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Iin Yrittäjien puheenjohta-
ja Markku Koskela täytti 
helmikuun alussa 60-vuot-
ta. Hän on pitkään yrittäjä-
nä toiminut lakimies, joka 
on vaikuttanut Iissä monis-
sa tehtävissä. Iin Yrittäjien 
hallitukseen Markku valit-
tiin neljä vuotta sitten ja vii-
meiset kolme vuotta hän on 
toiminut Yrittäjien puheen-
johtajana.

Lakiasiantoimisto 
M.Koskela Oy:n Markku 
perusti Iihin vuonna 1990 
valmistuttuaan Rovaniemel-
tä. Ennen lakimiesuraan-
sa Koskela toimi kahdeksan 
vuotta Oulun yliopistolli-
sen sairaalan patologian lai-
toksella vuosina 1977-1985. 
Alkuperäiseltä koulutuksel-
taan hän on lääkintävahti-

Iin Yrittäjien puheenjohtaja 
Markku Koskela täytti pyöreitä vuosia

mestari/sairaankuljettaja.
-M.Koskela Oy kasvoi 

kolmen osakkaan yrityksek-
si, jolla oli toimipisteet Iissä 
ja Oulussa. Henkilökuntaa 
oli parhaimmillaan neljä asi-
anajajaa ja kolme toimis-
totyöntekijää. Neljä vuotta 
sitten aloin nuorison sanoin 
”himmailemaan” ja vähentä-
mään työtaakkaa. Nykyisin 
toimin kotitoimistosta käsin 
Koskelan Laki Oy:n lupala-
kimiehenä, Markku Koske-
la kertoo.

Markun perheeseen kuu-
luvat vaimo Pirjo, sekä kaksi 
lasta ja neljä lastenlasta. Ii-
hin, Pirjon kotikuntaan, per-
he muutti vuonna 1990. 

Musiikkimiehenä Markku 
Koskela on alusta saakka ol-
lut mukana Iin Mieslaulajien 

toiminnassa toimien pitkään 
kuoronjohtajana. Tällä het-
kellä hän on kuoron taiteelli-
nen johtaja. Kansalaisopiston 
ja yläaste/lukion musiikin 
opettajana Koskela toimi 
1990-luvun alussa.

Yhteiskunnallisten asioi-
den hoitoon Koskela on osal-
listunut pitkään ja on tällä 
hetkelläkin varavaltuutettu 
Iin kunnanvaltuustossa.

Iin viime vuosien kehityk-
sestä Markulla on vain posi-
tiivista sanottavaa.

-Ii on elinvoimainen kun-
ta ja muuttunut koko ajan 
yrittäjäystävälliseen suun-
taan. Tämä näkyy Iin Yrit-
täjien jäsenmäärän kasvuna 
seitsemästäkymmenestä sa-
takymmeneen. Kunnanjoh-
tajalla on aina aikaa ja halua 

keskustella yrittäjien kans-
sa ja yhteistyö kunnan kans-
sa on mutkatonta. Yrittäjyys 
onkin kunnassa vireää. Kun-
nassa toimivat yritykset ovat 
suurelta osin mikroyrityksiä, 
eli alle kymmenen henkilöä 
työllistäviä. Näiden yritysten 
toimintaedellytysten turvaa-
miseen tulee jatkossa kiinnit-
tää erityisesti huomiota, sillä 
niissä on suurin potentiaali 
työllistää lisää, Markku Kos-
kela toteaa. MTR

Ii on elinvoimainen kunta ja 
muuttunut koko ajan yrittäjäys-
tävälliseen suuntaan, toteaa 
Markku Koskela. Kuva: Salama/
Juho Tauriainen

Esillä sääntömääräiset asiat mm. toi-
mintakertomuksen 2017 hyväksyminen, 
tilinpäätös 2017, toimintatarkastajien 
lausunto, tilien hyväksyminen ja vastuu-
vapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Vierailijana on Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien hallituksen jäsen Tommi Niskanen 
Pudasjärveltä.

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Hallitus

Iin Yrittäjät ry:n
kevätkokous

tiistaina 17.4.2018 
klo 18.30 Iin Micropoliksella

Viime marraskuusta lähtien Iin Yrittäjiin 
on liittynyt seitsemän yritystä sekä yksi Se-
nioriyrittäjäjäsen. Jäseniä on nyt kaikkiaan 
111 sekä kaksi Senioriyrittäjäjäsentä. Ter-
vetuloa toimintaan mukaan!

CodeHammer, yrittäjänä Markku Ala-
raasakka. Metsänhoitoalan yrityksen osoi-
te on Tiirankujalla. 

Jancotec Oy, yrittäjänä Janne Kalliokos-
ki, toimii Kuivaniemellä. Yrityksen toimi-
alana on Insinööripalvelut ja niihin liittyvä 

tekninen konsultointi. 
K-Market Ii/MM Rajaniemi Ay. Kaup-

piaina ovat toimineet vuoden alusta alkaen 
Mari ja Markus Rajaniemi. Aiemmin vuo-
desta 2013 lähtien he toimivat kauppiaina 
K-Market Rajakylässä. Henkilökuntaa on 
yrittäjien lisäksi 12. 

LVI-Onni Oy, yrittäjänä Harri Malo. 
Yrityksen toimialaan kuuluvat vesivahin-
kojen, rikkoutuneiden lämmityslaitteiden 
ja vuotavien hanojen huoltotyöt ja korja-

ukset sekä lisäksi ilmavesilämpöpumput, 
maalämpöpumput, poistoilmalämpöpum-
put, kaukolämmönvaihtimet, sprinklerit, 
wc-istuimet ja hanat asennuksista huoltoi-
hin. 

Pitokamu Oy:n yrittäjillä Marja Jaaralla 
ja Kari Pontolla on pitkäaikainen ravintola-
alan kokemus. Pohjois-Iistä käsin yrittäjät 
palvelevat pitopalveluiden järjestämisessä 
sekä toimittavat leivonnaisia juhliin ja ar-
keen. 

Siivous Si-Mi Ay, yrittäjänä Sirpa Lohi. 
Päätoimialana on kiinteistöjen siivous. 

Tmi Eemil Jokelan yritys sijaitsee Oi-
järvellä. Päätoimialana on asuin- ja muiden 
rakennusten rakentaminen. 

Senioriyrittäjäjäseneksi on liittynyt 
Reijo Goman. Hän on toiminut Iin Putki-
asennus Goman -yrittäjänä vuodesta 1966 
lähtien. Yrityksessä on meneillään suku-
polvenvaihdos ja Reijo on vaihtamassa an-
saituille vapaapäiville. 

Iin Yrittäjien uusia jäseniä

Iin Yrittäjien syyskokous 5.12.2017 valitsi Iin Yrittäjien hallituksen 2018 jäsenet. Edessä Eero Tuomela, Riitta Paakkola, Anna Turtinen, Tuija 
Alikoski (uusi). Takana Heimo Turunen (uusi), Joona Österberg, Juho Tauriainen (uusi), Heikki Helekoski ja Markku Koskela puheenjohtaja. 

Iin Yrittäjien hallitus 2018
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Iin yrittäjien toimintaker-
tomus 2017 käsitellään Iin 
yrittäjien kevätkokoukses-
sa 17.4. 

Hallituksen puheenjoh-
tajana toimi Markku Kos-
kela, varapuheenjohtajana 
Eero Tuomela ja sihteerinä 
sekä rahastonhoitajana Heik-
ki Helekoski. Muina jäseni-
nä olivat Väinö Klasila, Riitta 
Paakkola, Oiva Takarautio, 
Joona Österberg, Anna Turti-
nen ja Risto Väyrynen. Halli-
tus kokoontui kauden aikana 
seitsemän kertaa.

Toimintaa 2017
Kevätkokous pidettiin Mic-
ropoliksessa 11.4. 

Paikallista-hanketta vie-
tiin eteenpäin vuoden aika-
na. Tarkoituksena on saada 

Toimintakertomus 2017 Iin Yrittäjät ry

Iin asukkaat ja iiläiset yrityk-
set käyttämään oman paikka-
kunnan yritysten palveluksia. 
Vuoden lopussa mukana ole-
via yrityksiä oli jo 29.

Perustettiin stipendira-
hasto, jonka tarkoituksena 

Jatkamme panostuksia työllisyyden edistämiseen. Pohjois-
Pojanmaalla on iso kohtaanto-ongelma eli osin huutava pula 
ammattitaitoisista työntekijöistä. Matkailu kasvaa, biotalous 
työllistää, yrityksissä tehdään sukupolvenvaihdoksia ja pal-
velualalla on kysyntää. Yksin matkailu on kasvanut Pohjois-
Suomessa tämän talven aikana yli 20 prosenttia. 

Viemme isot uudistukset maaliin. Sosiaali- ja terveysuu-
distusta on valmisteltu vuosikymmenet ja nyt kaikki lait ovat 
käsittelyssä eduskunnassa. Haluamme paremmat lähipal-
velut, hoidon oikea-aikaisuuden ja erikoissairaanhoitoon li-
säresursseja. Samalla yhdistämme maakuntatason hallintoa. 
Tulevana syksynä valitaan Suomeen ensimmäiset vaaleilla 
valitut päättäjät kahdeksaantoista maakuntaan. Maakuntata-
solla vastataan sosiaali- ja terveydenhuollosta, maankäytös-
tä, kaavoituksesta, pelastustoimesta, alueiden elinkeinojen 
kehittämisestä ja työllisyydestä. 

Meille hyvät liikenneyhteydet ovat elinehto. Pohjois-Poh-
janmaa on pärjännyt hyvin valtion väylärahoituksen suhteen. 
Olemassa olevaa tiestöä ja ratoja on laitettu kuntaan hallituk-
sen kärkihankerahoituksen turvin. Valtatie 4, Oulun sataman 
syventäminen ja Hailuodon kiinteä yhteys ovat saaneet to-
teutusrahoituksen. On myös aika nostaa esiin Kuusamontien 
vt20 korjaustarpeet. Ohituskaistoja tarvitaan ainakin lisää 
useampia pareja. 

Ii tunnistetaan tänään uusiutuvien energiahankkeiden ja 
kestävän kehityksen mallikuntana. Kierrätys, energia ja puh-
taat raaka-aineet työllistävät jatkossakin. Parasta on saada 
seurata kuntalaisten osallistumista ja tarttumista yhteisiin 
projekteihin, kuten energiansäästöön ja kierrätykseen. Odo-
tan innolla uusien ideoiden syntymistä esimerkiksi liikenteen 
päästöjen vähentämiseksi.

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

On uudistusten aika
Suomen suunta on muuttunut. Talous kasvaa, 

työllisyys paranee ja yhteiskunnan isot uudistukset 
ovat meneillään. Lähestymme aikaa, jolloin 

vuosia jatkunut valtion velkaantuminen saadaan 
taittumaan. Kaiken lisäksi meidät on listattu maailman 

onnellisimmaksi kansaksi.

Mirja Vehkaperä on kolmannella kansanedustajakaudella ja toimii 
keskustan eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana 
sekä varapuheenjohtajana liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Hän 
on jäsenenä ympäristövaliokunnassa, YLE:n hallintoneuvostossa 
sekä Arktisen alueen parlamentissa.

Terveiset 
eduskunnasta

Iin Yrittäjät olivat mukana lau-
antaina 24.3. Iin Lumivalaki-
oilla esittelemässä Paikallista 
hanketta.

- Paikallista -yritykset ovat 
antaneet lupauksen hyödyntää 

Yrittäjät Lumivalakioilla

Kuva 5462 Iin Yrittäjien ja Iin kunnan edustajat markkinoimassa Paikallista -hanketta; Pekka Suopanki, Ari Alatossava, Riitta Paakkola, Anna 
Turtinen, Markku Koskela ja Riitta Räinä.

resursseja kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukaisesti ja 
vähentää hiilidioksidipäästö-
jänsä. Mukana on jo lähes kol-
mekymmentä iiläistä yritystä, 
kertoo Iin Yrittäjien puheen-

johtaja Markku Koskela.
Yrittäjien teltalla Lumiva-

lakioilla vierailleet saivat il-
maiseksi ilmapalloja, sekä 
lisätietoja Paikallista -hank-
keesta. Yhdessä Iin kunnan 

edustajien kanssa yrittäjät 
markkinoivat myös Iin Messu-
ja, jotka toteutuivat Iin Lukion 
yrittäjyyskurssin opiskelijoi-
den toimesta jo yhdennentois-
ta kerran 7.4. MTR

PPY:n vuosikokouksessa Raahessa Iin Yrittäjistä olivat mukana mm. Anna Turtinen, Eero Turtinen, 
Markku Koskela, Pirjo Koskela, Eero Tuomela. Kuvassa myös Kuivaniemen yrittäjiä edustanut Ari Kaak-
kuriniemi.

on tukea yrittäjyyteen liit-
tyviä opiskeluja. Ensimmäi-
set stipendit jaetaan vuoden 
2018 aikana.

Osallistuttiin Lohimarkki-
noille 10.6.

Vuoden yrittäjänä palkit-
tiin 5.12. syyskokouksen yh-
teydessä pidetyssä Suomi 
100 -juhlassa Terätekniikka 
Oy, yrittäjänä Janne Kaikko-
nen sekä nuoreksi yrittäjäksi 
Tuija Alikoski, yritys Tikkas-
kodit Oy. Kunnan puolelta 
yrittäjäpalkinnon luovutta-
jina olivat Ari Alatossava ja 
Johannes Tuomela.

Iin Yrittäjät ry:n tiedotus-

lehti ”Iiläinen” ilmestyi toi-
mintakauden aikana kolme 
kertaa.

Valtakunnallisille yrittä-
jäpäiville lokakuussa Joen-
suussa osallistuivat Eero ja 
Sirkku Tuomela. PPY:n vuo-
sikokouksessa marraskuussa 
Raahessa olivat Markku Kos-
kela, Juho Tauriainen, Hei-
mo Turunen, Anna ja Eero 
Turtinen sekä Eero ja Sirkku 
Tuomela.

Virkistystoimikunnassa 
ovat toimineet Risto Väyry-
nen, Sirkku Tuomela, Riitta 
Paakkola ja Anneli Klasila.

Muistettiin merkkipäivi-
nä Väinö Klasila 70 v, Riitta 
Paakkola 50 v, Jukka Olko-
niemi 50 v ja Oiva Takarau-
tio 60 v.

Vuoden lopussa oli 110 jä-
sentä sekä kaksi Senioriyrit-
täjäjäsentä. 

Iin Vuoden Vuoden yrityksenä 
2017 palkittiin Suomi 100v juh-
lan yhteydessä Terätekniikka 
oy, Palkinnon otti vastaan yrit-
täjä Janne Kaikkonen ja puoliso 
Anu Kaikkonen.

Terveiset eduskunnasta Mirja 
Vehkaperältä: on uudistusten aika s. 3
Tmi Seppo Keltamäki tekee urheiluväline-
kauppaa koko Suomessa s. 4
Reissumiehestä yrittäjäksi Iihin s. 4

LVI onni oy uusi ammattilainen Iissä  s. 5
Kolmikymppinen Jokivarren Puutarha s. 6
Iin Kuntoklubi voimakkaassa kasvussa s. 6
Tietosuojaa ja digiä tutuksi yrittäjille s. 7
Tauriaisen valokuvaliike Salama muutti 

Micropolikseen s. 7
Auringonkukkarouvalla ekologisia 
villatuotteita s. 8
Konehuolto järjestyy siellä missä 
tarvitaan s. 9

Yli 50 vuotta yrittäjäuraa, Reijo Goman 
vaihtamassa vapaalle s. 9
Iin messut s. 10
Iin kunta rakentajamessuilla s. 11
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Iiläinen urheiluvälinekaup-
pias Seppo Keltamäki on tut-
tu näky urheilutapahtumissa 
kesät talvet. Ennen armei-
jaa Ruotsissakin työn peräs-
sä käynyt Seppo on tehnyt 
pitkän uran kaupan alalla jo 

Tmi Seppo Keltamäki – urheiluvälinekauppaa koko Suomessa

ennen yrittäjäksi ryhtymis-
tään. Iin Osuuskaupalla hän 
työskenteli kymmenen vuot-
ta ja ehtipä hän kolme vuotta 
myydä suunnistustarvikkei-
ta kilpailupaikoilla Klasilan 
Väinön alaisuudessakin.

-Kun Väiski sitten halu-
si luopua suunnistustarvi-
kekaupasta, rohkenin ottaa 
homman omiin nimiini ja pe-
rustaa toiminimen. Samalla 
ostin 358 paria lenkkikenkiä 
ja laskin mielessäni iiläisten 
uusivan yhden vuoden ai-
kana lenkkareitaan niin, että 
olen kaikki hankkimani lenk-
karit myynyt. Taitaa vieläkin 
joku pari tuosta erästä löytyä 
liikkeen varastosta, naurah-
taa Seppo kauppiasuransa 
alkua.

Pian hän huomasikin, että 
liikeideaa on muutettava 
ja laajensi toimialueekseen 
koko maan. Aluksi Sep-
po kiersi urheilutapahtumi-
en lisäksi toreilla myymässä 
kintaita ja turkistuotteita. 
Pikkuhiljaa urheiluväline-

Palkintokaapista löytyvät myös Sepon yli kolmekymmentä SM -ta-
son mitalia.

Sepon liikkeestä löytyy kattava valikoima suksia niin kuntoilijoille kuin kilpaa hiihtäville.

kauppa alkoi kannattamaan 
ja toreilla kiertämisestä luo-
vuttiin.

Tänä päivänä Seppo on 
kaikkien tuntema urheiluvä-
lineiden ja -tarvikkeiden toi-
mittaja niin suunnistus- kuin 
hiihtosuunnistus- sekä hiih-
totapahtumissa kautta maan.

Liiketila löytyy edelleen 
Iistä ja verkkokaupan kautta 
tarvikkeita toimitetaan myös 
jonkin verran. 

-Kyllä ne tulot pääsään-
töisesti tulevat urheiluta-
pahtumissa tapahtuvasta 
myynnistä sekä siellä tullei-
den asiakassuhteiden kaut-
ta. Monet poikkeavat 
Lapinreissuillaan ostoksilla 
tai huollattamassa suksiaan 
liikkeessämme, Seppo ker-
too.

Suksien huoltaminen hi-
onnasta voiteluun ja kaik-
kea siltä väliltä onkin talvisin 
yksi Sepon erikoisaloista. 
Suksien hiontaan hänellä on 
hiontakone, jollaista ei mo-
nesta paikkaa löydy. Ei siis 
ihme, että monet maajouk-
kuetason hiihtäjät huollat-
tavat suksensa Iissä. Hyvän 
lumitilanteen ansiosta suk-
sia on sekä huollatettu, että 
uusittu tänä vuonna aiempia 
talvia enemmän ja asiakkaita 
on ollut ilahduttavan paljon 
naapurikunnistakin, Seppo 
toteaa.

Seppo on kiertänyt urhei-
lutapahtumissa myyntitöissä 
yli kolmekymmentä vuot-
ta ja tuleva kesä on kuudes-
toista myyntitelttojen kanssa 
maailman suurimmassa 

suunnistustapahtumassa Ju-
kolan viestissä. Itse hän on 
suunnistanut yli neljässä-
kymmenessä Jukolan vies-
tissä, ollen parhaimmillaan 
Oulun Tarmon joukkuees-
sa seitsemäs. Henkilökohtai-
sessa SM-kilpailussa paras 
sijoitus yleisessä sarjassa on 
kuudes. Nuorten ja ikämies-
ten sarjat mukaan lukien Se-
pon palkintokaapissa on yli 
kolmekymmentä SM-mitalia 
eri lajeista. Mahtuupa jouk-
koon yleisurheilun puolelta 
maratonin joukkuekultakin 
M35 -sarjassa Iin Yrityksen 
joukkueessa yhdessä Ismo 
Pudaksen ja Heikki Nöjdin 
kanssa. MTR

Suksien hiontakone tarvitsee oman tilansa.

Tmi Hannu Huovinen on 
toiminut jo kaksikymmen-
tä vuotta tarjoten konepalve-
luita Iihin ja naapurikuntiin. 
Hannu Huovisen tie yrittä-
jäksi on kulkenut kirjaimelli-
sesti maailman kautta.

-Kymmenen vuotta tuli 
kuskattua tukkeja merihi-
naajalla Iijokisuulta Ouluun 
ja Kemiin. Meriruoppaajalla 
olin kaksi vuotta Ruotsissa ja 
vuoden Norjassa. Tallinnas-
sa hinaajalla työskennellessä 
alkoi tuntua, että reissuhom-
mat riittävät, kertaa Hannu 
yrittäjäksi ryhtymistään.

Reissuhommien ohessa 
Hannu Huovinen olikin jo 
tehnyt talvisin lumihommia 
Erkki Paakkarin apuna. Kun 
Erkki halusi luopua kalus-
tostaan, teki Hannu päätök-
sen alkaa yrittäjäksi ja osti 
ensimmäisen koneensa Er-
kiltä.

Kaksikymmentä vuotta 
yrittäjyyttä on takana ja tällä 

Reissumiehestä yrittäjäksi Iihin
hetkellä yrityksellä on kaksi 
kaivuria, sekä kuorma-auto 
kaluston kuljetuksiin.

-Puhelinyhtiöiden kaa-
pelihommat ja sähköyhtiöt 
sekä seurakunta ovat suu-
rimpia työllistäjiä. Yksityi-
sille teen maansiirtoja ja 
kaivuja ohessa, minkä ehdin, 
Hannu kertoo.

Huovinen huolehtii muun 
muassa hautojen kaivusta 
Iin, Olhavan ja Kuivaniemen 
hautausmailla, ollen kiitolli-
nen töiden riittäneen näinkin 
pitkään yrittäjän uraan.

-Ilman terveyttä ja per-
heen tukea hommasta ei tie-
tenkään olisi tullut mitään. 
Täytyy olla kiitollinen vai-
molleni Airille, joka on jak-
sanut elää yrittäjän rinnalla, 
Hannu kiittelee vaimoaan ja 
perhettään. MTR

Hannu Huovinen kaivureidensa 
välissä Iin Puusepäntiellä sijait-
sevalla huoltohallilla.
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• Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
• Laadunvalvonta • Suunnittelu 
• 3D-koneohjausmallit 
• DRONE-kopterikuvaukset, 
  pistepilvet ja ortokuvat

www.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

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

Iihin on perustettu marras-
kuussa 2017 uusi LVI -alan 
yritys LVI Onni Oy. Yrityk-
sen takaa löytyy pitkän lin-
jan ammattilainen Harri 
Malo.

-26 vuotta tein alan töitä 
toisten palkkalistoilla ennen 
oman yrityksen perustamis-
ta, Harri kertoo vastatessaan 
puhelimeen Rovaniemen 
työmaaltaan. 

Yrityksen toiminta-alue 
onkin melko laaja ja 24/7 
-päivystys on Iissä ja Oulun 
alueella. Olipa kyseessä ve-
sivahinko, rikkoutunut läm-
mityslaite tai vuotava hana, 

LVI Onni Oy uusi alansa 
ammattilainen Iissä

Onni Oy auttaa.
-Itse asun Iissä ja työn-

tekijäni Tupoksessa, joten 
olemme pian paikalla, mihin 
kellonaikaan tahansa, toteaa 
Harri yrityksen toimintape-
riaatteista.

Yrityksen toimi-
alaan kuuluvat huol-
totöiden lisäksi muun 
muassa ilmavesilämpöpum-
put, maalämpöpumput, 
poistoilmalämpöpumput, 
kaukolämmönvaihtimet, 
sprinklerit, wc-istuimet ja 
hanat asennuksista huoltoi-
hin. MTR

Iin Yrittäjät on saanut uuden jäsenen Harri Malon perustamasta LVI 
onni oy:stä.

Tervetuloakeskustelemaan!

Katso lisää  iisiverkko.fi

Ke 18.4. 
klo 18 

Kuituilta 
Jakkukylän koulu

Kahvitarjoilu

Iisiverkko 
Jakkukylään
Tule kuulemaan lisää Iin omasta  
valokuituverkosta. Paikalla myös kunnan 
edustaja esittelemässä kaavoitustilannetta 
ja  kuuntelemassa ajatuksiasi.
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Perinteinen maatalous ei 
kiinnosta minua pätkää-
kään, mutta kotikylältä en 
halua muuttaakaan, ajatte-
li Auli Tolonen reilut kol-
mekymmentä vuotta sitten. 
Viljelylinjalta puutarhuriksi 
valmistunut Auli päätti läh-
teä yrittäjäkurssille ja perus-
ti sen käytyään Jokivarren 

Kolmekymppinen Jokivarren Puutarha

puutarhan kotinsa viereen 
Yli-Olhavaan.

- Alku oli kaikkea muuta 
kuin lupaava. Lämmityslaite 
ei suostunut toimimaan kas-
vihuoneessa ja uuden osan 
saavuttua huomattiin säh-
köasennuksissakin vikaa. 
Kotitalo oli täynnä taimia, 
eikä kasvihuone valmistu-

Auli Tolonen vahvistaa riippupetunian kasvua latvomalla. 

Jokivarren puutarhan albumeista löytyy kuvia tulvasta, joka oli tuhota yrityksen heti ensimmäisenä 
kesänä.

Iin Kuntoklubi perustettiin 
vuonna 1994 OT Kumin ylä-
kerrassa aiemmin toimineen 
kuntosalin tiloihin. Yrityksen 
omistaja Jari Pikkarainen oli 
Ruotsissa asuessaan 1980-lu-
vulla alkanut harrastamaan 
voimanostoa. Muutettu-
aan Iihin vuonna 1990 hän 
oli jatkanut harrastustaan Il-
linsaareen hiihtomajalla si-
jainneissa voimailutiloissa. 

Iin Kuntoklubi voimakkaassa kasvussa
Illinsaaren tilojen ahtaus ja 
Iissä toimineen kuntosalin 
toiminnan loppuminen sai-
vat Jarin miettimään oman 
salin perustamista Iihin.

-Halusin turvata voi-
mailijoille kunnolliset har-
joittelutilat ja näin lehdessä 
ilmoituksen, jolla Avancia 
-kuntosalilaitteiden valmis-
taja etsi yrittäjiä Oulunseu-
dulle. Vastasin ilmoitukseen 

ja neuvottelimme sopimuk-
sen laitetoimituksesta, jolla 
saimme toiminnan käyntiin, 
kertoo Jari Iin Kuntoklubin 
syntyhistoriaa.

Yritys toimi OT Kumin ti-
loissa kolme vuotta. Ne ti-
lat tarvittiin vuokranantajan 
omaan käyttöön ja uusien 
tilojen etsiminen tuli ajan-
kohtaiseksi. Tilat löytyivät 
Hallitieltä Iin kunnan omis-

tamasta hallista. Niissä tilois-
sa Iin Kuntoklubi toimi 18 
vuotta.

-Hallitien tilat alkoivat 
käydä ahtaiksi ja osin rajoit-
tivat yrityksen kehittämis-
tä. Löydettyämme nykyiset 
toimitilamme Kauppatieltä 
saimme tarpeeksi tilaa toi-
minnan kehittämiseen, Jari 
toteaa.

Kuntosaliyrittäjyyden ohel-
la Jari kävi päivätöissä aina 
vuoteen 2016 saakka. Uusi-
en tilojen myötä hän rohkeni 
alkaa kokopäiväiseksi kun-
tosaliyrittäjäksi ja aloitti hie-
rojan ammattiin opiskelun. 
Iin Kuntoklubin tiloissa löy-
tyykin tällä hetkellä omat tilat 
hierontaan, joissa Jari palve-
lee asiakkaita. Tarkoitus on 
laajentaa toimintaa jäsen-
korjaukseen, johon valmis-
tavassa koulutuksessa Jari 
Pikkarainen tällä hetkellä 
työn ohessa opiskelee.

Kuntosalin puolella lait-
teita on uusittu ja uusitaan 
koko ajan muuttaen aiem-
min voimailuun keskittynyt-
tä salia entistä paremmin 
tavallisille kuntoilijoille sopi-
vaksi huomioiden erityises-
ti naisten toiveet. Jari kertoo 
asiakaskunnan laajentuneen 
voimakkaasti eri tyyppisiin 
asiakkaisiin ja joka kuukausi 

Jari Pikkarainen esittelee 
Iin Kuntoklubille hankitun 
pakaraprässin toimintaa.

Hierojaksi valmistunut Jari palvelee asiakkaita kuntosalin yhtey-
dessä sijaitsevissa hierontatiloissa. Työn ohessa hän opiskelee jä-
senkorjaajaksi.
tulee useita uusia kuukausi-
kortin ostavia. Naisten kun-
topiiriä Iin Kuntoklubilla on 
pidetty lähes 20 vuotta kah-
desti viikossa.

-Naisten kuntopiirissä 
käy parhaimmillaan yli 30 
naista, joiden ikäjakauma on 
viidestätoista vuodesta seit-

semäänkymmeneenviiteen 
vuoteen. Naiset ovat meille 
erittäin tärkeä asiakasryhmä, 
joiden toiveista olemme mo-
nipuolistaneet laitevalikoi-
maamme, Jari Pikkarainen 
kertoo Iin Kuntosalin toimin-
nasta ja suunnitelmista. MTR

nut ajoissa. Sitten tuli vielä 
jääpato jokeen ja kasvihuo-
ne jäi veden alle, muistelee 
Auli Tolonen yrityksen alku-
taivalta. Onneksi kyläläiset 
tulivat apuun ja jotenkin sii-
täkin selvittiin.

Auli toteaakin yrittäjä-
uraan mahtuneen myös päi-
viä, jotka hän vaihtaisi pois, 

vaikka yrittäminen sinällään 
on ollut unelmien täyttymys 
ja hyvinkin palkitsevaa.

Tällä hetkellä Jokivar- 
ren puutarhalla on kaksi kas-
vihuonetta ja istutuskausi 
kiivaimmillaan. Äitienpäivä-
ruusut ovat kevään ensim-
mäiset myyntiin tulevat 
kukat noin viikko ennen äi-
tienpäivää. Pääsiäisen alla 
Auli osallistui myyjäisiin 
Kuivaniemellä, vaikka pääsi-
äinen ei hänen yritykselleen 

ole vielä kovin merkittävä 
sesonki.

- Pääsääntöisesti myyn-
ti tapahtuu suoraan puutar-
halta. Iin ja Yli-Iin toreilla 
käymme keväällä ja kesäl-
lä, sekä jonkin verran toimi-
tamme kukkia eri liikkeisiin. 
Asiakaskunta koostuu lä-
hinnä lähialueen asukkaista, 
sekä kesäasukkaista Iin, Kui-
vaniemen, Oijärven ja Yli-Iin 
-alueilta, Auli kertoo yrityk-
sestään.

Auli Tolonen viihtyy 
työssään ja liikkuessaan kas-
vihuoneissa hoituu riippu-
petunian ja lumihiutaleen 
latvominen kuin ohimennen 
istutusten lomassa.

- 17- ja 15-vuotiaat poika-
ni ovatkin todenneet äidin 
asuvan kasvihuoneissa, ei-
vätkä ole oikein innostuneet, 
kun olen luvannut kasvihuo-
neet heille perinnöksi, Auli 
naurahtaa. MTR
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12.4.nomat
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Iin Ilmailukerhon jäsenet 
aloittivat perinteiseen tapaan 
lentokauden 1.4. Iin lento-
paikka oli saanut uinua tal-
viunessa lokakuulta saakka, 
joten ensimmäisenä kerhon 
jäsenet suorittivat kertaus-
lennon lennonopettaja Veik-

Iin lentopaikka heräsi talviunesta

ko Rasilan valvonnassa. 
Kertauslento tulee suorit-
taa aina, jos edellisestä len-
nosta on kulunut yli kolme 
kuukautta. Iin Ilmailukerho 
on perustettu vuonna 2002.  
Lentopaikan rakentaminen 
aloitettiin vuonna 2004 ja 

iin ilmailukerhossa on mahdollista suorittaa ultralentäjän lupakirjakurssi. koulutus tapahtuu suomen urheiluilmailuopiston alaisuudessa. 
teoriaosuus käydään nettikurssina ja lento-osa lennetään pääosin oulun lentokentällä. 

lisätiedot iin ilmailukerhon ja iin lentopaikan toiminnasta löytyvät http://www.ilmailukerho.fi/uusi_sivusto_2012/etusivu.html

Kauko Lohi ohjaimissa. Ultrakevyt-
kone laskeutuu sivutuulessakin.

Iin lentopaikka/korpikenttä 
valmistui vuonna 2006. Len-
tokonehallin rakentaminen 
aloitettiin vuonna 2008 ja 
halli valmistui vuonna 2011. 
Ensimmäinen kone ”Ikarus” 
kerholaisille hankittiin vuon-
na 2003.

Tällä hetkellä kerholla on 
käytössä CTSW ultrakevyt-
kone, joka oli heti kauden 
alettua ahkerasti ilmassa. 
Iin lentopaikka sijaitsee il-
mailullisesti alueella, jossa 
voidaan vapaasti harrastaa 
lentotoimintaa ilman lentoil-

moitusta 1700 jalan eli 518 
metrin korkeuteen saakka. 
Oulun ja Kemin lentokentti-
en ympärillä on alueet, joilla 
saa lentää vain lentoilmoi-
tuksen tehtyään korkeudes-
ta riippumatta.

Iin Ilmailukerhossa on 

mahdollista suorittaa ult-
ralentäjän lupakirjakurssi. 
Koulutus tapahtuu Suomen 
Urheiluilmailuopiston alai-
suudessa. Lisätiedot Iin 
Ilmailukerhon ja Iin lento-
paikan toiminnasta löytyvät 
kerhon nettisivuilta. MTR

Heikki Kurttila, Kauko Lohi (koneen ohjaimissa) ja Kari Halme Iin lentopaikalla.Ilmailukartta osoittaa Iin lentopaikan sijainnin.

Iin kirkossa su 15.4. klo 11.15

URKUHETKI
Kansalaisopiston urkuoppilaat

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Iin seurakunnan perintei-
nen pääsiäisvaellus vei osal-
listujat keskelle pääsiäisen 
tapahtumia seurakuntatalol-
le rakennetulla reitillä. Pää-
siäisviikolla toteutettuun 
perinteiseen tapahtumaan 
pääsivät koululais- ja päi-
väkotiryhmät osallistumaan 

Pääsiäisvaellus vei läpi 
pääsiäisen tapahtumien

Ikkunasta Noomi ja Dan näkivät, kuinka Pietarikaan ei uskonut Jee-
suksen elävän, ennen kuin näki ristiinnaulitsemisen jäljet hänen käsis-
sään.

 Matkallaan Noomi ja Dan kohtasivat Pietarin istumassa nuotiolla, seuranaan pappilan apulainen ja emäntä. He olivat nähneet, kuinka Pontius 
Pilatus tuomitsi Jeesuksen ristiinnaulittavaksi.

Katso Noomi, hauta on tosiaan tyhjä.

iin alue

Perhemessu su 15.4. klo 10 iin kirkossa. 2. sunnuntai pääsiäisestä, py-
häpäivän aihe: Hyvä paimen.  toimittaa tapani Ruotsalainen, kanttorina 
eija savolainen, avustaa irmeli Hietapelto. kolehti: oman seurakunnan 
diakoniatyölle. kastettujen kirkkopyhä, tähän perhemessuun kutsutaan 
erityisesti vuoden aikana kastettuja ja heidän perheitään, isovanhem-
pia, kummeja ja muita läheisiä. tervetuloa kaiken ikäiset ja kaikki per-
heet! Messun jälkeen täytekakkukahvit ja –mehut. Messuun järjestetään 
kuljetus kuivaniemeltä. linja-auto lähtee kuivaniemen kievarin pihasta 
klo 9, kirkon luota klo 9.05, olhavasta koulun kohdalta klo 9.25. kirkko-
kahvien jälkeen kuljetus takaisin. 
Messu su 22.4. klo 10 iin kirkossa. 3. sunnuntai pääsiäisestä, pyhäpäivän 
aihe: jumalan kansan koti-ikävä. toimittaa Pekka soronen, kanttorina 
Markku jaakkola. kolehti: lukutaitoa naisille afrikassa-ohjelmaan saha-
ran eteläpuolisen afrikan maissa suomen Pipliaseuran kautta.  
Päivystävä pappi to 12.4. ja to 26.4. klo 14.30 iin hoito-osastolla. Voit 
pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Hartaus to 19.4. klo 13 iin hoivalla emmintuvalla. 
Kirkkokuoro to 12.4. ja to 19.4. klo 18.15 iin seurakuntatalolla, salissa.
Ystävänkammari ke 11.4. ja ke 25.4. klo 12 iin seurakuntatalolla, salissa. 
Perhekerho pe 13.4. ja pe 20.4. klo 10 – 12 iin seurakuntatalolla, kerho-
huoneessa. ohjelmassa leikkiä, askartelua, laululeikkejä ja muuta kivaa 
yhteistä tekemistä. tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan 
kuulumisia. Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhem-
mat ja hoitajat lasten kanssa.  
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voit sopia tapaamisesta esim. kotona 
tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä irmeli Hietapelto p. 0400 541 
319. 
Porinapiiri ke 18.4. klo 12 – 13.30 iin seurakuntatalolla, salissa. 
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe, diakonissa sanna karppi-
nen p. 040 7376 955 (ii ja jakkukylä), diakonissa sanna Mäenpää p. 040 
7182 297 (olhava, kuivaniemi ja oijärvi).
Disneypuuhakerho ke 11.4. klo 17 iin seurakuntatalolla, kerhohuo-
neessa. kerhossa on joka kerta aiheena eri disney-tarina, jonka tiimoilta 
leikitään, askarrellaan ja kokkaillaan. 
7 -iltapäivä to 12.4. ja to 19.4. klo 15 iin seurakuntatalolla, kerhohuo-
neessa. kaikille 7-luokkalaisille suunnattu yhteinen iltapäivä. Pelataan, 
leivotaan, keskustellaan ja askarrellaan yhdessä.
Nuortenilta to 12.4. ja to 19.4. klo 18 iin seurakuntatalolla, kerhohuo-
neessa. kaikille avoin, ohjelmallinen ilta, illan päätteeksi kahvit ja vapaa-
ta oleskelua.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 16.4. ja ma 23.4. 
klo 17.30 iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. tule kiertämään maa-
ilman ympäri tutustuen joka kerta eri maahan. tutustutaan eri maihin 
askartelun, leikin ja kokkailun avulla. 
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 17.4. klo 10 – 12 Rauhanyhdistyk-
sen kerhohuoneessa, Maalismaantie 1022. ohjelmassa on yhdessäoloa, 
pientä tarjottavaa, kaikenikäisille sopivaa tekemistä ja hartaus. kerho 
on tarkoitettu kaiken ikäisille; lapset ja aikuiset! järjestää iin seurakunta, 
mukana perhetyöntekijä irmeli Hietapelto ja diakonissa sanna karppi-
nen. lisätietoja puh. 0400 541 319.
Solu ti 17.4. ja ti 24.4. klo 15 iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 11.4., ke 18.4. ja ke 25.4. klo 10 – 11.30 iin 
seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. 
Puistoaamu perheille ja perhepäivähoitajille lasten kanssa ma 23.4. 
klo 10 seurakunnan leikkipuistossa. Pyhäkouluhetkessä lauletaan ja lei-
kitään, lapset saavat osallistua eri tavoin. Pyhäkouluhetken jälkeen on 
aikaa vapaalle leikille ja yhdessäololle puistossa. 

katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi 

kuiVanieMen alue 

Su 15.4. ei ole jumalanpalvelusta Kuivaniemen kirkossa.
Kylämessu su 22.4. klo 13 luola-aavan kylätuvalla. 3. sunnuntai pää-
siäisestä, pyhäpäivän aihe: jumalan kansan koti-ikävä. toimittaa Pekka 
soronen, kanttorina Markku jaakkola, avustaa sanna Mäenpää. kolehti: 
lukutaitoa naisille afrikassa-ohjelmaan saharan eteläpuolisen afrikan 
maissa suomen Pipliaseuran kautta. tilaisuudessa asiaa Yhteisvastuuke-
räyksestä, kahvittelua ja arvontaa YV:n hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 29.4. klo 12 oijärven kyläkirkossa. 4. sun-
nuntai pääsiäisestä, pyhäpäivän aihe: taivaan kansalaisena maailmassa. 
toimittaa Matti kinnunen, kanttorina Markku jaakkola, avustaa sanna 
Mäenpää. kolehti: koulutuksen tukemiseen etiopian Mekane Yesus-
kirkossa suomen evankelisluterilainen kansanlähetys ry:n kautta. ju-
malanpalveluksen jälkeen kahvit ja arvontaa Yhteisvastuun hyväksi, voit 
tuoda arpavoittoja. 
Oijärven perhekerho ma 16.4. klo 13 – 14.30 vanhustentalon kerho-
huoneessa. 
Kuivaniemen perhekerho to 19.4. ja to 26.4. klo 10 – 12 seurakunta-
talolla.  
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voit sopia tapaamisesta kotona tai seu-
rakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä irmeli Hietapelto puh. 0400 541 319.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 16.4. klo 11 vanhustentalon kerho-
huoneessa. 
Oijärven seurakuntakerho ma 23.4. ja ma 7.5. klo 11 vanhustentalon 
kerhohuoneessa. 
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, diakonissa sanna Mäenpää puh. 
040 7182 297 (kuivaniemi, oijärvi ja olhava), diakonissa sanna karppi-
nen puh. 040 7376 955 (ii ja jakkukylä). 
Kuivaniemen naiskuoro keskiviikkoisin klo 16.30 harjoitus seurakun-
tatalolla.
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkoisin klo 18.30 harjoitus kuivaniemen 
Rauhanyhdistyksellä.
Kappelintoimisto on suljettu 12.4. – 1.5. 

lisää tapahtumia:katso iin alue ja www.iinseurakunta.fi

kahdessakymmenessä ryh-
mässä. Yleisölle oli lisäksi 
järjestetty kaksi esitystä.

Vaelluksella lapset Noo-
mi ja Dan johdattivat osal-
listujat Jeesuksen viimeisen 
aterian ja Getsemanen puu-
tarhan kautta Golgatalle sekä 
lopuksi pääsiäisen riemusa-

nomaan ”Jeesus elää – hau-
ta on tyhjä”

Iin seurakunnan kappa-
lainen Pekka Soronen kertoo 
pääsiäisvaelluksia järjestetyn 
Iissä vuodesta 2006 lähtien.

-Aloitimme kirkossa, jos-
sa pääsiäisen tapahtumat 
kerrottiin seurakuntalaisille. 

Jo seuraavana vuonna siir-
ryimme seurakuntatalolle ja 
pikkuhiljaa esitys on saanut 
nykymuotonsa, jossa pääsi-
äisen tapahtumat esitetään 
näytelmänä, Soronen kertoo. 
MTR

Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä esittää:

Sirkku Peltola

SUOMEN 
HEVONEN
Ohjaus: Anna-Kaisa Järvi
Musiikin sovitus: Janne Kiilakoski

ESitYKSEt iiN tYöVäENtAlOllA
Liput 10€, myynti  tuntia 
ennen ovelta, 
ennakkovaraukset 
045 133 3874

Esityspäivät: 
pe 13.4. klo 19  
su 15.4. klo 19

liSäNäYtöKSEt

ii.fi/kansalaisopisto
facebook.com/iinkansalaisopisto

kiitos 
iin näyttämöyhdistys
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Koulutuspäällikkö Aila Paaso eläkkeelle

Aila Paason eläkkeelle siirtymistä kahviteltiin Oulun ammattikorkeakoululla 23.3.

Oulun ammattikorkea-
koulun ammatillisen 
opettajakorkeakoulun kou-
lutuspäällikkö Aila Paaso 
siirtyi lähes 50-vuotisen työ-
uran jälkeen eläkkeelle 1.4. 
Lapsuutensa Muhoksella ja 
nuoruutensa Oulussa asu-
nut Aila on opiskeluaikoi-
naan tullut tutuksi myös 
Jyväskylän, Hämeenlinnan, 
Mikkelin ja Rovaniemen 
maisemien kanssa. 

- Iihin toi aikoinaan rak-
kaus, Hannun kanssa me-
nimme naimisiin 1981 ja 
omakotitalon, Myllypirtin 
rakensimme 1982. Törmällä 
oli aikanaan huisketta, kun 
myös Hannun lapset, Arto, 
Minna ja Piia kuuluivat per-
heeseen. Yhteisiä lapsia meil-
lä on kaksi, ammatinopettaja, 
sosiaalipedagogiikkaa opis-
keleva Laura ja sosiono-
miopiskelija Virpi, Paaso 
kertoo.  

 Työuransa Aila Paaso 
aloitti jo 14-vuotiaana koulu-
työn ohessa nuorisokahvilan 
myyjänä, kukkakaupan kii-
reapulaisena ja ruokala-apu-
laisena. 

- Itselleni yhteiskun-
ta on tullut tutuksi keit-
tiöiden kautta, julkinen 
sektori sairaalakeittiön kaut-
ta, yksityinen sektori ravin-
tolakeittiön kautta, teollisuus 
einesteollisuuden kautta, 
asiakaspalvelun merkitys 
henkilöstöravintolan kautta 
ja valtion työpaikat armeijas-
sa suoritetun työnjohtohar-
joittelun kautta, Aila Paaso 
toteaa. 

Keittäjäksi valmistunut 
Paaso jatkoi suurtalouden 
työnjohtajaksi ja edelleen 
ammatinopettajaksi, valmis-
tuen 25-vuotiaana ja toimien 
opettajan, opon, apulaisreh-

torin, koulutusjohtajan ja 
koulutuspäällikön tehtävissä 
yhteensä 40 vuotta.  

-Ammatillinen polku on 
erinomainen vaihtoehto teo-
reettiselle polulle. Tänä päi-
vänä on osaajista pulaa. 
Työelämä tarvitsee henkilöi-
tä, jotka ovat ammatillisen 
pohjakoulutuksen käytyään 
olleet työelämässä ja ymmär-
tävät mitä käytännön työelä-
mä ja ala vaatii. Sen jälkeen 
on hyvä jatkaa opintojaan 
esimerkiksi ammattikorkea-
koulun kautta työnjohtajak-
si, suunnittelijaksi tai alan 
asiantuntijaksi. Ammatilli-
sen opettajan pedagogiset 
opinnot antavat valmiudet 
ohjata ja tukea alan nuor-
ten tai aikuisten ammatillista 
kasvua. Yliopistossa opintoja 
voi jatkaa myös ammatillisel-
ta pohjalta. Ammattikasva-
tuksen tutkimus tarvitseekin 
myös käytännön työelämän 
tuntevia tutkijoita, yleinen 
kasvatustiede ei vastaa am-
matillisiin haasteisiin joissa 
työelämä on aina mukana.

Tätä vaihtoehtoa ei vain 
riittävästi tuoda esille nuo-
rille. Polku on kuitenkin 
erinomainen vaihtoehto mo-
nelle. Motivaatio ja innostus 
työhön ja opiskeluun säilyy 
koko työuran ajan, kun ete-
nee alalla, Aila muistuttaa 
elinikäisen oppimisen vaih-
toehdosta. 

-Nyt on valitettavasti val-
lalla ajattelu, että mahdol-
lisimman pian ja nuorena 
korkeakoulututkintoa suorit-
tamaan ilman työkokemus-
ta. Mielestäni osa opinnoista 
menee kuin vesi hanhen se-
lästä, jos ei vielä ymmärrä, 
miten yhteiskunta toimii ja 
mitä käytännön työelämässä 
tarvitaan.  

Aila Paaso ei ainoastaan 
puhu ammatillisen koulu-
tuksen tärkeydestä ja sen 
suomista kouluttautumis-
mahdollisuuksista. Hän on 
itse kulkenut polut keittä-
jästä restonomiksi, ammat-
tikasvatuksen maisteriksi ja 
kasvatustieteen tohtoriksi. 
Hänen vuoden 2010 väitös-
kirjatutkimuksen ”Osaava 
ammatillinen opettaja” -op-
peja hyödynnetään nykyisin 
valtakunnallisestikin. Hän 
on ollut myös mukana laa-
timassa opettajien perus- ja 

täydennyskoulutuksen ke-
hittämisohjelmaa opettajien 
koulutuksen uudistamiseksi. 

Nykyiset koulutusleikka-
ukset suututtavat Paasoa.

-On turha puhua syrjäy-
tymisen ehkäisystä, jos koko 
ikäluokan koulutuksesta lei-
kataan. Viimeisen kahdeksan 
vuoden aikana on koulutuk-
sesta ja kasvatuksesta leikat-
tu 1,5 miljardia euroa, Aila 
huokaa. 

Eläkevuosinaan Aila Paa-
so aikoo rauhoittua kodin 
rauhaan ja rakkaiden harras-

tustensa pariin. Puutarhan 
hoito ja etenkin samettiruu-
sut ovat lähellä Ailan sydän-
tä.  Yhteiskuntapolitiikan 
seuraaminen ja siihen osal-
listuminen on yksi Paason 
harrastuksista. Iin kunnallis-
politiikkaan hän tuli mukaan 
vuoden 2012 vaaleissa, tullen 
valituksi Vihreiden kunnan-
valtuutetuksi. Tällä hetkellä 
hän toimii muun muassa va-
ravaltuutettuna, Iin Energia 
Oy:n hallituksen jäsenenä, 
sekä Iin Vihreiden varapu-
heenjohtajana.

-Kunnallispolitiikkaan 
lähdin mukaan, koska tun-
sin ettei silloinen päätöksen-
teko ollut avointa. Tarvittiin 
uutta ajattelua ja uudenlais-
ta kuntalaisdemokratiaa. Sen 
jälkeen Iissä onkin menty 
valtavasti eteenpäin ja kun-
talaisten osallisuus on huo-
mattavasti lisääntynyt, Aila 
iloitsee Iissä tapahtuneesta 
muutoksesta. MTR

Art Ii Biennaalin 2018 taitei-
lijat ja teokset on julkistet-
tu. Tämänvuotinen biennaali 
tutkii vettä eri näkökulmista 

Art Ii Biennaalin 2018 taiteilijat julkistettiin
ja taiteilijat on valinnut ku-
raattoritiimi, johon ovat kuu-
luneet AIB18:n taiteellinen 
johtaja Merja Briñon sekä 

Art Ii Biennaali on saanut nimikkokakun.

pietarilainen kuraattori Ana-
stasia Patsey ja läänintaiteili-
ja Antti Tenetz. Taiteilijat on 
valittu avointen hakemus-
ten perusteella, sekä osin 
henkilökohtaisilla kutsuil-
la. Taiteilijoita tulee ympäri 
maailmaa ja AIB18 on enem-
män festivaali kuin aiemmin.  
Aiemmista vuosista poike-
ten pääpaino on tällä kertaa 
performansseissa, videotai-
teessa ja yhdessä tekemises-
sä. Fyysisiä teoksia on viisi, 
joista vain yksi jää pysyväk-
si. Iuliia Rokinan ja Vera Go-
lubevan teos Drop of Water 
sijoitetaan lähelle kunnanvi-
rastoa ja on suunniteltu py-
syväksi taideteokseksi.

AIB18 järjestetään 4.-
10.6.2018 ja tapahtuman 
pääjuhlaa vietetään perjan-
taina 8.6. Mukaan kutsutut 
taiteilijat tekevät yhteistyö-
tä muun muassa taidekou-
lulaisten lasten ja nuorten 

kanssa. Teoksia valmistetaan 
yhteistyössä ja taiteilijat tule-
vat lähelle paikallisia ihmi-

siä. Ohjelmaan sisältyy myös 
yksi tilaisuus Kuivaniemel-
lä. Lisätiedot tapahtumista 

ja taiteilijoista löytyvät netis-
tä.  MTR

Meri Nikula (kuvassa) yhdes-
sä Kate Ganen kanssa  tutkii 
veteen liittyviä suuria kysy-
myksiä teoksessaan ”Bottled 
Water Exports”.
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Iin Eläkeläisille tietoa Kelan kuntoutuksista

Seppo Kurttilan taitavissa käsis-
sä kahvipusseista syntyy taidetta.

Eero Teppo (oikealla) jakaa kuntopasseja Iin Eläkeläisille. Myyntijohtaja Anna-Maija Mustonen vieraili Iin järjestötalolla kerto-
massa eläkeläisten kuntoutusmahdollisuuksista.

Iin Eläkeläiset ry oli saa-
nut keskiviikkona 28.3. vie-
raakseen myyntijohtaja 
Anna-Maija Mustosen Ro-
kuan kuntoutuksesta. Iin jär-
jestötalon kahvio oli ääriään 
myöten täynnä eläkeläisistä, 
joille Mustonen kertoi Kelan 
tarjoamista mahdollisuuksis-
ta saada kuntoutusta eläke-
vuosina. Esille nousivat sekä 
Tules -kuntoutuskurssit, että 
IKKU -kuntoutuskurssit.

- Tules -kuntoutuskursseja 
on sekä alle, että yli 68-vuoti-
aille. IKKU -kuntoutuskurs-
sille haettaessa kuntoutujan 
tulee olla täyttänyt 68 vuotta. 
Monet ajattelevat, ettei elä-
keläisille olisi kuntoutusta 
kuten työssä oleville. Mutta 
on toki ja kannattaakin olla 
itse aktiivinen kuntoutuk-
siin hakeutumisessa.  Lopul-
lisen valinnan molemmille 
kursseille tekee Kela, opasti 
Anna-Maija Mustonen kun-
toutuksiin hakemisesta.

Iin Eläkeläiset ry:n pu-
heenjohtaja Eero Teppo to-
tesi Iissä olevan aktiivisia 
eläkeläisiä, jotka huolehtivat 
sekä fyysisestä että henkises-
tä kunnostaan.

-  Olemme juuri aloitta-
neet ”Juhlakuntoon 2018-
2019” -kuntokampanjan, 
jonka merkeissä tulemme jär-
jestämään erilaisia liikunta-
tapahtumia ja kannustamaan 
jäsenistöä huolehtimaan 
kunnostaan, Eero Teppo ker-
toi jakaessaan kuntopasse-
ja juuri venytysvoimisteluun 
osallistuneille eläkeläisille.

Käsityö- ja porinaryhmis-
sä saa virikkeitä henkiseen 
hyvinvointiin ja tällä kertaa 
oli mahdollisuus tutustua 
Seppo Kurttilan kahvipus-
seista valmistamiin monen-
laisiin taide-esineisiin.

- Kahvipussiaskarte-
lun pohjalta olen kehittänyt 
omaa tekniikkaa ja erilaisia 
esineitä on tullut valmistet-
tua omaksi ja joskus mui-
denkin iloksi, totesi Seppo 
Kurttila esitellessään kätten-
sä töitä. MTR

Illinsaaren hiihtomajal-
la paljastettiin tiistaina 10.4. 
iiläisen Kalle Paakkarin 
muistotaulu.  Tilaisuudessa 
historioitsija Pertti Huovinen 
piti esitelmän tästä eriskum-
mallisesta henkilöstä.

Kalle Paakkari syntyi 
16.6.1874 ja kuoli vuonna 
1946 jäätyään junan alle Iin 
ratasillalla. Kalle eli osan elä-
määnsä huutolaisena. Kai-
kissa taloissa ei kohtelu ollut 
aina mieluista. Hän liikkui 
kylillä ja oli usein paikalla, 
kun tapahtui jotakin erikois-
ta. Kallesta voi hyvällä syyllä 
käyttää nimitystä kylähul-
lu sanan positiivisessa mer-
kityksessä. Vaikka hän oli 
poikkeava, häneen suhtau-

Valtionhiihtäjä Kalle Paakkari sai muistotaulun Illinsaareen

Valtionhiihtäjä Kalle Paakkari va-
kionumerolla 100 Oulun hiihdois-
sa 1920-luvulla. Kuvan omistaa 
Risto Sarkkinen.

duttiin yleensä hyväntahtoi-
sesti.

Nykyisen Tervahiihdon 
edeltäjän Oulun hiihtojen 
seuraajille Paakkarin Kalle 
tuli hyvin tutuksi. Hän osal-
listui hiihtoihin omalla per-
soonallisella tavallaan, joka 
jäi katsojien mieleen. Kal-
le matkusti Ouluun junalla, 
eikä hänen juurikaan tarvin-
nut ostaa pilettiä. Hän kertoi 
konduktöörille, että ”valtio 
on soittanut Tuiran asemal-
le, että herra Paakkarille ei 
tarvitse myydä lippua, koska 
hän on valtionhiihtäjä”. Kal-
lella oli vakionumero 100, 
joka rinnassaan hän haus-
kuutti yleisöä muiden jo läh-
dettyä matkaan. Aikanaan 

Kallekin lähti ja hiihti vähän 
matkaa reittiä, etsi oikorei-
tin ja saapui ensimmäisenä 
maaliin raikuvien suosion-
osoitusten kannustamana. 
Sellainen mies oli monien 
julkkistenkin tuttu valtion-
hiihtäjä Kalle Paakkari. MTR
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

Pyörä- jA PIENKoNEKorjAAmojAHAmmASLääKärI- jA HAmmASHoIToLAPALVELUT hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fiNEttiAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 VUOTTA

Oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIn PIste: Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

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

Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Elias
Sundquist

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Yrittäjä! 
ilmoita Palveluhakemistossa. 

Ota yhteyttä 
p. 050 439 9963!

IISanomat joka toInen vIIkko 
joka kotIIn IISSä

TAKSI

Myös Valopilkku-sovellus!

Iin alueen taksit 
yhdestä numerosta
0200 81 000
Kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16€ + ppm/min.

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

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

Meillä myös ilta-aikoja

Oulunkaaren alueella toimi-
va TyöTakomo-hanke järjesti 
keskiviikkona 14.3. Jääkarhu-
seminaarin Ranuan eläin-
puistossa. Iiläiset osallistujat 
lastautuivat Vaalasta lähte-
neen ja Utajärven ja Iin kaut-
ta kulkeneeseen linja-autoon. 
Menomatkalla vielä poimit-
tiin kyytiin väkeä Simosta. 
Kaikkiaan osallistujia oli 56 
kun mukana olivat pudasjär-
veläisetkin. 

Seminaarissa tavoiteltiin 
työllistymisen edistämistä ja 
eri osapuolten keskinäisen 
vuorovaikutuksen lisäämis-
tä. Siellä myös tuotiin esille 
TyöTakomo -hankkeen ko-
kemuksia työllisyyden hoi-
dosta sekä markkinoitiin 

jääkarhu-seminaarissa pohdittiin työllistymisen edistämistä
hankkeen palveluja. 

Projektipäällikkö ja tilai-
suuden juontaja Harri Ojanpe-
rän pitämän hanke-esittelyn 
jälkeen keskusteluosuuden 
pääteemat olivat palkkatu-
ki ja työkokeilu, joista käytiin 
keskustelua pienryhmissä ja 
koostettiin yhdessä pääajatuk-
set. 

Palkkatuettu työ mah-
dollistaa tietojen ja tai-
tojen päivittämisen sekä 
osaamisen osoittamisen työ-
elämässä heille, joilla on vai-
keuksia päästä avoimille 
työmarkkinoille, erilaisten 
työtehtävien kokeilun, työn-
antajan tutustumisen työn-
tekijään ja päinvastoin sekä 
ehkäisee syrjäytymistä ja 

huomioi työnhakijoiden ter-
veydelliset seikat. Valitet-
tavana koettiin palkkatuen 
mahdollistavan joissakin ta-
pauksissa jatkuvan työn tar-
peen kustannustehokkaan 
hoitamisen. Yritykset tun-
tuivat kaipaavan lisää tietoa 
palkkatukityöllistämisestä. 

Tuki voi aiheuttaa ora-
vanpyörän työttömälle, 
jolloin passivoidutaan avoi-
mille työmarkkinoille ha-
keutumisessa ja ollaan välillä 
kunnan töissä ja välillä liiton 
rahoilla. 

Parhaimmillaan palkkatu-
kijakso johtaa työllistymiseen 
avoimille työmarkkinoille, 
mutta se vaatii työnhakijalta 
aktiivisuutta itsensä kannalta 

Iistä oli runsaasti osallistujia. Yrittäjiä/työnantajia edustivat Anna Tur-
tinen ja Markku Koskela.

parhaimman vaihtoehdon et-
simisessä.

Seminaarissa opittiin, että 
työnhakijan kannattaa lähet-
tää avoimia työhakemuksia 
aktiivisesti, joissa kuvailee it-
seään ja osaamistaan hyvin.  
Kannattaa myös huolehtia, 
että  CV on kunnossa. Kou-
luttautumisen todettiin ole-
van tärkeä asia, jossa ikä ei 
ole esteenä ja että omaehtois-
ta kouluttautumista voi suo-
rittaa työn ohessakin.

Seminaarijakson jälkeen 
lähdettiin kahdessa ryhmässä 
kiertämään eläinpuistoa safa-
rioppaiden Perttu Teikarin ja 
Joni Sillanpään johdolla. 

Heimo turunen

Ranuan eläinpuistossa kierrokselle lähdettiin kahdessa ryhmässä ja nähtiin muun muassa yleisön suosikiksi noussut jääkarhun poikanen Sisu yhdessä äitikarhu Venuksen hoivissa. 
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lastenteatteri Kurnuttava Sammakko esittää

Ikäsuositus 4-10 v. Kesto noin 40 min. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Nätteporissa la 21.4. klo 11

Molli-näytelmän

tapahtuman järjestävät #eikiu100 -hanke 
sekä iin kirjaston Pelastetaan iltasatu! -hanke.

tUlOKSEt, 
harjoitustason esteratsastuskilpailut 18.3.2018

luokka 1, puomi, A.1.0
1 Reeta Pirilä  Bruschetta / o-Ri  0p.
luokka 2, ristikko, A.1.0
1 Reeta Pirilä  Bruschetta / o-Ri   0p.
1 Minja koiste  ateena / iiHa 0p.
1 anni kurkela  Hercules / iiHa 0p.
1 aada suutari  allgunnens Öja / lidRid 0p.
1 jemina Rundström  arvalon trystan / lidRid 0p.
1 sanni tiiro  suprice / iiHa 0p.
1 iida laakko  Välitalon Heppu / iiHa 0p.
8 emma ahola  eeva-lotta / iiHa 4p.
luokka 3, 40cm, A.1.0
1 jemina Rundström  arvalon trystan / lidRid 0p.
1 ella Hautala  escobar / iiHa 0p.
1 sanni tiiro  suprice / iiHa 0p.
1 aada suutari  allgunnens Öja / lidRid 0p.
1 emma ahola  eeva-lotta / iiHa 0p
1 ninni säävälä  elf ii / iiHa 0p.
1 enni säävälä  ateena / iiHa 0p.
8 nea syväjärvi  escobar / iiHa 4p.
9 juulia Vähäkainu  Funny Vinnie / iiHa hyl
luokka 4, 60cm, 367.1 (A2/A2)
1 Hilla Mäenpää  elf ii / iiHa 0p. 39,34 / 0p. 39,31
2 iitu Pyrhönen  Patrico / iiHa 0p. 39,97 / 0p. 39,53
3 emma kurkela  ateena / iiHa 0p. 41, 07 / 0p. 39,63
4 sara Roine  ohana exellence / iiHa 0p. 44,50 / 0p. 43,40
5 Helmi Harju  Felicia / iiHa 0p. 43,44 / 0p. 43,87
6 jasmine nevalainen elf ii / iiHa 0p. 47,09 / 0p. 46,59
7 Roosa loukusa  Felicia / iiHa 0p. 45,44 / hyl.
8 Rebecka Yifrach  arrival / iiHa hyl.
luokka 5, 70cm/80cm, 367.1 (A2/A2)
1 julia suutari  Milky Way starlet / iiHa 0p. 39,50 / 0p. 34,75
2 sara Roine  ohana exellence / iiHa 0p. 42,15 / 0p. 37,10
3 Rebecka Yifrach  arrival / iiHa 0p. 38,65 / 0p. 38,41
4 emmi erkkilä  Välitalon Heppu / iiHa 0p. 40,88 / 0p. 41,69
5 iitu Pyrhönen Patrico / iiHa 0p. 43,15 / 4p. 37,91
6 Moona Repo  saldo / iiHa 0p. 43,69 / 8p. 38,13
7 emmi Vuolo  Baron / WinWin 4p. 34,87

Iin Hevosharrastajat ry järjesti sunnuntaina 18.3. harjoi-
tustason esteratsastuskilpailut Ylirannan Ratsutilalla Iissä. 
Suurin osa ratsukoista oli tuntiratsastajia ratsastuskoulun 
opetushevosilla, lisäksi mukana oli muutamia tallin ulko-
puolisia kilpailijoita. Kilpailuissa nähtiin hienoja suorituksia 
ja iloisia kilpailijoita.

Harjoitustason esteratsastuskilpailut ylirannalla

©Emma Hand ©Emma Hand

©Emma Hand

©Emma Hand

ÄÄnestyspaikat ja ajat:
14.4. 2018  klo 9-12  Kuivaniemitalo, Kuivajoentie 12, 95100 KUIVANIEMI
 klo 13-16 Jokikylä, Jokikylän liikuntasali, Ylihyryntie 2
 klo 9-12  Jakkukylä, Jakuntie 85 A 1, 91210 JAKKUKYLÄ

15.4. 2018 klo 9-12  Ii, Valtarin koulu, Koulutie 2, 91100 Ii
 klo 13-16 Yli-Olhava, Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava

Keskustan Iin kunnallisjärjestö järjestää 
jäsenvaalin maakuntavaaliehdokkaiden 
nimeämistä varten 14-15.4. 2018

ehdokkaat ovat:
Paakkola Simo
Pakonen Ilkka
Tihinen Maarit
Varanka Sirpa

Keskustan Iin kunnallisjärjestö 
Tervetuloa!

Suomen  itsenäisyyden 100 -vuo- 
tisjuhlavuosi sysäsi minussa 
liikkeelle ajatuksen palauttaa 
mieliin ja saattaa julkisuuteen 
itsenäisyyden ajan tapahtumia 
Kuivaniemellä. Näytelmäryh-
mä Roolinvaihtajat ja Kuiva-
niemen pelimannit, ohjaaja 
Sanna Kluukerin johdolla, saat-
toivat Aikamatka -käsikirjoi-
tuksen marras-joulukuun 2017 
vaihteessa Kuivaniemen Nuo-
risoseurantalon näyttämölle.

Miksi tällainen sotai-
sa muistelu on tarpeellinen? 
Siksi, että tällöin suomalaiset 
saavuttivat päämäärän, johon 
Yrjö Maunu Strengtporten 
pyrki, kirjoittaessaan Suomen 
ensimmäisen itsenäisyysjulis-
tuksen jo noin 100 vuotta ai-
kaisemmin.

Suomen itsenäistymises-
tä kerrottaessa tulee julkisuu-
dessa yleensä esille Hämeen 
ja muun Eteläsuomen tapah-
tumat. Myönnettäköön, että 
siellä käytiin ratkaisevat tais-
telut. Siellä sai sankarikuole-
man mm. mummoni serkku 
jääkärikapteeni Iivari Ellilä. 
Nyt tallennettu näytelmä ker-
too periferian tapahtumista.

Ei kuitenkaan sovi unoh-
taa, että ensimmäiset taiste-
lut jääkärit kävivät Venäjän 
santarmeja vastaan Simossa, 
Maaninkajärven niittysaunal-
la. Tänne heidät ja kuvernööri 
Af Enehjelmin poliisit ohjat-
tiin Kuivaniemestä Veskan 
etappitalon kautta.

Kun ”tavallinen tallaaja” 

Aikamatkanäytelmä
tallennettu dvd:lle

ryhtyy tekemään käsikirjoi-
tusta näytelmälle, vaikka hä-
nellä ei ole vähäisintäkään 
tietoa sen viemisestä näyttä-
mölle nautittavaksi esityksek-
si, siihen on kai jokin sisäinen 
tarve. Tässä tapauksessa sen 
on herättänyt itsenäinen isän-
maa. 

Nautittavuudesta pitivät 
huolen ennen kaikkea ohjaa-
ja, mutta tietysti myös näytte-
lijät. Kuivaniemen pelimannit 
musiikillaan loivat näytel-
mään tunnelmaa, joka sai 
jäykimmänkin ja vähemmän 
historiaa tuntevan katsojan 
tunteet heräämään. Tätä to-
distaa näytelmän jälkeen oh-
jaajan haastattelemat nuoret 
miehet. He totesivat näytel-
män antaneen aivan uuden 
kuvan heille tuntemattomas-
ta kotipaikkakunnan histo-
riasta. Tällainen tunnustus 
palkinnee asian eteen töitä 
tehneet.

Hankkeen alullepanijana 
koen suurta iloa ja tyydytys-
tä siitä, että näytelmä on saa-
tu tallennettua DVD levylle. 
Tämän avulla isänmaan his-
torian aamunkoitto aukeaa 
monelle paikkakunnan ihmi-
selle ja laajemminkin. DVD 
on saatavissa Matti Elillältä. 

Käsikirjoittajana haluan 
kiittää kaikkia, jotka tavalla 
tai toisella ovat myötävaikut-
taneet levyn valmistumiseen.

Erkki Paaso 
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YhdistYkset toimivat

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

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

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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 johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRIttÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro 9, ilmestyy to 26.4.2018

Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 19.4.2018

nomat
-

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%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 8          12.4.2018

jäsenyritys

www.iisanomat.fi
Seuraava iisanomat nro 9

ilmestyy 26.4.2018. 

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

lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. tervetuloa! 

yLI-oLHAVAN 
mAAmIESSEUrALLA
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20 7
38

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

su 15.4.2018 klo 17

Bingo

Pääpalkinnot: Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*30€ + 1*50€. Lopuksi irtolehti. 100 €.

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

9

AVOIn yLeISöLuentO 
”KrIISIStä SeLVIytyMInen” 
Kuivaniemen liikuntahallin kerhohuoneessa to 19.4. klo 
18.00. Mukana psykologi Teija Jokipii. Tervetuloa! Kahvi 2 €. 
Järj. Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen Kuivaniemen osasto.

Kuivaniemen osasto

bingo

Su 22.4. klo 18.00
2

723

19kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!440 € / mp | 350 € / pr50  
2 x 100 € | 5 x 50 €

Yrittäjät, YHdistYksEt
iisanomissa on 

edullista ilmoitustilaa 
Ota yhteyttä riikkaan 

p. 050 439 9963!
IISanomat joka toInen vIIkko 

joka kotIIn IISSä

Taidekoulun kevätnäyttely Nätteporissa

Livemusiikkia avajaisissa esittivät Riikka Suutari 
(laulu) ja Henna Jakkila (flyygeli).

Muovin haitallisuuteen otetaan kantaa Meduusat teoksessa. Näyttelyn keskeltä löytyy taidekoululaisten ja Valtarin koulun kuvis-
ryhmien yhteisteos

Iin taidekoulun kevätnäyttely avattiin Iin 
kirjaston aulassa tiistaina 3.4. Esillä on tai-
dekoululaisten töitä, joista osa on toteutettu 
yhteistyössä Valtarin koulun kahdeksan-
nen ja yhdeksännen luokkien kuvisryh-
mien kanssa. Näyttely on avoinna 26.4. 
saakka.

Taidekoulun opettaja Elisa Tuohimaa 
kertoo tämän vuoden teeman olevan Art Ii 
Biennaali 2018 henkeä mukaillen vesi.

-Pienempien kanssa vesielementtiä on 
lähestytty fantasian keinoin. Isompien töis-
sä näkyy vastuullisuuden merkityksen 
korostaminen esimerkiksi Meduusat teok-
sessa. Siinä nuoret ottavat kantaa muovin 
haitallisiin vaikutuksiin meriin ja niiden 
egosysteemiin, Tuohimaa kertoo.

Kevätnäyttelyn avajaisissa esiintyi 
muun muassa muskarilaisten musiikki-
ryhmä, opettaja Johanna Niskasen johdol-
la. Lisäksi kuultiin muuta livemusiikkia ja 
yleisöllä oli mahdollisuus tutustua kahteen 
kerrokseen esille laitettuihin taidekoulu-
laisten töihin. MTR

Viime viikonloppuna käy-
tiin Rukalla lumilautailun 
Sm-kisat. Kisaohjelmassa oli 
crossi, halfpipe ja reilit sekä 
slopestyle. Iiläistä edustus-
ta oli paikalla myös, kun 

Iihin kultaa ja pronssia lumilautailun 
Sm-kisoista rukalla 5-7.4.2018

Roni on harrastanut lu-
milautailua 6-vuotiaasta läh-
tien. Ronin kotikeskus on 
Iso-Syöte, jossa hänet näh-
däänkin harjoittelemassa ja 
laskemassa joka viikonloppu 
ja kaikki lomat. Pojat kuu-
luvat Iso-Syötteen AM-tea-
miin, jota valmentaa Mikko 
Terentjeff. Valmennuksen 
myötä laskemista ja harjoit-
telusta on tullut tavoitteel-
lisempaa ja näin ollen myös 
kehitystä on tapahtunut. 
Roni on osallistunut myös 
kuluneella kaudella Vuokat-
ti-Ruka Urheiluakatemian ja 
Suomen Lumilautaliiton jär-
jestämään yläkoululeirityk-
seen. Parasta Ronin mielestä 
lumilautailussa on itsensä 
haastaminen temppuihin 
ja kavereiden kanssa laske-
minen. Lumilautailijat ovat 
tunnetusti iloista ja hauskaa 
porukkaa, mikä näkyykin 
myös laskemisessa. 

- Lumilautailussa täytyy 
säilyä aina hauskuus, tuu-
maa Roni.

Roni Aalto. Crossin 
voittokuva. (Kuva 
Krister Majander)

Roni Crossin jälkeen. (Kuva Kris-
ter Majander)

Aallon veljekset osallistui-
vat toista kertaa lumilautai-
lun Sm-kisoihin. 14-vuotias 
Jakkukyläläinen Roni Aalto 
voitti Crossissa Gromi-sarjas-
sa Sm-kultaa  ja Slopestylessä 
Sm-pronsonssia, Halfpipessä 
Roni oli 16. Veljeksistä nuo-
rempi, 12-vuotias Roomeo 
Aalto sijoittui Crsossissa 18. 
ja Slopestylessä 7 sekä Half-
pipessä Roomeo oli 7.
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Elämässä on monenlaisia kil-
pailuja eikä voittajia löydetä 
vain tulosluetteloiden kärki-
paikoilta.

Iin kunnanmestaruus-
hiihdot hiihdettiin Iin Hiih-
toseuran isännöiminä 
keskiviikkona 3.4. Illinsaa-
ressa. Samalla ratkottiin Iin 
Hiihtoseuran mestaruudet. 
Keväiset hanget olivat hou-
kutelleet etenkin nuorten 
sarjoihin runsaan osallistuja-
joukon.

Tällä kertaa kilpailuihin 
oli jaksanut lähteä myös Ma-
ria Lappalainen, jolla tär-
keintä oli osallistuminen.

-Meidän 17-vuotias Ma-
ria tyttönen on kehitysvam-

Todellinen voittaja mukana Iin kunnanmestaruushiihdoissa

T16 sarjan voittaja Katarina Pyörälä lähdössä matkaan.

TULOKSET 
tytöt 4v 0,2 km 1. Kiia Tiiro 
1,33 (Oulu)
tytöt 6v 0,4 km 1. Pinja Tii-
ro 2,46 (Oulu), 2. Jennika Jär-
venpää 4,18, 3. Elsa Koivisto 
4,30. 
Pojat 6v 0,4 km 1. Aapo Oja-
nen 2,38, 2. Hugo Perttula 
3,00, 3. Eetu Seppänen 3,04, 
4.Nooa Koistinen 3,20, 5. Ve-
meri Sallinen 3,32, 6. Asseri 
Kantola 4,07, 7. Luka Koisti-
nen 5,22. 
tytöt 8v 1 km 1. Oona Pesä-
maa 4,03, 2. Nella Seppänen 
4,15, 3. Sanni Rajala 7,09, 4. 
Ninni Kantola 7,15, 5. Vanes-
sa Vesala 7,24, 6. Milja Pal-
danius 7,39. 

mainen. Marialla jäi viime 
vuoden kunnanmestaruu-
det hiihtämättä, koska hän 
sairastui syksyllä 2016 imu-
solmukesyöpään. Kunto ro-
mahti niin huonoksi syövän 
ja sytostaattihoitojen vuoksi, 
ettei Maria päässyt itsenäi-
sesti edes yhtä porrasta ylös 
eikä alas. Tasapainokin meni 
entistä huonommaksi ja jou-
duimme turvautumaan pyö-
rätuoliin, kertoo äiti Sonja.

Maria on kuntoutunut 
rankkojen hoitojen jälkeen ja 
hiihti siskonsa Sofian opas-
tamana reippaasti kilomet-
rin pituisen radan osoittaen 
todellisen voittajaluonteen-
sa. MTR

18,20. 
m 40v 5 km 1. Arto Hiltu-
la 16,32, 2. Simo Tammela 
18,48. 
m 50v 5 km 1. Pekka Kukku-
la 14,39. 
m 60v 5 km 1. Reijo Isola 
16,13 (Oulu), 2. Jukka Rou-
su 16,28, 3. Seppo Keltamä-
ki 18,05. 
m 70v 3 km 1. Kalevi Heini-
koski 12,11. 

Vuosi sitten Maria Lappalainen ei rankkojen syöpähoitojen vuoksi jaksanut edes kävellä. Tänään hän osallistui kunnanmestaruushiihtoihin.

Pojat 8v 1 km 1. Veeti Tam-
mela 3,40, 2. Väinö Boström 
4,23, 3. Niilo Mustonen 5,03, 
4. Ukko Kimpimäki 6,23, 5. 
Aatu Ojanen 6,53. 
tytöt 10v 2 km 1. Saaga Pe-
sämaa 8,13, 2. Tuuli Tervo-
nen 10,20, 3. Milja Rajala 
10,35, 4. Sofia Perttula 11,30, 
5. Venla Vesala 12,17, 6. Luna 
Sassi 12,19, 7. Veera Sergejeff 
13,08. 
Pojat 10v 2 km 1. Eemeli 
Tammela 8,46, 2. Lenni Mus-
tonen 9,32. 
tytöt 12v 2 km 1. Iita Kim-
pimäki 7,16, 2. Matilda Bo-
ström 8,13, 3. Saaga Sassi 
8,18, 4. Kaisa Lappalainen 
8,45, 5. Elina Millaskangas 

8,46, 6. Alisa Koistinen 9,01. 
Pojat 12v 2 km 1. Matias Uu-
sitalo 7,21, 2. Patrik Mäenpää 
7,55, 3. Severi Kantola 8,23. 
tytöt 14v 3 km 1. Hilla Mä-
enpää 12,26. 
Pojat 14v 3 km 1. Anton Mä-
enpää 10,32, 2. Santeri Kanto-
la 13,51. 
tytöt 16v 3 km 1. Katariina 
Pyörälä 11,41. 
N 18v a 1 km 1. Maria Lap-
palainen 8,32. 
N 18v B 5 km 1. Niina Holm-
ström 17,47. 
m 18v 5 km Teemu Pyörälä 
15,56. 
N 5 km 12. Sanja Boström 
18,14.
m 5 km 1. Pasi Keltamäki 

Tänä talvena ensimmäistä 
kertaa oli tarjolla mahdolli-
suus retkiluisteluun Illinsu-
vannon jäälle kunnostetulla 
kilometrin radalla. Luistelu-
rataa on kokeilumielessä pi-
detty auki raviradan paikalla 
ja luistelijoita on radalla riit-
tänyt. Pääsiäisenä etenkin 
lapsiperheet täyttivät luiste-
luradan, mutta oli joukossa 
varttuneempia luistelijoita-
kin.

-15 vuotta sitten ovat luis-
timet muistaakseni viimek-
si olleet jalassa. Varaston 
hyllyltä ne etsimisen jäl-
keen sentään vielä löytyivät, 
kertoo kolmatta kilomet-

Aurinkoinen sää houkutteli pääsiäisenä ulkoilemaan

Mimosa ja Luna Sassi 
nauttivat luistelusta

Auringonpaiste ja kiiltävä jää ovat tarjon-
neet upeat puitteet retkiluisteluun.

rin kierrosta aloittava Reijo 
Backman. Hauskaa on ja ja-
latkin alkavat tottua, kun eka 
kierroksesta selvittiin. Toi-
vottavasti tästä luistelura-
dasta tulisi joka vuotinen ilo 
kuntalaisille, Reijo toivoo.

Reijon toivomukseen yh-
tyy myös Heikki Kurttila, 
joka oli käynyt jo useampana 
päivänä rataa kiertämässä.

- Neljä kierrosta olen luis-
tellut, kertoo puolestaan kah-
deksan-vuotias Luna Sassi. 
Iskän ja äidin sekä isosiskon 
kanssa olemme luistelemas-
sa ja huomenna tulemme uu-
delleen. MTR

Pääsiäisen pyhinä iiläiset suuntasivat sankoin 
joukoin erilaisiin liikunnan riemuihin. kaunis 

auringonpaiste ja hohtavat hanget saivat 
monet valitsemaan lajikseen hiihdon tai 

pilkkimisen.
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METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 
on talven aikana järjestänyt 
uuteen tietosuoja-asetukseen 
liittyviä koulutustilaisuuksia 
yrittäjille eri puolilla Pohjois-
Pohjanmaata. 

Iin Yrittäjien vuoro oli 
torstaina 15.3. saada aamu-

palaksi tietosuojaa ja digiä.
-Siikalatvalta aloitimme 

ja tänä iltana kiertue päättyy 
Ouluun, totesi tilaisuuden 
avannut Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien järjestöpäällikkö 
Kirsi Anttila.

Uusi EU:n tietosuoja-ase-

tus astuu voimaan 25.5.2018. 
Heikki Nurmi Bit Kompis 
AB:stä kertoi yrittäjille tieto-
suoja-asetuksen perusteita ja 
kehotti yrittäjiä varautumaan 
muutoksiin.

- Uudessa tietosuoja-ase-
tuksessa henkilötiedon kä-
site laajenee, rekisteröidyn 
oikeudet laajenevat ja doku-
mentoinnin tarve lisääntyy. 
Yritysten on tunnistettava 
henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvät riskit ja niiden mah-
dolliset vaikutukset rekiste-
röityihin. Rekisterinpitäjällä 
on osoittamisvelvollisuus toi-
mineensa asetuksen mukaan 
ja tietosuojavastuut on määri-
teltävä, avasi Nurmi tietosuo-
ja-asetusta. 

Tietosuoja-asetuksessa vi-
ranomaisvalvonta laajenee ja 
sanktiot kovenevat. Rekiste-
rinpitäjä voi olla korvausvel-

Heikki nurmi Bit Kompis AB:stä 
puhui tietosuoja-asetuksen pe-
rusteista.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamies Tiina Talala avasi Tietosuojaa ja digiä yrittäjille -
aamukahvitilaisuuden Iin Micropoliksessa.

vollinen myös rekisteröidylle 
aiheuttamastaan vahingosta 
enimmillään neljä prosenttia 
liikevaihdosta tai 20 miljoo-
naa euroa, sen mukaan kum-
pi on suurempi.

- Paniikkiin ei ole syytä. 
Nyt on kuitenkin aika sel-
vittää mitkä toiminnot yri-
tyksessä kuuluvat asetuksen 
piiriin. Tarvittavat rekisteri-

Tietosuojaa ja digiä tutuksi yrittäjille

kuvaukset ja -selosteet tulee 
laatia, samoin yrityksen tieto-
turva- ja tietosuojakäytännöt. 
Käyttöympäristö tulee saat-
taa turvalliseksi ja huolehtia 
myös toimitilojen kulunval-
vonnasta sekä paperitulos-
teiden hävityksestä. Kaikki 
henkilötietojen siirto verkos-
sa on oltava salattua, eikä 
normaali sähköpostiliikenne 

sitä ole, Heikki Nurmi totesi.
Tilaisuudessa yrit-

täjille kerrottiin lisäksi 
tarjolla olevista tietoturvava-
kuutuksista, sekä toimitilojen 
valvonta- ja hälytyspalveluis-
ta. Näiden osalta paikalla ol-
leet parikymmentä yrittäjää 
esittivätkin paljon kysymyk-
siä. MTR

Tauriaisen valokuvaliike 
muutti Micropolikseen

Juho Tauriainen Valokuvaamo Salamasta oli mukana Iin Messuilla, 
ja kertoi yrityksen toimitilojen siirtyneen Micropoliksen C-siipeen.

Valokuvaaja Juho Tauriainen 
muutti valokuvaliikkeen toi-
mitilansa maalis-huhtikuun 
vaihteessa Kärkkäiseltä ohi-
kulkevan Sorosentien vasta-
puolelle Iin Micropolikseen. 
Studio Salama keksi kertoa 
asiakkaille olevansa pelkkä 
Salama, koska studiotila jäi 
pois muuton myötä. 

-Salama on muuttanut, 
ei kauas, ei piiloon, vaan 
Micropolikselle, jonne kyl-
lä löytää helposti. Salama 
tuottaa edelleen laadukkai-
ta passikuvia, päiväkoti- ja 
koulukuvia ja Salaman voi 
tilata juhliin tai vaikka per-
hekuvien kuvaamiseen ko-
teihin, kertoo Tauriainen.

Jukka Päkkilä 040 822 2434
jukka.pakkila@oulunarvokiinteistot.fi

Vanhantullinkatu 8, 90120 Oulu 
puh. (08) 3112 270

www.oulunarvokiinteistot.fi

Haluatko kodistasi 
parhaan mahdollisen hinnan?

Kutsu Iin oma kiinteistönvälittäjä 
Jukka Päkkilä arvioimaan kotisi!

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

www.utacon.fi

UTACON OY
Merkittävä metalliromun kierrättämö

Kolmen A:n 
luottoluokitus.

Ostetaan ja noudetaan
kaikenlaista metalliromua

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

isot ja pienet erät, ym, ym.

Kari Mustonen Oy
maa-ainestoimitukset: 

murskesora, sepeli, hiekka, 
seulottu pihaturve

maanrakennuskonetyöt 
ammattitaidolla ja 

pitkällä kokemuksella

p. 0400 287 011

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2018

Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: 
Markku Koskela
Toimittajat: 
Heimo Turunen ja Matti-Tapio Rissanen

Toimitus: 
Iin Lehti oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
ilmoitusmyynti:  
Iin Lehti  oy, Riikka Takalo 

IILÄINEN

SEURaaVa IILÄINEN ILmESTYY 6.9.2018. 
aineisto siihen toivotaan olevan toimituksessa 
(info@iinlehti.fi tai vkkmedia@vkkmedia.fi) 
ke 29.8.2018 mennessä.

Taitto: 
VKK-Media oy/Eila Lahtinen  
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino oy
Kajaani 
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Auringonkukkarouvalla 
ekologisia villatuotteita

Iiläinen yrittäjä Mari Matin-
lassi perusti aputoiminimen, 
Käsityöpalvelut Auringon-
kukkarouva, viime kesänä. 
Peruskoulutukseltaan Mari 
on diplomi-insinööri ja hän 
on aiemmin toiminut kon-
sulttina eri alojen yrityksil-
le. Hänen aiempi yrityksensä 
erikoistui EU-hankkeiden 
rahoitushakemuksien teke-
miseen ja käynnistyneiden 
hankkeiden raportointiin. 

-Tämä työ kannatti joi-
takin vuosia, kunnes Tekes 
linjasi, että uusissa EU-hank-
keissa ei saa käyttää alihank-
kijaa hakemuksien apuna. 
Vielä on jäljellä joitakin ko-
timaisia projekteja, joissa 
alihankkijoiden käyttö on 
sallittua, mutta uusille pro-
jekteille myönnetään aiem-
paa vähemmän avustuksia, 
Matinlassi selvittää. 

 Viime kesä oli käänne-
kohta Marin elämässä ja hän 
päätti toteuttaa viimeisen 
30 vuotta takaraivossa ky-
teneen haaveen käsityöläi-
syydestä. Aiemmin haaveen 
toteutusta on estänyt lähinnä 
ajatus siitä, ettei käsityöläi-
syys kannata taloudellises-
ti. Kokeneena yrittäjänä Mari 
tietää, paljonko työstä pi-
täisi laskuttaa tunnilta. Esi-
merkiksi kosmetologilla tai 
kampaajalla tunnin työstä 
maksaa helposti 50-70 euroa, 
mutta eihän sellaisia hinto-
ja voi laittaa tuotteille, joiden 
tekemisessä menee useita 
tunteja. 

Aluksi Mari suunnitteli 
alkavansa valmistamaan ko-
ruja ja sisustustuotteita. Hän 
kokeili virkata mattoja, amp-
peleita ja makrameetuotteita 
sekä valmisti fimomassasta 

koruja. Hän sai loppujen lo-
puksi yhden seinävaatteen 
myytyä. Sitten hän keksi al-
kaa valmistaa villatuottei-
ta, joilla olisi jonkinlainen 
tarkoitus. Nimen yrityksel-
le hän sai leipäkauppiaalta, 
joka huusi hänelle ”Hei au-
ringonkukkarouva, tule os-
tamaan leipää!” kun hänellä 
oli itse valmistamansa au-
ringonkukkakorut päällä. 
Yritys saa leader-rahoitus-
ta maaseuturahastosta, jolla 
brändiä ja markkinointistra-
tegiaa muodostetaan tämän 
kevään aikana. Auringon-
kukkarouva on nimenä niin 
pitkä, että tuotemerkiksi on 
muodostumassa AuroWool. 

Miksi lampaitten pitää olla 
tuottajan lemmikki
Marille on tärkeää, että hä-

nen käyttämänsä villa-
lanka on kotimaista ja 
mahdollisimman lähellä 
tuotettua. Aluksi hän hank-
ki langan Linnapuodista, 
mutta sen lopetettua, langat 
on hankittu suoraan tiloilta 
Haukiputaalta, Kiimingistä 
ja Kempeleestä. 

-Lampaiden pitää olla 
tuottajalle lemmikkejä, niin 
tiedän että niitä kohdellaan 
hyvin, toteaa Mari. 

Jokaisen tuottajan lan-
gat ja eri lankaerät ovat tun-
tumaltaan ja rakenteeltaan 
erilaisia, joten niistä Mari va-
litsee parhaat. Se vähentää 
vaihtoehtoja ja nostaa tuot-
teiden hintaa. Langat ovat 
pesemättömiä ja käsittele-
mättömiä, eikä niissä ole käy-
tetty koimyrkkyjä tai muita 
käsittelyaineita eikä värejä, 
joten ne sopivat myös väri-
aine- ja kemikaaliallergisille. 
Pesemättömyys tuo omat on-
gelmansa, koska langat tule-
vat vyyhteinä, ja usein niitä 
keriessä lattialle kerääntyy 
pieni heinäkasa, kun villas-
ta irtoilee lampaan turkkiin 
tarttuneita heiniä. Jos niitä ei 
saa langasta irti, ne pistävät 
ikävästi. 

Myös alpakkatuotteita 
Mari on kehitellyt. Kotimaista 
alpakkaa on alkanut saada jo 
muutamalta tuottajalta, mut-
ta tuotanto on pientä ja hin-
ta kallista. Lankaa olisi hyvä 
saada myös ohuempana, sil-
lä tällä hetkellä kotimainen 
alpakkalanka on vähän tur-
han paksua Marin makuun. 
Alpakan villa on tutkimuk-
sen mukaan jopa seitsemän 
kertaa lämpimämpää kuin ta-
vallinen villa. Siinä on myös 
enemmän värivaihtoehtoja. 

Suomenlampaita on kol-
mea eri väriä, mutta alpakoi-
ta löytyy 22 eri värissä, myös 
pikimustana, kun taas lam-
paanvillassa musta on enem-
mänkin tummanruskea.

Mari kertoo, ettei mustan 
lampaan villaa oikein arvos-
teta jostain syystä, vaikka se 
on yhtä hyvää kuin muunkin 
väristen lampaiden villa; oli-
siko ennakkoasenteissa mu-
kana vanha sanonta mustista 
lampaista. 

Kivun lievitystä  
migreenimyssystä  
ranteenlämmittimiin
Villan kipua lievittävis-
tä ominaisuuksista on tehty 
useita tutkimuksia, sekä koti-
maassa että ulkomailla. Mari 
mainitsee turkkilaisen tutki-
muksen, jossa fibromyalgiaa 
sairastavat koehenkilöt oli-
vat käyttäneet villaista alus-
asua ja nukkuneet villaisissa 
petivaatteissa. Niiden käyttö 
oli selvästi helpottanut kipu-
ja koehenkilöillä. 

Myös Lapin yliopistos-
sa on tehty tutkimus, jossa 
on saatu positiivisia tulok-
sia villan vaikutuksesta jän-
nityspäänsärkyyn. Marilla 
itsellään on tuotekehittelyn 
alla ”pipityyny” sekä mig-
reenimyssy. Pipityyny on 
pieni, kauranjyvillä täytet-
ty, huovutettu villatyyny, 
jota säilytetään pakastimes-
sa. Tällainen kylmäpakka-
us suojaa ihoa paleltumilta, 
vaikka on kylmä. Myös isom-
pi kauralämpötyyny on ke-
hitteillä. 

Migreenimyssy taas vede-
tään päähän kun tuntee mig-
reenikohtauksen tulevan. 
Mari on testauttanut mys-
syä migreeniä sairastavilla 
tuttavillaan. Viidestä mys-
syn testaajasta neljä koki siitä 
olevan hyötyä migreenikoh-
tauksen lievittäjänä. Villa-
tuotteiden myynti on niin 
sesonkiluontoista, että on 
hyvä olla myös tuotteita, joi-
ta voi myydä vuoden ympä-
ri.  

Marin ensimmäinen 
myyntiin tullut villatuote 
on ranteenlämmittimet, joi-
ta hän suosittelee muun mu-
assa nivelongelmaisille ja 
reumaatikoille. Ne ovat hy-
vät myös toimistotyössä ja 
kylmään autoon hypätessä. 
Koska niissä ei ole sormikas-
osaa, ne eivät estä esimerkik-
si radion käyttöä. Mieluiten 
Mari haluaisi, että jokaisella 
hänen tuotteellaan olisi jon-
kinlainen tarkoitus, mutta 
toki on myös tuotteita, joiden 
tärkein ominaisuus on läm-
pö, esimerkiksi kaulurit ja 
kaulaliinat. 

”Iihin he päätyivät, koska täältä on helppo kulkea 
kummankin kotipaikkakunnalle ja toisaalta Oulu on 

kohtuullisen matkan päässä. Ekologinen ja muoviton 
tyyli näkyy joen rannassa sijaitsevassa hirsitalossa. 
Talon eristämiseen on käytetty ekovillaa ja pellava-

rivettä. Seiniä ei ole maalattu, vaan komeassa talossa on annettu puun oman pinnan olla pääosassa.”

Puhdas villa pääosassa
Marin neuleissa pääosas-
sa on puhdas villa. Neuleet 
ovat yksinkertaisia ja ylimää-
räinen koristelu on jätetty 
pois, jotta villa pääsee oike-
uksiinsa. Pehmeitä ja läm-
pimiä neuleita hypistellessä 
tunteekin lanoliinin rasvai-
suuden sormenpäissä ja il-
massa leijuu kevyt lampaan 
tuoksu. Osa tuotteista on 
enemmän ja vähemmän huo-
vutettuja. 

Mari kertoo käsittele-
vänsä huovutetut neuleet 
villasaippualla ja kevyellä 
pesulla, jotta lanoliini ei pe-
seytyisi pois. Villan käsittely 
on tarkkaa puuhaa, sillä vää-
ränlainen pesu huovuttaa 
neuleen liian tiiviiksi. Silloin 
neule muuttuu kovaksi eikä 
enää vastaa tarkoitustaan. 

Ekologisuus tärkeää  
myös asumisessa
Mari valmistaa tuotteensa 
kotonaan Alarannalla, mis-
sä hän asuu miehensä Mi-
kan kanssa. He muuttivat 
Iihin 2003. Mari on kotoisin 
Toholammilta ja hänen mie-
hensä Torniosta. He tapasi-
vat toisensa opiskeluaikana 
Oulussa. Iihin he päätyivät, 
koska täältä on helppo kul-
kea kummankin kotipaikka-
kunnalle ja toisaalta Oulu on 
kohtuullisen matkan päässä.

Ekologinen ja muoviton 
tyyli näkyy joen rannassa si-
jaitsevassa hirsitalossa. Ta-
lon eristämiseen on käytetty 
ekovillaa ja pellavarivettä. 
Seiniä ei ole maalattu, vaan 
komeassa talossa on annettu 
puun oman pinnan olla pää-
osassa. 

Marin tekemiä villatuot-
teita voi tällä hetkellä tila-
ta nettikaupasta. Tuotteisiin 
voi tutustua myös erilaisilla 
messuilla ja myyjäisissä. Täl-
lä hetkellä tuotevalikoimas-
sa on huovutetut lapaset, 
ranteenlämmittimet, kaula-
huivi, säärystimet ja pipo, 
mutta lisää tuotteita on tulos-
sa. Myös lankoja ja neuleoh-
jeita on sivustolla myynnissä.  

Riikka Takalo

Auringonkukkarouva Mari Matinlassi esittelemässä tuotteitaan.

Alpakanvillainen pipo ja kauluri. Kaulurin ohjeen voi 
ostaa verkkokaupasta.

Huovutetut lapaset pitävät hyvin tuulta. Meleeratut säärystimet pi-
tävät nilkat lämpiminä.

Ranteenlämmittimet sopivat moneen käyttöön.
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• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
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Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden 
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiautotyöt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

Iiläinen Konehuolto Paakko-
la huoltaa maanrakennus- ja 
metsäkonekalustoa Pohjois-
Pohjanmaalla ja Lapin ete-
läisillä alueilla. Yrittäjänä 
toimii reilu kolmikymppi-
nen Pasi Paakkola. Yrityksen 
liikeideana on mennä sinne, 
missä asiakas apua tarvitsee. 

– Moni yrittäjä, jolla on 
raskasta kalustoa, joutuu ot-
tamaan koneen lavetin kyy-
tiin ja viemään kauaskin 
korjattavaksi. Minulla on 
kattava valikoima työkaluja 
ja tarvikkeita huoltoautossa 
ja voin suorittaa korjaus- tai 
huoltotoimen siellä missä 
asiakkaan kalusto sijaitsee. 
Huollan kaiken merkkisiä 
metsä- ja maansiirtokoneita 

sekä traktoreita.
Konehuolto Paakkola on 

toiminut viime kesästä saak-
ka. Yrityksen toimiala on 
tullut yrittäjälle tutuksi ai-
kaisempien töiden kautta. 
Paakkola on aikaisemmin 
toiminut yrittäjänä maansiir-
toalalla. Työkokemusta on 
kertynyt myös metsäkoneen 
kuljettajana sekä mekaanik-
kona. 

Konehuolto Paakkola te-
kee sopimushuoltoa Ko-
matsu Forest Oy:lle sekä 
Liebherr maansiirtokonei-
siin. Yritys myös myy Binar 
ja Planar -merkkisiä polttoai-
nekäyttöisiä lisälämmittimiä, 
sekä asentaa ja huoltaa niitä.

Yritystoiminta on lähte-

nyt hyvin käyntiin ja töitä on 
ollut kiitettävästi. Asiakkaat 
ovat ottaneet ilolla vastaan 
liikkuvan konehuoltopalve-
lun, joka aikaisemmin alu-
eelta on puuttunut. 

-Työstä tekee mielekästä 
se, kun asiakasta voi palvella 
nopeasti ja kustannustehok-
kaasti. HT

Konehuolto Paakkola korjaa 
raskasta kalustoa siellä mis-
sä korjattava kalusto on. Lii-
keideana on mennä sinne, 
missä asiakas apua tarvit-
see. Paakkola huoltaa 
kaiken merkkisiä 
metsä- ja maan-
siirtokoneita 
sekä trakto-
reita.

Alkuvuodesta 70 vuotta täyt-
tänyt Reijo Goman aikoo jät-
tää työnteon nuoremmille 
ja Iin Putkiasennuksessa on 
käynnissä sukupolvenvaih-
dos. 

Iin Putkiasennus Goman 
on Reijon isän Jaakon vuon-
na 1963 perustama yritys. 
Reijo tuli yritykseen saatu-
aan ajokortin kesällä 1966. 
Sitä ennen hän oli kolme-
na kesänä isän apuna koulu-
jen loma-ajat. Yrityksen Reijo 
lunasti itselleen isän kuol-
tua vuonna 1986. Nykyiselle 
tontille yritys siirtyi 1980-lu-
vun alussa ja nykyiset toimi-
tilat valmistuivat 2000-luvun 
alussa.

Yritys työllistää tällä het-
kellä neljästä viiteen työnte-
kijää. Enimmillään töissä on 
ollut seitsemän henkilöä.

-Alkuvuosina rakennet-
tiin paljon pientaloja, jotka 
olivat pääasiallinen työllis-
täjä meillekin. Nykyisin työt 
ovat pääsääntöisesti teolli-
suus- ja liikekiinteistöissä, 
joten suhteet rakennusliik-
keisiin pitää olla kunnossa, 
toteaa Reijo alalla tapahtu-
neesta muutoksesta.

Reijon yrittäjäuran valtti-
na on ollut ammattiosaami-
sen lisäksi palvelualttius ja 
valmius auttaa apua tarvit-
sevia kellon ajasta tai viikon-
päivästä riippumatta. Usein 
asiakkaat ovat soittaneet il-
lalla tai viikonlopulla ja saa-
neet avun Reijolta.

Yrittäjäyhdistyksen toi-
minnassa Reijo on ollut mu-
kana 1960-luvun lopulta, 
toimien useita vuosia yhdis-
tyksen hallintoelimissä. Ny-

kyisin hän on senioriyrittäjä, 
joka jatkaa tällä tavalla toi-
mintaansa Iin Yrittäjissä. 

-Taidan olla ensimmäisiä 
senioriyrittäjiä Iissä Klasilan 
Väiskin ohella, Reijo arvelee.

Yrittäjäyhdistyksen li-
säksi Reijo Goman on toimi-
nut luottamustoimissa muun 
muassa pankeissa, vakuu-
tusyhtiöissä, Oulun LVI-yh-
distyksessä, urheiluseurassa, 
Iin kunnan teknisessä lauta-
kunnassa sekä Lioneissa.

-Kunhan sukupolven-
vaihdos saadaan loppuun, 
aiomme vaimon kans-
sa viettää entistä enemmän 
aikaa mökillä Iin Särkijär-
vellä, enkä enää joka aamu 
poikkea poikia liiketiloissa 
moikkaamassa, Reijo kertoo 
tulevaisuuden suunnitelmis-
taan. MTR

Yli 50 vuotta yrittäjäuraa
Reijo Goman vaihtamassa vapaalle

Reijo Goman on vuosikymmenten aikana tullut kaikille tutuksi Iin Putkiasennus Goman Ky:n yrittäjänä. 
Sukupolvenvaihdoksen ajan hän vielä palvelee yrityksen myymälässä.

Huolto järjestyy siellä missä tarvitaan
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Iin Messut Ii edelläkävijänä -teemalla
Iin Lukion yrittäjyyskurssi 
järjesti jo yhdennettoista Iin 
messut lauantaina 7.4. Valta-
rin koulun salissa. Sali oli täl-
läkin kertaa loppuunmyyty 
yritysten ja yhteisöjen esitte-
lypöydistä.

Messupäällikkö Kimi Sep-
pä totesi messujen järjestelyn 
olleen kivaa ja antaneen pal-
jon tietoa ja kokemusta yrit-
täjyyteen ja tapahtumien 
järjestämiseen.

-Viimeiset päivät ennen 
tapahtumaa olivat todella 
kiireisiä, mutta messuryh-
män jäsenten hyvällä yhteis-
työllä kaikki saatiin ajoissa 
valmiiksi, Kimi totesi terve-
tuliaispuheessaan, kiittäen 
kaikkia järjestelyihin osallis-
tuneita.

Messut avannut Iin kun-
nanjohtaja Ari Alatossava 
pohti puheessaan messujen 
teemaa ”Ii edelläkävijänä”.

-Edelläkävijä on avoin 
muutokselle ja valmis muut-
tumaan, uudistushakuinen 
ja rohkea seisomaan etujou-
koissa. Kunta on alusta uu-
sille ratkaisuille, kuten Ii on 
ollut maalämmön ja sähkö-
autojen suhteen, Alatossava 
totesi.

Iin lukion hakijamäärän 
hän kertoi olleen viimeisim-
mässä yhteishaussa ennä-
tyksellisen suuren, eivätkä 
kaikki halukkaat tuleva-
na syksynä mahdu Iin luki-
on opiskelijoiksi. Koulutus 
on varmin tie työelämään 
ja koulutustaso onkin viime 
vuosina Iissä noussut. Tästä 
kiitos kuuluu myös Iin luki-
on vetovoimaisuudelle, Ari 
Alatossava totesi puheensa 
lopuksi.

Messujen esittelypöydis-
sä oli esittelyssä laaja kirjo 
iiläisiä yrityksiä ja yhdistyk-
siä sekä Iin kunnan ja Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
palveluita. Haukiputaalai-
nen taiteilija Kari Holma 
kertoi olleensa mukana Iin 
messuilla alusta saakka. Täl-
lä kertaa hän esitteli kirjo-
jen ja taulujen lisäksi uusia 
Ii-aiheisia kortteja, sekä ker-
toi työstävänsä artikkeleja ii-
läisistä perinneammateista 
hylkeenpyynnistä uittoon ja 
lohikellareihin. 

Liikuntakeskus Moven 
yrittäjä Pasi Outila esitteli 
reilu vuosi sitten ostamansa 
liikuntakeskuksen toimin-
taan tehtyjä muutoksia, sekä 
kertoi messuvieraille avoimi-
en ovien päivästä, jota viete-
tään Movessa 11.4.klo 15-19.

Iilaakson Fysioterapi-
an yrittäjät Liisa Tuikkanen 
ja Tiina Vuononvirta kertoi-
vat yrityksen asiakaskunnan 
koostuvan pitkälti fysiote-
rapia-asiakkaista tuki- ja 
liikuntaelinvaivojen hoitami-
seksi.

-Osa tulee lääkärin lähet-
teellä, osa ilman, kertoi Tii-
na Vuononvirta. Olemme 
juuri saaneet yrityksen liite-
tyksi Kanta-arkistoon, mikä 
helpottaa sekä asiakasta, että 
hoitavaa lääkäriä, kun tiedot 
ovat luettavissa Kanta-palve-
lun kautta, Tiina totesi.

TuuliWatti Oy:n suun-
nittelupäällikkö Hannu Ke-
miläinen ja Taaleri Energia 
Oy:n edustaja Mika Sinettä 
esittelivät tuulivoiman mah-
dollisuuksia ja lisärakenta-
mista Iin alueella.

-Iissä on toiminnassa yli 
viisikymmentä tuulivoima-
laa ja meillä on suunnitelmis-
sa kahdenkymmenenkahden 
uuden yksikön rakentami-
nen, joista kymmenen on jo 
luvitettu. Lisäksi Pahkakos-
ken alueelle on tulossa kak-
sikymmentä uutta voimalaa, 
Kemiläinen kertoi.

Tuulivoimalla on talou-
dellisestikin huomattava 
merkitys Iin seudulle. Tuu-
livoiman siirryttyä voima-
laitosverotuksen piiriin, 
lisääntyvät kunnan vero-
tulot niiden osalta kolmin-
kertaisiksi. Tuulimyllyjen 
huollossa tarvitaan paljon 
henkilökuntaa ja sitä kautta 
kunta saa huomattavat tulo-
verot. Iin ja Simon alueiden 
tuulivoimapuistojen huollos-
sa työskentelee jo lähes sata 
henkilöä, joista monet asuvat 
Iissä. Myös Kemiläinen ja Si-
nettä kertoivat asuvansa Iis-
sä.

Messujen vetonauloja oli-
vat esittelypöytien lisäksi 
muotinäytös ja Taika-Pette-
rin esitykset. Muotinäytök-
sissä oli esillä sekä juhla- että 
arkivaatteita, esittelijöinä 
myös lapsia. Taika-Petteri 
hahmoineen sai etenkin lap-
set ja lapsiperheet siirtymään 
esiintymislavan läheisyyteen 
seuraamaan huimia esityk-
siä.

Viikonlopuksi saatu au-
ringonpaiste vaikutti jonkin 
verran messujen kävijämää-
rään. Osa aiemmin messuilla 
vierailleista valitsi tällä ker-
taa ulkoilun, mutta messuil-
lekin väkeä kuitenkin riitti. 
MTR

Taika-Petteri avustajanaan Fan-
ni tekivät lautastemppujen 
maailmanennätyksen.

Taika-Petteri ja Jakke-karhu 
esiintyivät yleisölle.

oulunkaaren terveyspalve-
lujohtaja Matti Vähäkuopus 
yhdessä Iin hoito-osaston osas-
tonhoitaja Päivi Rekisen kanssa 
testaamassa puristusvoimaa.

Iin Vihreiden Heli-Hannele Haa-
paniemi arvuutteli papujen 
määrää.

Pasi outinen esitteli Liikunta-
keskus Moven toimintaa.

Iin Vasemmiston toimintaa esittelivät Hilkka Kalliorinne, Maire Tur-
tinen ja Aini Autio.

Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta kertoivat yrityksensä Iilaakson 
Fysioterapian toiminnan päässeen hyvään vauhtiin.

Haukiputaan Rotaryklubin toimintaa esittelivät Ritva Liedes ja Ismo 
Piri.

Riitta Räinä ja Jussi Mertala toimivat jäätelömestareina Ii-instituu-
tin osastolla.

Matti Haatainen (oik.) keskuste-
li tuulivoimasta Taaleri Energia 
oy:n Mika Sinettän kanssa.

Muotinäytöksessä Kasperi ja Sakari esittelivät poikien vaatteita. Muotinäytöksen juonsivat Elias Ruotsalainen ja Lotta Pakanen.
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Iiläisten tuntema Iin Fysio laajentaa palveluvalikoi-
maansa. Jatkossa tuki- ja liikuntaelimistön äkillisiin-
kin vaivoihin voi saada hoitoa nopeasti hakeutumalla 
Iin Fysion suoravastaanotolle. Laajennuksella Iin Fy-
sio toivoo ehkäisevänsä tuki- ja liikuntaelinsaira-
uksien eli TULES-vaivoista koituvia haittoja. Tähän 
pyritään hoitoajan nopeuttamisella ja työkyvyn yllä-
pitämisellä.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fysioterapeutti hyvinvoinnin 
apuna ja tukena

Jaana ErvastiPäivi Huovinen Minna Korjonen Jaana Koskipaasi Laura Lyyra

ILMoITuS

-Tonttivarantomme on täl-
lä kertaa hyvä ja pystym-
me markkinoimaan tontteja 
eri puolilta kuntaa erilaisil-
ta alueilta, Iin tekninen joh-
taja Markku Vitikka kertoo. 
Rakentajamessuilla markki-
noimme ennen muuta asuin-
tontteja Liesharjusta. Myös 
yksityisillä tonttien omista-
jilla on mahdollisuus tuoda 
esitteitään kunnan osastol-
le esille, vaikka kunta mark-
kinoikin vain kaava-alueilla 
olevia tonttejaan.

Kunnan lisäksi messu-
osastolla ovat mukana kun-
tamarkkinoinnista vastaava 
Micropolis Oy ja Iin kun-
nan omistama kiinteistöyh-

Iin kunta rakentajamessuilla
VIIHTYISä KOTI IISSä

Iistä löytyy tilaa ja viihtyisiä tontteja eri puolilta kuntaa.

Rakentaja 2018 – rakentajamessut järjestetään 
oulussa ouluhallilla 20.-22.4. Iin kunta on jälleen 
mukana markkinoimassa Iitä viihtyisänä asumis- 

ja yrittämiskuntana.

tiö Iilaakso Oy, joka palvelee 
yrityksiä rakennuttamalla 
ja vuokraamalla toimisto-  
ja teollisuustiloja Iissä sekä 
vastaa kunnan yritystonttien 
myynnistä. Lisäksi Iilaak-
so Oy huolehtii kiinteistöjen 
teknisestä isännöinnistä sekä 
energiatehokkuustoimenpi-
teiden toimeenpanosta ja ke-
hitystyöstä.

Kunnan monipuolista ta-
pahtuma- ja kulttuuritarjon-
taa esitellään osana Viihtyisä 
koti Iissä -teemaa. Iin kunta 
löytyy messuosastolta 319. 

Muita iiläisiä yrityksiä 
messuilta löytyy ainakin Iin 
Puunjalostus osastolla 234. 

paivakoti@idavalpuri.fi | www.idavalpuri.fi

Päiväkoti Pikku-Iida 
Haminantie 5 
040 930 6275

Päiväkoti Ida Valpuri 
Lanssitie 3 
050 407 4409

Yli 10 vuotta yksityistä 
päiväkotitoimintaa Iissä

Vapautuvia hoitopaikkoja.

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

Kosmetologipalvelut

puh. 045 128 3722 www.tikkaskodit.fi

Luonto- ja liikuntapainotteista 
yksityistä päivähoitoa.

Päiväkoti Metsätähti 
Sortteeritie 14, 91100 Ii

Päiväkoti Tikkaset  
Elokuja 2B, 91100 Ii
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• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmis-
kodit laatua ja palvelua arvostaville 
yli 25 vuoden 
kokemuksella. ÄLÄ TINgI 

LaaDUSTa,
VaLITSE 

KODIKSESI 
JT-TaLO

SOITA 08 2377 9501

Pyydä tarjous ja voita

ILMAINEN 
KATTOREMONTTI! 

Katso www.laaturemontti.fi

Sulamisvesiä vintillä? Pyydä  
veloitukseton kuntokartoitus.

·  Säältä suojaan 1 päivässä

·  Teräskatot ja kattoturvatuotteet 
omalta tehtaalta ilman välikäsiä

·  Telineiltä tehtävä asennus takaa 
turvallisuuden sekä laadun

Tilaa kotiisi  
mielenrauhaa!

www.laaturemontti.fi Oulun yksikkö

KYSY LISÄÄ:
Antti Tuomaala 

0406721389 
Iilaakso.fi

- Pihojen ja teiden talvikunnossapito
- maanrakennustyöt

Puh. 0400 389 534

- vannesahan terät
- sirkkelin terien teroitus
- hakkurinterien huolto

Hallitie 24, 91100 Ii • Puh. 0400 829 260
myynti@teratekniikka.fi • www.teratekniikka.fi

TERÄ TEKNIIKKA OY

Arto Alasaarela  0400 686 252

Kone- ja Kaivutyö 
alasaarela

www.pohjanteko.fi

Rakennusten restaurointi,
entisöinti- ja korjauspalvelut

040 757 9969
www.talttajavasara.com

Liikkuva huolto - siellä missä tarvitsetPuh. 040 708 8146 konehuoltopaakkola@gmail.com

HuoLLAMME JA KoRJAAMME KAIKEnLAISEn
RASKASKALuSTon MERKISTä RIIPPuMATTA,
PAIKAnPääLLä, SIELLä MISSä TARVITSET

Komatsu Forest oy:n merkkihuolto

Päivystys 24 h
isot ja pienet Lvi-työt

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi


