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• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmiskodit laatua ja palvelua arvostaville
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Jokainen Iihin jätetty euro tuottaa yhteistä hyvinvointia
Kirjoitin viimeksi ilmestyneessä Yrittäjien lehdessä puheenaiheesta SOTE.
Asia on toki edelleen ajankohtainen
näin kunnallisvaalienkin alla, vaikka tulevat valtuutetut eivät Sote-asiasta päätä. Olisinkin toivonut vaalien alla
enemmän keskustelua siitä, miten valtuutetut voivat vaikuttaa oman kuntansa asioiden hoitoon, mihin tulevat
verorahat käytetään ja miten varat hankitaan palveluiden tuottamiseen.
Kun valtuustolta poistuu Sote-uudistuksen myötä terveydenhoidosta
päättäminen (siihen käytettävät tu-

Ajankohtainen asia meillä Iin Yrittäjissä on edelleen Paikallista-liike. Paikallista-merkin esillä pitäminen helpottaa
asiakkaita valitsemaan paikallisia tuotteita ja palveluita. Jokainen kuntaan jätetty
euro tuottaa meille yhteistä hyvinvointia,
muistuttaa Markku Koskela.

lot ja menot), niin lie tosiasia, että valtuusto voi käyttää tosiasiassa enemmän
valtaa kuin aiemmin. Liikkumavara
budjetin sisällä on suurempi. Samalla valtuutettujen ei tarvitse käydä enää
ikuista keskustelua siitä annetaanko rahat esimerkiksi vanhusten hoitoon vai
infraan. Vaaliteemana monella onkin
nyt koulutus ja varhaiskasvatus. Hyvinvointia tuotettaessa tulee kuitenkin
valtuutettujen muistaa se, että menot
vaativat myös rahoituksen. Velalla on
pakko tehdä suurimmat investoinnit,
mutta velka pitää myös kattaa realistisella takaisinmaksuaikataululla. Velalla ei voi kuitenkaan kattaa normaaleja
käyttömenoja. Kunnan verotulot ratkaisevat tämän. Tarvitsemmekin kuntaan
yrityksiä ja uusia asukkaita tuottamaan
verotuloja. Uusi kuntien äyriprosenttikin tulee varmasti vaikuttamaan siihen,
millainen halukkuuus on muuttaa kuntaan, jos emme voi tuottaa parempaa
palvelua. Tämä on tärkeä tieto kuntalaisille, kun valitsette tulevia kunnanvaltuutettuja.
Ajankohtainen asia meillä Iin Yrittä-

jissä on edelleen Paikallista-liike. Yrittäjät halutessaan osallistuvat kestävän
kehityksen-, elinvoiman- ja ympäristöarvojen 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.

Markku Koskela
puheenjohtaja,
Iin Yrittäjät ry

Iin Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Iin Yrittäjien kevätkokous on tiistaina 11.4., jossa on käsiteltävänä
muun muassa viime vuoden toimintakertomus.
Iin Yrittäjät ry:n 50-vuotisjuhlat pidettiin 3.9. Iin Micropoliksessa. Läsnä oli noin 100 kutsuvierasta.
Juhlapuheen piti Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Vuoden yrittäjänä palkittiin
Lea Tumelius, Kaisa Kuusinen ja
Jaana Korhonen Iin Palvelukoti
Oy:stä sekä Vuoden Nuorena Yrittäjänä Pasi Ontero Iin Autohuolto
Ky:stä. Kunnan puolelta yrittäjäpalkinnon luovuttajina olivat Ari
Alatossava ja Johannes Tuomela.

Juhlaan liittyen vietettiin yrittäjänpäivän toritapahtumaa 5.9. Iin torilla.
Hallituksen
puheenjohtajana toimi Markku Koskela, varapuheenjohtajana Eero Tuomela
ja sihteerinä sekä rahastonhoitajana Heikki Helekoski. Muina jäseninä olivat Väinö Klasila, Riitta
Paakkola, Oiva Takarautio, Anna
Turtinen, Risto Väyrynen ja Joona
Österberg, Hallitus kokoontui kauden aikana 11 kertaa.
Virkistystoimikunnassa ovat
toimineet Risto Väyrynen, Eero
Tuomela, Riitta Paakkola ja Anneli Klasila.

Kevätkokous pidettiin 13.4. Micopoliksessa ja syyskokous 23.11.
myös Micropoliksessa, jossa OPVakuutuksen edustaja oli esittelemässä yrittäjien vakuutusasioita.
”Likiliike”-nimellä
alkanut
hanke muotoutui vuoden aikana Paikallista -hankkeeksi. Tarkoituksena on saada Iiläiset ja Iiläiset
yritykset käyttämään oman paikkakunnan yritysten palveluksia.
Hanketta vietiin eteenpäin yhdessä
Iilaakso Oy:n kanssa. Hankkeen lopullinen laajuus selvinnee vuoden
2017 aikana.
Osallistuttiin syksyllä Valtakunnallisille
yrittäjäpäivil-

Iin Yrittäjät ry
hallitus 2017

le Vaasaan, Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien vuosikokoukseen Kuusamoon, jossa oli samalla Kuusamon Yrittäjien 50-vuotisjuhla sekä
Oulun kaupungintalolla pidettyyn
”Kunta ja yrittäjät”-tapaamiseen,
jonka aiheena oli Elinkeinopolitiikan haasteet.
Tiedotuslehti ”Iiläinen” ilmestyi toimintakauden aikana kolme
kertaa.
Yrittäjien ja yritysten merkkipäiviä muistettiin.

Hallitus

Markku Koskela
puheenjohtaja
Asianajotoimisto Koskela Oy
040 529 7697
toimisto@markkukoskela.fi
Eero Tuomela
varapuheenjohtaja
Iin Hiekka ja Sora Oy
0400 588 735
eero.tuomela@pp.inet.fi
Heikki Helekoski
sihteeri, rahastonhoitaja
HH-Yrityspalvelu
040 771 1898
heikki.helekoski@
hh-yrityspalvelu.fi
Väinö Klasila
seniorijäsen
Klasila Group Oy
0400 388 305
maalausliike.klasila@
oulunkaari.net
Riitta Paakkola
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
040 530 8624
riitta.paakkola@gmail.com
Oiva Takarautio
Tmi Kymppikouru
040 562 2157
oiva.takarautio@gmail.com
Anna Turtinen
Iin Päiväkoti Ay
040 564 6063
anna.turtinen@iitula.fi

Vuoden 2016
merkittävin tapahtuma oli
yhdistyksen
50-vuotisjuhla, jota vietettiin 3.9.

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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Tässä numerossa:
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Iin Puunjalostus painottaa paikallisuutta s. 6
Yrittäjäyhdistyksen jäsenyrittäjiä
kuntavaaliehdokkaana s. 6
Valokuituverkko saapuu kesäksi s. 7

Puheenjohtajan kirjoitus:
Jokainen Iihin jätetty euro tuottaa
yhteistä hyvinvointia s. 2
Iin Yrittäjillä vilkasta toimintaa s. 2
Paikallista-merkki houkuttelee
ympäristöystävällisyyteen s. 3

Polkupyörä kuntoon Pyörivässä pyörässä s. 7
Sinikka Illikainen vuoden 2017 Alina-Yrittäjä s. 8
Terveiset eduskunnasta - Nyt puretaan normeja s. 9
Lukion yrittäjyysmessuja jo 10 vuotta s. 9
Yrittäjäehdokkaiden määrä kasvoi
- lähes 6000 yrittäjää ehdolla s. 9

Elintarvikkeita etsitään Sveitsin-vientiin s. 10
Iin Kärkkäisellä 10 v juhlavuosi s. 11
Kuntabarometristä opastusta
tuleville valtuutetuille s. 11

Iin Yrittäjät ry:n

kevätkokous
Ti 11.4.2017 klo 18.00
Iin Micropoliksessa, os. Piisilta 1 Ii
Käsitellään sääntömääräisest asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Yrittäjyys tuo elinvoimaa!
Kristiina Nurmenniemi ja Irja Ruokamo ovat Micropoliksen puolesta mukana Paikallista-hankkeessa.

Paikallista-merkki houkuttelee
ympäristöystävällisyyteen
Viime aikoina monen iiläisen yrityksen yhteydessä on
komeillut vihreä Paikallistamerkki. Se osoittaa yrityksen
olevan ylpeä paikallisista arvoistaan ja ympäristöystävällisyydestään.
Hankkeen takana ovat Iin
yrittäjät, Kuivaniemen yrittäjät, Micropolis Oy ja Pohjois-Suomen muotoililjat ry.
Mukana on tällä hetkellä 23 iiläistä yritystä. Mukana ovat muun muassa Iin
Rengastyö, Aallon Kaluste ja
Kulta-Aalto.
Paikallista on voimassa
toistaiseksi, ja se alkoi viime
vuoden loppupuolella.
– Hanke lähti liikkeelle Iin ja Kuivaniemen yrittäjien tahdosta. He haluavat
korostaa paikallista ympäristöystävällisyyttään, projektipäällikkö
Kristiina
Nurmenniemi sanoo.
Iin yrittäjien puheenjohtaja Markku Koskela sanoo,
että Paikallista korostaa iiläisten yritysten omaa markkinointia.
– Sen kautta kuluttajille
tulee tieto, että Iihin sijoitetut rahat tulevat yhteiseksi
hyväksi, Koskela toteaa.
Hankkeessa mukana ole-

van yrityksen kuuluu työllistää
iiläinen
henkilö.
Samalla yritykset tekevät julkisen ympäristölupauksen.
Lupauksia on tehty energiansäästöstä, materiaali- ja
energiatehokkuudesta.
– Lähiaikana jaamme ensimmäiset ympäristösertifikaatit, jolloin Paikallista
näkyy katukuvassa, Nurmenniemi toteaa.
Koskela sanoo, että Paikallista-hankkeessa on otettu mallia Rovaniemeltä,
jossa on ollut käynnissä vastaava projekti.
– Lisäsimme Iissä siihen
ympäristötietoutta,
kuten
esimerkiksi hiilineutraaliutta, Koskela mainitsee.
– Mietimme parhaillaan, laitammeko halukkaille yritykselle jonkinlaisen
mittariston, miten ne toteuttavat ympäristölupauksiaan.
Olemme toki aktiivisesti yhteydessä kaikkiin mukana
oleviin, Micropoliksen resurssiviisauden
ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo
sanoo.
Projektissa on myös mukana Maavälke, joka on
myös yrityksille suunnattu
ympäristöhanke.

– Olemme tehneet ”Resurssiviisas Ii” -tiekartan,
koska ympäristöasiat on
nostettu kunnassa merkittäviksi. Yritykset ovat tärkeitä
toimijoita kunnassa, Ruokamo toteaa.
Micropoliksen rooli on
ollut hankkeen käytännön
toteutus ja brändäys. Sen rahoitus tulee Iin elinkeinostrategian kautta.
– Erillistä budjettia ei ole
tehty. Nyt katsomme, millaista tukea yritykset tarvitsevat, Ruokamo tuumaa.
Yritys voi liittyä Paikallista-hankkeeseen Facebook-sivun kautta, jossa on linkki.
Facebook-sivun osoite on
puolestaan www.facebook.
com/paikallista.
– Kaikki yritykset ovat
tervetulleita mukaan Paikallista-hankkeeseen, Ruokamo
sanoo.

58

69

83

yrittäjä, maanviljelijä
Keskusta

ekonomi, rakennusinsinööri
Keskusta

asianajaja
Kokoomus

90

92

valokuvaaja
Kokoomus

yrittäjä
Kokoomus

Veli
Paakkola

Juho
Tauriainen

Markku
Koskela

Anna
Turtinen
II

Valitse vaikuttaja valtuustoon - valitse yrittäjä

Yrittäjyys tuo elinvoimaa!

55

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

Kustantaja:
Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Markku Koskela
Toimitus:
Iin Lehti Oy / Heimo Turunen,
Jyri-Jussi Rekilä

Johannes
Tuomela

Veera
Kuha sit.

HUHTIKUU 1/2017

ilmoitusmyynti:
Taitto:
Painopaikka:

Iin Lehti Oy
Eila Lahtinen / VKK-Media Oy
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

KUIVANIEMI

yrittäjä
Keskusta

Valitse vaikuttaja valtuustoon - valitse yrittäjä

4

nro 1/2017

IILÄINEN

Kotiruokaa Micropoliksen Salotista

Natalia Tungusova ja Elena Lampinen kokoamassa salaattipöytää
Iin yrittäjien 50-vuotisjuhlaruokailuun viime syyskuussa.

Noutopöydän ääressä Salotin työntekijät Natalia Tungusova, Elena Lampinen ja Noora Turtinen.
Micropoliksen Salotin lounaalla tarjoiltava kotiruoka on saanut monia ystäviä.
Tarjolla on päivittäin liha-,
kala- ja kasvisevästä. Näiden
lisäksi on salaatteja ja keittomuonaa. Jälkiruuaksi voi olla
esimerkiksi köyhiä ritareita
tai amerikkalaista pannukakkua. Monen mielestä ruuat
vievät kielen mennessään.
– Teemme kaiken alusta
loppuun itse. Leivomme joka
päivä myös tuoretta leipää,
Salotin omistaja Elena Lam-

pela selittää.
Hän on tehnyt Salotissa
ruokaa jo vuodesta 2010.
Salotissa ovat Elenan lisäksi töissä kokki Natalia
Tungusova ja harjoittelija
Noora Turtinen.
Alun perin Elena on kotoisin Keski-Venäjältä. Iihin hän
saapui Murmanskin kautta.
Nykyisin hänen kotipaikkansa on Oulussa, josta hän joka
aamu ajaa tukun kautta Iihin
töihin. Työpäivät saattavat
olla pitkiä.

– Tulen töihin aamuseitsemäksi. Jos on juhlia ja muita
tilaisuuksia, olen kotona vasta illalla, Elena sanoo.
Lounas
valmistetaan
yleensä noin 80 hengelle. Savuporokeitto on erityisen
suosittua ruokailijoiden keskuudessa.
– Siitä tykätään hirmuisesti. Silloin kattila tyhjenee nopeasti, Elena naurahtaa.
Joitakin venäläisiä ruokiakin on tullut Salotin ruokalistaan, ja ne ovat maistuneet

lounaskansalle erinomaisesti.
– Teen usein kasvisruokaa
Venäjän tapaan: Esimerkiksi porkkana- ja kaalipihvejä.
Myös kasvipaistokset tehdään joskus itäiseen tyyliin.
Ai onko borsch-keittoa? Tietysti on, Elena toteaa.
Venäläisten
pannukakkujen ystäville Salotissa on
salaisuus:
Amerikkalaiset
pannukakut ovat vain nimellisesti rapakon takaisesti
nimettyjä paistoksia. Oikeasti ne on valmistettu venäläi-

seen tapaan.
– Me emme laita niihin vaniljasokeria, kuten amerikkalaiset tekevät, Elena paljastaa.
Myös pitopalvelun tarjoilut järjestyvät Salotin kautta.
Tätä palvelumuotoa aiotaan
tulevaisuudessa
painottaa
Salotin toiminnassa, sillä lähiaikoina Elena suunnittelee
laittavansa asiasta tiedottavia
tienvarsimainoksia.
Kunhan luvat saadaan ensin kuntoon.
– Teemme kakkuja, piira-

koita ja kaikkea mahdollista kaikenlaisiin juhliin, kuten
syntymäpäiville ja muistojuhliin. Tykkään kovasti tehdä sellaista ruokaa, Elena
selittää.
Mutta mikä on Elenan
oma suosikkiruoka?
–Se on kirkas kalakeitto.
Pidän kalasta enemmän kuin
lihasta. Lisäksi syön paljon
kasvisruokaa, Elena toteaa.
JR.

Suomen Yrittäjät
pienten ja
keskisuurten
yritysten etu- ja
palvelujärjestö

Toiveidesi koti
Liesharjusta?

Tonttien esittelyt ja havainnekuvat ii.fi/liesharju
Ota yhteyttä p. 050 3106 859, tekniset@ii.fi

Tehtävänämme on parantaa yrittäjien asemaa ja
yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteenamme on, että menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä
on enemmän ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen
asema paranevat.
Vain yritykset takaavat
kuntien ja siten myös valtion elinvoiman. Yrittäjät
näkyvät ja kuuluvat myös
kuntien valtuustoissa: tällä
valtuustokaudella joka viides valtuutettu on yrittäjä.
Suomen Yrittäjät on suomalaisen elinkeinoelämän
ylivoimaisesti suurin järjestö. Edustamme yli 105 000:tä
jäsenyritystä.
Jäsenyritykset työllistävät
noin 650 000 palkansaajaa eli
käytännössä Suomessa lähes joka neljäs palkansaaja
saa toimeentulonsa Suomen
Yrittäjien jäseneltä. Työnantajayrityksistä noin 60
prosenttia kuuluu Suomen
Yrittäjiin.

II
Kisatie 1, 91100 Ii. Puh. 040 158 7000

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687, 08 817 4865
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Väinö Klasila 70 v:

Jäsenvuosia eniten Iin Yrittäjissä

Olemme olleet naimisissa 49 vuotta, sanovat Anneli ja Väinö Klasila. Koko ajan olemme yrityspuolella ja yhdistystoiminnassa toimineet yhdessä.
Väinö Klasilalla on eniten
vuosia Iin Yrittäjien jäsenenä. Hän oli mukana yhdistystä uudelleen perustettaessa
ja on toiminut yhdistyksen
jäsenenä marraskuusta 1982
lähtien. Hallituksen jäsenenä Väinö on toiminut kauan
ja toimii edelleen. Puheenjohtajavuosiakin kertyi ennen nykyistä puheenjohtajaa
Markku Koskelaa.
Väinö jatkaa edelleen
yrittäjyyden parissa, vaikka

maaliskuussa ohittui jo 70
vuoden merkkipaalu. Merkkipäivää juhlittiin Väinö ja
Anneli Klasilan kotona Alarannalla lauantaina 18.3.
Klasila on tullut tutuksi
monelle iiläiselle niin maalausurakoitsijana kuin aktiivisesta seuratoiminnastaan.
Ei siis ihme, että merkkipäivänä vieraili runsaasti
niin sukua, ystäviä kuin yhteistyökumppaneitakin. Iin
Yrittäjien puheenjohtaja ja

sihteeri kävivät myös onnittelukäynnillä.
Maalausurakoitsijana reilut 45 vuotta työskennellyt
Klasila perusti puolisonsa
Annelin ja Leo-veljensä kanssa maalausliikkeen -70 luvun alussa. Velimies myi
aikanaan osuutensa yrityksessä ja jäi firman palvelukseen työntekijäksi.
Tilinteot,
urakkatarjousten kirjoittamisen ja
maksuliikenteen
hoitava
Anneli-vaimo on ollut tärkeä
kumppani ja vastuunjakaja
kautta linjan. Kaiken takana
on nainen eli vaimo Anneli.
–Olemme olleet naimisissa 49 vuotta, kertoi Väinö.
Koko ajan olemme yrityspuolella ja yhdistystoiminnassa toimineet yhdessä.
Klasiloiden yrittäjätaipaleeseen mahtuvat Iin Urheilu ja Kone vuodet, jonka he
myivät vuonna 2005 samoin
kuin
maalauspuolenkin
kauppaliiketoiminnan ja kaluston. Tätä prosessia Väinö
Klasila kutsui ”paluuksi juurille” kun jatkoivat yritystoimintaa maalausurakoinnin
parissa. Siitäkin tehtiin yrityskauppa joku vuosi sitten, kun löytyi sopiva ostaja.
Sukupolvenvaihdoksessa

muutama vuosi sitten pariskunnan lapset Johanna
Kaisto ja Jari Klasila tulivat
yhteiseen Klasila Group Oy
-yritykseen osakkaiksi, jossa on muun muassa rakentamista,
remontointia
ja maalausurakointia sekä
kiinteistöyrittäjyyttä.
Väinö ja Anneli jatkavat myös
edelleen yrityksessä aktiivisella otteella.
Yhdistyspuolella Väinö
on tehnyt Iin Urheilijoissa yli
30 vuoden pestin ja lähes 10
vuotta myös seuran puheen-

johtajana, minä aikana käynnistyi muun muassa seuran
ja kunnan tuloksekas yhteistyö. Kunnanvaltuutetun tehtävästä Väinö luopui viime
syksynä, eikä asettunut enää
ehdolle näissä vaaleissa.
Mukana muistona on vuonna 2005 Iin kunnanhallituksen toimesta Väinön saama
tunnustus Vuoden iiläisenä,
jonka valinnan Väinö kertoi
olleen kädenojennus ja tunnustus yrittäjien ammattikunnan suuntaan ja myös
järjestötyölle.

Iin Lions-clubin rahastonhoitajan, sihteerin kuin
presidentinkin
tehtävissä
toiminut Väinö Klasila tunnetaan myös Iin tukkilaiskisaperinteen
elvyttäjänä.
Vuosikymmenten tauon jälkeen kisat on pidetty Raasakkakoskella jo pitkään,
nykyisin Tukkijätkä -kisa tapahtuman nimellä. Klasila
toimi aikanaan usean vuoden ajan näiden kilpailujen
johtajana ja kuuluttajanakin. HT

Väinö Klasilalla Iin Yrittäjien onnittelut tuomassa puheenjohtaja Markku Koskela ja sihteeri Heikki Helekoski.
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IILÄINEN

Iin Puunjalostus
painottaa paikallisuutta

a

ous ja voit

Pyydä tarj

ILMAINEN I!

ONTTfi
KATTOlaRatEuM
remontti.
Katso

Nyt se
vuotaa,
emäntä
huokaa
Korjaa katto ennen kuin

kosteus pääsee rakenteisiin!
•
•
•
•

Katto 2 päivässä
Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
Vesivekin kestävät kattovarusteet
Tuotteet omalta tehtaalta, ilman välikäsiä

SOITA

08 2377 9501

Oulun yksikkö

Paikalliset
pojat!

www.laaturemontti.fi

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

Siivoushullu Ay
Eila ja Maarit
045 8754 009
eila.takarautio@
siivoushullu.com

Iin Puunjalostuksen toimitusjohtaja Juha Hautala kiittelee
yhtiön alkuvuotta lupaavaksi.

Iiläinen tunnistaa heti nimet
Krunni, Raasakka ja Hamina. Paitsi että ne ovat paikkojen nimiä, ovat ne myös
tuotteita. Tarkemmin sanoen
ikkunoita. Krunneja, Raasakoita ja Haminoita tarjoaa
Iin Puunjalostus ja sen tuotemerkki Ii-ikkunat ja Ovet.
Yhtiö on mukana tämän
vuotisilla rakentajamessuilla Oulussa.
Toimitusjohtaja
Juha
Hautala kertoo, että yhtiön
valttikorttina ovat paikallisuus, joustavuus ja nopeus.
– Korostamme pohjoissuomalaisuutta ja perheyritystaustaa.
Kilpailijamme

ovat ulkomaisia isoja konserneja, Hautala sanoo.
Messuilla tavataan kuluttaja-asiakkaita ja taloyhtiöiden edustajia. Ikkunoita ja
ovia toimitetaan ja asennetaan uudisrakennuksiin ja
remonttikohteisiin.
– Olemme olleet perinteisesti Oulun ja Rovaniemen
rakentajamessuilla. Messut
ovat myynnin kannalta hyvä
tilaisuus. Tavoitamme paikallisia rakentajia ja remontoijia, Hautala sanoo.
Messuilla on esillä kymmenkunta erilaista variaatiota ikkunoista ja ovista.
Yhtiön päämarkkina-alue

on suurin piirtein 250 kilometrin säteellä Iistä. Asiakkaita on ollut Turkua ja
Helsinkiä myöten. Tällä hetkellä asennustyömaita on
käynnissä Lappeenrannassa
ja Kolarissa.
– Suurin asiakasryhmämme ovat uudisrakentajat ja
remontoijat.
Ikkunoiden
ominaisuuksista tärkeimpänä pidetään lämmöneristyskykyä, Hautala sanoo.
Tuotannosta noin 40 prosenttia käsittää ikkunaremontteja omakotitaloihin ja
taloyhtiöihin.
– Messuilla saamme
yleensä kymmeniä yhteys-

tietoja ikkunaremontteihin,
Hautala mainitsee.
Mutta mitä ikkunaremontti maksaa?
– Se on noin tuhat euroa
ikkuna-aukkoa kohti, Hautala toteaa.
Kaikki Puunjalostuksen
tuotteet valmistetaan Iissä.
Puunjalostus työllistää tällä hetkellä 17 henkilöä Iissä.
Töitä on piisannut mukavasti.
– Tämän vuoden alkuvuosi on ollut lupaava yhtiöllemme. Ihmisten usko
talouskasvuun näyttää hyvältä, Hautala kehuu. JR

Yrittäjäyhdistysten jäsenyrittäjiä kuntavaaliehdokkaina
www.siivoushullu.com

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

Kuntavaaleissa
Suomen
Yrittäjät, aluejärjestö Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät
ja paikallisyhdistykset ovat
kannustaneet
jäsenyrittäjiään asettumaan ja suostumaan ehdokkaiksi eri
puolueiden listoille. Iin Yrittäjien jäsenistä ehdokkaina
ovat Veli Paakkola Keskusta,
Johannes Tuomela Keskusta,
Markku Koskela Kokoomus,
Juho Tauriainen Kokoomus
ja Anna Turtinen Kokoomus. Kuivaniemen Yrittäjien jäsenistä ehdokkaana on
Veera Kuha Keskusta.
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-

täjien toiminta-alueella kuntavaaliehdokkaiksi
asetettujen yrittäjien määrä
kasvoi huomattavasti edellisiin kunnallisvaaleihin verrattuna.
-Näissä vaaleissa alueellamme on 315 yrittäjäehdokasta, kun edellisissä
vaaleissa määrä oli 198 yrittäjää. Tämä kertoo yrittäjien valmiudesta osallistua
päätöksentekoon tilanteessa, jossa kunnissa joudutaan
miettimään Yrittäjiä runsaasti ehdokkaina kuntavaaleissa ja ratkaisemaan monia
haasteellisia kysymyksiä, to-

teaa järjestöpäällikkö Kirsi
Anttila.
Paitsi
kuntaliitokset,
myös kuntien palvelutuotanto tulee kunnissa aiempaa
perusteellisempaan
tarkasteluun ja näissä tilanteissa yrittäjien osaaminen
ja muutosvalmius tuo päätöksentekoon kaivattua uutta näkökulmaa.
-Alueellamme eniten yrittäjäehdokkaita on kerännyt
Suomen Keskusta 157 yrittäjää, toiseksi eniten Kansallinen Kokoomus 64 ja
kolmanneksi eniten Perussuomalaiset 46. Pohjois-Poh-

janmaan Yrittäjien yhtenä
tavoitteena on toimia kunnallisvaaleissa
läpimenneiden yrittäjien yhteisenä
verkostona tarjoten tietoa
ja tiedonvaihtoa ja tukea yli
puoluerajojen, kertoo Anttila. HT

Tanjan

kuvastin
Tanja Varpenius
parTuri-kampaaja

(08) 4156 3882

Löydät meidät nyt
myös Facebookista.

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

Veera Kuha

Veli Paakkola

Johannes Tuomela

Markku Koskela

Juho Tauriainen

Anna Turtinen

jakelu kaikkiin talouksiin iissä

nomat
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IiSanomat
ilmestyy
huhtikuussa
joka viikko eli
ke 5.4., 12.4.,
19.4. ja 26.4.
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Inhimillistä
otetta Iin asioihin

Maksaja Matti-Tapio Rissanen
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Huhtikuu
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Matti-Tapio
Rissanen

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Perämeren kaari valokuvakirja valmistunut
Iiläinen valokuvaaja Mauri
Hietala on julkaissut valokuvakirjan Perämerenkaaresta.
Kirjassa on 335 valokuvaa ja
176 sivua Perämerenkaaren
alueelta Kokkolasta Skellefteåån. Kirja esittelee valokuvadokumentaarisin keinoin
Perämerenkaaren luontoa,
maisemia, kulttuuria, matkailua, tapahtumia, ihmisiä,
elinkeinoja, yritystoimintaa
sekä myös alueen kirkkoja.
Valokuvien lisäksi teoksessa
on kuvien ohella runsaasti
myös informatiivista tekstiä.
Kirjan alussa on Oulun huhtikuussa eläkkeelle jäävän
kaupunginjohtaja Matti Pennasen puheenvuoro.

Hietala on valokuvannut
Perämerenkaaren aluetta ja
työstänyt tätä valokuvateostaan noin 10 vuoden ajan.
Aikaisemmin Hietala on
julkaissut Iin kuntaa esittelevän, suositun valokuvateoksen ”Iin kuva – Image
of Ii”. Perämerenkaaren valokuvakirja on Hietalan mielestä hyvä lahjakirja mm.
alueen kunnille, kaupungeille, yrityksille sekä yksityisille.
Valokuvakirja on painettu Oulussa Erweko Oy:ssa,
taitosta on vastannut graafikko Ilpo Koskela. Kirjan
on kustantanut ja sitä myy ja
markkinoi Oulupixel.

Kirjan tekemiseen ovat
myöntäneet apurahoja Suomen kulttuurirahaston Poh-

Iin Vihreät

7
Ilmastonmuutos
pysäytetään
kunnissa

heli-hannele
haapaniemi

jois-Pohjanmaan
rahasto,
Patricia Seppälän säätiö sekä
Valto Pernun säätiö.

Kuntavaaliehdokkaat 2017
yhdessä RAKENNAMME PAREMMAN HUOMISEN
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Ekologisuus
huomioon
päätöksenteossa

Vihreä ympäristö
kuuluu kaikille

Koulutuspäällikkö,
Kasvatustieteen tohtori

Inhimillistä
otetta Iin
asioihin

73

riia
jesiöjärvi (sit.)
Kotiäiti, energiahoitaja

76

mika
koivisto

74

Lisää
harrastustiloja
nuorille

Levyseppähitsaaja

Esteettömyys ja
elämyksellisyys

Hyvä
elinympäristö
kaikille

79
Xhavid
tahiri

Liikunnanohjaaja,
raittiussihteeri

Talous,
kulttuuri ja
sivistys yhdessä harri
sandgren

77

Rakennusmestari

jussi
vilkuna (sit.)

75

aila
paaso (sit.)

ICT-suunnittelija

matti-tapio
rissanen

Yhdessä
tulevaisuutta
tekemään

80

Kehittäjäopettaja,
Filosofian maisteri (eMBA)

78

Kahvilatyöntekijä

Mielekästä
elämää Iissä

sisko
sergejeff (sit.)
Yrittäjä, eläkeläinen

Päätös on sinun
Kuntavaalit 9.4.2017 Ennakkoäänestys 29.3.–4.4.2017

tiina
Vuononvirta

81

Kuntoutuksen palveluesimies,
Terveystieteiden tohtori

2
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Siikalatvalaiset kävivät kylässä Iissä
Luovuus, kuntalaisten kuuleminen, rohkeus ja kylien tukeminen.
Muun muassa nämä asiat jäivät siikalatvalaisten mieleen Iistä, kun
he piipahtivat Nätteporissa tiistaina 30.3.
Siikalatvalta saapui bussilinen kyläyhdistysten puuhahenkilöitä ja kuntapäättäjiä. Heitä
olivat vastaanottamassa kunnan-

johtaja Ari Alatossava, PohjoisIin kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Anita Sievänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Teijo Liedes,
Alarannan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mika Hast, Ii-instituutin johtaja Tarja Rahkola, Iin kylien
yhteyshenkilö Riitta Räinä ja Pohjois-Iin kyläyhdistyksestä Aune Olkoniemi.

Kunnanjohtaja Ari Alatossava vastaanottaa Rita Porkan ojentaman leikkuulaudan.

Siikalatvalaisille esiteltiin Iin
päätöksentekoa, kyläyhdistysten
taloudellista tukemista sekä kuntalaisbarometria. Myös Iille tyypillistä yleistä positiivista yhdessä
tekemisen meininkiä hehkutettiin
taajaan.
– Päällimmäiseksi mieleeni jäi
Iin aktiivisuus hanketoimijana,
koska olen itse yrittänyt hanketoimintaa kovasti viedä omalla alueellani eteenpäin, sanoi Kylillä
kelpaa -hankkeen projektipäällikkö Rita Porkka Siikalatvan Mankilan kylästä.
Hänen mukaansa siikalatvalaisten tulisi oppia iiläisten ennakkoluulottomasta yhteistyöstä ja
virkamiesten sekä luottamushenkilöiden heittäytymisestä erilaisiin
haasteisiin.
– Minuun tekivät vaikutuksen
päättäjien uskallus osallistua kuntalaisten kanssa yhteistoimintaan.
Se vaatii rohkeutta, Porkka kehui.
Ajatus retkestä Iihin lähti alun

perin Kylillä kelpaa -hankkeen ohjausryhmästä. Siellä keskusteltiin
Iin taannoisesta valinnasta kylämyönteiseksi kunnaksi.
– Mietimme, olisiko meillä opittavaa Iistä. Koska olemme Anita
Sieväsen kanssa samassa yhdistyksessä, Pohjois-Pohjanmaan kylät
ry:ssä, oli helppo lähteä suunnittelemaan tätä retkeä, Porkka totesi.
Hänen mukaansa retki johtaa
vääjäämättä konkreettisiin tuloksiin Siikalatvassa.
– Puhuimme jo täällä vierustovereiden kanssa, että meidän
täytyy tehdä kuntalais- ja valtuustoaloitteita. Itse lähden viemään
eteenpäin kuntalaisbarometrin toteutusta, koska siitä on tullut jo nyt
kyselyitä, Porkka sanoi.
Pohjois-Iin
kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Anita Sievänen oli
tyytyväinen siikalatvalaisten vierailuun.
Hänen mukaansa muista kunnista tulevia vieraita otetaan avo-

Rita Porkka on Kylillä kelpaa -hankkeen projektipäällikkö.
sylin vastaan vastaisuudessakin.
– Ilman muuta. Olen iloinen,
että siikalatvalaiset tulivat Iihin.
Tiivistämme yhteistyötämme kaikkiin halukkaisiin kyläyhdistyksiin,
Sievänen totesi.
Mutta oppivatko iiläiset mitään
siikalatvalaisilta?
– He lähtivät rohkeasti joukolla
ottamaan selvää asioista. Se on arvokas asia, Sievänen arvioi. JR

Siikalatvalaiset saivat muistoksi Iin reissusta ämpärin, jossa olivat muun muassa IiSanomat ja Pohjois-Iin Sanomat. Tässä siikalatvalaiset ja iiläiset ovat yhteiskuvassa.

www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Hartaus Iin hoiva-osastolla To 6.4.2017
13:00
Solu To 6.4.2017 15:00 Iin seurakuntatalo,
kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 8-luokkalaisten oma solu. Ei rippikoulumerkintöjä.
Naiskuoro To 6.4.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Nuortenilta To 6.4.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta, jonka päätteeksi hartaus ja
kahvit. Rippikoululaisille merkintä.
Viikkomessu To 6.4.2017 20:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta). Iin seurakuntatalo,
Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston
ovesta). Toimittaa: Ruotsalainen Tapani
Perhekerho Pe 7.4.2017 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!
Perhekirkko - rippikouluryhmä mukana
Su 9.4.2017 10:00 Iin kirkko.
Pyhäpäivä: Palmusunnuntai
Pyhäpäivän aihe: Kunnian kuninkaan alen-

nustie. Toimittaa: Kinnunen Matti, kanttorina: Jaakkola Markku. Avustaa: Hietapelto
Irmeli, Kuru Outi, Nevalainen Pekka. Kolehti: Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran
kautta teemalla ”Puolustamme syrjittyjen
ihmisarvoa ja -oikeuksia”. Kolehti käytetään
syrjäytettyjen kanssa tehtävään työhön.
Perhekirkossa laulaa Iin seurakunnan lapsikuoro. Tähän perhekirkkoon kutsutaan
erityisesti tänä vuonna 3 vuotta täyttäviä lapsia ja heidän perheitään. Perhekirkon jälkeen täytekakkukahvit ja - mehut,
3- vuotiaat saavat syntymäpäivälahjan.
Tervetuloa kaiken ikäiset yhteiseen perhekirkkoon!
Hiljaisuuden lauluja Ma 10.4.2017 18:00
Iin kirkko. Pyhäpäivä: Hiljaisen viikon maanantai
Toimittaa: Ulla Mitrunen-Nyyssönen. Tervetuloa hiljentymään Pekka Simojoen ja
Anna-Mari Kaskisen laulujen ääreen. Jumalanpalveluksen toimimittaa Ulla-Mitrunen
Nyyssönen.
Musiikista vastaavat Valtarin koulun oppilaat Merja Liehun johdolla.
Ahti-ilta Ma 10.4.2017 19:00 Väli-Olhavan
seurakuntatalo, Kirkkosali, Oijärventie 661.
Toimittaa Tapani Ruotsalainen.
Pääsiäisvaellus Perhekerholaiset ja päiväkerholaiset Ti 11.4.2017 12:00 - 12:45
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Tervetuloa perheiden ja kerholaisten
pääsiäisvaellukselle!
Pääsiäisvaelluksel-

la saamme seurata pääsiäisen tapahtumia
vaelluskierroksella, joka on rakennettu lapsia ajatellen. Vaellus on Iin seurakuntatalolla sisätiloissa. Kierros alkaa yläkerrasta
seurakuntasalista. Kierroksen lopuksi kaikki saavat pääsiäisyllätyksen. Pääsiäisviikolla
15 ei ole perhekerhoja. Kerholaiset voivat
osallistua myös yleisövuoroille ke 12.4. klo
18.00 ja klo 19.00. Tervetuloa pääsiäisvaellukselle lapset ja aikuiset!
Musiikki-ilta Ti 11.4.2017 19:00 Iin kirkko.
”Käy yrttitarhasta polku” Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijoiden pääsiäiskonsertti. Kuoroesityksiä, yksinlaulua
ja urkumusiikkia. Vapaa pääsy,(ei ohjelmamaksua). Tervetuloa!
Ystävänkammari Ke 12.4.2017 12:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Kirkkokuoro Ke 12.4.2017 14:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Pääsiäisvaellus Ke 12.4.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Pääsiäisvaelluksella saamme seurata pääsiäisen tapahtumia vaelluskierroksella, joka
on Iin seurakuntatalolla sisätiloissa. Kierros alkaa yläkerrasta seurakuntasalista.
Kierroksen lopuksi kaikki saavat pääsiäisyllätyksen. Tervetuloa pääsiäisvaellukselle aikuiset ja lapset!
Pääsiäisvaellus Ke 12.4.2017 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Pääsiäisvaelluksella saamme seurata pääsiäisen tapahtumia vaelluskierroksella, joka

on Iin seurakuntatalolla sisätiloissa. Kierros alkaa yläkerrasta seurakuntasalista.
Kierroksen lopuksi kaikki saavat pääsiäisyllätyksen. Tervetuloa pääsiäisvaellukselle aikuiset ja lapset!
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
13.4.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan
työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Kiirastorstain messu To 13.4.2017 19:00
Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhä ehtoollinen.
Toimittaa: Soronen Pekka, kanttorina: Savolainen Eija. Musiikkiryhmä: Naiskuoro.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 19.4.2017
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien
kanssa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua,
lisätietoja puh.0400-541319. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa, olet tervetullut ryhmään
ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa!
Kuivaniemen alue
Palmusunnuntain perhekirkko Su 9.4.
klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivä:
Palmusunnuntai, pyhäpäivän aihe: Kunni-

an kuninkaan alennustie. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola.
Kolehti: Lähetys-työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla ”Puolustamme syrjittyjen ihmisarvoa ja –oikeuksia”. Kolehti
käytetään syrjäytettyjen kanssa tehtävään
työhön. Perhekirkkoon kutsutaan erityisesti tänä vuonna 3 vuotta täyttäviä lapsia
ja heidän perheitään. Perhekirkon jälkeen
täytekakkukahvit ja mehut, 3-vuotiaat saavat syntymäpäivälahjan. Tervetuloa kaiken
ikäiset yhteiseen perhekirkkoon.
Ahti-ilta Ke 12.4. klo 12 Kuivaniemen kirkossa.
Hartaus Ke 12.4. klo 13:30 Kuivaniemen
hoivaosastolla.
Kuivaniemen perhekerho To 6.4. klo 10 –
12 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Pääsiäisvaellus perhe- ja päiväkerholaisille Ti 11.4. klo 12 – 12.45 Iin seurakuntatalolla, seurakunta-salissa. Tervetuloa
perheiden ja kerholaisten pääsiäisvaellukselle! Pääsiäisvaelluksella saamme seurata
pääsiäisen tapahtumia vaelluskierroksella,
joka on rakennettu lapsia ajatellen. Vaellus on Iin seurakunnan sisätiloissa. Kierros alkaa yläkerrasta seurakuntasalista.
Kierroksen lopuksi kaikki saavat pääsiäisyllätyksen. Pääsiäisviikolla 15 ei ole perhekerhoja. Kerholaiset voivat osallistua myös
yleisövuoroille ke 12.4. klo 18 ja klo 19 ! Tervetuloa pääiäisvaellukselle lapset ja aikuiset !

Kuva Riitta Räinä
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Ilmoita IiSanomissa! lehti
jaetaan Iissä joka
toinen viikko - joka kotiin

Kolmossivun
kuvaksi lukijat voivat lähet-

3

nomat

tää sähköpostilla (info@iinlehti.fi) omia
kuviaan iiläisistä paikoista, jotka ovat
tunnistettavissa. Mielellämme julkaisemme sopiviksi katsomiamme kuvia.

Vielä virtaa ja
pokka pitää!

Valokuvat
Fotokioskista
Valokuvaamo Salama
Juho Tauriainen
Sorosentie 2, 91100 Ii
040 743 8373

Maila Maalismaa
eläkeläinen, Ii

86

Kuvakoot
ja hinnat
Perusmaksu 2,90 €

10 x 15 cm

0,35 €

15 x 20 cm
• Kunnan reuna-alueiden ja
heikompiosaisten puolustaja
• Valtuustossa vähiten poissaoloja,
eniten aloitteita
• Maahanmuuttokriittinen

Harri Sanaksenaho
harrisanaksenaho@gmail.com
puh. 0400 373 623

1.90 €

20 x 30 cm

4.50 €

Liikkeen aukiolot voi
tarkistaa facebookista
Studio Salaman sivuilta.
Joka viikko päivittyy uudet.

www.studiosalama
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Sata linnunpönttöä Iihin

Komea rivi
linnunpönttöjä!
Iipajalla osallistutaan Miljoona linnunpönttöä – talkoisiin toteuttamalla Suomi
100- juhlavuoden kunniaksi 100 linnunpönttöä Iihin.
Kaikki pajalaiset ovat olleet
mukana linnunpönttöjen rakentamisessa ja koristelussa.

Pöntöt erottuvatkin tavanomaisesta hienoine kuvituksineen ja voimalauseineen,
kun pajalaiset ovat saaneet
vapaat kädet luovasti koristella pöntöt. Kaikki pöntöt
on myös numeroitu.
Puutyöosaston
ohjaaja

Linnun koti.

Janne Hyvönen tietää kertoa,
että tärkeää linnunpönttöjen tekemisessä on mitoittaa
pöntöt oikein kullekin lajille. Iipajalla on valmistettu
pönttöjä muun muassa sinitiaisille, kirjosiepoille ja hömötiaisille.
Kun 100 linnunpönttöä
on kirjattu Miljoona linnunpönttöä- talkookampanjaan,
Iipaja lahjoittaa kaikki tekemänsä linnunpöntöt Iin kuntalaisille. Kuntalaiset saavat
hakea pönttöjä Micropoliksessa sijaitsevalta Iipajalta
10.–13.4. pajan ollessa auki
kello: 8-15. Pönttöjä lahjoitetaan yksi kappale henkilöä kohden. Aktiivisuutta
toivotaan kuntalaisten osalta, jotta kaikki 100 pönttöä
saataisiin varmasti puihin ja
käyttöön vielä tulevana kesänä!
Iipaja on osa Iin työllistämispalveluita. Siellä saa
mahdollisuuden
työntekoon, uusien työtaitojen
oppimiseen sekä apua työnhakuun ja koulutus- ja työelämäpolun suunnitteluun.
Palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille iiläisille työttömille työnhakijoille. Iipajan

Projekti käynnistyi torstaina 23.3.

Linnunpönttöjä kokoamassa.
toimintaan kuuluu myös
koulutuspaketteja, joissa käsitellään mm. elämänhallintaa, terveyttä ja muita
ajankohtaisia aiheita. Arjen
lomassa pajalla laitetaan yh-

dessä ruokaa, tehdään retkiä
ja liikutaan sekä tutustutaan
Iin palveluihin. Suomi 100 –
juhlavuoteen on osallistuttu
vuoden aikana muun muassa suomalaisen kulttuurin,

urheilun ja musiikin teemapäiviä viettäen.

Riia Jesiöjärvi
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Maksaja: Iin Kokoomus ry

Aprillipilkit kuivalla maalla

Heli-Hannele Haapaniemi ja Riia Jesiöjärvi toimivat ”sisäänheittäjinä” aprillipilkkien ongintapaikalle.

Aprillipilkeillä kaikki lapset saivat saalista.

Iin
Vihreät
tempaisivat aprillipäivän kunniaksi Aprillipilkit nimisellä Lastentapahtumalla Iin
S-Marketin edessä lauantaina. Tapahtumassa lapsilla

oli mahdollisuus pilkkiä itselleen palkinto, saada ilmapallo mukaan sekä nauttia
kaakaota. Aikuisille tarjolla
oli kahvia ja kaakaota. Kahden tunnin aikana paikalla

vieraili runsaasti sekä lapsia, että aikuisia ja kahvia
joudumme välillä käymään
keittämässä lisääkin, kertoi
Iin Vihreiden puheenjohtaja
Matti-Tapio Rissanen.
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Iiläistä kouluelämää
Kohta päättyvän vaalikauden aikana Iin koulujen
johtamisjärjestelmä
uudistettiin aluerehtorijärjestelmästä koulukohtaiseen
johtamiseen. Uudistuksella
haettiin koulujen identiteetin ja yksikköjen lähiesimiesjohtamisen vahvistamista.
Uudistus on ollut hyvä ja
koulujen omaleimaisuus on
pääsemässä esille entistä
enemmän. Johtamisuudistus
vietiin Keskustan johdolla
ryminällä läpi kesken edellisen lukuvuoden. Toisaalta koulujen henkilökunnat
pääsivät välittömästi heti kevätlukukauden 2016 alussa
aloittamaan koulun pedagogisen toimintakulttuurin kehittämisen.

Olemme Iin kouluissa ottamassa ensi syksynä merkittävän digiloikan. Kiitos
nykyisen opetus- ja varhaiskasvatulautakunnan linjauksen. Ensi syksynä kaikki
seiskaluokkalaiset ja lukion
ensimmäisen luokan oppilaat saavat käyttöönsä henkilökohtaisen tietokoneen.
Lisäksi kaikille kouluille
hankitaan merkittävä määrä tabletlaitteita ja läppäreitä jo aiemmin hankittujen
laitteiden rinnalle. Kouluissa lisätään sähköisten opetusmateriaalien käyttöä mm.
ostamalla digikirjoja. Sähköisten materiaalien hankkiminen lisää opetuksen
monipuolistamista ja vahvistaa oppilaiden ja opis-

kelijoiden
mielenkiintoa
oppimista kohtaan koulun
toimintakulttuurin kehittymisen rinnalla.
Keskusta kannattaa laajaa
kyläkouluverkkoa ja kaikkien koulujen tasapuolista kehittämistä. Kyläkoulu
on kylän henkinen ja toiminnallinen keskus. Koulu
vahvistaa kylän asukkaiden
yhteisöllisyyttä. Meillä Iissä on upea lähikouluverkko. Sitä tulee edelleenkin
vaalia. Menneen talven aikana Ylirannan koulu on
korjattu ja Olhavan koulu
jatkaa edelleen nykymuotoisena opinahjona. Aseman koulu tekee upeaa työtä
luonto-opetuksen iiläisenä
mallikouluna. Kuivaniemel-

lä yhtenäiskoulu vastaa
Kuivaniemen alueen opetuspalveluista.
Iin lukion asema on vankka. Opiskelijamäärä on kasvanut aiempiin vuosiin
verrattuna ja mm. lukion
kansainvälinen toiminta on
esimerkillistä. Lukion kurssitarjottimen laajuudesta tulee jatkossakin huolehtia.
Haminan koulu saa Kirkkotielle uuden opetussuunnitelman mukaiset tilat
syksyksi 2017. Vanha kouluosa puretaan kesän 2017
aikana ja jäjelle jäävä osa peruskorjataan tulevan syyslukukauden aikana. Koulu on
toiminut viimeisen kahdeksan vuoden ajan enemmän ja
vähemmän tilapäistiloissa.

Milloin opetusta on annettu koulun viereisessä kerrostalossa tai pihalle tuoduissa
viipalekouluissa. Viimeinkin
Haminalla päästään asettumaan taloksi ja koulu pääsee
vähitellen asettumaan normaaliin arkeen. Tilapäisyys
on vaatinut niin oppilailta
kuin koko henkilökunnalta
erittäin paljon venymistä ja
luovuutta.
Jatkossa kouluremontteja tulee tehdä niin että jokaisella iiläisellä lapsella olisi
mahdollisuus turvalliseen
oppimisympäristöön.
Iin
kunnan opetuksenjärjestäjänä tulee tulevaisuudessakin
pitää huoli tältäkin osin lasten ja nuorten turvallisuudesta. Kouluissa vietetään

monta monituista tuntia päivittäin.
Iin kouluelämän kannalta olisi tärkeää, että esille
noussut liikuntahallihanke
kaikkine mahdollisine lisukkeineen vietäisiin mahdollisimman nopeasti maaliin.
Liikuntahalli tukee koulujen liikuntakasvatusmahdollisuuksia merkittävästi.

seinätön/starttipaja jne. pienentävät
työttömyysprosenttia väliaikaisesti. Samoja
asiakkaita pidetään kuntouttavassa työtoiminnassa vuositolkulla. Ohjautuuko he
oikean palvelun piiriin?
Työttömyyden hoitoon uuden valtuuston tulee ottaa
todella kantaa ja siihen pitää
tarttua kunnolla.
Nuorten syrjäytyminen
on suuri ongelma. Mutta
näen, että syrjäytyminen ei
ole pelkästään nuorten ongelma. Vaan kaikki työttömät syrjäytyy sosiaalisesta

elämästä. Myös hyväkuntoiset eläkeläiset jäävät taka-alalle. Eikö heistä olisi
hyötyä esimerkiksi nuorien
opettamiseen.
Kädentaitoja.
Monella eläkkeellä olevilla on jotain erikoista osaamista ja ne
mielestäni tulisi hyödyntää.
Esimerkiksi pajalla voitaisiin
järjestää viikon mittaisia kädentaitokursseja, jossa nämä
osaajat olisi vetämässä kurssia. Henkilöstö saisi samalla uusia oppeja käytäntöön.
Paljon olisi tehtävää, mutta
se onnistuu vain kovalla yh-

teistyöllä. Uskon parempaan
tulevaisuuteen. Ehdokkaita
on mistä valita, joten äänestämään kaikki joukolla. Vain
äänestämällä voi vaikuttaa.

ta-asukkaat, mutta totean
Tuntemattomassa sotilaan
Hietasta mukaillen: ”En mää
täs syyllist kaippa yhtään,
praatailuu toreilla ja turuilla mää kaippaan.” Ja tietysti sitä, että jokainen käyttäisi
ääntään nyt, kun se vaaleissa mahdollista on.
Kuntaliitos aiheutti tietysti arvostelua. Muutos oli
asukkaille liian iso ja konsestusta yksityisten ihmisten
tasolla ei voi mitenkään vaatia. Kaikki yli 9000 asukastako tyytyisivät edustajiensa
tekemiin päätöksiin? Mah-

dotonta. Sitä paitsi demokratiassa pitää kestää arvostelu,
kärkeväkin. Enkä syytä pettureiksi niitä, jotka olivat
Ouluun päin kallellaan aikanaan, kun Iin itsenäisyys ratkaistiin.
Mielipide on demokraattinen oikeus ja sopii kunnallisen
konsessuksenkin
rajoihin. En ole vakoillut
kunnanvaltuustoa, vaikka
loppukaudesta minut korotettiin varavaltuutetuksi.
Kaikesta ympäriltä kuuluneesta pöhinästä oon
päätelly, että yhteisen Iin

asialla ollaan puolue ko puolue. Onnija vastustajille,
vaikka tietenki toivon, että
me keskustalaiset voitamma.

Jari-Jukka Jokela

Katse tulevaisuuteen
Vaalipäivä lähestyy. Äänestäjät miettivät, kannattaako
lähteä äänestämään. Ei ne
asiat kummene kuitenkaan.
Näin on mennyt tietyissä
asioissa.
Entisen
Kuivaniemen
kunnan alue on alkanut hiljentyä. Saa laulaa, että hiljainen on kylätie. Palvelujen
puolesta saa taistella. Ihmetyttää kyllä se, että kuntaliitoksen tarkoituksena ei ollut
tällainen tavoite.
Tavoitteena oli hakea
säästöjä esimerkiksi kunnan henkilöstöstä. Eläköi-

tymisen jälkeen uusia ei
virkoihin oteta. Nyt on tainnut käydä, että henkilöstöä
on jäänyt eläkkeelle, mutta virat ovat jääneet. Sihteerit tekevät suurimman työn,
päälliköt/ johtajat kantavat
papereita heille, että pistäkäähän vauhtia sormiin. Ei
mielestäni jonkun siivoojan
irtisanominen tuo säästöjä,
vai kuinka on?
Uuden valtuuston tulee
ottaa ohjat oikeasti käteen,
ei niin, että ohjat roikkuvat. Johtavissa asemissa olevat henkilöt tulee ottaa myös

tarkasteluun, heidän työpanoksensa, onko se riittävä. Miten esimiesten käytös
henkilöstöön? Onko henkilöstöllä motivaatiota tehdä
annetut työt? Pompottaako joku henkilöstöä? Henkilöstöllä tulee olla selkeät
ohjeet ja heidän tulee saada arvostusta esimieheltään.
Työttömyyden hoito polkee
paikallaan.
Työttömyysprosentti
ei todellisuudessa ole sitä,
mitä annetaan julki. Esimerkiksi kurssit, kuntouttava työtoiminta, työkokeilut,

Pentti Jokela

Konsensus kuntatasolla
Takavuosien repiviin valtakunnan tason poliittisiin
kriiseihin keksittiin taikasana konsensus, jolla irrottiin tukkanuottasilla olosta.
Ratkaisussa
hyväksyttiin
pitkä rivi kompromisseja, mikä politiikassa merkitsi sanaa: SESAM eli aukene.
Takavuosien,
esimerkiksi
1970-1980-lukujen, Iin poliittiseen elämään olisi tarvittu konsensusta. Se ei ollut
mahdollista silloin, kun rajat railoina aukeni vielä. Jos
ei muuta ei voitu, marssittiin
ulos kokoussalista.

En valehtele. Moni näissä kuntavaaleissa ehdolla
oleva muistaa ajan hengen.
En osoita sormella suuntaan
tai toiseen. Turha repiä, kun
nykyistä Iitä rakennamme.
Sitä vain suren, että kuntaliitos jäi pienemmäksi kuin
oli alunperin suunniteltu.
Meillä oli jo kuntayhteistyötä kolmen kunnan tasolla: yhteinen liikunnan
ja kulttuurin lautakunta
esimerkiksi(Ii-KuivaniemiYli-Ii), jonka puheenjohtajana neljä vuotta toimin. Yli-Ii
erkani kuntaliitostriosta de-

mokratian säännöillä, ei siinäkään mitään ja tervetuloa
Jakkukylä Iihin nyt, kun
asukkaat näin haluavat!
Jotakin mystistä Iin ja YliIin suhteissa minusta on, jotain samaa kuin muinaisen
Spartan ja Ateenan, toinen
sisämaassa, toinen rannalla. Onneksi ei ole tarvinnut
aseisiin tarttua muuten kuin
yhteisrintamassa. Ja on sitä
Iinkin sisällä häätynyt hakea
kovasti konsensusta asuinalueiden välillä, esimerkiksi Olhavan sisämaalaiset
kontra Iin keskustan ran-

Pentti Puolakka

Ei ainoastaan sanoja, vaan myös
tekoja kunnan reuna-alueiden parhaaksi
Näiden kuntavaalien yksi
tärkeimmistä teemoista on
kunnan reuna-alueiden elinvoimaisuuden ja yhdenvertaisuuden puolustaminen.
Monella se jää sanoiksi, mutta minulle se tarkoittaa myös
tekoja. Ii valittiin vuoden
2015 kylämyönteisimmäksi
kunnaksi
Kuntamarkkinoilla. Valinnan suoritti Suomen
Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry. Valinta ei ollut
sattumaa ja sen eteen on täy-

tynyt tehdä töitä. Olen oman
korteni kantanut kekoon,
vaikka täytyy muistaa että
yhteistyöllä kaikki hyvä on
saatu aikaan.
Iin
kunnanvaltuusto
päätti 7.11.2016 esityksestäni
pitää valtuuston koon (35) ja
kunnanhallituksen jäsenten
määrän (11) nykyisellään.
Kuntalaki (410/2015) säätää
kuntien, joiden asukasmäärä
on 5 001–20 000, valtuutettujen vähimmäismääräksi 27.
Perusteluina esitykselle-

ni oli, että Ii on maantieteellisesti laaja kunta, sisältäen
monia eri kyläyhteisöjä .
On tärkeää, että eri alueiden
ääni kuuluu päätöksiä tehtäessä. Mikäli valtuutettujen
määrä olisi tiputettu vähimmäismäärään, oli ennakoitavissa, että edustus kyliltä
vähenee, joltain kyläyhteisöltä jopa loppuu.
Kuntaliitoksen myötä välimatkat ovat pidentyneet
ja matka seuraamaan julkisia valtuuston kokouksia

on pidentynyt huomattavalla osalla Iin kuntalaisia.
Lähes
olemattomattomat
joukkoliikenneyhteydet eivät mahdollista tasa-arvoista
kuntapäätösten seuraamista
paikan päältä. Tilanteen parantamiseksi tein 27.2.2017
valtuustoaloitteen Iin kunnanvaltuuston
kokousten
osittaiseksi kierrättämiseksi kuntakeskuksesta suurimpiin kyläkeskuksiin. Näihin
lukeutuvat Kuivaniemi, Olhava sekä tulevan osakun-

taliitoksen myötä Yli-Iin
Jakkukylä.
Esitin myös kuntalaisten
kannalta merkittävämpien
valtuustopäätösten kyseessä
ollessa kokeellisesta valtuuston kokousten videoimista,
streemausta sekä taltiointia.
Tämä mahdollistaa kokouksen seuraamisen etäältä,
joko suorana lähetyksenä
tai jälkitallenteena tietokoneen avulla. Lopputuloksena nämä toimenpiteet tuovat
kunnalliseen päätöksente-

kooon lisää avoimuutta ja tasa-arvoisen mahdollisuuden
seurata päätöksentekoa.

Harri Sanaksenaho
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Huolenpitoa- huomennakin, sitoutumattoman
ajatuksia keskustalaisista arvoista
Henkilökohtaisesti haluan
pitää huolta siitä, että meillä kaikilla iiläisillä olisi hyvä
olla. Asuinpaikasta riippumatta meillä pitäisi olla turvallinen ja hyvä olo kotona.
Meidän pitäisi uskoa ja luottaa siihen, että minua ei jätetä yksin ja että minä saan
hoitoa ja hoivaa, mikäli siihen tarvetta ilmenee. Pääsen
kodistani myös kouluun, ostoksille, pankkiasioille ja
harrastuksiin.
Iin kaltaisessa mukavan
inhimillisen kokoisessa kunnassa me varmaan kykenemme tällaiset perusasiat
hoitamaan. Se on tahto- ja arvokysymys. Iin kunnalla on
hyvä maine siitä, että asioita on pystytty viime vuosina

sopuisasti päättämään ja tarkalla taloudenpidolla ja oikean suuntaisilla päätöksillä
varmistettu se, että voimme
pysyä itsenäisenä kuntana.
Sopivan pienessä yksikössä asioita voidaan ratkaista
paremmin myös yksilöiden
näkökulmasta, suuruuden
ihannointi ja sen talouspainotteinen näkökulma helposti ohittavat tavallisen
pienen ihmisen ja pienen kylän todelliset tarpeet.
Haluan pitää osaltani
huolen siitä, että iiläiset lapset ja nuoret saavat hyvät
olosuhteet koulunkäyntiin
ja opiskeluun. Tutkimukset osoittavat sen, että lasten
turvallinen kouluympäristö pienissä ja keskisuurissa

kouluissa antaa paremmat
eväät elämään kuin suurissa massakouluissa. Toki
suurissa kouluissa voidaan
järjestää monipuolisempaa
opetusta ja valinnaisuutta on
enemmän, mutta paljon varjopuoliakin asialle kuitenkin
löytyy. Iissäkin tulee säilyttää kyläkouluja niin kauan,
kun ne pysyvät toimintakelpoisina sekä oppilasmääriltään että tiloiltaan.
Haluan pitää huolta siitä, että sivistys- ja harrastustoiminta jatkuu. Elämisen
laatuun liittyy se, että jokaisella on mahdollisuus
sivistää itseään erilaisilla
kursseilla, kirjoja lukemalla
ja muutakin kulttuuritoimintaa harjoittamalla. Kulttuu-

rin piiriin luen kuuluvaksi
myös liikunnan ja urheilun.
Suomalaisten yleiskunto taitaa olla heikkenemään päin,
sen korjaamiseen tulee panostaa, koska sillä on selvä
vaikutus meidän terveydentilaamme ja sitä kautta terveydenhoidon kustannuksiin.
Vaikka
terveydenhoidon
organisointi kunnan vastuulta poistuukin, olemme
kuitenkin kaikki maksumiehiä
tulevaisuudessakin
soten kustannuksiin. Samalla tavoin kuin liikunta, myös
kaikenlaisten taiteiden harrastaminen lisää ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja
hyvää elämää.
Huomennakin – tulevaisuutta emme tiedä, mutta

omilla toimillamme voimme
pyrkiä edesauttamaan parempaa tulevaisuutta. Myös
keskustalaisuus on ”vihreyttä”, arvostamme luontoa
ja monimuotoisen luonnon
suojelua. Meidän pitää päätöksillämme turvata se, että
tulevat sukupolvet voivat
nauttia puhtaasta luonnosta
ja kalaisista vesistöistä. Tulevaisuutta on myös se, että
vireä yritystoiminta ylläpitää eurot sopivalla tavalla
pyörimässä, se tuo kuntaan
työllisyyttä ja ostovoimaa, ilman näitä ei enää nykypäivänä pärjää.
Lähimmäisestä huolehtiminen – sitä tuo huolenpito
myös tarkoittaa. Voisimmeko me kaikki olla niitä ar-

Sinun äänelläsi on väliä
Tätä juttua kirjoittaessa (2.4.
klo 12) iiläisistä oli käynyt
äänestämässä 15%. Moni siis
vielä miettii tai haluaa vain
nauttia varsinaisen vaalipäivän tunnelmasta.
Äänestäminen on oikeus
ja velvollisuus, jota jokaisen
pitäisi käyttää. Demokratia toteutuu parhaiten, kun
päätöksentekoelimet edustavat oikeasti niitä arvoja, mitä
kuntalaisetkin. Nukkuvien
puolue ei perinteisesti suuresta suosiostaan huolimatta
tee mitään kenenkään eteen.

Onko sinun valtuutettusi nuori vai kokeneempi?
Haluatko sinulle tärkeitä asioita ajaneen jatkavan
työtään vai kaipaatko uusia tuulia päätöksentekoon?
Haluatko ehdottomasti äänestää yrittäjää, jonkin alan
osaajaa, työnhakijaa tai eläkeläistä? Onko tärkeintä saada joku yksittäinen tavoite
maaliin vai toivotko ehdokkaasi edustavan laajemmin
arvojasi? Edustaako sinua
parhaiten samassa elämäntilanteessa oleva, opintojen

tai kokemuksen kautta asioihin perehtynyt tai vaikka samoissa harrastuksissa
viihtyvä ihminen? Onko sukupuolella väliä valintaa
tehdessäsi? Ehdokkaat ovat
olleet liikkeellä aktiivisesti
jo viikkoja ja jatkavat vaaleihin asti. Valintaa ei tarvitse
tehdä summan mutikassa.
Pyrimme helpottamaan (tai
voihan se vaikeuttaakin) valintaasi olemalla esillä toreilla, tapahtumissa, lehtien
sivuilla, vaalikoneissa ja somessa.

Miksi minä
lähdin ehdolle?
Olen ehdokkaana ensimmäistä kertaa ja lähdin mukaan koska haluan olla
mukana panostamassa kuntalaisten kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin. Haluan kehittää kuntaa tasapuolisesti
ottaen huomioon myös syrjä seudut kunnassa. Tavoitteet ja asiat mitä haluan ajaa
valtuustossa:
Palveluiden
säilyminen kunnassa. Tasavertaisuus asuinpaikkaa tai

ikää katsomatta. Ikäihmiset,
lapset ja vammaiset ovat lähellä sydäntäni.

Kati Södö

Keskustan listalta löytyy ehdokkaita jokaiseen
makuun. Viime viikolla julkaistussa vaaliliitteessä me
kaikki esittäydyimme lyhyesti. Lisäksi muutamat
kirjoittelivat pidemmästi ajatuksiaan. Tässä liitteessä jatkamme samalla linjalla.
Puolueeseen katsomatta voidaan varmasti olla samaa mieltä, että tärkeintä
on se, että äänestää. Toiseksi tärkeimpänä tulee se, että
äänestyslipukkeeseen päätyisi Keskustan ehdokkaan

7.4. Perjantaina klo 16-18
paistamme makkaraa Kärkkäisellä
8.4. Lauantaina klo 10-15
	Keskustan pöytä Lukiolaisten messuilla

Muista
!
äänestää

Keskustan ehdokkaat liikkeellä

Aili-Marja Alaraasakka hernesoppaa jakamassa.

Riikka Ruonala
Valtteri Paakki

Keskustan ehdokkaat liikkeellä

Kuntavaalit |Ii | Suomen Keskusta r.p.
Vaalipäivä 9.4.2017

Lauantaina 1.4. Keskustan iin
kuntavaaliehdokkaat
tarjoili
hernekeittoa S-marketin pihalla
Iin keskustassa ja sunnuntaina
2.4. hernekeittoa tarjoiltiin Kuivaniemellä. Tulevana perjantaina 7.4. Keskustalaiset paistaa
makkaraa Kärkkäisen edustalla ja lauantaina 8.4. kuntavaaliehdokkaita on mukana myös
Lukiolaisten messuilla, jossa
Keskustan porukalla on oma
pöytä.

numero. Sunnuntaina on viimeinen tilaisuus vaikuttaa.
Juuri sinun äänesi voi ratkaista. Kukaan ei ole varma
läpimenijä, ennen kuin äänet
on annettu ja laskettu. Käytäthän äänesi hyvin?

Lauantaillisessa hernekeittotarjoilutilaisuudessa kävi kuhina.

jen enkeleitä toisillemme ja
omilla tavoillamme ja keinoillamme vaikuttaa toistemme
hyvinvointiin.
Kunnan päättäjät toteuttavat
tuota lähimmäisyyttä hyvillä, järkevillä, tasa-arvoisilla
ja inhimillisillä päätöksillä,
mutta myös yksityisinä ihmisinä.

Ari Rautakoski

Miksi me
asutaan
Iissä?
Ii on kaunis.
Iissä on hyvä elää.
Iiläiset on ystävällisiä.
Iiläiset naiset ovat
kauniita.
Iiläiset miehet ovat
komeita.
Iissä on Suomen kaunein
jokisuisto.
Iiläiset virkamiehen
ovat viisaita.
Iissä on Suomen pienimmät
liikenneympyrät.
Niinpä niin, mennään positiivisen kautta, meillä on
hyvä kunta ja me voidaan
tehdä siitä jopa vielä parempi - siis paras. Ollaan ylpeitä
me asumme Iissä, tuossa ainoassa yhden kirjaimen pitäjässä.

Ahti Häyrynen

Huolenpitoa
-huomennakin.
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Iin Keskustan
kuntavaaliohjelma

Pidetään yhdessä huolta
Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan Keskusta
haluaa jatkaa vastuullista työtään Iin kehittäjänä perinteitä kunnioittaen ja tulevaisuuteen katsoen. Maakuntauudistus antaa kunnalle mahdollisuuden keskittyä entistä paremmin sivistyksen, elinvoiman ja
yhteisöllisyyden sekä hyvinvoinnin edistämiseen.
Me haluamme olla huolehtimassa Iistä ja iiläisistä –
huomennakin.
Haluamme pitää huolta
palveluiden saatavuudesta
Kunnan rooli on muuttumassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjästä kuntalaisten edunvalvojaksi. Muutosta tehdään nyt ja on tärkeää, että huolehdimme palveluiden saatavuudesta olemalla aktiivisia
ennen uudistusta ja sen jälkeen. Terveyspalveluiden
on säilyttävä kunnan molemmissa päissä. Keskustan
vahvuus koko maakunnassa muodostaa tärkeän vaikuttamiskanavan puolueen kautta.
Keskusta haluaa pitää päivittäiset palvelut lähellä
kuntalaista. Lähikoulut, lukio omassa kunnassa, terveyskeskus, työllistymisen ja yrittäjyyden tukeminen
on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan paikallisina ja helposti tavoitettavina.
Keskittämisen sijaan monet palvelut voidaan tuoda lähemmäs jokaista kuntalaista kehittämällä liikkuvia ja sähköisiä palveluja. Iihin tarvitaan rohkeita,
toimivia ja ajanmukaisia ratkaisuja kuntalaisten parhaaksi. On tärkeää tukea toimivaa infrastruktuuria.
Valokuidun rakentaminen koko kunnan alueelle tukee asumista ja yrittäjyyttä kaikkialla kunnassa.
Ii on nimetty Suomen kylämyönteisimmäksi kunnaksi ja haluamme olla tuon tittelin arvoisia.
Haluamme avoimen, keskustelevan
ja hyväntuulisen Iin
Iin tulee olla kunta, joka erottuu edukseen ketteryydellään ja rohkeilla ratkaisuillaan. Kuntalaisten pitää
voida osallistua, vaikuttaa ja ottaa kantaa joustavasti
kaikissa tärkeissä asioissa jo valmisteluvaiheessa.
Haluamme Iin edelleen kasvavan väkiluvultaan.
Vetovoimaa voidaan lisätä positiivisilla mielikuvilla
ja antamalla niille katetta. Perhe-, yrittäjä- ja ympäristöystävällisyyden tulee näkyä konkreettisina tekoina. Jokainen uusi iiläinen toivotetaan tervetulleeksi ja
heitä tiedotetaan kunnan, yritysten ja yhdistysten tarjoamista mahdollisuuksista ja palveluista.
Kunnan tiedottamista tulee parantaa. Liikunta-,
leikki- ja ulkoilupaikoista sekä kunnan, yritysten ja
yhdistysten tarjoamista harrastuksista ja palveluista
annetaan koottua ja ajantasaista tietoa, joka jokaisen
kuntalaisen on helppo löytää.
Keskusta on sivistysliike
nyt ja tulevaisuudessa
Keskustalle on valtakunnallisestikin tärkeää korostaa sivistyksen merkitystä. Maakuntauudistuksen jälkeen sivistyspalvelut ovat entistä suuremmassa roolissa ja niiden puitteissa voidaan osaltaan edistää
kuntalaisten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille halutaan tarjota hyvät eväät elämään ja kasvattaa heis-

tä itsestään, toisistaan ja ympäristöstään huolehtivia
aikuisia. Perheille tulee tarjota erilaisia vaihtoehtoja
lasten kasvatuksen tueksi. Päivähoidon rinnalle tulisi tuoda avointa varhaiskasvatusta ja enemmän aktiviteetteja vapaa-aikaan. Vanhemmuutta tuetaan auttamalla perheitä verkostoitumaan. Me keskustalaiset
haluamme, että päiväkodit ja lähikoulut kiinnittävät
huomiota liikkumiseen, yhteisöllisyyteen ja ympäristöasioihin sekä paikalliseen kulttuuriin. Iiläisellä nuorella pitää olla mahdollisuus jatkaa opintietään omassa lukiossa. Yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan osana
peruskoulun ja lukion opetusta.
Ihminen ei ole koskaan liian vanha oppiakseen. Sivistys ja kulttuuri ovat tärkeitä vielä koulupolun jälkeenkin. Kunta voi omalta osaltaan tarjota virikkeitä ja mahdollisuuksia kehittää itseään sekä rikastuttaa
arkeaan.
Kunnan on tuettava
monipuolisia harrastuksia
Liikuntapaikkoihin ja niiden ylläpitoon panostaminen edistää kuntalaisten hyvinvointia ja tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet jokaiselle kuntalaiselle tasapuolisesti. Monitoimihalli Haminaan on
hanke, joka tulee selvittää ja rakentaa ottaen aikataulutuksessa ja laajuudessa huomioon kunnan talouden
kantokyky ja kuntalaisten tarpeet. Kaavoituksessa ja
keskustan kehittämisessä tulee ottaa huomioon viihtyisyys ja ulkoilumahdollisuudet.
Kansalaisopiston tarjontaa tulee kehittää niin, että
mahdollisimman moni pääsee harrastusten piiriin
asuinpaikasta riippumatta. Etenkin alle kouluikäisten lasten ja ikäihmisten tarpeista tulee huolehtia.
Ikäihmisten hyvinvointipalveluihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kunnan tulee tarjota
puitteet, jotka edesauttavat toimintakyvyn säilyttämistä sekä itsestä ja toisista huolehtimisen mahdollisuuksia. Tämä edellyttää hyviä harrastustiloja ja verkostoitumista järjestöjen kanssa. Vapaaehtoistyön
malleja tulee kehittää toimiviksi sosiaali- ja terveyspalvelujen ollessa vielä omissa käsissä.
Kylien elinvoimaisuus edellyttää vireää yhdistystoimintaa. Kunta voi omalta osaltaan tukea sitä tarjoamalla tiloja ja tukea kolmannelle sektorille.
Kaikkia palveluita ei ole mahdollista tarjota pienessä kunnassa. On tärkeää, että Iistä pääsee kulkemaan
tarvittaessa kauempanakin myös ilman omaa autoa.
Tämä vaatii lisää panostuksia joukkoliikenteeseen.
Elinvoimaa omista
vahvuuksista
Keskusta on tehnyt Iissä pitkään työtä ympäristöystävällisyyden eteen. Olemme edelläkävijäkunta mitä
tulee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hyvää
kehitystä pitää jatkaa ja kehitettävää riittää. Paikallista energiantuotantoa, vähäpäästöisempää liikkumista, lähiruoan hyödyntämistä, puurakentamista ja
ympäristöajattelun tuomista jokaisen kuntalaisen arkeen tulee edistää edelleen. Näin luomme kysyntää
ja mahdollisuuksia paikallisille yrityksille – olemassa
oleville ja uusille. Tuulivoimaa lisätään suunnitelmallisesti ja otetaan huomioon sen vaikutukset ympäristöön ja ihmiseen. Keskusta haluaa olla vauhdittamas-

sa päästövähennystavoitteita.
Meri ja joet ovat vahvuuksia, joista on syytä pitää huolta ja korostaa kaavoituksen suunnittelussa ja matkailussa. Vesistöjen tilan, erityisesti vanhanuoman parantaminen, ja kalateiden rakentaminen
on tärkeää. Haluamme, että iiläiset pääsevät entistä
paremmin nauttimaan vesistöjen tuomista mahdollisuuksista ja niiden elinkeinopotentiaalia halutaan
hyödyntää työpaikkojen ja aktiviteettien lisäämiseksi.
Ii tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia asumiseen.
Toiveisiin voidaan vastata, olipa kyse tasokkaasta ja
edullisesta vuokra-asumisesta tai omakotirakentamisesta. Keskusta haluaa mahdollistaa rakentamisen
kaavatonttien lisäksi myös haja-asutusalueella tulevaisuudessakin.
Omista vahvuuksista halutaan ammentaa. Ii on historiallinen kulttuuripitäjä, jolla on runsaasti luonnonvaroja, hyvä maine paikallisen energiantuotannon
edistäjänä ja rohkeutta tehdä asioita eri tavalla. Haluamme kunnan jatkossakin olevan omaleimainen,
maaseutumainen ja viihtyisä kunta, jossa ymmärretään, että kaikki suuri ei ole kaunista ja kuntalaisten
tarpeista huolehditaan ihmisläheisesti. Omiin vahvuuksiin nojaten ja yritystoimintaa kehittäen haluamme lisätä kunnan vetovoimaa ja työpaikkoja alueella. Kasvava väkiluku mahdollistaa yritystoiminnan
lisääntymisen. Iihin kaivataan tekemisen meininkiä!
Maa- ja metsätalous ovat edelleenkin tärkeitä toimialoja, joiden pohjalta voi kehittyä monipuolista
yritystoimintaa. Perinteisen maatalouden tueksi tarvitaan matkailuun, lähiruokaan ja biotalouteen liittyvää yrittäjyyttä.
Vakaa ja ennustettava kuntatalous
on itsehallinnon perusta
Ii tähtää kasvuun, mutta se on tehtävä maltilla. Kuntatalous on viimeisen kahden vaalikauden aikana ollut hyvässä nousussa, mutta raskas investointiohjelma rasittaa sitä kasvavissa määrin. Tulevaisuuden
tulopohjan ennustaminen on haasteellista isojen
muutosten ollessa valmisteilla. Haluamme Iin säilyvän itsenäisenä. Tämä edellyttää tarkkaa taloudenpitoa. Investoinnit on syytä aikatauluttaa oikein ja vaihtoehtoisia rahoitusmalleja tutkia jokaisen hankkeen
kohdalla. Tarvitsemme kasvua, mutta sen on oltava
hallittua. Kiinteistöjen hoidossa ja kunnostamisessa
on päästävä tilanteeseen, jossa korjausvelkaa ei pääse kertymään ja investointeja voidaan tehdä suunnitelmallisesti.
Iissä on yksi maakunnan korkeimmista työttömyysasteista ja korkea nuorisotyöttömyys. Työttömyydestä on syytä olla huolissaan. Kunnan on kaikissa päätöksissään ja toimissaan otettava huomioon
vaikutukset paikalliseen yrittäjyyteen ja työllisyyteen.
Keskusta haluaa tehdä vastuullista ja vakaata politiikkaa ylisukupolvisesti ajatellen. Kuntaa voidaan
rakentaa keskustellen ja järkevästi hyvässä yhteistyössä. Pidetään yhdessä huolta siitä, että lapsillemme jää Ii, joka on paremmassa kunnossa, kuin työmme alkaessa.
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PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE R.P.
KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2017

Honkanen
Lauri

27

eläkeläinen
sit.

Ojala
Anne

Kallio
Juha

28

yrittäjä
sit.

32

sairaanhuoltaja/
työsuojeluvaltuutettu
sit.

Keltamäki
Seppo

pääluottamusmies

Malo
Juho

Räinä
Juha

asentaja

30

poramestari
sit.

34

33
Paaso
Atte

29

yksityisyrittäjä
sit.

Nikkinen
Ville

35
Simula
Kari

31

rakennusmestari

kuorma-autonkuljettaja

36
Säkkinen
Risto

aluetoimitsija

KUNNALLISVAALITAVOITTEET
IISSÄ 2017–2020
37
Viinamäki
Pekka

eläkeläinen

Ilmoituksen maksaja:
Iin Demarit

- Palveluiden turvaamien kaikille kuntalaisille
- Työttömille töitä
- Kunnan on turvattava yritystoiminnan edellytykset
- Opetus kunniaan
- Maksuton päivähoito kaikille
- Harrastustakuu kaikille kuntalaisille
- Monitoimikeskus Iihin
- Elävät ja elinvoimaiset kylät koko kunnan alueella
- Ikäihmisten ennaltaehkäisevien palveluiden turvaaminen
- Julkinen liikenne kuntoon
- Lähiliikennettä tulee kehittää
- Kuntalaisten osallisuuden lisääminen
- Itsenäinen Ii - nyt ja aina!
- Hyvinvointia sulle ja mulle!

Yhteisellä
asialla
Olen ollut kunnanvaltuutettuna neljä kautta ja sitä kautta myös monissa
muissa luottamustehtävissä. Näissä vaaleissa en
asettunut enää ehdokkaaksi.
Jättäessäni kunnanvaltuutetun tehtävät, toivon
minua äänestäneiden antavan äänensä sellaisille Keskustan ehdokkaille, jotka
ovat yhteisellä asialla, eivätkä tavoittele vain omaa
etua.
Tärkeää näissä vaaleissa on myös se, että valituksi tulisivat koko kunnan
tulevaisuudesta ja itsenäisenä säilymisestä huolta
kantavat henkilöt.
Iin kunnan menestys
on saavutettu yhteistyöllä,
ei jonkin puolueen tai yksityisen valtuutetun ehdolla.
Valtuustossa työskentely on mielestäni kokonaisvaltaista.

Pitkän matkan hiihtäjät
lähtevät taipaleelle.

Hiihtokilpailuun riitti
tarpeeksi lunta
Pitkä matkan hiihtokisoissa Illinsaaressa kilpaili tänä
vuonna 21 hiihtäjää lauantaina 1.4.
Näiden kisojen 15 ja 30
kilometrin matkat päästiin
hiihtämään hyvässä kelissä.
– Viime vuonna kisa jäi
väliin, kun ei ollut lunta,
Iin hiihtoseuran Kari Holmström muistelee.
Nuorin hiihtäjistä oli tänä
vuonna 12-vuotias ja vanhin
noin kuusikymppinen.
Kisat järjestetään yleensä kerran vuodessa, jos lunta piisaa.

– Viime viikolla vasta arvottiin pidämmekö kisat
ollenkaan, koska emme tienneet onko lunta vai ei, Holmström kertoo.
Jokainen kisaan osallistunut sai palkinnon. Ne oli
saatu paikallisilta yrityksiltä.
Palkintoina oli muun muassa leipäkasseja, termospulloja ja urheiluvaatteita.
Tulokset:
15 km 1. Tero Leinonen
39.53 2. Marko Ruokokoski 44.10 3. Niina Holmström
46.02 4. Inka Välipakka 49.13
5. Paavo Niemelä 49.27 6. Jo-

hanna Juntunen 52.09 7. Teija Hyry 1.02.02
30 km 1. Antti Harmaala 1.17.56 2. Kauko Heinikoski 1.17.56 3. Hannu
Niemelä 1.17.57 4. Pekka Kukkula 1.18.30 5. Tapio Hökkä 1.22.50 6. Esa
Vasenius 1.22.50 7. Jaana
Niemelä 1.23.13 8. Arto Hiltula 1.25.41 9. Reijo Juntunen
1.29.06 Reijo Isola 1.29.06
11. Jukka Rousu 1.35.22 12.
Simo Tammela 1.36.26 13.
Mauri Miettunen 1.44.17 14.
Kalevi Heinikoski 1.44.17. JR

Matti Kumpulainen

Inka Välipakka (vas.) ja Niina Holmström valmistautuvat pitkän
matkan hiihtoihin.
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Iiläinen yhdistys tai pienyrittäjä:
Tarvitaanko lisää tekeviä käsiä?
Kiinnostaako työllistäminen?
Iin kunnan Työtä luonnosta Iissä –hanke järjestää
maksutonta koulutusta iiläisille pienyrittäjille ja 3.
sektorin toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita työntekijän palkkaamisesta.
Koulutuksen sisältö voidaan sopia tarpeiden mukaan.
Aihealueita ovat esimerkiksi työnantajavelvoitteet,
työsopimusasiat, rekrytointi, palkkakirjanpito ja vakuutukset. Myös muita aiheita voi ehdottaa, esim.
palkkatuen hakeminen TE-toimistosta, työnsuunnittelu ja -ohjaus. Koulutus voidaan järjestää yrityksen
tai yhdistyksen valitsemassa paikassa.
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja
Iin kunta.
Lisätietoja ja yhteydenotot:
Projektipäällikkö Jenni Miettunen
p. 040 147 1045, jenni.miettunen@ii.fi
ii.fi/luonnosta

Tarmoa ja inhimillisyyttä.

Jari-Jukka
Jokela

45
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Kunnalla edelleen
ylijäämäinen talousvuosi
Iin kunnanhallituksessa maanantaina 20.3. saatiin todeta, että yli 10 vuotta kestänyt
ylijäämäinen talouskehitys
jatkuu. Viime vuoden tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää oli 5,8 miljoonaa
euroa.
Kunnanjohtaja Ari Alatossavan mukaan tulosta voi
pitää hyvänä, kun ottaa huomioon, että talousarvioesitys
oli alijäämäinen 0,7 miljoonaa euroa, erikoissairaanhoidon kulut nousivat 1,4
miljoonaa euroa edellisestä
vuodesta ja verotulokertymä pieneni 1.3 prosenttia, eli
31,2 miljoonaa euroa.
Ylijäämäiseen lopputulokseen vaikuttivat tulopuolella valtionosuuksien nousu
ja menopuolella oman toiminnan tehokkuus. Viime
vuonna kunta investoi noin

6,5 miljoonaa euroa palveluiden parantamiseen. Aiemmin tehtyjä investointeja
(mm. terveysaseman korjaustyöt, uusi hoivaosasto)
täydentää kesällä käyttöönotettu uusi keskuskeittiö sekä
hoivaosaston toisen vaiheen
valmistuminen. Alueen rakentaminen tulee tällä erää
valmiiksi, kun syksyllä aloitettu päivätoimintakeskus
otetaan keväällä 2017 käyttöön.

Haminan koulun
remontti edistyy
Haminan koulun peruskorjaussuunnitelmat
hyväksyttiin. Haminan koulun
uudisosa valmistuu kesällä
2017 ja nykyisen koulun peruskorjaus käynnistyy toukokuussa 2017.

Peruskorjauksen yhteydessä nykyisestä koulusta
puretaan huonokuntoinen
kolmikerroksinen osa. Peruskorjattavan osan kerrosala on 1 700 neliötä ja
se käsittää keittiön, ruokasalin, kolme luokkatilaa,
erityiskoulun tilat sekä liikuntasalin
oheistiloineen.
Peruskorjauksesta on laadittu yhteistyössä käyttäjien
kanssa suunnitelmat, jonka
mukaan keittiö laitteineen
uusitaan ja ruokasali laajennetaan entisen kirjaston tiloihin.
Liikuntasalia
laajennetaan poistamalla näyttämö
ja henkilökunnan sosiaalitiloja lisätään. Rakennukseen jäävä kellari eristetään
peruskorjattavista tiloista.
Rakenteisiin tehdään kuntotutkimuksessa todetut kor-

jaustyöt. Uuden ja nykyisen
koulun väliin rakennetaan
yhdyskäytävä. Urakoitsijaksi valittiin Rakennus Oy Oulun Apsilon, jonka tarjous oli
noin 1,5 miljoonaa euroa.

Ääni- ja
valolaitehankintoja
Valtuustolle esitetään, että
Iihin hankitaan digitaaliset
äänentoisto- ja valolaitteet
ulko- ja sisäkäyttöön ympärivuotisiin
yleisötapahtumiin. Tällaisia ovat muun
muassa Iin Lumivalakiat, suunnistuskisat, jääravit
ja tukkilaiskisat. Investoinnin arvo on noin 20 000 euroa. Oulun Seudun Leader
ry on päättänyt myöntää investoinnille saman suuruisen tuen. J-JR

Valtuustoaloite Iin kunnanvaltuuston kokousten
kierrättämiseksi ja videoimiseksi
Keskustan valtuutettu Harri
Sanaksenaho jätti viime kunnanvaltuuston kokouksessa
valtuustoaloitteen, jonka tässä julkaisemme:
Valtuustoaloite Iin kunnanvaltuuston
kokousten
kierrättämiseksi eri kyläyhteisöiden alueelle ja kokousten kokeellisen videoinnin,
streemauksen sekä taltioinnin aloittamiseksi.

Kuntaliitoksen myötä välimatkat ovat pidentyneet
ja matka seuraamaan julkisia valtuuston kokouksia
on pidentynyt huomattavalla osalla Iin kuntalaisia.
Lähes
olemattomattomat
joukkoliikenneyhteydet eivät mahdollista tasa-arvoista
kuntapäätösten seuraamista
paikan päältä.
Täten esitän valtuuston

kokousten osittaista kierrättämistä kuntakeskuksesta
Iin kunnan suurimpiin kyläkeskuksiin. Näihin lukeutuisivat Kuivaniemi, Olhava
sekä tulevan osakuntaliitoksen myötä Yli-Iin Jakkukylä.
Esitän myös kuntalaisten
kannalta merkittävämpien
valtuustopäätösten kyseessä
ollessa kokeellisesta valtuuston kokousten videoimista,

streemausta sekä taltiointia.
Tämä mahdollistaa kokouksen seuraamisen etäältä,
joko suorana lähetyksenä tai
jälkitallenteena tietokoneen
avulla.
Lopputuloksena
nämä
toimenpiteet tuovat kunnalliseen päätöksentekoon lisää
avoimuutta ja tasa-arvoisen mahdollisuuden seurata
päätöksentekoa.

Kevätrieha vanhuksille
Iin hoiva- ja palveluasuntojen kevätrieha -tapahtumaa
vietettiin aurinkoisena kevätpäivänä
keskiviikkona
29.3. Emmintuvan sisäpihalle oli rakennettu leiri. Kolmisenkymmentä vanhusta oli
puettu lämpimiin talvivaatteisiin. Viltit oli levitetty tuoleille. Vanhusten kasvoilta
loisti ilo ja uteliaisuus, kun
pihaan kaarsi hevonen kärryineen. Nyt päästään ajelulle. Vuorotellen vanhus

nostettiin kärryihin ja lähdettiin liikkeelle. Ei tarvinnut keksiä puheen aihetta.
Kyydissä muisteltiin omia
ja naapureiden hevosia, heinäntekoa ja ravejakin.
Pihalla oli tunnelmaa.
Lions puolisot paistoivat
lättyjä ja makkaroita. Henkilökunta huolehti jokaiselle syötävää ja lättykahveja.
Parin tunnin ulkoilun jälkeen vanhukset olivat valmiita päivälevolle. Hyvässä

yhteistyössä toteutettu kevätrieha oli onnistunut. Jokapäiväisistä
rutiineista
poikkeaminen tuo vaihtelua ja lisätyöstä huolimatta
antaa voimia myös hoitajille. Vanhusten iloiset ilmeet
ja kiitokset palkitsevat vaivan. Kaikkien kohdalla uloslähteminen ei heti onnistu.
He tarvitsevat tutun hoitajan houkuttelun ja turvan.
On ilo, että retket ja ulkoilut kuuluvat myös laitosvanhusten elämään.

Pirkko Hanhisalo

Lauri Häyrynen pääsi suomenhevosen rattaille kyytiin. Anna
Perätalo ohjaksissa.

Marke Vähätiitto testasi Lionspuolisoiden lahjoittamaa lämpöpussia.

Kesällä sata vuotta täyttävä Aune Viinamäki lähdössä ajelulle. Hän toimii itse kuskina.

Riehan lopuksi maistuivat lättykahvit.
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat
ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv.
Sähköposti: info@iinlehti.fi

Kuivaniemen nuorisoseura

Yhdistykset toimivat
Onko yhdistykselläsi ilmoitettavaa?
Tässä hyvä tila ilmoittaa
edullisesti tulevasta toiminnasta
Lähetä sähköpostilla: info@iinlehti.fi tai soita
Heimo Turunen 0400 385 281 tai Hannu Rastas 040 743 7349

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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PÄÄSIÄISMYYJÄISET

La 15.4. klo 10-15 Kuivaniemen seuralla
Lasten trullikisa
klo 12-14 lasten karaoke (Syssi)
klo 14 ilmainen bingo

Myyntipaikkavaraukset Raimo 044 209 4496

Bingo

Yli-Olhavan
Maamiesseuralla
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Seuraava Bingo on TI 11.4.2017 klo 18

Uutta:
5 9
20
7
38

ILMAINEN

Odotus-Bingo klo 17.45
palkintona 28” mummopyörä
palloraja 50 !!!

Palkinnot: ostolahjakortit 1x50 €,
vihko (5x30 €, 1x50 €) 1x150 €
Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa!

Järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura

Iin Lehti Oy Iin Yrittäjien uusimpia jäseniä
Iin Yrittäjien uusimpia jäseniä on Iin Lehti Oy, joka
perustettiin viime vuoden
vaihteessa. Yritys liittyi heti
paikallisen yrittäjäjärjestön
jäseneksi. Yrityksen kustantama IiSanomat -lehti on siitä lähtien ilmestynyt joka
toinen viikko, huhtikuussa
tosin joka viikko. Lehti jaetaan joka talouteen koko Iin
kunnan alueella (myös Jakkukylä) ja lehti näkyy kokonaan myös netissä.
Yrityksen takana ovat pitkään Iihin ja Kuivaniemelle lehtiä ja muita julkaisuja
toteuttaneet yrittäjät Heimo
Turunen ja Eila Lahtinen,
joilla on myös yritys VKKMedia Oy Pudasjärvellä.

Heillä on myös useamman
kymmenen vuoden kokemus lehtiyrittämisestä ja lehtien tekemisestä.
Huhtikuun alusta yrityksellä ovat olleet toimitilat
Iin Micropoliksen päärakennuksessa, joten nyt voi tulla
paikan päälle tuomaan materiaalia ja keskustelemaan
lehteä koskevissa asioissa.
Yrityksessä aloitti maaliskuun alussa toimittajana,
pitkän linjan ala ammattilainen, Jyri-Jussi Rekinen.
Huhtikuun alussa aloitti ilmoitusmyyjänä vielä maaliskuussa Pohjolan Sanomissa
työskennellyt,
lehtityöstä
pitkän kokemuksen omaava
iiläinen Hannu Rastas. Kum-

pikin työntekijä ovat myös
lehden taittotaitoisia.
Iin Lehti Oy:n palveluihin tulevat kuulumaan IiSanoman
kustantamisen
lisäksi myös mainostoimistopalvelut; esitteet, käyntikortit, kirjat ja kaikenlaisten
julkaisujen tekemiset muun
muassa Iin Yrittäjien Iiläisen
toteutus. Painotaloina ovat
muun muassa Suomalainen
Lehtipaino Oy Kajaanissa ja
Kalevan omistama Erweko
Oy Oulussa.
IiSanomat -lehti haluaa
omistajien Lahtisen ja Turusen mukaan olla kaikin tavoin iiläisten oma lehti eli
juttujen aiheet tulee olemaan
iiläisiä. Läheistä yhteistyö-

tä tehdään Iin kunnan, seurakunnan, eri yritysten,
yhteisöjen ja yhdistysten
sekä kaikkien paikkakunnan
toimijoiden kanssa. Iin kunta käyttää lehteä virallisena ilmoituslehtenä ja samoin
Iin seurakunnan kirkolliset
ilmoitukset ovat joka lehdessä.
Uutiskynnys tulee olemaan paikkakunnan uutisille hyvin matala. Lehden
puolelta kannustetaan omatoimisuuteen ja -aloitteellisuuteen omien asioiden
tiedottamisessa. Toki kaikki tuki annetaan lehden puolelta.

Iin Lehti Oy:tä/IiSanomat -lehteä pyörittävät Hannu Rastas ilmoitusmyyjä, Eila Lahtinen lehden taittaja, Heimo Turunen toimitusjohtaja ja Jyri-Jussi Rekinen toimittaja.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4500 kpl, taloudet Iin alueella
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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
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 9100 852
Ilmoitusmyynti:
Hannu Rastas 040 743 7349
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.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
3 p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

ista
Suuremmsista
ilmoituk ous
kysy tarj

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%.

Pertti
Huovinen
historioitsija, sit. vas
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YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Seuraava, Nro 8 IiSanomat ilmestyy ke12.4.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 6.4.2017
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.

Vielä piisaa virtaa!

kahvia, pullaa

Grillituotteet,

Ikosen

Tervetuloa!

Grillikahvio
Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Avoinna: Ke 15-22, pe 15-04, la 15-04, su 12-22

Ohituskaistat välillä
Kuivaniemi-Simo, Ii ja Simo
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja
rakennussuunnitelmaa valtatien 4 ohituskaistaparin
rakentamiseksi välillä Kuivaniemi – Simo. Suunnitelmaa
laaditaan yhteistyössä Iin ja
Simon kuntien kanssa. Suunnitelmaluonnoksia esitellään
yleisötilaisuudessa tiistaina
4.4. kello 17. - 18.30 Kuivaniemen koululla.
Liikenteen sujuvuuden ja
liikenneturvallisuudenparantamiseksi
suunnitellaan
keskikaiteelliset
ohituskaistat välille Kuivaniemi
(Pohjoisrannantie) – Simo
(Ranuantien liittymä). Pohjoisrannantien
liittymään
suunnitellaan vasemmalle
kääntymiskaistat ajoratamerkinnöin. Lisäksi järjestellään
alueen yksityisen tien liittymiä ja suunnitellaan riista-aita koko suunnittelujaksolle.
Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuussa 2016.
Tiesuunnitelma valmistuu
elokuussa 2017, jonka jäl-

keen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn.
Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä
Iin ja Simon kunnilta. Ennen
lausunnon antamista kunnat
asettavat
tiesuunnitelman
nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää
muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen
Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.Tiesuunnitelman
valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden
2017 loppuun mennessä.
Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Hanke
on osa keväällä 2016 rahoituspäätöksen saanutta valtatie 4 välillä Oulu – Kemi
-kehittämishanketta.
Hanke toteutetaan vuosina 2019
- 2020.

Ely-tiedotus

Pertti Paaso-Rantala jatkaa
Iin Yrityksen puheenjohtajana
Iin vanhimman urheiluseura
Iin Yrityksen vuosikokouksessa 31.3. seuran puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan
Pertti Paaso-Rantala, varapuheenjohtajaksi Ismo Pudas,
taloudenhoitajaksi Pirjo Paaso-Rantala ja sihteeriksi Kari
Backman. Johtokuntaan valittiin lisäksi Pertti Huovinen,
Matti-Tapio Rissanen ja Seppo Veijola.
Jaostoja seuralla on naisjaosto, suunnistus-hiihtojaosto,
voimailujaosto, kuntojaosto,
yleisurheilujaosto, kulttuurijaosto ja tietokilpailujaosto.
Vuoden 2016 aikana seuran urheilijat saavuttivat
suomenmestaruusmitaleita
penkkipunnerruksessa.
P-SM- ja pm-mitaleita tuli eri
lajeissa parikymmentä. Toi-

mintavuosi oli 105-vuotisjuhlavuosi ja toimivissa lajeissa
järjestettiin kilpailuja ja tapahtumia runsaasti.
Vuosi 2017 on alkanut ja
jatkuu toiminnallisissa merkeissä. Maineikkaita juoksutapahtumia
pidetään
talvella kerran kuussa ja kesällä viikoittain. Yleisurheilun GP-kisat ovat elokuussa.
Suunnistuksessa ovat ensimmäiset rastit jo huhtikuussa
mainioksi sprinttiympäristöksi osoittautuneessa vanhan Haminan ympäristössä
ja toiset syksymmällä.
Voimanostajat
kilpailevat kansainvälisissä kisoissa
Unkarissa ja Espanjassa. Tietokilpailujaosto on mukana
SM-kisan järjestelyissä ja kysymysten teossa syksyllä. PH
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Vasemmistoliiton
kuntavaaliehdokkaat
www.iinvasemmisto.fi

Autio Aini

2

kirjastonhoitaja,
eläkeläinen

7

Jakku-Hiivala Johanna sit.
kokki

12

Kivelä Tauno
sahuri

3

Fäldt Eila sit.
yrittäjä, eläkeläinen

8

Juopperi Kimmo sit.
kirvesmies

13

Liedes Teijo sit.
lehtori

4

Halonen Maria-Liisa sit.
eläkeläinen

9

Kaarre Martti sit.
eläkeläinen

Hast Mika sit.

Huovinen Pertti sit.

rakennus-/
pääluottamusmies

FM, kouluttaja,
eläkeläinen

10

11

Kalliorinne Hilkka

Keltamäki Sauli

eläkeläinen

14

Liimatta Marja-Leena
rakennustyöläinen,
eläkeläinen

6

5

eläkeläinen

15

Pietilä Mikael
prosessinhoitaja

16

Teppo Tapani

suunnittelija, eläkeläinen

Käytä äänioikeuttasi!

Turvallinen tulevaisuus
tehdään nyt!

17

Tiiro Leena sit.
ohjaaja, sosionomi AMK

18

Turtinen Maire

puhdistuspalvelutyöntekijä

Kuntavaalit
sunnuntaina 9.4.2017.
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Valokuituverkko saapuu kesäksi
Jos kaikki menee hyvin, nautitaan Iissä ensi kesänä nopeasta valokuituverkosta.
Iin Energian toimitusjohtaja Kari Kuusela tuumaa, että
tällä hetkellä näköpiirissä ei
ole esteitä Iisiverkon saapumiselle.
– Tänä vuonna rakennetaan pääosa verkosta. Vuosille 2018-2019 jää Olhavan
ja Kuivaniemen Itä-puolen
alueet sekä joitakin yksittäisiä pieniä verkon osia muilta
alueitla, Kuusela linjaa.
Verkko vedettään ensin
Iin taajamaan, Olhavaan,
Kuivaniemeen ja niiden välisille alueille. Muut kunnan osat seuraavat perässä.
Pääosa töistä tehdään tänä
vuonna ja loput kahtena
seuraavana. Urakoijana on
Relacom Oy, ja projektin
kustannusarvio on noin yhdeksän miljoonaa euroa.
Käytännössä valokaapeliverkon asentaminen tapahtuu niin, että urakoitsija
auraa kaapelin maahan vajaan metrin syvyyteen. Perässä tulevat teletyöntekijät.
He liittävät kaapelin tieto-

verkkoon.
– Työt tehdään sulan
maan aikana. Jos kaikki menee hyvin, niin toukokuussa pääsemme aloittamaan,
Kuusela sanoo.
Tällä hetkellä valokuitukaapeliliittymän on tilannut
noin 800 tilaajaa. Tavoitteena on saada kaapelin piiriin
kaikki iiläiset.
Valokaapeli takaa huippunopean tiedonsaannin, ja
samalla talouksiin saapuu
laajakaistateleviso
IPTV:n
palvelut. Nämä sisältävät
joukon teräväpiirtotelevisiokanavia.
Kaapeliverkossa on kolme solmupistettä, jossa aktiivilaitteet sijaitsevat. Pisteet
ovat Iin keskustassa, Olhavassa ja Kuivaniemellä. Kaapelin asentaminen aloitetaan
näistä kolmesta paikasta.
–Koko Iin alueella kaapelia pannaan maahan 500-700
kilometriä, Kuusela tietää.
Valokaapeliyhteys maksaa kotitalouksiin satasen,
ja kuukausimaksu on puolestaan 50 euroa. Viimeksi
mainittu sisältää operaatto-

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

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
Kari Kuusela toivoo, että ensi kesänä iiläiset pääsevät nopean
nettiyhteyden pariin.
ripalvelut, joten erillistä operaattorisopimusta ei tarvita.
Operaattorina toimii Netplaza Oy, mutta jatkossa kuluttajan on mahdollista valita
joku muu palveluntarjoaja.

Jani-Pekka Savilaakso Pyörivän pyörän verstaassaan.
nen Jani-Pekka Savilaakso.
– Olen harrastanut pyöräalaa pitkään. Minulla on
kotona kymmenen pyörää,
sillä harrastan retropyöräilyä, Savilaakso selittää.
Polkupyörä kaipaa alituista huolenpitoa, kuten
kaikki pyöräilijät tietävät.
Rikkoutumantota menopeliä ei ole.
– Yleisimmät pyöräilyongelmat ovat rikkoutuneet

- vannesahan terät
- sirkkelin terien teroitus
- hakkurinterien huolto

TERÄ TEKNIIKKA OY

renkaat ja vaijerivauriot, Savilaakso tietää.
Polkupyörässä melkein
kaikki osat vaihdettavissa ja
huollettavissa. Ainoastaan
runkovaurioiset ja puhkiruostuneet menopelit ovat
hankalasti korjattavissa, ja
nekin saadaan kuntoon hitsauspillin avulla.
Niinpä Pyörivä pyörä ottaa vastaan varaston perällekin unohtuneita pyöriä.

TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

– Toivotaan, että ensimmäiset iiläiset pääsevät
nauttimaan valokaapeliyhteydestä kesäkuussa, Kuusela toteaa. JR.

Polkupyörä kuntoon Pyörivässä pyörässä

Polkupyöräkausi lähestyy
talven väistyessä, ja monen
kansalaisen menopeli kaipaa
huoltoa.
Pyöräilijöiden iloksi Iihin
on saatu helmikuussa uusi
huoltoliike, Pyörivä pyörä
Ky. Samalla Iin Yrittäjien jäsenmäärä kasvoi uudella jäsenellä, sillä yritys liittyi heti
jäseneksi paikalliseen yrittäjäyhdistykseen.
Yrityksen takana on iiläi-

7
19

IILÄINEN

– Niistä voi saada toimivia varaosia, Savilaakso
huomauttaa.
– Olen laittanut kuntoon
sellaisiakin pyöriä, jotka
ovat olleet kymmeniä vuosia
ajamatta. Niiden kunnostus
voi olla kuitenkin aika kallista, hän toteaa.
Polkupyöriä
haetaan
huoltoon kotoa ja toimitetaan huollon jälkeen takaisin pienen lisämaksun
avulla. Samalla etähuolto
toimii. Toisin sanoen pyörä
voidaan huoltaa asiakkaan
kotipihalla kuntoon.
– Korjaan kaikenlaisia
pyöriä. Kaikki vaihteistot
ja pyörämallit käyvät, Savilaakso sanoo.
Jos esimerkiksi vanne rikkoutuu ja varastosta ei löydy
sopivaa vaihtoehtoa, pystyy
Savilaakso rakentamaan uuden vanteen rikkoutuneen
tilalle.
Sähköpyörätkin huolletaan, vaikka sellaisia ei Savilaakson eteen ole toistaiseksi
tullut.
– Tunnen niiden tekniikan, joten kyllä niitä otetaan
vastaan, hän sanoo.
Pyörähuollot voi kätevästi tilata Pyörivän pyörän nettisivun kautta. JR

”Polkupyöriä haetaan huoltoon kotoa ja toimitetaan huollon jälkeen
takaisin pienen lisämaksusta. Myös etähuolto toimii. Toisin sanoen pyörä voidaan huoltaa asiakkaan kotipihalla kuntoon.”

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

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

8
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Vene- ja pienkonekorjaamo

Puh. 050 463 4222 | Leipojantie 2, Ii
www.facebook.com/NorthMotorsOy

Sinikka Illikainen vuoden
2017 Alina-yrittäjä
Alina Ii-Pudasjärven yrittäjä
Sinikka Illikainen on valittu
vuoden 2017 Alina-yrittäjäksi Suomessa. Sinikka palkittiin 24.3. pidettävässä
Franny-gaalassa
yhdessä
muiden ansioituneiden ketjuyrittäjien kanssa. Alina
on erikoistunut tuottamaan
laadukkaita kotityö- ja hoivapalveluja sekä kotisairaanhoitoa kotona asuville
henkilöille.
Sinikka aloitti yritystoimintansa tammikuussa
2016. Yritys on heti ensimmäisenä toimintavuotenaan
tehnyt taloudellisesti hyvää

tulosta. Sinikka on Alina-historian ensimmäinen yrittäjä,
joka on onnistunut luomaan
yrityksensä kahden toimipisteen, Iin ja Pudasjärven,
kautta toimivaksi heti alkumetreistä lähtien haastavalla haja-asutusalueella.
- Olen otettu saamastani tunnustuksesta. Hienoltahan tällainen tuntuu ja
antaa minulle itselleni vahvaa viestiä siitä, että asioita
on tehty oikein, Sinikka toteaa.
- En olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että yrityksen
toiminta lähtee näin hyvin

KULJETUSLIIKE

Pertti Ylitalo Oy
p. 0400 397 658
• maa-aineskuljetukset
kasettiyhdistelmällä
• puutavarakuljetukset
• lavettikuljetukset

• pyöräkonetyöt, kaivuutyöt
• toimitan hiekkaa, soraa,
seulottua multaa,
murskeita, salaojasepeliä

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

käyntiin. Kasvuvauhti on
ylittänyt kaikki odotukset.
Tällä hetkellä yritys työllistää 15 henkeä erisuuruisiin
työsuhteisiin. Työyhteisöt
ovat vakiintuneita ja kasvavia. Laadullisesti toiminta
on ollut myös erinomaista.
Sinikka Illikainen on innovoinut uusia tapoja tuottaa
palvelua haastavalla hajaasutusalueella.
- Toiminta on vakuuttanut ympärillä olevat yhteistyökumppanit joustavalla ja
palveluhenkisellä asenteella. Tästä kertoo myös yrityksen asiakaskunta, josta
kaikuu runsaasti positiivista
palautetta. ”Sinikan porukka on ihminen ihmiselle”, on
eräs hänen asiakkaansa kertonut, ketjujohtaja Satu Jäntti esitteli.
- Yksinhän tätä ei missään
vaiheessa ole tehty, vaan tämän hetkinen tilanne on
monen asian summa. Alinaketjun tuki on ollut tärkeää.
Minulla on aivan huikean
hyviä työntekijöitä. Ilman
heitä en olisi missään nimessä pärjännyt näin hyvin.
Myös perheen tuki on ollut
tärkeää. Mieheni sanoi minulle tästä palkinnosta kuultuaan että ”Minähän sanoin,
että sinusta tulee hyvä yrittäjä!”, Sinikka kiittelee.
Sinikka haluaa antaa kiitoksia myös kaikille muille
Alina-yrittäjille. Erityiskii-

tokset lähtevät kuitenkin lähimmälle kollegalle Ouluun
Marja Wöttkelle.
- Aloitimme Marjan kanssa yrittäjinä yhtä aikaa ja hänen merkitystään minulle ei
voi liikaa korostaa. Kun toinen on ollut haastavassa tilanteessa, toinen on vieressä
tsempannut ja luonut uskoa.
Ketjuyhteistyössä Sinikka Illikainen on ollut muutenkin erittäin rakentava ja
yhteistyökykyinen. Oman
työnsä ohella Sinikka on
osallistunut ketjun ja Franconin yhteistyössä järjestämään Franchising-Yrittäjän
ammattitutkintokoulutukseen.
-Lisäksi Sinikka kertoo
omasta toiminnastaan sekä
franchising-yrittäjyydestä erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa sekä tietysti Alinayrittäjäksi aikoville soittajille
väsymättä, Jäntti totesi.
Franny-palkinto
merkitsee Sinikalle tähän saakka tehdystä työstä saadun
tunnustuksen lisäksi myös
uskoa toiminnan tulevaisuudelle.
- Palkinto vain vahvistaa uskoani jatkaa Alina-toimintaa tulevaisuudessakin.
Tiedän viimeistään nyt, että
olen yrittäjänä oikealla tiellä. Voin jatkaa hyvillä mielin
työtäni Alina-yrittäjänä samaan malliin ja entisestään
toki kehittää toimintaa.

Sinikka Illikainen palkittiin 24.3. pidettävässä Franny-gaalassa.
Vuoden 2017 Alinayrittäjäksi.

www.iinjh.fi

kuljetusliike

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

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

Nosturiauto työt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Viemärien sulatus
Pihojen/tiealueiden
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset
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Lukion yrittäjyysmessuja jo 10 vuotta

Terveiset Eduskunnasta:

Nyt puretaan
turhia normeja
Keväiset terveiset eduskunnasta! Kuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia ja
eduskunnassakin elämme
vilkasta aikaa muun muassa
liikennekaaren ja sote-uudistuksen keskellä.
Keskusta julkaisi hiljattain vihkosen, johon on
koottu 303 asiaa, joiden byrokratiaa on kevennetty
suomalaisten ideoiden pohjalta. Keskustan ministerit
ja kansanedustajat ovat tehneet töitä näiden ideoiden
eteenpäinviemiseksi. Mukana on asioita laidasta laitaan
kaavoitusbyrokratian helpottumisesta mainoskyltin
ilmoittamiseen entisen luvanvaraisuuden sijasta.
Viime viikolla eduskunnan käsittelyssä oli hallituksen esitys maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamisesta. Lakia uudistetaan suuntaan,
jossa
byrokratiaa
puretaan ja sujuvoitetaan.
Tämä esitys on esimerkki siitä, että hallitus on ottanut tosissaan norminpurkutyön ja
sen etenemisen. Keskustan
listaaman 303 puretun normin joukosta löytyy useita
kohtia, jotka sisältyvät esitettyyn maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen.
Tulevaisuudessa asuminen, kaavoitus ja elinvoimaisuus tulevat olemaan uuden
kunnan tärkeimpiä tehtäviä.
Siksi me Keskustassakin haluamme lisätä kuntapäättäjien asemaa ja päätösvaltaa
juuri niissä tärkeissä asioissa, jotka tulevat olemaan
tulevaisuudessa kuntapäättäjien päätösvallassa. Kaavoituksen sujuvoittaminen,
lupakäytänteiden helpottaminen ja paikallisten olosuhteiden huomioiminen ovat
meidän kaikkien etu.
Otan muutaman esimerkin. Ensimmäinen on
kuntien asemakaavan nopeat muutosmahdollisuudet silloin, kun kyseisellä
alueella on yleiskaava. Tulevaisuudessa
pystymme

paremmin reagoimaan elinkeinoelämän tarpeisiin, asumisen vauhdittamiseen tai
jopa liikennehankkeiden nopeampaan toteuttamiseen.
Toinen esimerkki on vapaa-ajanasuntojen muuttaminen pysyviksi asunnoiksi.
Tätä on toivottu jo pitkään,
ja nyt kunnilla on mahdollisuus itse määritellä nämä
alueet, missä vapaa-ajanasuntoja voidaan muuttaa vakinaiseen käyttöön. Ei
tarvita siis suunnittelutarveratkaisuja tai poikkeamispäätöksiä.
Ministeri Vehviläinen on
lanseerannut esityksen kaksoiskuntalaisuudesta, ja sitä
selvitetään parhaillaan. Toivon, että kaksoiskuntalaisuus ja sen mahdollisuudet
etenevät eteenpäin. Paljon
mökillä tai vapaa-ajanasunnolla käyvä on kuntalainen
ja palveluiden käyttäjä, siinä
missä myös pysyvästi paikkakunnalla asuva.
Kolmantena esimerkkinä
otan ELY-keskusten roolin
muuttumisen kaavoitus- ja
valittamismahdollisuuksissa. Oppositio on laajasti epäillyt ELY-keskusten tulevaa
roolia ja arvostellut sitä, että
tämä
valittamismahdollisuus kuntien kaavoista nyt
poistuu. Uuden roolin myötä viranomailta vaaditaan
nyt enemmän yhteistyötä ja
etukäteiskeskustelua
kaavoituksessa. ELY-keskusten
valvontatehtävät ja valitusoikeudet säilyvät valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
merkittävissä asioissa. Mielestäni tämä suunta on oikea.
Kaavoitusta, rakentamista ja luvitusta pitää sujuvoittaa tulevaisuudessakin
entistä enemmän vastaamaan kuntalaisten ja asukkaiden tarpeita. Suomen
kuntoon laittaminen jatkuu.

Mirja Vehkaperä
Kansanedustaja,
Haukipudas

Iin lukio järjestää vuosittain yrittäjyyskurssin, jossa
oppilaat pääsevät tutustumaan yrittäjyyteen. Kurssiin
kuuluu
yrittäjyysmessujen järjestäminen, jotka tänä
vuonna täyttävät 10 vuotta.
Viime vuonna messuilla oli
kävijöitä noin 400.
Juhlamessuja vietetään
lauantaina 8.4. kello 10-17
Valtarin koululla muotinäytöksien, taikatemppujen ja
stand-up -komiikan merkeissä.
– Lisäksi meillä on puheita, soittonäytöksiä, arpajaiset
ja kanttiini, messupäällikkö
Ville-Valtteri Satokangas (16
v) sanoo.
Messupöytiä on varattu
tällä hetkellä kolmisenkymmentä. Mukana on paikallisia yrityksiä ja järjestöjä.
Mukana ovat muun muassa
Iin nuorisovaltuusto, monet
puolueet ja Ii-instituutti.
– Messutulot käytetään
matkailuun ja opiskeluun.
Edellisinä vuosina messutuloilla on maksettu matkojen
lennot ja hotellit, Satokangas
tietää.
Muotinäytöksestä
vastaa tänä vuonna lukiolaisten
ohjelmaryhmä. Näytös keskittyy itsenäisyyden vuosikymmenien vaatetukseen,
sillä Iin messut juhlistavat
samalla Suomen 100-vuotista taivalta. Arpajaisvoittoina on muun muassa
paikallisen päivittäistavarakaupan lahjoittama herkkukori. Monet iiläiset yrittäjät
ovat lupautuneet antamaan
lahjoituksia arpajaisiin. Musiikkiesityksestä vastaa puolestaan paikallinen bändi,
jossa on lukiolaisia soittajia.
Yhtyeen nimi oli kuitenkin
vielä tätä juttua kirjoittaessa
hakusessa. JR

Ville-Valtteri Satokangas tekee messuilla taikatemppuja. Hän on myös messupäällikkö.

Messut ovat keränneet aiempina vuosina paljon porukkaa. Kuva Kyösti Keränen

Yrittäjäehdokkaiden määrä kasvoi
– lähes 6000 yrittäjää ehdolla
Kuntavaaleissa on Suomessa
ehdolla tänä vuonna ennätysmäärä yrittäjäehdokkaita. Yrittäjäjärjestö kannustaa
äänestämään yrittäjää, sillä yrittäjät osaavat huolehtia
kunnan elinvoimasta.
Huhtikuisissa kuntavaaleissa on ehdolla koko maassa 5947 yrittäjäehdokasta,
joka määrä kasvoi edellisiin
vuoden 2012 kuntavaaleihin
verrattuna noin 500 ehdokkaalla.
– Yrittäjyys on kunnan

tärkein voimavara. Yrittäjäehdokkaiden suuri määrä
osoittaa kunnan merkityksen yrityksille ja yritysten
merkityksen kunnille, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen
kiteyttää.
– Yritysten tuoma elinvoima ratkaisee kunnan tulevaisuuden. Jos ei ole yrityksiä,
ei ole työpaikkoja, verotuloja eikä edellytyksiä palvella
kuntalaisia, hän jatkaa.
Kunnan
tehtäväkenttä

on nyt murroksessa. Uudella kunnalla on mahdollisuus
vahvistaa elinvoimaa ja elinkeinopolitiikkaa.
– Kannustan yrittäjiä ja
yrittäjähenkisiä
äänestämään yrittäjiä. On tärkeää,
että valtuustoissa on mahdollisimman paljon yrittäjiä
mahdollisimman
monesta puolueesta. Yrittäjä osaa huolehtia siitä, että
kunnan elinvoima vahvistuu, Mikael Pentikäinen sanoo.

”Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara. ritysten tuoma elinvoima
ratkaisee kunnan tulevaisuuden. Jos ei ole yrityksiä, ei ole työpaikkoja,
verotuloja eikä edellytyksiä palvella kuntalaisia.”
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se edullisen ostamisen tavaratalo

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
puh. 010 430 3020

OULU
Alasintie 12
puh. 010 430 3020

II
Sorosentie 2
puh. 010 430 3820

TuuliWatti kehittää ja rakentaa
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi

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

LAHTI
Pasaasi 2, Renkomäki
puh. 010 430 3630

karkkainen.com

Elintarvikkeita etsitään Sveitsin-vientiin
Oulunkaaren
Kantamahankkeen sveitsiläinen yhteistyökumppani
Suomi
Natura on kiinnostunut
suomalaisista
elintarvikkeista. Hanke etsii nyt Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin
alueelta laadukkaita elintarviketuotteita, jotka voisivat kiinnostaa muun muassa
sveitsiläistä tavarataloketju
Globusta.
Erityisesti
sveitsiläistä yritystä kiinnostavat tässä vaiheessa paikalliset liha-,
kala- ja marjatuotteet, sienet,
leipäjuusto, ruisleipä, rieska
ja erilaiset karjalanpiirakan
ja kalakukon tapaiset suomalaiset herkut. Myös muita
elintarvikkeita voi ehdottaa.

Heitä kiinnostavat esimerkiksi suutarinlohi sekä
made, muikku, poro ja hirvi eri muodoissaan. Myös
aivan uusia meidän seudun
innovaatioita kannattaa tarjota, hankkeen viestintäasiantuntija Riitta Muhonen
kertoo.
Jos yritys haluaa esitellä
tuotteensa sveitsiläisille sisäänostajille, ensimmäinen
vaihe on sähköisen lomakkeen täyttäminen. Lomake
löytyy osoitteesta facebook.
com/kantamahanke
sekä
Oulunkaaren
nettisivuilta kohdasta Elinvoimaa. Lomakkeeseen tulee täyttää
viimeistään torstaina 6. huhtikuuta englanniksi lyhyt

kuvaus yrityksestä ja korkeintaan kolmesta erilaisesta
tuotteesta. Jos jokin sana ei
muistu mieleen englanniksi,
sen voi kirjoittaa suomeksi.
Kantama-hankkeen
työntekijät toimittavat esittelyt
Sveitsiin yhteistyökumppanille, ja he tulevat myöhemmin Suomeen tutustumaan
heidän asiakkaitaan eniten
kiinnostaviin tuotteisiin ja
yrittäjiin.
Syksyllä on luvassa kaikille avoin opintomatka
Sveitsiin tutustumaan yhteistyökumppaneiden toimintaan ja mahdollisiin
uusiin asiakkaisiin.

Kantamahanke tiedotus





• Säätiön tehtävänä on: • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua
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Kärkkäiselle uusi tavaratalo Jyväskylään
Iin Kärkkäisellä 10-v juhlavuosi

On hienoa, että osa lapsistani on löytänyt haasteita ja työpaikan
vaimoni kanssa omistamassamme Kärkkäisen konsernissa, toteaa Juha Kärkkäinen (keskellä).
J. Kärkkäinen Oy avaa tavaratalon Jyväskylään torstaina, 6. huhtikuuta. Yrityksen

mukaan avajaiset kestävät
kuukauden. Noin 7 400 neliön tavaratalo sijoittuu Kodin

1:n entisiin tiloihin Palokkaan. Sinne on palkattu 67
työntekijää, joista enemmistö on kokoaikaisia. Toimitusjohtaja Juha Kärkkäisellä
on menossa juhla-aika, sillä
hän täytti torstaina 30. maaliskuuta 50 vuotta.
–
Mummonmarkoissa
miljardin raja liikevaihdossa on juuri rikkoutunut ja
Jyväskylään avataan viides
tavaratalo, hän listaa juhlan
aiheita.
Juha Kärkkäinen syntyi
Kiuruvedellä
maanviljelijäperheeseen vuonna 1967.
Kauppiasuransa hän aloitti
parikymppisenä kiertämällä Suomen toreja reistaileella bussillaan.
– Sain kantapään kaut-

ta oppia tavaroiden ostamisesta
jyväskyläläiseltä
kauppiaalta Hannu Kalpiolta. Luulin myyväni tavaraa
muita edullisemmin, kunnes
huomasin yhden kirveen sisäänostohintani olevan suurempi, kuin millä hinnalla
Kalpio myi samaa kirvestä
kuluttajille.
– Oikeiden tavarantoimittajien avulla myyntihinnasta tippui turhat väliportaat
pois ja kasvu lähti huimaan
kiitoon.
Ensimmäinen
kiinteä
varastomyymälä
avattiin
Ylivieskaan vuonna 1991. Tämän jälkeen avattiin tavaratalo Ouluun, kauppakeskus
Ylivieskaan, tavaratalo Iihin, kauppakeskus Lahteen,

ja nyt on vuorossa tavaratalo Jyväskylään.
Vajaassa 30 vuodessa
Kärkkäisen myyntipinta-ala
on kasvanut toribussin 20 neliöstä 84 000 neliöön. Yhden
miehen yritys on kasvanut
noin 600 työntekijän konserniksi. Tuotevalikoimassa on
yhteensä 180 000 eri artikkelia. Tällä tilikaudella koko
konsernin liikevaihto tavoittelee 200 miljoonan euron
rajapyykkiä. Viime vuonna
liikevaihtoa kertyi 172 miljoonaa euroa.

Juha Kärkkäinen vietti 50-vuotismerkkipäivää maalis-huhtikuun vaihteessa, 30.3.

Iin Kärkkäinen täyttää 10 vuotta
Iin Kärkkäisen nykyajan
kauppa-asema nousi Nelostien varteen joulukuussa 2007, joten loppuvuonna
voidaan viettää 10-vuotisjuhlaa. Tavaratalosta löytyy
laajasti kaikkea mitä matkaan ja elämään tarvitaan.
Yli 10 000 neliön kokonaisuus sisältää Kärkkäisen
tavaratalon lisäksi Autokeitaan, Studio-Salaman, Koti
Pizzan, Meriläisen leipomon
myyntipisteen, Hairlekiini
kampaamon, Makujen Kiina ravintolan ja Linna Puoti

vankilan myymälän Luovin
ylläpitämänä.
Tavaratalo
on avoinna kuutena päivänä viikossa kello 21 saakka,
sunnuntaisin kello 18 saakka. Henkilökuntaa on 49, kesäaikaan 68 työntekijää.
Ensi syksyn aikana saadaan Kärkkäisen Autohuolto ja varaosan yhteyteen 700
neliön lisätila, joka mahdollistaa pienkone myynnin;
mönkijät,
moottorikelkat.
veneet ja perämoottorit
moottorisahat ym. ja pienkonehuollon. HT

Kuntabarometristä opastusta tuleville valtuutetuille
Lähes 400 kotitaloutta osallistui Iin kuntabarometrin
toteutukseen. Barometrissa
kuntalaisilta kysyttiin mielipidettä muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista,
kunnan siisteydestä ja opetus- ja varhaiskasvatuksesta. Vastausten perusteella Ii
päihittää ympäryskunnat;
ainakin sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa
ja pienten kyläkoulujen verkostossa.
Ii on monen mieleen esimerkiksi komean jokisuiston
takia. Myös ympäristöpäätöksiä kiiteltiin. Heikkoutena nähtiin liikuntapalvelujen
vähyys. Uimahallia ja sisäliikuntatiloja toivottiin ponnekkaasti.
Kunnanjohtaja Ari Alatossavan mielestä palaute oli
rohkaisevaa.
– Barometri on nyt toimitettu valtuutetuille. Sitä
käsitellään tulevassa valtuustoseminaarissa, Alatos-

sava lupaa.
Barometri
on
todiste päättäjien halusta kuulla
kuntalaisia. Alatossava vertaakin kuntalaisia asiakasomistajiksi.
–Halusimme tietää asiakasomistajien näkemyksiä,
missä palvelumme toimivat
ja missä ne ovat toimimatta,
kunnanjohtaja muotoilee.
Barometri on vain yksi
kuntalaispalautteen muoto.
Kuntalaiset voivat kehua tai
purnata monia eri reittejä.
Palautetta voi antaa netissä,
kunnantalolla ja kirjastossa.
Yleensä kaikessa palautteessa puututaan epäkohtiin.
Kehuminen on harvinaista.
– Suomalaisilla on sellainen tapa, että kun olemme
tyytyväisiä emme sano mitään, Alatossava tietää.
Maailman
muuttuminen näkyi barometrin palautusmuodossa: Kirjallisia
paperipalautteita tuli vain
kaksi kappaletta. Vastaajis-

ta 68 prosenttia (251) kuului
ikäryhmään
31–63.
Keskimääräinen
vastaaja
edusti kahden aikuisen kotitaloutta. Lapsiperheitä oli
36 prosenttia. Vastaajista 70
prosenttia oli asunut Iissä yli
10 vuotta.
Barometrin ajoitus tehtiin
lähestyvien kuntavaalien perusteella. Barometri toimii
oppina ja opastuksena tuleville valtuutetuille.
Idea barometriin saatiin
Kirkkonummen
kunnasta. Siellä vastaava hanke on
toteutettu useana vuotena.
Seuraavan kerran kuntalaisten mielipiteitä mitataan Iissä vuonna 2019.
– Silloin joitakin kysy-

Kunnanjohtaja Ari Alatossava
on tyytyväinen kuntabarometrin palautteeseen.

myksiä varmaan vaihtuu,
mutta barometri tulee pysymään pääpiirteissään samanlaisena. Voimme tehdä

tästä kyselystä tulevina vuosia johtopäätöksiä kunnan
kulloisestakin tilasta, Alatossava arvioi.

Kuntabarometriin ja sen
tuloksiin voi tutustua netissä osoitteessa www.ii.fi/barometri. JR
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Iin Puunjalostus Oy

Leipojantie 4
91100 II
08-817 4910

Ota yhteyttä myyjiimme:
Jari Puurunen
040 5164 750

Piritta Oravainen
0400 901 592

www.ii-ikkunatjaovet.com

www.pohjanteko.fi

T
kesku ervetuloa
stelem
aan!

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

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

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

Rakentaminen
käynnistyy
toukokuussa
Tule kuulemaan
lisää Iin omasta
valokuituverkosta.
- Mistä runkoverkko kulkee?
- Milloin runkoverkko
rakennetaan alueellesi?
- Milloin Iisiverkko-tilaus on
tehtävä viimeistään?
- Mihin asti huippuedullinen
ennakkohinta on voimassa?
- Mitä Iisiverkko maksaa, jos sen
tilaa vasta rakentamisen jälkeen?

La 8.4. klo 10–15
Iin messut, Iin lukio

Ti 18.4. klo 18–20
Kuituilta, Merihelmi

To 20.4. klo 18–20
Kuituilta, Micropolis

Kuituilloissa kahvitarjoilu.
Mukana Iin Energia, Netplaza
ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Katso lisää iisiverkko.fi

Yli-iin Puu ja Turve

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

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

KYSY LISÄÄ:
Antti Tuomaala
0406721389
Iilaakso.fi

