jakelu kaikkiin talouksiin iissä sekä simossa
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Simon Yrittäjät ry:n
lehti liitteenä

15.3.

Nro 6 /2018

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

SimoYrittää

Iin
Lumivalakiat
HOX! Lähin pankkiautomaatti on sitte Iin Haminalla, joten kätteistä mukkaan!
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La 17.3.2018 klo 10-15

Iin Rantakestilä

10.00 - 14.00 Monellaista pilikkikissaa!!!
Iin kunnanmestaruuspilikit. Sarijat: M, Mv60, N, Nv60, Nu 12 ja 16v.
Kunnanmestaruus joukkuepilikki virmoille ja yhistyksille: 3 hengen joukkueet
Ylleiset pilikkikisat. Sarijat: M, Mv60, Nv60, N, Nu 16v.
10.55 Alakuun lämmitellään Köpi - Lumimies - latino - Pölijä kujjeilee Dance
11.00 Tapahtuman juhulalliset avajaiset:
Puhe Iin kunnanvaltuuston pj. Teijo Liedes
Puhe Iin seurakunnan kirkkoherra Tapani Ruotsalainen
11.30 Miska Pressan Katti lastenkonsertti viihyttää
12-13 Liukurimäkikisat – kaikki lapsukaiset palakitaan kultasella mitalilla
12.55 Välikevennys - Köpi - Lumimies - latino - Pölijä kujjeilee Dance
13.20 Menestyneitten urheilijoitten palakitteminen
13.30 Miska Pressan Katti lastenkonsertti viihyttää
14.00 Tandem-Ämpäripallo hiihtokisat
14.30 Pilikkikilipailujen palakintojen jako-operaatio
14.45 Iin Lumivalakiat arvontojen tulosten lukemiset ääneen
TEKEMISTÄ:
- Talutusrattastus: Ylirannan Ratsutila järijestää klo 12-14
- Poroajelua: Jakkukylästä Jussilan Jari tullee porojen kanssa klo 11-14
- Kansainväline K-Market Ii ostoskärrykilipailu: Lions Clubin osastolla klo 10-14.45
- Kasvomaalausta: NuVa maalaa klo 11-14
- Unicef kirppis: Pöytäpaikka 10 € tuotto Unicefin hätäapuun. Ilm. Sonja p. 040 966 5131
- Lohenpainon arvausta: Iin kalamiehet - lohi on Kalaliike Kuhalta - paino tiietään klo 14.45

Vappa
a

SYÖMISTÄ JA JUOMISTA:
- Iin Meriseuran Lätty-/makkarakahavila klo 10-15
- Iin Kalamiesten makkarakahavila 9.30-15
- Lions Ladyjen Kaakaokahavila ja kuumia koiria klo 10-15
- Myytävänä Erä-Padan paikanpäällä kokkaamaa lohikeittoa klo 11-15
myös kotipakettiin, jos on oma astia mukana - myös pilkkisyötit klo 9.30 alk.

pääsy

KATOTTAVVAA:
- Kalahautomon avoimet ovet - elävät nahkiset ja siian ja taimenen mätiä klo 11-13
- Iin Yrittäjät ry tullee informoimaan Paikallista-asiaa ja muuta asiaan kuuluvaa
MITÄPÄ MUUTA?
- SPR Iin osasto esittellee toimintaansa ja antaa ensi-apua
- Pilikkikisojen osallistumismaksu on 10€/5€. Tavarapalakinnot voittajille!
- Sisä-WC, vaipanvaihtopiste Iin Meripelastajien pääkonttorilla Rantakestiläsä
- Iin Urheilijoitten pesäpallomiehiä on ohojaamasa liikennettä P-alueille
- Tapani Aallon kompisia myynnisä
- Niin ja Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos rahtaa, roudaa, pystyttellee,
juontaa, järkkäilee, jakkaa palakintoja jne.
- Pidätettään oikeuvvet ohojelmatarkennuksiin

!

#IiHappens

KÖPI

Lisätietoa rimpauttamalla
Ii-instituuttiin
Riitalle p. 050 3950 305 tai
Pekalle p. 050 3950 392
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Iin alue
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 15.3. klo 14.30.
7 -iltapäivä to 15.3. klo 15 kerhohuone.
Nuortenilta to 15.3. klo 18 kerhohuone.
Kirkkokuoro to 15.3. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 16.3. klo 10-12 kerhohuone.
YV- tilaisuus su 18.3. klo 13 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Yhteislauluja, tietoa
yhteisvastuukeräyksestä, hiljentymistä sanan ääressä, kahvittelua ja arvontaa.
Messu su 18.3. klo 18 Iin kirkko. Aiheena Herran palvelijatar. Ruotsalainen
Tapani, kanttorina Savolainen Eija, musiikki Nuorten gospelryhmä. Kolehti
Naisten toimeentulon parantamiseksi kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kirkkokahvit.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 19.3. klo 17.30 kerhohuone.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle kotona tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto p. 0400 541 319
Solu ti 20.3. klo 15 kerhohuone.
Perheiden pääsiäisaskarteluilta ti 20.3. klo 17.30-19 Iin seurakuntasali. Myös
pääsiäishartaus, mukavaa yhdessäoloa ja tarjotaan iltapalaa.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 21.3. klo 10-11.30 kerhohuone.
Disneypuuhakerho ke 21.3. klo 17 kerhohuone.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe 9-10, diakonissa Sanna Karppinen
p. 040 7376 955 (Ii ja Jakkukylä), diakonissa Sanna Mäenpää p. 040 7182 297
(Olhava, Kuivaniemi ja Oijärvi).
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 22.3. klo 13.
7 -iltapäivä to 22.3. klo 15 kerhohuone.
Yhteisvastuu tilaisuus Saukkolan majalla to 22.3. klo 18. Tule laulamaan,
kannattamaan yv keräystä kahvitellen ja arpoja ostaen! Mukana Aseman Martat.
Nuortenilta to 22.3. klo 18 kerhohuone.
Kirkkokuoro to 22.3. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 23.3. klo 10-12 kerhohuone.
Perhekirkko su 25.3. klo 10 Iin kirkko. Palmusunnuntai, aihe kunnian kuninkaan alennustie. Soronen Pekka, kanttorina Jaakkola Markku, avustaa Irmeli
Hietapelto. Kolehti sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.
Miestenpiiri su 25.3. klo 18 Iin seurakuntasali.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 26.3. klo 17.30 kerhohuone.
Ahti-ilta ma 26.3. klo 18 Väli-Olhavan kirkkosali. Matti Kinnunen, kanttorina
Tiina Tuomikoski.
Pääsiäisvaellus perhekerholaiset ja päiväkerholaiset ti 27.3. klo 11 Iin
seurakuntasali. Vaellus alkaa yläkerran seurakuntasalista, lopuksi kaikille pääsiäisyllätys. Tällä pääsiäisviikolla perhekerhot eivät kokoonnu, osallistumme
pääsiäisvaellukselle.
Sävelhartaus ti 27.3. klo 19 Iin kirkko.
Pääsiäisvaellus kierrokset aikuisille ja lapsille ke 28.3. klo 18 ja 19 Iin seurakuntasali. Vaellus alkaa yläkerran seurakuntasalista, lopuksi kaikille pääsiäisyllätys.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 29.3. klo 14.30.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 19 Iin kirkko. Aihe Pyhä ehtoollinen. Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija, avustaa Karppinen Sanna.
Pääsiäisyön messu la 31.3. klo 23 Iin kirkko. Messu alkaa kirkon pihalta pääsiäiskynttilän sytytyksellä, siirrymme kynttiläkulkueessa valaisemattomaan
kirkkoon, kirkossa tuli jaetaan väelle annettuihin tuohuksiin. Pääsiäisylistyksen aikana kirkko valaistaan messun viettoa varten. Messun jälkeen iltapala.
Aihe Jeesus haudassa. Ruotsalainen Tapani, saarnaa Kinnunen Matti, kanttorina Savolainen Eija, avustaa Soronen Pekka. Kolehti nimikkokohteen Suomikirkko-työn tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY).
Messu ma 2.4. klo 10 Väli-Olhavan kirkkosali. Aihe ylösnousseen kohtaaminen. Soronen Pekka, kanttorina Setälä Taneli. Kolehti Vienan-Karjalan työn
tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 3.4. klo 10-12 Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Vauva- ja taaperoryhmä ke 4.4. klo 10-11.30 kerhohuone.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla - Ehtoollinen to 5.4. klo 13.
Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi
Kuivaniemen alue
Hiihtokirkko su 18.3. klo 12 Vatungin kodalla. Marian ilmestyspäivä, aihe
Herran palvelijatar. Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti
Naisten toimeentulon parantamiseksi kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kahvit ja makkaran paistoa!
Perhekirkko su 25.3. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Palmusunnuntai, aihe
Kunnian kuninkaan alennustie. Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola.
Kolehti Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 19 Kuivaniemen kirkossa. Aihe Pyhä ehtoollinen. Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola.
Oijärven perhekerho ma 19.3. klo 13 – 14.30 vanhustentalon kerhohuoneessa.
Kuivaniemen perhekerho to 22.3. klo 10 – 12 seurakuntatalolla.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voit sopia tapaamisesta esim. kotona tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto puh. 0400 541 319.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 19.3. klo 11 vanhustentalon kerhohuoneessa. Mukana Pekka Soronen.
Oijärven seurakuntakerho ma 9.4. klo 11 vanhustentalon kerhohuoneessa.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe, diakonissa Sanna Mäenpää puh.
040 718 2297 (Kuivaniemi, Oijärvi ja Olhava), diakonissa Sanna Karppinen puh.
040 737 6955 (Ii ja Jakkukylä)
Kuivaniemen naiskuoro keskiviikkoisin klo 16.30 harjoitus seurakuntatalolla.
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkoisin klo 18.30 harjoitus Kuivaniemen Rauhanyhdistyksellä.
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Isovanhempien juhla
Nikkarin päiväkodissa

Yhteisleikin aika.
Iin suurimmassa päiväkodissa Nikkarissa vietettiin perjantaina 2.3. isovanhempien
juhlaa. Päiväkodin johtaja
Kirsti Tuominen kertoo kyseessä olevan jo kuudennen
isovanhempien juhlan Nikkarin päiväkodissa.
-Haluamme tällä juhlalla
kehittää yhteistyötä vanhempien lisäksi myös isovanhempiin ja tarjota niillekin
isovanhemmille tilaisuuden
tutustua lastenlasten arkeen,
jotka harvemmin päiväkodilla vierailevat, Tuominen
toteaa.
-Nikkarin päiväkodissa
on 150 lasta. Henkilökuntaa
on 41 jakautuen kahdeksaan
osastoon. Vaikka tilat ovat
rajalliset, joka vuosi henkilökunta on innokasta tämän
juhlan järjestämään, Tuominen iloitsee henkilökunnan
asenteesta.
Tänä vuonna jaoimme
juhlan kolmeen osaan helpottaaksemme tilan ahtautta,
lastenhoitaja Minna Jussila
kertoo.
Nyt aamupäivällä on
Nuppusten ja Tiitiäisten isovanhempien juhla, johon
saapui kuusikymmentä isovanhempaa.
Isovanhemmilla oli aluksi mahdollisuus tutustua
lastenlasten piirustuksiin ja

Päiväkodin johtaja Kirsti Tuominen toivotti isovanhemmat tervetulleiksi juhlaan.
askarteluihin sekä seurata
heidän arkeaan kahvittelun
lomassa. Sen jälkeen oli vuorossa yhteisleikkejä ja lauluja päiväkodin salissa lasten
ja hoitajien opastuksella. Iloiset ilmeet ja punaiset posket
kertoivat päivän olleen kaikille osapuolille onnistuneen
ja perinne saa jatkoa tulevina
vuosinakin. MTR

Anneli ja Hannu Kurttila Tiitiäisten osastolla seuranaan tyttärentytär Milena Ronkainen.

Lisää tapahtumia: katso Iin alue ja www.iinseurakunta.fi

www.iinseurakunta.fi

Lastenhoitaja Minna Jussila jututtaa Eila ja Jaakko Kaikkosta, jotka kertovat tulleensa juhlimaan tyttärentyttärensä lasten juhlaa.
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Ii haluaa parantaa
joukkoliikenteen palvelutasoa
Iin kunnanhallitus hyväksyi
kokouksessaan 26.2. Oulun
seudun joukkoliikenteen palvelusuunnitelman Iin osalta.
Iin joukkoliikenteen palvelutason kehittämiskohteita
ovat: Nopea yhteys moottoritietä Ouluun, ei kaikkia
vuoroja Haukiputaan kautta. Viikonloppuisin noin kello 22-23 lähtevä paluuvuoro
Oulusta Iihin. Kuntakeskuksessa reittien jatkaminen
Tikkasen/Suvantolan suuntaan, missä on iso asuinalue
ja terveyskeskus. Linjalle 23
useampi lähtö Alarannalta
aamuun ja iltapäivään. Palvelutason parantamisesta arvioidaan aiheutuvan 30 000
euron vuotuiset lisäkustannukset. Kunnanhallitus esittää palvelutasomuutoksen
edellyttämien määrärahojen
sisällyttämistä talousarvioon
vuodesta 2019 lähtien.
Iin kylien neuvottelukunta-työryhmään nimettiin
kunnan edustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela ja
varahenkilöksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo
Liedes.

Iinseudun kelkkailijat ry
on hakenut Oulun seudun
Leader-yhdistykseltä 36 159
euroa hankerahoitusta kehittämis- ja investointihankkeisiin, joiden tavoitteena
on järjestää kesällä 2018 Iiso
Watercross SM-tapahtuma.
Watercross on suljetulla vesialueella moottorikelkalla
veden päällä ajettava kiihdytys- ja watercross-kilpailu. Sitä ajetaan veden päällä
joella, järvissä ja lammilla
tai vastaavilla, johon kuuluu
watercrossissa veden päälle rakennetut hyppyrit. Kiihdytykseen ja watercrossiin
ei ole pituuden ja leveyden
määrämittoja. Lähtö- ja maalialueet ovat joko hiekkaa ja
betonia tai vastaavaa. Hankerahoituksen ehdoksi Oulun seudun Leader-yhdistys
on asettanut ennakollisen
puskurilainapäätöksen saamisen Iin kunnalta, jotta
hankkeen toteutumisedellytyksistä on riittävä varmuus
Leader-rahoituspäätöstä tehtäessä. Kunnanhallitus päätti suhtautua myönteisesti
Iinseudun
kelkkailijoiden
hakemukseen ja myönsi ha-

kemuksen mukaisesti maksimissaan 36 159 euron
puskurilainan, jonka takaisinmaksuaika on 31.12.2019
saakka ja korko 0 prosenttia.
Kuntakonsernin viestintäohjeen päivitystyöryhmä
(Anna Saksio, Niina Karvinen, Viivi Hirvikoksi, Riitta
Räinä ja Annastiina Junnila sekä luottamushenkilöiden edustajat Pekka Koskela
ja Aila Paaso) on työstänyt
kuntakonsernin uuden viestintäohjeen.
Hyväksyttiin
kuntakonsernin viestintäohje 2018.
Iin kuntastrategia 2025 on
työstetty kunnanvaltuuston
päätöksen mukaisesti valtuustoseminaareissa, joihin
on kutsuttu mukaan edustajat kunnan keskeisistä sidostyhmistä. Iin kuntastrategia
2025 on työstetty kasvun
kautena ja se vahvistaa kunnan suuntaa kohti pysyvää
visiotaan, Ii on kasvava, viihtyisä ja elinvoimainen, luovasti uudistuva kunta – Iissä
on ideaa. Kunnanhallitus
päätti esittää kunnanvaltuustolle
kuntastrategian
2025 hyväksymistä. MTR
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Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä esittää:

Sirkku Peltola

SUOMEN
HEVONEN

Ohjaus: Anna-Kaisa Järvi
Musiikin sovitus: Janne Kiilakoski
Esitykset Iin työväentalolla
la 17.3. klo 19 ensi-ilta
su 18.3. klo 15
la 24.3. klo 19
Liput 10€, myynti tuntia ennen ovelta,
su 25.3. klo 15
ennakkovaraukset 045 133 3874
ii.fi/kansalaisopisto
facebook.com/iinkansalaisopisto

Kiitos
Iin Näyttämöyhdistys

Yrittäjän facebook-profiili kuntoon
Ihan ensimmäiseksi kannattaa laittaa facebook-profiili
kuntoon ja omassa profiilissa
kannattaa postata muustakin
kuin omista bisneksistään.
Näin aloitti Juha Ahola Vauhtipyörä Oy:stä facebookmarkkinoinnin esittelyn Iin
Yrittäjille. Ahola vieraili Iin
Yrittäjien aamukahvitilaisuudessa Micropoliksessa torstaina 1.3. Vajaa kymmenen
Iin Yrittäjien jäsentä oli ehtinyt työkiireiltään Aholaa
kuuntelemaan ja miettimään
facebookin mahdollisuuksia
oman yrityksensä kannalta.
-Keskustele, kannusta, kiitä ja kehu on hyvä nyrkkisääntö. Politiikka, uskonto ja
maahanmuuttoasiat ovat aiheita, joista ei ehkä kannata
olla julkisesti mitään mieltä,
opasti Ahola. -Yleisesti ottaen tärkeää on tuotestrategian
(mitä, kenelle ja miksi asiakas
ostaa) pohjalta valita markkinointiviestinnän kanavat.
Facebook tarjoaa hyviä mahdollisuuksia ja sen maksulli-

Ulkoilupäivä, pilkkikisa ja
kone-esittely Jakkukylän Onkilahdessa
Jakkukylän kyläyhdistys järjestää lauantaina 24.3. yhdessä Jakun koulun leirikoulutoimikunnan ja Iin Kärkkäisen kanssa kaikille avoimen ulkoilupäivän, ilmaisen
pilkkikisan ja kone-esittelyn Onkilahdessa. Tilaisuus alkaa kello 11 ja pilkkikisa
kello 12.

Juha Ahola Vauhtipyörä Oy vieraili Iin Yrittäjien aamukahveilla
puhumassa facebookin mahdollisuuksista.
nen mainonta tarjoaa huikeita
kohdistusmahdollisuuksia,
kertoi Ahola omiin kokemuksiinsa viitaten.
Iin Yrittäjien puheenjohtaja Markku Koskela ja aamukahvitilaisuuden avannut

Juho Tauriainen olivat tyytyväisiä tilaisuuden antiin
ja kertoivat Iin Yrittäjien jatkossakin kutsuvan eri alojen
asiantuntijoita vierailemaan
aamukahvien
merkeissä.
MTR

KOKO PERHEEN ULKOILU/HIIHTOTAPAHTUMA
pe 16. maaliskuuta Kuivaniemen aseman urheilukentällä

Hiihtojen ilmoittautumiset
klo 17.30 alkaen.
Sarjat 0-12 v.

Kuivaniemen Yrittäjät
Tervetuloa! tarjoaa munkkikahvit kaikille!

Kaikki
hiihtäjät
palkitaan!

Jakun koulun leirikoulutoimikunta järjestää tapahtumassa kahvituksen ja myy
mehua sekä makkaroita, joita voi paistaa Purusaareen tehdyssä nuotiossa. Samalla on hyvä mahdollisuus tutustua Purusaareen tulevan kesän aikana talkoilla
toteutettavan virkistysalueen laavu- ja nuotiopaikkaan saaren länsikärjessä.
Jakun koulun leirikoulutoimikunta kerää varoja koululaisten perinteiseen, joka
toinen vuosi toteutettavaan, viikon mittaiseen leirikouluun. Leirikoulut ovat
suuntautuneet vuodesta riippuen eri puolille Suomea, joskus jopa ulkomaille,
Ruotsia ja Norjaa myöten.
Purusaaressa on hyvät mahdollisuudet mäen laskuun ja retkeilyyn. Onkilahti on
alueen parhaita pilkkipaikkoja, joten aika kuluu mukavasti touhuten ja ulkoillen
vauvasta vaariin. Kaikille on tekemistä.
Tapahtumassa esitellään Kärkkäisen myymiä moottorikelkkoja ja mönkijöitä, joita on mahdollista koeajaa joen jäälle rajatulla alueella. Pilkkikilpailun palkinnot
lahjoittaa Iin Kärkkäinen.
Pääset tapahtumapaikalle helposti Jakun koulun parkkipaikalta, johon voit jättää auton. (Jakuntie 85). Kävele koululta jokirantaan ja rantaa myöten ylävirtaan,
Onkilahteen noin 300 m.
Tervetuloa Jakkukylän iloiseen ulkoilutapahtumaan!
Jakkukylän kylätoimikunta
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Luonto läsnä Merihelmen maisemaravintolassa

Hiihtolomien aikaan ravintolassa poikkeaa paljon matkailijoita.
Maisemaravintola Merihelmi sijaitsee Kuivaniemeltä
muutaman kilometrin etelään 4-tien ja meren välissä.
Maisemat ovat silmiä hivelevän kauniit ja ravintolan ikkunoista on suora näkymä
Perämeren
jäälakeuksille.
Ravintolatoimintaa tiloissa
harjoittaa Eräpata Ky. Yrityksen taustalta löytyy pariskunta Miia Hanen ja Petri
Alakiuttu, jotka pyörittävät
tällä hetkellä kahdestaan yri-

tystä. Aiemmin yrityksessä oli mukana myös Petrin
veli. Henkilökuntaa Maisemaravintola Merihelmessä
on kaikkiaan kuusi, sekä yksi
sesonkityöntekijä.
-Asiakaskuntamme koostuu lähes kokonaan matkailijoista ja sesonkivaihtelut
ovat suuria. Hiihtolomaliikenne alkoi vähän nihkeästi kovien pakkasten vuoksi,
mutta seuraavat viikonloput
ovatkin olleet jo todella vilk-

kaita, Miia ja Petri kertovat.
Ravintolan
kassajonosta kuuluukin enemmän englannin kuin suomen kieltä,
turistit ovat pysähtyneet tauolle maanantaisena pakkaspäivänä.
Eräpata Ky on viime aikoina keskittynyt strategiassaan
kehittämään
Merihelmen
toimintaa.
-On järjestetty ja suunnitelmissa on järjestää erilaisia tapahtumia ja messuja.

Lisäksi
tuotevalikoimaan
kuuluvat opastetut sorsajahdit, hyljebongaukset ja pilkkireissut. Yhteistyötä Iin
keskustassa sijaitsevan matkailuyrityksen kanssa olemme kehitelleet jo jonkin
aikaan pilkkimisen ympärille, valottaa Petri yrityksen
tulevaisuuden suunnitelmista.
-Eräkokki- ja äijäkokkikursseja järjestetään edelleen
kysynnän mukaan. Merihel-

men kiinteistössä sijaitsevaa
salia vuokrataan maisemaravintolan toimesta Iilaakso
Oy:n lukuun. Salissa lauantaina 5.5. järjestettävien hyväntekeväisyystanssiaisten
tuotto ohjataan Oulunseudun omaishoitajille, kertoo
Miia.
Iiläinen laulaja Merja Juutinen on tapahtuman taustalla ja maisemaravintola
Merihelmellä on merkittävä
rooli tanssiaisten mahdollis-

tajana.
-Upeisiin maisemiin sopivat erinomaisesti myyntiin
otetut Vaude tuotteet. Kaikki tuotemerkin tuotteet vaatteista reppuihin ja rinkkoihin
ovat 100 prosenttisesti kierrätysmateriaalista
valmistettuja, kertoo Petri rinkka
kädessään. MTR

Ravintolasalista on hienot näkymät Perämerelle.
Vas. Miia Hanen ja Petri Alakiuttu esittelevät 100 prosenttisesti
kierrätysmateriaaleista valmistettuja Vaude-tuotteita.

Ylijäämäruoan jakelua jo kolme vuotta Iissä
-Kesällä 2014 olin sairastelujen takia tilanteessa, jossa
en saanut tuloja mistään ja
oli pakko turvautua ruokaapuun, kertoo Anu Mäenkoski ylijäämäruoan jakelun
aloittamisen taustoista Iissä.
-Tuolloin ajattelin, voisinko apua saaneena yrittää
itsekin auttaa. Otin yhteyttä keskusliikkeisiin ja kävin
neuvotteluja
neuvottelujen perään. Lupaprosessissa meni yli kolme kuukautta
ennen kuin pystyimme ensimmäisen kerran jakamaan
kauppojen ylijäämäruokaa
sitä tarvitseville. 3.12.2014
aloitimme Iin Järjestötalolla, jossa tällä hetkelläkin

toimimme. Välillä olimme
hetken aikaa toisissa tiloissa,
mutta palasimme pian takaisin, Mäenkoski kertoo toiminnan alkuvaiheista.
Ruokajakelu toimii täysin
vapaaehtoisten toimesta ilman mitään taustajärjestöä.
-Tietojemme
mukaan
olimme ensimmäinen ja ilmeisesti vieläkin ainoa ylijäämäruokajakelu Suomessa,
jolla ei ole järjestöä taustalla,
Anu kertoo.
Vapaaehtoisjoukko ei ole
suuren suuri, neljä henkilöä.
Anu Mäenkosken lisäksi,
Marja-Leena Liimatta, Pertti Huovinen ja Hilkka Kalliorinne huolehtivat toiminnan

pyörittämisestä kahdesti viikossa.
-Mielellämme
otamme
vahvistusta
vapaaehtoisjoukkomme Anu ja Marja-Leena toteavat jaettavia
ruokia esille laittaessaan.
Kahden viikoittaisen ruokajakelun lisäksi he käyvät
joka ilta toimittamassa paikalliselta kauppaliikkeeltä
saadut tuotteet niille, joiden
ei ole mahdollista päästä itse
ruoka-apua hakemaan viikoittaisista jakeluista.
-Ruoka-avulle on edelleen
tarvetta ja jakotilaisuuksissa
käy keskimäärin 30-50 henkilöä. Iltajakelun piirissä on
noin 20 perhettä. Emme tee
valmiita ruokakasseja jakotilaisuuksiin, vaan jaettava
ruoka on esillä tuoteryhmittäin, joista saa itse valita ennalta sovitun määrän. Jaon
alkaessa paikalla olijat nostavat vuoronumeron, joten
Voi se olla ykkönenkin, toteaa
arvontaa hoitava Pertti Huovinen Marja-Leena Liimatan ja
Anu Mäenkosken valvoessa arvontaa.

kaikilla on yhtä suuri mahdollisuus päästä valitsemaan
ensimmäisenä ja kaikille riittää tuotteita tasapuolisesti,
kertoo Anu Mäenkoski.
Monelle yksinäiselle ylijäämäruoan jakelutilaisuus
voi olla viikon ainoa hetki sosiaaliseen kanssakäymiseen
toisten ihmisten kanssa. Torstain 1.3. tilaisuudessa kävikin
vilkas ajatusten vaihto kalaasioista ja monesta muusta
ajankohtaisesta aiheesta suomalaisten olympiamenestykseen saakka. MTR

Jakotilaisuuden alkua odotellessa on aikaan vaihtaa ajatuksia.

Anu Mäenkoski ja Marja-Leena Liimatta ovat lajitelleet
ylijäämäruoan tuoteryhmittäin esille.
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Hiihtolomaliikenne näkyy Nelosparkissa

Uudelleen rakennettu Nelosparkki avattiin viime vuoden lokakuussa.
Nelosparkissa
Kuivaniemellä käy kuhina ja hiihtolomalaiset ovat ottaneet
tauonpaikan hyvän ruoan ääreen, kauppias Niina
Haarala ja toimitusjohtaja
Eija Södö kertovat. Etenkin
perjantait ja lauantait ovat
todella vilkkaita ja ruoka-annoksia tehdään paljon.
-Suuri osa asiakkaistamme tulee ympäri vuoden
tienpäältä ja siksi olemme
panostaneet juuri ruokailuun, ja ruoasta on tullutkin
hyvää palautetta, Eija toteaa.
-Yritys työllistää tällä hetkellä 10 henkilöä, joiden lisäksi ruuhkahuippuja
tasaamaan palkataan lisähenkilöitä, kertoo Eija Södö.
Asiakaspaikkoja Nelosparkissa on 120.
Kesäkuussa 2016 sattuneen tulipalon jälkeen uudel-

leen rakennettu Nelosparkki
avattiin lokakuussa 2017 ja
ensimmäiset neljä kuukautta
ovat menneet hyvin.
-Kymmenen kuukauden
taistelu vakuutusasioissa oli
kuitenkin sen verran raskasta, etten enää yksin olisi tähän alkanut. Kun tytär Niina
Haarala tuli mukaan yritykseen, oli yrityksen jatko turvattu ja rohkenimme uuden
Nelosparkin rakentaa, toteaa
Eija Södö.
Nelosparkki sijaitsee erinomaisella paikalla aivan
4-tien vieressä ja suuret parkkialueet houkuttelevat myös
raskasta liikennettä pysähtymään. Uusien tilojen ja sukupolvenvaihdoksen ansiosta
yrityksellä on valoisat ajat
edessään, yrittäjät uskovat.
MTR

Eija Södö ja Niina Haarala varmistavat kaikkia ruokia olevan riittävästi.

Tanja Halttu kehuu uusia tiloja toimiviksi.

Iin Eläkkeensaajat juhlivat Merihelmessä
Iin Eläkkeensaajat ry juhlisti 50-vuotista toimintaansa
kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. Merihelmessä järjestetyssä juhlassa. Naisia
ja heidän panostaan yhteiskunnassa muistettiinkin sekä
juhlan tervehdys- että juhlapuheissa. Juhlaan oli saapunut vieraita ei puolilta Oulun
piiriä yli 200.
Kunnan
tervehdyksen
juhlaan tuonut kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo
Juhlan juontanut Sanna Kluukeri toi oman tervehdyksensä
juhlaan runon Ihmisen laulu
muodossa

Liedes muistutti nyt eläkeiän
saavuttaneiden olevan sukupolvi, joka rakensi Suomen
hyvinvoinnin. Liedes toivoikin yhteiskunnalliseen keskusteluun asennemuutosta
ja eläkeläisistä puhuttavan
voimavarana, eikä rasitteena
tai kulueränä.
Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen kiitti Iin Eläkkeensaajia arvokkaasta työstä
antaa mahdollisuuksia ikäihmisille sosiaaliseen kanssakäymiseen
ja
uusien
ystävyyssuhteiden
luomiseen.
-Olemme toisiamme varten ja meidät on luotu jaka-

maan toistemme ilot ja surut,
Ruotsalainen totesi.
Juhlapuhuja EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta
kiteytti puheensa kolmeen
teemaan, Köyhyys, Kuntien vanhuspalvelut ja digitalisaatio ikäihmisten arjessa.
Suurta huolta Paassilta kantoi eläkeläisten köyhyyden
lisääntymisestä
etuuksien
leikkaamisen seurauksena.
-Jossain on menty pahasti
pieleen, jos ihmisillä ei ole varaa mennä ajoissa lääkäriin.
Monet jättävät esimerkiksi
hampaistaan huolehtimisen
tekemättä korkeiden maksujen vuoksi. Olemme asiasta

muistattaneet ja maan hallitus kyllä kuulee meitä, mutta ei kuuntele, Simo Paassilta
totesi.
Juhla aloitettiin ja lopetettiin musiikkiesityksillä ja

kulttuurilla oli tärkeä rooli juhlan ohjelmassa esimerkiksi
sketsitervehdyksen
muodossa, jolla Iin Eläkeläiset ry tervehti juhlivaa järjestöä. MTR

Juhlan aloittivat musiikkiesityksellään Esko Holappa, Pertti Kaikkonen ja Aarre Tarkki

Merihelmen juhlasali täyttyi juhlavieraista. Eturivissä
keskellä vaihtavat ajatuksia Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes ja EKL:n puheenjohtaja Simo
Paassilta
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Matias Tiiro Iin kansallisten hiihtojen voittoon

Iin Hiihtoseuran Anton Mäenpää ja Pudasjärven Urheilijoiden Santtu Outila kävivät kilpailujen tiukimman
loppukirikamppailun, joka päättyi Santun voittoon.

Iin Hiihtoseuran kaverukset Luna
Sassi ja Saaga Pesämää eivät ottaneet paineita ennen lähtöä.

Kaikki tulokset https:
//iinurheilijat.sporttisaitti.com/?x155085=228765

Iin kansalliset hiihdettiin Illinsaaressa sunnuntaina 10.3.
yhteislähtökilpailuina. Monissa sarjoissa nähtiin tiukkoja loppukirikamppailuja,
mutta myös liikunnan riemua, etenkin nuorimpien
sarjoissa.
Miesten yleisen 15 km
voitti tiukan loppurutistuksen jälkeen Iin Matias Tiiro.
Matias edustaa Taivalkos-

ken Metsä-Veikot 85 seuraa.
Naiset 45v sarjassa voiton vei
Iin Urheilijoiden Tarja Hand.
Tiukin loppukirikamppailu käytiin M14 sarjassa,
jossa Pudasjärven Urheilijoiden Santtu Outila voitti Iin
Hiihtoseuran Anton Mäenpään kirjaimellisesti monon
mitalla.
Kilpailujenjohtaja
Väinö Klasila oli tyytyväinen

onnistuneisiin kilpailuihin
muistellen samalla menneitä
vuosikymmeniä.
-Tällä kertaa osanottajia oli reilut sata. Se on tänä
päivänä määrä, joka kansallisiin saadaan mukaan. Muutama vuosikymmen sitten Iin
Hiihdoissa oli 500-600 osanottajaa, Väinö totesi. MTR

Tulokset
M yleinen 15 km 1. Matias
Tiiro Metsä-Veikot 85 40.28,
2. Jani Sarkkinen Ounasvaara 40.29, 3. Antti Harmaala IiH
40.33. Hiihtäjiä 10.
M 8v 1 km 3. Veeti Tammela
IiU 2.58
N8v 1 km 3. Inka Niemelä IiH
2.384. Pihla Niemelä IiH 2.56,
8. Oona Pesämaa IiH
M10 2 km 7. Eemeli Tamme-

la IiU 8.28, 8. Valtteri Kurkela
iiH 8.48
N10 2 km 5. Saaga Pesämaa
IiH 7.31, 8. Luna Sassi IiH 12.51
M12 3 km 5. Matias Uusitalo
IiU 10.52
N12 3 km 3. Saaga Sassi iiU
14.06
N14 3 km 5. Milla Kurkela iiH
11.411
M14 5 km 2. Anton Mäenpää
IiH 15.50, 3. Paavo Niemllä Iih

16.52
N16 5 km 2. Katariina Pyörälä
IiH 18.40
M18 10 km 1. Teemu Pyörälä IiH 28.26, 2. Markus Pyörälä IiH 29.43
M45 10 km 7. Pekka Kukkula
30.21
N45 5 km 1. Tarja hand IiU
17.34
M60 5 km 2. Reijo Isola 15.05

Iin jääraveissa runsaasti lähtöjä ja katsojia

Jäällä ratsastus on näyttävä laji.
Iin perinteiset jääravit ravattiin Illinsuvannon jäällä lauantaina 10.3. Pitkän tauon
jälkeen kuusi vuotta sitten
uudelleen aloitetut ravit oli-

vat tällä kertaa harjoitusravien sijaan paikallisravit. Tämä
oli lisännyt hevosten määrän
kilpailuissa yli viiteenkymmeneen. Yleisöä tapahtuma

Ponilähtö 2 oli vauhdikas lähdöstä maaliin.

Raveihin osallistui yli viisikymmentä hevosta.

oli houkutellut paikalle yli
700, joista maksaneita katsojia yli 500.
Raveissa oli lähtöjä niin
kylmä- kuin lämminverisil-

-Kaiken kaikkiaan onnistunut tapahtuma ja sääkin
oli tänä vuonna otollinen kovimpien pakkasten lauhduttua. Saamamme palautteen

le hevosille sekä ponilähdöt,
yhteensä 12 lähtöä. Myös ratsuja jäällä nähtiin ilahduttamassa yleisöä vauhdikkaalla
menolla.

positiivisuus antaa uskoa
jääravien jatkumisesta Iissä,
totesi Rannikon hevosseuran
puheenjohtaja Matti Tiiro ravien jälkeen. MTR

Tulokset löytyvät https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing%2FRaceResults&service=external&sp=CF1520632800000&sp=CEPX
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TUO SAHASI
KEVÄTHUOLTOON
YKKÖSVALINTAAN!
(tarjous on voimassa 15.- 31.3. 2018 välisen ajan)

Kone Niskala Oy

Moottori- tai raivaussahan huolto sisältää:
-sahan puhdistuksen ja säädön
-uusi ketju, arvo 20€
-Bensiinisuodatin, arvo 10€
-sytytystulppa, arvo 5€

59,-

• Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt
• Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset
• Lavettikuljetukset
• Murskeet ja hiekan toimitukset
• Jätevesijärjestelmät

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

Ykkösvalinta Oy • Etappitie 1 Simo • P. 016 266 000 tai 040 507 3685
Ma-Pe 9.00-17.00

Orjafirma vai opettava yrittäjä?
Toisen asteen reformi kaipaisi nyt jo remonttia!
Ammatillinen koulutus on
muuttunut yhä työelämälähtöisemmäksi. Toisen asteen reformin mukaan jopa
yli puolet opinnoista olisi
tarkoitus suorittaa yrityksissä. Yrittäjä ei ota maksutonta
työharjoittelijaa, jos yrityksessä on hiljaista. Kiireen keskelle työharjoittelija on myös
vaikeaa ottaa. Sitä luulisi,
että ilmaiset työntekijät kiinnostaisivat, mutta kun se ei
ole niin yksinkertaista. Omat
aikaresurssit ratkaisevat, jokainen nimittäin tahtoo olla
hyvä työnantaja.
Työharjoittelijat tarvitsevat aina ohjausta, ja kun yrittäjä ohjaa harjoittelijaa, on
siihen käytetty aika usein
laskutettavasta omasta työstä pois. Jos harjoittelija vie

Heidi Alariesto on Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Rovaniemeltä.

päivittäin ohjaajan työaikaa esimerkiksi 1,5 tuntia,
ja esimerkiksi yrittäjän tuntilaskutus on maltillinen 35
euroa/h, tulee harjoittelija tiputtamaan kuukauden aikana yrittäjän laskutusta 1050
euroa. Työharjoittelijan toivotaan tekevän yritykselle
tulosta tuon menetetyn laskutuksen verran.
Todella moni yrittäjä
käyttää työharjoitteluja hyvänä rekrytointikanavana.
Työharjoittelun aikana tutustutaan, nähdään työntekijän
työmotivaatio ja halu kehittyä. Hyvä työharjoittelija
pohjustaa itselleen harjoittelujen kautta niin kesäduunit
kuin työpaikan valmistumisen jälkeen.
Ongelma on siinä, että
jos yrityksellä on tällainen
halu etsiä harjoittelun kautta
työntekijä, päätyy yritys helposti mollattavaksi Facebookin Orjafirmat-ryhmään. Jos
et taas tarjoa harjoittelupaikkoja, olet ikävä yrittäjä, ja jos
tarjoat työharjoittelupaikko-

ja, olet riistäjä. Tulevaisuuden työpaikat syntyvät usein
vasta perustettuihin pieniin
yrityksiin, joissa työntekijät joutuvat tekemään monia
työtehtäviä.
Olen kuullut useita tarinoita siitä, kuinka työharjoittelija on väheksynyt
työtehtäviään.
Esimerkiksi
pitopalveluyrittäjän
tarjoilija-harjoittelija tuli ilmoittamaan, että vessasta
on paperi loppu. Yrittäjä kysyi ohjaavasti, että mitähän
silloin pitäisi tehdä. Harjoittelija totesi, että hänen
työtehtäviinsä ei kuulu vessapaperin lisääminen.
Hyville työharjoittelijoille
olisi myös ilo maksaa palkkaa tai vaikka stipendi tehdystä työstä. Nykyisin sekin
on lähtökohtaisesti kielletty.
Mitäpä luulette, miltä tuntuu olla vaikka ilmaisena
kokkina kolmannen vuoden
opiskelijana töissä sesonkiaikaan? Onko ihme, jos opiskelijat keskeyttävät opintonsa
ja lähtevät töihin alalle val-

mistumatta koskaan? Toisen
asteen reformissa on valuvikoja. Idea työelämälähtöisyydestä on ehdottoman
kannatettava, mutta valuviat pitää vaan korjata. Yksi
isoimmista on se, että yrittäjistä on tehty maksuttomia
opettajia samalla kun lähiopetuksen aikaa on vähennetty. Opettaja opettakoon
ammattitaidot ja yrittäjille
jääköön taitojen hienosäätö
ja ohjaaminen.
Yrityksessäni on monia
nuoria työntekijöitä sesonkitöissä ja välillä ihmettelen
myös sitä, että kun ammattikouluopiskelijalle tarjoaa
työkeikkaa viikon päähän,
hän ei tiedä onko koulua kyseisenä päivänä. Lukujärjestykset tuntuvat elävän
viikoittain.
Toisen asteen reformi kaipaisi mielestäni nyt jo remonttia.

Heidi Alariesto
Lapin Yrittäjät ry
puheenjohtaja
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Simon Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Simon Yrittäjät päättivät toteuttaa oman lehden tekemisen IiSanomien liitteenä
yhteistyössä Iin Lehti Oy:n
kanssa.
Hallituksen kokouksessa
oltiin aluksi hieman kyselevällä mielellä - ei sitä kai enää
lehteen, kun tämä somehan
on nykypäivää! Mutta kuitenkin, monille asiakkaillemme seikkailu Internetin
ihmemaassa ei ole vielä tuttua, vaan kaipaavat edelleen
sitä perinteistä paperilehteä - lehteä, jota voi selailla
ja jonka voi laittaa talteen ja
tarvittaessa etsiä tietoja siitä
myöhemminkin. Tavoitteeksi nousi myös kertominen
alueen elinkeinoelämästä ja
yrityksistä sekä myös kunnan asioistakin. Simon Yrittäjien toiminnastakin on
ajankohtaista
tiedottamista mm. kevään tapahtumista
ja toiminnasta. ”On mukava lukea enemmän paikallista tietoa” ja valottaa miten
monipuolisesti
palveluita
sitä omasta kunnasta löytyykään. Tällaista palautetta on
tullut usein esille eri porinoissa, kaupoilla ja kylillä,
kuulemma valtalehdet käsittelevät asioita laajemmalla näkemyksellä.
Ja tietenkin on hyvä
yrityksen
löytää
kaikki
mahdolliset asiakkaat palveltavakseen. Niinpä ryhdyimme lehden tekoon - aina
pitää yrittää!
Simon Yrittäjät on aktiivisesti yhteistyössä touhuamassa kunnassa järjestettyjä
eri tapahtumia; esimerkkinä
Talvirieha, Nahkiaismarkkinat ja joulumyyjäiset. Viime
kesänä järjestimme Peräkärrykirppis-tapahtuman kesätorilla, se järjestetään myös
tulevana kesänä. Jouluksi
kunnan virastotalon pihaan
toimitettiin kuusi valoineen.
Ensi jouluna tontut liikkuvat
uudelleen. Olemme olleet
myös nuorten yökahvilassa lätynpaistopuuhissa. Lukion ja yläkoulun oppilaita
on muistettu stipendein sekä
päiväkoteihin on lahjoitettu
tabletteja.
Simon kunnan kans-

Simon Yrittäjät hallitus 2018
Pertti Ylitalo puheenjohtaja p. 0400 397 658
Anu Veittikoski varapuheenjohtaja
Jari Vilmi, Paula Posti, Erkki Veittikoski,
Tauno Johansson, Niina Veittikoski
Vuokko Isokääntä rahastonhoitaja
Leena Hiltula sihteeri p. 040 731 3352

YRITTÄJÄ-KUNTA
KAHVITTELUTILAISUUDET 2018
Simon kunnanvaltuuston salissa:

Ti 5.6. klo 16.00 - Finnvera yms.
Ti 4.9. klo 8.00 - aihe avoin vielä
TI 4.12. klo 16.00 - aihe avoin vielä
Tilaisuudet ovat vapaamuotoisia
kahvittelu-/keskustelutilaisuuksia kaikille yrittäjille.
Simon yrittäjien hallitus sai kokoukseensa vieraita. Vasemmalta, Anu Veittikoki, Leena Hiltula, Heidi Alariesto Lapin Yrittäjien pj.,Pertti Ylitalo, Niina Veittikoski, Vuokko Isokääntä, Jari Juusola Simon
kunnan elikeinokoordinaattori, Tauno Johansson ja Paula Posti. Hallituksesta kokoustamaan eivät
tällä kertaa ehtineet Jari Vilmi ja Erkki Veittikoski.

Kevään 2018
tapahtumia
17.3.

Simossa sivakoiden merilaturetki
(varapäivä 18.3)

18.3.

Koko perheen talvirieha
klo 14-16.
Simon Kesätori

24.3.

Lasketteluretki Iso-Syötteelle
Sitovat ilmoittautumiset
28.2.2018 mennessä
p. 040 358 0690

25.3.

Simon hiihdot
Malinissa / Simon Kiri
p. 050 307 2529

30.3.

Pilkkikilpailut
Simon urheilukentän rannalla /
Simon Moottorikerho
puh. 044 589 9 622

8.4.

Pilkkikilpailut
Karisuvannolla /
Alajoen linnustajat
puh. 040 513 9313

Viime vuoden talviriehatunnelmaa.
sa olemme tiivistäneet yhteistyötä
yrittäjät-kunta
-kahvitilaisuuksien myötä,
joissa myös pyrimme saamaan avoimuutta kanssakäymiseen. Eihän pienessä
kunnassa voi toimia muuten
kuin yhteistyössä.
Yrittäjäyhdistyksessä mukana oleminen on muutakin
kuin talkoilua eri tapahtumissa. Yhdistyksen jäsenenä
voit osallistua erilaisiin Suomen Yrittäjien järjestämiin
koulutus-, markkinointi- ja
virkistäytymistapahtumiin.
Koulutukset ovat usein mak-

suttomia. Saat myös muita
jäsenetuja. Eri tapahtumissa tutustut toisiin yrittäjiin
ja verkostoituminen on tätä

päivää. Yhdistyksen jäsenenä voit vaikuttaa asioihin.
Tule mukaan!

19.5. – 19.6. Erilaisia ratsastusleirejä
kaiken ikäisille / Jalo Ranch,
puh. 040 559 5560, 044 027 1016
27.5.

Match show
Simon kesätorilla / Alajoen linnustajat
puh. 040 911 1755

SimoYrittää I/2018 •15.3.2018
Lehden kustantaja:
Simon Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja:	Pertti Ylitalo
Toimituskunta	Leena Hiltula, Heimo Turunen
Toimittajat:
Matti-Tapio Rissanen
Lehden taitto ja ilmoitusvalmistus: 	VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Simon Yrittäjien puheenjohtaja Pertti Ylitalo vuoden 2017 markkinatapahtumassa makkaranpaistossa ja viime joulun joulukuusta koristelemassa.
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Kippovalimo Böök yllättyi tunnustuksesta

Tiina-Riitta Böök-Leskisen Kippovalimo Böök valittiin Simon vuoden 2017 vuoden yrittäjäksi.
Simon Yrittäjien ja Simon
kunnan vuoden yrittäjäksi 2017 valitun kippovalimo
Böökin yrittäjä Tiina-Riitta
Böök-Leskinen yllättyi saamastaan tunnustuksesta.
-Aivan puskista tuli valinta. Olin aina ajatellut, ettei yksinyrittäjää valita, vaan
valinnat kohdentuvat enem-

män työllistäviin yrityksiin.
Mukavalta tietenkin tuntuu
ja kiitollisena sekä nöyrin
mielin otin huomionosoituksen vastaan, Tiina-Riitta toteaa.
Kippovalimo Böök avautui 4-tien ja Simoniemen tien
risteykseen jouluksi 2010.
Aluksi yrityksen päätuote-

ala oli keramiikka. Vuosien
varrella keramiikan valmistus on muuttunut tilauspohjaiseksi ja langat ovat tulleet
päätuotteeksi. Kippovalimo
Böök on yksi Suomen neljästä Drops lankojen superstoresta. Myymälässä onkin
kattava valikoima norjalaisia
drops lankoja. Myös muita

laadukkaita lankoja on tarjolla sekä myymälässä, että
yrityksen nettikaupassa. Asiakkaista monet ovat etelästä
ja poikkeavat lomamatkoillaan säännöllisesti myymälässä.
Yrityksen viihtyisissä tiloissa toimii myös kahvila
tarjoten virkistävän tauon lo-

Käsitöiden tekijän aarre-aitta? Yrittäjä Tiina-Riitta Böök-Leskinen sekä osa myymälän runsaasta lankavalikoimasta.

malaisille ja muille asiakkaille.
Yrittäjä kertoo tekevänsä alihankintana erilaisia liikelahjoja etenkin joulun alla.
Lisäksi hän pitää erilaisia kädentaitoihin liittyviä kursseja
Kivalo-opistossa.
-Pienyrittäjä on yrittäjä 24/7 eikä vapaa-ajan on-

gelmia ole. Työmatkalla ehtii
kuitenkin nollata ajatuksensa
aamuin illoin, kertoo Kemissä
asuva Tiina-Riitta Böök-Leskinen. MTR
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HV-Maarakennus palkittiin Vuoden Yrityksenä Lapissa

Yrittäjäpatsas on yritteliäisyyden ja yritteliään ihmisen symboli. Yrittäjäpatsas luovutetaan vuosittain mm. Suomen Yrittäjien
aluejärjestöjen ja paikallisyhdistysten juhlissa Vuoden yrittäjälle.
(Lähde: www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat)
Lapin Yrittäjät palkitsi Vuoden 2017 Yrityksenä simolaisen HV-Maarakennus Oy:n.
Palkinto
luovutettiin
18.11.2017 Lapin Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa Levillä.
Valintaperusteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota
itsenäiseen kehitystyöhön,
taloudelliseen kasvuun, toiminnalliseen ja taloudelliseen
uudistumiskykyyn
myös kansainvälisessä kilpailussa
sekä
yrityksen
yhteiskunnalliseen merkitykseen omalla toiminta-alueel-

laan.
HV-Maarakennus
on
Hannu
Postin
1960-luvulla perustama yritys,
joka on laajentunut vuosien varrella puutavara-ajosta
kaivinkoneurakointiin
ja maanrakennukseen. Nykyisten yrittäjien Harrin ja
Veli-Pekan luotsaamana HVMaarakennus tunnetaan monipuolisesta kalustostaan ja
taipumisesta maanrakentamisen kaikkiin tarpeisiin.
Yrittäjäveljekset Harri ja
Veli-Pekka Posti ovat innovatiivisia ja osaavat sopeu-

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Eekintie 6, 95200 Simo
khekkanen@luukku.com

Kullervo
Anu

0400 691 728
040 506 1317

Vuoden 2017 lappilaisena yrityksenä Lapin Yrittäjien Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa Levillä palkittiin simolainen HV-Maarakennus
Oy. Palkintoa olivat ottamassa vastaan Veli-Pekka, Kaisa, Laura, Harri, Anne ja Hannu.
tua alan muutoksiin. Yritys
onkin kyennyt pitämään yllä
noin kymmenen prosentin vuosittaista liikevaihdon
kasvua, liikevaihdon ollen
tällä hetkellä noin 5-6 miljoonaa euroa.
HV-Maarakennus on erikoistunut vaativiin projektei-

hin erityisesti teräspontti- ja
purkutöissä. Laadun takeena on osaava ja sitoutunut
henkilöstö. Yritys työllistää
15 henkilöä suoraan ja toiset
15 vakiintuneiden alihankkijoiden kautta. HVM:n markkina-alue ulottuu kotimaan
lisäksi Pohjois-Ruotsiin.

Yritys pyrkii olemaan
luotettava kumppani liiketoiminnassa ja yhteiskunnallinen toimija muun muassa
nuorten urheilijoiden tukijana.
Lapin Vuoden Yrityksen valinnan suoritti Lapin Yrittäjien johtoryhmä.

Palkintoehdotuksia tehtiin
ennätykselliset
yhdeksän
kappaletta eri puolilta Lappia usealta eri toimialalta.

Laura Posti

Suomen Yrittäjät on jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa

Yrittäjä, voit kehittää työnantajakuvaasi osallistumalla
Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanjaan
Suomen Yrittäjät on jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Kahdeksatta kertaa järjestävä kampanja
haastaa työnantajat tarjoamaan myönteisiä kesätyökokemuksia nuorille.
Työnantajille kesätyö on oiva tilaisuus tehdä hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden työntekijöihin. Hoitamalla
kesätyöasiat vastuullisesti työnantaja
voi varmistaa vetovoimansa, kun kilpailu
osaavasta työvoimasta kiristyy.
Yli 90 prosenttia vastuullisissa kesätyöpaikoissa työskennelleistä nuorista haluaisi jatkaa samalla työnantajalla
myös tulevaisuudessa. Kampanjassa mukanaolo on näkyvä ja edullinen tapa rakentaa vetovoimaista ja vastuullista
työnantajakuvaa. Etuna yrittäjä saa muassa oikeuden ilmoittaa organisaatin kesätyöpaikat veloituksetta Oikotiellä ja
kampanjasivustolla. Myös suuri yleisö
odottaa työnantajilta vastuullisia teko-

ja. Kampanjassa mukana olo on työnantajalle mahdollisuus kantaa vastuunsa
nuorista – ja kertoa siitä. Nuorille Vastuullinen kesäduuni -logo on lupaus onnistuneesta kesätyökokemuksesta, joka luo
myönteistä kuvaa työelämästä. Kampanjasivusto tarjoaa kesätyönhakijoille myös
vinkkejä ja tukea kesätyön löytämiseen ja
hakemiseen.
Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta
hyötyvät myös pienet yritykset. Siksi Suomen Yrittäjät ry on yksi kampanjan asiantuntijakumppaneista ja on neuvotellut
alle kymmenen henkilön mikroyrityksille
hyvin edullisen 20 euron kampanjamaksun. Tämän vuoden kampanjassa on tällä hetkellä mukana jo ennätykselliset 422
työnantajaa. Kampanjan tavoitteena on
tarjota yli 60 000 vastuullista kesätyöpaikkaa 14 - 29-vuotiaille ensi kesänä.
Viime vuonna kampanjaan osallistui
371 työnantajaa. Yhdessä he tarjosivat

nuorille yli 55 000 vastuullista kesätyöpaikkaa.
Osallistumisen hyötyjä yrittäjälle:
•Pääsee kehittämään kesätyöprosesseja ja esimiestyötä tutkimustiedon ja
nuorten omien kesätyökokemusten pohjalta sekä työnantajien yhteisissä, maksuttomissa seminaareissa.
•Kampanja tarjoaa näkyvyyden kesaduuni.org-sivustolla ja somessa sekä
mahdollisuuden ilmoittaa organisaatiosi
kesätyöpaikat veloituksetta Oikotiellä ja
kampanjasivustolla.
•Vastuullinen kesäduuni -logo sekä
kampanjamateriaalit käyttöön.
•Pääsee osallistumaan Vastuullinen
kesäduuni 2018 -kilpailuun, jossa palkitaan parhaat kesätyönantajat.
Ilmoittaudu kampanjaan osoitteessa
www.kesaduuni.org/ilmoittaudu.

KULJETUS
MAANRAKENNUS
TRAKTORIURAKOINTI

KUMATRA
OY
0400 765 216

kumatraoy@luukku.com
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K.Hekkanen Oy – pyörät pyörineet jo

40 vuotta

Simolainen K.Hekkanen Oy
on jo yli 40 vuotta alalla toiminut kuljetusten ammattilainen. Yrityksen toiminta
alkoi vuonna 1975 Simon ja
Kuivaniemen kuntayhtymän
sairaankuljetuksista yhdellä autolla.1990-luvulla yritys
sai vastuulleen Oulun ja Kemin sairaaloiden siirtokuljetukset ympäri Suomea ja
Pohjoismaihin. Tällöin ajossa
oli kolme ambulanssia. Sairaankuljetustoiminnan siirryttyä
sairaanhoitopiirille
vuonna 2013, muodostui yrityksen päätoimialaksi tavara- ja henkilöliikenne.
Ensimmäinen
tilauslii-

kenneauto K.Hekkanen Oy
hankki 2000-luvun alussa tehden tilausajoja ympäri Suomen sekä huolehtien
koulukuljetuksista. Aluksi
koulukuljetuksia tehtiin Kuivaniemellä, josta toiminta
laajeni Simon alueelle. Reittiliikenteen alettua Simo-Kemi
reitillä vuonna 2016 ja Aasian turismin kasvaessa Lappiin on toiminta laajentunut
voimakkaasti. Vuonna 2017
yritys sai käyttöönsä uudet
toimitilat Simon asemakylältä.
-Toiminta jatkuu yrityksessä toisessa polvessa,
päävastuun siirryttyä isäl-

tä tyttärelle sukupolvenvaihdoksessa marraskuussa
2014.Tällä hetkellä toimintaa
hoidetaan kolmellatoista eri
kokoisella bussilla, viisi täysikokoista bussia ja kahdeksan pienempää bussia sekä
tavaraliikenteessä yksi täysperävaunu sora-auto, joka
on Oulun auto kuljetuksen
ajossa. Viimeisin hankinta
on matalalattia pienoisbussi (esteetön), joka tulee palvelemaan liikuntarajoitteisia
asiakkaita. Yritys työllistää
8-10 henkilöä. Lisäksi tehdään tilausmatkoja Viroon
ja erilaisiin tapahtumiin kotimaassa mm. kuninkuusra-

vit Rovaniemellä ja Itä-Länsi
pesis viikonloppu Joensuussa, johtaja Anu Veittikoski
kertoo.
Osoituksena
yrityksen
vakaavaraisesta toiminnasta on K.Hekkanen Oy:lle
myönnetty Suomen Vahvimmat-sertifiointi. Sertifikaatin
ansainnut yritys luo voimaa
Suomen talouselämään nyt
ja tulevaisuudessa. Suomen
Vahvimmat -sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja
muille sidosryhmille yhteistyön yrityksen kanssa olevan
kestävällä pohjalla. MTR
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Taksi
Lasse Pylkkö

P. 040 527 0925
ITE HARTIKAINEN HINAA

MYÖS RASK AS K ALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16

Siellä missä tarvitset apua

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

K.Hekkanen Oy:n uudet toimitilat Simon Asemakylällä.

0400 399 170

FysioKemi laajensi Simoon

FysioKemin Simon toimipiste sijaitsee entisissä Simon fysioterapian tiloissa.
FysioKemin Simon toimipiste avattiin 13.1. osoitteessa
Jenssintie 2. Aiemmin tiloissa toimineen Simon fysioterapian
liiketoiminnot
siirtyivät kaupan myötä FysioKemille.
Simon
toimipisteessä
työskentelee fysioterapeutti

Jukka Salmela palvellen asiakkaita maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin
sopimuksen mukaan.
-Simossa tarjoamme fysioterapiaa,
fysikaalisia
hoitoja, teemme footbalance-tukipohjallisia sekä tarjolla on asiakkaiden käyttöön

pieni kuntosali. Vastaanotto
Simoon on ollut hyvä ja tarvetta aukiolopäivien lisäämiseen näyttää olevan, Jukka
Salmela kertoo.
FysioKemi on kaksikymmentä vuotta toiminut yritys. Viimeiset kymmenen
vuotta sen on omistanut ko-

konaan Heidi Kaprio. Toimitusjohtaja Kaprion lisäksi
yritys työllistää kymmenen
fysioterapeuttia, kaksi personal traineria, viisi ryhmäliikunnanohjaajaa sekä kaksi
henkilöä muissa tehtävissä.
-Olen aina haaveillut toiminnan laajentamisesta Simoon. Pelasin pesäpalloa
Simon joukkueessa maakuntasarjassa ja mökkimme on
Kuivaniemellä. Kun Simon
fysioterapian liiketoiminnot
oli mahdollista ostaa, tartuin
heti tilaisuuteen, Heidi Kaprio valottaa yrityksen laajentumista Simoon.
FysioKemin paikkakunnalle tulo varmistaa fysioterapeutin
palveluiden
säilymisen Simossa. Tarvittaessa vaikeimpia tapauksia
voidaan konsultoida yrityksen Kemin toimipisteestä,
josta on myös mahdollista
saada lisähenkilökuntaa käymään Simon toimipisteessä.
MTR

Neste Nelosparkista

pulla ja kahvi

2€

tällä kupongilla
voimassa 31.3.18 saakka

Neste Nelosparkki
Avoinna joka päivä 6-23
Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125
www.nelosparkki.fi
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Kotieläinpuisto Arkadia
laajentunut nopeasti

Poropuiston sisääntuloportti ja jouluksi 2017 valmistunut kota
Kotieläinpuisto Arkadia Simon Maksniemessä avautui
yleisölle kesäksi 2016. Yrityksen omistavat Samuli Myllyneva ja Päivi Ruotsalainen.
Kesällä toiminta painottuu
kotieläinpuiston ympärille
ja ryhmillä on suuri merkitys
puiston kävijämäärissä. Tulevana kesänä kotieläinpuistosta löytyy 70 eri eläinlajia,
joukossa eksoottisempiakin
eläimiä kuten papukaijat,
laamat, emut ja aasit.
-Haluamme tarjota lapsille ja aikuisillekin nähtäväksi
eläimiä, joita on harvemmin
mahdollista nähdä. Meillä vierailee etenkin keväisin
paljon päiväkoti- ja koululaisryhmiä, joiden iloa eläinten näkemisestä on mukava
seurata, kertoo Päivi Ruotsalainen.
Kesäisin kotieläinpuisto ja
kahvila ovat kaikille avoinna
päivittäin, tarjoten elämyksiä
vauvasta vaariin.
Kesällä 2017 yrityksessä tehtiin päätös satsata
voimakkaasti myös talvimatkailuun. Jouluksi 2017 avautui komea kotarakennus,
jossa on 60 asiakaspaikkaa
sekä 12 paikkaa kodan keskellä olevan kotakeittiön ympärillä. Kodan katossa olevat
revontulet luovat kotaan kodikkaan lappimaisen tun-

nelman. Kodan ympärillä
olevassa poropuistossa majailee 11 porohärkää ja yksi
vaadin. Maastosta löytyy poroajeluille 400 metrin ja 1,5
kilometrin reitit sekä reittien lähtöpaikalta tiettävästi
maailman ainoa neljän tuulen laavu.
-Kotaa suunnitellessamme tutustuimme Rovaniemen poropuistoihin ja niiden
varustukseen. Tuli silloin luvattua, että meille valmistuu
upein kota. Asiakaspalautteesta päätellen onnistuimme lupauksessamme, kertoo
Samuli Myllyneva kotaa esitellessään.
Tänä talvena Arkadian
poropuistossa on vieraillut
ryhmiä kolmestakymmenestä maasta Aasian eri osista,
Hollannista, Saksasta, Ranskasta ja monista muista Euroopan maista. Safareita
järjestävät yritykset ovat Arkadialle tärkeitä yhteistyökumppaneita, samoin kuin
Kemin Matkailu Oy.
-Tilauksesta
poropuistoon pääsevät vierailemaan
vaikkapa perheet. Puhelinsoitto edellisenä päivänä riittää, kertovat Päivi ja Samuli
toivottaen kaikki tervetulleiksi tutustumaan Kotieläinpuisto Arkadiaan myös
talvella. MTR

Poropuiston kodassa on Lapin taikaa

Kotieläinpuisto Arkadian yrittäjät Päivi Ruotsalainen ja Samuli Myllyneva uskovat puiston kävijämäärän kasvavan myös tulevana kesänä.

Mara-poro vierailee ensimmäistä kertaa Neljän tuulen laavulla
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Hyvinvointihoitola AnnaSofia
palvelee uusissa tiloissa
Hyvinvointihoitola AnnaSofia on muuttanut vuodenvaihteessa uusiin tiloihin.
Yritys palvelee asiakkaita Simon Maksniemessä osoitteessa Maksniementie 28
keskiviikosta
perjantaihin
kello 14-18 sekä muina aikoi-

na varauksesta.
Yrityksen kattavaan palveluvalikoimaan kuuluvat
jalkojenhoito, hemmotteluhoidot, ripsienpidennykset,
kynsien kestolakkaus. Klassinen-, kuumakivi-, Ayurvedahieronta ja ihokarvojen

sokerointi. Myös pieni tuotepuoti löytyy.
-Asiakaskunta
koostuu
Simon ja Kemin sekä lähikuntien asukkaista. Myös
matkailijat ovat löytäneet
4-tien varteen muuttaneen
hyvinvointihoitolan ja mies-

ten määrä asiakkaista on
ilahduttavasti lisääntynyt.
Hyvinvointihoitola AnnaSofia palvelee myös kotikäynnein sekä asiakkaan kotiin tai
palvelukodille, yrittäjä Rauni
Vähätaini kertoo. MTR

ASENTAJANKATU 13
94600 KEMI
PUH.040 745 0138
kaisut
llisrat
Pohja
018
uussa 2
Tammik

%
0
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2
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OOTBALANCE

Simon toimipiste tarjoaa!

30 min. + F

Hyvinvointihoitola
AnnaSofian uudet tilat
ovat Maksniementiellä

POHJALLISET

100€

HIERONNAT
30 min.

25€

Tarjoukset voimassa 31.3. 2018 saakka

voitteisiin!
yhteisiin ta

FysioKemi
Simon toimipiste
Jenssintie 2, 95200 Simo
Puh. 044 980 2273
Avoinna sop. mukaan

Meillä käy hyvinvointipassit:
Varaa aikasi nettisivuiltamme

www.fysiokemi.fi

Kiinteistö • Siivous • Avustus

Tehokasta,
joustavaa ja
ammattitaitoista
palvelua yrityksille
ja koteihin!

Ota yhteyttä niin räätälöimme sinulle sopivan palvelun!
KiiSA Palvelut Oy | kiisa-palvelut@outlook.com
Merja Hannila 040 763 1442, Suvi Ylisuvanto 040 573 4670

Hyvinvointihoitola AnnaSofian yrittäjä Rauni Vähätaini palvelee uusissa tiloissa.

Palvelutarjonta:
Klassinen hieronta
Kuumakivi-ja intialainen päähieronta
Jalkojenhoito (myös laitos-, lähete- ym. käynnit)
Kulmien kestoväri ja muotoilu
Ripsipidennykset
Kestolakkaus kynsille
Ihokarvojen poisto sokeroimalla
Hemmotteluhoidot ym.
Myymälästä sukkia, ihonja jalkojenhoitotuotteita,
koruja, lahjakortit ym.

onko tehtäväsi
Elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden
jatkojalostus tai
aikomus ryhtyä yrittäjäksi ko. alalle?
Tule silloin mukaan perustamaan
osuuskuntaa markkinoinnin turvaamiseksi.

Yhdessä olemme enemmän.

Ota yhteys: Erkki Veittikoski, p. 0400 475 877
erkki.veittikoski@gmail.com

Tarjolla hyvällä
markkinapaikalla
työ-, varasto- tai myyntitilaa
1m2 - 800 m2 tarpeenne mukaan
Tilat valmistuu ensi syksynä.
Osoite Työmiehenkuja 1, Simo

Ota yhteyttä!

Erkki Veittikoski
p. 0400 475 877

Avoinna
ke-pe klo 14-18 (kesä aukioloajat erikseen)
Muulloin sopimuksesta. Su suljettu.
Varaa aikasi puh. 040 528 2208

Puh. 040 528 2208
Maksniementie 28, 95230 Maksniemi
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MERILATURETKI
SIMOSSA SIVAKOIDEN
lauantaina 17.3.2018
(varapäivä 18.3)
klo 10.00 - 14.00
LÄHTÖPAIKAT:
• Simonkylä; Vasankari
• Simoniemi; Kalasataman laavu
• Maksniemi; Saarenranta
Lähtöpaikoilla sijaitsevat hiihtäjien huoltopisteet
LATUKORTIN HINTA 5€ SISÄLTÄÄ:
• Kolme huoltopistettä mehuineen ja kevyine
välipaloineen (alle 12 vuotialle ilmainen)
• Osallistumisen arvontaan

e

n

a
T

Lounas arkisin klo 11-14
Avoinna maanantaista
lauantaihin klo 11-17
Puistotie 4, 91100 Ii
p. 040 526 3706

Arkadia
Kotieläinpuisto
Saarenrannantie 12
95230 Maksniemi
puh. 040 552 6146
Olemme avoinna 15.5-31.8. joka päivä klo 10-18.
Poikkeuksena juhannusaatto, jolloin suljemme jo klo 15.00.
Kahvila-Ravintola Arkadia on avoinna samaan aikaan, mutta
palvelee myös muitakin kuin eläinpuiston asiakkaita

Kahvit, leivonnaiset, virvokkeet, jäätelöt ja maittavat grilliateriat kohtuuhinnoilla.

REITTI: Vasankari-Simoniemi- ja Saarenranta
tai sama toisinpäin.
Ilmoittautumiset huoltopisteillä klo 9.30Palkinnot arvotaan laturetken päätteeksi!
Järjestäjät; Simonkylän kyläyhdistys,
Maksniemen kyläyhdistys, SimoniemiViantie kyläyhdistys, Simon kunta/
vapaa-aikatoimi/kunnossapitotiimi.

Tiedoksi
Kunnan uudet kotisivut (www.simo.fi) valmistuvat kevään aikana.
Myös www.simojoki.com –sivut uudistuvat huhtikuun aikana.

Simojoen varressa sijaitsevia laavurakenteita on laitettu kuntoon viime kesänä. Kuvassa Maliinin laavu.

Simo on huippupaikka asua, elää ja yrittää
Simosta löydät upeita luontokohteita: Simojoki lohineen ja melottavine koskineen,
merenrannikko moninaisine saarineen, Martimoaavan ainutlaatuinen suoluonto.
Kaiken tämän ohella upeaa peräpohjalaista maalaismaisemaa, museoteineen, maisemanhoitoalueineen ja paljon muuta Simoon asettumisen arvoista.
Simon palvelurakenne on kunnan kokoon nähden hyvin kattava. Lähes tulkoon tarpeeseen kuin tarpeeseen löytyy palvelut simolaisista yrityksistä, kolmannen sektorin
toimijoilta, kunnasta.
Sijainniltaan Simon asema vain paranee: Kemiin ajaa vartissa ja jossain vaiheessa
koittaa myös se päivä, jolloin Ouluun ajaa kolmessa vartissa. Voi vain miettiä mitä se
tarkoittaa vakinaisten ja vapaa-ajankiinteistöjen kysynnän osalta. Kemi-Tornion lentoasema on vajaan puolen tunnin ja Oulun lentoasema tunnin ajomatkan sisältä
Asuintonttien osalta kunnasta löytyy omakotitontteja niin kuntakeskuksen kuin merenrannan läheisyydestä. Teollisuustontteja löytyy ja tarjontaan tullaan panostamaan
jatkossa yhä enemmän, muutoinkin kuin kaavoituksen alla olevan Karsikon mittavan
teollisuusaluevarauksen osalta.

Tervetuloa Simoon!
Jari Juusola / elinkeinokoordinaattori: 040 621 7115, jari.juusola@simo.fi

Tervetuloa!

KEMINMAA
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Tmi Team Taicala on monitaitajan yritys
Jonna Kotilan Tmi Team Taicala tarjoaa monenlaisia hoivapalveluita, sekä hevos- ja
eläinpalveluita. Lisäksi yrityksen toimialaan kuuluu
jalkojenhoitopalvelut.
-Hoivapaleluihin kuuluvat henkilökohtainen apu/
avustuspalvelut myös palvelusetelillä, asiointipalvelu,
ruoanlaittopalvelut, ulkoilu- ja virkistystoiminta, suihku- ja kylvetyspalvelut sekä
omaishoitajien sijaistukset,
kertoo yrittäjä Jonna Kotila.
Jalkojenhoitopalvelut hän
aloitti vuonna 2014. Vuodesta 2016 hän luopui Simon
keskustassa sijainneesta toimipisteestään siirtäen toiminnat Ranuantien varressa
sijaitsevaan kotiinsa. Samalla Jonna laajensi yritystään
hevos- ja eläinpalveluin. Tällä hetkellä tallissa on viisi hevosta ja muutama lasten/
eritysryhmien leiri on jo pidetty. Kesällä 2018 on tarkoitus laajentaa leiritarjontaa
myös aikuisille. Tilalla on
myös muita eläimiä, joita asiakkaat voivat halutessaan
ihastella ja hoitaa. Avustushommissa on usein koira
mukana terapiakoirana. Jonna Kotilan tilalla saa kokea
eläinten terapeuttisen vaikutuksen.

Jonna Kotila on koulutukseltaan lähihoitaja erikoistumisalana sairaanhoito- ja
huolenpito sekä jalkojenhoi-

to. Harrastusmielessä hän
toimii ravivalmentaja/ohjastajana sekä opiskelee
ratsastuksen ohjaajaksi. Li-

säksi Jonnan tiimiin kuuluvat
avustajina Sanna Miettunen
ja avustajana/eläinhoitaja Johanna Junes. MTR

Parturi-Kampaamo

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 6, 95200 Simo

Avoinna ma-pe 10-17 ja la 10-14
Lankakauppa matkasi varrella.
www.kippovalimo.fi

Kesäleimikoilla on nyt kysyntää!
Teetä maksuton puukauppasuunnitelma omalla MHY:llä.
MHY:n katkonta-aineistolla saat luotettavimman tarjousvertailun.
Otappa yhteyttä:
Ii Turtinen Henri 040 5532335
Kuivaniemi Veteläinen Teemu 0400 318 607

Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat.
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK.

Yllä: Jonna Kotila (keskellä) ja valkoinen paimenkoira Reetu, joka toimii terapiakoirana sekä Raimo
Mikkola ja Asta Riekki, kuva heidän kotonaan.
Vas.: Jonna Kotilan oma tytär Anette 5 v taluttaa suomenhevosta.

Kokonaisvaltaista rakennusurakointia,
ammattitaidolla ja
yli 30-vuoden kokemuksella.

Lukkarintie 6, 95230 Maksniemi
p. 0400 137 586
tuomobook@gmail.com

Risto Repo suomenhevosen Pihkan selässä. Taluttajana Riston
avustaja Johanna Junes

Jonna Kotilan Tmi Team Taicala tarjoaa monenlaisia hoivapalveluita mm. hevos- ja eläinpalveluita.
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Wanhan Pappilan Rantamakasiinit
- merihenkistä majoitusta Perämeren rannalla

Wanhan Makasiinin Rantamakasiineista on suora näkymä
Perämerelle.

Ari ja Leena Hiltula Sexmilar-aluksensa kannella.

Sexmilar saaristoristeilyllä Simon edustalla.

Yrittäjä!
Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat/simon-yrittajat

Wanhan Pappilan Rantamakasiinit ovat Rantapappila
Oy:n omistama majoituskohde Simoniemessä. Leena ja
Ari Hiltula ovat toimineet
pitkään matkailualalla ja he
pyrkivät huolehtimaan kaikista tarjoamistaan palveluista
henkilökohtaisesti.
Majoituspalveluiden lisäksi
yrityksen toimintaan kuuluu
pitopalvelutoiminta, veneretket Perämerellä sekä henkilöstön vuokraustoiminta,
pääosin kuljetusalalle.
Ari ohjaa kesäisin Sexmiilar-alusta Simon edustan
kauniissa saaristossa ja risteilyillä poiketaan alueen historiallisissa kohteissa. Talvisin
hänet usein löytää bussin ratin takaa. Leenan vastuulla
on ollut pitopalvelutoiminta, jota on tehty jo vuodesta
1983. Wanhan Pappilan Ravintolaa Leena ja Ari pyörittivät vuodet 2000-2011.
Vuosien varrella heille on
kertynyt oman yritystoimin-

nan kautta huomattavasti
kokemusta eri asiakaspalvelun aloilta.
-Majoituspalvelujen
asiakaskunnasta 60 prosenttia koostuu ulkomaalaisista. Vuoden vaihteen
kaukaisimmat vieraat tulivat Etelä-Afrikasta. Wanhan
Pappilan
Rantamakasiinit
ovat täysin varusteltuja ja soveltuvat myös työmatkalaisille, joita asiakkaissamme
onkin ilahduttavan paljon.
Sesongit ovat kesä pitkälle
syksyyn, sekä vuodenvaihde, jonka osalta kävijämäärä
kasvoi viime vuodenvaihteessa 20 prosenttia, Leena
Hiltula kertoo.
Sexmiilar-aluksella
on
kuljetettu Perämeren kauniiseen saaristoon matkailijoita myös muista maista, ei
ainoastaan kotimaasta. Edellisen kesän ryhmiä oli esim.
Kiinasta ja Italiasta. Alukseen voi ottaa 12 matkustajaa
miehistön lisäksi. Aluksessa

on myös yöpymismahdollisuus seitsemälle. Tulevana
kesänä on aikomus tehdä tilausristeilyjen lisäksi myös
aikataulun mukaisia risteilyjä.
-Uutena hankintana meillä on MeriLapin näyttämötaiteen yhdistykseltä hankittu
500-paikkaisella katsomolla varustettu kesäteatteriareena. Tarkoituksena saada
teatteriareena uudelleen henkiin. Tähän toimintaan liittyen otamme enemmän kuin
mielellään ideoita ja ajatuksia vastaan.
-Yhteistyö on yritystoiminnassa kaiken perusta.
Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä
naapurikuntien
yrittäjien kanssa ja sillä linjalla jatkamme tulevaisuudessakin, valottaa Leena Hiltula
Wanhan Pappilan Rantamakasiinien ja yrityksen muun
toiminnan
tulevaisuuden
suunnitelmia. MTR
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Hamarin paluumuuttajat
viihtyvät Simossa

MR Nuohous Oy
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P. 040 762 7168

Rakennusurakointi

T:mi Tauno Johansson
Rakennan uutta ja
saneraan vanhaa
Simoniemi

puh.0400 657 381

Sadevesikourut ja
rakennuspeltityöt

040 523 3316
Antti Kanniainen

Satu, Veera ja Ville sekä HeviSauruksen perään lähtenyt Sami uudistetun keittiön pöydän ääressä
Kesällä 2015 Satu ja Ville Hietala joutuivat valintatilanteeseen. Perheellä oli
Kangasalla vuonna 2011 valmistunut omakotitalo ja Sadun isän kuoltua Sadun
perintönä kotitalonsa Simon
Hamarin kylässä. Vaikka
Ville onkin syntynyt Kangasalla, ovat hänenkin sukujuurensa täällä ja isä asuu
Kuivaniemellä.
Aikansa asiaa pohdittuaan
nuoripari päätti muuttaa Simoon, jos työpaikat järjestyvät täältäpäin. Kesän aikana
raskaskoneasentajana työskentelevä Ville sai työpaikan
Kemistä ja Kangasalan omakotitalo myytiin nopeaan
tahtiin. Vartijana työuransa
aloittanut Satu oli vaihtanut
kymmenen vuotta aiemmin
elintarvikealalle ja oli tuohon
aikaan hoitovapaalla. Sittem-

min hän on opiskellut kokiksi ja työskentelee Kemissä.
-Syksyllä 2015 muutimme
Simoon ja olemme pikkuhiljaa remontoineet Sadun lapsuudenkotia tähän päivään
sopivaksi, Ville kertoo.
-Remontti jatkuu vielä
talon toisessa päässä, mutta kylpyhuone ja keittiötilat
olemme jo modernisoineet,
jatkaa Satu.
Pihapiiriin on kesän 2017
aikana noussut suuri tallirakennus, jonka rakentamisvaiheista Ville antaa suuret
kiitokset Simon rakennusvalvonnalle. Maanrakennusurakoitsija löytyi melkein
naapurista ja rakennusvalvonta hoitui sujuvasti urakoitsijan ja kunnan kesken
ilman, että rakentajien tarvitsi joka asiaa olla itse hoitamassa.

Pariskunta toteaa yhtenä Simoon muuttamiseen
vaikuttaneena asiana lasten pääsemisen pienempään kouluun. Perheeseen
kuuluvat vanhempien lisäksi lapset Veera kuusi vuotta
ja Sami neljä vuotta. Syksyllä Veera aloittaa koulutiensä
Simon koululla, jossa alakoululaisia on reilut sata. Veera
pääsee koulukuljetusten piiriin, koska Hietaloiden kodista on koululle matkaa
noin kuusi kilometriä. Samin
kuljettaminen Simon päiväkotiin hoituu vanhempien
työmatkojen yhteydessä.
Satu kehuu Hamarin kylää tiiviiksi kyläyhteisöksi,
johon heidät on otettu avosylin vastaan.
-On tuntunut kuin kotiin
olisimme tulleet ja niinhän se
olemme tulleetkin, Satu tote-

Kuivajoentie 19 B, 95100 Kuivaniemi
aa perheen kylällä saamasta
vastaanotosta.
-Villen työ vie miehen
päivystysaikoina
ympäri
Pohjois-Suomea, joten kanssakäyminen kyläläisiin on
jäänyt Satua vähemmälle.
Karesuvantoon saakka on
rikkoutunutta konetta jouduttu
pikakomennuksella korjaamaan, Ville kertoo
työstään.
Simon palveluihin Hietalat on pääosin tyytyväisiä.
-Alle kouluikäisille toivoisimme enemmän harrastustoimintaa, he toteavat
palveluita pohtiessaan. Hoitovapaalla ollessa huomasi,
että niitä ei kunnasta liikaa
löydy, Satu kertoo. MTR

*
*
*
*

Hoivapalvelut
Henkilökohtanen apu
(myös palvelusetelillä) ja
omaishoitajien sijaistukset
Jalkojenhoitopalvelut
Hevos-ja eläinpalvelut

Facebook/Tmi Team Taicala Facebook/
Simon Jalkahoitola

www.lvilalli.fi

0400 280 865
info@lvilalli.fi

Hietaloiden omakotitalo sekä uusi tallirakennus talvisen luonnon keskellä
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www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

SIMONTORI

Pohjoiset taimet Simosta
Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

Ouluntie 40, 94700 Kemi | p. 040 159 6053

TYÖMME JÄLKI
LUNASTAA LUPAUKSET
Teräsponttityöt
Rakennusten purkutyöt
Maarakennuksen kokonaisurakointi
Purkumateriaalien kierrätys
www.hvm.fi

Karjalahdenkatu 28, 94600 KEMI | Puh. 0400 694 286
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Kuutamohiihtoa kynttilöiden valossa

Uskoa ja voimaa

tulevaan

Kynttilöin valaistu Pirttijärvi oli vaikuttava näky, jota pysähdyttiin ihastelemaan. Kuva: Jorma Kauppi.
Yli-Olhavan
Maamiesseura ry järjesti yhdessä Iin
kunnan ja Olhavanseudun
kelkkailijat ry:n kanssa tunnelmallisen kuutamohiihdon
perjantaina 2.3. Kireän pakkasjakson jälkeen sää lauhtui
vajaaseen kymmeneen asteeseen ja täysikuu kajasti pilviharson läpi.
Kaukana olivat ääni- ja
valosaasteet, kun vajaat viisikymmentä tapahtumaan
osallistunutta
matkasivat
maamiesseuralta Pirttijärven
kodalle. Metsän siimeksestä järvelle tultaessa avautui
uskomattoman kaunis näky
hiljaisen luonnon keskellä,
kun Pirttijärven ympäri meni
kynttilöin valaistu latu.
Kuutamohiihdon upea ja
aidosti luonnonläheinen tunPuhtaan lumen peittämän kodan edustalla tunnelmaa loivat jätkänkynttilät. Kodalla oli tarjolla
nelma oli vertaansa vailla ja tunnelmallista kohtaamista, lämpöä, nuotiomakkaraa ja mehua. Kuva: Jorma Kauppi.
tapahtumaa toivottiin järjestettäväksi myös ensi talvena.
Olhavanseudun kelkkailijat
ry teki suuren työn jo aiemmin viikolla muun muassa työstämällä uuden ladun
kodalle ja vastaten kynttilävalaistuksesta kokonaisuudessaan. Lämpimät kiitokset
kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille!		
			

Olen kirjoittanut kaksi kirjaa, jotka kertovat mieheni yhtäkkisen menetyksen jälkeisestä ajasta. Kirjojeni nimet on
Pieni pala taivasta ja Pieni pala taivasta runoina.
Olen suunnitellut myös samaa nimeä kantavan enkelikorusarjan. Koruja valmistaa Kultaseppä Räsänen Oulusta ja Räsänen on valittu vuoden 2017 kultasepäksi. Minun
taustani valossa, korujen suunnittelun lähtökohtana oli
toivo, selviäminen, onnellisuus, usko tulevaan ja voima.
Nuo ajatukset ja tuntemukset haluan siirtää korujeni kautta, niiden kantajille.
Olen kirjojeni myötä tehnyt paljon, vertaistukityötä, läheisen menettäneiden kanssa. Kirjavierailuja olen myös
tehnyt erilaisissa tilaisuuksissa. Näissä olen puhunut kirjojeni kautta, selviämisestä vaikeassa elämäntilanteessa ja
ihmisenä kasvamisesta.
Olen nyt aloittanut yhteistyön oululaisen Hautauspalvelu Kuusiniemen kanssa. Yhteistyö on kokonaisvaltaisen
palvelun laajentamista, surun kohtaavien ihmisten parissa. Antamaani palvelua ei ole hinnoiteltu, eikä palveluiden hinnat ole muuttuneet tämän yhteistyön myötä, vaan
surutukipalvelu on suunniteltu täydentämään hautauspalvelujen kokonaisvaltaisuutta, ajatellen ihmistä, myös
hautajaisten jälkeen, vertaistuen myötä.

Hanna Ikonen
Yli-Olhava

Yli-Olhavan
Maamiesseura ry

Talviraikkaan metsän tuoksua.
Latu kulki metsän siimeksessä keskellä puhdasta luontoa.
Kuva: Jorma Kauppi.

Sähköinen kartta-alusta kokoaa
tietoa Iijoen vesistöalueesta
Iijoelle on avattu uusi jokiwikialusta. Iijoki-wiki on Suomen ympäristökeskuksen
kehittämä, Järvi-meriwikiin perustuva
Iijoen vesistöalueen oma kansalaistiedealusta.
Iijoki-wikistä löytyy ympäristöhallinnon ylläpitämää tietoa Iijoen vesistöalueen järvistä ja joista. Lisäksi kuka tahansa

voi tallentaa alustalle havaintoja, valokuvia ja paikkamerkintöjä. Sivustolla on
myös mahdollisuus jättää näkemyksiä
uuden palvelun edelleen kehittämisestä.
- Tämä on wikien perusajatuskin. Luodaan yhdessä hienoa sisältöä toisen työtä
kunnioittaen ja kehittäen, kertoo alustan
laatinut Matti Lindholm Suomen ympä-

ristökeskuksesta.
Iijoki-wiki on toteutettu osana kolme
vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen
otva -hanketta. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana
toimii Luonnonvarakeskus. Hankkeen
Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry
Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy. Ii-

Iijoki-wiki löytyy: https://www.jarviwiki.fi/iijokiwiki/

joki-wikiä ylläpidetään osana Järvi-meriwikiä Suomen ympäristökeskuksessa.
Sitä hyödynnetään Iijoen tietoalustana ja
Iijoen vesistövision tavoitteiden seurannan välineenä.

Pohjois-Pohjanmaa tiedotus
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Iin Eläkeläisillä vilkasta toimintaa ympäri vuoden

Venytysvoimistelussa nivelet notkistuvat miehiltäkin.
Unicef – nukke voi antaa lapselle elämän. Iin Eläkeläiset ry
haastaa muutkin iiläiset järjestöt nukketalkoisiin.

Maanantaisin Järjestötalon sali täyttyy jumppalaisista.

Iin Eläkeläiset ry on jäsenmäärältään Iin suurin eläkeläisjärjestö.
Toiminta keskittyy Iin
Järjestötalolle, jossa maanantaisin jumpataan, keskiviikkoisin venytellään ja
kokoonnutaan käsityökerhoon. Monenlaista muutakin toimintaa järjestetään
sekä Järkällä, että yhdessä
muiden eläkeläisjärjestöjen

kanssa eri puolilla kuntaa.
Yhdistyksen kevätkokous on
19.3. ja Yhdistysverstas -koulutus 5.4. Yhdistyksen talvipäivää vietetään Illinsaaressa
12.4. Toukokuussa Iin Eläkeläiset suuntaavat kylpylämatkalle Saarenmaalle ja
syyskuussa ruskaretkelle Ylläkselle. Suunnitelmissa on
myös luento ikäihmisten
ruokailusta ja kehonhuollos-

Nukke- ja leluyhdistys tekee yhteistyötä UNICEFin kanssa. Nukkekampanjassa kuka vain voi auttaa maailman lapsia - nukkeja tekemällä!
Anna ja Toivo -nukkekampanja on UNICEFin vapaaehtoisten
kansainvälinen projekti, jossa nukkeja tekemällä tuetaan järjestön rokotusohjelmia siellä, missä pienten lasten kuolleisuus on
edelleen suuri. Joka minuutti 4 lasta kuolee tauteihin, joihin on
olemassa rokote. UNICEF toimittaa rokotteet 36%:lle maailman
lapsista. Myös katastrofialueilla rokotustarve on suuri.
UNICEF-nukke on käsityönä tehty yksilöllinen koristenukke, joka edustaa tekijänsä valitsemaa kansallisuutta. Jokaisella

ta sekä monia muita ikäihmisille suunnattuja virikkeitä.
Viime kuukauden aikana Iin
Eläkeläisten käsityökerhossa
on ahkeroitu Unicef-nukkeja valmistaen. Nuket tulevat
näytteille Iin kirjastoon, josta
halukkaat voivat hankkia itselleen oman nimikkonuken
hintaan 20-40 euroa ja tukea
näin Unicefin toimintaa.
Keskiviikkona 7.3. Eila

nukella on henkilökortti, johon tekijä on täyttänyt nuken henkilötiedot sekä omat yhteystietonsa. Nuket ovat rekisteröityjä
toisin kuin monet maailman oikeista lapsista.
Kaikki UNICEFin Anna ja Toivo –nuket tehdään saman kaavan mukaan. Tutustu huolella kaavaan ja siinä oleviin tarkempiin ohjeisiin, jotta nukesta tulee aito UNICEF-nukke.
Nukke on koristenukke, joka ei sovellu alle 14-vuotiaalle. Ensimmäinen UNICEF-nukke tehtiin Italiassa vuonna 1988. Suomessa nukkekampanja käynnistyi vuonna 2002. Suomalaisten
tekemät UNICEF-nuket ovat keränneet maailman lapsille varoja jo yli 800 000 euroa.

Kuutamohiihtoa Kuivaniemellä
Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys järjesti perjantaina 2.3
Kuutamohiihtotapahtuman
iltakuudelta, jolloin hiihtäjät starttasivat matkaan. Osa
tuli potkurilla tai sauvakävellen. Kuu pysytteli pilven
takana, mutta otsalamppujen valossa kaikki löysivät
takaisin lähtöpaikalle Karttimon ladun ”uudelle parkkipaikalle”, jossa paistettiin
makkaraa nuotiolla ja juotiin
kuumat mehut.
Porukka viihtyi pimeän
tuloon saakka ja juttua riitti,
olihan meitä yli 40 reipasta
ulkoilijaa saapunut paikalle.
Ensi vuonna palataan asiaan ja toivotaan, että myös
nuorempi väki ja erityisesti lapsiperheet tulisivat mukaan.
Suuret kiitokset kaikille
osallistujille ja ennen kaikkea
talkooporukalle!

Anne Väätämöinen

Fäldt, Meeri Taskinen ja Lilli Pori luovuttivat valmistuneita nukkeja Unicefin Iin
vapaaehtoisryhmän nukkevastaavalle Anna-Liisa Nivalalle. Samalla he haastoivat
nukkekampanjaan mukaan
Iin Martat, Iin Punaisen Ristin, Iin seurakunnan, Iin
Eläkkeensaajat ja Iin Eläkeliiton tekemään nukkeja Unicefin hyväksi. MTR

Yli 40 reipasta ulkoilijaa saapui kuutamohiihtotapahtumaan. Nuotiolla paistettu makkara ja kuuma mehu maistui
porukalle.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AutoKatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet
Kauppatie 6,6,
91100
Ii Ii
Kauppatie
91100
(08) 8176
050,
045045
312 5755
(08)
8176
050,
312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Avoinna: ma-pe 9-17

• •korjaamopalvelut
• hydrauliikkaletkut
korjaamopalvelut
• työkalut• öljynvaihdot aikaa
• •autotarvikkeet
varaamatta
autotarvikkeet • työkalut • Mobil-öljynvaihdot

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

• hydrauliikkaletkut

040 962 6504

s! us!
tarjou
ä tarjo
t. Pyyd
pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä

3D pyöränsuuntauslaittee
UUTUU
! 3D
UUSS!
UUT

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Elias
Oikarinen Sundquist

Larissa
Tursas

Pyörä ja pienkonekorjaamoja

valokuvauspalveluita • painotuotteita
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

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

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

VKK-Media Oy

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

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Meillä myös ilta-aikoja

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

Lue IiSanomat netistä:

www.vkkmedia.fi

www.iisanomat.fi

Iin Järjestöyhdistyksen arkistot kotiseutuarkistoon
Iin Järjestöyhdistyksen aktiivit Timo Haapaniemi, Jussi Piippo ja Pertti Huovinen
ovat käyneet läpi Iin Järjestötalon kassakaappiin 1960-luvulta saakka karttuneen
järjestöyhdistyksen arkiston.
Lajittelun ja luetteloinnin
jälkeen arkisto on luovutettu Iin kotiseutuarkistoon ja
asiakirjat siirtyivät Iin kunnanvirastolle säilytettäviksi.
Iin Järjestöyhdistys on jäsenjärjestöjensä
omistama
itsenäinen yhdistys ilman

kattojärjestöä.
Järjestöyhdistys on perustettu vuonna 1955 ja toiminta keskittyy
pääsääntöisesti
vuosina
1969/1973 rakennetulle Iin
Järjestötalolle.
-Aikojen saatossa järjestöyhdistyksen
omistajina
on ollut 50-60 jäsenjärjestöä.
Nykyisin aktiivisia järjestöjä löytyy yhdistyksen taustalta kymmenkunta, kertoo
yhdistyksen puheenjohtaja
Timo Haapaniemi.
Kotiseutuarkistoon luo-

Timo Haapaniemi lajittelee arkistomateriaalia.

vutettu materiaali sisältää
monenlaisia eri yhdistysten
asiakirjoja. Asiakirjoista selviää Järjestötalon hankintaan
ja rakentamiseen ratkaisevasti liittyvän Karhusaaren
tanssilavan historia ja monia
muita merkittäviä iiläisiä tapahtumia.
-Karhusaaren tanssilava
oli perusta, jonka tuotoilla
Järjestötalo voitiin aikoinaan
rakentaa, kertoo talotoimikunnan puheenjohtaja Jussi Piippo. Lava valmistui

vuonna 1960 ja toimi noin
15vuotta. 1970-luvun puolivälissä aika oli ajanut tanssilavakulttuurin ahtaalle ja
Karhusaaren lava purettiin.
1960-luvun alussa Karhusaaren lava eli kulta-aikaansa ja esiintymässä kävivät
kaikki sen ajan kirkkaimmat
tähdet.
-Asiakirjoista selviää, että
juhannustansseihin
vuonna 1961 myytiin 2042 lippua.
Itse toimin tuolloin rahastajana linja-autossa, jolla

tansseihin tuotiin väkeä Pudasjärveltä, muistelee Pertti
Huovinen.
Järjestötalo on rakennettu
Iin keskustaan tontille, jonka järjestöyhdistys hankki
1960-luvun alussa. Tontilla
sijainnut omakotitalo nimettiin Järjestöpirtiksi ja talossa
järjestettiin monenlaista toimintaa ennen uuden talon
rakentamista.
-Järjestöpirtissä jopa sahattiin yksi seinä pois ja näin
saatiin tilat painiharjoitte-

luun, kertoo Pertti Huovinen.
Iin
Järjestöyhdistyksen
puheenjohtaja Timo Haapaniemi vetoaa iiläisiin yhdistyksiin
ja
yksityisiin
henkilöihin, joiden hallussa mahdollisesti on järjestöyhdistyksen
omistavien
yhdistysten
kyläosastojen
asiakirjoja luovuttamaan ne
edelleen kotiseutuarkistoon
toimitettavaksi. Yhteyttä voi
ottaa Iin Järjestötalolle. MTR

Pertti Huovinen luetteloi arkistomateriaalin.
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Kutsu maanmittaustoimitukseen

Tiistaina 10.4.2018 klo 9:30 Nätteporin auditoriossa (osoite
Puistotie 1, Ii) aloitetaan Iin kunnassa maantietoimitus nro
2017-568197, joka koskee valtatie 4 ohituskaistoja välillä
Olhava- Kuivaniemi.
Hakijana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Toimituksessa lunastetaan tienpitäjälle hankkeiden tarvitsemat
uudet maantiealueet ja käsitellään muut maantietoimitukseen
kuuluvat asiat

Tule tutustumaan
Kuivaniemen hyvinvointipalveluihin ti 20.3.2018
Esittelyssä terveys-, sosiaali- ja ikäihmisten
palvelut.
Henkilöstö opastaa ja ohjaa itsehoitomittauksissa, apuvälineiden kanssa sekä Oulunkaaren
omahoitopalvelun käytössä.
Esillä myös erilaisia digitaalisia apuvälineitä.
Aika: ti 20.3.2018 kello 13-16
Paikka: Kuivaniemen terveysasema
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan Polar Loop 2
aktiivisuusranneke (arvo 69 €).
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

oulunkaari.com

Kunta Aija Söyringin
sponsoriksi
Iin kunta on lähtenyt nuoren
iiläisen hiihtäjän Aija Söyringin sponsoriksi. Ii-instituutin
johtaja Tarja Rahkolan päätöksellä Aijalle on myönnetty 1000 euroa sponsorirahaa
vuodelle 2018. Päätöksen perusteluissa Aijan todetaan

nro 6
15.3.2018
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Yleiset pilkkikilpailut

Iin Särkijärvellä sunnuntaina 1.4.2018 klo 11.00 - 15.00
Sarjat:
miehet, naiset,
miesveteraanit yli 60v, naisveteraanit yli 60 v,
nuoret alle 16v, nuoret alle 12 v.
Nuorten sarjoissa on lyhennetyt kilpailuajat.
Siirtymäaika 30 min + 45 min.
HOX: Ilmoittautuminen alkaa klo 09.30.
Veteraanisarjoissa akkukairan käyttö sallittu
Osallistumismaksu nuoret 12 v 2,00 €
muissa sarjoissa 10,00 €

Liikennevirasto on 20.12.2010 hyväksynyt em. tiejärjestelyjä
koskevat tiesuunnitelmat, joiden perusteella tien parantamista
varten tarvittavat alueet otetaan haltuun kokouspäivänä ja
rakennustyöt näillä alueilla aloitetaan haltuunoton jälkeen.

Järj. Särkijärven osakaskunta ry
Rahapalkinnot, jaetaan ulos 70% lipputuloista ja tavarapalkintoja.
Nuoret 12 v. sarjassa palkitaan kaikki osallistujat tavarapalkinnolla.
Osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkinto. Puffetti ja arvontaa.

Kokouksessa esitetään haltuunottoluettelo, jossa todetaan tien
alle jäävän alueen sekä siitä mahdollisesti poistettavien rakennusten, laitteiden, kasvavan sadon ja muun kasvillisuuden
määrä, laatu ja kunto myöhemmin suoritettavaa korvausten
arviointia varten.

Ajo-ohje:
Särkijärvi sijaitsee Iin kunnan Oijärven kylässä.
Osoite Rytikummuntie 79.
Opasteet: Kuivajoentieltä pilkkipaikalle.

Toimitukseen kutsutaan niiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat,
joiden oikeutta toimitus koskee. Jos kokouksesta on tiedotettu
lain mukaisesti, toimitus voidaan suorittaa, vaikka asianosainen
olisikin poissa kokouksesta.
Lisätietoja hankkeesta löytyy
Maanmittauslaitoksen internetsivulta osoitteesta
http://www.maanmittauslaitos.fi/TN2017-568197
Toimitusinsinööri Olli Iikkanen
Puhelinnumero 0400 277 284
Sähköposti olli.iikkanen@maanmittauslaitos.fi

Kuivajoentieltä käännytään oikealle mikäli tullaan etelän suunnasta
(Pudasjärvi, Yli-Ii, Ii) ja käännytään Särkijärventielle (opaste) ja ajetaan Särkijärventietä postilaatikolle saakka, josta käännytään vasemmalle Rytikummuntielle (P-merkki ja kalankuva tieviittakylttiin
kiinnitetty) ja ajetaan suoraan paikoitusalueelle P-kylttien mukaan
(ei käännytä enää vasempaan). Paikoitusalue sijaitsee vanhan aittarakennuksen luota vasemmalle.
Paikalla pilkkipäivänä myös liikenteenohjaaja.

Lue IiSanomat netistä:

www.iisanomat.fi

Ii laatii ulkoliikuntapaikkojen
kehittämissuunnitelman
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 28.2. päättänyt
aloittaa
ulkoliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman laadinnan Iin kunnalle.
Suunnitelman
laadintatyö
aloitetaan kuntalaisten kuulemisella muutostarpeista ja
ideoista.
Eri puolilla kuntaa on runsaasti ulkoliikuntapaikkoja.
Kuntopolkuja ja hiihtolatuja
on 15, kaukaloita ja luistelualueita 15. Kolmen urheilukentän ja pesäpallokentän
lisäksi koulujen yhteydessä
on yhteensä kuusi monitoimiareenaa. Lisäksi on muita

ulkoliikuntapaikkoja.
Iin kuntastrategiassa on
korostettu kuntalaisten osallistamista ja osallistumista
palveluiden järjestämiseen
ja kehittämiseen. Yhteisöt ja
kuntalaiset ovat sitoutuneet
osallistumaan liikuntapaikkojen toteuttamiseen erityisesti kyläalueilla. Näin
liikuntapaikkojen kehittäminen on perustunut todelliseen tarpeeseen ja toteutus
ja ylläpito on voitu hoitaa
tarkoituksenmukaisesti
ja
taloudellisesti. Nyt alkava kehittämissuunnitelman
laadinta pohjautuu valtuus-

toaloitteeseen ja kunnanvaltuuston 5.2. ilmaisemaan
tahtoon selvittää kehittämistarpeet.

Miten hiihtoladut
hoidetaan jatkossa?
Kuljetusliike
Backmanin
yrittäjä Reijo Backman odottaa paljon tulevalta kehittämissuunnitelmalta. -Meidän
kannalta kunnan rooli on ratkaiseva esimerkiksi kaluston
uusimisen suhteen. Yrityksellä on latutöissä Paana -latutamppari, jonka uusimista
harkitaan, samalla kun yksi

pojistamme on tulossa aiempaa enemmän mukaan yrityksen
kehittämistyöhön,
kertoo Backman.
-Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee jo yksi pojistamme. Uuden latukoneen
hankinta on sen verran kallis
investointi, ettei siihen uskalla alkaa ilman varmuutta Iin
kunnan ja naapurikuntien
työllistävästä vaikutuksesta
Backman toteaa hypäten samalla yrityksen nykyisen latukoneen ohjaamoon. MTR

täyttävän useimmat avustussäännöissä määritellyistä
kriteereistä esimerkiksi saavutuksissa, kilpailutasossa ja
tavoitteissa. Aijan tavoitteena on nousta maajoukkuetason hiihtäjäksi. MTR

Aija Söyrinki keskustelemassa Hannu Niemelän ja Hanna Sorosen
kanssa Illinsaaressa hiihdetyn maakuntaviestin lomassa.

Reijo Backman yrityksen nykyisen latukoneen ohjaamossa. Juho Backman koekäytössä olevan uuden sukupolven latukoneen ohjaamossa. Mahtava peli, toteaa Juho
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Yhdistykset toimivat
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Su 18.3.2018 klo 17
5

Pääsiäismyyjäiset

seuralla La 24.3 klo 10 - 15

pöytäpaikkavaraukset 044 209 4496

Talvijamit uusitussa Baarissa

Bingo

Yli-Olhavan
Maamiesseuralla

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräiset vuosikokoukset yms. ja suuremmat yleisötilaisuudet eivät kuulu kympin palstalle, vaan niille on
maksullista ilmoitustilaa edullisesti erikseen lehden sivuilla.

Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

11
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ilmainen odotusbingo klo 16:45,
palkintona mummopyörä (pr 50)

9
20
7
38

Pääpalkinnot: Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*30€ + 1*50€. Lopuksi irtolehti. 100 €.
Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa!

V- ja U-seura Iin Yritys ry.

Vuosikokous

pe 23.3.2018 kello 18.00 Iin Järjestötalolla
Sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Jäsenet tervetuloa.
Johtokunta.
Iin Eläkeläiset ry:n

sääntömääräinen kevätkokous

bingo

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 25.3. klo 17.00

23

2

ma 19.3. klo 12.15 Järjestötalolla, Laurintie 2, Ii
Esillä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Jäsenet tervetuloa! Kahvitarjoilu
Johtokunta.

19
7

500 € ilman pallorajaa
400 € mp | 2 x 100 €
oa!
Tervetul
5 x 50 € ym.

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n

kevätkokous

keskiviikkona 28.3.2018 klo 18:00 Jakun koululla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Lämpimästi tervetuloa!
Jakkukylän kyläyhdistyksen hallitus.

Ystävyyden iloisia värejä eskareiden satukuvitusnäyttelyssä
Nätteporin
näyttelytilassa
vietettiin torstai-iltana 1.3.
”Mitä on ystävyys?” -satukuvitusnäyttelyn avajaisia. Avajaisiin oli kutsuttu

kaikki näyttelyn 38 nuorta
taiteilijaa perheineen. Näyttelyn taiteilijat, neljän iiläisen
päiväkodin esikoululaiset,
osallistuivat
helmikuussa

kirjaston Pelastetaan iltasatu!
-hankkeen järjestämään satukuvitusprojektiin. Projektissa lapset toteuttivat vapaasti
valittavalla tekniikalla kuvan

yhteisestä teemasta ”ystävyys”. Virikkeinä toimivat
Martti Haavion satu Onnen
tupa sekä siihen pohjautuva
Kajaanin alueteatterin esitys
Vihreän Vihtametsän Uutisia, jonka eskarit kävivät katsomassa Haminan koululla
helmikuussa. Mukana kuvitusprojektissa olivat Haminan, Nikkarin, Iitulan ja
Tikkasten päiväkodit. Iloisen
värikkäät taideteokset ovat
esillä Nätteporin näyttelytilassa 23.3. saakka. SK
Projektissa lapset toteuttivat
vapaasti valittavalla tekniikalla kuvan yhteisestä teemasta
”ystävyys”. Virikkeinä toimivat
Martti Haavion satu Onnen
tupa sekä siihen pohjautuva
Kajaanin alueteatterin esitys
Vihreän Vihtametsän Uutisia,
jonka eskarit kävivät katsomassa Haminan koululla helmikuussa.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

15.3.2018

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281
info@iinlehti.fi
Toimittaja-avustaja, Ii
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537
mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti:
Riikka Takalo 050 439 9963
riikka@iinlehti.fi
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Kajaani

Piisilta 1 toimisto avoinna sovitusti.
Sovi tapaamisesta p. 050 439 9963

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm
ista
2 p 83 mm
Suuremmsista
k
3 p 127 mm
ilmoitu jous
4 p 170 mm
kysy tar
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

Iijoen lauttauksen ja irtouiton
perinneilta Jakun koululla

Hinnat:
Etusivu
1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Hinta sisältää alv. 10%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro 7, ilmestyy to 29.3.2018
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 22.3.2018

www.iisanomat.fi

jäsenyritys

Avajaisiin oli kutsuttu kaikki näyttelyn 38 nuorta taiteilijaa perheineen.

Seuraava Iisanomat nro 7
ilmestyy 29.3.2018.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.

Jakkusuvannon ”vastuupuomit”. Kuva Niilo Päkkilä.
Iijoen lauttauksen ja irtouiton perinneilta on keskiviikkona 21.3. kello 19 Jakun
koululla. Iijoki-varren paikalliseen historiaan perehtynyt asiantuntija Jarmo

Alasiurua esittää mielenkiintoisen yhteenvedon Iijoen
terva- ja sahatukkilauttauksista sekä uittotöistä. Lisäksi
tilaisuudessa nähdään videota 80-luvun lopun uitto-

töistä sekä 60-luvun aikaista
filmiä lautanlaskusta ja Iin
Raasakkakosken tukkilaiskisoista.
Iijoen
uittotoiminnan
päättymisestä tulee kulu-

vana vuonna kuluneeksi
30 vuotta. Jokakesäisen irtouiton monet vielä hyvin
muistavat, mutta jokea on
käytetty tervan ja sahatukkien kuljetukseen jo 1700-luvulta lähtien.
Lauttaustoiminta oli parhaimmillaan erittäin vilkasta ja työllisti monella tapaa
jokivarren ihmisiä. Iijoen
varrella oli muutama lauttakievari, joissa lauttamiehet
saivat ruokaa ja majoitusta.
Yksi tällainen kievari oli Juusolan talo Jakkusuvannon
rannalla.
Irtouittoa
harjoitettiin
1900-luvun alusta lähtien.
Valtava on se puumäärä,
joka Jakkusuvannonkin läpi
on Iihin päätynyt. Mutta, ei
itsestään, vaan satojen miesten ja naisten työllä.

Hannu Kaisto

12

nomat

nro 6
15.3.2018

-

Viime vuoden Lumivalakiolla kävi runsaasti
ihmisiä, arviolta noin 1500 ihmistä.

Lumivalakioilla koko perhe viihtyy
Perinteiset Iin Lumivalakiat järjestetään Iin Rantakestilässä lauantaina 17.3. Päävastuun
järjestelyistä kantaa Ii-instituutti -liikelaitos apunaan suuri joukko iiläisiä järjestöjä.
Kunnanmestaruuspilkit sekä yleiset
pilkkikisat alkavat kello 10. . Ensimmäistä kertaa on mukana myös Kunnanmestaruussarja yritys-/yhdistysjoukkueille.
Muilta osin tapahtuma alkaa kello 11
kirkkoherra Tapani Ruotsalaisen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedeksen avajaispuheilla.
Tapahtuman ohjelmassa on pyritty
huomioimaan koko perhe, painopisteen

ollessa lapsiperheiden viihtymisessä.
Pressan Katit esiintyvät kello 11.30 ja
kello 13.30. Suosittu liukurimäkikisa on
ohjelmassa kello 12-13 suuressa upeassa
luikurimäessä. Iiläiset vuonna 2017 menestyneet urheilijat palkitaan tapahtumassa monen muun toiminnan ohessa.
LC Ii järjestää kansainvälisen K-Market ostoskärrykisan, johon voi osallistua
koko tapahtuman ajan ja Lions Ladyt pi-

tävät kahvilaa. Perinteinen Iin Meriseuran lättykahvila palvelee niin ikään isoja
ja pieniä tapahtumavieraita. Iin Kalamiesten toimesta paikalla on lohenpainon arvausta sekä Osuuskunta Team
kala tarjoaa mahdollisuuden vierailla
kalahautomolla. Huikopalaa kalamiehet
tarjoilevat makkarakahvilassa. Iin Yrittäjät on paikalla kertomaan mm. Paikallista -asiasta.

Ylirannan Ratsutila tuo paikalle poneja, joilla voi ratsastaa kello 12-14. Poroajelun porot saapuvat Jakkukylästä
kello 11-14. Unicefin Iin vapaaehtoisryhmä pitää paikalla kirppistä ja monia
muitakin myyntipöytiä alueelta löytyy,
joten mukava ulkoilupäivä on tiedossa
kaikille paikalle saapuville. MTR

Reijo ja Jani Backman ovat rakentaneet liukurimäkikisaan
uuden uljaan mäen.

Tuoreet Metrilakut
ja muut makeiset

Kahden kilon
irtokarkkiämpäri

9,90€

Metrilakut
Tapani Aalto Ky

