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jakelu kaikkiin talouksiin
ja yrityksiin iissä.
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IiSanomat numero 18/2018 on tämän lehden liitteenä.

Kunta ja yritykset
Kirjoitin toisaalla hiljattain kuntalaisten oikeudenmukaisesta kohtelusta ja
päädyin siihen, että oikeudenmukaisuuden keskeinen
arvoperusta nojaa tasa-arvoon. Sama koskee mielestäni myös yrityksiä: kaikkia
kunnan alueella sijaitsevia
yrityksiä tulee kohdella samalla tavalla, samoin kun
kaikkia kuntalaisia tulee pitää yhdenvertaisina – ovathan myös yritykset tietyllä
tavalla kuntalaisia.

Toisaalta kunnan ulkopuolisia yrityksiä tai
kuntaan perustettavia tai
muuttavia yrityksiä pitää
kohdella omassa kategoriassaan tasa-arvoisesti.
Ja kaikkia yrityksiä pitää
vielä kohdella kilpailutilanteessa lain säätämällä tavalla
tasapuolisesti. Hankinnoissa ei voi esim. suosia jotain
yritystä sillä perusteella. että
yritys sijaitsee Iissä – toki
tarjouspyyntöjä voi laatia
sillä tavalla, että ne mah-

dollistavat myös paikallisen
yrityksen päästä mukaan
kilpailuun, esim. pilkkomalla hankintaa pienempiin
osiin. Julkisia varoja käytettäessä pitää kuitenkin muistaa, se että niitä käytetään
mahdollisimman
tarkasti,
siksi pääsääntöisesti kaikki
hankinnat pitää kilpailuttaa
tai vähintäänkin pyytää useampi kuin yksi tarjous.
Iin uuden kuntastrategia yhdeksi kolmesta läpileikkaavasta
linjauksesta

päätettiin ”elinkeinoelämä
edellä”. Se kuvaa sitä yhteistä tahtoa ja ymmärrystä
siitä, että vireä elinkeinoelämä, siis hyvin toimivat yritykset, luovat hyvinvointia:
työpaikkoina, verotuloina,
tulevaisuudenuskona. Ydinkysymys on siinä, että mitä
kunta voi tehdä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.
Kunta ei voi nykylainsäädännön mukaan antaa
suoria yritystukia, taata yrityksen lainoja tai muutenkaan subventoida yrityksen
tuotantoa. Ja jos näin tehtäisiin, siinä asetettaisiin yrityksiä eriarvoiseen asemaan,
ja sitä ei kukaan toivo. Siis ei
näin, mutta hahmottelen tässä muita kainoja:
Ensinnäkin kunta, siis
virkamiehet ja päättäjät,
voivat halutessaan kannustaa avoimeen ja luottamukselliseen ilmapiiriin. Tämä
edellyttää rehtiä vuorovaikutusta kunnan ja yritysten
välillä – tapaamisia, tiedottamista, yritysten toiveiden ja
tarpeiden avointa käsittelyä.
Toiseksi kunta voi järjestää yrityspalveluja – neu-

Teijo Liedes on Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

vontaa ja ohjausta esim.
yrityksen perustamiseen liittyvää neuvontaa.
Kolmanneksi kunta voi
olla mukana esim. EU-hankkeissa, joilla kehitetään yritysympäristöä ja vaikkapa
kartoitetaan uusia markkinamahdollisuuksia.
Neljänneksi Kunta voi
maankäytön hyvällä suunnittelulla ja kaavoituksella
mahdollistaa yritystoimintaa luomalla hyvän infran,
esim. tonttien tarjontaa ja liikenneyhteyksiä.
Viidenneksi Kunta voi
omissa hankinnoissaan edistää paikallisten yritysten
mahdollisuuksia tehdä tarjouksia, mutta kuten edellä
kirjoitin, vain kilpailulainsäädännön puitteissa.
Kunta voi rakennuttaa
yrityksille tiloja ja vuokrata
niitä markkinaehtoisesti.
Eikö Iin kunta sitten tee
tätä kaikkea? Kyllä tekee.
Ongelma vain taitaa olla siinä, että näitä toimenpiteitä ei
tehdä koordinoidusti, vaan
niitä tekevät eri tahot. Yritysneuvontaa tekee Oulunkaari
ja Micropolis Oy, Tapaamisia ja seminaareja järjestää
Micropolis Oy, Hankkeita järjestää Micropolis Oy,
kaavoituksesta ja maankäy-

tönsuunnittelusta
vastaa
kunnanhallitus ja valtuusto,
hankinnoista vastaa kukin
hallintokunta omalta osaltaan. Yritystiloista vastaa Iilaakso Oy. Tämä aiheuttaa
epätietoisuutta ja tyytymättömyyttäkin yrityskentässä.
Nyt hallinnonuudistamistyöryhmä esittääkin, että
kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan Elinkeino- ja konsernijaos, jonka
tehtäväksi tulee koordinoida tätä kokonaisuutta. Näin
voitaisiin oikeasti alkaa puhua Iin elinkeinopolitiikasta.
Mikä sitten on yritysten
rooli? Tunnettuahan on, että
avoin ja luottamuksellinen
ilmapiiri, joka on mielestäni tärkein juttu koko asiassa, ei synny yksipuolisesti.
Tarvitaan myös yritysten
puolelta tahtoa ja näkemystä edistää paitsi yrityksen
myös toimintaympäristön
parantamista – siis eräänlaista yhteiskuntavastuuta.
Kummankin osapuolen on
kuitenkin ymmärrettävä se,
mihin kuntastrategialla on
tähdätty: elinvoimaiseen Iihin.

Teijo Liedes
Iin kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

TuuliWatti kehittää ja rakentaa
tuulipuistoja maa-alueille.
Kysy lisää:
Antti Tuomaala
040 672 1389
www.iilaakso.fi

www.tuuliwatti.fi
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Paikkakuntalaisten
palvelujen käytöstä
monenlaista etua
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
paikallisosastojen puheenjohtajien tapaamisessa elokuussa
Kuusamossa ilmeni yhteinen näkemys siitä, että yrittäjät toivovat omalta osaltaan näkyvyyttä
paikkakunnallaan sekä yhteistoimintaa muiden yrittäjien ja
kunnan kanssa. Yritysten palvelujen käyttäjät toivovat osaltaan
samaa.
Ketkä ovat kunnassa toimivia yrittäjiä ja työllistäjiä, mitkä
ovat heidän palvelujensa sisältö.
Iin Yrittäjät ovat yhteistyössä Iin
kunnan kanssa pyrkineet omalta osaltaan parantamaan näiden
tietojen saamista. Tällä hetkellä tiedot ilmenevät muun muassa Iin Yrittäjien, Paikallista ja Iin
kunnan sivuilta. Tiedot eivät ole

aina kuitenkaan ajantasaiset ja
niiden informaatiosisältö on vajavainen. Nyt olemme jatkaneet
Paikallista kampanjaa ja yhteistyössä Iin Mikropoliksen kanssa
aloitetaan julkaisemaan tietoja
jokaisesta iiläisestä yrittäjästä.
Tietojen kerääminen ja kokoaminen vie toki aikansa, mutta
toiveessa on, että ensi vuoden
lopulla kaikki tiedot ovat saatavilla somesta ja mahdollisesti
myös kirjasen muodossa. Tietojen saanti helpottaa asiakkaita
valitsemaan paikallisia tuotteita
ja palveluita.
Käyttämällä
paikkakunnan yrittäjien palveluja, asiakkaat auttavat näin valinnallaan
osaltaan kunnan hyvinvoinnin
kasvamisen työllisyyden ja ve-

rokertymän nousun kautta. Jokainen kuntaan jätetty euro
tuottaa meille yhteistä hyvinvointia.

Markku Koskela
puheenjohtaja Iin Yrittäjät

Käyttämällä paikkakunnan yrittäjien palveluja, asiakkaat auttavat
näin valinnallaan osaltaan kunnan
hyvinvoinnin kasvamisen työllisyyden ja verokertymän nousun
kautta. toteaa Markku Koskela.
Kuva: Salama/Juho Tauriainen

Iin Yrittäjien hallitus 2018
Syystapahtuma/toripäivä
Iin torilla

Suomalaisen Yrittäjän päivänä ke 5.9. klo 15-18.
Puhe
Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen
Iin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Markku Koskela
Musiikkia Iin Mieslaulajat ja Opettajien bändi
työnimellä - Ii Cowboys - mallinaan Leningrad
Cowboys ja Puna-armeijan kuoro
Palkitaan Iin paras nuorten kesätyöpaikka.

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

Tarjotaan pullakahvit ja saatavana ilmapalloja
Paikallisten yritysten esittely- ja myyntipisteitä

Tervetulo

a!

Järjestää Iin Yrittäjät ry. Mukana tapahtumassa Iin kunta.

Liity jäseneksi!

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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Toritapahtuma yrittäjän päivänä

Passikuvat Salamasta
Varaa aika www.vello.fi/studiosalama
Yrittäjän päivän toritapahtumaa on vietetty jo useamman kerran. Kaksi vuotta sitten yrittäjien ja kunnan tarjoamille kahveille osallistui runsaasti väkeä.
Iin Yrittäjät ja Iin kunta järjestävät kaikille avoimen ja
maksuttoman toritapahtuman keskiviikkona 5.9. kello
15-18 Iin torilla. Päivämäärä on osuva, sillä samana
päivänä vietetään virallista liputuspäivää – Valtakunnallista Yrittäjän päivää.
Yleisölle tarjotaan pullakahvit ja lapsille jaetaan ilmapalloja. Yleisöä viihdyttää

Iin Mieslaulajat ja Opettajien
bändi työnimellä - Ii Cowboys - mallinaan Leningrad
Cowboys ja Puna-armeijan
kuoro.
Puheita pitävät Iin kunnan tekninen johtaja Janne
Jokelainen ja yrittäjien puheenjohtaja Markku Koskela. Samalla palkitaan Iin
paras nuorten kesätyöpaikka. Iin Yrittäjien jäsenet

ovat tervetulleita esittelemään toimintaansa ja myymään tuotteitansa. Yrittäjän
päivästä on tullut kansallinen juhlapäivä, jota vietetään 5. syyskuuta. Pääjuhla
on Helsingissä Lasipalatsin
Bio Rexissä. Juhlapuheen pitää pääministeri Juha Sipilä.
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät juhlii yrittäjän päivää
80-vuotisjuhlan merkeissä

lauantaina 8.9. Oulussa.
Tapahtumaa
juhlitaan
myös monin eri tavoin ympäri maan – kouluissa ja oppilaitoksissa,
yrityksissä,
työpaikoilla ja järjestöissä.
Yrittäjän päivänä nostetaan
Suomen lippu salkoon. Päivä otettiin almanakkaan
merkkipäiväksi ja liputuspäiväksi vuonna 2010. HT

Kauppilantie 12, 91100 Ii | 044 241 4797
info@villakauppila.fi

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

TILITOIMISTOPALVELUT


kirjanpito - palkanlaskenta – muut toimistopalvelut

Puh. 040 7711 898 | heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi



www.hh-yrityspalvelu.fi


Toritapahtumassa jaetaan ilmapalloja lapsille.
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IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
Seuraava Iiläinen ilmestyy 15.11.2018.
Aineisto siihen toivotaan olevan toimituksessa
(info@iinlehti.fi tai vkkmedia@vkkmedia.fi)
8.11.2017 menessä.

Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Markku Koskela
Toimitus: Iin Lehti Oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385281
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537

ELO-SYYSKUU 2/2018
ilmoitusmyynti: Iin Lehti Oy/
Riikka Takalo 050 439 9963
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

www.siivoushullu.com
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Suomen Yrittäjät:

Suomen työllisyysaste on
nostettava lähelle 80 prosenttia, jotta hyvinvointivaltion rahoitus voidaan
turvata. Suomen Yrittäjät
tarjoaa hallitukselle 15 keinoa työllisyyden parantamiseen. Nämä helpottavat
monen yrityksen kokemaa
työvoimapulaa ja alentavat
rakenteellista työttömyyttä.
– Hallitus on pyytänyt
kansliapäälliköiltä ehdotuksia työllisyyden vahvistamiseksi. Halusimme tehdä
oman #työtäsuomeen -ohjelmamme
osoittamaan,
että työttömyyden alentamiseen on edelleen paljon
käyttämättömiä erinomaisia
keinoja, Suomen Yrittäjien
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
– Tämän listan toteuttaminen vähentää työvoimapulaa ja rakenteellista
työttömyyttä. Toivon, että
hallituksella on rohkeutta toteuttaa näitä ehdotuksia.
• Muutetaan työsopimuslakia niin, että pienten yritysten työllistämisen
riskiä pienennetään helpottamalla henkilöperusteista
irtisanomista. Jatkossa edellytetään ainoastaan asiallista
syytä työsuhteen henkilöperusteiselle päättämiselle.
• Poistetaan työsopimuslaista, vuosilomalaista,
työaikalaista ja opintovapaalaista yleissitovaa työehtosopimusta noudattavien

nro 2/2018

IILÄINEN

15 keinoa työllisyyden parantamiseen
järjestäytymättömien yritysten paikallisen sopimisen
kiellot. Näin yritykset saatetaan samaan asemaan järjestäytymisestä riippumatta
ja kaikki yritykset saavat samat mahdollisuudet sopia.
Järjestäytymättömissä yrityksissä, joista noin 50 000
noudattaa työehtosopimusta
yleissitovuuden perusteella,
on iso työllistämispotentiaali. Muutos on tehtävä tavalla, joka ei syrji myöskään
järjestäytymättömiä työntekijöitä.
• Saatetaan yrittäjien perheenjäsenet, jotka eivät omista yrityksen
osakkeita, samaan asemaan
työttömyysturvassa
muiden yrityksissä työskentelevien työntekijöiden kanssa.
Tällä hetkellä heitä kohdellaan työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjinä, vaikka
he muussa lainsäädännössä
ovat työntekijöitä. Näin yrittäjät uskaltaisivat aiempaa
rohkeammin työllistää omia
perheenjäseniään.
• Parannetaan heikoimmassa
työmarkkinaasemassa olevien asemaa
lisäämällä palkkatukea ja
uudistamalla yleissitovuusjärjestelmä, jotta yritykset
pystyvät nykyistä laajemmin neuvottelemaan myös
palkkatasosta ja muista työehdoista. Työpaikkaa ei synny, jos työn tarjoaminen ei
ole taloudellisesti kannatta-

vaa. Suomessa on maailman
jäykin palkanmuodostus.
• Porrastetaan tai
lyhennetään
työttömyysturvaa nykyistä voimakkaammin. Etuus voisi olla
työttömyysjakson alussa nykyistä korkeampi, mutta alenisi työttömyyden jatkuessa
portaittain. On myös lisättävä velvoittavuutta työttömyysturvan
saamisen
ehtona: jotta työttömyysturvaa saa, pitää hakea töitä.
• Poistetaan työttömyysturvan lisäpäivät. Ne
johtavat ansiosidonnaisen
työttömyysturvan
keston
pitkittymiseen ja heikentävät ikääntyneiden työttömien kannustimia etsiä uutta
työtä.
• Pienennetään yrityksille aiheutuvia sääntelykustannuksia. Laajennetaan
pikaisesti yksi yhdestä -työkalu
eri
ministeriöiden
lainvalmistelun
käyttöön
tavoitteena varmistaa, ettei yritysten sääntelykustannukset kasva nykyisestä.
Osaksi säädösvalmistelun
vaikutusarviointia on otettava käyttöön pk-yritystesti,
jossa arvioidaan eri sääntelyvaihtoehtojen vaikutukset
nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
• Mahdollistetaan
yrittäjän uusi alku konkurssin jälkeen ja poistetaan
yrittämisen esteitä. Käynnistetään vielä tällä hallituskau-

della vastuuministeriöissä
selvitykset, miten yrittäjän
uuden alun esteet voitaisiin
poistaa.
• Valmistellaan kokonaisuudistus konkurssin
tehneen yrittäjän uudesta
alusta siten, että se voi toteutua seuraavalla hallituskaudella. Esteiden poistamisella
tai lieventämisellä autetaan
työpaikkojen
säilymistä,
epäonnistuneen yrittäjän uudelleen työllistymistä sekä
vähennetään yhteiskunnan
kustannuksia.
• Laaditaan yrityksiin kohdistuvien petosten
tilannekuva
ja
toteutetaan
lainsäädäntömuutoksia sen pohjalta. Petokset eri tekomuotoineen
ovat lisääntyneet 2000-luvulla merkittävästi. Jopa
kaksi kolmasosaa yksinyrittäjistä on joutunut vähintään
kerran huijauksen kohteeksi vuoden aikana. Yritysten
kärsimät vahingot nousevat
vuositasolla kymmeniin miljooniin euroihin.
•
Kohdennetaan
tuloverotuksen kevennykset etupäässä pienituloisille,
jotta työn vastaanottaminen
olisi mahdollisimman kannattavaa.
• Selvitetään negatiivisen tuloverotuksen ja
palkkatuen vaikutuksia. Selkeästi alhaisin työllisyysaste
on vain peruskoulun suorittaneilla. Lisäksi vain pe-

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen puhui Iin
Yrittäjien 50-vuotisjuhlassa syksyllä toissavuonna.
ruskoulun
suorittaneiden
palkkataso on matala. Työllisyysasteen
nostaminen
edellyttää tämän ryhmän aktivoimista ja lisäkoulutusta.
• Puretaan kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä.
• Kohdellaan asumisen eri muotoja verotuksessa neutraalisti, jotta
työntekijät pääsevät nykyistä helpommin muuttamaan
töihin toiselle paikkakunnalle. Nyt omistusasumis-

ta tuetaan verovaroista niin,
että asuntolainaa voi vähentää verotuksessa. Tämä ei
rohkaise muuttamaan työn
perässä toiselle paikkakunnalle.
• Kohdennetaan aikuiskoulutustuki ihmisiin,
joille työllistyminen on todennäköistä. Valtaosa tuen
saajista nyt on jo hyvin koulutettuja ihmisiä, jotka ovat
jo töissä.

SY tiedotus

Rentouttava viikonloppu Luoston Ametistikylpylässä

Yrityskonsulttinakin toiminut Rytmisen musiikin ystävien oululainen toiminnanjohtaja Risto Laitinen veti Iin Yrittäjille yrittämiseen uusia näkökulmia tuoneen iltapäivän.
Iin Yrittäjät tekivät huhtikuussa
viikonlopun
pituisen rentouttavan linjaautoretken Luostolle Ametistikylpylään. Mukana oli
22 yrittäjää ja puolisoa. Vir-

kistyksen ja vapaa-ajan lisäksi tarjolla oli Rytmimusiikin
ystävien musiikillista ja ohjelmallista antia. Yrittäjille tarjottiin luovia ja tulosta
tuovia ratkaisuja yritystoi-

mintaan, työhön ja muuhunkin elämään.
Toiminnanjohtaja
Risto Laitisen vetämän iltapäivän aikana pohdittiin, miten
ratkaistaan yrityksen päi-

vittäisiä ohjelmia mm. seuraavissa tilanteissa: mistä
ja miten saamme uusia asiakkaita ja suurempia asiakasryhmiä, miten säilytän
entiset asiakkaat, mitkä ovat

yritykseni tai asiakkaittemme suurimmat ongelmat.
Yritystoiminnan päättymisen ongelmia myös pohdittiin ja sitä mitäpä sen
jälkeen tehtäisiin?

Verkostoitumiseen saatiin myös hyviä ohjeita. HT
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Aleksi Laajoki - yrittäjä ja kilpaurheilija

Hox! Uusi osoite
Ii
Leipojantie 2, 91100
Shelliä vastapäätä!

utoja
Vaihtoa sesti
edulli
Leipojantie 2, 91100 Ii
p. 044 033 4050
www.mjauto.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

Aleksi nauttii työstää ja haluaa auttaa ihmisiä.
Vuoden 2017 kehonrakennuksen SM-kisoissa Aleksi Laajoki sijoittui yhdeksänneksi.
Iissä kaksi vuotta toiminut urheiluhieroja & personal trainer Aleksi Laajoki on
huippu-urheilija, joka haluaa auttaa omalla ammattitaidollaan muita.
-Asiakas ja hänen tarpeensa ovat aina etusijalla.
Olipa kyseessä lapsi, aikuinen tai iäkkäämpi henkilö,
pyrin tekemään kaikkeni,
auttaakseni häntä, Aleksi
Laajoki kertoo toimintaperiaatteestaan.
Vaikka hän onkin erikoistunut
urheiluhieroja,
koostuu asiakaskunta ihan
tavallisista iiläisistä, sekä lähikuntien asukkaista Oulun
ja Kemin seuduilta saakka.
-Tällä hetkellä hieronta
työllistää eniten, mutta kysyntää
henkilökohtaiselle
ohjaukselle, kuntoilun parissa, on lisääntyvässä määrin,
Aleksi toteaa.
Yrittäjyys on Aleksi Laa-

joelle tuttua jo lapsuudenkodista,
isän
toimiessa
yrittäjänä rakennusalalla.
Aleksi on omalla urheilu-urallaan ehtinyt nähdä ja
kokea sekä menestystä, että
tappion ja loukkaantumisen
hetkiä. Aluksi hän harrasti kamppailulajeja, potkunyrkkeilystä lukkopainiin
ja vapaaotteluun, saavuttaen menestystä SM-mitaleille saakka. Vuonna 2013 hän
koki pahan loukkaantumisen SM-finaalissa, yhdeksän
sekuntia ennen loppua.
-Johdin siinä vaiheessa
selvästi, kun olkapää hajosi
ja edessä oli leikkaus, Aleksi
kertoo kamppailulajit päättäneestä loukkaantumisesta.
Leikkauksesta toivuttuaan hän harrasti voimanostoa hyvällä menestyksellä,
kunnes opiskeluaikana Tampereella löysi kehonrakennuksen. Tässä lajissa hän

kuljetusliike
sijoittui vuonna 2017 SM-kisoissa yhdeksänneksi.
-Olin ilmoittautunut sarjaan -90kg. En voinut enää
vaihtaa alempaan sarjaan,
vaikka olin laihduttanut ja
olisin mahtunut alempaakin
sarjaan, Aleksi kertoo ensimmäisistä kehonrakennuksen
SM-kisoistaan.
Nyt edessä ovat uran toiset SM-kisat kehonrakennuksessa syksyllä, kovin
odotuksin. Kehonrakennus
on kovaa ja tarkkuutta vaativaa urheilua, etenkin valmistauduttaessa
kauden
päätapahtumaan.
Kuinka vasta avioitunut mies
saa sovitettua yhteen huippu-urheilun, yrittämisen ja
aviomiehen roolin?
-Ilman vaimon tukea
tämä ei olisi mahdollista. Onneksi vaimo ymmärtää ja on

aina ollut tukemassa, vaikka
huippu-urheilu ja yrittäjän
rooli vie valmistautumiskaudella ajasta yhdeksänkymmentäviisi prosenttia,
Aleksi kiittelee Sofia vaimoaan.
Yrittämisen hän toteaa
sopivan kohdalleen toisen
palveluksessa olemista paremmin, koska siinä voi sovittaa omat harjoitukset ja
asiakkaat joustavasti toisiinsa. Lisäksi hän antaa
tunnustusta iiläisille kuntosaleille, fysioterapiakeskuksille ja toisille hierojille,
joiden kanssa hänellä on
hyvä ja toimiva yhteistyöverkosto.
Aleksin viihtyisät vastaanottotilat löytyvät Iin
keskustan välittömästä läheisyydestä, Timpurintieltä. MTR

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
Myös paanalatutyöt

www.kuljetusliikebackman.fi

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Aleksi ja Sofia vihittiin Iin kirkossa 21.7.2018.

www.iinmetsatyo.fi
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Camping Iin Sillat uudistuu perinteitä kunnioittaen
Iin keskustassa sijaitseva Iin
Sillat on monille tuttu leirintäalue, johon on pysähdytty
vuosikymmeniä, muun muassa Lapin matkoilla. Matti
Jääskeläinen perusti leirintäalueen vuonna 1961. Sittemmin yritys toimi pitkään
Matin pojan Lasse Jääskeläisen luotsaamana.
Nykyiset omistajat Melissa ja Shawna Jovanen ostivat
yrityksen vuonna 2015.
-Muutettuani Amerikasta
Helsinkiin, etsin ostettavaksi sopivaa yritystä Suomesta. Useiden vaihtoehtojen
jälkeen, saavuimme katsomaan Camping Iin Siltoja.
Viidessä minuutissa totesimme, tämä se on, kertoo Melissa.
Uudet yrittäjät tiesivät
edessä olevan melkoisen
kunnostusurakan, mutta se
ei pelottanut, päinvastoin.
Tähän mennessä alueen rivitalo on peruskorjattu, vastaanottotilat
keittiöineen
uusittu ja wc-/suihkutilat
päivitetty 2000-luvulle.
-Lasten
leikkipaikkaa
suurennetaan, sekä puulämmitteinen
rantasauna
rakennetaan. Myös lisää ympärivuotista majoitusta on
suunnitelmissa, valottaa Melissa tulevaisuuden suunni-

telmia Iin Silloilla.
Uudistukset on alueella toteutettu perinteitä kunnioittaen. Pihalle tulija aistii
edelleen saman lämminhenkisyyden, kuin menneinä
vuosikymmeninä, vaikka rakennukset ovat sisätiloiltaan
kokeneet täydellisen muodonmuutoksen.
Rivitalohuoneiden uusimisen lisäksi, uudet yrittäjät kunnostivat ensi töikseen
alueen vanhimman hirsimökin vuodelta 1961.
-Mökki oli viime vuodet toiminut varastona ja
päässyt huonoon kuntoon.
Halusimme kunnostaa keskeisellä paikalla olevan hirsimökin uuteen loistoon ja
tällä hetkellä se tarjoaa kesäaikana majapaikan viidelle
matkalaiselle, kertoo Shawna Jovanen.
Mökissä onkin kesän aikana yöpynyt monia matkailijoita, jotka ovat todenneet
ensi yöpymisen samassa mökissä tapahtuneen vaikkapa
neljäkymmentäviisi vuotta
sitten. Kuluva kesä on yrittäjien kertoman mukaan ollut
erittäin vilkas. Asiakkaita on
riittänyt Suomesta ja naapurimaista, sekä Amerikasta ja
Aasiasta.
Keittiöremontin ansiosta

Camping Iin Siltojen uudistukset on toteutettu perinteitä kunnioittaen.

Shawna ja Melissa Jovanen alueen vanhimman mökin portailla. Vuonna 1961 rakennettu mökki oli varastona toimiessaan päässyt
huonoon kuntoon. Peruskorjattu mökki tarjoaa viisi vuodepaikkaa.
aamiaispalvelua on saatavilla ympäri vuoden. Samoin
wc- ja suihkutilat ovat ympärivuotisessa
käytössä,
vaikkapa asuntovaunulla tai
-autolla matkaaville. Ympä-

rivuotista majoitusta Camping Iin Sillat tarjoaa reilulla
kahdella kymmenellä vuodepaikalla rivitalossa ja päärakennuksessa. Lisäksi kaksi
henkilöä voi yöpyä ympäri-

Melissa Jovanen työn touhussa uusituissa huoltotiloissa, joita
matkailijat ovat kehuneet Suomen parhaimmiksi.

Mykkäkoulussa
Mykkäkoulua on pidetty Suomen suosituimpana aikuiskoulutuksen muotona.
Oletetaanpa, että moinen tapahtuu perheyrityksessä, jossa
mies ja vaimo tekevät etätyötä,
kotoa käsin. Vaatii todellista kekseliäisyyttä, jotta toimitusjohtajana työskentelevä aviomies ja
hänen tiedottaja-vaimonsa saavat yrityksestä kertovia tiedotteita julkisuuteen.
Näppärä johtaja saattaa keksiä keinon: ulkoistetaan tiedotus
tai se tapahtuu ns. välikäsien,
kuten naapurinrouvien kautta.
Siinä tosin saattaa käydä niin,
että viestin alkuperäinen muoto muuttuu melkoisesti monen
mutkan tiedonkulun aikana.
Tästä osuva esimerkki löytyy Ulla Lipposen toimittamasta riemukkaasta kirjasta Siistiä
sisätyötä. Siinä esitellään sotilasorganisaation viestinkulkua lu-

vussa Pimennys virkateitse. Kas
näin:
Eversti adjutantille:
– Huomenna kello 9 tapahtuu auringonpimennys – sellaista ei tapahdukaan joka päivä.
Prikaatin henkilökunnan tulee
asettua ulkoiluvarusteissa kasarminpihalle nähdäkseen tämän
harvinaisen ilmiön. Jos sattuu
satamaan, emme näe mitään,
siinä tapauksessa siirrytään ruokasaliin.
Adjutantti kapteenille:
– Everstin määräyksestä tapahtuu huomenna kello 9 auringonpimennys. Jos sataa, emme
näe sitä kasarminpihalta. Silloin
ulkoiluvarusteissa auringonpimennys tapahtuu ruokasalissa
– sellaista ei tapahdukaan joka
päivä.
Kapteeni yliluutnantille:
– Ulkoiluvarusteissa olleen
everstin määräyksen mukaan ta-

pahtuu huomenna kello 9 auringonpimennyksen vihkiminen
ruokasalissa. Eversti antaa määräyksen, jos sattuisi satamaan,
mitä tapahtuu joka päivä.
Yliluutnantti vääpelille:
– Huomenna kello 9 ulkoiluvarusteissa oleva eversti pimentää auringon ruokasalissa, mitä
tapahtuu joka päivä, jos on kaunis ilma; jos sataa, se tapahtuu
kasarminpihalla.
Vääpeli alikersantille:
– Huomenna kello 9 ulkoiluvarusteissa olevan everstin
pimennys tapahtuu auringon
johdosta. Jos ruokasalissa sataa, mitä ei tapahdu joka päivä,
miesten tulee teidän asettua kasarminpihalle.
Puhetta miehistön keskuudessa:
– Jos huomenna sataa ja aurinko paistaa, silloin ne luultavasti
pimentää
everstin

ruokasalissa. Sääli, ettei niin tapahdu joka päivä.
Kotimykkäkoulusta osuva
esimerkki:
Perheenpää lähtee viettämään ravintolaan hirvipeijaisia,
ja ojentaa eteisessä vaimolle lapun: Saatan viipyä myöhään. Minulla on aamulla kello 9:30 tärkeä
kokous. Herätä minut kello 8:00.
Miehen solmiessa kravattia
vaimo ojentaa hänelle lapun: Jos
juhlissa tarjotaan alkoholia, vastaat EI.
Kun miehemme saapuu ravintolan eteiseen, tuttu jahtikaveri ojentaa taskumattia ja
tokaisee: Ei kai sinulla ole mitään
syytä kieltäytyä ryypystä? Tähän
miehemme: EI.
Miehemme herää aamulla
kello 11. Yöpöydällä on lappu,
jossa lukee: Herää, kello on 8:00.
Martti Kähkönen

vuoden alueen yhdessä mökissä.
Iisiverkon rakentamisen
myötä koko Camping -alue
tulee nopean nettiyhteyden
piiriin.

-Rakennamme
syksyn aikana asiakkaidemme
käyttöön alueen kattavan
langattoman yhteyden, Melissa kertoo. MTR

Camping Iin Silloilla voi majoittua aivan veden ääreen.

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

jakelu kaikkiin talouksiin iissä
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Syksyn ratsastustunnit ovat alkaneet!!!
varaa oma tuntipaikkasi!

Puh. 040 417 4761
30.8.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

anne@ylirannanratsutila.fi
www.ylirannanratsutila.fi

Mari Ylikärppä ja Esa Mathlin esiintyvät, tanssikeikkojen lisäksi, vaikkapa häissä ja muissa juhlissa. - Laulun lahjan äidin maidosta saaneena rohkaistuin ottamaan osaa vuonna 2008 Olavi Virta Sininen
huvimaja –laulukilpailuun. Naistensarjan voitto tuli ja samalla aukesi uusi työura tanssiyleisön viihdyttäjänä, iloitsee Mari Ylikärppä.

Mari Ylikärppä julkaisi uuden levyn
Simosta lähtöisin oleva, Iissä
asuva, laulaja Mari Ylikärppä on julkaissut kolme kappaletta sisältävän levyn.
Ensi levynsä ” Ei kauniimpaa
kuin sinä ” hän julkaisi keväällä, yhdessä avomiehensä
Esa Mathlinin kanssa. Debyyttilevy on alusta loppuun
kaksikon omaa tuotantoa.
Uutuuslevy
”Mari
Ylikärppä” puolestaan sisältää Veikko Juntusen säveltämiä ja osin myös sanoittamia,
tanssittavia kappaleita. Ou-

lulainen Matti Kalliokoski on
sanoittanut ”Kauneinta päälle” ja tangon ”Täydenkuun
aika”.
-Pelkosen Rauno soitteli
ihan muissa asioissa ja totesi kuin ohimennen, että pitäisi löytää Veikko Juntusen
tangolle laulaja, että saataisiin kappale Tangomarkkinoiden sävellyskilpailuun.
Aikaa taisi olla viisi päivää,
kun kaiken piti olla valmista.
Totesin, että olishan se Mari.
Siitä alkoi tiivis levyn tuotta-

minen, Esa Mathlin kertoo.
-Oli Veikolta suuri luottamuksen osoitus antaa tango
laulettavakseni. Kun saimme
sen valmiiksi, soitti Veikko
”olis mulla toinen ja kolmaskin kappale”, Mari toteaa,
kolme kappaletta sisältävän
levyn synnystä.
Pitkäsoiton teolla Mari ja
Esa eivät pidä kiirettä, vaikka se suunnitelmissa onkin.
Levyn teon he toteavat olevan pitkä prosessi, joten vuoden tai puolentoista päästä

lienee pitkäsoiton vuoro.
Vaikka Mari Ylikärppä
ei ole aiemmin soololevyjä
tehnyt, on hän rutinoitunut
esiintyjä. Iin laulupelimannien levyillä hän on esiintynyt.
Vuonna 2008 Mari otti osaa
Olavi Virta Sininen huvimaja- laulukilpailuun, voittaen
naisten sarjan. Tangomarkkinoiden karsintakilpailut ovat
myös tuoneet esiintymisrutiinia.
Esa Mathlin puolestaan
on pitkänlinjan muusikko,

joka on soittanut useissa eri
kokoonpanoissa. Marin uudella levyllä hän soittaa haitarit kahdessa kappaleessa.
Mari ja Esa esiintyvät jatkossa yhdessä, sen verran
kuin molempien vuorotyöt
sallivat. Marin työpaikka
on Iissä ja Esan Raahessa.
Yhdessä esiintymisen he
toteavat turvalliseksi ja molemmat voivat luottaa toisen
ammattitaitoon, tilanteessa
kuin tilanteessa.
Uutuuslevyn myötä he

ovat saaneet yhteydenottoja
useilta säveltäjiltä ja sanoittajilta.
-Ei niitä yhteydenottoja
tulisi ilman tarkasti ja hyvin
laulavaa laulajaa, jonka äänestä kuuluu elämän kokemus, Esa kertoo.
Radiosoittoon
pääsyn
Mari ja Esa toteavat nykyisin
olevan vaikeaa, antaen kiitosta Radio Pookille ja Radio
Perämerelle, jotka ovat ottaneet Marin uuden levyn soittolistoilleen. MTR
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IIN ALUE
Kirkkoherranvirasto on suljettu toiminnan suunnittelupäivän vuoksi ke 29.8.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 30.8. klo 14.30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 30.8. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Nuortenilta to 30.8. klo 18 Iin seurakuntatalon Kerhohuone.
Kirkkokuoro to 30.8. klo 18.15 Iin seurakuntasali. Syksyn aloitus. Uudet
laulajat tervetulleita! Lisätietoja kanttori Eija Savolaiselta p. 040 737 6966.
Iin perhekerho pe 31.8. klo 10-12 kerhohuone.
Isos- ja kerhonohjaajaleiri pe 31.8. klo 17 - su 2.9. Karhun leirikeskus,
Leirikeskuksentie 32
Sanajumalanpalvelus su 2.9. klo 10 Iin kirkko. Aihe Kiitollisuus. Kinnunen Matti, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti nimikkokohteen Suomikirkko-työn tukemiseen Tokiossa (SLEY).
Miestenpiiri - saunailta Karhussa su 2.9. klo 18 Karhun leirikeskus.
Seikkailu- ja värkkäyskerho ti 4.9. klo 15 kerhohuone.
Disneypuuhakerho ti 4.9. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Äitien ja tyttöjen ilta ti 4.9. klo 17.30 – 19 Iin seurakuntasali.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 5.9. klo 10-11.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Porinapiiri ke 5.9. klo 12 Iin seurakuntasali.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 6.9. klo 13.
7-iltapäivä to 6.9. klo 15 kerhohuone.
Lapsikuoro to 6.9. klo 17 Iin seurakuntasali. Kuoro on tarkoitettu 7 vuodesta ylöspäin oleville tytöille ja pojille.
Nuortenilta to 6.9. klo 18 kerhohuone.
Kirkkokuoro to 6.9. klo 18.15 Iin seurakuntasali. Uusia laulajia otetaan
mukaan! Jos kuorolaulu kiinnostaa, niin lisätietoja saa kanttori Eija Savolaiselta p. 040 737 6966. Kuorossa lauletaan neliäänisesti ja kaikkiin
stemmoihin otetaan uusia laulajia. Harjoitukset ovat avoimet tutustumista varten.
Sanajumalanpalvelus ja Iin ry:n kirkkopyhä su 9.9. klo 10 Iin kirkko.
Aihe Jumalan huolenpito. Soronen Pekka, kanttorina Savolainen Eija. Kolehti Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 11.9. klo 10-12. Kokoonnumme
Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Seikkailu- ja värkkäyskerho ti 11.9. klo 15 kerhohuone.
Disneypuuhakerho ti 11.9. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Syysillan sävelhartaus ti 11.9. klo 19 Iin kirkko. Stephanie Archer, alttonokkahuilu ja Timo Kinnunen, harmonikka. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.
Ystävänkammari ke 12.9. klo 12 Iin seurakuntasali.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 13.9. klo 14.30.
7-iltapäivä to 13.9. klo 15 kerhohuone.
Lapsikuoro to 13.9. klo 17 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta to 13.9. klo 18 kerhohuone.
Kirkkokuoro to 13.9. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
5 vuotiaiden syntymäpäiväjuhla la 15.9. klo 14-16 Iin seurakuntasali.
Seurakunta järjestää 5 -vuotissyntymäpäiväjuhlan kaikille vuonna 2013
syntyneille iiläisille ja kuivaniemeläisille lapsille Iin seurakuntatalolla.
Juhlassa on mukavaa ohjelmaa, toimintapisteitä ja kakkutarjoilu. 5-vuotiaat päivänsankarit saavat lahjan. Kutsumme juhlaan 5-vuotiaan yhdessä vanhemman, kummin tai tutun aikuisen kanssa. Ilmoittautuminen
juhlaan viimeistään pe 7.9.: www.iinseurakunta.fi tai puh. 0400 541 319
/ 040 847 8936.
Perhekerho Väli-Olhavan seurakuntatalolla ma 17.9. klo 10-12 VäliOlhavan kahvio.
Syysillan sävelhartaus ti 18.9. klo 19 Iin kirkko. Selloduo Varonen. Vapaa
pääsy. Ohjelma 5 e.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 19.9. klo 10-11.30 kerhohuone.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 20.9. klo 13.
Syysillan sävelhartaus ti 25.9. klo 19 Iin kirkko. Urkujen 10-vuotisjuhla.
Christian Ahlskog, urut. Vapaa pääsy. Kakkukahvit konsertin jälkeen.
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 2.9. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 15.Sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Kiitollisuus. Matti Kinnunen, kanttori
Markku Jaakkola. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkko-työn tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY)
Messu su 9.9. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 16. Sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Jumalan huolenpito. Pekka Soronen, kanttori Eija Savolainen. Kolehti: Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille.
Kuivaniemen lasten syyskirkko ma 10.9. klo 10 perhekerholaisille ja
kaikille perheille Kuivaniemen kirkko. Matti Kinnunen, kanttori Eija Savolainen, avustaa Irmeli Hietapelto.
Kuivaniemen perhekerho to 6.9. klo 10-12 seurakuntatalo. Perhekerhojen ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä
tekemistä ja yhdessäoloa. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia. Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä vanhemman,
isovanhemman tai hoitajan kanssa.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 3.9. klo 11 – 13 Aseman vanhustentalon kerhohuoneessa.
Oijärven seurakuntakerho ma 10.9. klo 11 – 13 Oijärven vanhustentalon kerhohuoneessa. Kerhot kokoontuu joka toinen maanantai (Kuivaniemellä parillinen - ja Oijärvellä parittomalla viikolla)
5 vuotiaiden syntymäpäiväjuhla la 15.9. klo 14 – 16 Iin seurakuntatalolla, salissa. Seurakunta järjestää 5-vuotissyntymäpäiväjuhlan kaikille
vuonna 2013 syntyneille iiläisille ja kuivaniemeläisille lapsille Iin seurakuntatalolla. Juhlassa on mukavaa ohjelmaa, toimintapisteitä ja kakkutarjoilu. Päivänsankarit saavat lahjan. Kutsumme juhlaan 5-vuotiaan yhdessä vanhempien, kummin tai tutun aikuisen kanssa. Ilmoittautuminen
juhlaan viimeistään pe 7.9. www.iinseurakunta.fi tai puh: 0400 541 319 /
040 847 8936.

Katso lisää tapahtumia: www.iinseurakunta.fi
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Työtä luonnosta Iissä -hankkeen aikana on kunnostettu lukuisia laavua eri puolilla kuntaa. Veskan laavu sai kunnostuksen yhteydessä
puuceen samalla kun laavu, liiteri ja tulipaikka kunnostettiin.

Työtä luonnosta Iissä -hanke
saavutti tavoitteensa
Kolmivuotinen Työtä luonnosta Iissä –hanke käynnistyi kesällä 2015. Hankkeen
tavoitteena oli parantaa
alueen työllisyyttä kouluttamalla kolmannen sektorin toimijoille (yhdistykset,
seurat, järjestöt) työnohjaus
ja -antajataitoja sekä ylläpitää ja kehittää hankkeeseen
osallistuvien
työttömien
työkykyä.
Hankkeessa työllistettiin
iiläisiä työttömiä oman alueensa viihtyvyyttä lisäävillä
kunnossapito- ja rakennustehtävillä. Kohderyhminä
olivat kaikenikäiset iiläiset
pitkäaikaistyöttömät, sekä
yli 50- ja alle 29-vuotiaat
työttömät. Varsinaisen työnteon lisäksi hankkeeseen
osallistuville tarjottiin työvoimapoliittista koulutusta,
jota suunniteltiin ja räätälöitiin tarpeiden mukaan.
Hankkeessa työllistymisen
ehtona oli oikeus palkkatukeen. Maksuttomiin koulutuksiin sekä hankkeessa
annettavaan
henkilökohtaiseen ura- ja koulutusohjaukseen voivat kuitenkin
osallistua kaikki hankkeen
kohderyhmään
kuuluvat
henkilöt.
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Hankkeessa kunnostettavia ja huollettavia kohteita olivat Iin alueen luonto-,
virkistys-, ulkoilu- ja muut
mahdolliset kohteet. Kunnostustarpeissa huomioitiin
kyläläisten, yritysten ja muiden käyttäjien, kuten mökkiläisten, toiveet ja tarpeet.
Hankkeessa kehitettiin
kolmannen sektorin, yritysten ja kunnan välistä yhteistyötä ja pyrittiin luomaan
toimiva malli, jonka avulla
eri toimijat pystyvät työllistämään pienemmällä kynnyksellä iiläisiä työttömiä
oman alueensa töihin.
-Tavoitteena oli saada
kahdeksankymmentä asiakaskontaktia, saimme yhdeksänkymmentä,
joista
naisia kaksikymmentäyhdeksän, kertoo projektipäällikkö Jenni Miettunen.
Hankkeen rahoituksesta
vastasi kunta 20 prosentin
osuudella.
ESR-rahoitusta hanke sai 80 prosenttia.
Koordinointihankkeen kokonaiskustannukset olivat
261 400 euroa.
Rinnakkaishankkeen
kustannukset olivat 259 259
euroa, jolla työllistettiin kolmekymmentäviisi
henki-

Työtä luonnosta Iissä -hankkeen projektipäällikkönä on toiminut
Jenni Miettunen. Hanke jatkuu 31.8.2018 saakka.

löä, palkkatuen ollessa 30-50
prosenttia.
-Olemme hankkeen aikana toteuttaneet monenlaisia
luontoon liittyviä kunnostustoimenpiteitä, pitkospuiden rakentamisesta, vanhan

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

kettutarhan
purkutöihin.
Geokätköjä olemme myös
olleet toteuttamassa. Ne siirtyvät Ii-instituutti -liikelaitoksen hallintaan. kertoo
Jenni Miettunen. MTR

www.iisanomat.fi

Iin toimisto avoinna Micropoliksessa Piisilta 1 keskiviikkoisin klo 9-14, tai sopimuksen mukaan ( p. 050 439 9963)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
Hinnat:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, Piisilta 1, 91100 Ii, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
Palstakoot:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Toimittaja-avustaja, Ii
3 p 127 mm
k
u
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o
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Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Ilmoitusmyynti:
6 p 257 mm
Riikka Takalo 050 439 9963, riikka@iinlehti.fi
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 19
ilmestyy 13.9.2018.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to 6.8. mennessä.

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.
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KOKOUSKUTSU
Tervetuloa Olhavanjoen yhteisten vesialueiden 139402-876-9, 139-402-876-10 ja 139-402-876-3 järjestäytymättömien osakaskuntien kokoukseen Yli-Olhavan
Maamiesseuralle lauantaina 15.9.2018 klo 12 alkaen
(osoite: Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava). Alla em.
osakaskuntien vahvistetut osakasluettelot, koollekutsuja sekä tarkempi aikataulu.
Kokouksissa käsitellään luvan myöntäminen Olhavanjoen kalataloudellisille toimenpiteille ko. vesialueilla
kalataloudellisen kunnostussuunnitelman mukaisesti
sekä päätetään ko. vesialueiden järjestäytymisestä. Sekä
Olhavanjoen kunnostussuunnitelma, että mahdollista järjestäytymistä varten laadittu ehdotus säännöiksi
ovat nähtävillä Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla
30.8.2018 alkaen (osoite: Iin kunta, yhteispalvelupiste,
Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla alkaen 7. päivästä kokouksesta ja pidetään
nähtävänä, kunnes 21 päivää kokouksesta on kulunut.
139-402-876-9,Yhteinen vesialue
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-22-3 UUSISEPPÄLÄ
139-402-22-5 SALOTUPA
139-402-22-6 KOSKI
139-402-22-7 SEPPÄLÄ
139-402-22-9 SEPPÄNEN
139-402-22-10 AAMULA
139-402-22-12 PIKKUSEPPÄLÄ
139-402-22-15 VÄLIHALME
139-402-22-16 KONTIOLA
139-402-22-17 KOIVIKKO
139-402-22-18 Alaseppälä
139-402-22-21 Oinila
139-402-22-22 Pyöriänsuonhalme
139-402-22-23 Alajättiläishalme
139-402-22-24 Jättiläishalme
139-402-24-16 ALATALO
139-402-24-17 HEINIKOSKI
139-402-24-18 KOULULA
139-402-24-22 VÄLITALO
139-402-24-28 PIKKU HONKALA
139-402-24-29 VÄLISUO
139-402-24-30 Brusila
139-402-24-31 Välitalo II
139-402-24-33 Välikangas
139-402-25-13 MYLLYNIEMI
139-402-25-15 JOKELA
139-402-25-16 TERVAHAUTA
139-402-25-17 NIEMI
139-402-25-18 SILTALA
139-402-25-24 YLITALO
139-402-25-26 KIVITALO
139-402-25-29 SILLANKORVA
139-402-25-33 KIVIKKOKANGAS
139-402-25-35 METSOLA
139-402-25-37 HAVULA
139-402-25-39 PIKKUSUO
Kokous alkaa klo 12:00
Koollekutsuja: Martti Ylitalo
139-402-876-10,Yhteinen vesialue
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-26-12 PIHLAJANIEMI
139-402-26-17 UUSITALO
139-402-26-19 MÄNTYAHO
139-402-26-20 JOENNIEMI
139-402-26-21 KANGASAHO
139-402-26-22 NURKKALA
139-402-26-23 VITTASUO
139-402-26-26 KESKI-TUOMELA
139-402-26-28 Soininkangas
139-402-26-29 Yli-Tuomela
139-402-26-30 Pitkäniemi
139-402-26-31 Metsäkangas
139-402-26-37 TUOMELA
139-402-26-40 KOSKELA
139-402-27-1 ALAKIUTTU
139-402-27-2 HAVULA
139-402-27-3 KIUTTU
139-402-27-4 MYLLYKOSKI
139-402-27-5 PIRI
139-402-30-1 RANTATALO
139-402-30-10 KOTITOPPI
139-402-30-11 ANGERVOKORPI
139-402-30-12 LATOSAARI
139-402-30-13 RAHVALOKORPI
139-402-30-14 NURKKAKANGAS
139-402-30-15 ALAKORPI
139-402-30-16 SELJÄNNE
139-402-30-17 TOPPI
139-402-44-14 Kangasveijola
139-402-178-0 NIITTYJÄRVI
139-402-179-2 NIITTYLÄ
139-402-180-0 ALATOPPI
139-402-181-0 JÄRVILEHTO
139-402-182-0 KESKIKANGAS
139-402-183-0 KULMAKANGAS
Kokous alkaa klo 12:45
Koollekutsuja: Pentti Soini
139-402-876-3,Talon 14 vesialue
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-14-1 MÄNTYLÄ
139-402-14-6 VUOSIOJAN KOULU
139-402-14-11 LAURILA
139-402-14-15 LAURILA I
139-402-14-29 MATTILA
139-402-14-39 JUSSILA
139-402-14-40 HOIKKASUO
139-402-14-41 VIINEKE
139-402-14-42 KOIVURANTA
139-402-14-43 NIITTYLÄ
139-402-14-44 HAKAMAA
139-402-14-46 AHTOLA
139-402-14-47 PUROLA
139-402-14-48 KIVIKKOKANGAS
Kokous alkaa klo 13:30
Koollekutsuja: Sakari Ojala

nomat

3

-

Iin koulujenväliset yleisurheilukilpailut

Poikien viestin voitto meni Ojakylän joukkueelle. Alarannan ykkösjoukkue oli toinen ja Haminan ykkösjoukkue kolmas.

Iin koulujenväliset yleisurheilukilpailut pidettiin Iin keskusurheilukentällä aurinkoisessa loppukesän säässä tiistaina
22.8. Kenttä täyttyi liikunnan ilosta ja eri lajeissa nähtiin
tiukkoja kamppailuja senteistä ja sekunteista. Yleisöä
tämä viimeinen tapahtuma, ennen katsomarakennuksen
purkamista, keräsi myös runsaasti. MTR

Koulujen kisat keräävät runsaasti vanhempia ja isovanhempia kannustamaan
nuoria urheilijoita.
TULOKSIA
Pojat 3 lk pallonheitto
1.) Jooa Piltonen Hamina 33,38 2.) Rolle
Sääskilahti Ojakylä 29,67 3. ) Aaron Klasila
Asema-Yliranta 29,52 4.) Miio Kela Hamina
28,88 5.) Aatu Paananen Pohjois-Ii 27,95
6.) Robert Vähä Hamina 26,73. Osallistujia
19.
pojat 4 lk pallonheitto
1.) Janne Jutila Hamina 37,38 2.) Otto Tolonen Pohjois-Ii 35,35 3.) Aatos Puolitaival
Hamina 34,48 4.) Venne Nehvonen Hamina 3,35 5.) Veeti Vimperi Hamina 32,64 6.)
Joose Räntilä Alaranta 32,39 . Osallistujia
19.
Tytöt 3 lk pallonheitto
1.) Isella Jaara Jakkukylä 21,27 2.) Maiju Pakanen Asema-Yliranta 20,94 2.) Tiia Klasila
Asema-Yliranta 20,94 4.) Jennina Pakanen
Ojakylä 6,64 5.) Emmi Lehtovuori Hamina
15,38 6.) Oona Tölli Hamina 15,09. Osallistujia 11.
Tytöt 4 lk pallonheitto
1.) Niina Suomela Ojakylä 25,86 2.) Lilja
Lohilahti Hamina 21,45 3.) Iida Tolonen Olhava 20,64 4.) Bettina Ollila Hamina 18,86
5.) Renee Aalto Jakkukylä 18,74 6.) Iita
Käyrä Asema-Yliranta 18,50. Osallistujia 14.
Viestien tuloksIA
Tytöt
1.Ojakylä 1.07,21, 2. Hamina 1 1.07,35, 3.
Hamina 2 1.08,35, 4. Alaranta 1 1.12,08,
5. Asema-Yliranta 1.12,82, 6. Jakkukylä
1.13,81, 7. Pohjois-Ii 1.13,95, 8. Alaranta 2
1.14,10.
Pojat
1.Ojakylä 1.05,54, 2. Alaranta 1 1.06,55,
3. Hamina 1 1.06,58, 4. Jakkukylä 1.08,98,
5. Hamina 2 1.09,31, 6. Pohjois-Ii 1.10,05,
7. Alaranta 2 1.10,12, 8. Asema-Yliranta
1.10,60.
Pienluokka sarja 1 40 m
1.Aaro Kynkäänniemi 7,97, 2. Johan Karvonen 8,86, 3. Jonne Karvonen 8,90, 4. Luukas
Rahikainen 9,67.
Pienluokka sarja 2 40 m
1.Silva Ruotsalainen 8,43, 2. Julia Kurttila
8,89, 3. Friida Jaara 9,53, 4. Anni Kullberg
11,21, 5. Jenna Vähäkuopus 11,30, 6. Katariina Pennanen 13,14.
Pienluokka sarja 3 40 m
1.Emma Kullberg 8,24, 2. Ruusa Pakanen
9,29, 3. Saara Hassinen 11,15.
Pienluokka sarja 4 40 m
1.Joonas Kurunlahti 7,40, 2. Lauri Kullberg
7,82, 3.Valtteri Kärkkäinen 28,44.
Tytöt 1 lk 40 m
1.Sofia Kuusiluoto Hamina 7,61, 2. Fanny
Mikkola Alaranta 7,62, 3. Ella Kivinemi Alaranta 7,65, 4. Lyydia Räihä Jakkukylä 7,73,
5. Senni Kupari Hamina 7,82, 6. Julia Lämsä

Pohjois-Ii.
Pojat 1 lk 40 m
1.Mikael Siurua Pohjois-Ii 7,06, 2. Eemeli
Kokkomäki Hamina 7,38, 3. Patrika Kuusisto Hamina 7,70, 4. Miika Suomela Ojakylä
7,72, 5. Miska Paaso Asema-Yliranta 7,75, 6.
Iikka Mäkelä Asema-Yliranta.
Tytöt 2 lk 40 m
1.Olga Hokkanen Hamina 6,74, 2. Nea
Ronkainen Hamina 7,09, 3. Francheska
Kurtti Hamina 7,25, 4. Ella Juurikka Hamina
7,30, 5. Silva Räihä Jakkukylä 7,39, 6. Nella
Seppänen Alaranta 7,73.
Pojat 2 lk 40 m
1.Sever Turtinen Alaranta 6,45, 2.Topi Kurttila Hamina 7,74, 3. Tuure Pakanen Hamina 6,97, 4. Eliel Karvonen Ojakylä 6,98, 5.
Tatu Pakanen Asema-Yliranta 7,24, 6. Taneli
Paakkola Asema-Yliranta 7,37.
Tytöt 3 lk 60 m
1.Saana Sakko Jakkukylä 9,75, 2. Kiira Karttunen Hamina 9,98, 3. Erika Mäkelä AsemaYliranta 10,40, 4. Mari Mäkipaaso Ojakylä
10,42, 5. Iisa Jääskelä Pohjois-Ii 10,75.
Pojat 3 lk 60 m
1.Niila Heikkilä Alaranta 9,50, 2. Niilo Kupari Hamina 10,06, 3. Jesse Vänttilä Ojakylä
10,28, 4. Lauri Ylitalo Olhava 10,33, 5. Eelis
Keltamäki Alaranta 10,46, 6. Eevert Lohilahti Ojakylä 10,53.
Tytöt 4 lk 60 m
1.Niina Suomela Ojakylä 8,84, 2. Tuuli Tervonen Pohjois-Ii 10,23, 3. Moona Kanniala
Pohjois-ii 10,26, 4. Lumia Tuomikoski Hamina 10,34, 5. Iida Pakanen Pohjois-Ii 10,37,
6. Laura Kehus Kuivaniemi 10,48, 7. Sofia
Perätalo Hamina 10,65.
Pojat 4 lk 60 m
1.Janne Jutila Hamina 9,67, 2. Aapel Mikkola Alaranta 9,94, 3. Luukas Juntti Alaranta
10,07, 4. Eetu Vähä Ojakylä 10,19, 5. Joel
Päkkilä Jakkukylä 10,11, 6. Onni Maaninka
Kuivaniemi 10,22.
Tytöt 5 lk 60 m
1.Fanni Hokkanen Hamina 9,17, 2. Krista
Karttunen Hamina 9,32, 3. Iita Kimpimäki
Ojakylä 9,37, 4. Lumi Hiltunen Alaranta
9,45, 5. Inka Vuorma Jakkukylä 9,64, 6. Minea Vähä Ojakylä 9,82.
Pojat 5 lk 60 m
1.Arttu Jaakkola Alaranta 9,31, 2. Kalle
Pakanen Kuivaniemi 9,32, 3. Topias Sakko
Jakkukylä 9,43, 4. Patrin Mäenpää PohjoisIi 9,61, 5. Valtteri Pakanen Ojakylä 9,80, 6.
Aleksi Höyhtyä Alaranta 9,99.
Tytöt 6 lk 60 m
1.Saana Liukkonen Alaranta 9,45, 2. Nea
Perätalo Hamina 9,47, 3. Inka Tiiro Hamina 9,53, 4. Jonna Jokela Hamina 9,57, 5. Iisa
Häcklin Pohjois-Ii 9,68, 6. Julia Leppänen
Ojakylä 9,75.

Pojat 6 lk 60 m
1.Jonne Hyttinen Alaranta 8,85, 2. Otava
Puolitaival Hamina 8,99, 3. Matias Sakko
Jakkukylä 9,23, 4. Andreas Savela Ojakylä
9,45, 5. Roomeo Aalto Jakkukylä 9,78, 6.
Jami Riskilä Hamina 9,80.
Tytöt 3 lk 600 m
1.Linnea Saarela Pohjois-Ii 2.25,21, 2. Maria Päkipaaso Ojakylä 2.34,46, 3. Isalla Jaara
Jakkukylä 2.36,29.
Tytöt 4 lk 600 m
1.Niina Suomela Ojakylä 2,18,52, 2. Miina
Alaranta Pohjois-Ii 2,19,18, 3. Eedel Räihä
Jakkukylä 2.21,93, 4. Sofia Perätalo Hamina
2.22,50, 5. Salli Koivisto Hamina 2.24,60, 6.
Josefina Jussila Hamina 2.26,73.
Pojat 3 lk 600 m
1.Rasmus Vuorna Jakkukylä 2.18,34, 2. Lenni
Mustonen Pohjois-Ii 2.21,53, 3. Eevert Lohi
Jakkukylä 2.21,56.
Pojat 4 lk 600 m
1.Elias Karvonen Ojakylä 2.14,53, 2. Onni
Maaninka Kuivaniemi 2.14,58, 3. German
Voronin Alaranta 2.19,10, 4. Joel Päkkilä
Jakkukylä 2.22,79, 5. Aatos Boström Hamina 2.23,78, 6. Aleksanteri Nevatalo Ojakylä
2.27,54.
Tytöt 5 lk 600 m
1.Iita Kimpimäki Ojakylä 2.05,74, 2. Inka
Vuorma Jakkukylä 2.09,32, 3. Iiris Alaranta Pohjois-Ii 2.09,50, 4. Elina Millaskangas
Hamina 2.09,7o0, 5. Lumi Hiltunen Alaranta 2.14,53. 6. Saaga Sassi Asema-Yliranta
2.21,32.
Tytöt 6 lk 600 m
1.Jenna Saarela Pohjois-Ii 2.15,96, 2. Hanna
Klasila Kuivaniemi 2.16,55, 3. Aino Pöyhtäri
Hamina 2.17,04, 4. Heini Lohilahti Hamina
2.21,21, 5. Nea Perätalo Hamina 2.26,25, 6.
Saana Liukkonen Alaranta 2.28,12.
Pojat 5 lk 600 m
1.Patrik Mäenpää Pohjois-Ii 2.07,65, 2. Eelis
Tuomela Pohjois-Ii 2.13,54, 3. Topias Sakko
Jakkukylä 2.14,64, 4. Joona Parkkola Asemayliranta 2.16,60, 5. Krostian Juntti Alaranta
2.22,11, 6. Elias Kinnunen Pohjois-Ii 2.22,12.
Pojat 6 lk 600 m
1.Rodion Kurtti Hamina 1.55,12, 2. Luukas
Klasila Kuivaniemi 2.05,90, 3. Aleksi Pernu
Asema-Yliranta 2.07,32, 4. Eeli Maaninka
Kuivaniemi 2.13,39, 5. Iikka Kanninen Pohjois-Ii 2.22,96.
Tytöt 3 lk pituus
1.Saana Sakko Jakkukylä 310, 2. Janika Pakanen Kuivaniemi 306, 3. Elsa Nevatalo
Ojakylä 298, 4. Isella Jaara Jakkukylä 297, 5.
Catlyn Kenttä Jakkukylä 290, 6. Kiira Karttunen Hamina 290. Osallistujia 19.
Tytöt 4 lk pituus
1.Niina Suomela 3,10, 2. Laura Kehus Kuivaniemi 332, 3. Iisa Pakanen Pohjois-Ii 320,

4. Sofia Alaraasakka Hamina 319, 5. Eerika
Häcklin Pohjois-Ii 316, 6. Pihla Kuusijärvi
Hamina 306.
Pojat 3 lk pituus
1.Niila Heikkilä Alaranta 313, 2. Miia Kela
Hamina 309, 3. Joni Pakanen Hamina 307,
4. Niilo Kupari Hamina 303, 5. Jesse Vänttilä
Ojakylä 303, 6. Lukas Kynkäänniemi AsemaYliranta 297. Osallistujia 16.
Pojat 4 lk pituus
1.Janne Jutila Hamina 356, 2. Aapel Mikkola
Alaranta 352, 3. Aatos Puolitaival Hamina
329, 4. Eevert Ruotsalainen Hamina 324, 5.
Tatu Hamina 319, 6. Onni Maaninka Kuivaniemi. Osallistujia 20.
Pojat 5 lk kuula
1.Joona Jutila Hamina 8,14, 2. Topias Sassi
Hamina 7,30, 3. Topias Viitaniemi Hamina
7,04, 4. Jaakko Ikonen Alaranta 6,71, 5. Matias Kaikkonen Kuivaniemi 6,71, 6. Jarkko
Pietarila Kuivaniemi 8,65. Osallistujia 18.
Pojat 6 lk kuula
1.Jonne Hyttinen Alaranta 8,53, 2. Juho
Rousu Kuivaniemi 8,28, 3. Oskari Leskelä
Alaranta 8,11, 4. Niko Jutila Hamina 7,93,
5. Veeti Leminen Pohjois-Ii 7,91, 6. Matias
Sakko Jakkukylä 7,67. Osallistujia 15.
Tytöt 5 lk kuula
1.Iita Kimpimäki Ojakylä 7,70, 2. Marissa
Kenttä Alaranta 6,05, 4. Inka Mäkelä AsemaYliranta 6,00, 5. Krista Karttunen Hamina
5,88, 6. Aino-Kaisa Hämäläinen Alaranta
5,65. Osallistujia 15.
Tytöt 6 lk kuula
1.Kiia Kurkela Ojakylä 8,19, 2. Heini Lohilahti Hamina 7,58, 3. Marjukka Karvonen
Alaranta 7,11, 4. Nea Perätalo Hamina 6,84,
5. Venla Varis Alaranta 6,68, 6. Julia Leppänen Ojakylä 6,41. Osallistujia 17.
Tytöt 5 lk korkeus
1.Jemina Nevalainen Hamina 118, 2. Eevi
Lehtovuori Hamina 115, 3. Lumi Hiltunen
115, 4. Juulia Vähäkainu Pohjois-Ii 110, 5.
Fanni Hokkanen Hamina 100, 6. Jenni Lapinkangas 100. Osallistujia 10.
Tytöt 6 lk korkeus
1.Nea Perätalo Hamina 128, 2. Solja Nikola
Alaranta 128, 3. Eveliina Haikonen Hamina
120.
Pojat 5 lk korkeus
1.Jere Nauha Asema-Yliranta 125, 2. Aleksi
Höyhtyä Alaranta 120, 3. Jape Pakanen Asema-Yliranta 120, 4. Joona Jutila Hamina 115,
4. Kalle Pakanen Kuivaniemi 115, 6. Noakim
Nissilä Olhava 110. Osallistujia 14.
Pojat 6 lk korkeus
1.Jonne Hyttinen Alaranta 131, 2. Luukas
Klasila Kuivaniemi 128, 3. Lasse Päkkilä
Hamina 115, 4. Elias Kaisto Jakkukylä 115,
4. Antton Kurunlahti Alaranta 115, 6. Iikka
Tuomela Pohjois-Ii 115. Osallistujia 9.
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Iin Kansalliset yleisurheilukilpailut aurinkoisessa säässä

Miesten 100 metrin juoksun tasainen
lähtö. Kilpailun voittaja Antti Kokkonen
OulPy radalla neljä. Voittoaika 11,20 on
Antin kauden paras.

Iin Yrityksen järjestämät Iin kansalliset yleisurheilukilpailut
18.8. saatiin järjestää aurinkoisessa, joskin pyörivän tuulen,
säässä. Osanottajia oli runsaasti laajalta alueella, osan lajeista ollessa aluemestaruus- ja/tai piirinmestaruuskilpailuja. Monissa lajeissa nähtiin tiukkoja, kovatasoisia kilpailuja,
useiden urheilijoiden tehdessä kauden parhaita tuloksiaan.
MTR
TULOKSET
M 100 m: 1) Antti Kokkonen OulPy 11,20, 2) Osku Loukkola OulPy 11,53, 3) Jere Posti OulPy 11,63,
4) Joonas Rajaniemi OulHui 11,68, 5)

Konsta Kekäläinen VeitsilKV 11,72, 6)
Joni Heikkinen OulPy 11,83, 7) Aleksi
Kokkonen LapLu 11,87, 8) Sami Laakkonen HKV 12,02, 9) Mikael Kangaskorte KuivAu 12,34. Erä 1 (+1,6): 1)

Jani Kiiskilä VeitsilKV voitti keihään yli 70metrin tuloksella.

Osku Loukkola OulPy 11,53, 2) Jere
Posti OulPy 11,63, 3) Konsta Kekäläinen VeitsilKV 11,72, Erä 2 (+1,1):
1) Antti Kokkonen OulPy 11,20, 2)
Joonas Rajaniemi OulHui 11,68, 3)
Joni Heikkinen OulPy 11,83, 4) Aleksi
Kokkonen LapLu 11,87, 5) Sami Laakkonen HKV 12,02, 6) Mikael Kangaskorte KuivAu 12,34.
M 400 m: 1) Antti Kokkonen OulPy 50,40, 2) Jere Posti OulPy 55,26, 3)
Teemu Pyörälä IinY 59,41, Joni Heikkinen OulPy DNS.
M 800 m: 1) Kai Koljonen HaukVei
3.07,79.
M 5000 m: 1) Jorma Puurunen PudasjU 22.01,96, 2) Kai Koljonen
HaukVei 26.10,16.
M Pituus: 1) Osku Loukkola OulPy
6,41, 2) Joni Heikkinen OulPy 6,25, 3)
Jaakko Honka LimNM 5,80, 4) Mikael
Kangaskorte KuivAu 5,68.
M Kolmiloikka: 1) Sami Laakkonen
HKV 13,52, Emil Kääntä AlavVi DNS.
M Keihäs: 1) Jani Kiiskilä VeitsilKV 70,38, 2) Heikki Kuurola PudasjU
64,51, 3) Matias Päri LimNM 47,67, 4)
Joni Heikkinen OulPy 44,17.
P9 40 m: (0,0): 1) Riko Mäntyranta
KuivAu 8,20, 2) Otso Hyykoski OulPy 8,63.
P11 60 m: (+1,4): 1) Veeti Purola
PudasjU 9,89, 2) Joona Heikkilä IinY
10,33.
P11 1000 m: 1) Joona Heikkilä IinY
4.46,54.
P13 60 m: (-1,1): 1) Sampo Määttä
KuivAu 8,60, 2) Konsta Rutanen KuivAu 8,93, 3) Ronni Mäntyranta KuivAu 9,11, 4) Oskari Hyykoski OulPy
9,89.
P13 1000 m: 1) Ronni Mäntyranta
KuivAu 3.34,22.
P15 800 m: 1) Aarre Paukkeri LimNM 2.16,47, 2) Lauri Saarela
LimNM 2.35,36, Antti Juvonen OulPy DNS.
P15 Keihäs: 1) Jaakko Honka
LimNM 46,61.
M17 100 m: (+1,6): 1) Tuomas Horko OulPy 12,52, 2) Kristian Kahma
OulPy 12,54.
M17 800 m: 1) Veeti Soikkeli Oul-

Py 2.21,93, 2) Juha Niemelä OulPy
2.25,66.
N 100 m: (+1,0): 1) Eveliina Bogdanoff KuivAu 12,78, 2) Laura Jokinen
KuusEV 13,32, 3) Karoliina Bogdanoff
KuivAu 13,42, Ida Ravaska VeitsilKV
DNS.
N 400 m: 1) Ronja Koskela KuivAu 59,28, 2) Laura Loponen OulPy
1.00,06, 3) Erika Utriainen VeitsilKV
1.00,87, 4) Marianna Liukkonen OulPy
1.04,15, 5) Roosa Kouri AlatPi 1.05,37,
Rosa Kilpi OulPy DNS, Pinja Kangas
LimNM DNS, Iina Takkula OulPy DNS.
Erä 1: 1) Ronja Koskela KuivAu 59,28,
2) Laura Loponen OulPy 1.00,06, Iina
Takkula OulPy DNS, Erä 2: 1) Erika
Utriainen VeitsilKV 1.00,87, 2) Marianna Liukkonen OulPy 1.04,15, 3) Roosa
Kouri AlatPi 1.05,37, Rosa Kilpi OulPy
DNS, Pinja Kangas LimNM DNS.
N 800 m: 1) Iida Haataja PudasjU 2.24,21, 2) Katriina Autti KuivAu
2.30,29, Ida Ravaska VeitsilKV DNS.
N 5000 m: 1) Veera Mantere PudasjU 19.23,30, 2) Raija Poutiainen KuivAu 20.33,52.
N 5000 m kävely: 1) Elina Heikkinen OulPy 25.13,32.
N Pituus: 1) Eveliina Bogdanoff KuivAu 5,44, 2) Ella Nisula KuivAu 5,29,
3) Laura Jokinen KuusEV 5,22, 4) Lotta
Makkonen KuusEV 5,13, 5) Elina Männikkö KuivAu 5,08, 6) Karoliina Bogdanoff KuivAu 5,03, 7) Katriina Autti
KuivAu 4,99, 8) Venla Rutanen KuivAu
4,88, 9) Olivia Veneskoski OulPy 4,68,
10) Emmi Rantala KempKi 4,62, 11)
Krista Sjögren OulPy 4,60, 12) Nella
Karjalainen LimNM 4,45,Veera Paasovaara OulPy DNS.
N Kolmiloikka: 1) Ella Nissinaho LimNM 10,68, 2) Anna Helander LimNM 9,96, 3) Iiris Kämäräinen
LimNM 8,87, Sanna Rautio OulPy
DNS, Sofia Maaranto LimNM DNS.
N Keihäs: 1) Merja Perätalo YlikNM
42,28, 2) Krista Sjögren OulPy 26,89.
T9 40 m: (0,0): 1) Olga Hokkanen
IinY 7,08, 2) Taika Purola PudasjU 7,49,
3) Emmi Oksanen OulHui 7,85, 4) Viivi Heikkilä IinY 8,64.
T11 60 m: (-1,0): 1) Anniina Jernvall

KempKi 9,48, 2) Fanni Hokkanen IinY
9,99, 3) Saana Oksanen OulHui 10,34,
Miisa Päri LimNM DNS, Fianna Rasinaho OulTaru DNS.
T11 1000 m: 1) Anniina Jernvall
KempKi 4.49,28, 2) Saana Oksanen
OulHui 4.52,53.
T13 60 m: (-3,0): 1) Emmi Heikkinen
SuomRa 8,67, 2) Milla Kangas OulPy
9,20, Sofia Maaranto LimNM DNS,
Katariina Rasinaho OulTaru DNS.
T13 1000 m: 1) Olivia Veneskoski
OulPy 3.27,02.
T13 Korkeus: Milla Kangas OulPy DNS, Katariina Rasinaho OulTaru DNS.
T15 100 m: (+2,4): 1) Emmi Heik-

kinen SuomRa 13,39, 2) Jatta Nurmela KuivAu 13,42, 3) Emmi Rantala
KempKi 14,16, 4) Anna Kokko KuivAu
14,18, 5) Ella Nissinaho LimNM 14,20,
6) Iiris Kämäräinen LimNM 15,34.
T15 800 m: 1) Hanna Soronen IinY
2.48,68.
T15 Korkeus: 1) Jatta Nurmela KuivAu 149,
N17 100 m: (+1,3): 1) Laura Loponen OulPy 12,93, 2) Enni Lehtomäki
OulPy 13,32, 3) Pinja Purola OulPy 13,48, 4) Ilona Kamunen KuivAu
13,52, 5) Marianna Liukkonen OulPy
13,87,Veera Paasovaara OulPy DNS.
N17 800 m: 1) Lumi Laitinen OulPy 2.28,99.

Laura Jokisen KuusEV tyylinäyte naisten pituushypyssä. Laura sijoittui kolmanneksi tuloksella 5.22

Iiläissuunnistajat menestyivät Syöte-Suunnistuksissa ja Raahe-rasteilla
Syötteen
vaaramaisemissa järjestettiin elokuun puolivälissä
kaksipäiväiset
Syöte-Suunnistukset. Lauantain kilpailu oli SM-esikisa ensi vuonna pidettäville
keskimatkojen SM-kilpai-

luilla ja sunnuntaina ratkottiin aluemestaruudet.
Iiläisiä suunnistajia oli
hyvällä menestyksellä mukana useissa sarjoissa.
Sarjassa M50 Iin Yrityksen Seppo Veijola sijoittui

yhteistuloksissa toiseksi ja
saman seuran Kari Backman
kuudenneksi. Sarjan voitti
Ylikiimingin Nuijamiesten
Arto Holappa.
H45 sarjassa Iisun Markku Loukusa sijoittui neljänneksi, voiton vei Oulun
Tarmon Ilpo Viippola.
Naisten pääsarjassa Iin
Yrityksen Saana Backman
sijoittui
kahdeksanneksi.
Voittaja oli Kooveen Miia
Niittynen.
Raaherasteilla 19.8. Iin
Yrityksen Kari Backman
voitti sarjan H50 ja saman
seuran Saana Backman sijoittui kolmanneksi. MTR
Syöte-Suunnistukset pidettiin
jylhissä vaaramaisemissa.

Seppo Veijola, Kari Backman ja Saana
Backman kertaavat Iin Yrityksen puheenjohtaja Pertti Paaso-Rantalan kanssa SMesikisaviikonlopun tapahtumia.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

soitin- ja laitehuoltoa • sähkötöitä

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Tukes S3
sähköurakointipätevyys

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194
laitejasoitinhuolto@gmail.com
• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset
• Esityslaitteistokorjaukset (valot, mikserit, mikrofonit ja kaiutinjärjestelmät)

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut
terveydenhoito • laihdutus

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

- 60 min. fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 €
VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Valmennukset
Haukiputaalla ja Iissä
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com
Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

Ii Laurintie 2
Haukipudas Nikintie 1

Cambrigde valmentaja
Sanna Tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

Lue IiSanomat netistä:

www.iisanomat.fi

Ii uudistaa hallintoaan
Iin kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 15.1.2018
hallinnonuudistustyöryhmän, jonka tehtäväksi tuli
tehdä esitys Iin kunnan uudeksi johtamis- ja hallintojärjestelmäksi.
Työryhmä
kuuli
valmisteluvaiheessa toimialojen johto- ja lautakuntien puheenjohtajia ja
vastuuviranhaltijoita. Työryhmä on tehnyt 5.6.2018
esityksen uudesta hallinto- ja johtamisjärjestelmästä
ja pyytänyt johto- ja lautakuntia käsittelemään asiaa
ja antamaan lausunto esityksestä.
Ii-instituutti
-liikelaitoksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.8.
todeten lausunnossaan seuraavaa:
Johtokunta on tutustunut
hallinnonuudistustyöryhmän esitykseen ja
toteaa Ii-instituutti -liikelaitosta koskevista esityksis-

tä seuraavaa: Ii-instituutti
-liikelaitos lakkautetaan ja
toiminta jatkuu kunnan taseyksikkönä. Ii-instituutti
vastaa pääosin kuntastrategiassa määritellyn ”Meidän
Ii” –osion toteuttamisesta
yhdessä muiden kuntakonsernin yksiköiden kanssa.
Muutokset sopivat ja
lautakunnan nimeksi esitetään hyvinvointilautakunta. - Ii-instituutti jakaantuu
neljään tulosyksikköön, jotka ovat kirjasto, kansalaisopisto, työllistämispalvelut
sekä vapaa-aikapalvelut, johon sisältyvät nuorisotyö,
liikunta- ja tapahtumapalvelut sekä kulttuuritoimi.
Johtokunta esittää, että
osaston/tulosyksikön vapaa-aikapalvelut
nimi
muutetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluksi
sekä
Taidekeskus
KulttuuriKauppila lisätään tämän
osaston/tulosyksikön alla

toimivaksi yksiköksi liikunnan, nuorisotyön, kulttuurin
ja tapahtumien lisäksi.
Alueiden johtokunnat lakkautetaan ja toiminta tulee osaksi Ii-instituuttia
vuoden 2019 alusta. Ii-instituutti myöntää harrastus- ja
kulttuuritoimintaan liittyvät
avustukset ja tuet sekä paikallisaktiivisuutta edistävät
avustukset. Tällä halutaan
selkeyttää kunnalta haettavien avustusten ja tukien jakoa sekä lisätä avustusten ja
tukien piiriin kuuluvien yhteisöjen määrää.
Muutos ja aikataulu sopivat. Tällöin avustusten kokonaisuutta on helpompi
hallita, koska niitä haetaan
ja myönnetään vain yhdestä paikasta. Avustussäännöt
uusitaan vuonna 2019 ja rakenteet olisi hyvä uusia samaan aikaan.
Työllistämisen palvelukeskuksen toiminta siir-

retään vuoden 2019 alusta
hallinnosta osaksi Ii-instituuttia.
Työllistämisen
palvelukeskus voidaan toiminnallisesti siirtää osaksi
Ii-instituuttia vuoden 2019
alusta, mutta teknisesti aikataulu on haasteellinen.
Ii-instituutti liikelaitoksen johtajan nimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi.
Nimikkeenmuutos
sopii.
Hyvinvointijohtajan nimike kuvaa tehtävää paremmin. - Kansalaisopistoon
palkataan rehtori. Rehtorin tehtävään sisältyy opetusvelvollisuutta. Tämä on
hyvä uudistus. Rehtorin tehtävä olisi hyvä saada täytettyä heti vuoden 2019 alusta,
joten siihen haetaan täyttölupa heti, jos kunnanvaltuusto hyväksyy esityksen.

Lisäksi johtokunta toteaa,
Ii-instituutti -liikelaitoksella on valmius siirtyä vuoden

2019 alusta toiminnallisesti uuteen organisaatioon,
esimerkiksi uusien toimintojen ja tehtäväkuvamuutosten osalta, mutta teknisesti
aikataulu on haasteellinen.
Myös vanhus- ja vammaisneuvosto voitaisiin siirtää
instituuttiin, koska instituutin eri yksiköt ovat mukana muun muassa vanhusten
viikon järjestämisessä sekä
tuottavat ikäihmisille ja
vammaisille palveluja. Iiinstituutti -liikelaitoksen toimistosihteerin töitä tekevien
sihteereiden tulisi olla instituutin alaisia työntekijöitä.
Lisääntyvien tehtävien
vuoksi, useita tehtäviä on jo
siirtynyt ja tulee siirtymään
muun muassa Oulunkaarelta ja hallintopalveluista
sekä muilta toimialoilta, lisäresurssia tarvitaan muun
muassa
toimistosihteerin
tehtäviin, lisäys 0,75 henkilöä, hyvinvointityöhön ja

kolmannen sektorin kanssa
tehtävään yhteistyöhön (yhdistykset ja kylätoiminta)
Vuoden alusta nimetään
hyvinvointikoordinaattori, järjestöyhdyshenkilö ja
ehkäisevästä
päihdetyöstä vastaava henkilö. Näihin tarvitaan lisäresurssia,
samoin kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin, joista siirretään henkilöitä muihin
tehtäviin.
Kunnanhallitus antaa esityksen hallinnonuudistuksesta lausunnot saatuaan.
Asian päättää Iin kunnanvaltuusto syksyn aikana.
MTR
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Hanna Ikosen kaksi erilaista maratonia kirjoina

Iin jäteasema muuttaa uusiin tiloihin Yrittäjäntielle.

Iin jäteasemalle
asianmukaiset tilat
Iin jäteasemalle ovat valmistuneet uudet toimitilat
Yrittäjäntielle. Tilat on rakentanut Iilaakso Oy, joka
vuokraa ne jäteaseman toiminnasta vastaavalle Kiertokaari Oy:lle. Tällä hetkellä
Iin jäteasema toimii Alarannantiellä, entisen jäteveden-

Hanna (toinen vasemmalla) maratoniltaan maaliin tulossa.

Hanna Ikonen on julkaissut
uuden kirjansa ”Matka minuuteen” joka kertoo hänen
elämäntapamuutoksestaan.
Hanna on tehnyt vuodessa kovan urakan ja kunnonkohotusprosessin.
- Pudotin painoa 25 kg
ja olen treenannut niin, että
juoksin Iin urheilijoiden alla
Paavo Nurmi -maratonin
maaliin hyväksytysti lauantaina 18.8. Juoksemisessa lähdin nollasta liikkeelle
ja en jaksanut vuosi sitten
juosta kuin sata metriä. Mieheni menetyksen jälkeen
suru vei moneksi vuodek-

si liikkumishalut ja painoa
minulle kertyi lisää 30 kg!
Hanna Ikonen on elämäntapamuutoksestaan kirjoittanut kirjan ”Matka minuuteen”, joka julkaistaan
marraskuussa ja sen ennakkomyynti on juuri alkanut.
Aiemmin Hanna Ikonen on
julkaissut kirjan ”Pieni pala
taivasta”.
- Alkoi tuntua, että tässä elämäntapamuutosessani voisi olla kirjoitettavaa,
Pieni pala taivasta -kirja oli
henkinen maratoni mieheni menetyksen jälkeen ja nyt
olen suoritunut myös fyysi-

Hanna Ikonen on oman elämänsä kirjoittaja. Hän purkaa ja parantaa kirjoittamalla oman elämänsä kipukohtia. Vertaa näitä
kohtia maratoniksi. Kaksi maratonia, henkinen ja fyysinen, on
suoritetut ja kirjoiksi kirjoitetut.

sestä maratonista. Todella
kovia kasvunmatkoja kätkee kumpikin kirja allensa,
kertoo Hanna Ikonen.
- Kirja ei ole maratonvalmennuskirja, vaan elämän-

puhdistamon alueella.
Kiertokaari Oy.stä kerrotaan muuton vaativan aikaa.
Tarkoitus on päästä muuttamaan syyskuun aikana ja
avajaisista tiedotetaan kuntalaisille muun muassa IiSanomien kautta. MTR

Vatungissa
onnistuneet sikajuhlat

tapamuutoskirja.
Toivon
että lukijat voisivat imeä siitä itselleen voimaa omaan
elämäänsä.

Laulava kokki palasi Nordkappista
Olhavasta maailmalle lähtenyt, laulava kokki, Mikko
Tapio työskenteli kokkina
Norjan Nordkappissa huhtikuusta elokuun puoliväliin. Suomeen palattuaan
hän huolehti ensi töikseen
Vatungin sikajuhlien ruokatarjoilun.
-Nyt lomailen ja annan
aikaa perheelle. Neljä kuukautta pois kotoa, ilman
perhettä, oli sen verran kova

rutistus, kertoo mustikkametsästä
tavoittamamme
Mikko.
Mikko kertoo tahdin olleen viimeiset viisi – kuusi
vuotta todella tiivistä. Päivätyön ohella hän on tehnyt
tanssikeikkaa eri kokoonpanojen säestämänä, sekä useita levytyksiä.
Tänä syksynä Mikko Tapio esiintyy orkestereineen ainakin Kuusamossa,

Mikko Tapio ja Maarit Halttu Vatungin Sikajuhlilla

Käylän Korpihovissa. Katse
on tulevan kesän keikoissa
ja lomailun jälkeen työuran
uusissa suunnitelmista.
-Monenlaisia yhteydenottoja on tullut, joten katsellaan rauhassa, Mikko toteaa.
Pyysimme Mikolta ajankohtaisia, syksyisiä reseptejä. Ohessa Mikon reseptit
IiSanomien lukijoille puolukkajuomaksi ja käristyssopaksi. MTR

Puolukkajuoma
4dl maitoa
2 dl rahkaa
1 dl puolukka 1dl banaani
1/2 sitruunan kuori raastettuna 1dl ruislesettä
Sekoita ainekset blenderissä.
Huom! Sitruunan kuoren valkoinen osa on kitkerää, vain
pintaa raasteena.
Hirvikäristyssoppa
500 g käristyslihaa
1,5 l Vettä
0,5 l Kermaa
200 g sipulia
500 g perunaa
200 g porkkanaa
200 g palsternakkaa
Mustapippuria ripaus
Muutama laakerinlehti
2 rklTimjamia
1 rkl Rosmariinia
Suolaa
Lihaliemijauhetta
Käristä lihoja uunissa taikka
padassa ja hauduta rapia tunti.
Keitä kattilassa ensin porkkanat-, palsternakkakuutio sekä
mausteet.
10 minuutin keittämisen
jälkeen lisää perunakuutiot
sekä haudutetut käristyslihat.
Keitä hiljalleen kunnes perunat ovat kypsiä. Maista suolaisuus ja lisää lopuksi kerma.
Tarjoile hyvän leivän kera

Talkoolaiset Eemeli Ikonen ja Aira Sipola Vatungin sikajuhlilla.

Vatungin Pookissa vietettiin sikajuhlia lauantaina
18.8. Yleisöä oli mukavasti
ja he saivat nauttia hyvästä
ruoasta ja tunnelmasta, sekä
monipuolisesta musiikkitarjonnasta. Norjasta palannut, laulava kokki, Mikko
Tapio huolehti maukkaista,
edullisista ruoka-annoksista. Mika Jefremoff sai väen
tanssimaan, jopa ilman parkettia ja Ville Kortesalmi
vastasi karaokesta.
-Onnistunut ilta ja mukava tunnelma, totesi illan
isäntä Raimo Ikonen Vatungin Pookista.
-Rajuilmakaan ei ehtinyt
pilaamaan iltaa, vaikka tekikin aamuyöstä tuhojaan alueella. MTR

Eila ja Aulis Heikkinen Kempeleestä tunnelmoivat Vatungin
tummuneen taivaan alla.

Mikko Tapio, Ville Kortesalmi ja Mika Jefremoff ovat kukin vuorollaan olleet Radio Pookin listalla. Tällä kertaa he kaikki olivat Vatungin Pookissa.

nro 18
30.8.2018

nomat

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien
ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Yhdistykset toimivat

bingo8

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Ma 10.9. klo 19.00

Elo- ja kalamarkkinat
Kuivaniemen nuorisoseuralla
la 1.9 klo 10 -15
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Markkinabingo klo 13.00.
ps. ulkona peräkärrykirppis,
myös sisällä kirppispaikkoja
Myyntipaikkavaraukset: Raimo 044 209 4496

Kajaanin alueteatterin
iki-ihana koko perheen näytelmä

Oi ihana
Panama
kuv

a: I

aS

am

oil

Nätteporin auditoriossa
ma 3.9.2018 klo 18
Alkuperäissatu: Janosch
Dramatisointi ja ohjaus:
Teija Töyry
Näyttämöllä:
Heidi Syrjäkari - Pikku Karhu
Vera Veiskola - Pikku Tiikeri
Kesto 30 min.
Vapaa pääsy.
Suositellaan yli 2-vuotiaille.

TERVETULOA!
Tapahtuman järjestää
Ii-instituutti -liikelaitos/Iin kirjasto
Lisätietoja:
kirjasto@ii.fi, 050 3950 385

Kiitos ystävät!
Kyösti Jäppinen ja
Pelastakaa Lapset ry
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Palkinnot: 580 € mp / 450 € pr 50
2x100 € / 5x50 € / ym. Tervetuloa!

Iin tai Kuivaniemen aluejohtokunnalle osoitetut anomukset tulee jättää osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai Iin kunta,
Kirjaamo, PL 24, 91101 Ii viimeistään 10.9.2018.

Vatungin Pookin

Venetsialaiset 31.8. klo 21-02
* Ilotulitus
* Karaoke Ville Kortesalmi
Kesän päätös!
Suljemme talveksi!

Iin ja Kuivaniemen aluejohtokunnat
julistavat haettavaksi
YHTEISÖAVUSTUKSET PAIKALLISAKTIIVISUUDEN
KEHITTÄMISEEN
rekisteröityneille yhdistyksille tai yhteisöille,
joiden kotipaikka on Ii.

Pääsyliput 5 €

Vatungin Pooki • Pohjoisrannantie 767,
95100 Kuivaniemi • Puh. 044 209 4496

Hakijan tulee osoittaa hakemus sille johtokunnalle, jonka
alueella (Ii tai Kuivaniemi-Olhava) hanke toteutetaan sitä
varten laaditulla lomakkeella.
Kunnanhallituksen 19.6.2017 § 229 päättämät avustusten jakoperusteet ja lomake avustuksen hakemiseen on
kunnan sivulla http://www.ii.fi/aluejohtokunnat
Iin aluejohtokunta

Kuivaniemen aluejohtokunta

Ii
Pohjoismaiden
kestävien
kuntien valioon
Iin ympäristötyö on onnistunut yhdistämään taloudellisen hyödyn ja kuntalaisten
osallistamisen.
Parhaita esimerkkejä ja
käytänteitä on koottu Nordregionin Sustainable cities -julkaisuun, joka on
toteutettu
Pohjoismaiden
pääministerien aloitteesta.
Nordregio on Pohjoismaiden ministerineuvoston perustama aluekehityksen ja
-suunnittelun tutkimuskeskus, jonka tärkeimpiä tehtäviä on aluepolitiikan ja
kestävän kehityksen tukeminen Pohjoismaissa
Ii on onnistunut esimerkillisesti
hyödyntämään
uusiutuvien
energioiden ja kestävän
kehityksen
taloudellista
potentiaalia maailman muutoksessa. Merkittävää työssä
on kuntalaisten osallistamisen painottaminen. Iin pitkäjänteinen ympäristötyö
tuli tunnetuksi mm. lokakuussa 2017, kun Euroopan
komissio palkitsi Iin parhaasta
eurooppalaisesta
ympäristötyöstä RegioStarspalkinnolla. MTR

Muovikeräys Iissä
alkaa syksyn aikana
Suomen Uusiomuovi Oy:n
toimeksiannosta verkoston
ylläpidosta vastaa Suomen
Pakkauskierrätys
RINKI
Oy, joka järjestää ja hoitaa
vastaanottoverkostoa. Verkostoa on päätetty laajentaa
viidelläkymmenellä
uudella vastaanottopisteellä.
Yksi näistä sijoitetaan Iihin,

Kärkkäisen tavaratalon lähellä olevalle RINKI- keräyspisteelle.
RINKI Oy:stä kerrotaan
tarvittavien laitteiden olevan valmistusprosessissa,
tavoitteena saada Iin piste
toimintaan ennen talvea.
Pakkausmuovikeräykseen kuuluvat ne muovi-

pakkaukset, jotka ovat alun
perin olleet jonkun tuotteen
pakkauksia.
Pakkaukset pitää tyhjentää ja tarvittaessa puhdistaa.
Pakkausten tulee olla kuivia. Lajittele keräyspisteeseen:
- elintarvikkeiden muoviset pakkaukset kuten jo-

gurttipurkit, voirasiat sekä
leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
- pesuaine-, shampoo- ja
saippuapakkaukset
- muovipullot, -kanisterit
ja -purkit
- sekä muovikassit, -pussit ja -kääreet. MTR

8

Olhavanjoen kunnostaminen
käynnistettiin talkoovoimin
nomat

-

Kutusoran levitystä vasemmalta Pekka Huovinen, suunnittelija Eero Hiltunen, Heikki Huovinen ja Mika Huovinen

Iso joukko innokkaita talkoolaisia kerääntyi Olhavanjoen alkulähteille, kun
joen kalataloudellinen kunnostaminen konkreettisesti
käynnistettiin. Ensimmäinen
kohde sijaitsee joen alkulähteillä, Kaihuajärven alapuolella.
Kunnostuksen toteuttamista on Olhavassa odotettu
jo 20 vuotta. Kunnostukset
tulevat parantamaan erityisesti lohikalaston (taimen,
harjus, siika, lohi) sekä nahkiaisen ja ravun elinmahdollisuuksia. Olhavanjoen
kunnostus on myös yksi Valtioneuvoston vahvistaman
vesienhoitosuunnitelman
toimenpide.
Pääasialliset
kunnostusmenetelmät ovat koskialueiden
kiveäminen

poikasalueiksi ja asentopaikkojen luomiseksi, virran ohjailu kuiville jääneiden
uomanosien vesittämiseksi sekä runsas kutualueiden
rakentaminen. Hankkeen toteuttajana toimii Iin kunta,
joka on saanut Lapin ELYkeskukselta rahoitusta nyt
tehtäviin kunnostustoimiin
sekä vesilupien hakemiseen seuraavaan toteutusvaiheeseen liittyen. Olhavan
seudun kehittämisyhdistys
toimii linkkinä maanomistajien suuntaan sekä koordinoi
ja aktivoi talkookohteet.
Lauantain
talkoiden
kaltaisia
purokunnostustempauksia on kunnostussuunnitelman laatijan Eero
Hiltusen mukaan näillä leveyksillä pidetty harvoin. Järvien kunnostustalkoita on

toteutettu enemmänkin. Talkoolaiset saivat samalla oppia, mihin ja miten kutu- ja
poikasalueita parannetaan ja
hoidetaan.
Kaikkinensa kunnostuskohteita on Olhavanjoessa 26
kpl. Joen yläosalla, Kaihuanjärven alapuolella olevat
kohteet ovat pieniä ja osittain
ilman työkoneita kunnostettavissa, kun taas joen alaosan
perattujen koskien työt ovat
suurempia vaatien myös vesilain mukaisen luvan.

Kutusoran levitystä vasemmalta Pekka Huovinen, Martti Ylitalo,
Heikki Huovinen ja Eero Hiltunen.

Veikko Jyrkäs on iloinen kun
viimein joen kunnostustyöt
käynnistettiin.

Nuotiopaikalla viihdyttiin mukavassa porukassa eväitä syöden.
Vasemmalta: selin Maarit Tihinen ja hänen takanaan Kyllikki
Goman, keltapaitainen Heikki
Huovinen, Eero Hiltunen, MarjaTerttu Huovinen, Pentti Soini ja
Pekka Huovinen.

Työn tulos. Siihen on hyvä kalalla tulla kutemaan.

nro 18
30.8.2018

nro 2/2018

B&B Villa Kauppilan avajaiskahveilla riitti kävijöitä.

B&B Villa Kauppilan
avajaiset yleisömenestys
B&B Villa Kauppilan kahvilassa tarjottiin lauantaina
18.8
avajaiskahvit.
Uuden uniikin majoituspaikan avautuminen oli saanut
väen liikkeelle. Villa Kauppilan omistajat Hanna Ahonen ja Titta Ervasti ottivat
koko päivän vastaan kukkatervehdyksiä ja onnitteluja,
sekä esittelivät Villa Kauppilaa avajaisvieraille.
-Ainakin neljäkymmentä pannullista on kahvia tarjoiltu, kertoi Hanna Ahonen
iloisena iltapäivän alussa.
Avajaisvieraiden määrästä ja kommenteista päätellen
B&B Villa Kauppilan kaltaiselle majoituspaikalle on tilausta Iissä. Maisemat ovat
upeat ja perinteikäs talo on
kunnostettu pieteetillä uu-
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YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN YRITTÄJYYDESTÄ!

Tilaisuudessa keskustellaan yrityskaupoista ja kevytyrittäjyydestä. Mikäli olet
perustamassa, ostamassa, myymässä tai aihe kiinnostaa muutoin, olet lämpimästi
tervetullut mukaan. Tilaisuuden jälkeen on tarjolla henkilökohtaista neuvontaa, voit
varata ajan joko etukäteen tai paikan päällä.
Tilaisuuden puhujina on:
Sarianna Mikkonen, Oulun Osuuspankki Yrityspalvelut
Antti Korkeakivi, Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
Tommi Sirviö, Suomen Yrityskaupat Oy
Paula Pihlajamaa, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Tule kuulemaan, keskustelemaan ja nappaamaan vinkit käyttöön!

13. syyskuuta 2018 klo 8:15-11:00
Iin Micropolis, Piisilta 1

Ilmoittautuminen ja lisätiedot TÄSTÄ.

Yläkerran perhehuoneeseen majoittuu mukavasti neljä henkilöä.
teen
käyttötarkoitukseensa. Päresauna rannalla, sekä
vanhat aitat tuovat oman
tunnelmansa piha-alueelle.
Majoitushuoneita B&B Villa

Kauppilassa on kymmenen.
-Avajaispäivän illasta alkaen on mukavasti varauksia, Titta Ervasti totesi
kahvia tarjoillessaan. MTR

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

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

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

www.iinjh.fi

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

Titta Ervasti esittelee päresaunaa Satu Piispaselle. Aivan ihana paikka, totesi Satu B&B Villa Kauppilasta.

Jäteastioiden
tyhjennys
Roskalavojen
vuokraus/tyhjennys

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset
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Ajo-opetus murroksessa – ajokorttilaki uudistui

Ajo-opetuksesta voi halutessaan suorittaa jopa puolet ajosimulaattorilla.

Cap-autokoulun Iin toimipiste sijaitsee Haminantiellä.
Ajokorttilaki ja kuljettajantutkinto uudistuvat ja muutokset tulivat voimaan 1.7.2018.
Uudistuksen myötä pakollisen opetuksen määrä vähenee ja tutkinnon merkitys
kasvaa. Jatkossa tie ajokortin
saamiseksi on yksilöllisemmin valittavissa.
Henkilöautokortin suorittamisen nykyisestä jaosta
perus- sekä harjoittelu- ja syventävään vaiheeseen luovutaan ja 1.7.2018 jälkeen kaikki
pakollinen koulutus tulee
saada ennen tutkintoon menemistä.

Pakollisen
ajokorttiopetuksen määrät
muuttuvat:
Kaikki ensimmäistä ajokorttia suorittavat:
- 4 tunnin teoriakoulutus
liikenteen perusteista
- mopon, mopoauton ja
traktorin ajokortin suorittamiseksi ei vaadita muuta pakollista koulutusta tai opetusta

Henkilöauton ajokorttia
suorittavat lisäksi:
- ajo-opetusta vähintään
10 tuntia
- riskikoulutus 8 tuntia
Ensimmäistä
moottoripyöräkorttia suorittavat:
- ajo-opetusta vähintään 5
tuntia
Kuorma- ja linja-autokorttien opetusmäärät säilyvät
ennallaan.

Ajo-opetus murroksessa
CAP on Suomen suurin valtakunnallinen ja vahvasti
kasvava kuljettajakoulutusyritys, joka luo asiakkailleen
merkittävää lisäarvoa kehittämällä edistyksellisiä ja
tehokkaita oppimismenetelmiä.
-Meillä on 80 toimipistettä ympäri maan. Valtakunnallisena ketjuna pystymme
reagoimaan muuttuviin tilanteisiin ja kehittämään
toimintoja sen mukaisesti.
Ajo-opetus on murroksessa
ja pienten paikkakuntien pie-

net autokoulut ovat vaarassa, toteaa aluepäällikkö Mika
Pakanen Cap-autokouluista.
Iin tilanteen hän näkee
myönteisenä ja asiakkaita autokoulussa on riittänyt. Ajokorttilain muutokset eivät
Pakasen mielestä juurikaan
vielä näy, mutta valinnanmahdollisuuksien lisääntymistä hän pitää hyvänä.
-Pakollisten ajo-opetustuntien määrän väheneminen vaikuttaa tietenkin
alentavasi autokoulun hintaan, jos vaikeutuneesta
ajokokeesta selviää minimituntimäärällä. Jos omistaa jo
mopo- tai kevarikortin, voivat ne riittääkin. Jos aloittaa
ajo-opetuksen nollatasosta,
minimitunneilla tuskin kannattaa ajokokeeseen mennä,
Mika Pakanen arvelee.
Cap-autokouluissa
asiakas voi valita itselleen
sopivan opetuspaketin, esimerkiksi henkilöautokortille,
kolmesta eri vaihtoehdosta.
Teoriaopetus tapahtuu kai-

kissa vaihtoehdoissa verkkoopiskeluna. Ajo-opetuksessa
voi valita jopa puolet simulaattorilla tapahtuvaksi, tai
ajaa kaikki tunnit autolla,
oman valintansa mukaan.
Viranomaismaksujen
kanssa ajokortille tulee tällöin hintaa, valitusta paketista riippuen, 1000 – 1600
euroa.
Ajokoe pitenee ja teoriakoe vaikeutuu ajokorttilain
uudistuessa. Tällä pyritään
mittaamaan ajokorttia suorittavan osaamista aikaisempaa
monipuolisemmin. Samalla luovutaan virheperusteisesta ajokokeen arvioinnista.
Käyttöön otetaan osaamiseen
keskittyvä arviointi ja painotetaan ajokokeen kokonaisuutta.
Cap-autokoulu Iissä toimii Haminantiellä ja tiloissa
on nykyaikainen ajosimulaattori. Lisäksi ajo-opetukseen
liikenteessä löytyy nykyaikainen kalusto eri ajokorttiluokkia varten. MTR

Liikenneopettaja Sanna Kaisto tutkii, kuinka oppilas on selviytynyt itsenäisestä ajosimulaattoritunnista. Ajosimulaattori on ekolo ginen oppimistapa, joka säästää polttoainetta ja vähentää
hiilijalanjälkeä.

Koistisen Korjaamo tielläliikkujan apuna jo neljä vuosikymmentä
Pohjois-Iissä toimiva Koistisen Korjaamo on tullut tutuksi lähes kaikille iiläisille.
Väinö Koistinen perusti yrityksen 1970-luvulla. Vähitellen perheen pojat tulivat, yksi
toisensa perään, mukaan perheyritykseen. Nykyiset toimitilat
Poikkisaarentielle
valmistuivat vuonna 1984.
-Isä aloitteli autojen kanssa rassaamisen ja pikku hiljaa
toiminta muuttui korjaamotoiminnaksi, muistelee Jouko
Koistinen.
Tänä päivänä Koistisen
Korjaamo Oy:n omistavat
veljekset Jouko ja Antti Koistinen. Erkki ja Mika ovat siirtyneet muihin tehtäviin.
-Paljon on tekniikka vuosikymmenten myötä kehittynyt
ja monia kurssituksia on pitänyt käydä. Uutta kalustoakin
on hankittu, Jouko kertoo.

Monimerkkikorjaamo vaatii yrittäjiltä monipuolista
osaamista. Koistisen Korjaamolla Jouko on erikoistunut
sähköpuolelle ja Antti moottoripuolelle.
Molemmilta
tietenkin hoituvat kaikki perushuollot ja vastaavat.
Vapaa-aikanaan Jouko kertoo rentoutuvansa hiihdon,
melonnan ja tanssin merkeissä. Antille tärkeitä harrastuksia ovat metsästys ja kalastus.
-Kun vuosia tulee lisää, on
pakko pitää kunnostaan huolta jaksaakseen, veljekset toteavat. MTR

Koistisen Korjaamon Oy:n yrittäjät Antti ja Jouko Koistinen
huoltavat ja korjaavat vankalla
ammattitaidolla.

nro 2/2018
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Kimmo Hand saa puun taipumaan moneksi
Kimmon itse rakentamasta paljusta löytyvät myös
poreet.

Toiminimi Erikois- ja Rakennuspuutyö Kimmo Hand
näki päivänvalon vuonna
2016.
Puusepänkoulutuk-

sen saanut Kimmo oli tuolloin työskennellyt jo vuosia
rakennusalalla. Yrittäjän vapaus kiehtoi miestä ja niinpä

hän rohkeni perustaa oman
yrityksen.
-Erilainen rakentaminen,
kuten terassit, saunat ja sisustustyöt muodostavat tällä
hetkellä pääasiallisen tulonlähteeni. Aseiden tukit ovat
vielä sivuosassa, mutta toivon niiden osuuden lisääntyvän, Kimmo Hand kertoo.
Aseseppä Kimmo ei ole,
joten ainoastaan aseiden
puuosat kuuluvat hänen
yrityksensä toimenkuvaan.
Myös erilaiset pienet entisöinnit, kuten huonekalut,
hoituvat Kimmon taitavissa
käsissä.
Töitä Kimmo kertoo olleen mukavasti Iissä ja lä-

Aseiden tukit on yrityksen kasvualuetta, uskoo Kimmo Hand.

hikunnissa muun muassa
lasiterassien runkoja ja varastorakennuksia tehdessä.
-Teen terassirungot asiakkaan ja lasittajan toiveiden
mukaisesti, silloin kantavuudet ja mitoitukset osuvat varmasti kerralla oikein,
Kimmo toteaa.
Syksyllä 2016 mies halusi tehdä itse poreilla varustetun, siirrettävän paljun.
Siispä tuumasta toimeen ja
pihalla seisoo upea palju,
jota hän vuokraa.
-Voin toimittaa paljun
haluttuun paikkaa ja asiakas huolehtii täyttämisen
ja lämmittämisen, tai voin
hoitaa kaiken valmiiksi. Ainoastaan vesipiste on vaatimuksena ja kylpyvalmis,
lämmitetty tynnyri odottaa
kylpijöitä, Kimmo Hand kertoo. MTR

Lähde!-hanke kokeilee taidekummitoimintaa Oulunkaaren alueella
Lähde! Taiteesta voimaa arkeen
-hanke pilotoi Oulunkaaren alueella uudenlaista toimintaa, jossa taidekummi tukee taiteen keinoin nuorta
oman polun löytämisessä. Taidekummi työskentelee Oulunkaaren
kuntayhtymän alueella työelämän
ulkopuolella olevien nuorten (1629v) parissa.
Työssään taidekummi tutustuu
nuoreen omaa taiteellista osaamistaan hyödyntäen sekä suunnittelee
nuoren kanssa hänelle oman taidepolun yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Hän järjestää
suunnitelman mukaisia tutustumiskäyntejä esimerkiksi ateljeihin tai
studioihin ja kulkee nuoren rinnalla vaikkapa osallistuen taidetapahtumiin hänen kanssaan.

Toiminta sisältää myös yhteydenpitoa nuoren kanssa digitaalisia välineitä käyttäen. Taidekummi voi
järjestää myös ryhmämuotoista taidetoimintaa, esimerkiksi työpajojen
tai vierailijoiden avulla. Erittäin tärkeää on myös muu innostaminen ja
mahdollisuuksien avaaminen nuorelle kuten esim. harrastusmahdollisuuksien selvittäminen.
Lähde!-hanke palkkaa taiteilijan taidekummin tehtävään syksyllä
2018 kahden kuukauden pilottijakson ajaksi. Hakuaikaa on 13.9.
saakka. Taidekummi työskentelee
Oulunkaaren kuntayhtymän alueella, ensisijaisesti Simossa ja Vaalassa.
Toiminnan jatkoa arvioidaan syksyn
kokemusten perusteella.

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen
–hanke tuo taiteen osaksi sotepalveluja ja taiteilijoita työskentelemään yhdessä kehitysvammaisten,
maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien ja työttömien nuorten
kanssa Iin, Simon, Vaalan, Utajärven
ja Pudasjärven alueella. Kolmivuotisen ESR-hankkeen tavoitteena on
kehittää taiteen ja kulttuurin keinoin
yksilöllisiä työllistymispolkuja ja hyvinvointia tukevia ympäristöjä sekä
hyvinvointiresidenssin malli.
Lähde! Taiteesta voimaa arkeen
–hanketta rahoittavat PohjoisPohjanmaan ELY-keskus Euroopan
sosiaalirahastosta, Oulunkaaren
kuntayhtymä sekä Iin kunnan Iiinstituutti liikelaitoksen Taidekeskus KulttuuriKauppila. Oulunkaaren
kuntayhtymä toimii hankkeen päätoteuttajana ja osatoteuttajana Taidekeskus KulttuuriKauppila. Hanke
toimii 2/17-2/20.

Kunnanjohtaja Ari Alatossava tämän kesän Kuivaniemen markkinoilla.

Suomi risteyksessä
Suomi on monessa mielessä
tienristeyksessä.
Työvoiman
määrä
laskee,
työttömyys alenee ja syntyneiden määrä vähenee. Suuret ikäluokat ovat jo siirtyneet
eläkkeelle, uusi työikään tuleva sukupolvi on määrällisesti
pienempi. Työikäisen porukan määrä vähenee. Vuosittainen eläkekertymä ei enää
riitä kattamaan eläkemaksuja.
Reserviin laitettuja sijoituksia
on otettu käyttöön. Tässähän
ei ole mitään uutta eikä yllättävää, tämä ennakoitiin jo
70-luvulla, kun eläkkeiden rahastointiin päädyttiin.
Työttömyys on alentunut
merkittävästi viime vuosina.
Kiitos yrittäjien ja asiakkaiden,
uusia työpaikkoja on syntynyt.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt. Olemme
eläneet pitkän laman ja taantuman jälkeistä nousukautta. Työllisyysaste on noussut,
yli 70 % työikäisestä väestä on
töissä. Tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen keskimääräiselle pohjoismaiselle
tasolle eli lähes 80 %:iin. On
hyvä asia, että on töitä ja palkalla pärjää. Siihen meidän
hyvinvointiyhteiskunta kokolailla perustuu. Yritystoiminnan arvostus on mielestäni
noussut ja yksityisten palveluiden rooli on kasvanut. Yritykset ovat pystyneet luomaan
uusia työpaikkoja.
Syntyvyys on Suomessa itsenäisyyden ajan alhaisimmalla tasolla. Viime vuosi
oli ensimmäinen, jolloin syntyvyys oli kuolleisuutta pienempää. Suomen väkiluvun
pienoinen kasvu tuli maahanmuuton ansiosta. Jostain syystä nuoret aikuiset viivyttävät
jälkikasvun hankintaa entistä myöhäisempään. Se kertoo
myös yhteiskunnan ja arvojen

muutoksesta. Onko meidän
asenteet kuitenkaan kovin lapsimyönteiset?
Tämän lisäksi ennen muuta
nuoret muuttavat maan sisällä ennätystahtiin koulutuksen
ja työn perässä. Suomea rakennetaan taas uudelleen, nyt
kasvukeskuksiin, johon koulutuspaikat ovat keskittyneet.
Olemme kuvaannollisesti tienristeyksessä, emmekä
ole aiemmin olleet edellä kuvatussa tilanteessa. Pohdiskelua voi helpottaa se, että emme
suinkaan ole näiden asioiden
edessä yksin. Sama kehitys on
käynnissä monessa länsimaassa. Mihin suuntaan tästä risteyksestä pitäisi lähteä? Yhtä ja
ainoaa vastausta tähän ei taida olla. Se on varmaa, että ensi
keväänä valittava uusi maan
hallitus saa joukon vaikeita
asioita päätettäväkseen.
Meillä Iissä kehityskulku on pitkälti samanlainen
kuin maassa keskimäärin. Iillä on hyvät asemat osana Oulun kasvukeskusta ja Suomen
päätien varrella. Väestö kasvoi
tämän vuoden alusta reilulla 400 henkilöllä, kun jakkukyläläiset ”kuntamuuttivat”
iiläisiksi. Lapsien määrä kouluissa on ennätystasolla, mutta
syntyneiden määrä on meilläkin huippuvuosista laskenut.
Uusia omakotitalojen rakennuslupia on haettu selvästi paria edellistä vuotta enemmän.
Uusi kuntakeskustan asemakaava mahdollistaa myös
aiempaa korkeampien kerrostalojen rakentamisen. Liikuntakeskuksen
rakentaminen
lähtee liikkeelle syksyn aikana. Palvelut on hyvässä iskussa, kiinteistönomistajat nyt
rohkeasti uutta rakentamaan.

Ari Alatossava
kunnanjohtaja, Ii
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Yrittäjä rentoutuu hevosten parissa

Tiiron Raudoituspalvelu Oy raudoittaa Iin Konepajan pihalle rakentuvaa 95 -metristä piharataa.
Matti seuranaan Rillan Liina, joka on kotona varsottu 5-vuotias
tamma, sekä 14-vuotias raviponi Kylmälän Mörkö. Mörkö on menestynyt kilpailija.

Alkukesästä 60-vuotta täyttänyt Matti Tiiro on moneen
ehtivä yrittäjä. Vuonna 1999
perustettu Tiiron Raudoituspalvelu Oy työllistää reilut
kymmenen henkilöä. Isän
jalanjäljissä Matti hakeutui
raudoitusalalle jo 16-vuotiaana Jyväskylään.
-Työmaita oli Utsjoelta
Hankoon ja kolme kuukaut-

ta vierähti Libyassakin, Matti kertoo raudoitushommien
alkutaipaleesta.
Raudoitustöitä hän teki
vuoteen 1988, jolloin perusti
Iihin metsästys- ja kalastustarvikkeisiin keskittyneen
urheilukaupan.
Kauppiaan uraa kesti vuoteen 1996,
kunnes edessä oli paluu raudoitusalalle. Pari vuotta toi-

sen palveluksessa ja Tiiron
Raudoituspalvelu Oy:n Matti perusti vuonna 1999.
-Aluksi keskityimme siltojen raudoittamiseen. Ne
ovat edelleen yrityksen perusta, työllistäen muun
muassa Oulun moottoritietyömaalla. Nykyisin teemme
myös erilaisia saneerausremontteja ja peltikattotöitä,

Matti toteaa yrityksen laajenemisesta nykyisiin mittoihinsa.
Politiikassakin
pistäytynyt mies on tällä hetkellä Rannikon Hevosseuran
puheenjohtaja ja Iin Hiihtoseuran
varapuheenjohtaja. Hevosista hän kertoo
aina olleensa kiinnostunut,
vaikka varsinaisesti päätyi-

kin poikiensa myötä hevosharrastuksen pariin. Tallista
löytyy kaksi ravihevosta ja
yksi raviponi, sekä hoitoponi.
-Hevosta ajaessa irtautuu
kaikesta muusta ja voi rentoutua päivän päätteeksi,
useita totoravilähtöjä voittanut Matti Tiiro toteaa.
Urheilu on aina ollut Matille rakas harrastus. Hiihto,
ampumahiihto, kaukalopallo, jalkapallo ja jääkiekko
ovat harrastuksena ja kilpailuissakin tutuksi tulleita lajeja.
-Legendaarisen Pekanrämeen Paukun väreissä
saavuttamamme
pokaalit
olivat esillä Pohjois-Iin kou-

lulla. Tilan puutteen vuoksi
ne joutuivat muutama vuosi
sitten kellariin. Hain ne sieltä pois, mutta lahjoittaisin
mielelläni takaisin. Jospa uudistuneesta koulusta löytyisi
tilaa, missä oppilaat voivat
niitä ihastella, Matti heittää
haasteena kotikoululleen.
Kiireinen yrittäjä osaa
antaa tunnustusta kotijoukoille, etenkin vaimolleen
Sarille.
-Sari on asiat järjestyksessä pitävä voima, niin kotona,
kuin yrityksen paperihommissa. Tarvittaessa hän alkaa vaikka raudoittajaksi,
Matti kiittelee. MTR

Yrittäjäjärjestön jäsenille paljon etuja käytettävänä

Vuosikokoukseen osallistui mukava määrä iiläisiä yrittäjiä.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien hallituksen jäsen Tommi Niskanen
Pudasjärveltä vieraili Iin Yrittäjien kevätkokouksessa.
Iin Yrittäjien vuosikokouksessa huhtikuussa vieraili
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien hallituksen jäsen Tommi

Niskanen Pudasjärveltä. Hän
pohti, miten yrittäjät saataisiin käyttämään yrittäjäjärjestön palveluja ja järjestön

tarjoamia etuja. Jäsenille on
tarjolla muitakin palveluja,
kuin lakineuvontaa. Esimerkiksi
asiantuntijapalveluja
on runsaasti eri hankkeiden
kautta.
-Ehkä näistä vain tiedotusta tarvitaan lisää, totesi
Niskanen.
Yrittäjäyhdistyksissä eri

alojen yrittäjien yhdessä oleminen on tärkeää. Kokemuksia vaihtamalla opitaan
toinen toisiltamme.
Senioriyrittäjätoimintaa
Niskanen piti hyvänä ja kannatettavana. Toiminta onkin
lisääntymässä ja toimintamalleja ollaan kehittämässä.
Yrittäjien järjestäytymises-

sä Pohjois-Pohjanmaalla on
vielä kehitettävää, koska järjestäytymisprosentti on 29,
kun järjestäytymisaste esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla
on 46 prosenttia. Paikallisyhdistysten toiminta on tärkeässä asemassa uusien jäsenien
liittymisessä ja nykyisten jäsenien jäsenpysyvyydessä, to-

tesi Niskanen.
Kokouksessa hyväksyttiin
edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja myönnettiin
tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Keskusteltiin myös
yhteisen kevättalven retken järjestämisestä Luostolle, joka sitten toteutuikin. HT
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Yritysverkosto tukee ja vahvistaa
mikroyrittäjän toimintaa
Iin, Kuusamon, Muhoksen,
Pudasjärven, Simon, Taivalkosken, Utajärven ja Vaalan
kunnissa toimii OK# Kasvuverkosto –hanke (Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja
vientikokeiluverkosto –hanke), jossa on mukana noin
60 yritystä eri toimialoilta. Yritykset kokoontuvat
kerran kuukaudessa vuorossa olevan isäntäyrityksen tiloihin pariksi tunniksi.
Tilaisuudessa tutustutaan
isäntäyrityksen toimintaan,
keskustellaan
ennakkoon
sovitusta, illan isännän valitsemasta teemasta ja verkostutaan muiden yrittäjien
kesken.

Mirja Vehkaperä ensimmäisinä meppipäivinä Brysselissä parlamenttirakennuksen pääovella.

Terveiset
Brysselistä
Ensimmäiset viikot meppinä EU-asioiden parissa ovat
olleet äärimmäisen mielenkiintoisia. Takana on myös
lyhyt kesätauko Suomen kesässä, ja tämä viikko on jo
täynnä kokouksia Brysselin
päässä.
Kesän hellekausi on hellinyt lomalaisia, mutta kotimaiselle
maanviljelylle
kuivuus on ollut koettelemus. Maanviljelijöiltä on tullut paljon palautetta siitä,
että jo toinen olosuhteiltaan
hankala vuosi peräkkäin
pakottaa miettimään tulevaisuuden jatkomahdollisuuksia. Onko investointeja
järkevää tehdä, jos tulosta ei
synny.
Osa viljelijöistä on päätynyt kokeilemaan uusia viljelykasveja entisten rinnalla
tai tilalla. Sopeutumistoimia
tarvitaan, jotta kotimainen
viljely on mahdollista myös
entistä kuivemmassa ja kuumemmassa ilmastossa.
Kuivuus ei ole koetellut pelkästään Suomea,
vaan tilanne on sama laajalla alueella Eurooppaa. Kun
sääolosuhteet käyvät liian
kuumiksi, viljely ei ole enää
mahdollista. Tämä taas merkitsee muun muassa tiettyjen
elintarvikkeiden saatavuuden heikkenemistä sekä hintojen nousua. Pahimmillaan
syntyy jopa ilmastopakolaisuutta, kun olosuhteet viljelyyn ja elämiseen käyvät
mahdottomiksi.
Maatalous on niiden toimialojen joukossa, jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta
eniten. Samalla meidän täytyy pitää entistä paremmin
huolta siitä, että meillä on
saatavilla kotimaista ruokaa myös sään ääri-ilmiöi-

den vallitessa. Ajatus siitä,
että maamme rajojen ulkopuolelta tulee ruokaa saumattomasti, on kestämätön.
Oman maan ruoantuotannon turvaaminen on yksi
turvallisuutemme kulmakivistä. Nyt tarvitaan pikaisia
toimia valtiolta, jotta viljelijöiden tilanteeseen saadaan
helpotusta. Avun on oltava
konkreettista, ja sitä ei synny
ilman riittävää määrärahaa.
Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan sekä Euroopan laajuisia että koko
maailman laajuisia, yhteisiä neuvottelupöytiä. Euroopan parlamentti asetti
viime huhtikuussa jokaiselle EU:n jäsenmaalle vähimmäisosuuden, jonka verran
jäsenmaan täytyy pienentää
kasvihuonepäästöjä. Meillä suomalaisilla on
kaikki mahdollisuudet olla
suunnannäyttäjiä ilmastonmuutoksen torjuntatalkoissa. Meillä on korkean tason
osaamista niin cleantech-,
biotalous- kuin energia-alalla. Pystymme tarjoamaan eri
maille kohdennettuja ratkaisuja, joilla kasvihuonepäästöjä saadaan pienemmiksi.
Luonnonolosuhteiden lisäksi EU:ssa askarruttaa
myös maatalouden tuleva
rahoitus. Maatalouden kun
pitäisi olla yrittäjilleen kannattavaa myös ihan normaaliolosuhteissa.
Kesän
2018 jälkeen enimmän innon maataloustukien leikkaamiseen pitäisi laantua, ja
tulevaisuuden ruokaturvan
tulee saada suurempi huomio osakseen.

Mirja Vehkaperä
Euroopan parlamentin
jäsen, Oulu

Tukee yrittäjäyhdistyksen
toimintaa
Iin yrittäjien hallituksen
jäsen Anna Turtinen on
toiminut pitkään Iin yrittäjien yhdistyksessä ja hän
on mukana myös OK# Kasvuverkosto -hankkeen toiminnassa.
-Yrittäjäyhdistyksen toiminta on ensisijaisesti edunvalvontaan
keskittyvää.
Verkostoitumishankkeen

toiminta ja tarkoitus on
toisenlaista ja se täydentää yhdistystoimintaa erinomaisesti.
Päätavoitehan
on erityisesti yritysten verkostoituminen ja kokemusten jakaminen. Kokeneempi
yrittäjä voi antaa valtavasti
tukea ja tietoa vasta-aloittelijalle, kertoo Turtinen.
-Itse olen saanut verkostosta paljon uusia näkökulmia ja tutustunut mahtaviin
yrittäjäpersooniin, hän jatkaa.

Asiantuntijuutta ja
vertaistukea
-Yrittäjille on nykyisin tarjolla paljon erilaista toimintaa, tilaisuuksia ja hankkeita.
Toisaalta varsinkin yksin
yrittäjällä on usein ongelmia
ajan ja jaksamisen riittävyydestä jo pelkästään yritystoiminnan pyörittämiseen.
Siksi onkin tärkeää, että
muu toiminta tarjoaa vastapainoksi eväitä arjen toimintaan. Ydinryhmätapaamiset
perustuvat
keskinäiseen
luottamukseen ja siellä on
keskusteltu myös yrittäjien
hyvinvoinnista ja jaksami-

Kuva verkoston tapaamisesta kesäkuussa Merihelmessä.

sesta, toteaa hankkeen projektipäällikkö Arja Packalén.
-Tämä on erinomainen
tapa saada nopeasti sellaisia yhteyksiä, joiden luomiseen saattaa muuten mennä
vuosikausia. Yritysten välillä syntyy tietysti myös ihan
aitoja liikesuhteita ja kaupankäyntiä. Jokainen yrittäjä jakaa tapaamisissamme
omaa
asiantuntemustaan
toisille. Kutsumme puhumaan myös ulkopuolisia
asiantuntijoita tarvittaessa,
kertoo Packalén verkoston
toiminnasta.
-Verkostoitumisen edut
saavuttaa vain verkostoitumalla ja siksi onkin paljon yrittäjästä itsestään
kiinni, kuinka paljon hän
toiminnasta kokee saavansa.
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen mutta pyrimme
helpottamaan osallistumista
tarjoamalla myös etäyhteyksiä tapaamisiin, jolloin aikaa ei kulu paikasta toiseen
siirtymiseen.
OK#-kasvuverkoston kautta on mahdollista luoda kontakteja
oman alueen yritysten lisäksi Oulun yliopiston Micro-

ENTRE- verkoston kautta
jo puoleen Suomeen. Verkostolaiset viestivät aktiivisesti WhatsApp ja Facebook
- ryhmissä, mikä kertoo siitä,
että toimintaa on myös yritysiltojen ulkopuolella, hän
jatkaa.
Iin ydinryhmän seuraava
tapaaminen järjestetään Päiväkoti Iitulassa tiistaina 11.9.
kello 18-20. Päiväkodin johtaja, yrittäjä Anna Turtinen
kutsuu tapaamiseen myös
muita yksityisiä palveluntarjoajia verkostoitumaan.
-Täällä Iissä on hyvät
mahdollisuudet toimia ja
verkostoitumalla voimme
vastata palveluiden kysyntään paremmin, hän toteaa.
Myös
hankehenkilöstö toivottaa sekä toiminnassa mukana olevat yritykset
että uudet, toiminnasta kiinnostuneet yritykset tutustumaan tervetulleiksi syksyn
ensimmäiseen ydinryhmätapaamiseen!

Oulunkaari tiedotus
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Väriä
syksyyn!

Fysioterapeutti hyvinvoinnin
apuna ja tukena
Iiläisten tuntema Iin Fysio on laajentanut palveluvalikoimaansa. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta on aloitettu alkuvuonna 2018 ja siihen liittyen voi
tiedustella akuuttifysioterapeutin vastaanottoaikoja aamuisin klo 7-9 välisenä aikana. Laajennuksella
Iin Fysio toivoo ehkäisevänsä tuki- ja liikuntaelinsairauksien eli TULES-vaivoista koituvia haittoja. Tähän
pyritään hoitoajan nopeuttamisella ja työkyvyn ylläpitämisellä.
Suoravastaanotto nopeuttaa paranemista
Iin Fysio on panostanut viime vuosina toiminnan
kehittämiseen syventämällä osaamistaan. Uusin
palvelumuoto on fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta, johon kannattaa hakeutua jo TULES-vaivojen akuutissa vaiheessa. Toki myöhemmässäkin
vaiheessa vastaanotolle voi hakeutua, mutta parhaat
tulokset saavutetaan aikaisin aloitetulla fysioterapialla. Silloin työkyvyn heikentyminen ja siitä koituvat
mahdolliset sairauslomat pystytään todennäköisimmin ehkäisemään. Mikäli työntekijä joutuu sairauslomalle, niin fysioterapialla pyritään nopeuttamaan
työhön paluuta.
Milloin fysioterapeutin suoravastaanotolle?
Suoravastaanottoon koulutetulle fysioterapeutille on
syytä mennä ylä- tai alaraajojen vaivatessa, akuuteissa niska- ja selkäkivuissa sekä päänsäryissä, johon liittyy niskakipua tai hartiaseudun jäykkyyttä.
Oireina voivat olla esimerkiksi kipu, kolotus, epämukava tunne keholla tai jäykkyys. Edellä mainittujen
oireiden ilmaantuessa fysioterapeutin suoravastaanotolle kannattaa hakeutua mahdollisimman pian.
Milloin lääkärille?
Lääkärille on syytä hakeutua silloin kun kipuun liittyy esimerkiksi murtumaepäily, syöpäepäily, akuutti
kova päänsärky tai huimaus, tulehduksellinen reuma, kuume, äskettäin sairastettu bakteeri-infektio
sekä leikkauksen jälkeiset komplikaatiot. Myös selkäkivut, johon liittyy virtsan- tai ulosteenkarkailua tai
yläraajaoireet, jos sydänperäisen kivun mahdollisuus
on olemassa, ovat lääkärin arviota tarvitsevia vaivoja. Vakuutuksen alaisissa tapaturmissa kannattaa
aina hakeutua lääkärin vastaanotolle.
Mitä fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta
on ja miksi sinne kannattaa hakeutua?
Tuki- ja liikuntaelinvaivat vievät paljon lääkäreiden
vastaanottoaikaa, vaikka ne voitaisiin hoitaa kustannustehokkaasti fysioterapeutin suoravastaanotolla.
Kustannustehokkuutta haetaan sillä, että hoidet-

tava pääsisi viipymättä fysioterapeutin diagnosoitavaksi ja hoitoon nopeuttamalla TULES-vaivoista
toipumista sekä työkyvyn palautumista, toteaa Jaana Koskipaasi Iin Fysiosta. Nopea hoitoon hakeutuminen säästäisi monissa tapauksissa muun muassa
sairauskuluja sekä häämöttävästä työpoissaolosta voitaisiin välttyä. Monissa TULES-vaivojen oireilutilanteissa lääkärikäynti ei siis olisi välttämätöntä,
vaan erikoistunut fysioterapeutti pystyy auttamaan
heti oireiden ilmaantuessa. Fysioterapeutti Jaana
Koskipaasi kehottaa kuitenkin hakeutumaan lääkäreiden vastaanotolle vaikeammissa tilanteissa.
Fysioterapian suoravastaanottoon edellytetään siihen
erikoistunutta koulutusta. Koulutuksessa painotetaan tuki- ja liikuntaelinoireisen henkilön tutkimista,
diagnostiikkaa ja harjoitteiden ohjauksessa tarvittavaa osaamista. Suoravastaanottoon erikoistuneella
fysioterapeutilla on myös valmiudet arvioida reseptivapaiden lääkkeiden, sairausloman tai lääkärikäynnin tarpeellisuutta.
Vaivojen ennaltaehkäisy ja aikainen
havainnointi avainasemassa
Istumatöiden yleistyttyä on tärkeää kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin. Niskahartiaseutu, raajat ja selkä jumiutuvat herkästi mm.
huonon työergonomian vaikutuksesta. Työntekijöiden
olisikin tärkeää muistaa hakeutua fysioterapeutin luo
kun vaivaa ilmaantuu, Jaana Koskipaasi vinkkaa. Jatkuva kipu kroonistuu hyvin nopeasti, jos siihen ei
haeta hoitoa ajoissa ja silloin oirekuvan paranemisessa kestää pitempään.
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Tervetuloa meille!
Iin Fysioterapiakeskus, tai tuttavallisemmin Iin Fysio,
on vuonna 1987 perustettu fysioterapiaa, fysikaalisia hoitoja ja kuntoutusta tarjoava yritys. Iin Fysio
toimii tällä hetkellä viiden fysioterapeutin voimin Iin
keskustan tuntumassa, Valtarintie 2:ssa sekä Yli-Iissä
Vorellirannantiellä. Hoitolaitostoiminnan lisäksi suoritamme fysioterapiaa ja kuntoutuspalveluita kotikäynteinä.
Lisätietoa yrityksen toiminnasta ja palveluista saa
soittamalla, meilaamalla, Facebookissa Iin Fysio tai
tutustumalla sivustoomme iinfysio.fi.
Iin Fysio palvelee asiakkaitaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin sopimuksen mukaan. Viikonloput
yrityksessä pyhitetään fysioterapeuttien ja heidän
perheidensä yhteiselle ajalle.

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmiskodit laatua ja palvelua arvostaville
yli 25 vuoden
Älä tingi
kokemuksella.

laadusta,
valitse
kodiksesi
jt-talo

Tuki- ja liikuntaelimistöön
erikoistunut
fysioterapeutti,
kouluttautunut
pilatesohjaaja

Paula Sistonen

Kukat
syysistutuksiin,
sisustukseen,
lahjaksi

Minna Korjonen

Jaana Koskipaasi

Laura Lyyra

Jaana Ervasti

