jakelu kaikkiin talouksiin
ja yrityksiin iissä.
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Tämän lehden sisällä on liitteenä IiSanomat nro 25
Yli-iin Puu ja Turve
Juhlamallisto
on täällä!

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266, 91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi
Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032

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

Puuhellat ja puutakat

Kokonaisvaltaista

myös vesikiertoisina

hyvää oloa

Iin Fysiosta jo

30 -vuoden ajan!

Kaikkien aikojen kello

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

Pellettitakat

Tarjoamme Iissä ja Yli-Iissä
kokonaisvaltaista ja yksilöllistä
fysioterapiaa sekä hierontaa
vauvasta vaariin, lääkärin
lähetteellä tai ilman.
Tavoitteenamme on sinun fyysisen
ja psyykkisen toimintakykysi
ylläpitäminen ja parantaminen.

muurauspalvelut

P. 0400 585 154

Tarjoamme marraskuun aikana
varaamasi 45 minuutin hoitoajan
hintaan 45 €

Iin Fysioterapiakeskus Oy

Tällä kupongilla
45 min fysioterapiaja hierontakäynti
hintaan 45 €

Tällä kupongilla
45 min fysioterapiaja hierontakäynti
hintaan 45 €

Tällä kupongilla
45 min fysioterapiaja hierontakäynti
hintaan 45 €

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii
Ajanvaraus: 010 501 9110
www.iinfysio.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

myynti@mirana.fi
www.suomenpuutakkatukku.fi
www.mirana.fi
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Puheenjohtajan terveiset:

Jokainen kuntaan jätetty
euro tuottaa hyvinvointia
Ii voitti Euroopan komission RegioStars
2017 -kilpailun ilmastonmuutos-kategorian. Kunta ja kuntalaiset ovat saaneet positiivista mainetta ja se on tullut vastaan
myös minulle yrittäjänä vieraillessani
ympäristökunnissa ja viimeksi PohjoisPohjanmaan Yrittäjien vuosikokouksessa
Raahessa.
Niin monen kanssa kun olen keskustellut olevani iiläinen, vastakommenttina
on ollut, että onpa hienoa tuo teidän kuntanne ja kuntalaisten toiminta. Iin Yrittäjät
ovat myös omalta osaltaan osallistuneet
tähän ilmastotyön edistämiseen ja suomalaisen osaamisen esille tuomiseen Paikallista-liikkeen avulla.
Yrittäjät halutessaan osallistuvat kestävän kehityksen-, elinvoiman- ja, ympä-

ristöarvojen parantamiseen sekä iiläisen
hengen nostattamiseen. Yritykset sitoutuvat antamaan vapaamuotoisen lupauksen, että se haluaa edistää toiminnallaan
Iin resurssiviisautta ja vähentää samalla
hiilidioksidipäästöjä. Sertifikaatti on maksuton ja sen saanut yritys voi hyödyntää
Paikallista –logoa omassa toiminnassaan.
Kun merkin käyttäjiä on riittävästi, mahdollistaa se tarvittaessa yritysten yhteiskampanjoinnin. Paikallista-merkin esillä
pitäminen helpottaa asiakkaita valitsemaan paikallisia tuotteita ja palveluita.
Asiakkaat auttavat näin valinnallaan
osaltaan kunnan hyvinvoinnin kasvamisen työllisyyden ja verokertymän nousun kautta. Jokainen kuntaan jätetty euro
tuottaa meille yhteistä hyvinvointia.

Liity sinäkin yrittäjä Paikallista-liikkeeseen.

Markku Koskela
Iin Yrittäjien puheenjohtaja

Iiläiset katsovat
vahvasti
tulevaisuuteen

Iin Yrittäjät ry
toimintasuunnitelma 2018
Iin Yrittäjien syyskokous ja sen jälkeen pikkujoulu on itsenäisyyspäivän aattona 5.12. kello 17.30 Iin urheilijoiden talolla.
Henkilövalintojen lisäksi käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma. Iin Yrittäjät ry:n tavoitteena vuonna 2018 on
paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien
edun ajaminen, järjestötoiminnan vahvistaminen sekä toimialueensa taloudellisten, henkisten ja sosiaalisten voimavarojen kasvattaminen.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen kutsusta. Syyskokouksessa
julkistetaan vuoden yrittäjäpalkinnon saaja yhdistyksen valintaperusteiden mukaisesti. Lisäksi valitaan ja palkitaan alle
35-vuotias Iin Nuori Yrittäjä.

Hallituksen kokoukset ja toiminta
Hallitus kokoontuu vähintään 8-10 kertaa vuodessa sekä
aina, kun asiat niin vaativat. Jäsenet voivat esittää asioita hallituksen ajettavaksi. Hallitus tulee kutsumaan kokouksiinsa
kunnan elinkeinotoimen virkailijoita ja luottamushenkilöitä
tai muun alan erikoistuntijoita riippuen kokouksissa käsiteltävästä asiasta. Hallitus muodostaa harkintansa mukaan toimikuntia, jotka pohtivat eri alan asioita omassa ryhmässään.

Yhteistyö ja vaikuttaminen kunnallishallintoon
Yhteistyötä kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten
kanssa jatketaan pitämällä yhteyttä Iin kunnanhallitukseen
ja yrittäjävaltuutettuihin. Toimitaan aktiivisesti Iin kunnan
elinkeino-ohjelman laatimisessa ja sen toteuttamisessa.

Koulutus ja kurssitoiminta
Järjestetään koulutusta paikallisesti sekä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa ja tiedotetaan erilaisista
koulutusmahdollisuuksista, joita yrittäjille on tarjolla.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen asioista tiedotetaan jäsenkirjeillä, facebook- ja
kotisivuilla, sähköpostilla, tekstiviestillä ja tarvittaessa Rantapohjassa sekä PPY:n Yrittäjäpostissa. Iin Yrittäjien omaa Iiläinen-lehteä julkaistaan kolme kertaa.

Muu toiminta
PAIKALLISTA ! hanke, Iin lukion oppilaiden yrittäjätapahtumaan osallistutaan lukiolaisten ehdoilla ja pidetään koulutoimeen yhteyttä, osallistutaan mahdollisuuksien mukaan
Iin markkinoille, järjestetään kevät- ja mahdollisesti syysretki, jatketaan kuntayhteistyötä, osallistutaan Iin yritystoiminnan kehittämishankkeisiin, uusille jäsenille tiedotustilaisuus
paikallisyhdistyksen, aluejärjestön ja Suomen Yrittäjien toiminnasta kevätkokouksen yhteydessä ja osallistutaan nuorisokasvatukseen eri projektien puitteissa.

Hallitus

Ari Alatossava
Suomen talous on kasvussa
- viimeinkin voisi sanoa. Talousennusteet vaihtelevat tämän vuoden osalta 1,5 – 3,0
prosentin välillä ja ensi vuodelle ennusteet näyttävät 1,5
– 2,5 prosentin kasvua. Sekä
euroalueet että maailmantalouden kasvun ennustetaan
olevan viime vuosia nopeampaa. Muutos myönteisempään talouskehitykseen
on tapahtunut nopeasti, vuosi sitten ei vielä osattu ennustaa näin nopeaa kasvua.
Suomalaisten palveluiden
ja tuotteiden vienti on kasvussa ja investointeja tehdään aikaisempaa enemmän.
Erityisesti asuntorakentaminen (yksityinen kulutus) on

kasvukeskuksissa kiihtynyt.
Myös teollisuuden investoinnit ovat kasvussa pitkästä aikaa.
Kuntatalous
näyttää
myös kehittyvän myönteiseen
suuntaan.
Toki
kuntien välillä on suuria
eroja.
Myönteisestä
kehityksestä huolimatta kuntien velkaantuminen jatkuu.
Palkkakehityksessä näkyy
kilpailukykysopimuksen
vaikutus. Korkealla pysyttelevä työttömyys, väestön
ikääntyminen ja muuttoliike
vaikuttavat kuntatalouteen.
Iissä yritysten myönteinen kehitys myös näkyy.
Kunnan saama yhteisöverotuotto on syyskuun loppuun

mennessä ollut viime vuodesta 15 prosentin kasvussa.
Yritykset ovat siten tehneet
parempaa tulosta.
Toinen
indikaattori,
eli työttömyys, on alentunut vauhdilla. Tammikuun
tänä vuonna työttömiä oli
yhteensä 727 henkilöä ja
työttömyysprosentti
17,6.
Syyskuun lopussa työttömiä
oli yhteensä 524 ja työttömyysprosentti 12,7 prosenttia. Erityisesti lomautettujen
määrä on vähentynyt. Myönteistä on sekin, että avoimia
työpaikkoja oli tekijää vailla
yhteensä 37 kappaletta.
Elinvoimainen
kunta on kasvava ja kehittyvä kunta. Kunta on isossa
roolissa luodessaan yritystoiminnalle hyviä toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi
infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito, maanhankinta ja kaavoitus, päivähoito,
liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä hyvän
toimintaedellytysten osatekijöitä.
Yritykset ovat kuitenkin
se taho, joka tekee liikevaihtoa ja tulosta luomalla palveluita elämän eri tarpeisiin ja
työllistämällä. Yritykset ovat

hyvinvointivaltion kivijalka.
Elinvoimaa tarkastellaan
perinteisesti resurssien näkökulmasta. Resursseja ovat
väestö ja ikärakenne, työllisyys, työvoiman määrä ja
osaamisen. Myös elinkeinorakenne ja kunnan taloudellinen tilanne ovat resursseja.
Elinvoiman rajaaminen
pelkästään resurssien tarkasteluun kertoo kyllä nykytilasta, mutta siitä puuttuu
tulevaisuus
näkökulma.
Myönteisesti tulevaisuuteen
katsova yritys tai kunta ymmärtää elinvoiman uutta
luovana, valintoihin perustuvana ilmiönä, jossa tahtotila ja halu tehdä asioita
korostuvat.
Iiläiset katsovat vahvasti tulevaisuuteen. Meillä on
sosiaalista pääomaa, yhteisöjen ja yksilöiden osallisuutta,
paikallisidentiteettiä ja tekemisen kulttuuria.
Iin pitämiseen elinvoimaisena tarvitaan kaikkien
tahojen yhteistyötä. Ilman
yhteistyötä elinvoimaisuus
ei toteudu.

Ari Alatossava
Kunnanjohtaja

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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Lauri Kurttila 90 v:

Yrittäjänä ja monien
luottamustoimien hoitajana
sa aikoinaan tarve yhteiseen
yhdistystoimintaan
johtui
siitä, kun kunnan ja yrittäjien
välille haluttiin joustavat ja
toimivat suhteet. Yrittäjät halusivat jakaa tietoa kunnalle
ja kuntalaisille yritystoiminnan ja yhteistyön parantamiseksi.
- Toisena tavoitteena oli
yrittäjien tutustuminen toisiinsa, jotta he voisivat olla
enemmän tekemisissä toistensa kanssa. Yrittäjien keskinäisen kateuden toivottiin
yhdistystoiminnan johdosta vähenevän, kuten tapahtuikin.
Kurttila toimi yrittäjien
ensimmäisenä puheenjohtajana aina vuoden 1982 loppuun saakka.

Pesäpalloilijoiden valmentajana, Iin seurakunnan nuorisokerho-ohjaajana ja Iin
yhteiskoulun liikunnanopettajana monen muun luottamustoimen lisäksi.
- Liikunta ja nuorisotyö
ovat olleet minulle hyvin tärkeitä asioita. Matkailusta tuli
mielenkiintoinen
lomailutapa hieman myöhemmin.
Olin ulkomailla eri puolilla
maailmaa pitempiäkin aikoja. Kesät tuli vietettyä mökillä, Lauri Kurttila muistelee.
Hän on paljasjalkainen iiläinen ja sukujuuret ovat
yritysmaailmassa.
Hänen
isällään oli pajaliike, pyöräja autokorjaamo, joissa Laurikin pääsi nuorukaisena
työnmakuun.
Aviovaimo Ulla on myös
yrittäjä. Hän perusti vuonna
1986 Iin palvelukodin kuntoutuville
mielenterveyspotilaille ja toimi yrittäjänä
72-vuotiaaksi saakka.
- Viimeiset 13 vuotta
olen ollut eläkkeellä, kertoo
85-vuotias Ulla, joka tätä nykyä asustelee Kirkkopuiston tuntumassa sijaitsevassa
rivitaloasunnossa yhdessä
miehensä kanssa.
- Elämämme on ollut hyvin työntäyteistä. Maailmanmeno näyttää nykyisin
niin toivottomalta. On terrorismia ja rikollisuutta. Rosvot saatiin ennen aikaan heti
kiinni, toista se on nykyisin,
Lauri Kurttila tuumailee.

Sukujuuret
yritysmaailmassa

90-vuotias Lauri Kurttila on Iin Yrittäjien ainoa elossa oleva perustajajäsen.
Iin Yrittäjät ry perustettiin
helmikuussa 1966. Perustamisen puuhamies oli kauppias Lauri Kurttila, joka viettää
sunnuntaina 26.11. 90-vuo-

tismerkkipäiväänsä perheensä parissa. Korkeasta iästään
huolimatta hän jaksaa yhä
muistella yhdistyksen toimintaa. Hänen mukaan-

Lauri Kurttila perusti vuonna 1954 Iin Urheilu ja Kone
-nimisen yrityksen. Liike myi sekä liikuntavälineitä että kodinkoneita ja liike
työllisti viisi työntekijää.
Vaimo Ulla Kurttila joutui useinkin kesäaikana tuuraamaan miestään, joka oli
niin kunnan, seurakunnan
kuin urheiluseuran toiminnoissa aktiivisesti mukana. Hän oli Pohjois-Suomen
Pyöräkauppiaiden liiton puheenjohtajana 1962-1972, Iin
Urheilijoiden toiminnanjohtajana ja puheenjohtajana, Iin

Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727
www.pohjanteko.fi

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
Seuraava Iiläinen ilmestyy 4.4.2018.
Aineisto siihen toivotaan olevan toimituksessa
(info@iinlehti.fi tai vkkmedia@vkkmedia.fi)
22.3.2018 mennessä.

Kustantaja:
Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja:
Markku Koskela

SYYSKOKOUS
ti 5.12.2017 klo 17.30
Iin Urheilijoiden talolla 2. kerros.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa !
Hallitus

Pohjoissuomalaista osaamista
• Perintäpalvelu
• Laskutus- ja muistutuspalvelu
Credit Agency Finland Oy
Micropolis, 91100 Ii
010 666 1145
www.cafinland.fi

Iin Yrittäjät ry
hallitus 2017
Markku Koskela
puheenjohtaja
Asianajotoimisto Koskela Oy
040 529 7697
toimisto@markkukoskela.fi
Eero Tuomela
varapuheenjohtaja
Iin Hiekka ja Sora Oy
0400 588 735
eero.tuomela@pp.inet.fi

Metsätyö Korpela Oy

marko.korpela@pp1.inet.fi

Iin Yrittäjät ry

Marraskuu 3/2017
Toimitus:
Iin Lehti Oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
ilmoitusmyynti:
Iin Lehti Oy, Riikka Takalo

Taitto:
VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

Heikki Helekoski
sihteeri, rahastonhoitaja
HH-Yrityspalvelu
040 771 1898
heikki.helekoski@
hh-yrityspalvelu.fi
Väinö Klasila
seniorijäsen
Klasila Group Oy
0400 388 305
maalausliike.klasila@
oulunkaari.net

Riitta Paakkola
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
040 530 8624
riitta.paakkola@gmail.com
Oiva Takarautio
Tmi Kymppikouru
040 562 2157
oiva.takarautio@gmail.com
Anna Turtinen
Iin Päiväkoti Ay
040 564 6063
anna.turtinen@iitula.fi
Risto Väyrynen
Iin Puu- ja Metallituote
044 058 4694
risto.vayrynen@pp1.inet.fi
Joona Österberg
PT Pohjanteko Oy
040 762 0083
joona.osterberg@
pohjanteko.fi
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Mennään bussilla
0440-688670

Uusi yrittäjä pärjää monialan taidoillaan

Iin Taksikyyti Hannu Ukkola
Taksit 2kpl 8 paikkaa
Bussi 16 paikkaa
Invavarustuksilla

Mauri Pirttikoski on monialan osaaja, joka on hyvä pohja uudella yrittäjällä.
Iin Yrittäjien uusin jäsen on
Iin Härmänkujalla toimipaikkaa pitävä, elokuussa
perustettu, Mareki -muovialan yritys. Yritystä pyörittää Mauri Pirttikoski, jolla on
vankka muovialan kokemus
ja osaaminen.

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja
Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella
Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com

Kari Mustonen Oy
maa-ainestoimitukset:
murskesora, sepeli, hiekka,
seulottu pihaturve
maanrakennuskonetyöt
ammattitaidolla ja
pitkällä kokemuksella

p. 0400 287 011

Ennen yrityksen perustamista hän kertoi työskennelleensä useissa muovialan
yrityksissä 33 vuotta. Pirttikoskea alkoi yrittäminen
kiinnostaa, koska työssään
hän oli hankkinut hyvän ammattitaidon ja huomasi alalla

olevan tilaa uudelle yritykselle. Oulun seudulla on vain
kaksi muuta vastaavaa yritystä.
- Kiinnostus oman yrityksen perustamiseen syntyi pikkuhiljaa. Rohkenin
perustamaan, koska osaan

alan hyvin ja työt kiinnostavat, yrittäjä Pirttikoski kertoi
ja mainitsi saaneensa starttirahan yrityksen perustamiseen. Muita yritystukia ei
hän ole anonutkaan.
Marekista saa korjaus- ja
huoltoapua esimerkiksi traktoreiden ja muiden koneiden
ja laitteiden tankkien ja säiliöiden korjaamiseen. Muoviala käsittää korjaustöiden
lisäksi myös rakentamisen ja
suunnittelun.
- Sitä varten olen hankkinut extruder-, sähkö- ja puskuhitsauslaitteet, Pirttikoski
mainitsi laitehankinnoistaan.
Pirttikoski on monialainen taitaja ja pystyy tekemään myös pienkoneiden
korjauksia. Lisäksi hänellä
on ammattitaito rakennusja korjauspalveluihin sekä
teollisuuden ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Häneen
kannattaa siis ottaa yhteyttä
pienkoneiden korjauksissa,
rakentamisessa kuin myös
kirvesmiehen töiden teettämisessä.
Mauri Pirttikoski on syntynyt Utajärvellä ja asunut
siellä vuoteen 1991, jolloin
hän muutti Iihin. Hän harrastaa liikuntaa monipuolisesti, kuten lenkkeilee,
hiihtää ja pyöräilee oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Uusia jäseniä Iin Yrittäjiin
Viime keväästä lähtien Iin
Yrittäjiin on liittynyt yhdeksän yritystä, jäseniä on nyt
kaikkiaan 109. Tervetuloa
toimintaan mukaan!
Mareki Tmi Mauri Pirttikoski, on muovialan yritys
Ojakylässä osoitteessa Härmänkuja 63. Yritys on perustettu elokuussa. Palveluihin
kuuluu myös kirvesmiehentyöt ja pienkoneiden huolto
ja korjaus.
1589 Jari Meriläinen Oy,
yrittäjänä Jari Meriläinen. Yritys tarjoaa työturva-, tulityö-, tieturva 1-, tieturva 2- ja
tieturva 2 jatkokoulutuksia
sekä ennakoivan ajon koulutuksen. Järjestää lisäksi myös
yrityskohtaisia koulutuksia

sopimuksen mukaan. Yritys toimii toivomusten mukaisesti eri paikkakunnilla ja
kiinteästi Oulun sekä Rovaniemen koulutuspisteissä.
Ensiapukoulutus Hanna Maaria, yrittäjänä Hanna
Ikonen. EFR:n ensiapukoulutusta yrityksille, yhdistyksille, oppilaitoksille ja
yksityisille henkilöille. (
Himacon Oy, yrittäjänä
Matti Turtinen, tarjoaa räätälöityjä tietokoneohjelmia yrityksille. Himacon on yhden
hengen yritys Jakkukylässä,
toiminta osittain asiakkaiden
tiloissa.
Alina Kotona Paras/ Hoivahoito Illikainen Oy, yrittäjänä Sinikka Illikainen.

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

Ota yhteyttä!
Mareki Tmi Mauri Pirttikoski

Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi

Palveluihin kuuluvat kotisairaanhoito ja siivous, kotipalvelu, perhehoito ja
vammaispalvelut, ja myös
talonmiespalvelut.
Iilaakson
Fysioterapia
Oy, yrittäjinä Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta.
Yritys tarjoaa tavallisimmat
fysioterapiapalvelut, myös
akupunktion ja ryhmäkuntoutuksen, lisäksi he tekevät myös kotikäyntejä. Yritys
toimii osoitteessa Laitakuja 4.
Konehuolto
Paakkola, yrittäjänä Pasi Paakkola. Huoltaa kaiken merkkisiä
metsä- ja maansiirtokoneita
sekä traktoreita siellä, missä
kalusto on. Myös Komatsu

Forestin ja Liebherrin koneiden merkkihuolto.
Konetyö Klasila Oy, yrittäjänä Pauli Klasila. Yhden
hengen yritys osoitteessa
Klasilantie 41. Tarjoaa kaikenlaisia
kaivinkonetöitä,
mm. talonpohjat ja autotallinpohjat, Oulun talousalueella.
Tulevaisuudessa yrityksellä on tarkoitus lisätä erilaisia
koneita.
Kylmä- ja Kodinkonehuolto Tuikkanen, yrittäjänä iiläinen Martti Tuikkanen.
Yrityksen palveluina ovat
kylmä- ja kodinlaitteiden
huolto, korjaus ja myynti.
Kiinteä toimipiste Jokelantie
3 Haukiputaalla.

jakelu kaikkiin talouksiin iissä
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IiSanomat ilmestyy
loppuvuoden 2017 joka
viikko torstaisin. Lehti
on luettavissa jo maanantai-iltana netissä
www.iisanomat.fi.
Ilmestymispäivät:
23.11., 30.11.,
7.12., 14.12., 21.12.

16.11.17
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A. Pöntiön
viljapossua
suoraan tilalta

Toimitus:
24.11. Kuivaniemi, Ii
Tiedustelut/varaus

040 522 1440

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Meiltä
herkulliset
!
u
t
t
a
Av

pizzat, kebabit ja salaatit!

Monipuolinen salaattipöytä
Lounastarjous ma-pe klo 10-14
pizzoihin ja annoksiin sis. 0,3 l juoma, kahvi ja salaattipöytä

Soita ja tilaa
041 365 0661
Haminantie 6, 91100 Ii

Iiläisiä lapsiperheitä innostetaan
lukuharrastuksen pariin
Iin kirjastossa on 2.10. alkanut Pelastetaan iltasatu! –
lukuintoa lapsiperheille ja
päivähoidon työntekijöille -hanke. Hankkeen tavoitteena on alle kouluikäisten
lasten lukuinnon sytyttäminen ja lukemisen lisääminen
lapsiperheissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja mahdollisten
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Hanke pohjautuu yleiseen tutkimustietoon lasten
vapaa-ajan lukumotivaation heikkenemisestä sekä
kirjaston tekemään huomi-

oon perheiden kirjastonkäytön muuttumisesta.
Syksyn aikana hankkeessa kartoitetaan päiväkotien
tarpeita kirjaston palvelujen
suhteen ja luodaan pohjaa
kirjaston ja päiväkotien yhteistyösuunnitelmalle. Lasten vanhempia lähestytään
päiväkotien kautta mm. vierailemalla vanhempainilloissa sekä jakamalla tietoa
lukemisen tärkeydestä ja
kirjaston palveluista. Hankkeessa järjestetään myös
erilaisia lapsille suunnattuja kirjallisuusaiheisia tapahtumia niin päiväkodeissa

kuin kirjastoissa.
Vuodenvaihteen jälkeen
tavoitteena on aloittaa yhteistyö neuvolan kanssa ja
selvittää mahdollisia muita yhteistyökumppaneita
ja kanavia lapsiperheiden
tavoittamiseksi.
Kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset, päiväkotien
työntekijät, perhepäivähoitajat ja lasten vanhemmat.
Päiväkoteja Iissä on reilut
kymmenen. Lisäksi alueella toimii useita perhepäivähoitajia.
Pelastetaan
iltasatu! -hanke on saanut ra-

Hyvä tapa muistaa!
Yrittäjät, yhteisöt, yksityiset jne! Julkaisemme
IiSanomien joulunumerossa 21.12. joulutervehdyksiä.
Ota yhteys 050 439 9963

hoitusta
Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta ja toiminta-aikaa sillä on maaliskuun loppuun saakka.
Lauantaina 2.12. vietetään Kansainvälisten satujen ja saippuakuplien päivää.
Kirjastoon
voi
tulla kuuntelemaan satuja
meiltä ja maailmalta sekä
katsomaan venäläisen saippuakuplataiteilijan esitystä.
Ohjelmassa on myös askartelua.

Kirjasto tiedotus
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www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Hartaus Iin hoiva-osastolla To
16.11.2017 13:00
7-iltapäivä To 16.11.2017 15:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma iltapäivä,
jossa välipala ja mukavaa yhteistä
tekemistä ja olemista. Tervetuloa!
Lapsikuoro To 16.11.2017 17:00
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali,
Puistotie 3. Harjoitus seurakuntatalolla.
Naiskuoro To 16.11.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Iltamessu Iin seurakuntatalon
kappelissa To 16.11.2017 20:00
Iin perhekerho Pe 17.11.2017
10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalo,
kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. Perhekerhon
ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja
muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia!
Perhekerhoon ovat tervetulleita
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus
Su
19.11.2017 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Valvokaa! Toimittaa:
Soronen Pekka, kanttorina: Jaakkola Markku. Kolehti: Oppilaitos- ja
nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus.
Miestenpiiri Su 19.11.2017 18:00.
Tervetuloa juttelemaan ja hiljentymään. Kahvia ja teetä tarjolla.
Disneypuuhakerho Ti 21.11.2017
17:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Uusi Disneyaiheinen puuhakerho alkaa! Joka viikko aiheena eri
Disneyelokuva. Tervetuloa mukaan.
Lähetysilta Kalevalla Ti 21.11.2017
18:00
Raamattu- ja rukouspiiri Ti
21.11.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Vauva- ja taaperoryhmä Ke
22.11.2017 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tarkoitettu
laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös isommat sisarukset voivat
tulla mukaan ryhmään. Kerhossa on
mahdollisuus jutteluun toisten van-

hempien kanssa. Lisätietoja puh.
0400-541319. Tule kerhoilemaan
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, olet lämpimästi
tervetullut ryhmään ensimmäisen
lapsesi tai useamman lapsen kanssa!
Ystävänkammari Ke 22.11.2017
11:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Kirkkokuoro Ke 22.11.2017 14:00
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali,
Puistotie 3
Päivystävä pappi hoito-osastolla
To 23.11.2017 14:30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään
luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä To 23.11.2017 15:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma iltapäivä,
jossa välipala ja mukavaa yhteistä
tekemistä ja olemista. Tervetuloa!
Lapsikuoro To 23.11.2017 17:00
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali,
Puistotie 3. Harjoitus seurakuntatalolla.
Nuortenilta To 23.11.2017 18:00
Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Kaikille avoin, ohjelmallinen
ilta. Illan päätteeksi kahvit ja vapaata oleskelua.
Puistoaamu Ma 27.11.2017 10:00
Puistoaamun kokoontuminen seurakuntatalon leikkipuistossa. Puistoaamun ohjelmassa on pyhäkouluhetki ( klo 10 ), jossa lauletaan ja
leikitään. Pyhäkouluhetken jälkeen
voi jäädä puistoon leikkimään. Tervetuloa perheet, kaikenikäiset lapset
ja perhepäivähoitajat lasten kanssa!
Perheiden jouluaskarteluilta Ti
28.11.2017 17:30 - 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie
3
Illan ohjelmassa on jouluaskartelua,
hartaus ja jouluista iltapalaa. Tervetuloa isommat ja pienemmät askartelijat!
Lasten vaatteita tarvitaan. Otamme vastaan lahjoituksena leikkiikäisten lasten hyväkuntoisia vaatteita (98-120cm). Vaatteiden tulee
olla ehjiä ja pitokuntoisia.
Ennen vaatteiden lahjoitusta ole
yhteydessä Irmeli Hietapeltoon p.
0400 - 541 319 tai Sanna Karppiseen p. 040 - 737 6955.
Lasten ja perheiden itsenäisyyspäiväjuhla To 7.12.2017 10:00 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon

takaa. Tervetuloa lasten ja perheiden itsenäisyyspäivän juhlaan ”
Suomi 100 vuotta” ! Juhlan ohjelmassa on nukketeatteriesitys ” Hiirulainen ja uudet luistimet” , askartelua, leikkiä, tarjolla juhlakakkua ja
mehua. Jos haluat, voit puheutua
juhlaan prinsessaksi, prinssiksi tai
muuten haluamallasi tavalla. Tervetuloa perheet ja kaikenikäiset lapset!
To 7.12. ei ole perhekerhoa Kuivaniemellä, teemme retken juhlaan.
Kuivaniemeläiset voivat ilmoittautua kuljetukseen puh. 0400-541319
ilmoittautuminen 23.11. mennessä.
Pe 8.12. ei ole perhekerhoa Iissä,
osallistumme to 7.12. itsenäisyyspäivän juhlaan. Tervetuloa kaikki
perheet ja kaikenikäiset lapset!
Kynttiläillallinen pariskunnille Pe
8.12.2017 17:30 - 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie
3. Tule viettämään hyvä yhteinen
hetki puolisosi kanssa! Kynttiläillallisella on musiikkia, pientä puhetta,
tarjotaan ateria. Kynttiläillallinen on
maksuton, illassa ei ole ryhmäkeskusteluja. Illallisen ajaksi on järjestetty lastenhoito alle kouluikäisille
lapsille. Kynttiläillalliselle ja lastenhoitoon on ilmoittautuminen, mukaan mahtuu 20 pariskuntaa ja 25
lasta. Ilmoittautuminen ja lisätietoja
puh. 0400-541319 tai 040-8478936.
Ilmoittautuminen 30.11. mennessä.
Tervetuloa!
Katso lisätietoja ja tapahtumia
www.iinseurakunta.fi
Kuivaniemen alue
Kuivaniemen perhekerho To
16.11.2017 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie 17. Perhekerhon ohjelmassa on
leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon
ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus
Su
19.11.2017 12:00 Oijärven kyläkirkko, kirkkosali, Lamminperäntie 710.
Pyhäpäivä: Valvomisen sunnuntai.
Toimittaa: Soronen Pekka, kanttorina: Jaakkola Markku. Kolehti: Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus
Oijärven
perhekerho
Ma

20.11.2017 13:00 - 14:30. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä
tekemistä. Tule tapaamaan toisia
lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Lähetysilta Kalevalla Ti 21.11.2017
18:00
Vauva- ja taaperoryhmä Ke
22.11.2017 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tarkoitettu
laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös isommat sisarukset voivat
tulla mukaan ryhmään. Kerhossa on
mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa. Lisätietoja puh.
0400-541319. Tule kerhoilemaan
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, olet lämpimästi
tervetullut ryhmään ensimmäisen
lapsesi tai useamman lapsen kanssa!
Kuivaniemen ja Oijärven seurakuntakerhojen retki Oulujoelle
To 23.11.2017 09:00. Tutustumme
Oulujoen kirkkoon ja Myllyojan
seurakuntatalolla ruokailu ja ohjelmaa, arvontaa (voit tuoda palkinnon) Lähtö Kuivaniemeltä klo 9.15
(Kievari), Hyry klo 9.30, Närränharjun tien kautta Oijärvelle, Sampola
klo 9.45, Kyläkirkko 9.55. Retkelle ilmoittautumiset Sanna p.040
7182297. Tervetuloa!
Kuivaniemen perhekerho To
23.11.2017 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie 17. Perhekerhon ohjelmassa on
leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon
ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Perheiden jouluaskarteluilta Ti
28.11.2017 17:30 - 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie
3
Illan ohjelmassa on jouluaskartelua, hartaus ja jouluista iltapalaa.
Tervetuloa isommat ja pienemmät
askartelijat!
Lasten vaatteita tarvitaan. Otamme vastaan lahjoituksena leikkiikäisten lasten hyväkuntoisia vaatteita (98-120cm). Vaatteiden tulee
olla ehjiä ja pitokuntoisia. Ennen

Unta vai valvetta?
Useissa lehtiartikkeleissa kerrotaan vinkkejä hyvään yöuneen. Suomalaisilla on
nykyään paljon uniongelmia. Ihminen
voi selvitä ilman unta muutamia päiviä,
mutta riski tehdä virheitä, sairastua tai
kuolla kasvaa huomattavasti. Sitten pitäisi vielä kehottaa ihmisiä valvomaan!
Entä jos sinulle on annettu tehtäväksi valvoa jotain tärkeää – vaikka suojella
haavoittuvaista lasta, nukahtaisit ja lapselle tapahtuisi pahaa. Varmasti kaduttaisi, ettei silloin valvonut.
Jotain oikein jännittävää odottaes-

sa valvominen tapahtuu kuin itsestään.
Syvässä unessa puolestaan voi saada
mielen järjestykseen ja unesta sisäistä ohjausta ratkaisuihin.
Tärkein vinkki käytännön uniohjeissa
on kiireen poistaminen, läsnäolo, itsensä
kuunteleminen ja tunteminen. Hengellisesti valvominen on sellaista olemista,
missä säilyy ”kuulolla” Jumalan suhteen.
Hengellinen valvominen on viisautta
olla ja toimia eri tilanteissa niin, ettei sydän tukehdu, kovetu, – ”nukahda”. Valvoessa saa olla väsynyt, heikko, sairas,

vaatteiden lahjoitusta ole yhteydessä Irmeli Hietapeltoon p. 0400 - 541
319 tai Sanna Karppiseen p. 040 - 737
6955.
Kuivaniemen perhekerho To
30.11.2017 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie 17. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta
mukavaa yhteistä tekemistä. Tule
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia
ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat,
isovanhemmat ja hoitajat lasten
kanssa. Tervetuloa!
Lasten ja perheiden itsenäisyyspäiväjuhla To 7.12.2017 10:00 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Tervetuloa lasten ja perheiden itsenäisyyspäivän juhlaan ”
Suomi 100 vuotta” ! Juhlan ohjelmassa on nukketeatteriesitys ” Hiirulainen ja uudet luistimet” , askartelua, leikkiä, tarjolla juhlakakkua ja
mehua. Jos haluat, voit puheutua
juhlaan prinsessaksi, prinssiksi tai
muuten haluamallasi tavalla. Tervetuloa perheet ja kaikenikäiset lapset!
To 7.12. ei ole perhekerhoa Kuivaniemellä, teemme retken juhlaan.
Kuivaniemeläiset voivat ilmoittautua kuljetukseen puh.0400-541319
ilmoittautuminen 23.11. mennessä.
Pe 8.12. ei ole perhekerhoa Iissä,
osallistumme to 7.12. itsenäisyyspäivän juhlaan. Tervetuloa kaikki
perheet ja kaikenikäiset lapset!
Kynttiläillallinen pariskunnille Pe
8.12.2017 17:30 - 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie
3. Tule viettämään hyvä yhteinen
hetki puolisosi kanssa! Kynttiläillallisella on musiikkia, pientä puhetta,
tarjotaan ateria. Kynttiläillallinen on
maksuton, illassa ei ole ryhmäkeskusteluja. Illallisen ajaksi on järjestetty lastenhoito alle kouluikäisille
lapsille. Kynttiläillalliselle ja lastenhoitoon on ilmoittautuminen, mukaan mahtuu 20 pariskuntaa ja 25
lasta. Ilmoittautuminen ja lisätietoja
puh. 0400-541319 tai 040-8478936.
Ilmoittautuminen 30.11. mennessä.
Tervetuloa!
Katso lisätietoja ja tapahtumia
www.iinseurakunta.fi

Sana sinulle 19.11.2017
Katri Kuusikallio
Valvomisen sunnuntai
masentunut, koska valvominen merkitsee Jumalan huolenpitoon turvaamista
sellaisena kuin rehellisesti on.
Marraskuun kirkolliset aiheet liittyvät elämän rajallisuuteen ja kuolemaan.
Kuolema on osa luomakunnan kiertokulkua. Me kaikki kuolemme jonain päivänä. Jos tietäisin, että tämä olisi viimeinen
päiväni, kuukauteni, vuoteni, miten sen
käyttäisin? Kuoleman äärellä elämä tiivistyy.
Elämän lahjaa ei ole tarkoitettu hu-

kattavaksi. Valvominen ei tarkoita pelon
vallassa elämistä, vaan se on elämänrohkeutta. Rohkeutta voi myös olla asioiden
tekemisen sijaan vain oleminen tässä hetkessä.

Katri Kuusikallio
Kirjoittaja on Järvenpään
seurakunnan aikuistyön pastori
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Marjukka Manninen muutosjohtajaksi
Tyrnävän
kunnanjohtaja
Marjukka Manninen on valittu
Pohjois-Pohjanmaan
maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtajaksi. Virkaa
haki 12 henkilöä. Virka kestää 31.12.2019 saakka edellytyksellä, että maakunta- ja
sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan.
Muutosjohtajan tehtäviin
kuuluu mm. maakunta- ja
sote-uudistuksen
valmistelun johtaminen ja maakuntakonsernin strategian
valmistelusta vastaaminen.
Tehtäviä tarkastellaan uudelleen, kun uusi maakuntajohtaja aloittaa tehtävässään
vuoden 2019 aikana.

Marjukka Manninen

Äitienpäiväruusuni piharuukussa marraskuussa. Kuva Eila Lahtinen.

Jätteenpoltto on lisääntynyt Suomessa
”Muovin poltto on luonnonvarojen tuhlausta”, sanoo kiertotalouden asiantuntija
Jätteenpoltto on lisääntynyt
Suomessa viime vuosina rajusti, ja jätettä poltetaan satoja tonneja valtakunnallisen
jätesuunnitelman tavoitetta
enemmän. Kierrätystavoitteet sen sijaan eivät täyty, ja
jätteenpoltto on syönyt kierrätykseen päätyviä raaka-aineita.
Jätehierarkia eli etusijajärjestys määrää, että jätteen
syntymistä
pitäisi
pyrkiä välttämään ja jos jätettä syntyy, tulisi se pyrkiä käyttämään uudelleen.
Jos kumpikaan näistä ei ole
mahdollinen ratkaisu, tulee
jäte ensisijaisesti kierrättää ja
vasta toissijaisesti hyödyntää
energiana. Kaatopaikka on
viimeinen vaihtoehto ja jäte

tulisi viedä sinne vasta, kun
sen hyödyntäminen ei tuota
taloudellisia säästöjä tai ole
teknisesti mahdollista.
– Etusijajärjestyksen suhteen meillä suomalaisilla on vielä paljon tehtävää,
kertoo kiertotalouteen erikoistuneen Remeon kehityspäällikkö Eeva Perälä.
– Jätelaki ohjaa kohti parempaa lajittelua, mutta sekajätteen polttamiseen liittyy
vielä paljon ongelmia. Polttamisen yleistyminen on vähentänyt
kierrättämistä,
vaikka lähtökohtaisesti jätteistä pitää pyrkiä ottamaan
talteen mahdollisimman paljon arvokkaita raaka-aineita,
jotta pystymme säästämään
luonnonvaroja, Perälä toteaa.

Muovin poltto ei ole
kestävä ratkaisu
Erityisen huolissaan Perälä
on muovin poltosta.
– Me tarjoamme asiakkaillemme kirkkaan kalvomuovin
erilliskeräystä.
Muovia varten on saatavilla
tuottajayhteisö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n
muovinkeräyspisteitä, mutta
ne saattavat olla kilometrien
päässä asunnosta. Yksittäisen
kuluttajan on siis usein kipitettävä melkoinen matka lajitellakseen muovinsa oikein.
Moni ajattelee, ettei muovin
päätyminen poltettavaksi ole
niin iso ongelma, sillä muovi
palaa hyvin ja siitä saa melko hyvin energiaa. Tämä on

kuitenkin täysin väärä lähtökohta: muovi on öljypohjaista, ja polttamalla muovia
kajoamme luonnonvaroihin
ja hukkaamme neitseellistä
raaka-aineitta. Meidän tulisi
pyrkiä uudelleenkäyttämään
niin paljon muovia kuin mahdollista, jotta jätelain etusijajärjestys toteutuisi.
Perälä kertoo, että muovin
kierrätyksen yleistyminen on
mahdollista, jos ihmiset niin
itse vaativat. Taloyhtiöihin
on mahdollista ainakin pääkaupunkiseudulla järjestää
pientä maksua vastaan muovinkeräys metallin, lasin,
pahvin ja biojätteen viereen.
– Tämä ei ole vielä kovin
yleistä ja edellyttää, että taloyhtiön asukkaat ovat melko

valveutuneita. Muovinkeräyspiste ei kuitenkaan ole mikään mahdoton asia hankkia,
ja esimerkiksi omassa taloyhtiössäni on sellainen, Perälä
toteaa.
Kiertotalous
tukee
talouden elpymistä. Kiertotaloudella on positiivisia vaikutuksia sekä luontoon että
talouteen.
– Kiertotaloudessa yhden roska on toisen aarre eri toimijoiden välillä,
Perälä kuvaa. – Mitä enemmän saamme raaka-aineita kiertoon, sitä vähemmän
meidän täytyy kajota luonnonvaroihin. Kiertotaloudessa raaka-aineita kierrätetään
eri toimijoiden välillä, ja neitseellisten
raaka-aineiden

käyttö vähenee, kun toimijat
voivat hyötyä toistensa raaka-aineista.
Kiertotalouden omaksuminen luo työpaikkoja ja parantaa taloutta. Sitran arvion
mukaan kiertotalouden täysmittainen omaksuminen loisi
parhaimmillaan 75 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030
mennessä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kiertotaloudella on mahdollisuus
nostaa Suomen bruttokansantuotetta jopa 1,7 miljardia
euroa.
– Kiertotalous on ystävällisin ratkaisu sekä luonnolle
että yritysten ja yhteiskunnan
lompakolle, Perälä summaa.
(Lähde: Deski.fi)
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Yli sata tonnia metalliromua

Rysän parkkipaikan nurkassa nököttävästä vaihtolavasta on ehtinyt muodostua tuttu näky kyläläisille.

Iin Urheilijat ry on kerännyt
jo yli puoli vuotta metalliromua yhdistyksen seuratalon,
Rysän pihassa. Keräys alkoi
6.5., ja sen oli tarkoitus kestää kolmisen viikkoa, mutta
kun romua vain tuli ja tuli,
aikaa jatkettiin. Aluksi Rysän
pihalla oli kaksi Kuusakosken vaihtolavaa, jotka tyhjennettiin kerran viikossa.
Heinäkuussa keräystahti hiljeni sen verran, että käyttöön
jäi vain yksi lava, jota sitäkin
on tyhjennetty kerran viikossa lokakuulle saakka. Metalliromua ehtii tuoda lavalle
vielä marraskuun loppuun
asti, jolloin ainakin tältä vuodelta keräysprojekti päättyy.
– Katsotaan, josko keräystä jatkettaisiin ensi kesänä, sanoo Iin Urheilijoiden
puheenjohtaja ja keräyksen
puuhamies, Marko Jussila.
Jussila on laskenut, että
metalliromua on saatu kerättyä jo yli 100 000 kiloa.
Se on melkoinen määrä romua pois luonnosta ja ihmisten autotalleista. Jussilan
mukaan osa romusta oli sellaista, josta näki, että se on jo
jonkin aikaa ollut pihalla.
– Ihmiset ovat selvästi ottaneet asiakseen siivo-

ta ympäristöään. Yhdistys ei
varsinaisesti hyödy paikalle tuoduista pakastimista ja
pyykkikoneista, mutta nekin on laitettu Kuusakoskelle purkukäsittelyyn, vaikka
siitä menee oma maksunsa.
Hyvä se on saada romu pois
luonnosta, olemme varmasti jonkin verran saaneet Iitä
siistimmäksi omalta osaltamme, toteaa Jussila.
Ennen
keräysprojektia
Jussilaa oli varoitettu, ettei
keräystä kannata järjestää,
sillä seura jää siitä vain tappiolle, kun ihmiset tuovat
paikalle
kaatopaikkajätettä, jonka kierrättämisestä aiheutuviin kustannuksiin on
muualla olevien seurojen keräysprojektit kaatuneet. Onneksi näin ei käynyt Iissä.
Jussila kiitteleekin vuolaasti
iiläisiä siitä, että keräykseen
on osallistuttu niin hyvin ja
lavalle on tuotu vain vähän
sinne kuulumatonta, tavallista kaatopaikkajätettä.
– Iso kiitos kuntalaisille siitä, että ohjeet on luettu
huolella ja niitä on noudatettu, Jussila sanoo.
Metalliromun hinta määräytyy metallin maailmanhinnan mukaan. Keräyksen

Yllä: Robotti Ruttunenkin pitäisi tästä seurasta.
Oik.: Lavalle on tuotu metalliromua polkupyörän peräkärrystä hetekan
runkoon.

tuotto menee lyhentämättömänä juniori- ja seuratoimintaan.
– Kyllä siitä sen verran
jää käteen, että saadaan junioreille muutama pallo
hankittua, hymyilee Jussila
tyytyväisenä.
On projekti työllistänytkin Jussilaa, sillä hän on
koko keräyksen ajan käynyt
päivittäin tarkistamassa, että
kaikki on kunnossa. Työläintä on ollut kerätä ihmisten
lavalta heittelemiä romuja, joita on levitelty pihalle
arvokkaampien ja kunnostettavissa olevien tavaroiden tieltä. Varsinkin kaikki
kuparinen on kadonnut lavalta nopeasti. Jussilan mukaan jokaisen pitäisi tietää,
että keräyslavalta tavaroiden
hakeminen luvatta on rikos.
Kaikki lavalle jätetty romu
on lahjoitettu yhdistykselle. Jussila sanookin, että mie-

Lavan kyljessä olevaa keräysohjetta on luettu huolellisesti.

luummin ihmiset voisivat
vaikka soittaa ja kysyä, saisiko lavalta ottaa niitä haluamiaan tavaroita, ilmaiseksi
tai vaikka nimellistä parin
euron maksua vastaan. Muutaman polkupyörän Jussila
onkin antanut pikkupojille
kunnostettavaksi.
– Ajattelin, että kyllä sieltä käyttökelpoisen tavaran antaa mieluummin
hyötykäyttöön kuin teollisuuden raaka-aineeksi. Ja

pojat saivat hyvän mielen ja
tekemistä, kun pääsivät kunnostamaan pyöriään.
Jussila toteaa vielä, ettei metalliromun kerääminen mikään rahasampo ole,
vaan
hyväntekeväisyyttä,
niin kuin muukin urheiluseuratoiminta. Kaikki seuratoiminnassa mukana olevat
ihmiset ovat vapaaehtoisia,
eikä raha saakaan olla toiminnassa pääasia, vaan se,
että lapset saavat harrastaa.

Iin Urheilijoiden nettisivuilla voi liittyä seuran
jäseneksi, ilmoittautua mukaan toimintaan ja sieltä näkee myös tietoa tulevista
tapahtumista. Pesäpallojoukkueessa on Jussilan mukaan
hyvin tilaa, ja kunhan lumet
saadaan maahan, niin alkavat hiihtokoulut. RT
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Auto Katsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet

Iin katsastus oy

Tervetuloa Palvelevalle Katsastusasemalle.
Vaneritie 12, 91100 Ii

Ajanvaraus ja tiedustelut 044 700 2550
Iin Katsastus Oy on suomalainen katsastusasema Iissä, joka tarjoaa henkilöautojen katsastuksia hyvällä asenteella ja ammattitaidolla. Kuorma- ja pakettiautot yli 3,5t kaluston Katsastuksissa ota yhteyttä numeroon: 044 700 2550 ja mainitse että on kyse raskaammasta ajoneuvosta.

Avoinna ma-pe 8.00-16.30

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

TARJOUS! - 60 min fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 €
VARAA AIKA puh. 050 5234 649
tai nettiajanvarauksen kautta
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki

autoja
Vaihtolisesti
edul
Kauppatie 18, 91100 Ii
p. 044 033 4050
www.mjauto.fi

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

s! us!
tarjou
Pyydä
ä tarjo
uslaitt
suunta
t. Pyyd
3D pyörän
ittee
uslaeet.
UUTUUS!
unta
pyöränsu
! 3D

UUTUUS

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

www.merihelmi.fi
Olemme avoinna klo 8-20
Hox!
Aamupala klo 8-10 6 € | Lounas klo 10.30-17.00 Joulutori

2.12.

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

tilitoimistoja

Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

laajoki.fi | 050 407 1957

Timpurintie 2, Ii

kampaamo- ja parturipalveluita

www.tilisalonen.fi
Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600

valokuvauspalveluita • painotuotteita

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

• hydrauliikkaletkut

Ravintolapalveluita

Piristystä pimeyteen
Helli hiuksiasi!

-40%

four
reasons
tuotteet

050 320 6513

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

Kirkkotie 1 91100 Ii TERVETULOA!

LVI- ja sähköpalveluja

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA
oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: Valtarintie 2, p. 050 466 4899
- Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

Marko Veittikoski, sähkö- ja LVI-asentaja
puh. 040 513 6815 | lampotaloveittikoski.fi
lampotaloveittikoski.fi

www.iisanomat.fi
www.vkkmedia.fi

Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
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KOKO PERHEEN LEIKKITAPAHTUMA.
LAPSEN MUKANA TULEE OLLA VÄHINTÄÄN
YKSI AIKUINEN. MUKAAN MYÖS ILOINEN
LEIKKIMIELI JA YLLE MUKAVAT VAATTEET.
LEIKKIVÄLINEET JA OHJAAJAT
ODOTTAVAT TEITÄ! TERVETULOA!
VAPAA PÄÄSY!
nomat

LEIKKI
LAUANTAI
18.11.17
VALTARIN KOULU
KOULUTIE 2, Ii
klo 12-14

PILOTOIMME LEIKKI LAUANTAIN -TAPAHTUMAN JA KYSYMME KOKEMUKSIA/IDEOITA.
KERÄÄMME TIETOA LASTEN JA PERHEIDEN KÄSITYKSESTÄ OMAAN HYVINVOINTIIN
LIITTYVISTÄ ASIOISTA IIN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN.
JÄRJESTÄJÄ: IIN KUNTA/II-INSTITUUTTI LIIKELAITOS LIIKUNTA JA TAPAHTUMAT
YHTEISTYÖSSÄ: MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO-HANKE

nro 25/2017
nomat

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. sääntömääräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Yhdistykset toimivat
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Yli-Olhavan
Maamiesseuralla

Keskustan Iin kunnallisjärjestön

ylimääräinen yleiskokous
ti 21.11. klo 18
Haminan koululla (Kirkkotie 5)
Käsiteltävinä aiheina
järjestön talous ja
Iin kunnan tulevaisuus

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo

Tervetulo
a

!

kINKKUBingo
su 19.11 klo 18

5

Kahvio avoinna.
Arvontaa.

9

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

20
7
38

Kuivaniemitalon avajaiset
Kuivaniemitalon muutostyöt on saatu
valmiiksi ja asiakkaat ovat tervetulleita
tutustumaan Kuivaniemitalon toimijoihin.

Kuivaniemitalon
avajaisia
vietetään perjantaina 17.11.
kello 16.30 alkaen. Kuivaniemitalon muutostyöt on saatu valmiiksi ja asiakkaat ovat
tervetulleita
tutustumaan

nomat

-

Nro 25
16.11.2017

Kuivaniemitalon toimijoihin.
Mukana ovat Ii-instituutista
Iin kansalaisopisto ja taidekoulu, Kuivaniemen kirjasto
sekä nuorisotila Majakka. Iin
työllistämispalvelut esittelee

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4500 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella
sekä Jakkukylään.

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
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

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
ista
Suuremmsista
3 p 127 mm
k
4 p 170 mm
ilmoitu jous
5 p 214 mm
kysy tar
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm
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, nro26 ilmestyy to 23.11.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 16.11 .2017

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

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.

kuntouttavaa työtoimintaa ja
seinätöntä valmennusta.
Illan ohjelmassa on omatoimikirjaston esittelyä ja
kirjavinkkauskioski lapsille.
Sanna Koiviston Anti men-

nä! -kuvistyöpajaan voi osallistua nonstoppina.
Illan musiikillisen ohjelman avaa Nuorten muusikoiden konsertti. Siitä
jatkaa oululainen laulaja-

IiSanomat ilmestyy loppuvuoden 2017 joka viikko torstaisin.
Lehti on luettavissa jo
maanantai-iltana netissä
www.iisanomat.fi.
Ilmestymispäivät:
23.11.,
30.11.,
Lehti menee ilmestymisviikon maanantaina painoon,
7.12.,
joten aineiston olisi oltava
mielellään toimituksessa
14.12.,
edellisen viikon torstaihin
21.12.
mennessä.

lauluntekijä-pari Tanja Torvikoski ja Petri Kuusela.
Heidän musiikkinsa pohjautuu americanaan ripauksella eurooppalaista pop/folkia
sekä kansanmusiikkia. Illan

päättää oululainen rapartisti
Olli PA. Avajaisissa on kahvitarjoilu. Tapahtumaan on
vapaa pääsy.

Iin kunta tiedotus

SEKSI
I
A
M
L
I
A
T
I
O
M
IL

IISAN KIRPPIS

MAKSUTON yksityishenkilöiden kirpputori | info@iinlehti.fi

Myytävänä

Auto Opel -70... p. 000111
Potkukelkka... p. 000111

Ostetaan
Sekarotuinen sisäsiisti koiranpentu. p. 000.....
löydetty
Silmälasit
voi.....

maantieltä.

Hakea

Lasten uudehkot kaunoluistimet
koko 27 p. 000111

Huom! Ilmoitukset
ovat malliesimerkkejä!

Iisan Omat on yksityishenkilöille tarkoitettu kirpputori, jossa voi myydä,
ostaa, lahjoittaa maksutta tavaraa. Myös löytötavarasta ja kadonneesta
voi ilmoittaa maksutta. Kiinteistöt, maa- ja metsäpalstat ja asunnot (myynti- ja
vuokrausilmoitukset) ovat maksullisia, 22 euroa (sis. alv 24%). Iisan Omat kirpputorille ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla (info@iinlehti.fi) tai kirjeellä (IiSanomat,
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi). Ilmoituksiin mukaan puhelinnumero (ja lähettäessä
oma nimi, jota ei julkaista ellei erikseen halua) Puhelimella soitetuista ilmoituksista
perimme 15 euroa ( sis. alv 24 %). Kuvallisista ilmoituksista perimme myös 15 euron (sis. alv 24 %) kuvankäsittelymaksun. Ilmoitusrivejä olisi hyvä olla korkeintaan
n. 7-8. Sama ilmoitus laitetaan maksutta kolme kertaa.
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YHTEISTYÖKUMPPANIT: Iin Energia Oy, Halva Oy,
Iin Meripelastajat, Iin seurakunta, Iin kunta, Ii-instituutti
liikelaitos/nuorisotyö ja tapahtumat,
Iin kirjasto, Autokeidas, Kärkkäinen, Studio Salama,
Makujen Kiina, Hairlekiini, Kotipizza, KulttuuriKauppila,
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Iin kirkoss

Iin Palomieskerho,
Iin Haminan vanhempainyhdistys,
Iin helluntaiseurakunta,
UNICEF Iin Vapaaehtoisryhmä

Ohjelma Ii-instituutti liikelaitos:
Riitta Räinä p. 050 3950 305
Markkinapaikat Iin Haminan vanhempainyhdistys ry:
Mikko Alatossava p. 040 744 2064
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Iin Yrittäjistä vuosikokouksessa olivat mukana Pirjo Koskela, Anna Turtinen, Markku Koskela, Eero Turtinen, Sirkku Tuomela, Eero Tuomela ja Kuivaniemen Yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi. Kuvasta
puuttuu Juho Tauriainen.

Jussi Riikonen PPY:n uusi puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät valitsivat lauantaina 4.11.
Raahessa pidetyssä vuosikokouksessa
aluejärjestön
uudeksi
puheenjohtajaksi
toimitusjohtaja Jussi Riikosen Oulusta. Yksimielisesti
valitun Riikosen kausi kattaa
vuoden 2018. Nykyinen puheenjohtaja Lauri Mikkonen
luopui vapaaehtoisesti kolmannen kauden jälkimmäisestä vuodesta. Hänet tosin
valittiin jatkamaan aluejärjestön hallituksen rivijäsenenä.
Riikonen on toiminut pitkään Oulun Yrittäjien puheenjohtajana ja on myös
PPY:n
varapuheenjohtaja. Riikonen on pääomistaja
Videcam Oy:ssä, joka tekee
sähköisen markkinointiviestinnän sisältö-tuotantoja.
Hän omistaa myös BetaTeam Ky:n, joka tekee ammattitutkinnon arviointeja,
koulutusta ja konsultointia.
Hallituksen
jäsenmäärää pienennettiin puolella
eli hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä. Hallitukseen ei ollut
Iistä ketään ehdolla, Haukiputaalta siihen valittiin Jyrki Drushinin ja Kiimingistä
Miika Sutinen.

Tevo Oy
Maakunnallinen Yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät luovuttivat vuosikokouksen iltajuhlassa Vuoden 2017
Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon Tevo Oy:lle Raahesta.
Yritys on vahva teollisuuden
tekijä, kansallinen ja kansainvälinen oman alansa menestynyt erikoisosaaja. Konserni
työllistää 210 ammattilaista
ja liikevaihto on 40 milj. euroa. Yritys on vakavarainen
ja alallaan hyvin menestynyt
luotettava toimija.
Alkujaan Saloisista Raahen kupeesta lähtenyt perheyhtiö TEVO Oy on
raskaskonepaja-alan
kansainvälinen
monialaosaaja, jonka liiketoiminnot ovat
laajentuneet teräs- ja paperiteollisuudesta offshore- ja
laivanrakennusteollisuuteen.
TEVOn vahvaa osaamisaluetta ovat erikoislujat terästuotteet Lokomo-valimolta,
vaativat levytyöt, erikoishitsaukset sekä järeät metallityöstöt. Omia tuotteita ovat
mm. pronssiset laivapotkurit ja paperiteollisuuden erikoistelat.
-Tevo Oy:n arvot perustuvat hyvään käyttäytymiseen yrityksenä. Tämä

Uusi PPY:n puheenjohtaja Jussi Riikonen ja viisi vuotta PPY:tä luotsannut Lauri Mikkonen kukitettuna.

Vuosikokouksessa muistettiin raahelaisilla taideteoksilla aluejärjestön työntekijöitä; Sari Reinikainen-Laine, Marjo Kolehmainen, Paula
Pihlajamaa, Milla Raappana, Tommi Sirviö, Tiina Talala ja Kirsi Anttila.
tarkoittaa sitä, että yritys
pyrkii aina täyttämään asiakkailleen, työntekijöilleen,
yhteistyökumppaneilleen
ja yhteiskunnalle antamansa lupaukset ja odotukset
vastuullisella tavalla, kertoi
Tevo Oy:n yrittäjä, toimitus-

johtaja Teuvo Joensuu.
Vuoden Kaupantekijäksi 2017 valittiin Anne Tuohino Oulun Herkkuhetki Oy,
Kuudes Maku.
Vuoden 2017 Yksinyrittäjänä palkittiin Maarit Paasimaa Ompelimo Kaunis

Ommel Oulusta.
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden puheenjohtajana palkittiin Pudasjärven Yrittäjien
puheenjohtaja Marko Rautio.
Vuosikokoustapahtuman
yhteydessä vietettiin myös
Raahen Yrittäjien 40-vuotis-

juhlaa, jota Iin Yrittäjät muisti onnittelulla.
Vuosikokoukseen osallistui noin 100 henkeä ja iltajuhlagaalaan noin 300.

Heimo Turunen

Vuosikokoukseen Raahesalissa osallistui 77 virallista kokousedustajaa, kaikkiaan noin 100 henkeä. Iin Yrittäjien kokousedustajat ovat ylimmällä istuinrivillä.
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VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

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

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

Vanhat kasetit, kaitafilmit ja
diat nykyaikaiseen muotoon
Lojuuko kodin kaappien tai
laatikoiden pohjalla vanhoja
filmikasetteja ja kaitafilmejä,
jotka ovat jääneet joko kameran rikkouduttua tai muuten vaan käyttämättömiksi?
Niissä on usein arvokkaita muistoja lapsista, häistä,
lomista ja muista tapahtumista, jotka olisi mukava säilyttää.
Ei hätää, Iissä toimiva Digitoi.fi on kasettien ja
kaitafilmien digitointiin erikoistunut yritys, joka on perustettu 10 vuotta sitten.
Yrityksen henkilökunnalta
ja yrittäjä Markus Hyyryläiseltä löytyy alan kokemusta
lähes kahdeltakymmeneltä
vuodelta.
Hyyryläinen
mainitsi,
että filmien digitoinnin jälkeen ne ovat muuttuneet
laadukkaiksi kopioiksi, joita
on helppoa ja turvallista jakaa, säilöä ja tietysti katsella. Esimerkiksi koosteiden
tekeminen eri kokonaisuuksista onnistuu helposti ilman
huolta tallenteiden tuhoutumisesta.
Videotiedostojen toistaminen onnistuu käytännössä
millä tahansa laitteella, jossa
on internet-yhteys. Esimerkiksi äly-TV, tabletti, tietokone ja kännykkä soveltuvat

toistamiseen erinomaisesti.
Omia tiedostoja voi siis katsoa missä vain kirjautumalla
vain henkilökohtaisilla tunnuksilla omalle tilille.
Esimerkiksi
pilvipalvelut ovat kehittyneet
nopeasti suosituksi videotiedostojen säilömispaikaksi
nettiyhteyksien ja suoratoistopalvelujen
yleistyttyä. Tiedostojen jakaminen
pilvipalvelussa on helppoa
esimerkiksi perheen jäsenten kesken. Videotiedostot
voi jakaa joko kokonaan tai
osittain kenelle haluaa. Ulkopuoliset eivät pääse katsomaan niitä, Hyyryläinen
kertoi digitoinnin eduista.
Digitoi.fi -yrityksen tavoitteena on asiakasystävällinen ja asiakkaan toiveet
huomioiva palvelu, jossa asiakas on aina numero yksi.
- Asiakkaan tarve kartoitetaan ja sen pohjalta
tehdään edullinen pakettitarjous vanhojen tallenteiden
digitoinnista. Videot siirretään haluttuun formaattiin.
Lisäksi tavoitteenamme on
pitää hinnoittelu kohtuullisena. Annamme merkittävän alennuksen suhteessa,
kun digitoitavan materiaalin
määrä kasvaa. Mitä enem-

män kasetteja/kaitafilmejä
sitä edullisempi tarjous, yrittäjä lupaa.
On hyvä huomata, että
videokasetit
digitoidaan
laitteistoilla, joissa on aikaviivekorjain. Kaitafilmit
digitoidaan uusimmalla kuva-kuvalta skannaavalla laitteella. Sekä kaseteissa, että
kaitafilmeissä tehdään samalla kohinanvaimennus ja
kuvan hienosäätö.
Kaikilla tallennusformaateilla on omat etunsa. Ulkoinen kovalevy ja muistitikku
ovat käteviä editoitaessa materiaalia ja toistettaessa esimerkiksi TV:n USB-portin
kautta. DVD- ja Bluray-levyt ovat helppokäyttöisiä ja
niistä on mahdoton poistaa
vahingossa mitään. Googlen
ja DropBoxin pilvipalvelut
ovat hyviä tiedostojen jakamiseen ja varmentamiseen.
Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön,
UNESCO:n
arvion mukaan magneettinauhat ovat vaarassa muuttua
lukukelvottomiksi
mahdollisesti jo seuraavien
10-15 vuoden kuluessa.

Kuivaniemen Yrittäjien terveiset
Syyskuun lopulla kävimme
pitäjämarkkinoiden talkooporukalla Oulun kaupunginteatterissa katsomassa ja
kuuntelemassa Nosta Lippu
Salkoon –konsertin, jossa vieraana esiintyi Marion.
Veeran Puodin avajaisissa
30.9. kävimme yrittäjäporukalla viemässä tervehdyksen
uudelle jäsenyrittäjälle ja toivottamassa menestystä tule-

Ari Kaakkuriniemi keskustelemassa Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä sisäministeri Paula
Risikon kanssa.

Asiakkaat ovat tottuneet
nopeisiin toimituksiin
Iiläinen Kymppikourun yrittäjä, Oiva Takarautio, vietti
perhepiirissä 60-vuotismerkkipäivää sunnuntaina 12.11.
Hän kuuluu myös Iin Yrittäjien hallitukseen. Yrittäjän
taival alkoi 1980-luvulla. Iin
asennuspalvelu Takarautio
teki kattoturvallisuustuotteita ja sadevesijärjestelmiä

alihankintaa sekä suoraan
asiakkaalle asennettuna. Yrityksen valttikorttina on aina
ollut nopeat toimitukset.
Yrittäminen on Oivalle
luontevaa. Yhtenä esimerkkinä on sopeutuminen vaihteleviin taloussuhdanteisiin.
Eli kaikkeen on varauduttu.
Yrittäminen jatkuu per-

heessä, sillä Takarautioiden
perheestä kolme lasta on perustanut myös yrityksen.

Eila ja Oiva Takarautio. Iin Yrittäjien onnitteluja toi hallituksen
jäsen Anna Turtinen (oik.).

vaan. Veera Kuha on saanut
myös kiitettävästi palstatilaa
ja mediahuomiota eri välineissä avaamalla kyläkaupan
Oijärvelle.
Osallistuimme Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville 20.
– 21.10. Joensuuhun, matka onnistui hienosti OSAO:n
sponsoroimalla linja-autolla. Reissu oli mukava, iloisten
itäsuomalaisten vastaanottojuhla vieraanvarainen ja pääjuhla onnistunut. Pääjuhlan
juhlapuhujana oli pääministeri Juha Sipilä ja juhlassa
vieraana myös sisäministeri

Paula Risikko, jonka kanssa
myös keskustelimme.
Nelosparkin
avajaisissa
kävimme 28.10. viemässä tervehdyksen uudelle jäsenyrittäjälle.
Ari Kaakkuriniemi osallistui PPY:n syyskokoukseen
Raaheen 4.11, jossa yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten,
että hallituksen rooli korostuu verrattuna entiseen.
Tiistaina 7.11. osallistuimme Kuivaniemen Seniorituvan ja Iin alueen ikäihmisten
karaoketapahtumaan liikuntahallille. Ari osallistui kul-

jetusapuna vanhuksille ja
yhdistys hoiti tilaisuuden
kahvituskustannukset. Tilaisuudessa oli mukana virkeitä
ikäihmisiä noin 80 henkilöä.
Kuivaniemen
Yrittäjien
toimisto on sijainnut vanhassa terveystalossa, jonka kunta
on myynyt yksityiselle viime viikolla. Meillä on nyt toimistotilojen haku käynnissä,
kunnasta on kyselty mahdollisesti vapaata toimistotilaa.

Ari Kaakkuriniemi
puheenjohtaja,
Arja Honkamaa sihteeri
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Laadukas työ ja hyvä
asiakaspalvelu valttikorttina
Iissä kymmenen vuotta toiminut Rakennusliike Salera
Oy panostaa laatuun ja työn
jälkeen. Puutaloja rakentava yritys työllistää neljä vakituista vierasta työntekijää
ja koko joukon aliurakoitsijoita. Yrityksen ala on uudisrakentaminen. Omakoti- ja
rivitaloja rakennetaan pääasiassa Oulun seudulle ja
ympäristökuntiin.
- Aikoinaan olemme rakentaneet muun muassa Ylläkselle ja Rukallekin, mutta
tällä hetkellä rakennuksia on
tekeillä Oulun seudulla ja Iissä, yrittäjä Sauli Hämälä kertoi.
Rakennusliike
Salera
Oy:n valttikorttina on puurakentamisen lisäksi työn jälki.
Yrityksessä kiinnitetään eri-
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tyisen tarkasti huomiota rakentamisen
kuivaketjuun.
Kaikissa rakentamisen vaiheissa siihen pyritään ja siitä
huolehditaan.
- Talon ulkoseinät rakennetaan lämpimissä ja
kuivissa sisätiloissa suurelementteinä, ja sillä tavalla
pyrimme varmistamaan, etteivät elementit pääse missään
rakentamisvaiheessa
kostumaan. Yhden elementin maksimipituus voi olla
lähes kymmenen metriä ja ne
kuljetetaan suojattuina kohteeseen. Tällä varmistetaan
rakenteiden kuivana pysyminen.
Hämälä kertoi ja mainitsi kuivaketjun säilyvän
koko rakennustyömaan ajan,
kun huolehditaan esimer-

kiksi suojauksen lisäksi oikeasta työjärjestyksestä ja
rakennustarvikkeiden varastoinnista. Pystytys on nopeaa kaikkina vuodenaikoina.
Suurelementit takaavat saumattoman seinän ja tiiviin
rakenteen.
Rakennusliike Saleralla
on pitkä kokemus, vankka
ammattitaito ja hyvä asiakaspalvelu. Ne ovat yrityksen
vahvuuksia. Vuosien varrella hankittuun osaamiseen
ovat luottaneet niin yritykset
kuin yksityisetkin asunnonhankkijat ja rakennuttajat.
Rakentaminen on Hämälän mukaan ollut vilkastumaan päin ja ihmiset
uskaltavat investoida rakentamiseen. Nykyisin tehdään
pienempiä asuntoja kuin

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n

SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULU
lauantaina 25.11.2017 klo 18.30
Kuivaniemen Kievarissa.

Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Vuoden Yrittäjän palkitseminen.
Kuivaniemen Yrittäjät ry tarjoaa jouluaterian
jäsenille puolisoineen.
vaikkapa viisi vuotta sitten.
- Esimerkiksi omakotitalot ovat tulleet järkevämmän
kokoisiksi. Rivitaloasunnoissakin pienemmät asunnot
menevät kaupaksi. Suosituin
lämmitysmuoto on maalämpö, varsinkin maaseudulla. Taajamissa yleensä tulee
kaukolämpö, jos se on suinkin mahdollista, Sauli Hämälä kertoi ja muistuttaa, että
ensi kesän rakentajilla alkaa jo olla kiire, jos haluavat
päästä uuteen taloon kesällä
asumaan.
- Omakotitalon rakentamiseen menee keskimäärin
kahdeksan kuukautta aikaa.

Ilmoittautumiset perjantaihin 17.11.2017 mennessä
Arille p. 050 441 3121 tai Arjalle 040 561 8422.
Tervetuloa!

Ostetaan ja noudetaan
kaikenlaista metalliromua

UTACON OY

Romuautot, rautaromut,
kuorma-autot, traktorit, maansiirtokoneet,
isot ja pienet erät, ym, ym.

Merkittävä metalliromun kierrättämö
Kolmen A:n
luottoluokitus.

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

Ajankohtaisia eduskunnasta

Mirja Vehkaperä
Eduskunnan
syksy
on
kulunut
vauhdikkaasta ja työntäyteisesti. Yhtenä suurimpana asiana
maakunta- ja soteuudistus
etenee omalla tahdillaan.
Tällä hetkellä odotetaan
lausuntokierroksen päättymistä korjatusta valinnanvapausosuudesta. Uudistuksia
koskevat lait tulevat eduskuntaan ensi keväänä. Maakuntavaalit järjestetään ensi
vuoden lokakuussa ja kokonaisuudessaan uudistus tulee voimaan vuonna 2020.
Uudistus vaikuttaa paljon
yritysten toimintaan ja kasvumahdollisuuksiin.
Tavoitteena on mahdollistaa
myös pienempien paikallisten yritysten mahdollisuudet

osallistua palvelujen tuottamiseen.
Liikenteessä puhuttavat
ajokorttiuudistus, yksityistielaki, liikenteen tulevaisuuden energiaratkaisut ja
liikennepalveluiden uudistaminen. Tienpitoon ja liikenneturvallisuuteen
on
panostettu
korjausvelkahankkeilla.
Lisärahoitusta
on kohdennettu tällä hallituskaudella 600 miljoonalla
eurolla korjausvelan helpottamiseen.
Liikennepalvelulain toisessa osassa halutaan avata liikenteen rajapintoja
helpottamaan
liikkumisen joustavaa yhdistelemistä tulevaisuudessa. Yhdellä
matkalipulla voisi matkus-

taa monella laitteella, niin
kuin asiakkaalle parhaiten sopii. Liikennepalvelulain ensimmäisessä osassa,
joka hyväksyttiin alkuvuodesta, keskityttiin tieliikenteeseen, nyt pääosassa ovat
lento-, meri- ja raideliikenne. Yhtenä tavoitteena uudistuksessa on yrittämisen
mahdollisuuksien helpottaminen ja kehittäminen erityisesti maaseudulla.
Yksityistielakia uudistetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita. Tavoitteena on
luoda edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle ja
ylläpidolle. Tämä on tärkeää, koska suurin osa Suomen
teistä on yksityisteitä. Alueiden yritystoiminnalle ja sen

kehittymiselle
yksityistieverkko on elintärkeä.
Myös ajokortteja halutaan uudistaa joustavammiksi ja nykyaikaisemmiksi.
Ajokorttilain uudistuksessa
tavoitteena on selkeyttää ja
keventää koulutuksen sääntelyä ja samalla edistää uusien vaihtoehtoisten opetus- ja
oppimismenetelmien käyttöönottoa. Kaikki tämä tietenkin liikenneturvallisuus
tärkeimpänä mielessä. Uuden lain myötä ajokorttien
suorittaminen muuttuisi tutkintopainotteiseksi samalla
kun tutkintojen vaativuutta
nostettaisiin.
Hallituksen
kärkihankkeena
on
normien
purkaminen ja sääntelyn vähentäminen. Työtä on tehty
paljon ja se jatkuu edelleen.
Normien purkaminen on
tärkeässä osassa uudessa lainsäädännössä ja samalla
kevennetään
jo
olemassa olevia normeja.
Yritysten toimintaa on helpotettu mm. alentamalla
työllistämiskynnystä, keventämällä viranomaismenettelyä ja avaamalla markkinoita.
Yksi parhaiten havaittava
esimerkki on kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen
viime vuonna, joka tuntuu
nyt olleen tällä mallilla aina.
Tämä onkin norminpurun
paras ominaisuus, kun turha
normi puretaan, moni unohtaa sen koskaan olleenkaan.

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

kuljetusliike

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

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI
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Joulunavaus, kauppojen yö ja
joulumarkkinat perinteiseen tapaan
Iissä toteutetaan jo perinteeksi muodostunut Iin joulunavaus ja Kauppojen yö
perjantaina 24.11. Ilta alkaa
Joulunavauksella Nätteporin
rannassa parvekkeella kello 18.
Kirjaston yö Nätteporissa on kello 18-22. Nätteporin auditoriossa on
Valto-tontun ja Joulupukin JouluShow ja tämän
upean Show:n jälkeen on
Joulupukki tavattavissa Nätteporin Auditoriossa ilman
ajanvarausta.
Joulupukille voi jättää kaikki lahjalistat
ja toiveet – ja yhteiskuvatkin
hänen kanssaan onnistuvat.
Valto-tonttu on monelle tuttu erittäin kuuluisasta Pressan Katti –lasten yhtyeestä,
jonka yksi tunnetuimmista
biiseistä on ”Saa tulla pyyhkimään”.
Iin Kirjastossa on illan aikana aivan mahdottoman
mukavia Jouluaskarteluja ja

luonnollisesti kirjojakin voi
lainata. Iin kirjastossa voi
käydä tutustumassa Lahjoita lukuhetki –kampanjaan,
joka käynnistyy mahdollisesti jo vuoden 2017 puolella.
Nätteporin iki-ihana kahvila
on koko illan ajan avoinna.
Kauppakeskus Kärkkäinen
on avoinna koko perjantain
aina kello 24 saakka – esiintyjistä lisää seuraavassa lehdessä.
Loistava
Pohjois-Pohjanmaa valotaidekiertueen
valotaideteos on yleisölle
avoinna kello 18-20 Kirkkopuistossa ja Valtarintie 2 rappukäytävässä. Kiertue on osa
virallista
Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa. Kiertueen
järjestää Taiteen edistämiskeskus yhteistyössä Lumovalofestivaalin kanssa ja se
on Taiken #taideliikuttaateemavuoden projekti.
Nuorisotila Nurkan yö
on kello 20-24. Ilta alkaa Ih-

meellisellä Ii Racella kello 18
- ohjeet löytyvät Nuorisotila Nurkasta. Illan ohjelmassa
on kaikkea kivaa ja mukavaa
tekemistä alle 18 vuotiaille ja
vähän ylikin. Nurkan Yössä ovat mukana Ii-instituutti liikelaitoksen nuorisotyö ja
Iin Seurakunnan nuorisotyö
erittäin tiiviissä ja innovatiivisessa yhteistyössä.
Kauppojen yön yhteistyössä ovat mukana: Iin kunta, Ii-instituutti liikelaitos,
Iin seurakunta, Iin Energia
Oy, Halva Oy, Iin Yrittäjät,
Iin Meripelastajat, Iin helluntaiseurakunta, Kauppakeskus Kärkkäinen, Autokeidas,
Museokahvila
Huilinki,
Iin Haminan vanhempainyhdistys, Iin Paloasema/
Oulu-koillismaan pelastusliikelaitos sekä Iin Haminan
alueen yrityksiä.
Kaikesta tästä ja Kauppojen Yön tapahtumasta lisätietoa ensiviikon IiSanomista.

Joulumarkkinat lauantaina
Iin Haminan vanhempainyhdistys järjestää perinteiset
Joulumarkkinat lauantaina

25.11. kello 10-15 Iin seurakuntatalolla. Päivä Paloasemalla on Iissä kello 10-14.
Tontut ovat kuiskineet,

että Nuorisotila Nurkassa
on Iin Helluntaiseurakunnan
Gospel Nurkka lauantaina
kello 18-22. RH/HT

Valto-tonttu on monelle tuttu Pressan Katti –lasten yhtyeestä.

Iin Fysioterapiakeskus Oy
Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii
Ajanvaraus: 010 501 9110

www.iinfysio.fi

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy
Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
Monipuolista palvelua:
Jäteastioiden
tyhjennys
Roskalavojen
vuokraus/tyhjennys

Nosturiautotyöt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva tuotava tähän päivään
Kokoomuksen Oulun vaalipiirin kansanedustajat Eero
Suutari ja Mari-Leena Talvitie
jättivät perjantaina 10.11. kirjallisen kysymyksen yrittäjän
perheenjäsenten työttömyysturvasta.
Lainsäädännössä
yrittäjänä toiminutta, yrittäjän
puolisoa, avopuolisoa ja yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvia lapsia kohdellaan
tietyissä
työttömyysturvan
kohdissa osin epäoikeudenmukaisesti.
”Yrittäjän perheenjäsenen
ei ole aina mahdollista tietää,
katsotaanko hänet lainsäädännön näkökulmasta yrittäjäksi vai työntekijäksi. Tämä taas
vaikuttaa siten, että yrittäjän
perheenjäsenellä ei ole oikeutta työttömyysturvaan”, perheyrityksessä työskennellyt
Talvitie sanoo. Lain mukaan

yrittäjäksi katsotaan henkilö,
joka tosiasiassa työskentelee
yrityksessä. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu TE-toimiston päätöksissä, kun yrittäjän
perheenjäsen laitetaan kantamaan yrittäjäriskiä, jota hän ei
ole ottanut.
”Lainsäädäntömme ei nykyisellään tunnista riittävällä
tavalla erilaisia yrittämisen ja
työntekoon liittyviä tilanteita,
minkä takia tarve säädösten
päivittämiselle on todellinen”,
toteaa myös yrittäjänä toimiva Suutari. Suutari ja Talvitie
muistuttavat, että yrityksillä on tärkeä merkitys suomalaisen työllisyyden kannalta ja
tämän vuoksi erityisesti perheyrityksissä toimivien henkilöiden
työttömyysja
oikeusturvasta on huolehdittava asianmukaisella tavalla.

