtien. 

Aluetyöryhmissä on löy-
detty hyviä käytäntöjä ja uu-
sia yhteistyön tapoja, joita 
otetaan jo nyt käyttöön. Val-
mistelu on edennyt ja etenee 

POPmaakunnassa hyvin val-
takunnallisestikin vertailtu-
na.   

Oulunkaaren sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat maa-
kuntaan siirtyvä kokonai-
suus, joten kuntayhtymä 
onkin ollut tiiviisti mukana 
valmistelutyössä. Tavoittee-
na on näin varmistaa jou-
heva siirtyminen uuteen 
maakuntaan ja viedä viestiä 
valmisteluun muun muassa 
hyvistä käytännöistä ja alu-
een erityispiiteistä. 

Meillä on Oulunkaarel-
la kuntayhtymän toiminnan 
myötä jo hyvää kokemus-
ta kuntien välisestä yhteis-
työstä sote-palveluissa sekä 
vahvaa osaamista esimer-
kiksi sähköisten palveluiden 
kehittämisestä. Digitaalis-
ten palveluiden ja teknolo-
gian myötä osa palveluista 

voidaan tuoda aidosti lähelle 
asiakasta esim. verkkotapaa-
misten ja Omahoito-palve-
luiden myötä. 

Mittava uudistus edellyt-
tää kaikilta toimijoilta yh-
teistä tavoitetta, asennetta 
ja tahtotilaa. Seuraa ja osal-
listu POPmaakunnan val-
misteluun esimerkiksi 
kuntakierroksilla, kuntalais- 
ja yritystapaamisissa, sosi-
aalisessa mediassa ja www.
popmaakunta.fi-sivustolla! 

Leena Pimperi-Koivisto 
kuntayhtymän johtaja, sote-
projektipäällikkö

Anu Vuorinen kehitys- ja 
resurssijohtaja, 
sote-projektipäällikkö 

Yhdessä Emmintuvalla

Yhteiskuvassa Aune Viinamäki, Tauno Häyrynen ja Eeva Torvela. Kuva otettu, kun Tauno täytti 100 vuotta.

Iin Emmintuvalla asuu ikäih-
misiä, joista kolme henki-
löä on täyttänyt 100 vuotta. 
Menneenä vuonna saimme 
juhlia Suomen satavuotis-
juhlaa. Sataan vuoteen mah-
tuu paljon erilaisia vaiheita 
Suomen historiassa. Näin 
voimme ajatella myös Aune 
Viinamäen, Eeva Torvelan 
ja Tauno Häyrysen elämästä: 
erilaiset elämänvaiheet ovat 
siivittäneet myös heidät 100 
vuoden ikään ja tähän mar-
raskuun 24. päivään. 

Aune Viinamäki (101 
vuotta) muistetaan Iissä 
Sointula kahvilan pitäjänä ja 
Iin Haminan kyläkauppiaa-
na. Aunen ajatuksista ja kä-
sistä on syntynyt kirjojakin. 
Aunen hersyvä nauru tuo 

iloa ja hänen lämmin suhtau-
tuminen toisiin ihmisiin tuo 
hyvää mieltä. Aunen elämäs-
sä kantavana voimana ovat 
hänen omien sanojensa mu-
kaan olleet positiivisuus ja 
myönteinen suhtautuminen 
asioihin. 

Eeva Torvelan (100 vuot-
ta) iiläiset muistavat yrittä-
jyydestä. Iin Kemikalio ja 
tekstiili -liikkeessä ihmisiä 
palveli iloinen ja positiivinen 
Eeva. Hän kuunteli ja myö-
täeli ihmisten asioissa. Ee-
van elämänasenne on valoisa 
ja ystävällinen. Ystävällisyys 
ja toisten huomioiminen 
on Eevan vahvuus vielä tä-
näänkin, 100-vuotiaana. Ee-
van ja Aunen pitkäaikainen 
ystävyys on saanut jatkua 

Emmintuvalla. Yhteinen his-
toria ja ystävyys näkyvät 
Emmintuvalla asuessa. 

Veteraani Tauno Häy-
rysen (100 vuotta) käsissä 
syntyi nahkiaismerrat, joita 
useimmat meistä ovat näh-
neetkin. Sellaisia komeilee 
myös Emmintuvan teras-
silla. Sinnikkyys ja päättä-
väisyys ovat piirteitä, joita 
Tauno on tarvinnut metsä-
töissä ja raskaissa tehtävis-
sä nuoruus- ja aikuisiässä. 
Edellä mainitut piirteet ovat 
nähtävissä Taunon luon-
teessa vahvana vielä nytkin. 
Taunon päättäväisyydes-
tä ja eteenpäin suuntaavasta 
asenteesta on ollut hyötyä ja 
iloa jo sadan vuoden verran. 

Emmintuvan historias-

sa kolme satavuotiasta yh-
täaikaisesti on suuri kunnia. 
Jokaisella meillä on oma ai-
kansa ja paikkansa. 100 vuo-
den ikä on kunnioitettava 
ikä. 100-vuotiaat antavat 
luonteenpiirteineen tavoit-
telua myös meille muille: 
yhdessä eläen tarvitaan 
myönteistä asennetta, huu-
moria, ystävällisyyttä, tois-
ten huomioimista, eteenpäin 
katsomista, sinnikkyyttä ja 
päättäväisyyttä. 

Näiden sanojen ja päivit-
täisten kohtaamisten myö-
tä toivotamme 100-vuotiaille 
onnea ja iloa!  

Emmintuvan  
henkilökunta 

Veteraani Tauno Häyrysen (100 vuotta) käsissä syntyi nahkiaismer-
rat, joita useimmat meistä ovat nähneetkin.

Eeva Torvelan (100 vuotta) iiläi-
set muistavat yrittäjyydestä. Iin 
Kemikalio ja tekstiili -liikkeessä 
ihmisiä palveli iloinen ja positii-
vinen Eeva.

Aune Viinamäki (101 vuotta) 
muistetaan Iissä Sointula kahvi-
lan pitäjänä ja Iin Haminan kylä-
kauppiaana. Aunen ajatuksista 
ja käsistä on syntynyt kirjojakin. 
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En nyt ehdi, käyn sitten 
myöhemmin illalla tree-
naamassa.

-> Mene heti, onpahan 
tehtynä! Hyvä mieli!

Huono hetki, on niin 
paljon muuta tässä... 

-> Tee nopea treeni/
lenkki, vireystasosi nousee 
ja jaksat tehdä hyvin muut-
kin asiat! 

Mulla on tämä työreis-
su, jää viikon treenit te-
kemättä. Otan sitten ensi 
viikolla kurinpalautuk-
sen!

-> Kuntopiirin voi tehdä 
reissussakin, oman kehon 
painolla tehtävät harjoituk-
set onnistuvat hotellissa il-
man välineitä. Hyödynnä 
uudet lenkkimaastot ja tee 
kauan haaveilemasi por-
rastreeni!

Sohva jää käyttämät-
tä, kun siinä ei makaa ku-
kaan. 

-> Hyvä niin, aktiivinen 
elämä tekee hyvää, lepohet-
ki on ansaittu harjoituksen 
jälkeen. 

Viikonloppuna on kiva 
napostella ja laiskotella 
rankan viikon jälkeen.

-> Liikunta antaa enem-
män virtaa kuin vie. Joten 
liikkeelle siitä! Venyttele, 
huolla kehoasi uuden ras-
kaan viikon varalle. Ulkoile 
metsässä, saat uutta virtaa.

Harrastavan lapsen 
kyyditykset

-> Käytä odotteluaika 
hyödyksi, käy kävelyllä tai 
suunnittele seuraavien tree-
nien aikataulut. 

Olo tuntuu vähän fluns-
saiselta

-> Rauhallinen ulkoilu 
tekee hyvää, raskas treeni 
jätetään välistä. Muista le-
von ja ravinnon merkitys.

Hyvä kirja kesken, luen 
ensin tämän luvun (ja sitä 
seuraavat viisi)...

-> Lukeminen kannattaa 
aina, mutta lue vain yksi 
luku ja lähde sitten liikkeel-
le!

Puutarha kaipaa kun-
nostamista/Lumityöt teki-
jäänsä

-> Loistavaa hyötylii-
kuntaa. Ota askelmittari 
mukaan ja ota mukavat al-
kulämmöt ennen varsinais-
ta työrupeamaa ja venyttele 
lopuksi kipeytyneet lihak-
set.

Liikkujan tekosyyt - ja
ratkaisut niihin?!

Tekosyitä on joka lähtöön, 
onneksi niihin on myös ratkaisut.

Nalle Puh ja viparit sivuille. 
Jaksaa jaksaa!

Ei ole rahaa ostaa kallis-
ta salikorttia/salivaatteita 
ja -varusteita...

->Kotijumppaaminen ei 
maksa mitään. Oman ke-
hon painolla harjoittelu on 
sitä paitsi todella IN! Van-
hat virttyneet t-paidat ja tri-
koot vain päälle ja menoksi. 
Ei kun siis, pysy kotona ja 
jumppaajumppaa!

Puoliso ei tykkää kun 
”asun” jumpalla/salilla/
lenkkipolulla...

-> Suunnitelkaa yhteisen 
ajan, omien menojen ja ns. 
pakollisten menojen kalen-
teri. Näin saatte kummal-
lekin omaa aikaa, yhteistä 
aikaa ja huomaat että toi-
sellakin on myös omat har-
rastuksensa. Tasapaino siis 
säilyy! Parisuhdekin voi 
paremmin, kun sinä voit 
paremmin!

Meillä kaikilla on omat 
tekosyymme olla liik-
kumatta säännöllises-
ti. Aloitetaan ja lopetetaan 
kymmeniä kertoja joku 
uusi harrastus tai viritel-
lään vanha harrastus ta-
kaisin kuvioihin ja sitten 
kyllästytään yhtä nopeas-
ti kuin aina ennenkin. Mik-
si näin?  

Mikä sinun syysi on 
lähteä jumpalle/salille/len-
kille? Onko treenaamise-
si tavoitteellista vai jotain 
sinne päin? Joudutko repi-
mään itsesi irti sohvasta/
jääkaapilta/kirjan äärestä/
tietokoneelta joka kerta kun 
olisi harjoituksen aika? Jos 
näin, on lajissa, ohjelmassa 
tai muissa vaikuttimissa jo-
tain vialla. 

Omaa elämää tarkaste-
lemalla syy varmasti löy-
tyy. Hyvä valmentaja voi 
auttaa tässä pattitilantees-
sa ja pääset nauttimaan 
treenaamisesta enemmän 
kuin koskaan. Mikäli poh-
dit missä meni vikaan kun 
jumppakärpänen ei jatka-
nutkaan puremistaan kahta 
viikkoa pidemmälle, tutus-
tutaan ongelmaan yhdessä. 

Liikkumisen iloa!!! 
t. Anu-koutsi

Kirjoittaja: Anu Suotula /
Kunnostamo 
Personal trainer
Ravintovalmentaja
NLPT True Coach

Yrittäjät, heidän perheenjä-
senensä ja yrittäjäjärjestöt 
ovat pitkään pitäneet esil-
lä perheen yrityksessä työl-
listyneen perheenjäsenen 
työttömyysturvaa. Perheen-
jäsenen oikeus työttömyys-
turvaan on ratkaistu kuten 
yrittäjän kohdalla toimitaan. 
Näin on ollut, vaikka per-
heenjäsen ei omistaisi yrityk-
sestä osakkeita eikä hänellä 
ei olisi niiden tuomaa mää-
räysvaltaa. Ei-omistava 
perheenjäsen on työttömyys-
turvajärjestelmässä ollut 
yrittäjä, vaikka esimerkik-
si eläkejärjestelmässä hän on 
voinut olla työntekijä.

Edellä kuvattu on ai-
heuttanut paljon huol-
ta, kun työllistymisen 
päättyminen arvioidaan toi-
sin kuin palkansaajan. Julki-
sen keskustelun perusteella 
on pääteltävissä, ettei per-
heyrityksissä tunnisteta 
tilanteita ja perusteita, joi-
den toteutuessa ei-omista-
va perheenjäsen voi saada 
ansiopäivärahaa nykyisin 
säännöksin. 

Työvoimapoliittinen arvi-
ointi ei ole ainoa seikka, jolla 
on vaikutusta työttömyys-
turvaoikeuteen. Ansiope-
rusteista työttömyysturvaa 
saadakseen henkilön on 
kuuluttava oikeaan työt-
tömyyskassaan yritystoi-
minnassa työllistymisen tai 
palkkatyössä työllistymisen 
perusteella. Toinen ongel-
mia tuottanut säännös on-
kin, että perheenjäsenen on 
kuuluttava yrittäjiä vakuut-
tavaan työttömyyskassaan. 
Tällöin työttömyyden koh-
datessa päiväraha olisi an-
sioperusteinen ja perustuisi 
perheen yrityksessä työsken-
telystä saatuun palkkaan. On 
käynyt ilmi, että virheellistä 
vakuuttamista eli jäsenyyttä 
palkansaajia vakuuttavassa 
työttömyyskassassa tapah-
tuu.

Hallitus päätti korjata asi-
aintilan kevään kehysrii-
hessä, täsmentäen linjausta 

Yrittäjän perheenjäsenen 
työttömyysturva muuttuu  

syksyn budjettiriihessä. Nyt 
esitys on eduskunnassa, 
muutoksen ehdotetaan tule-
van voimaan 1.7.2019.

Esityksen tavoitteena on 
parantaa yrityksessä työs-
kentelevän ei-omistavan 
perheenjäsenen oikeutta 
työttömyysturvaan ja samal-
la ansiopäivärahaan. Jatkossa 
yrityksessä työskentelevän 
ei-omistavan perheenjäse-
nen asema työttömyysturva-
järjestelmässä muutettaisiin 
palkansaajaksi. Esitys kos-
kee kaikkia yritysmuotoja, ei 
vain osakeyhtiöitä. Se koskee 
henkilöitä, joille perheyritys 
voi maksaa palkkaa ja jotka 
ovat työntekijän eläkevakuu-
tuksen piirissä.

Muutos ei ole monimut-
kainen, siinä muutetaan 
työttömyysturvalain yrittä-
jämääritelmää niin, että lain 
perusteella yrittäjäksi kat-
sominen edellyttäisi aina 
henkilökohtaista omistus-
osuutta osakepääomasta, tä-
män tuomasta äänimäärästä 
tai muutoin muodostuvaa 
määräysvaltaa. Jos ei edel-
lä kuvattuja ole, olisi henki-
lö palkansaaja.

Henkilön pitää muu-
toksen jälkeen kuulua pal-
kansaajia vakuuttavaan 
työttömyyskassaan, jot-
ta työskentely perheen yri-
tyksessä kerryttää oikeutta 
ansioperusteiseen työttö-
myyspäivärahaan. Oikeus 
työttömyysturvaan ratkais-
taisiin pääasiassa samoin 
kuin nyt palkansaajaksi mää-
ritellyillä. 

Tähän on yksi poikke-
us koskien työssäoloehtoa. 
Yrittäjän ei-omistavan per-
heenjäsenen työssäoloehto 
olisi tulevaisuudessa 52 ka-
lenteriviikkoa, kun se nyt 
palkansaajilla on 26 kalen-
teriviikkoa. Työssäoloeh-
don pitää kertyä aikana, jona 
henkilöllä ei ole omistus-
osuutta yrityksessä. Tämä 
perustuu siihen, että määri-
telmän mukaan kyse ei ole 
palkansaajana tehdystä työs-

tä, jos henkilöllä on omis-
tusta. Yrittäjän ei-omistavan 
perheenjäsenen 52 kalente-
riviikon ja palkansaajien 26 
kalenteriviikon työssäoloeh-
toja kerryttävää työtä ei voi 
yhdistää. 

Työssäoloehto lyhenee 
nykytilaan verrattuna. Eikä 
perheen yrityksessä yrittä-
jänä työllistymiseen ja ul-
kopuolisen palveluksessa 
työllistymiseen perustuvia 
työssäoloehtoja voi nykyisin-
kään yhdistää. Yrittäjän ei-
omistavan perheenjäsenen 
tilanne ei näin ollen heikke-
ne esityksen myötä.

Muutoksen tavoittee-
na on, että perheen yri-
tyksessä työskentely olisi 

ei-omistavalle perheenjä-
senelle mahdollisimman 
neutraali valinta suhtees-
sa ulkopuolisen palveluk-
sessa työskentelyyn. Näin 
halutaan vähentää työllis-
tymiseen ja työttömäksi 
jäämiseen liittyviä taloudel-
lisia riskejä perheyrityksessä 
työskenneltäessä. Perheyri-
tyksessä työllistymisen tulisi 
olla ei-omistavalle perheen-
jäsenelle mahdollisuus, ei 
riski.

Toivon lukijoille oikein 
hyvää Joulun odotusta!  

Pirkko Mattila
Sosiaali- ja 
terveysministeri

Ministeri Pirkkko Matti esitteli yrittäjän työttömyysturvalakia tiistai-
na 20.11. eduskunnan täysistunnossa

- Muovialan työt mm. rakentaminen ja 
 tankkien ja säiliöiden korjaukset
- Pienkoneiden huollot ja korjaukset
- Kirvesmiestyöt, teollisuuden ja 
 rakennusten kunnossapidot

Mareki Tmi Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510

www.mareki.fi

Ota yhteyttä!
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Uudistuvat sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ja globaalit 
megatrendit, kuten digitali-
saatio, muuttavat sosiaali- ja 
terveysalan toimintakenttää. 
Suomi vanhenee, väestön 
ikärakenne muuttuu radi-
kaalisti ja vähemmällä ra-
halla pitää saada vastedes 
enemmän tuloksia. 

Tulevaisuuden haastei-
siin on hyvä varautua jo 
nyt. Onnistumiseen tarvi-
taan eri toimijoita ja paljon 
vuorovaikutusta. Muutami-
en vuosien trendikäs termi 
osallistaminen on muuttunut 
osallistumisen kautta vuoro-
vaikutukseksi.

- Kaikki toimijat ovat sa-
massa veneessä, samalla 
rahalla ja kohti yhteistä on-
nistumista, totesi Sitran pro-
jektijohtaja Tuula Tiihonen 
Soteuttamo 2.0 -kiertueel-
la 14.11. Oulussa. Julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistoi-
minta muuttuu maakunta- 
ja sote-uudistuksen myötä. 
Tarvitaan entistä enemmän 
ymmärrystä ja keskustelua.

Uudistus itsessään on laa-
ja ja koskee monia eri alo-

Vuoropuhelulla ratkotaan monta sote-asiaa

Asiakkaat voivat lähivuosina valita entistä enemmän missä hoita-
vat terveysasioitaan. Sote-lait ovat perustuslakivaliokunnan käsit-
telyssä.

Soteuttamo 2.0 kiertue kiertää sparraamassa maakuntia ja sote-
toimijoita vuorovaikutukseen ja tulevaan muutokseen. Pohjois-
Pohjanmaan tilaisuus buukattiin täyteen nopeassa aikataulussa. 
Kyseessä on sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen 
kehittämisen matchmaking tapahtuma. 

- Tilaisuus avarsi ajatuksia ja antoi suuntaa, mistä voin hakea 
tietoa ja perehtyä asioihin, tiivistää Resis Oy:n yrittäjä Mari Gran-
holm. Sain myös luotua erittäin mielenkiintoisia kontakteja.

Ammatillisen kuntoutuksen yritys Resis Oy hakee vielä paik-
kaansa uudistuksessa mutta silti tulevaisuus näyttää hyvältä, jos 
kehittämistä tehdään yhdessä ja aidosti kuunnellen.

- Uudistuksessa on aina mahdollisuus parempaan.

Soteuttamo sparraa kumppanuuteen

ja ja palveluja. Lisähaasteita 
tuo aikataulujen venymisen 
ja epävarmuuden lisäksi mo-
nelle vieras sanasto, jota uu-
distuksessa viljellään.

- Valinnanvapaus ja sen 
ympärillä pyörivä termis-
tö on vaikeaa. Koska kieli on 
mitä on, tarvitaan yhteisiä 
hetkiä, joissa voidaan avata 
kokonaisuuksia. 

Kohti yhteistä  
Popmaakuntaa
Pohjois-Pohjanmaalla val-
mistellaan uudistusta tiiviis-
ti kohti tulevaa maakuntaa. 
Kokonaisuus koskee yli 20 
000 työntekijää ja lähes 400 
000 asukkaan palveluja. 
Maakunnan budjetti on noin 
1,7 miljardia.  

Valinnanvapaus tuo tul-
lessaan uudenlaisia mah-
dollisuuksia, kun julkisesti 
rahoitettuja sosiaali- ja ter-
veyspalveluja voivat tuottaa 
julkiset, yksityiset ja kolman-
nen sektorin toimijat. Näitä 
palveluja ovat sosiaali- ja ter-
veyskeskusten, suunhoidon 
yksiköiden sekä henkilökoh-

Muutosjohtaja Marjukka Manninen avaa valmistelun tilannetta Pohjois-Pohjanmaalla. Kuva: Tiia Honkamaa.

taisella budjetilla ja asiakas-
setelillä saatavat palvelut, 
kuten muun muassa kotihoi-
to, asumispalvelut ja terapia-
palvelut. 

- Muutos on mahdol-
lisuus myös erilaisten 
kumppanuus- ja yhteiskehit-
tämismallien näkökulmasta. 
Monipuolisten markkinoi-
den syntyminen koko maa-
kunnan alueelle on kaikkien 
etu ja tavoite, totesi Pohjois-
Pohjanmaan maakunta- ja 
sote-uudistuksen muutos-
johtaja Marjukka Manninen. 

Pohjois-Pohjanmaan eli 
Popmaakunnan valmiste-
lu tekee naapurimaakuntien 

kanssa markkinaselvityksen, 
jolla kartoitetaan alueiden 
yksityisen sote-peruspalve-
luiden nykytila ja tulevai-
suuden näkymiä.

- Pohjoisia maakuntia 
kiinnostaa toimijoiden nä-
kemykset, miten maakunnat 
voivat auttaa valinnanva-
pauden mahdollisuuksien li-
sääntymistä ja markkinoiden 
kehittymistä, totesi Popmaa-
kunnan sote-vastuuvalmis-
telija Sirkku Pikkujämsä. 

Annu Höttönen
P-P maakunta- ja  
sote-uudistus

Iihin on saatu kalevalainen 
jäsenkorjaaja. Hän on Kaisa 
Hautamäki, joka auttaa kan-

Kalevalainen jäsenkorjaus antaa apua moniin vaivoihin

salaisten vaivoja vanhassa 
Haminassa olevassa hirsimö-
kissä. Kalevalaisessa jäsen-

korjauksesta on saatu hyviä 
hoitotuloksia. Muun muassa 
hartia-, selkä ja polvikipuihin 
on tullut helpotusta.

Kalevalaisella jäsenkor-
jauksella on nimensä mu-
kaisesti pitkät perinteet. 
Kansalääkintäseura ry on tal-
lentanut sen perinnettä 30 
vuoden ajan, mutta sen juu-
ret ovat kaukana historias-
sa. Kaisa Hautamäki kertoo, 
että hoidossa tasapainotetaan 
tuki- ja liikuntaelimien epäta-
sapainoon joutuneita raken-
teita. 

– Hyviä tuloksia on saa-
tu muun muassa jalkojen eri-
mittaisuuksien korjaamisessa 
ja kasvukipujen auttamisessa, 
hän toteaa.

Myös nivelten, kuten nil-
kan ja polven virheasentoja 
voidaan korjata. Iskiakseen 
ja tenniskyynärpäähän tulee 
apua. Sekä paljon muuta.

Apua selkävaivoihin
Hautamäki aloitti toimin-

tansa Iissä kesäkuun alus-
sa. Hän ryhtyi opiskelemaan 
alaa 2014.

– Minulla oli kymmeni-
sen vuotta pahat selkävaivat. 
Sain niihin apua kalevalaises-
ta jäsenkorjauksesta. Eräs ys-
täväni suositteli minulle tätä 
hoitokeinoa, Hautamäki ker-
too.

Hautamäen selkäkipu-
jen syy selvisi vartalon vir-
heasennosta, joka taas johtui 
erimittaisista jaloista.

– Lantioni oli kierossa ja 
sen takia selkäni oli aina ki-
peä. Vaivoja korjattiin ja py-
syvä apu kipuihin löytyi, hän 
selittää.

Hautamäki korostaa että 
perinteiseen hierontaan ver-
rattuna kalevalainen jäsen-
korjaus on yksilöllistä hoitoa. 
Hoito alkaa jaloista, jonka jäl-
keen koko keho käydään läpi.

– Kahta samanlaista hoi-
toa ei ole. Kaikki tehdään ku-
ten ihminen tarvitsee.

Hän kertoo, että usein 

psyykkiset vaivat näkyvät 
kehossa erilaisina jännitysti-
loina. Kun ihmistä hoidetaan 
kokonaisvaltaisesti ja hän 
rentoutuu, kivut helpottavat, 
samoin kuin näistä aiheutu-
vat psyykkiset ongelmat.

– Niitä ei mitenkään ajeta 
takaa, vaan ne tulevat esille 
luonnostaan, Hautamäki ker-
too.

Iiläisten vaivat eivät poik-
kea muiden vaivoista. Tääl-
läkin podetaan jäätynyttä 
olkapäätä, polvikipuja ja alas-
elän jumitusta. Jokainen hoi-
to on tapauskohtainen. Toiset 
saavat avun yhdestä hoito-
kerrasta, mutta joillekin apu 
tulee useasta hoidosta lyhyel-
lä aikavälillä.

– Silloin tehdään kolme tai 
viisi hoitoa parin viikon vä-
lein. Ylläpitohoitoa voidaan 
tehdä kuudesta kahdeksan 
viikon välein. Tällä ehkäis-
tään tulevia vaivoja, Hauta-
mäki sanoo.

Yksi hoitokerta kestää 

Kaisa Hautamäki on hoitopaikkansa ovella.

noin puolitoista tuntia. Itse 
”jäsenkorjaus” -termi on hie-
man harhaanjohtava, sil-
lä hoidossa ei niksautella tai 
naksautella jäseniä. Hoidos-
sa kudosnestekierrot ja lihas-
ten kalvot aukaistaan ja sitä 
kautta aineenvaihdunta läh-
tee liikkeelle. Lihakset saavat 
happea ja ravintoa. Hoidon 
jälkeen kehon kuntoutumi-
nen jatkuu muutamia viik-
koja. Silloin ihmisen täytyy 
levätä, eikä pariin päivään 
saa saunoa.

– Hoidossa kipua pyritään 
viimeiseen asti välttämään. 
Paha kipupaikka kierretään. 
Kipu ei ole vaiva, vaan se on 
oire, Hautamäki korostaa.

Häneen saa parhaiten yh-
teyttä esimerkiksi Facebookin 
kautta, jossa t:mi Kaisa Hau-
tamäellä on oma sivu. Kale-
valaisesta jäsenkorjauksesta 
saa tietoa kansanlääkintäseu-
ran sivulta www. kansanlaa-
kintaseura.fi. (J-JR)
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• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmis-
kodit laatua ja palvelua arvostaville 
yli 25 vuoden 
kokemuksella. ÄLÄ TINGI 

LAADUSTA,
VALITSE 

KODIKSESI 
JT-TALO

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 
valitsivat lauantaina 24.11. 
Rokualla Utajärvellä pidetys-
sä vuosikokouksessa alue-
järjestön puheenjohtajaksi 
jatkamaan toimitusjohtaja 
Jussi Riikosen Oulusta.  Rii-
konen on pääomistaja Vi-
decam Oy:ssä, joka tekee 
sähköisen markkinointivies-
tinnän sisältötuotantoja. 

Hän omistaa myös Beta-
Team Ky:n, joka tekee am-
mattitutkinnon arviointeja, 
koulutusta ja konsultointia.

Hallituksessa jatkavat 
Kiimingistä Miika Sutinen 
(varalla Kaisu Joenväärä) 
ja Lauri Mikkonen (varalla 
Mari Halkola) sekä naapu-
ripaikkakunnalta Haukipu-
taalta Jyrki Drushinin. 

Feelia Oy Maakunnallinen 
Yrittäjä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät luovuttivat vuosikokouk-
sen iltajuhlassa Vuoden 2018 
Maakunnallisen Yrittäjäpal-
kinnon Feelia Oy:lle. 

Yritys on Pyhännällä toi-
miva ja vuonna 2007 perus-
tettu valmisruokavalmistaja, 
jonka kotimaisista raaka-ai-
neista vastuullisesti valmis-
tetuissa tuotteissa on maut ja 
ravintoaineet tallella, ja va-
kuumissa kypsennetyt ruoat 
ovat tasalaatuisia ja turvalli-
sia. Feelia-tuotteet ovat val-
miita ilman kypsentämistä, 

Jussi Riikonen jatkaa PPY:n puheenjohtajana

säilyvät hyvin jääkaappiläm-
pötiloissa ja vähentävät ruo-
kahävikkiä.

Yhtiön liikevaihtoennuste 
on kuluvalle vuodelle noin 
10 miljoonaa euroa ja sen 
tuotteita ovat muun muassa 
keitot, kastikkeet, laatikot ja 
kiusaukset. Tärkeimpiä asi-
akkaita ovat suurkeittiöt ja 
lounasravintolat.

- Kasvumme on ollut odo-
tettua ripeämpää. Edellisen 
laajennuksen arvioitiin riit-
tävän tuotannon tarpeisiin 
2022 loppuun saakka, mutta 
seinät alkoivat tulla nopeas-
ti vastaan. Kasvua selittää se, 
että Feelia on siirtynyt syste-

maattisesti tuotekeskeisestä 
liiketoiminnasta palvelujen 
ja ratkaisujen tuottamiseen 
yhdessä kumppanuusver-
koston kanssa. 

Palveluliiketoimintaan ke- 
hitetään digitaalisia ratkai-
suja esimerkiksi tuotetieto-
jen, ravintoarvojen, tilausten 
ja toimitusten hallintaan sekä 
ruokahävikin minimointiin, 
totesi toimitusjohtaja Jukka 
Ojala.

Volyymien nousu on nä-
kynyt myös yhtiön henki-
löstömäärässä. Vuonna 2007 
Feelia työllisti kolme työnte-
kijää, nyt työntekijöitä on 34 
henkilöä.

Vuoden 2017 Yksinyrit-
täjänä palkittiin Sari Ridell, 
yritys Sydänlanka Oulusta. 

Pohjois-Pohjanmaan Vuo-
den puheenjohtajana pal-
kittiin Muhoksen Yrittäjien 
puheenjohtaja Marika Kum-
pulainen. 

Vuosikokoustapahtuman 
yhteydessä vietettiin myös 
Maakunnallista Yrittäjäjuh-
laa sekä samana viikonvaih-
teena Utajärven Yrittäjien 
40-vuotisjuhlaa. 

Vuosikokoukseen osallis-
tui noin 80 henkeä ja iltajuh-
lagaalaan noin 200. HT

Vuosikokouksessa muistettiin joulumuistamisella aluejärjestön työntekijöitä; Marjo Kolehmainen, Milla Raappana, Paula Pihlajamaa, Kir-
si Anttila ja Tiina Talala. 

Iin Yrittäjistä vuosikokoukseen ja sen jälkeen olleeseen Maakunnalliseen yrittäjäjuhlaan Eero ja Anna 
Turtinen, Riitta ja Veli Paakkola sekä Heimo Turunen. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 
on toiminut kunnioitettavat 
80 vuotta. Juhlaa vietettiin 
syyskuussa Oulussa rento-
jen tunnelmien merkeissä. 
Juhlagaalan ohjelmassa oli 
yhdessäoloa, improvisaati-
oteatteria ja musiikkia sekä 
juhlaruokailu. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 80 
vuotista toimintaa juhlittiin Oulussa

Iiläiset Anna ja Eero Turtinen viihtyivät myös tanssin pyörteissä. 

Oman mielipiteensä yrit-
tämisestä kävi kertomassa 
Putous-tähti Ansa Kynttilä 
ja illan pääesiintyjänä kuul-
tiin kesän keikkakiertueen-
sa Ouluun päättänyttä Laura 
Voutilaista. Juhlassa oli noin 
400 juhlavierasta eri puolilta 
Pohjois-Pohjanmaata.

Kuvaniemen Yrittäjät olivat edustettuina suurella joukolla 400 juh-
lavieraan joukossa. 


