
Nro 10/2021

--

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

15.4.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

p. 044 342 0341 (24h)
p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

Siljonkatu 73, 90120 Oulu
henri.kylen@tilintakojat.fi
050 598 0081

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA

 MA–TO 7.30–16.30
 PE 7.30–17.00
 LA SULJETTU

 MA–PE 10.00–14.00

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
kauniit keväiset kukat 

kaikkiin tilaisuuksiin ja 
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

www.arvokovaoy.fi

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT
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Tässä ledessä liitteenä
Iin Yrittäjät ry:n julkaisu
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.
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HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 10 15.4.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 11
ILMESTYY TO 22.4.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 16.4.2021 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Monen pitsan ystävän pitkä 
odotus päättyi maanantaina, 
ravintola Krunnin avates-
sa ovensa. Iin Pizza&Kebab 
nimellä aiemmin toiminut 
yritys ehti olla suljettuna 
kuukausia, uusien toimitilo-
jen saneerauksen viivästyt-
tyä useaan kertaan.

– Hyvältä tuntuu, vaik-
ka odotus oli todella pitkä ja 
piinaava, yrittäjäpariskunta 

Pitsan ystävien pitkä odotus päättyi

Askin Kiyanc, Kaisu Kiyanc, Dashti Aziz ja Ömer Yildirim palvelivat 
ravintola Krunnin asiakkaita avajaispäivänä.

Askin ja Kaisu Kiyanc totea-
vat uuttaan hohtavissa ra-
vintola Krunnin tiloissa.

Krunni sijaitsee samassa 
kiinteistössä Iin Fysioksen 
ja Oulun Osuuspankin Iin 
konttorin kanssa.

Krunnin avautumista 
monet ovat odottaneet har-
taasti ja asiakaita virtasi uu-
teen ravintolaan heti ovien 
avautuessa. MTR

Heli ja Joni Hätinen olivat Krunnin ensimmäiset asiakkaat. He 
kertoivat olleensa myös Iin Pizza&Kebabin viimeiset asiakkaat ja 
odottaneet todella hartaasti ravintola Krunnin avautumista.

IIN ALUE 

Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
 www.iinseurakunta.fi  

Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratois-
toon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla).
Pikkuhiiren pääsiäisrastit löytyvät pappilan pihapiiristä (Pappilan-
tie 16). Voit kiertää rastit oman aikataulun mukaan silloin kun sinulle 
sopii. Pikkuhiiren rastit on suunnattu lapsille ja perheille. Rastitehtävät 
vaihtuvat noin kahden viikon välein. Lähde liikkeelle ja tule kiertämään 
Pikkuhiiren rasteja, ihmettelemään Pikkuhiiren kertomuksia ja selvittä-
mään hauskoja tehtäviä! 
Iin kirkkoherranvirasto on avoinna torstaina 15.4. klo 9-12 
Perhekirkko - Kastettujen kirkkopyhä Su 18.4. klo 10:00 Iin kirkko. 
Pyhäpäivän aihe: Hyvä paimen. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kantto-
rina: Eija Savolainen. Avustaa: Irmeli Hietapelto.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 
osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi  
 

KUIVANIEMEN ALUE 

Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät 
www.iinseurakunta.fi  

Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratois-
toon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla).
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 
24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi 
Ulkohartaus ja yhdessäolohetki Kuivaniemitalon pihalla Ma 19.4. 
klo 11:00. Kuivaniemitalon pihalle rupatellemaan ja hiljentymään. 
Mahdollisuus käydä myös kävelyllä. Tarjolla kuumaa mehua. 
Ulkohartaus ja yhdessäolohetki OIjrven kyläkirkolla Ti 20.4. klo 
11:00. Oijärven kyläkirkon pihalle rupatellemaan ja hiljentymään. Mah-
dollisuus käydä myös kävelyllä. Tarjolla kuumaa mehua. 
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

ilmestyy maalis- ja huhtikuussa 
2021 joka viikko torstaisin. 

Haista kusi! 
sano Kakko-Jaako.

33

RAKENNUSPELLIT IISTÄ 
MITTOJENNE MUKAAN

Virkkulantie 418, Asema
Puh. 040 521 3401

Voi soittaa myös iltaisin ja lauantaisin!

Piipunpellit, ikkunalistat yms.
Myös korjaustyöt
Kotitalous-
vähennys

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 499 €. Kaupan 
päälle alan kovin 
Rahat takaisin -takuu!
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
asennettuna
– myös huolto!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

Merilapin Merilapin 
Munkkitupa KYMunkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut ja voileipäkakut ja 

gluteenittomat tuotteet gluteenittomat tuotteet 
suoraan Oklahomankadun suoraan Oklahomankadun 

leipomolta Kemistä. leipomolta Kemistä. 
Tai tule suoraan ostoksille!Tai tule suoraan ostoksille!

Oklahomankatu 1, 94700 KemiOklahomankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053p. 040 159 6053

munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com

Iistä meidän tuotteet Iistä meidän tuotteet 
löytyy K-Market Iistälöytyy K-Market Iistä

Iin Urheilijoiden Matias 
Uusitalo hiihti upeasti Ho-
peasomman loppukilpailus-
sa Vuokatissa. Lauantaina 
10.4. perinteisellä hiihtota-
valla hiihdetyllä 5 kilomet-
rin matkalla hän sijoittui 
kolmanneksi, sarjassa Pojat 
15 vuotta.

Kilpailun voitti Teiskon 

Matias Uusitalo pronssille 
Hopeasomman loppukilpailussa

www.iisanomat.fiMatias Uusitalo Iin Urheilijat pronssikorokkeella Hopeasomman loppukilpailuissa Vuokatissa. (kuva Sami Uusitalo)

Urheilijoiden Johannes Ala-
rotu. Toiseksi sijoittunut 
Lauri Mattila Anjalan Liit-
to jäi Johanneksesta 27,7 
sekuntia ja kolmanneksi 
hiihtänyt Matias 56,1 sekun-
tia. Tiukassa kilpailussa nel-
jänneksi sijoittunut Oscar 
Rahja hävisi Matiakselle va-
jaat seitsemän sekuntia.

Kilpailut oli alun perin 
merkitty kilpailukalenteriin 
hiihdettäväksi Taivalkoskel-
la 20.3. Vallitsevien poikke-
usolojen vuoksi ne siirtyivät 
huhtikuulle ja paikka vaih-
tui Vuokatiksi.

Kulunut kausi on ollut 
Matias Uusitalolle menes-
tyksekäs ja hän on voittanut 

useita merkittäviä kilpailuja. 
Hopeasomman menestys-
tä voidaan silti pitää pie-
noisena yllätyksenä, koska 
ne hiihdettiin perinteisellä 
hiihtotavalla, joka on ollut 
Matiaksella heikompi kuin 
vapaa hiihtotapa. MTR
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Alarannan koululla vietet-
tiin pääsiäisen alla pieni-
muotoista suurta juhlaa. 
Valitsevista oloista johtu-
en juhla oli pienimuotoinen, 
vaikka asia oli suuri. Kou-
lusta tuli ensimmäinen Jout-
senmerkin saanut alakoulu 
Suomessa. 

Alarannan koulusta ensimmäinen 
Joutsenmerkin saanut alakoulu Suomessa

Joutsenmerkki on Poh-
joismaiden yhteinen ympä-
ristömerkki, joka asettaa vaa- 
timuksia rakennuksen koko 
elinkaaren ajalle. Kritee-
reillä edistetään energiate-
hokkuutta, vähähiilisyyttä, 
kiertotaloutta, rakentamisen 
laatua, hyvää sisäilmaa ja 

luonnon monimuotoisuutta. 
Myös viihtyisyydestä huo-
lehditaan päivänvalon mää-
rään ja tilojen meluisuuteen 
liittyvillä vaatimuksilla.

Kunnan vt. teknisen joh-
tajan Janne Jokelaisen mu-
kaan Alarannan kouluun on 
saatu ominaisuudet, jotka 

ovat kaiken rakentamisen 
tavoitteiden ja kuntastrate-
gian mukaisia. Tilaajan nä-
kökulmasta Joutsenmerkki 
on ollut hyvä laatujärjestel-
mä.

– Kartoitimme koululais-
ten toiveet, millainen on hei-
dän mielestään hyvä koulu. 

Luonto on tärkeä -kappaleen 
esilaulajina toimivat Iina Haa-
paniemi, Veera Rekola, Isel-
la Randell, Eetu Schultz, Julius 
Turtinen, Petrus Rekola. Säes-
tyksestä huolehtivat Aino Lie-
des, Samuli Hanhisalo, Elias 
Juntti, Milla Paakkola.

Opetusjohtaja Tuomo Lukkari toivoi Alarannan koulusta muodostuvan paikan, jossa kaikilla on 
hyvä olla, jonne on kiva tulla ja jossa vallitsee hyvä henki, Taustalla kunnan vt. tekninen johtaja Jan-
ne Jokelainen ja Alarannan koulun johtaja Samuli Hanhisalo. Myös he käyttivät tilaisuudessa omat 
puheenvuoronsa.

Joutsenmerkin koulun seinään kiinnittivät Juha-Matti Paakkola Observo Oy ja koulun kuudennen 
luokan oppilaat Iida Varpenius sekä Jouni Anttila.

Ne pystyttiin pitkälle to-
teuttamaan uudessa koulu-
rakennuksessa. Ainoastaan 
pizzauuni jäi puuttumaan ja 
sitä olemme leikkisästi aja-
telleet ehdottaa lisättäväk-
si Joutsenmerkin saamisen 
edellytyksiin.

Opetuspalvelujohtaja Tuo-
mo Lukkari korosti omassa 
puheenvuorossaan Alaran-
nan koulun henkilökunnan 
ja oppilaiden roolia siinä, mil-
laiseksi koulun toimintakult-
tuuri muodostuu.

– Koulurakennus on 
suunniteltu ja toteutet-
tu laadukkaasti, ekologi-
sesti ja ihmisen ja luonnon 
hyvinvointi huomioon ot-
taen. Oppilaat ja henkilöstö 
ovat saaneet alusta asti olla 
mukana ideoimassa ja vai-
kuttamassa uuteen oppimis-
ympäristöön.

Joutsenmerkin saamisek-
si on määritelty hyviä kri-
teereitä. Alarannan koulu 
sai tähän liittyviä pisteitä 
esimerkiksi sillä, että oppi-

laat rakensivat ja asensivat 
koulun ympäristöön linnun-
pönttöjä.

Toimiva, turvallinen ja 
viihtyisä koulurakennus on 
tärkeä osa koulun ja sen ih-
misten hyvinvointia. Oppi-
laat ja henkilöstö yhdessä 
huoltajien kanssa vaikutta-
vat siihen, millaiseksi kou-
lu ja sen toimintakulttuuri 
muodostuvat, Lukkari tote-
si.

– Toivottavasti Alaran-
nan koulu ja siellä toimivat 
saavat nyt ja tulevaisuudes-
sa kasvaa, oppia ja kehittyä 
yhdessä, huomioiden toi-
semme, luonnon monimuo-
toisuuden ja jokaisen hetken 
ainutlaatuisuuden, Lukkari 
päätti puheenvuoronsa.

Joutsenmerkin koulun 
seinään kiinnittivät kuu-
dennen luokan oppilaat Jou-
ni Anttila ja Iida Varpenius. 
Apunaan heillä oli raken-
nuksen urakoineen Observo 
Oy:n Juha-Matti Paakkola.

Juhlallisen tilaisuuden 
lopuksi koululaiset lauloi-
vat koulun neljännen ja vii-
dennen luokan oppilaiden 
sanoittaman ”Luonto on tär-
keä”

”On Alaranta meille tär-
keä, On luonto meille tär-
keä, On puhdas joki meille 
tärkeä, Siis käytä ihmeessä 
järkeä.”  MTR

”On Alaranta meille tärkeä / On luonto meille tärkeä / 
On puhdas joki meille tärkeä / Siis käytä ihmeessä järkeä.”



JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN 
JA YRITYKSIIN IISSÄ. 

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2021

IILÄINENIILÄINEN
 ME RAKENNAMME 

YRITYKSELLESI

SOPIVAT TILAT

Ota yhteyttä 
Antti Tuomaala |0406721389|  antti.tuomaala@iilaakso.fi

Iissä ja Kuivaniemellä

Kaikenikäisten 
fysioterapiaa

PALVELUMME MM.
• Kotikäynnit
• Hieronta
• Akupunktio
• Kelan vaativa 
 lääkinnällinen kuntoutus
• Vakuutusyhtiöiden 
 maksusitoumukset
• Toteutamme normaalisti myös yli 
 70-vuotiaiden fysioterapiaa

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii
010 237700

 
 

 
 

Värisilmä Xxxxxxxxxxxx 
Katuosoite xx, Kaupunki • puh. xxxx xxxxx • ma-pe xx-xx, la xx-xx • varisilma.fi

Millaista pintaa 
sinun jalkasi 
rakastavat?

Lattiaviikot 1.-30.4.

Nyt lattioita huippuedullisesti!

Realstone_Navigli porcellanato
Grigio & Naturale (30x60r / 60x60 cm)

4425€
(norm. 59,00)

/m2

25% 

Perfect-laminaatti
KL 23/32

990 €
(norm. 12,90)

/m2

23% 

Antique Frozen Pine 
-vinyylikorkki   KL 23/33

2990 €
(norm. 52,50)

/m2

43% 

Esta 3 S Tammi Promo Vaalea
KL 23/32

2790 €
(norm. 32,90)

/m2

15% 

 Revontie 15, 90830 HAUKIPUDAS
P. 08 5471 561
haukipudas@varisilma.fi
www.varisilmahaukipudas.fiHaukipudas

Ghost-seinä- 
ja lattialaatat
30x60R cm

3900 €
(norm. 59,00)

/m2

Newbie 
Wallpaper
-tapettimallisto

4830 €
(norm. 69,00)

/rll

Perfect
-laminaatit
KL 23/32

990 €
(norm. 12,90)

/m2

Ideo Pro 7
-seinämaali 9 l
kuiviin sisätiloihin

4990 €
(norm. 62,50)

/kpl

Kaikki Boråstapeter
ja Engblad & Co
-mallistojen tapetit

–30%

O
ak R

eyk
jav

ik

Nyt meni 
hinnat 
tunteisiin!
Kodinrakentajan, remontoijan sekä sisustajan  
Netto-ostopäivät 17.–19.9.2020

Innostu tapeteista, hurmaannu laatoista, riemastu 
lattiamateriaaleista ja ilahdu maaleista. Netto-
ostopäivät tarjoavat huiman määrän laadukkaita 
tuotteita edulliseen hintaan. Tartu tarjouksiin 
myymälässämme tai verkkokaupassamme värisilmä.fi

Alina auttaa arjessasi

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi tarjoaa  
monipuolisen valikoiman mm. 
•  Hoiva- ja kotisairaanhoitopalvelut  •  Kotityöpalvelut   
•  Lapsiperheiden kotipalvelut

MUISTA
KOTITALOUS-

VÄHENNYS

www.alinahoivatiimi.fi 

Alina on osa Norlandiaa

Alina auttaa arjessasi

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi tarjoaa  
monipuolisen valikoiman mm. 
•  Hoiva- ja kotisairaanhoitopalvelut  •  Kotityöpalvelut   
•  Lapsiperheiden kotipalvelut

MUISTA
KOTITALOUS-

VÄHENNYS

www.alinahoivatiimi.fi 

Alina on osa Norlandiaa
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Viimeinen vuosi on ollut eri-
lainen vuosi. Korona on tul-
lut jokaisen meidän elämään, 
halusimmepa tai emme. 
Alun ihmetys ja pelko ovat 
vaihtuneet tuskastumiseen 
ja odotukseen. Milloin elämä 
voisi palata ennalleen vai pa-
laako ollenkaan.

Exit eli ulospääsy on päi-
vän sana. Hallitus pohtii 
kuumeisesti, miten pääsem-
me kohti normaalia elämää. 
Miten eri sektoreiden toi-
mintaa avataan. Vielä pari 
viikkoa sitten suunniteltiin 
liikkumisrajoituksia. Tilan-
teet tuntuvat vaihtuvat en-
nalta-arvaamattomasti ja 
nopeasti. Virusta ei ehkä kui-
tenkaan ole vielä nujerrettu.

Rokottaminen etenee kai-
kesta huolimatta. Tervey-
denhuollon henkilöstö tekee 
parhaansa. Kaikki saadut ro-
kotteet käytetään heti. Iissä 
rokotettuja on jo lähes 2000, 
joka viides iiläinen on roko-
tettu vähintään yhteen ker-
taan. Jos rokotukset etenevät 
tätä tahtia, on arvioitu, että 
ns. laumasuoja saavutetaan 
loppukesästä.

Virus ei kuitenkaan tunne 
rajoja, se on maailmankansa-
lainen. Kun ihmiset matkus-
tavat, virus tulee kyydissä. 
Suomen hyvään tilanteeseen 
verrattuna monessa maassa 
tilanne on erittäin huono, vi-

EXIT
rus leviää ja kaiken lisäksi se 
osaa muuntua, vaihtaa muo-
toaan.

Korona ei ole ensimmäi-
nen eikä varmasti viimeinen-
kään ihmisiä kiusaava virus. 
Tästäkin päästään voiton 
puolelle, kuten on päästy ai-
emmistakin.

Samalla kun kirjoitan tätä 
juttua perjantaina aamul-
la, ravintolat Iissä ja Pohjois-
Pohjanmaalla saavat jälleen 
avata ovensa. Hyvä, että täl-
tä osin päästään kohti nor-
maalia.

Korona on vienyt monel-
ta yrittäjältä asiakkaat ja toi-
meentulon joko osittain tai 
kokonaan. Osa yrittäjistä on 
laajentanut verkkokauppaan 
ja kehittänyt tuotteitaan ja 
palveluitaan saadakseen uu-
sia asiakkaita.

Yrittäjät tarvitsevat asiak-
kaita, asiakkaat tarvitsevat 
yrityksiä. Siksi on tärkeää, 
että yrittäjien palveluita käy-
tetään. Pienet, paikalliset 
yrittäjät tarjoavat palveluita 
ensisijaisesti lähialueen asuk-
kaille. Ja asukkaille läheltä 
saatavat palvelut ovat tärkei-
tä. Hyöty on molemminpuo-
lista.

Osta siis pieneltä, osta lä-
heltä.

Ari Alatossava 
kunnanjohtaja, Ii

Korona ei ole ensimmäinen eikä varmasti viimeinenkään ihmisiä 
kiusaava virus. Tästäkin päästään voiton puolelle, kuten on päästy 
aiemmistakin, uskoo Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

”Korona on vienyt monelta yrittäjältä asiakkaat 
ja toimeentulon joko osittain tai kokonaan. 

Osa yrittäjistä on laajentanut verkkokauppaan ja 
kehittänyt tuotteitaan ja palveluitaan saadakseen 
uusia asiakkaita. Yrittäjät tarvitsevat asiakkaita, 
asiakkaat tarvitsevat yrityksiä. Siksi on tärkeää, 

että yrittäjien palveluita käytetään.”

Korona-aiheesta en aikonut 
kirjoittaa koskaan mitään, 
tai niin ainakin luulin, ennen 
kuin löysin itseni tätä kirjoit-
tamassa. Juu se on se yksi 
kuuluisa virus, joka on kyllä 
täyttänyt kaiken mediatilan 
minkä voi. Käytän sitä nyt 
tässä hyväkseni, tuodessani 
ilmoille yhden näkökulman, 
joka mielestäni sopii tähän 
kuin nenä päähän.

Toisaalta en olisi tällais-
ta herätystä aiheeseen kyllä 
kenellekään toivonut, mut-
ta tämä onkin vain osa omaa 
”terapiaa” saada uutta näkö-
kulmaa ja valaistumista ai-
heesta. Tätä kirjottaessa en 
mitenkään voi nähdä tule-
vaisuudessa samanlaista ai-
kaa kuin oli ennen koronaa. 
Olen ihan varma, että maa-
ilma muuttuu pysyvästi. 
Muutoksen määrää taikka 
laatua ei vielä pysty täysin 
hahmottamaan, koska ihmis-
kunta vasta yrittää opetella 
elämään tässä uudessa ajas-
sa. 

Ajassa, josta ei vielä ym-
märretä juurikaan mitään, 
vaikka kuinka yritämme. Oi-
keastaan monikaan meistä ei 
edes yritä ymmärtää käsil-
lä olevaa muutosta, vaan me 
odotamme entisen ajan pa-
laamista kuin kuuta nouse-
vaa. 

”Normaaliin palataan 
heti, kun tämä nykyisyys on 
sellaiseksi opittu”.

Muutos tietysti koskettaa 
meitä jokaista omalla taval-
laan, toisilla meni koko elin-
keino, ja toisilla - noh saattoi 
käydä melko lailla parem-
min. Oma lukunsa on vielä 
taudin vaarallisuus tervey-
delle, mutta ei mennä nyt sii-
hen, vaan käsitellään aihetta 
vähän kevyemmin, elinkei-
non näkökulmista.

Muutosvastarinta  
estämässä uudistumista
Ennen koronaa, jo vuosia sit-
ten, ehkä joskus ajanlaskun 
alussa - veikkaan, keksittiin 
termi ”muutosvastarinta”. 
Kaikki tietävät mitä tuolla 
tarkoitetaan. Se on se voima, 
joka estää varsin tehokkaas-
ti kaikenlaisen uudistami-
sen. Työelämässä varsinkin 
muutosvastarinnalla on ollut 
merkittävä rooli kehityksen 
”jarruttajana”. Kehityksellä 
tässä tekstissä tarkoitan ni-
menomaan prosessien uu-
distamista, en siis aio esittää 
mitään työvoimapoliittisia 
kannanottoja. 

Työelämän muutoshank-
keet ovat olleet paljon vaike- 
ammin toteutettavissa verrat- 
tuna johonkin kaikkia kos-
kettavaan muutokseen (esim. 

Korona tuli ja 
muutti kaiken - pysyvästi?

sodat, kulkutaudit, luonnon-
mullistukset, tms.). Ongelma 
on ollut siinä, että ihmismie-
len on ollut vaikea hyväksyä 
jotain uutta toimintamallia, 
jos se ei ole ollut hengissä 
säilymisen kannalta välttä-
mätöntä.

Ihminen on luonnostaan 
aivotoimintojaan (energiaa) 
säästävä eläin, jolle uuden 
opettelu on lähtökohtaisesti 
liian vaativaa työtä, varsin-
kin jos uudistusta joku toi-
nen ihminen yrittää meille 
tuputtaa. Paljon helpompaa 
on vain tehdä niin kuin on 
aina ennenkin tehty. Muu-
tosvastarinnan voimalla, jo-
hon kyllä riittää energiaa, on 
ollut väkevä taipumus lopet-
taa moiset uudistamishöm-
pötykset alkuunsa. 

Tästä syystä tämä uusi ko-
ronan sotkema työelämä on 
meille erityisen vaikeaa, suo-
rastaan ahdistavaa. Koronaa 
ei suunniteltu, sitä ei osattu 
odottaa, se vain yllätti mei-
dät housut nilkoissa.

Yhden pikkiriikkisen vi-
ruksen aiheuttamaan muu-
tokseen olisimme voineet va- 
rautua henkisesti opettele- 
malla toteuttamaan muu-
tosta pienemmällä mitta- 
kaavalla omassa työelä-
mässä. Kaikki se energia, 
jonka olemme käyttäneet muu- 
tosvastaritaan, olisi ollut mel- 
koinen voimavara muutok-
sen toteuttamisessa. Muu-
toksella tarkoitan yritysten 
ja työelämän prosessien ke-
hittämistä, uuden oppimista.

”Ilman että aika-ajoin 
uudistamme omaa teke-
mistämme, on vanhojen työ-
suoritteiden toistaminen 
melkeinpä ajan tuhlausta”.

Uuden oppiminen on nyt 
väkisin käsillä, mitä jos oli-
simme jo harjoitelleet sitä, 
tuntuisiko koronan aiheutta-
mat muutokset työelämään 
silloin näin ahdistavalta? 
osaisimmeko paremmin 
nähdä meille avautuvia uu-
sia mahdollisuuksia? Olisi-
ko tämä vain yksi uudistus? 

Osaisimmeko sopeutua tä-
hän paremmin?

Muutos on askel tunte-
mattomaan, se on aina arpa-
peliä. Samoin huominenkin 
on tuntematon, oli muutos-
ta suunniteltu tai ei. Korona 
tuli ja sotki asioita elämän jo-
kaisella osa-alueella, niillä-
kin, joiden olisi toivottavaa 
pysyä muuttumattomina. 

Yritysmaailma on toisen-
lainen, sen tuleekin elää so-
pivasti muuttuvana. Josko 
tästä eteenpäin muutosvas-
tarinta keskittäisikin voi-
mia yritysten kehittämiseen 
ja eteenpäin viemiseen, ja 
tulevaisuudessa olisimme 
yrityksissä henkisesti pa-
remmin valmiita myös ulko-
apäin tuleville pakottaville 
muutoksille.

Rakentavaa kevättä toi-
vottaen

Juha Kallio
Puheenjohtaja, 
Iin Yrittäjät ry

Juha Kallio on Iin Yrttijät ry:n puheenjohtaja.
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- Muovialan työt mm. 
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 säiliöiden korjaukset

- Kirvesmiestyöt, teollisuuden
 ja rakennusten kunnossapidot

Mareki 
Tmi Mauri Pirttikoski

Ota yhteyttä!
NYT ON 

KALENTERISSA 
TILAA!

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

Arto AlasaarelaArto Alasaarela  0400 686 252

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA

Rengasmyynti- ja työt
• Raskaskalusto • Henkilöautot 

• Traktorit/kuorma-autot

Iin Etu-Rengas
0400 588 735 Lieksentie 4, Ii

Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu 
3D-koneohjausmallit

www.pmpoy.comwww.pmpoy.com
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POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

Paulaharjuntie 22, 90530 OULU Paulaharjuntie 22, 90530 OULU 
0400884 1380400884 138
Gneissitie 16, 90620 OULU Gneissitie 16, 90620 OULU 
0400-287 4830400-287 483

Puheenjohtaja 
Juha Kallio
Juhan Automaalaamo Oy, 
040 352 9215
juha.kallio@juhanautomaalaamo.fi
Varapuheenjohtaja
Anu Suotula-Teppo
Kunnostamo, 044 557 7677
anu.suotula@gmail.com

SEURAAVA IILÄINEN ILMESTYY SYYSKUUSSA 2.9.2021. Aineiston siihen toivotaan olevan toimituksessa (info@iinlehti.fi) ke 25.8. mennessä.
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Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Juha Kallio 
Toimittajat: Heimo Turunen, 
Matti-Tapio Rissanen

Toimitus: 
Iin Lehti Oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
ilmoitusmyynti: Iin Lehti Oy 
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Taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen  
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy,  Kajaani 

Sihteeri
Heimo Turunen
Iin lehti Oy, 0400 385 281 
info@iinlehti.fi
Rahastonhoitaja 
Heikki Helekoski
H.H. Yrityspalvelu Oy, 040 771 1898
heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi

Marja Jaara
Pitokamu Oy, 040 481 9121
marja.jaara@outlook.com
Melissa Jovanen
Iin Sillat/Pöllönpoikanen Oy,
08 817 3300
info@iinsillat.com
Mari Matinlassi
Neone Oy, 040 141 07037
info@neone.fi

Pasi Outila
PT Outila Oy, 044 208 5738 
pasi@liikuntakeskusmove.fi
Mauri Pirttikoski
Mareki, 040 552 8510  
mauri.pirttikoski@mareki.fi
Saila Päkkilä-Rokolampi 
Terveyspojat Oy, 050 365 9083
info@terveyspojat.fi

Hallitus Iin Yrittäjät ry 2021

Iin Yrittäjien hallitus 2021 edessä Saila Päkkilä-Rokolampi, Anu Suotula-Teppo, Heimo Turunen. Seisomassa Melissa Jovanen, Marja 
Jaara, Pasi Outila, Mari Matinlassi, Juha Kallio, Mauri Pirttikoski.

Uusia jäseniä Iin Yrittäjiin

LIITY JÄSENEKSI
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat

Iin Yrittäjiin on loppuvuo-
den 2020 ja alkuvuoden 2021 
aikana liittynyt 8 uutta jäsen-
tä. Uutena jäsenenä on muun 
muassa pitkän linjan yrittäjä 
Väinö Klasila, joka on toimi-
nut aikanaan usean vuoden 
ajan Iin yrittäjien puheenjoh-
tajanakin. Hän ja perheensä 
jäseniä on ollut vuosien var-
rella yrittäjäjäsenenä monilla 
yrittäjänimillä mm. Väinön 
ja Annelin perustama Klasi-

la-yhtiöt Oy on ollut pitkään 
jäsenenä, yrittäjänä nykyisin 
Outi Klasila. Väinö Klasila 
on myös seniorijäsen. 

Uusia jäseniä:
Psykoterapia Fiilinki, yrit-
täjänä psykoterapeutti Vir- 
pi Keränen. Hän tekee perhe- 
terapiaa ja tunnekeskeistä pa- 
riterapiaa sekä trauma- ja 
kriisihoitoja. Yrttiaitta Saa-
rento, yrittäjänä Päivi Kau-

kua. Klasila Group Oy, 
yrittäjänä Väinö Klasila. Toi-
mialana on asuin- ja muiden 
rakennusten rakentaminen. 
Projektipalvelu Venga-
saho, yrittäjänä Tuomo 
Vengasaho. AML GYM, yrit-
täjänä Aleksi Laajoki. Toi-
mialana kuntosalitoiminta.
Sähköasennus Mäenpää & 
Leminen Oy, yrittäjänä Mar-
ko Leminen. Ensiapukoulu-
tus Hanna Maaria, yrittäjänä 

Hanna-Maaria Ikonen. Säh-
kö ja Lämpö Karjalainen, 
yrittäjänä Janne Karjalainen.  
Kestokouru Ky, yrittäjänä 
Markus Karvonen. Liittyi jä-
seneksi huhtikuussa, on uu-
sin jäsen. 

Jäseniä on nyt kaikkiaan 
132, sekä kolme senioriyrit-
täjien jäsentä. Tervetuloa Iin 
Yrittäjien toimintaan!

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen: 
Monen yrittäjän piinavuosi s. 10
Kuivaniemen Yrittäjien tervehdys: 
Pitäjämarkkinoita ei ole ensi kesänä s. 10
Yritysten  väliset maksuajat pidentyneet s. 11
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Kaipuu maaseudun rauhaan toi Miko Böökin Iihin

Miko Böök hyödyntää edelleen 
puusepäntaitojaan. Pihalta kaa-
detusta lehtikuusesta saaduista 
lankuista hän teki vuosi sitten 
kotiinsa upean pöydän. Lank-
kujen hän kertoo kuivuneen 
viisi vuotta ennen pöydäksi 
työstämistä.

Paikallista-merkistä tunnis-
tat iiläisten yrittäjien yhteisön 
yrittäjistä, jotka haluavat olla 
mukana luomassa yhteistä ta-
rinaa paikallisen elinvoiman, 
ympäristöarvojen ja iiläisen 
hengen puolesta. Paikallista–
merkin kantavan yrityksen 
koti- tai toimipaikka sijaitsee 
Iissä ja se työllistää iiläisen 
yrittäjän tai useita iiläisiä. Pai-
kallista-yritys on sitoutunut 
edistämään Iin resurssivii-
sautta, joka tarkoittaa käytän-
nössä ympäristölupauksen 
tekemistä. Jokainen yritys te-
kee omaan toimintaansa so-
pivan lupauksen. Yhteisössä 
on tällä hetkellä 56 iiläistä yri-
tystä.

Koronan alkaessa kevääl-
lä 2020 Paikallista-yrityksil-
le perustettiin verkkokauppa, 
johon yritykset voivat lisä-
tä omia tuotteitaan myyntiin. 
Ostaminen on helppoa omal-
ta sohvalta käsin ja myyntiä 
sai tehtyä rajoituksista huo-
limatta. Verkkokauppa on 
edelleen toiminnassa ja löy-
tyy osoitteesta lahjakortit-
netista.fi/ii. Lisäksi vuoden 
2020 aikana Paikallista-yri-

Paikallista-merkin kuulumisia
tyksille pidettiin verkkota-
paamisia, joissa keskusteltiin 
minkälaisista koulutuksis-
ta ja kampanjoista yritykset 
olisivat kiinnostuneita. Kes-
kusteluiden perusteella Pai-
kallista-yrityksille järjestettiin 
koulutusta palvelumuotoi-
lusta ja tuotteistamisesta sekä 
mainoskampanja joulun alla. 
Lisäksi keskusteluissa nousi 
esille toive mainosvideosta, 
jossa esiteltäisi Paikallista-yri-
tysten yhteistyötä. Video jul-
kaistiin tämän vuoden alussa. 
Se on saanut todella paljon 
positiivista palautetta.

Uusia yrityksiä liittyy ver-
kostoon koko ajan lisää. Tänä 
vuonna uusia jäseniä on tul-
lut jo viisi. Liittyminen ver-
kostoon on helppoa, ilmaista, 
eikä jäsenenä oleminen vel-
voita muuhun kuin oman 
ympäristölupauksen tekemi-
seen ja noudattamiseen. Ver-
koston yrityksille tarjotaan 
koulutuksia, kampanjoita ja 
yhteisön tuki. Kuntalaiset 
voivat tukea koko Iitä asioi-
malla Paikallista-verkoston 
yrityksissä. Paikallista-merk-
ki on tae siitä, että tuet iiläis-

tä yrittäjyyttä, työllisyyttä ja 
pidät kuntamme elinvoimai-
sena.

Paikallista-yritykset
Aallon kaluste Oy, AK-Puuk-
ko, AML GYM Oy, Arvo 
Kova Oy, Asianajotoimis-
to Koskela Oy, Chuan Yi, 
HH-Yrityspalvelu, Hiushuo-
ne Lumo Ay, Hoivapalve-
lut Ystävyydellä Oy, Iilaakso 
Oy, Iin Energia Oy, Iin Hami-
nan Grillikioski, Iin Jätehuol-
to Paakkola, Iin Lehti Oy, 
Iin Metsätyö Oy, Iin Micro-
polis Oy, Iin Putkiasennus 
Goman Ky, Iin Puu- ja Metal-
lituote T:mi, Iin Puunjalostus 
Oy / Ii-ikkunat, Iin Päiväkoti 
avoin yhtiö Iitula, Iin Rengas-
työ, Iin sillat (Pöllönpoikanen 
Oy), Insira Oy, JBE Service 
Oy, JJ-Liha, Jokirannan hu-
naja, Juhani Nenonen Oy, 
Jäppinen Paavo Ky, Kaakku-
riniemi Oy, Kalaliike H.Kuha, 
Kauneushoitola Outi, Kone-
huolto Paakkola, Korpinii-
tyn lammastila, Koulutettu 
hieroja Sari Kanniainen, Kui-
va-Kaluste Oy, Kuljetusliike 
Backman Ky, Kulta-Aalto Oy, 

Kunnostamo/ Tmi Anu Suo-
tula, Liikuntakeskus Move, 
Merilapin laite- ja soitinhuol-
to, Metkatuote, Metsätoimis-
to Kuukkeli Oy, Ompelimo 
ja kangasliike Paulikki, On-

Lapsuuskesiään Iin mum-
molassa viettänyt Miko 
Böök valmistui puusepäksi 
vuonna 1990. Lapsesta saak-
ka rakentelemisestä pitänyt 
Miko työskenteli toisen pal-
veluksessa yksitoista vuot-
ta, tehden palkkatyön ohessa 
pieniä remppakeikkoja. Työ-
kaverin siirtyminen raken-
nusliikkeen palvelukseen sai 
Mikon seuraamaan perässä 
ja puusepäntyöt vaihtuivat 
rakennusalan töiksi.

– Jonkin ajan kuluttua 
avautui mahdollisuus aloit-
taa työskentelemään omal-
la toiminimellä. Tiedossa 
oli lähes vuoden työ Kau-
niaisissa ja perustin oman 
toiminimen. Vuonna 2011 
yhtiömuoto vaihtui, joten Si-
sustuspalvelu Miko Böök Oy 
saavutti maaliskuun alussa 
10 vuoden iän.

Miko Böök on syntynyt 
Tampereella, josta perhe 
muutti Espooseen vuonna 
1979. Espoo ja lähikunnat 
ovat olleet Mikon asuinkun-
tia viime vuosiin saakka.

– Isäni on helsinkiläinen 
ja äitini oli syntynyt Iissä. Lu-
nastin äitini syntymäkodin 
ja aloimme remontoida pi-
hapiirin navettaan kesäpaik-
kaa itsellemme. Kun olimme 
aikamme reissanneet Espoo 
– Ii väliä seitsemänkin ker-
taa vuodessa, vaihdoimme 
saneerauksen suuntaa. Pää-
timme kesäpaikan sijaan re-
montoida uuden kotimme 
Iihin. Iihin muutimme vuon-

na 2019 ja olemme viihty-
neet, Miko valottaa perheen 
muuton taustoja.

Tangontien varressa sijait-
seva vanha navetta on muut-
tunut alan ammattilaisen 
käsissä todella viihtyisäk-
si kodissa, jossa on avaruut-
ta ja luonto läsnä. Luonnon 
läheisyys ja hiljaisuus olivat 
ratkaisevan tärkeitä muutto-
päätöstä tehdessä.

– Etelän elämänrytmi al-
koi kyllästyttämään ja ulkoi-
lemaankin piti lähteä autolla. 
Väkeä on joka puolella liikaa, 
eikä se enää tuntunut meille 
sopivalta elämäntavalta.

Iin työtilanteesta hänellä 
ei ollut mitään tietoa, joten 
yrityksen saamien urakoiden 
määrä oli Mikolle positiivi-
nen yllätys.

– Suurin osa töistä on ol-
lut Iissä ja Haukiputaalla, 
jonkin verran myös Oulussa 
ja Jäälissä.

Sisustuspalvelu Böök te-
kee ammattitaidolla niin 
pienet kuin isommatkin huo-
neisto- ja asuntoremontit. 
Myös korjausrakentaminen 

kuuluu yrityksen toimialaan, 
samoin kylpyhuone- ja 
saunaremontit. Keittiöiden 
uudistamisia Miko kertoo 
tehneensä runsaasti, samoin 
erilaisia huoneistojen pinto-
jen uusimisia.

– Hyvin toteutettu re-
montti takaa tyytyväisen 

asiakkaan. Remontit teh-
dään vankalla ammatti-
taidolla vuosikymmenten 
kokemuksella. Arvoni ovat 
kotimaisuus, luotettavuus ja 
ammattitaito. Yrityksemme 
omaa myös luotettavat yh-
teistyökumppanit, Miko ker-
too yrityksensä visiosta ja 

arvoista.
Vapaa-aika on oman ko-

din remontin myötä pit-
kään ollut jatkumoa työlle. 
Luonnossa viihtyvä yrittäjä 
on lyhyinä vapaahetkinään 
kuitenkin tuttu näky moot-
torikelkan tai oman veneen 
ohjaimissa.

– Avelan rannassa vene 
odottaa kesäisin vesille pää-
syä. Oulussa ja Röytässä 
olemme veneilleet ja jospa 
tuleva kesä olisi vähätuuli-
sempi kuin viime kesä, tyy-
nellä säällä olisi mukava 
vain ajella ilman sen kum-
mempaa päämäärää. MTR

Johanna Jakku-Hiivala toivottaa AML GYM kuntosaliyrittäjä Aleksi Laajoen tervetulleeksi mukaan Pai-
kallista-yritysten joukkoon.

nen Avain Hyvinvointipalve-
lut, Pt Pohjanteko Oy, Sadun 
Markkinointitoimisto, Satun 
valmennus ja liikuntapalve-
lut, STATE of MIELI, Studio 
Salama, Tilataitaja, Tmi Karin 

Björnholm, Tmi Minna He-
vosmaa/ Hiusstudio Freesi, 
Toimistopalvelu A. Honka-
maa ja Yrttiaitta Saarento.

Johanna Jakku-Hiivala
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PAINONHALLINTARYHMÄ 
ALKAA TOUKOKUUSSA! 

www.kunnostamo.com
Anu Suotula-Teppo | 044 557 7677

- Personal trainer-palvelut
- Psyykkinen valmennus
- Treenistudio jäsenmaksulla
- Ravintovalmennus
- InBody- ja Firstbeat

Aika on kulunut nopeasti ja 
tykkään edelleen töistä, joita 
olen saanut tehdä, maanra-
kennustöissä yli viisivuosi-
kymmentä työskennellyt 
Kari Mustonen toteaa.

Ensimmäiset kokemuk-
set kaivurilla työskentelyyn 
Kari sai jo vuonna 1968, jol-
loin hän kaivoi ensimmäiset 
ojat isänsä ja veljensä kai-
vurilla. Virallisesti ura alkoi 
traktorikortin myötä vuonna 
1970 ja metsäojien kaivu vei 
nuorta miestä ympäri Iitä ja 
Yli-Iitä.

– Leuan aluetta alettiin ra-
kentaa ja -70 luvulla tehtiin 
paljon metsäautoteitä, vil-
jelysteitä ja ojia. Niissä riit-
ti työsarkaa. Ensimmäisen 
oman traktorikaivurin ostin 
1981 ja siitä alkoi ura itsenäi-
senä yrittäjänä.

Vuosikymmenten aika-
na kalusto on lisääntynyt ja 
monipuolistunut niin, että 
tällä hetkellä yrityksellä on 
kaksi kuorma-autoa, kolme 
kaivuria ja kolme pyöräkuor-
maajaa. Myös täysperävau-
nulavetti koneiden siirtoon 
löytyy omasta takaa. 

– Metsähallitus ja kun-
ta ovat olleet suuria työllis-
täjiä, yksityisiä rakentajia 
unohtamatta. Kunnalle ja ve-
siliikelaitokselle olen tehnyt 
monenlaisia urakoita viemä-
reistä Iin keskusurheilukent-
tään.

Urheilukenttäurakkaa 
Kari Mustonen muistelee 
edelleen lämmöllä 1990-lu-
vun alusta.

– Eipä ole kenttä vellinä 
keväällä eikä syksyllä, joten 
hyvin onnistuimme.

Työkohteiden hän ker-
too olleen pääasiassa Iin 
alueella, joskin omalta maa-
ainesten ottoalueelta Vuor-

Yli viisi vuosikymmentä 
ratin takana

noksesta on erikoistuotteita 
viety laajemmallekin alueel-
le. Haastattelun jälkeen Kari 
olikin lähdössä viemään sa-
laojasoraa Simoon.

– Meiltä saa tuotteita, joi-
ta ei kaikilla ole tarjolla. Vuo-
desta 1984 alkaen olemme 
maa-aineksia omalta mon-
tulta tuottaneet ja kyllä siel-
lä tavaraa riittää meikäläisen 
eläkkeelle siirtymiseen saak-
ka, Kari naurahtaa kysymyk-
selle eläkkeelle siirtymisestä.

Yrittämisessä hän tote-
aa mukavimmaksi, kun saa 
tehdä sellaista työtä, jossa 
viihtyy. Byrokratian lisään-
tymisen ja urakkaehtojen ki-
ristymisen hän kertoo olevan 
alan suurimpia ongelmia.

– Aikaisemmin yksi teki 
yhden ja toinen toisen hom-
man. Nyt yksi urakoitsija 
vastaa koko urakasta ja ka-
lustoa on pitänyt lisätä sitä 
mukaa. Luvat ja direktiivit 
ovat tulleet entistä monimut-
kaisemmiksi. Silti aikatau-
lussa on pysyttävä, etteivät 
entistä kovemmat sakko-
maksut myöhästymisestä 
lankea maksettaviksi, pit-
känlinjan yrittäjä toteaa.

Yrittäjäyhdistyksen toi-
mintaa hän pitää tärkeänä 
kokemusten vaihdon ja ver-
taistuen kannalta.

– En juurikaan ole ehtinyt 
kokouksiin mukaan, mut-

Porkantien varressa sijaitse-
vassa hallissa Kari Mustonen 
huoltaa ja korjaa yrityksensä 
kalustoa. Omin käsin hän on 
tehnyt myös koneiden kauhoja 
sekä niiden huulilevyjä. Hallin 
hän omistaa puoliksi toisessa 
päässä tukikohtaa pitävän Met-
sätyö Korpela Oy:n kanssa.

Vuodesta 1990 olen ajanut Sisulla, enkä merkkiä vaihda, Kari toteaa kuorma-autokalustostaan.

ta erilaisissa tapahtumissa 
on mukava kaveriporukalla 
vaihtaa ajatuksia.

Työtilanteen hän näkee 
jatkuvan tasaisena ja aikoo 
jatkaa yrittäjänä niin kauan 

kuin terveys sallii.
– Kesämökkien rakenta-

minen on viime aikoina li-
sääntynyt ja työllistänyt jopa 
enemmän kuin omakotira-
kentajat. MTR

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii ■ Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi 
www.kauneushoitolaouti.fi

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

www.ppy.fi

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös omakustannekirjat

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Iin Alarannalla sijaitseva Kun-
nostamo on monipuolinen, 
asiakkaan kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin panostava yri-
tys, jonka takaa löytyy yrittä-
jä Anu Suotula-Teppo.

Juuri ennen korona-aikaa 
Anu oli tehnyt suunnitelmat 
yrityksen tilojen laajentami-
sesta.

– Laajennustyöt aloitim-
me toukokuussa 2020. Tiettyä 
yrittäjän hulluutta ja rohkeut-
tahan se vaati aloittaa keskel-
lä epidemiaa, jonka kestosta 
ei ollut tietoa. Totesimme kui-
tenkin nyt olevan sopivan 
ajan rakentaa ja luoda edel-
lytyksiä epidemian jälkeiselle 
ajalle, kun varsinaisen yritys-
toiminta hiljeni.

Hän kertoo laajennus-
osaan tulevan 80 neliömet-
riä uutta tilaa, nykyisen 30 
neliön treenistudion jatkok-
si. Rakentamistyöt on pää-
osin tehnyt Anun aviomies 
Jari Teppo. Erikoisosaamista 
ja tarvikkeita hankittaessa on 
käytetty paikallisia yrityksiä.

-Vallitsevat olot ovat koe-
telleet yrittäjiä monella alalla, 
siksi on ensiarvoisen tärkeää 

Kunnostamon laajennus viimeistelyvaiheessa

Anu Suotula-Teppo ja Jari Teppo kesäksi valmistuvassa Kunnostamon laajennusosassa.

käyttää oman kylän yrittäji-
en palveluita, Anu toteaa ja 
kehuu Iistä löytyvää ammat-
titaitoa.

– Mustosen Kari teki 
pohja- ja muut maatyöt, 
Tiiron Raudoituspalvelu pe-
rustukset ja Tikkasen Arton 
Merilapin laite- ja soitinhuol-
tosähkötyöt. LVI-työt hoi-
tuivat näppärästi LVI Onnin 
toimesta ja CoolerYkköset 
asensivat uudet ilmalämpö-
pumput. Ikkunat ja ovet löy-
tyivät Iin Puunjalostukselta ja 
suunnitelmat ovat Pauli Häy-
rysen Insira Oy:n tekemät. 
Pauli toimii myös työnmaan 
vastaavana mestarina.

Anu ja Jari uskovat uusi-
en tilojen valmistuvan kesään 
mennessä ja Kunnostamon 
pienryhmien pääsevän kork-
kaamaan tilat heti rajoitusten 
salliessa.

– Yrittäjänä on pakko us-
koa elämän jatkuvat epidemi-
an jälkeen. Toinen toistamme 
tukien vaikea aika selätetään, 
Iin Yrittäjien varapuheenjoh-
tajaksi vuoden alussa valittu 
Anu Suotula-Teppo kannus-
taa kaikkia Iin yrittäjiä. MTR

Aitoa viihdettä, huumoria, 
hauskuutta ja ennen kaikkea 
koukuttavaa sisältöä – tätä 
kaikkea on TikTok. Muuta-
man viime kuukauden aika-
na TikTokin käyttäjämäärät 
ovat nousseet pilviin, eikä 
syynä ehkä ole pelkästään 
maailmalla vallinnut laa-
ja kotikaranteeni. Myös Tik-
Tok-mainonta on osoittanut 
kasvun merkkejä, niin Suo-
messa kuin ulkomailla.

TikTok on alusta, jossa voi 
tehdä ja jakaa lyhyitä videoi-
ta. Videot ovat pystymallisia 
ja sovelluksessa navigoidaan 
videoiden välillä skrollaa-
malla videosyötettä ylös-

Jokainen TikTok-tili voi olla potentiaalinen asiakas
alas. Kanavan koukuttavuus 
perustuu sen älykkääseen al-
goritmiin, joka tutkii käyttä-
jän mieltymyksiä ja tarjoaa 
tämän perusteella kiinnosta-
vaa sisältöä.

TikTokin suurin hou-
kutus yrityksille ja markki-
noijille on valtava joukko 
aktiivisia käyttäjiä, joita alus-
tan välityksellä on mahdol-
lista tavoittaa – jopa täysin 
orgaanisesti. Jos video tai 
haaste lähtee sovellukses-
sa viraaliksi, voivat tulokset 
olla täysin vertaansa vailla 
muihin somekanaviin ver-
rattuna.

Juho Tauriainen kertoo 

törmänneensä Suomen Voi-
telukauppa Oy:n Tony Hako-
virtaan TikTok -livessä. Tony 
on viime syksystä saakka la-
dannut videoita palveluun 
ja saanut sitä kautta yli 200 
uutta asiakasta. Juhon pyyn-
nöstä Tony lupautui zoomin 
kautta kertomaan yrittäjil-
le, miten hän on onnistunut 
tekemään kauppaa etenkin 
nuorten suosiman sovelluk-
sen kautta. Kun mukaan saa-
tiin Juha Ahola, pystyttiin 
yrittäjille suuntaamaan täs-
mäkoulutus aiheeseen.

– Ei ne nuoret ja lapset 
osta öljyjä koneisiin, mutta 
heidän vanhempansa, jotka 

Tony Hakkis Hakovirta opasti yrittäjiä TikTokin käyttöön markkinointikanavana.Juha ”Vauhtipyörä” Aholan rooli oli hostaaja eli hänen kauttaan oli zoomi työkaluna tilaisuudessa

stalkkaavat nuorten toimin-
taa sovelluksessa, voivat os-
taa, Tony kertoi.

Hän kertoo kiinnostu-
neensa TiKTokista, vaikka 
pitikin sitä aluksi vain nuor-
ten höpötyksenä.

– Huomasin kuinka haus-
koja videoita siellä on. Elo-
kuussa kiersin ympäri 
Suomea ja kuvasin hienoja 
maatalouskoneita, ajaessani 
peltoaukioiden ohi. Etsin ka-
navaa, missä jakaa videot ja 
päädyin TikTokin kautta ja-
kamiseen. Eka video sai yli 
300 000 katselukertaa ja ny-
kyisin lataan uuden videon 
joka viikko.

Hän toteaa huomanneen-
sa sovelluksessa olevan pal-
jon mustia tilejä, joilla ei ole 
toimintaa. Ne kuitenkin seu-
raavat toimintaa ja jokainen 
näistä tileistä voi olla poten-
tiaalinen asiakas hänen tuot-
teilleen.

– Ekat kaupat sovelluksen 
käytön myötä tein maata-
lousyrittäjän kanssa. TikTok 
tilinimen perusteella odotin 
paikalle jotain mopojengiä. 
Sen jälkeen en ole aliarvioi-
nut yhtään käyttäjänimeä, 
Tony naurahtaa.

Tällä hetkellä hänellä on 
työnantajalta vapaat kädet 
ja kunnolliset testausvälineet 

voiteluaineiden ja muiden 
testaamiseen. Näistä teh-
tyjä videoita hän lataa Tik-
Tok-sovellukseen. Asiakas 
puolestaan voi ohjata ostok-
sensa suoraan verkkokaup-
paan.

Zoomin kautta yrittäjil-
le suunnattua opastusta seu-
rasi yrittäjiä Iistä, Oulusta ja 
Helsingistä.

– Oli ilo huomata, että 
aihe kiinnosti ympäri Suo-
mea. Saimme todella paljon 
arvokasta tietoa TikTokin 
käyttöön yhtenä markki-
nointikanavista, Juho Tauri-
ainen kiteytti päivän annin 
yrittäjille. MTR
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METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Kuluvan vuoden alus-
ta lähtien Iin Yrittäjien pu-
heenjohtajana on toiminut 
automaalarimestari Juha 
Kallio. Yritys Juhan Auto-
maalaamo Oy toimii Ou-
lussa Pörhö Autoliike Oy:n 
yhteistyö- ja alihankinta-
kumppanina. Vuosittain 
maalataan noin 2000 autoa 
yrittäjä itsensä ja 10 auto-
maalarin voimin.

Yritys toimii Limingantul-
lissa Pörhöltä vuokratuista 
noin 750 neliön tiloissa. Käy-
tössä ovat alan viimeisintä 
kehitystä edustavat laitteet. 
Alan Kallio toteaa muuttu-
neen paljon reilussa kahdes-
sakymmenessä vuodessa. 
Autot ovat kehittyneet, sa-
moin maalaustyössä käytet-
tävät tuotteet ja tekniikat. 
Myös asiakkaat ovat entistä 
tarkempia ja vaativaisempia. 
Vesiohenteiset maalit tuli-
vat käyttöön vuonna 1997 ja 
liuottimien VOC-arvot ovat 
vuosien varrella kiristyneet. 
Uusimpana laitteena yrityk-
seen on saatu hydrodippaus-
laite, jolla esineeseen tehdään 
niin sanottu vesisiirtokuvi-
ointi, uittamalla maalattava 
osa vesipinnalla olevan kal-
von läpi. Tämä tekniikka to-
sin vaatii vielä harjoittelua, 
sekä tuotteistamista ennen 
asiakastöiden aloittamista.

Juhan Automaalaamo on 
tiettävästi ainoa maalaamo, 
jolla on oma sisäinen laadun-
tarkastus omana työvaihee-
naan. Jokainen maalattava 
auto käy pohjustuksen ja 
ruiskutuksen jälkeen läpi 
myös laatutarkastuksen, jos-
ta saadaan arvokasta dataa 
prosessin eri vaiheiden ke-
hittämistä varten.

Iin yrittäjien puheenjohtaja 
automaalaamoyrittäjänä

Juha Kallio ja Pörhön kolarikorjaamon korjaamopäällikkö Jaakko Tervo keskustelevat eri työvaiheista työnjohtaja Lasse Saarikosken kans-
sa. Yhteistyö samassa kiinteistöissä toimivien yritysten välillä on kiinteää ja saumatonta.

Yhteistyö Pörhön Auto-
liikkeen kolarikorjaamon 
kanssa on saumatonta. Sa-
massa kiinteistössä toimivi-
en yritysten on helppo siirtää 
auto korjaamolta suoraan 
maalaamoon. Toimintatapo-
ja on mahdollista nopeasti 
uudistaa ja saada työjärjestys 
jouhevaksi, jolloin asiakkaan 
odotusaika lyhenee. Suurin 
osa suoritetuista maalauksis-
ta on vakuutusyhtiöille las-

kutettavia töitä, asiakkaiden 
itse maksaessa vain pari pro-
senttia Juhan Automaalaa-
mon liikevaihdosta.

Iissä asuva yrittäjä Juha 
Kallio on kuulunut kola-
rikorjaamoliiton hallitukseen 
vuodesta 2016, joista pari vii-
meistä vuotta hän on toiminut 
hallituksen varapuheenjoh-
taja. Iin Yrittäjien jäseneksi ja 
hallituksen varapuheenjoh-
tajaksi Juha tuli vuoden 2020 

alussa. Kallio on saanut joh-
dettavakseen aktiivisen yrit-
täjäyhdistyksen. Jäsenmäärä 
on ollut nousussa. Uusien jä-
senien puheenjohtaja toivoo 
tuovan uusia ideoita ja osallis-
tuvan aktiivisesti yhdistyksen 
toimintaan. Koronaohjeis-
tukset ovat rajoittaneet al-
kuvuonna kokoontumisia, 
joiden puheenjohtaja toivoo 
viriävän kevään ja kesän ku-
luessa. MTR

 Juha Kallio haluaa olla helposti lähestyttävä ja päätyi siksi yrityksen nimessäkin yrittäjän näköiseen Ju-
han Automaalaamo nimeen.

040 8381 648  |  info@jjinfra.fi
www.jjinfra.fi   ...

Ympärivuotista 
koneurakointia Iissä  

ja Oulun seudulla!
Kaivinkone-, traktori- ja pienkuormain-

työt, maa- ja kiviainestoimitukset, 
teiden ja pihojen kunnossapito.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
Alpo 0400 194 032

Asematie 266, 91100 Ii 
timo.ojala@pp9.inet.fi
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UUTTA KOTIA
RAKENTAMAAN

UUTUUSMALLI MYYNNISSÄ

IDEA 45IDEA 45

Asumisen helppous ja 
vaivattomuus, energiatehokkuus 

ja tietysti laadukas toteutus.

Muuttovalmis 
hinta

+ toimituskulut

115 000 €

Pipelifen kotimaiset 
jätevesijärjestelmät valmistetaan 
Iin tehtaalla vuosikymmenten 
kokemuksella. 

Tutustu valikoimaan ja löydä 
omasi kotiin ja mökille osoitteessa 
puhdastulevaisuus.fi

Sivustolla voit myös 
• Ladata jätevesioppaan
• Tilata jätevesikartoituksen 

kiinteistöllesi
• Etsiä lähimmät suunnittelijat, 

jälleenmyyjät, asentajat ja huoltajat
• Tehdä ostoksia verkkokaupassa

pipelife.fi

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 
AINA LÄHELTÄ!

Apunasi hyvän elämän arjessa
ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan

Terveyspojat on yksityinen palveluntuottaja, jonka tavoit-
teena on antaa tukea kotona asumiseen ja tarjota yksilöllisiä 
palveluja asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

Tarjoamme palveluja myös palvelutaloissa asuville senioreil-
le, jotka tarvitsevat apua esim. asioiden hoitamisessa, lääkä-
rikäynnillä tai ulkoilussa. 

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

Tuotamme palveluita kunnan myöntämällä palvelusetelillä, sekä heille,
jotka maksavat palvelun itse. Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

PALVELUITAMME:
•  Kauppa- ja muut 
 asiointipalvelut
•  Ulkoilupalvelu
•  Sosiaalinen  

kanssakäyminen 
•  Ruoanlaitto
•  Siivous: ikkunanpesut, ns. 

suursiivoukset, mattojen, 
sohvien ym. pesut

•  Halkohuolto

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi

P. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

•  Lumityöt,  
nurmikon leikkaus,  
muut kiinteistö- ja  
pihatyöpalvelut

•  Kuljetus- ja saattaja- 
palvelu

•  Turvapalvelu
•  Lääkkeenjako
•  Kotisairaanhoito
•  Omaishoidon vapaat

LIITY JÄSENEKSI
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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Elinkeino-ohjelmalla uutta Elinkeino-ohjelmalla uutta 
kasvua ja elinvoimaa Iihinkasvua ja elinvoimaa Iihin

Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja, yrittäjä Johannes Tuomela osallistuu aktiivisesti Iin Yrittäjien toimintaan (kuvassa vasemmalla istumassa) hän oli mukana muun muassa Yrittäjäpäivän Suomen lipun nos-
totilaisuudessa, jonka jälkeen kokonnuttiin  aamukahvitilaisuuteen Huilinkiin.

Elämme edelleen poikkeuk-
sellista aikaa ja tätä on jatku-
nut jo toista vuotta. Viruksen 
aiheuttama pandemia ra-
joittaa edelleen elämääm-
me monin tavoin. Onneksi 
on kuitenkin näköpiirissä jo 
valoisampaa, rokottaminen 
on käynnistynyt ja pikkuhil-
jaa aletaan suunnittella ns. 
exit-strategiaa eli kuinka hil-
jalleen palaamme normaa-
liin päiväjärjestykseen. Ehkä 
emme kuitenkaan palaa pan-
demiaa edeltävään maail-
maan, vaan jotakin on myös 
pysyvästi muuttunut. Poik-
keusolojenkin keskellä, asi-
oita käsitellään, tehdään 
päätöksiä ja toimeenpan-
naan.

Iin kunnanhallitus käyn-
nisti kunnan elinkeino-ohjel-
man työstön syksyllä 2020. 

Edellinen elinkeino-ohjel-
ma nähtiin tarpeelliseksi 
päivittää. Valmis elinkeino-
ohjelma vuoteen 2025 hyväk-
syttiin kunnanvaltuustossa 
1.3.2021. Uusi elinkeino-oh-
jelma rakennettiin kuuden 
kehittämisalueen kautta, 
joita ovat; Pentinkangas, 
liittymät, Kuivaniemen bio-
talousalue, Sääskenharju, 
Vatunki ja Iijokisuisto. Alue-
jako ei ole kuitenkaan mitään 
aluetta poissulkeva, vaan 
koko kuntaa halutaan kehit-
tää.

Iin kunnan elinkei-
no-ohjelmalla tavoitellaan 
elinvoimaa kuntaan. Täl-
lä tarkoitetaan kasvua, jota 
syntyy alueen kehittyvistä 
yrityksistä, alueelle sijoittu-
vista uusista yrityksistä, in-
vestoinneista, lisääntyvästä 

työpaikkojen määrästä, vah-
vasta vetovoimasta ja uusista 
asukkaista. Elinkeino-ohjel-
man käytännön tavoitteena 
on nostaa Iin työllisyysas-
te 76 %:iin alueiden kehittä-
misen kautta. Panostamalla 
kärkialueisiin luodaan kas-
vun alusta. Iin kuntastra-
tegian mukaisesti kunta 
toimii elinkeinoelämä edellä. 
Pelkkä ohjelma ei itsessään 
tuo yhtään uutta työpaik-
kaa, yritystä tai asukasta, 
vaan tarvitaan pitkäjänteis-
tä tavoitteellista työtä, monia 
päätöksiä ja asioihin sitoutu-
neita tekijöitä. 

Kuntalain 1. pykälän mu-
kaan Kunta edistää asuk-
kaidensa hyvinvointia ja 
alueensa elinvoimaa sekä jär-
jestää asukkailleen palvelut 
taloudellisesti, sosiaalisesti 

ja ympäristöllisesti kestäväl-
lä tavalla. Kunnan tehtävänä 
on siis sekä palvelutehtävä 
että elinvoima- ja hyvinvoin-
titehtävä. Parantamalla alu-
een elinvoimaa, parannetaan 
mahdollisuuksia järjestää ja 
tarjota asukkailleen tärke-
ät lakisääteiset ja muut pal-
velut laadukkaasti ja hyvin. 
Laadukkaat peruspalvelut 
kuten muun muassa opetus- 
ja varhaiskasvatuspalvelut, 
perhe-, terveys-, sosiaali- ja 
vanhuspalvelut, yhdyskun-
tatekniset palvelut, vapaa-
aikapalvelut ovat kaikki 
tärkeitä ja niissä onnistumi-
nen lisää asukkaiden hyvin-
vointia ja parantaa kunnan 
sekä veto- että pitovoimaa.

Ii kaupunkien keskipis-
teenä, osaammeko hyödyn-
tää sen? Iin kunta sijaitsee 

kolmen kaupungin keski-
pisteenä. Meitä ympäröi ete-
lässä Oulu kaupunki, Idässä 
Pudasjärvi ja pohjoispuo-
lella Kemi. Oulu lähestyy 
meitä parantuvilla liikenneyh-
teyksillä, Kemin jättimäinen 
Biotuotetehdas-investointi sä- 
teilee laajasti myös Iin kun-
nan alueelle, Pudasjärven 
Suomen Eteläisin tunturi-
alue kehittyy vahvasti. Nyt 
on hyvä paikka hyödyntää 
sijaintimme ja olla myös ym-
päröivän alueen kehitykses-
sä mukana.

Odottelemme jo toiveik-
kaina, että saisimme jälleen 
kokoontua erilaisiin tapah-
tumiin ja nähdä ja tavata 
toisiamme. Tämä aika on 
varmasti tulossa ja edessä-
päin. Ehkä tuleva kesä tulee 
vielä liian nopeasti. Suun-

nittelemme jo tulevan ke-
sän liikkumisia ja asioita. 
Kannustankin kaikkia hyö-
dyntämään kuntamme ja 
lähialueemme mahdolli-
suuksia. Lähimatkailun 
mahdollisuuksia ja puhdas-
ta luontoa löytyy kuntamme 
alueelta ja samalla voimme 
tukea myös paikallista yrit-
täjyyttä ja paikallista toimin-
taa.  

Näillä ajatuksilla haluan 
toivottaa kaikille aurinkoista 
kesän odotusta ja kannustaa 
nauttimaan kauniista luon-
nosta ja sen tuomista mah-
dollisuuksista!

Johannes Tuomela
Iin kunnanhallituksen 
puheenjohtaja

Uusi normaali lähestyy, 
emme oikein tiedä millai-
nen se on, valoisuutta nä-
kyy jo kesää lähestyttäessä. 
Ylpeänä voidaan todeta, että 
alueemme yrittäjillä on riit-
tänyt uusia ideoita ja toimin-
tojen kehittämistä suuntaan, 
jolla palvelut voidaan taata 
erityisoloissakin. Alueellem-
me on syntynyt myös uusia 
yrityksiä ja investointisuun-
nitelmia on käynnistetty 
haasteista huolimatta.

Aikojen saatossa on to-
dettu, että yrityksien tulee 
muuttua, jotta pysyvät pin-
nalla tulevaisuudessa. Ku-
lunut vuosi on aiheuttanut 
merkittäviä haasteita muu-
tosten toteuttamiseen pienel-

Yrittäjille löytyy tukea
lä aikavälillä. Tässä kohtaa 
kiitos Teille yrittäjät, että 
olette jaksaneet suuntautua 
tulevaan ja sopeuttaa toimin-
toja tiukoilla aikatauluilla.

Osa yrittäjistä saattaa tun-
tea, että kulunut vuosi on ol-
lut taistelua ja selviytymistä 
haasteesta toiseen, mukau-
tumista ja aina vaan uusia 
säännöksiä muuttamaan jo 
mukautettua toimintaa. Si-
vusta tilannetta seuranneena 
näen, että Te yrittäjät olet-
te äärettömän taitavia löy-
tämään keinoja, ja olette 
onnistuneet sopeuttamaan 
toimintaa muuttuneisiin olo-
suhteisiin. Toivomme, että 
nämä toimet, investoinnit ja 
sopeutumiset ovat olleet jo 

sijoitus tulevaan ja hyöty ote-
taan vastaan tulevina vuosi-
na.

Kulunut vuosi ei ole koh-
dellut kaikkia tasapuolisesti, 
mutta niinhän tämä maailma 
kulkee: - emme voi kaikki 
olla voittajia yhtä aikaa. Eri 
aloilla on kohdattu hyvin toi-
sistaan poikkeavia tilantei-
ta ja jos tähän pitäisi löytää 
jotain positiivista, niin his-
toriassa kuten tulevassakin 
varmasti moni ala kokee ylä- 
ja alamäkiä. Ehkä seuraavak-
si tämän tilanteen häviäjät 
ovatkin toisessa tilanteessa 
voittajia. Kuitenkin yhdes-
sä me olemme kaikki voit-
tajia, jos meillä edelleen on 
olemassa palvelut, toimijat ja 

elinvoima alueella. Tämä luo 
pohjaa edelleen kehittää jo-
tain uutta ja saada alueemme 
entistä vahvemmaksi.

Helmikuussa saatiin po-
sitiivisia investointiuutisia 
Kemistä. Metsä Fibre teki 
päätöksen Kemin biotuote-
tehdasprojektin investoin-
tiin. Pyrimme edistämään 
alueemme potentiaalisia 
vahvuuksia ja teemme sel-
vitystyötä, jossa yritämme 
edistää asiaa mahdollisim-
man paljon alueemme kan-
nalta. 

Yrittäjät, tukenanne on 
iso verkosto. Erilaisia tukia 
on viime vuoden aikana lai-
tettu liikkeelle ja huhti-tou-
kokuussa on tarkoitus avata 

sulkemiskorvaus sekä kus-
tannustuen kolmas kierros. 
Kustannustukeen on teh-
ty muutosehdotuksia, jotta 
tuki sopisi myös yksinyrit-
täjille ja pienyrityksille. Iin 
yritysneuvonta auttaa hake-
muksien täyttämisessä ja lai-
tamme tietoa tuista heti kun 
lakiesitykset hyväksytty ja 
ohjeet tuen hakemiseen val-
mistuneet. Yritysneuvon-
ta on pyrkinyt tavoittamaan 
alueen yritykset sähköpos-
ti infoilla. Jos sinun yritykse-
si ei ole saanut sähköpostia, 
laita viesti ”yhteystiedot” 
osoitteeseen noora.huotari@
micropolis.fi ja lisään yrityk-
sesi postilistalle.

Mikäli sinulle tulee ky-

symyksiä ja tarvitset apua 
yrityksesi tilanteen kartoitta-
miseen, olethan yhteydessä! 

Kevätterveisin
Noora Huotari, 
Iin yrityskehittäjä,
Iin Micropolis Oy, 
040 683 0541

Noora Huotari
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Kuivaniemen Yrittäjät ry:n 
hallituksen kokouksessa 7.4. 
päätettiin, ettei Kuivanie-
men pitäjämarkkinoita järjes-
tetä kesällä 2021, kesän 2022 
markkinoiden suhteen jätet-
tiin asia vielä avoimeksi.

Ii Instituutti –lautakun-
nan päätös siitä, että tapah-
tumat jäävät yhdistysten 
hoidettavaksi, eikä kunnan 
työpanosta saada, tarkoittaa 
väistämättä, ettei pitäjämark-
kinoita pystytä järjestämään 

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoita 
ei ole ensi kesänä

omin voimin. Meillä ei ole 
kykyä eikä varaa järjestää 
markkinoita ilman kunnan 
panosta.  

Olemme hakeneet Oulun 
Seudun Leader-rahoituksen 
uuden varastokontin, pöy-
tien ja uuden markkinateltan 
hankkimiseksi, mikäli pitäjä-
markkinat jäävät historiaan 
joudumme perumaan myön-
netyn avustuksen.

Meillä jokaisella yrittä-
jäporukan talkoolaisella on 

myös oma työmme hoidet-
tavana, markkinat ovat vaa-
tineet meiltä jo nykyäänkin 
kesällä vähintään kolmen 
viikon työpanoksen ja lisäksi 
paperityöt etu- ja jälkikäteen. 
Mikäli kunnan työpanosta ei 
ole, niin vuorokaudesta lop-
puu tunnit! 

Pitäjämarkkinat ovat ol-
leet pääasiassa mukava ke-
sätapahtuma myös muualla 
asuville lomanviettäjille, ta-
pahtuma ei ole ollut aina-

kaan yrittäjille taloudellisesti 
tuottava.

Iin kunta on palkittu kylä-
myönteisenä kuntana, onko 
tämä kylämyönteisyyttä?

Saapa nähdä, kun saamme 
uudet päättäjät Iin kuntaan, 
saadaanko Pitäjämarkkinat 
vanhalle tolalle!

Kuivaniemen Yrittäjät ry

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat on järjestetty 34 kertaa ja ne ovat olleet Iin kunnan suurin vuotuinen tapahtuma. Markkinoilla on ollut suuri 
markkinamyyjien ja -yleisön suosio, kuten kuvasta näkyy viimeksi järjestelyillä vuoden 2019 markkinoilla. 

Monen yrittäjän piinavuosi

Mikael Pentikäinen

Monille yrittäjille korona-
vuosi on ollut piinavuosi. 
Asiakkaita on kaikonnut ja 
sen mukana tulovirtaa. Tu-
kia on ehkä tullut mutta ei 
harvalle riittävästi. Pääomia 
on syöty, huoli tulevasta on 
suuri. Valitettavasti piina voi 
jatkua, sillä emme voi olla 
varmoja, että tämä on kesäl-
lä ohi. Optimistisenkin pitää 
varautua siihen, että krii-
si jatkuu – muodossa tai toi-
sessa.

Kriisi on kohdellut yrityk-
siä hyvin eri tavalla. Joitakin 
se on kohdellut pehmeästi, 
joihinkin se on iskenyt mou-
karin lailla. Moukari iskee 
toistuvasti samoihin aloihin: 
ravintolat, majoitus, mat-
kailu, tapahtumat, taiteet, 
viihde, virkistys, urheilu, 
henkilöliikenne, koulutus, 
osa kaupasta jne.

Helmikuussa kolmetois-
ta prosenttia yrityksistä oli 
maksuvaikeuksissa. Kym-
menen prosenttia pohti lo-
pettamista ja viisi prosenttia 
koki konkurssiuhkaa. Kym-
menen prosenttia on lähes 
30000 yritystä, joten määrä 

on suuri. Eniten kärsivät pie-
net työnantajayritykset ja pk-
seudun yritykset.

Rajoitustoimien vuoksi 
yrittäjien mielialat ovat syn-
kentyneet. Sulkutoimet ja 
epäselvät ohjeet herättävät 
suuttumusta. Kun kriisi pi-
tenee, perusoikeuksia pol-
jetaan entistä kevyemmin. 
Moni kokee, että liiketoimin-
ta halutaan sulkea hinnalla 
millä hyvänsä, vaikka asioin-
ti olisi turvallista. Luottamus 
päättäjiin on vähentynyt.

Hallitus ja eduskunta 
ovat auttaneet yrityksiä tun-
tuvasti. Silti monet kokevat, 
että tukia luvataan hövelisti, 
mutta kun tuki tulee haetta-
vaksi, sitä joko ei saa tai saa 
liian vähän. Se herättää ärty-
mystä. Jos haluamme talou-
den toipuvan nopeasti kriisin 
jälkeen, yritystukia pitää olla 
riittävästi. Kun kriisi on ohi, 
tukien pitää loppua.

Tukipolitiikassa oltiin 
aluksi liian höveleitä ja viime 
aikoina liian tiukkoja. Busi-
ness Finlandin ja Ely-keskus-
ten kehittämistukia meni 
paljon yrityksille, jotka eivät 

ole juuri kärsineet koronasta. 
Raha ei mennyt kuitenkaan 
hukkaan, koska niillä kehi-
tettiin uutta.

Viime aikojen päätuki-
muodoksi noussut kustan-
nustuki toimii paremmin 
teoriassa kuin käytännös-
sä. Vaikuttaa, että se ei auta 
ketään riittävästi. Isoilla tu-
lee vastaan katto ja pienillä 
lattia. Valtiokonttorin jako-
prosessi on sujuva, mutta 
kriteerit ovat liian tiukat.

Kustannustuki III on pa-
rempi kuin isoveljensä, 
mutta siinä olisi pitänyt pa-
remmin huomioida heiken-
tynyt tilanne ja kiristyvät 
rajoitukset.

Myöskään pelkät raha-
tuet eivät riitä. Kun rajoi-
tukset muuttuvat nopeasti, 
myös lainsäädän-nössä pitää 
olla joustoja. Siksi on mahdo-
ton ymmärtää, ettei yt- ja lo-
mautusprosessia nopeutettu 
viime vuoden tapaan. Se on 
liian hidas ylipäänsä, mut-
ta aivan liian hidas kriisis-
sä, jossa tilanne jatkuvasti 
muuttuu.

Koronan jälkihoito on 

koko Suomen kannalta tär-
keä aika. Hallituksen puoli-
väliriihen merkitys on suuri. 
Siellä pitää paaluttaa talou-
den uusi suunta ja luoda krii-
sialoillekin luottamusta 
tulevaan. Riihessä ratkais-
taan, miten Suomi toipuu ja 
miten yritykset uskaltavat 
työllistää ja investoida. Jos 
yrittäjät eivät luota tulevaan, 
he eivät investoi eivätkä työl-
listä.

Yrittäjäjärjestö on tar-
jonnut puoliväliriiheen niin 
työllisyys- kuin yrittäjyys-
toimia. Jos ehdotuksistam-
me merkittävä osa toteutuu, 
Suomella on paremmat eväät 
päästä pois maailman hi-
taimmin kasvavien maiden 
joukosta.

Kuntavaalien siirron ta-
kia puoliväliriihi on ennen 
vaaleja. Se on siksi puolueille 
erityinen näytönpaikka vaa-
lien alla.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

Kuva: Iin kunta/Jorma Kauppi

kuljetusliike

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

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

II:N ALUEEN TAKSIT 
UUDESTA TILAUSNUMEROSTA

Kela-tilaukset 0800 93150
0100 3020

Ota taksi - Tilaa otaxi!

Yritysten väliset maksuajat 
ovat pidentyneet koronakrii-
sissä, kertoo tuore Yrittäjä-
gallup. 

– On väärin, että pienet 
yritykset toimivat isompien 
yritysten pankkina. Maksu-
aikalakia ei noudateta ja sik-
si viranomaisten pitää alkaa 
valvoa sen noudattamista, 
Suomen Yrittäjien lainsää-
däntöasioiden päällikkö Tii-
na Toivonen sanoo. 

37 prosenttia yrityksistä 
sanoo, että sopimuskumppa-
nit tai asiakasyritykset ovat 
pidentäneet koronakriisin 
aikana aikaa, jona maksavat 
laskunsa yritykselle. Tilanne 
on pahentunut selkeästi: vie-
lä toukokuussa 27 prosenttia 
yrityksistä sanoi, että heidän 
maksuaikojaan on pidennet-
ty viimeisen kahden vuoden 
aikana. Suomen Yrittäjät on 
seurannut yritysten välisten 
maksuaikojen kehitystä Yrit-
täjägallup-kyselyllä pitkään. 
Tuoreimpaan Kantarin to-
teuttamaan Yrittäjägallupiin 
vastasi 1120 pienen ja keski-
suuren yrityksen edustajaa. 

Eniten maksuaikojaan 
ovat pidentäneet suuret yk-
sityiset (60 %). Koronakrii-
si on johtanut myös siihen, 
että pienet yritykset ovat pi-
dentäneet maksuaikojaan: 
toukokuussa 45 prosenttia 
vastaajista kertoi, että pieni 
asiakasyritys on pidentänyt 
maksuaikoja, nyt näin kertoi 
54 prosenttia vastaajista.

Yritysten väliset maksuajat 
pidentyneet – lain noudattamista 

pitää valvoa!
– Koronakriisi on var-

masti vaikeuttanut mak-
sajayritysten tilannetta. 
Maksuaikojen yksipuolinen 
pidentäminen ei ole kuiten-
kaan vain koronaan liittyvä 
ilmiö, vaan se on ollut ongel-
ma jo pidempään, Toivonen 
toteaa. 

Lain mukaan yritysten 
välisten laskujen maksuaika 
saa ylittää 30 päivää vain, jos 
siitä on nimenomaisesti so-
vittu. Nyt vain puolet yrityk-
sistä saa asiakasyrityksiltään 
maksun toimittamastaan 
tuotteesta tai palveluista 
kuukaudessa. 

Toukokuussa vielä 54 
prosenttia sai rahansa kuu-
kaudessa. Pisimpiä mak-
suajat ovat teollisuudessa. 
Niistä, joilla maksuaika oli 
yli 30 päivää, vain 43 pro-
senttia oli sopinut siitä lain 
edellyttämällä tavalla. 

– Eli reilusti yli puoles-
sa niistä tapauksista, jois-
sa palvelun tai tuotteen 
toimittanut yritys on jou-
tunut odottamaan maksua 
yli kuukauden, ei ole sovit-
tu pidemmästä maksuajasta, 
vaikka laki sitä vaatii. Tämä 
on ongelma, Toivonen huo-
mauttaa.

Yli puolet vastaajista (51 
%) haluaa, että viranomai-
nen valvoisi maksuaikalain 
noudattamista. 27 prosenttia 
vastustaa tätä. Nyt lain nou-
dattamista ei valvota lain-
kaan. 
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Kotimaiset taitto-ovet
Maatiloille, halleihin, pesukadulle, paloasemille...

0400 384 939 findoor@findoor.fi www.findoor.fi

Ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
P. 040 158 7000

p. 0400 – 522 602• Maa- ja vesirakentaminen
• Maa-ainesten kuljetus ja myynti

• Kunnallistekniset työt
• Ympäristörakentaminen

• Purkutyöt
• Louhinnat

• Nosturi- ja kurottajapalvelut
 • Viemäreiden ja salaojien avaukset ja pesut

• Kaivojen tyhjennykset
• Teiden ja pihojen talvi- ja kesäkunnossapitotyöt

• Lavetti- ja erikoiskuljetukset sekä 
liikenteenohjauspalvelut

• Maa- ja metsätalousurakointi
• Vieraskasvien torjuntapalvelut

Koneurakointia laadulla jo vuodesta 1963!

p. 0400 – 522 602

p. 0400 – 522 602
s-posti: teemu.suvanto@suvantoinfra.fi

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940

0400 253 270
Lea Tumelius

KODINOMAISTA
ASUMISTA

MIELENTERVEYS-
KUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414








• Sadevesijärjestelmät
• Tikkaat

• Kattosillat
• Lumiesteet

Puh. 040 547 1562

KESTOkouru

LIITY JÄSENEKSI

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 045 110 9012!
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. 
Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro 

tai 0400 385 281/Heimo Turunen

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä

terveyspojat.fi

Apunasi hyvän elämän arjessa

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
 Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii

Revontie 15, Haukipudas

040 576 8856
Särkiperäntie 44 
91100 Ii

Parturi-kampaamo Tango

Tervetuloa!

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

08 4156 3882 
Vääränpolku 13, 91100 Ii

kuvastin@luukku.com

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Nettiajanvaraus: 
www.hiusstudiofreesi.fi
Valtarintie 2 T 1, 91100 Ii 

P. 044 4914 808  
hiusstudiofreesi@gmail.com

Parturi-kampaamo Hiusstudio Freesi
Yksilöllistä hiusalan palvelua ammattitaidolla

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

Allan Jokela
ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

ALLAN JOKELA

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat, lahjakirjat,

muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu 

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

PERUNKIRJOITUS-  YM ASIAKIRJAPALVLUITA
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Kunnanhallitus käsitteli ko-
kouksessaan 29.3. kunnan 
ympäristöpalkinnon sääntö-
jen uudistamista. Asiaa on 
pohtinut kunnanhallituk-
sen nimeämä työryhmä, jo-
hon on kuulunut edustajia 
kunnanhallituksesta, Micro-
poliksesta ja kunnan ympä-
ristöteknisistä palveluista. 

Työryhmän esityksen 
mukaan vuoden 2021 palkin-
to jaetaan entiseen tapaan, 
mutta Ympäristöyhdistys 
ei anna lausuntoa palkin-
non saajasta. Palkinnon saa-
ja julistetaan tämän vuoden 
IlmastoAreena -tapahtumas-
sa. Jatkossa ympäristöpal-
kinnon sääntöjä muutetaan 
siten, että palkinto on valta-
kunnallinen ja ehdotuksia 
palkinnon saajaksi voi tehdä 
rajoittamaton joukko. 

Palkinto jaetaan innovaa-
tiolle, joka on käytännön-
läheinen ja tulevaisuuteen 

Ympäristöpalkinnon säännöt uusitaan

Vuoden 2020 Iin kunnan ym-
päristöpalkinnon sai Anita Sie-
vänen.

suuntaava sekä monistetta-
vissa kuntiin ja yhteisöihin. 
Valintakriteeristö haetaan Iin 
kuntastrategiasta ja Resurssi-
viisauden tiekartasta.

Esitykset palkinnon saa-
jasta asetetaan julkises-
ti ehdolle, ja ne käsittelee 
asiantuntijoista sekä nuo-
risovaltuuston edustajista 
koostuva esiraati. Lopullisen 
päätöksen palkinnon saajas-

Iin kunnan teknisen johtajan 
virka julistettiin haettavaksi 
joulukuun puolivälissä. Ha-
kuaikaa jatkettiin kahdesti ja 
28.2. päättyneen hakuajan ai-
kana saatiin kaikkiaan 22 ha-
kemusta. 
Haastatteluun kutsuttiin 
neljä hakijaa. Haastattelu-
jen jälkeen kolmelle hakijalle 
suoritettiin henkilöarviointi. 
Henkilöarvioinnin pohjalta 
kunnanhallitus valitsi koko-
uksessaan 29.3. virkaan Ville 
Keräsen (34v) Hyrynsalmel-
ta. Varalle valittiin Harri 
Vaarala Oulusta.

Virkaan valittu Ville Kerä-
nen on toiminut Puolangan 
kunnan va. teknisenä joh-
tajana ja hoitanut aiemmin 
samassa kunnassa energiain-
sinöörin tehtävää.  Keränen 

Ville Keränen tekniseksi johtajaksi
on ilmoittanut astuvansa vir-
kaan vapun seutuvilla. Vir-
kavalinnassa noudatetaan 6 
kuukauden koeaikaa.

– Ii on minulle entuudes-
taan tuttu Puolangan ajoilta. 
Energia- ja ilmastoasioissa 
otimme oppia Iissä, joten ha-
keutumiseni tänne on luon-
nollinen jatkumo työurallani.

Pyöräilyä, moottorikelk-
kailua ja luonnossa liikku-
mista harrastava Keränen 
pitää kattavaa ja hyvin hoi-
dettua liikuntapaikkaverkos-
toa arvossa.

Ville Keränen aloittaa Iin tek-
nisenä johtajana vapun tie-
noilla.

”Rapatessa roiskuu”
Kansan suussa elävät sanonnat ovat alkaneet 
Mikael Agricolasta, joka kirjoitti 2. 2. 1553: ”Mi-
kään ei takaa sananlaskujen kuolemattomuutta 
niin kuin jatkuva käyttö ja se, että niihin säilyte-
tään kunkin ajankohan oma kokemus.”

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julisti Kalevalan juh-
lavuonna 1985 sananparsien keruukilpailun. Tarkoituksena 
oli selvittää, ovatko vanhat sananparret Agricolan toivomas-
sa käytössä. 40 000 lähetetty sananlaskua oli selkeä vastaus: 
Ovat! Esimerkiksi vanha tuttu ”Joka toiselle kuoppaa kaivaa, 
se itse siihen lankeaa” on nyt ”Joka toiselle kuoppaa kaivaa, 
saa siitä 30 euroa tunti”.   

Tässä muutama muu esimerkki uudissananparsista:
* Parempi katsoa katua kuin kaatua ja katua, ettei katso-

nut katua.
* Anna akka tulla vaan kyllä minä pinoan, sanoi isäntä kun 

vaimo kolmoset sai. 
* Sinuahan minnoon säästäny, sanoi isäntä emännälle, kun 

piialla lapset teetti.
* Nyt on elämä hiuskarvan varassa, sanoi Pohjosten likka 

kun parturiksi rupesi.    
* Vettä sataa – se tekee hyvää meidän perunoille ja naapu-

rin kuiville heinille.      
    * * *
Huhtikuun laihialainen: – Isä, alkaisinko minä isona mäki-

hyppääjäksi vai hiihtäjäksi? hiihtokilpailuja televisiosta seuraa-
va laihialaispoika kysyy.

 – Poika, sinä alat ilman muuta mäkihyppääjäksi. Siinä kun ei 
tarvitse ostaa sauvoja! 

    * * *
Iiläiseen ravintolaan palkattiin uusi kokki. Hänen ensimmäi-

nen työvuoronsa alkoi kehnosti, kun hirvipaisti palo poroksi.   
    * * *
Kirje vankilasta. – Kiitos siitä viilasta, minkä toit minulle 

syntymäpäivälahjaksi kakun sisällä, mies kertoo vaimolleen. 
– Vartijakin kehui, että minulla on koko vankilan siisteimmät 
kynnet.

   * * *
Mattotelineellä: – Joko teillä on kokeiltu sitä tavaroitten ti-

laamista postitse? 
– On, kerran. Tilattiin höyhentyyny ja paketissa oli tyynyn-

päällinen ja kaksi hanhea!
    * * *
Pilkkimistä yöllä. Kuivaniemellä muutamia vuosia asunut 

maahanmuuttaja oli huomannut, että monet naapurit harras-
tuvat pilkkimistä. Niinpä hän hankki pilkkivälineet, hiipi aamu-
hämärissä jäälle, kairasi avannon, ja oli juuri ottamassa onkea 
esille, kun korkealta kaikui kumea ääni: 

– Siitä avannosta ei saa kaloja.
– Ku-kukas sinä olet ja mistäs sinä sen tiedät? maahan-

muuttaja kysyi.
– Minä olen tämän luistinradan yövartija. 
    * * *
Kuukauden E.I.Totinen: Jo varhain kaljuuntunut Jakkukylän 

isäntä hyräilee peilin edessä: 
– Olen minä vaan hyvin säilynyt. Ikää on jo yli kahdeksan-

kymmentä eikä päässä yhtään harmaata hiusta! 
    * * *
Iin terveyskeskuksessa: 
– Oletteko naimisissa? hoitaja kysyy kolarissa pahoin ruh-

joutuneen miehen henkilötietoja. 
– O-olen, mutta kyllä nämä ruhjeet tulivat kolarissa! 
    * * *
Tanssilattialla: 
– Minäpä olen keksinyt hyvän idean, neitonen kertoo hän-

tä tanssittavalle miehelle.
– Jos mies ei miellytä minua, kerron asuvani sadan kilomet-

rin päässä.
– Mutta sehän on mahtava idea! mies purskahtaa naura-

maan. 
– Saanko kysyä mielenkiinnon vuoksi, miten kaukana sinä 

asut? 
     Nainen katsoo miestä totisena ja vastaa: 
– Sadan kilometrin päässä.   

ta tekee työryhmän esityk-
sessä nuorisovaltuusto. 

Työryhmä on lisäk-
si kartoittanut Iin uudek-
si ympäristöpalkinnoksi 
vaihtoehtoja, joilla olisi pai-
kallista suurempi huomio. 
Työryhmän mukaan pal-
kinnon tulisi olla joko sum-
maltaan huomattava tai 
kriteereiltään merkittäväs-
ti vastaavista palkinnoista 

poikkeava. 
Työryhmän esityksen 

pohjalta kunnanhallitus 
päätti perustaa uuden ympä-
ristöpalkinnon, jonka sään-
nöt noudattavat työryhmän 
esitystä, ja joka julkistetaan 
tämän vuoden IlmastoAree-
nassa. Uuden ympäristöpal-
kinnon säännöt hyväksytään 
kunnanhallituksessa ennen 
IlmastoAreenaa 2021. MTR

– Puitteet pitää olla kun-
nossa. Ne ovat ensimmäinen 
askel pitkässä arvoketjussa 
hyvinvoinnin edistämises-
sä. Lyhytkin hetki liikunnan 

parissa auttaa jaksamaan ja 
nollaa ajatukset. Myös mie-
lenterveydelle luonnos-
sa liikkuminen tekee hyvää. 
MTR

www.furka.fi

40 
VUOTTA.

FURKA
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Iin kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 23, 
kunnanviraston ja Nätteporin alueet – osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 22.2.2021 käyn-
nistää Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen korttelissa 
23 eli nykyisen kunnanviraston ja Nätteporin alueella. Kaava-
muutoksen tavoitteena on tarkastella korttelin tulevaa maan-
käyttöä sekä mm. virastorakennusten ja asuinrakentamisen 
yhteen sovittamisen mahdollisuuksia.

Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaava-
hankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Kunnanhallitus on 
29.3.2021 kokouksessaan päättänyt asettaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville.
 Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituk-
sissa 8.4.–7.5.2021 välisen ajan. 
 Kuulutusaikana osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
sähköisesti luettavissa kaavoituksen internetsivuilla osoittees-
sa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat.
 Suunnitelmaa on mahdollista käydä sähköisesti lukemassa 
asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoit-
teessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin 
ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.
 Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipide. Mahdolliset 
mielipiteet pyydetään toimittamaan 7.5.2021 mennessä kun-
nanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai säh-
köisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Lisätiedot:
maankäytön suunnittelija / kaavoittaja Heini Ervasti
p. 050 4083811, heini.ervasti@ii.fi

Iissä 29.3.2021
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Kuntavaalien ehdokkaiden asettaminen Iin kunnassa

Vuoden 2021 kuntavaalit järjestetään sunnuntaina kesäkuun 
13. päivänä 2021.
Iin kunnanvaltuustoon valitaan 31 valtuutettua ja heille kun-
talain 17 §:n mukainen määrä varavaltuutettuja. Puolueella, 
vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa enintään 47 eh-
dokasta.

Hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan 
julkaisemisesta ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta asia-
kirjoineen on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 
4.5.2021 klo 16.00. 
 9.3.2021 jätetyt hakemukset otetaan huomioon ja niitä voi 
täydentää määräaikaan mennessä.

Tarvittavat asiakirjat ovat saatavissa kunnan Asiointipisteestä 
(Kisatie 2) tai internetistä osoitteesta www.vaalit.fi. 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri hallintojohtaja Annastiina 
Junnila vastaanottaa em. asiakirjoja kunnan-virastolla 3.5. klo 
9.00 – 12.00 sekä 4.5. klo 12 – 16.00 sekä muutoin erikseen 
sovittavina aikoina. Vaalilain 38 ja 40 §:n  mukaiset oikaisut ja 
ilmoitukset on lain edellyttäminä aikoina jätettävä keskusvaa-
lilauta-kunnan sihteerille.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Jokisuuntie 2, 91100 Ii ja 
puhelinnumero 040 6464 011.

Iissä 16.3.2021

IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KUULUTUS

Kokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen seuraavasti: 
 - paikanpäälle tultaessa: 040 522 3251 / Reijo
 - etäyhteys: kattilanpirtti@gmail.com
Ilmoittautumiset viimeistään 23.4.2021 klo 18 mennessä.

Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseura ry:n 

VUOSIKOKOUS
lauantaina 24.4.2021 klo 14.00 Kattilanpirtillä

Paikan päällä kokoontuminen THL:n määräysten mukaisesti.
Käsitellään sääntöjen pykälän 9. määräämät asiat ja 

Kattilanpirtin tontin ostaminen seuralle.

Hallitus

siirretään koronatilanteen vuoksi huhtikuulta 
myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Kiinteät kalastuspaikat myydään viime vuoden kaltaisesti.
Svuilta www.kuivaniemenosakaskunta.fi tai puhelimitse

numerosta 040 572 1164 saa tarkempia tietoja asiasta.

Hoitokunta

Kuivaniemen Osakaskunnan Rek.nro 407-139-876-1

VARSINAINEN KOKOUS 2021

Valtakunnalliset Avoimet Kylät -päivää vietetään jäl-
leen 12. kesäkuuta 2021 ja tapahtuma toteutetaan 
verkossa! Avoimet Kylät -teemoina ovat tänä vuon-
na erityisesti maallemuutto ja lähimatkailu. Somes-
sa käytetään hästägejä #AvoimetKylät #TeeSeKylillä 
ja #MaalleAsumaan. Kannustamme mukaan tapah-
tumaan kylien lisäksi kaikkia Suomen kuntia, jot-
ka voivat markkinoida esimerkiksi kylien tontteja ja 
asuntoja.

Avoimet Kylät verkossa -päivän pääkanavat ovat 
kylien ja kuntien omat verkkosivut ja Facebook-kana-
vat. Kylät ja kunnat julkaisevat tuotetun digimateri-
aalin omille kanavilleen tapahtumapäivänä. Kanavien 
linkit kerätään ilmoittautumisen yhteydessä tapahtu-
makartalle. Linkki voi olla myös esimerkiksi ohjaus 
kylän tai kunnan verkkosivustolle, podcast-alustal-
le tai kuvagalleriaan. Ilmoittautumislinkki löytyy 
avoimetkylat.fisivustolta. Maakunnallisesti kyliä 
pyydetään ilmoittautumaan 16.5.2021 mennessä Poh-
jois-Pohjanmaan kylien Avoimet kylät yhteyshenki-
lölle Anita Sieväselle.

Avoimet Kylät -päivän verkkototeutukseen voi 
osallistua poikkeuksellisen matalalla kynnyksellä. 
Tärkeintä on, että saadaan upeat kylät esille nyt tur-
vallisesti myös korona-aikana. Sanonta sanoo, oppia 
ikä kaikki, joten nyt on hyvä aika ottaa digitaidot hal-
tuun kylille! Osoitteesta avoimetkylat.fi löytyy valmis-
ta materiaalia päivän markkinointiin kylien ja kuntien 
omissa kanavissa. Samasta paikasta löytyy myös vuo-
den 2020 kartta ja sinne linkatut kohteet. Käy kurk-
kaamassa! Samana päivänä on jälleen myös PTY:n 
Kyläkauppapäivä, jonka kanssa tehdään yhteistyötä.

Valokuvia toivotaan kyliltä
Iin kylien neuvottelukunta päätti kokouksessaan 30.3. 
lähteä mukaan päivään 11 kylän voimin teemalla Mei-
jän Iin Avvoimet kylät. Video tuotetaan Ii-instituutin 
hyvinvoinnin ja työllistämisen yhteistyönä kylien va-
lokuvista ja videoista YouTube videoksi, jolla osallis-
tutaan upeaan Avoimet kylät 2021 päivään. 

Iin kunta/Ii-instituutti hyvinvointi, Iin kylien neu-
vottelukunta ja Työllistämisen palvelukeskus tuotta-
vat videon 11 kylältä. Iin kylien neuvottelukunnan 
kylät ovat; Oijärvi, Luola-aapa, Jokikylä, Pohjoisranta, 
Myllykangas, Olhavan seutu, Pohjois-Ii, Yliranta, Jak-
kukylä, Alaranta ja Ojakylä.

Iin kylien neuvottelukunta pyytää Iin kyliltä valo-
kuvia; Vaakaan kuvattuja valokuvia ja videoita kylän 
elämästä, tapahtumista, talkoista, paikoista, luonnos-
ta, oman kylän arjesta ja ihmisistä, harrastuksista ym. 
Eli asioista, mitkä saa juuri sinut asumaan kylällä? Iin 
kylien materiaalit toivotaan keskiviikkona 28.4. men-
nessä sähköpostilla: tapahtumat@ii.fi

Valokuvien/videon kuvaaja antaa veloitukset-
ta julkaisuoikeuden käyttää materiaalia Meijän Iin 
Avvoimet kylät videossa, joka julkaistaan lauantaina 
12.6. IiVisio kanavalla Youtubessa ja on näkyvillä jo-
kaisen kylän omilla some/nettisivuilla sekä Avoimet 
kylät valtakunnallisessa verkkotapahtumassa maail-
manlaajuisesti.

Anita Sievänen

Lue IiSanomat netistä: 

www.iisanomat.fi

Meijän Iin Avvoimet Kylät -päivä
mukana 11 iiläistä kylää

Ehdokasasettelun vahvistaminen 14.5.2021
Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. - 8.6.2021
Vaalipäivä 13.6.2021

Kuntavaaliehdokas! Varaa mainostilaa enen vaaleja. Muista kiittää äänestäjiäsi vaalien jälkeen.
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Antti J. Leinonen voittoisasta 
kuvasarjasta kuva. Santapark 
on Rovaniemen Syväsenvaa-
ran peruskallioon louhittu 
luola. Toimitusjohtaja Ilkka 
Länkinen on joutunut sulke-
maan joulupukin ”kotiluolan” 
koko talvikaudeksi.

Antti J. Leinonen palkittiin 
vuoden kuvajournalistina

kumentaarisen kerronnan 
kirkkaimmat helmet.

Tänä vuonna kil-
pailuun osallistui 81 
kuvaajaa 1981 kuvalla, tar-
joten läpileikkauksen vii-
me vuoden tapahtumista. 
Voittajat valitsi riippuma-
ton raati, johon kuuluivat 
valokuvatutkija- ja kuraat-
tori Riitta Raatikainen, käsi-
kirjoittaja-ohjaaja Aino Suni 
sekä professori Anna-Kaisa 
Rastenberger. Kaikki voitta-
jakuvat ja kilpailun satoa on 
esillä Helsingin keskuskir-
jasto Oodissa 21.4. saakka.

Palkitsemisperusteissa 
raati kehuu Antti J. Leinos-

ta vahvasta ja koskettavasta 
läsnäolosta.

”Tekijä on kuvasarjal-
laan vahvasti ja kosketta-
vasti läsnä ajankohtaisissa 
ilmiöissä. Kuvissa ihmisten 
elinympäristö on vahvas-
ti esillä. Kuvaaja on seuran-
nut intensiteetillä vuoden 
tapahtumia ja huomioinut 
eri ikäryhmiä ja alueitakin. 
Kuvasarjassa yhdistyvät 
rauhallinen asioiden seu-
raaminen ja välillä humo-
ristiset tilanteet.

Henkilökuvasarjan voit-
tanutta Leinosen työtä raa-
ti kuvaa seuraavasti

”Kuva kertoo sairaudes-
ta, mutta ei mässäile sillä. 
Kuvaaja kohtelee malliaan 
hellyydellä. Kuva on kaunis 
ja näyttää hieman lavasteel-
ta, mutta ei ole rajattu liian 
siistiksi.”

Antti J. Leinonen kertoo 
voiton tuntuvan todella hy-
vältä.

– Kilpailu ja siinä menes-

tyminen ovat ammattikun-
nan keskuudessa korkeasti 
arvostettuja ja monet täh-
täävät siinä menestymi-
seen.

Freelancerina työsken-
televä Leinonen on asunut 
Iissä vuodesta 2004. Kevään 
hän kertoo olleen työn-
täyteisen ja uskoo koronan 
osittain vaikuttaneet asiaan. 
Omien töidensä lisäksi hän 
on jo vuosia kuvannut ym-
päri Pohjois-Suomea sekä 
Helsingin Sanomille että 
Ylelle.

– Nöyränä jatkan eteen-
päin ja otan vastaan, mitä 
elämä tuo. Tavoite on saada 
oma valokuvakirja kansien 
väliin joko tänä tai viimeis-
tään ensi vuonna.

Kevään aurinkoisis-
ta hangista hän aikoo kai-
ken kiireen keskellä ehtiä 
nauttimaan huhtikuun lop-
pupuolella Käsivarren La-
pissa. MTR

Vuoden kuvajournalistina palkittu Antti J. Leinonen katsoo nöyränä eteenpäin kohti tulevia haasteita.

Iiläinen valokuvaaja Ant-
ti J. Leinonen palkittiin 
vuoden kuvajournalistina. 
Aiemmin Vuoden Lehtiku-
va-palkintona tunnetussa 

kilpailussa Leinonen palkit-
tiin myös Vuoden Henkilö-
kuva 2020- sarjassa.

Kuvajournalismikilpai-
lu juhlistaa journalistista 

ja dokumentaarista kuvaa. 
Se kokoaa yhteen vuoden 
parhaat kuvat, tärkeim-
mät ja merkityksellisimmät 
uutistapahtumat sekä do-


