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Tontit 1 100 - 1 300 m2
Myyntihinta 15 € / m2 tai vuosivuokralla

Revonkatu 1, 86300 Oulainen
puh. 0400 382 489
tapani.saari@tapanisaari.fi
www.tapanisaari.fi
Meriläisentie 138, Ii

IlmastoAreena -tapahtumasta
juttua sivuilla 4-7

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

Tonttihaku avattu: ii.fi/saarenrinne

Ii hakee harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotusta

Alarannan uuden koulun valmistuttua Puustelliin sijoittuvat teknisen käsityön luokkatila, terveydenhoitajan tilat ja monitoimitila.

Iin kunnanhallitus on päättänyt hakea kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotusta vuodelle 2019.
Vuoden 2019 valtion talousarvioon on sisällytetty 10
miljoonan euron summa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen maksuun.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on,
että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi
toteutettavia toimenpiteitä.
Toimenpiteet aikatauluineen
ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevan
hakemuksen liitteessä. Iin
kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.4.2019 päättämä
talouden tasapainotusohjel-

masta, sekä tasapainotusohjelman jatkamisesta vuoden
2020 talousarvion laadinnassa.
Kunnanhallitus päätti hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 2
miljoonaa euroa vuodelle
2019. Hakemusta perustellaan Jakkukylän osakuntaliitoksen aiheuttamilla kuluilla,
Oulunkaaren sote-kuntayhtymän palkkaharmonisoinnilla,
sekä kiinteistöjen sisätilaongelmilla.
Alarannan koulun rakentamisen osalta kunnanhallitus
päätti hyväksyä alustavista
tarjouksista Rakennusyhtiö
Observo Oy:n kokonaisedullisimman tarjouksen 2 290
000 euroa ja päätti käynnis-

tää suunnitteluvaiheen välittömästi. Alarannan koulun
hankesuunnitelma
painottaa kunnan strategian mukaisesti ilmastovastuullisuutta.
Koulusta tulee Joutsenmerkki-koulu, ja sen kilpailutuksen arviointiperusteina ovat
Joutsenmerkki-pisteet, tarjoushinta, referenssit ja jatkettu
jälkivastuuaika.
Alarannan koulun hankesuunnitelmassa on esitetty
kuusi kotiluokkatilaa, keittiö, ruokala ja tarvittavat aputilat. Uudisrakennuksen koko
on noin 980 m2. Suunnitelman mukaan Puustelliin tullaan sijoittamaan teknisen
käsityön luokkatila, terveydenhoitajan tilat ja monitoimitila. MTR
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Ranskalaiset maisemainsinöörit
Iihin tutustumassa
Kolme maisemainsinööriksi opiskelevaa nuorta ovat
olleet pari kuukautta tutustumassa Iissä ympäristön
hyväksi tehtyyn työhön ja
ratkaisuihin.
Hubert
Charmasson,
Guillaume Maheas ja Vincent Fernandes kertovat
tulleensa Suomeen, koska
halusivat oppia uutta.
-Pohjoisen kasvit ja puutarhakulttuuri ovat täysin uniikkia verrattuna
muuhun Eurooppaan. Arvostakaa
ainutlaatuista
luontoanne, älkääkä muutako sitä liikaa, Guillaume toteaa.
Iissä heitä kiinnosti etenkin ympäristön hyväksi tehdyt ratkaisut. Uudenlainen

ja
ympäristöystävällinen
ote viherympäristön käsitteeseen avaa silmiä, koska
Ranskassa joudutaan toimimaan aina historian näkökulmista, ja se sitoo paljon
suunnittelijan
luovuutta.
Metsän läsnäolo suomalaisessa keskustakuvassa on
myös yllättänyt ranskalaiset.
Vierailunsa aikana tulevat
maisemainsinöörit
vierailivat muun muassa
Valtarin ja Jakun kouluilla.
Jakkukylässä he istuttivat
yhdessä oppilaiden kanssa
puita.
Toimittajan
kysymys
”mitä haluaisitte Iin viherrakentamisessa muuttaa”, sai
kolmikon mietteliääksi. Pit-

IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 29.8. klo 14.30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 29.8. klo 15 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 7-luokkalaisille tarkoitettu avoin iltapäivä torstaisin klo 15-16.30. Tule viettämään aikaa yhdessä
ystäviesi ja uusien tuttavuuksien kanssa Iin seurakuntatalon kerhotilaan. Tarjolla evästä sekä yhteistä ohjelmaa pelailun, askartelun ja leipomisen merkeissä.
Lisätietoja Ninalta 040 515 7662, nina.peltola@evl.fi
Nuortenilta to 29.8. klo 18 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Lopuksi vapaata oleskelua ja kahvit.
Iin perhekerho pe 30.8. klo 10 - 12 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua, laululeikkejä, mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat
kaiken ikäisten lasten kanssa.
Puistoaamu su 1.9. klo 10 seurakunnan liikunta- ja leikkipuistossa. Ohjelmassa
on pyhäkouluhetki, jonka aikana lapset saavat osallistua eri tavoin. Pyhäkouluhetken jälkeen vapaata leikkiä ja yhdessäoloa puistossa. Tervetuloa perhepäivähoitajat ja perheet lasten kanssa.
Messu su 1.9. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivä: 12. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe itsensä tutkiminen. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle
valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan.
Lautapeli-iltapäivä su 1.9. klo 14 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Lautapeliiltapäivä on tarkoitettu kaikenikäisille pelaamisesta kiinnostuneille. yli 10-vuotiaat voivat tulla yksinkin, sitä nuoremmat vanhempien kanssa. Kahvi-/tee-/
mehutarjoilu. Lisätietoja peliohjaajana toimivalta Lauralta p. 045 126 1873 tai
nuorisotyönohjaaja Katrilta p. 0400 882 315.
Lasten syyskirkko ti 3.9. klo 9.30 Iin kirkko. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Vähävaraisille lapsiperheille oman seurakunnan
diakoniatyön kautta. Lasten syyskirkko on n. puolentunnin mittainen lasten
oma kirkkohetki, jonka aikana leikitään laululeikkejä ja lapset saavat osallistua
eri tavoin. Tässä lasten syyskirkossa kuulemme kertomuksen Nooan arkista,
lapset voivat halutessaan ottaa kirkkoon mukaan oman pehmoeläimen. Tervetuloa perheet ja kaiken ikäiset lapset!
Lasten syyskirkko ke 4.9. klo 9.30 Iin kirkko. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Vähävaraisille lapsiperheille oman seurakunnan
diakoniatyön kautta.
Syysillan sävelhartaudet tiistaisin klo 19 Iin kirkko. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.
Ti 3.9. Esiintyjinä Petra Rissanen, sopraano ja Tetyana Kushniryk, piano.

HUONO- OSAISUUDEN ILTAKOULU:
VAIKEIMMASSA ASEMASSA OLEVIEN
PALVELUPOLUT – KULUJA VAI INVESTOINTEJA?
Nuorten Ystävien asiantuntijat nostavat tilaisuudessa esiin vaikeimmassa asemassa olevien kuntalaisten äänen VALPAS-hankkeesta saatujen kokemusten ja tulosten kautta. NY on kehittänyt VALPAS-hankkeessa kaikista vaikeimmassa asemassa
olevien matalan kynnyksen toimintamalleja yhdessä kuntakumppaneiden kanssa.
Iltakoulu järjestetään torstaina 29.8. klo 16.30–19.30
Nätteporin auditoriossa (Ii, Puistotie 1)
Tervetuloa avoimeen ja maksuttomaan
tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan!

kän pohdinnan jälkeen he
toivoivat iiläiseen viherrakentamiseen ripauksen yllätyksellisyyttä.
-Se olisi kuin mansikka
kakun päällä korostamaan
hienoa iiläistä luontoa ja
täällä tehtyjä ympäristötekoja, Guillaume asian ilmaisi. MTR

Hubert Charmasson, Guillaume Maheas ja Vincent
Fernandes Iijoen rannalla seuranaan Iin kunnan ympäristönhoitaja Hilla Karppinen.

Ti 10.9. Esiintyjinä Sirkka Rautakoski, mezzosopraano ja Laura Rahko, piano.
Ti 17.9. Illusia kuoro esiintyy Eeva-Maija Sorvarin johdolla.
Ti 24.9. Urkuri Jan Lehtola.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 5.9. klo 13.
7-iltapäivä to 5.9. klo 15 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Nuortenilta to 5.9. klo 18 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Kirkkokuoro to 5.9. klo 18.15 Iin seurakuntatalo, sali.
Iin perhekerho pe 6.9. klo 10 - 12 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Iin Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä su 8.9. klo 10 Iin kirkko. 13. sunnuntai
helluntaista, pyhäpäivän aihe: Jeesus, parantajamme. Toimittaa Pekka Soronen,
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Iin seurakunnan alueella toimivien Rauhanyhdistysten työn tukemiseen.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 10.9. klo 10 – 11.30 Rauhanyhdistyksen
kerhohuone. Maalismaantie 1022. Kerhon ohjelmassa on yhdessäoloa, kaikenikäisille sopivaa tekemistä, hartaus ja pientä tarjottavaa. Tervetuloa kerhoon aikuiset ja lapset. Kerhon järjestää Iin seurakunta. Lisätietoja puh. 0400-541 319.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 11.9. klo 10 – 11.30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan
ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Olet tervetullut
ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa. Ryhmään ei tarvitse
ilmoittautua ja ryhmä on maksuton. Lisätietoja puh. 0400-541 319.
Ystävänkammari ke 11.9. klo 12 Iin seurakuntatalo, sali.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 12.9. klo 14.30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 12.9. klo 15 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Sururyhmä to 12.9. klo 18 Iin seurakuntatalo, kappeli. Sururyhmä on sinulle,
joka olet menettänyt läheisesi. Ryhmä aloittaa toimintansa syyskuussa ja kokoontuu yhteensä kahdeksan kertaa torstaisin. Tarkemmat tiedot ajankohdasta
ja kokoontumispaikasta ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.8. mennessä diakoni Piritta Aatsinki p.040 718 2297 tai diakoniapappi
Pekka Soronen p.040 777 6959.
Nuortenilta to 12.9. klo 18 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Kirkkokuoro to 12.9. klo 18.15 Iin seurakuntatalo, sali.
5-vuotissyntymäpäiväjuhla la 14.9. klo 14- 16 Iin seurakuntatalo, sali. Seurakunta järjestää 5-vuotissyntymäpäiväjuhlan kaikille vuonna 2014 Iin kunnan
alueella asuville lapsille. Juhlassa on mukavaa ohjelmaa, toimintapisteitä ja
täytekakkutarjoilu. Päivänsankarit saavat lahjan. Kutsumme juhlaan 5-vuotiaat
yhdessä vanhemman, kummin tai tutun aikuisen kanssa. Ilmoittaudu juhlaan
viimeistään pe 6.9. www.iinseurakunta.fi tai puh: 0400 541 319 tai 040 847 8936.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
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KUiVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 1.9. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 12. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Itsensä tutkiminen. Toimittaa Tapani Ruotsalainen,
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten
toimintaan.
Lasten syyskirkko to 5.9. klo 10 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Vähävaraisille lapsiperheille oman
seurakunnan diakoniatyön kautta. Lasten syyskirkko on n. puolentunnin mittainen lasten oma kirkkohetki, jonka aikana leikitään laululeikkejä ja lapset
saavat osallistua eri tavoin. Tässä lasten syyskirkossa kuulemme kertomuksen
Nooan arkista, lapset voivat halutessaan ottaa kirkkoon mukaan oman pehmoeläimen. Tervetuloa perheet ja kaiken ikäiset lapset! Perhekerho ei kokoonnu
seurakuntatalolla, osallistumme syyskirkkoon.
Messu su 8.9. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 13. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Jeesus, parantajamme. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku
Jaakkola. Kolehti: Iin seurakunnan alueella toimivien Rauhanyhdistysten työn
tukemiseen.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 2.9. klo 11 vanhustentalon kerhohuone.
Oijärven seurakuntakerho ma 9.9. klo 11 vanhustentalon kerhohuone.
Kerhoissa, kahvitellaan, lauletaan ja keskustellaan.
Kuivaniemen perhekerho to 12.9. ja to 19.9 klo 10 seurakuntatalo.
Kappelintoimisto suljettu ma 19.8. – pe 13.9. toimistoasioissa ota yhteyttä Iin
kirkkoherranvirastoon puh: 040 848 0078 tai tule käymään Puistotie 3, 91100 Ii
Sururyhmä to 12.9. klo 18 Iin seurakuntatalo, kappeli. Sururyhmä on sinulle,
joka olet menettänyt läheisesi. Ryhmä aloittaa toimintansa syyskuussa ja kokoontuu yhteensä kahdeksan kertaa torstaisin. Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja kokoontumispaikasta saat ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset 30.8. mennessä diakoni Piritta Aatsinki p.040 718 2297 tai
diakoniapappi Pekka Soronen p.040 777 6959.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 11.9. ja ke 18.9. klo 10 – 11.30 Iin seurakuntatalo,
kerhohuone.
5-vuotissyntymäpäiväjuhla la 14.9. klo 14- 16 Iin seurakuntatalo, sali. Seurakunta järjestää 5-vuotissyntymäpäiväjuhlan kaikille vuonna 2014 Iin kunnan
alueella asuville lapsille. Juhlassa on mukavaa ohjelmaa, toimintapisteitä ja täytekakkutarjoilu. Päivänsankarit saavat lahjan. Kutsumme juhlaan 5-vuotiaat yhdessä vanhemman, kummin tai tutun aikuisen kanssa. Ilmoittaudu juhlaan viimeistään pe 6.9. www.iinseurakunta.fi tai puh: 0400 541 319 tai 040 847 8936.
Katso lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia:
Iin alue tai www.iinseurakunta.fi

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

www.iisanomat.fi
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Maanrakennus- ja purkutöitä
ammattitaidolla
Iin Sähkötien varressa puretaan vanhaa sähkölaitoksen
toimitaloa, joka tunnetaan
myös
linja-autoasemana.
Purkutyömaalla
möyrivä
kaivinkone saattaa aitojen
ulkopuolelle näyttävää pelkästään rikkovan taloa pois
kuskattavaksi. Näin asia ei
kuitenkaan ole, vaan purkutöihin erikoistuneelle koneella erotellaan tarkasti
kierrätykseen menevät massat toisistaan.
-Purkutöissä tulee neljään päälajiin kuuluvaa
materiaalia. Kiviaines murskataan maanrakentamiseen
soveltuvaksi, purkupuu haketetaan
energiakäyttöön
ja metallit erotellaan ja lajitellaan teollisuuden hyötykäyttöön.
Varsinaisen
rakennusjätteen määrä pyritään minimoimaan, joten
kaatopaikalle menevän jätteen määrä on maksimissaan
2 prosenttia rakennuksen
massasta,
purkutyömaan
työnjohtaja Valtteri Saari Tapani Saari Oy:stä kertoo.
Tapani Saari Oy on vuonna 1990 perustettu perheyritys, jonka kotipaikka on
Oulaisissa ja toimialueena koko Suomi, suurimman
osan urakoista sijaitessa
Pohjois-Suomessa.
Yritys on laaja-alaisten
maanrakennus- ja purkutöiden palveluliike. Henkilökuntaa on keskimäärin 20
henkilöä ja työkoneita saman
verran, jakautuen puoliksi
purku- ja maanrakennustöiden kesken. Maanrakennuskoneiden lisäksi yrityksellä
on kuljettamisen ja purkuurakoinnin jätehuollon logistiikan hoitoon kolme
koukkulaitteella varustet-

in Sähkötien varressa puretaan vuonna 1963 valmistunutta Iin
Energian entistä toimitaloa. Tontille rakennettaneen rivitalo.

Sähkölaitoksen vanhan
toimitalon paikalle rivitalo
Nuorempien iiläisten muistikuvissa Matkahuoltona/
linja-autoasemana palvellutta rakennusta Iin Sähkötien
varressa puretaan. Kuten kadun nimi osoittaa, on rakennus alkujaan toiminut Iin
Sähkölaitoksen toimitalona.
Toimitalo valmistui vuoden
1963 aikana ja palveli Sähkölaitoksen eli nykyisen Iin
Energian toimitalona vuoteen 1991. Myöhemmin talossa toimi linja-autoaseman
ohella päivätoiminnan ja
nuorisotyön toimintoja. Talo
on ollut useita vuosia tyhjillään.

Tilojen huonon kunnon
vuoksi ne on päätetty purkaa
ja purku-urakan yhdyskuntalautakunta on antanut Tapani Saari Oy:n tehtäväksi.
Purkutyö on käynnissä, joten
pala iiläistä rakennushistoriaa poistuu katukuvasta.
Tontti on kaavassa merkitty rivitalojen ja muiden
kytkettyjen
rakennusten
korttelialueeksi. Tontin koko
on 2507 neliömetriä. Kunta
on asettanut tontin yleiseen
myyntiin, joten tulevaisuudessa sille rakennettaneen rivitalo Sähkötien suuntaisesti.
MTR

Valtteri Saari toimii purkupäällikkönä Tapani Saari Oy:ssä.

tua kuorma-autoa, sekä riittävästi vaihtolavoja. Myös
purku- ja maa-ainesmateriaalien lajittelu ja uudelleenkäyttöön jalostaminen
vaatii erikoislaitteita. Ympäristöystävällinen lopputulos
on mahdollista vain oikeilla
välineillä.
Valtteri Saari kertoo Iin
purkukohteeseen,
kuten
muihinkin liittyvän monenlaisia asiakirjoja, joilla var-

mistetaan asianmukainen
lajittelu ja kierrätys. Aluksi laaditaan purku- ja turvallisuussuunnitelma,
sekä jätemääräarvio. Jokaisesta paikalta lähtevästä
kuormasta tehdään jätteensiirtoasiakirja, sekä lopuksi
jätekooste, jossa ilmenevät
massojen määrät, sekä minne ne on viety.
-Asbestin osalta purkutyöt tehtiin ennakolta, jol-

loin varsinainen purkutyö
on nopeampaa ja turvallista.
Yllätyksiä ei ole kohteessa
vastaan tullut, mutta hauskoja yksityiskohtia, kuten
kattorakenteista löytyneet
kymmenen
polkupyörän
vannetta. Purku-urakan on
tarkoitus valmistua syyskuun ensimmäisen viikon
aikana, Valtteri Saari kertoo
lopuksi. MTR

Erikoiskauha pyörii 360 astetta ja erottelee
sujuvasti jätteistä eri kierrätyskontteihin menevät materiaalit. Lämpöpatteri toimitettaan
teollisuuden hyötykäyttöön.

Päivi Helekoski Iin Lionsladyt luovutti turvaliivit Haminan koulun oppilaille yhdessä Lions Club Iin sihteerin Eero Turtisen ja puheenjohtaja Heikki Helekosken kanssa.

Lions Club Ii jakoi
ekaluokkalaisille turvaliivit
Perinteiseen tapaan Iin
Lions Club lahjoitti tänäkin
vuonna turvaliivit kaikille koulutiensä aloittaneille
ekaluokkalaisille. Kaikkiaan
liivejä lahjoitettiin 153, joista reilut 80 Haminan koululla järjestetyssä tilaisuudessa.
-Haluamme tällä lahjoituksella tehdä koulu-

tiestänne mahdollisimman
turvallisen ja saada teidät näkyviksi liikenteessä.
Muistakaa pukeutua liiviin
joka kerta kun lähdette ulos,
Päivi Helekoksi Iin Lionsladyt kehotti Haminan koulun pihalle kokoontuneita
ekaluokkalaisia. MTR
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IlmastoAreena toivon ja ilon festivaali
Iin ensimmäinen IlmastoAreena muodostui järjestäjien
toiveiden mukaisesti koko
kansan ilmastofestivaaliksi, jossa ilon kautta jaettiin
toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Ei ilmastoahdistukselle, kyllä ilolle ja toivolle,
kiteytti Myrskyvaroitus ry:n
puheenjohtaja Timo Tyrväinen ilmastofestivaalin sanoman.
Kahden päivän ajan Huilingin alueelle rakennetulla
festivaalialueella puhuttiin
ilmastoon liittyvistä asioista, kuultiin asiantuntijoiden
puheenvuoroja, sekä tutustuttiin ilmastotorilla erilaisiin ilmastoratkaisuihin.
Paneeleissa
keskusteltiin
muun muassa autoiluun ja
ruoantuotantoon liittyvistä
kysymyksistä ja puoluejohdon tentissä kuultiin näkemyksiä käytännön toimista
linjausten toteuttamiseksi.
Hiilineutraali
musiikkiteatteri Ilmastoskaba toi
erilaisten
ympäristötekojen vaikutusta esille lapsille sopivalla hauskalla
tavalla. Tubettaja Roni Back
kertoi näkemyksiään, kuinka tubettaja voi itse vaikuttaa
ilmastonmuutokseen.
Emeritusprofessori, tähtitieteilijä Esko Valtaoja puolestaan puhui otsikolla ”teoilla
ihminen pelastuu”
Sitran asiantuntija Lotta Toivonen kertoi, millaisia elintapamuutoksia vaatii
pysyminen 1,5 asteen tavoitteessa maapallon lämpötilan
nousussa ja psykologi Sanni

Saarimäki etsi esityksessään
työkaluja ilmastoahdistukseen.
IlmastoAreenan
avaus perjantaina oli näyttävä
1700 Iin koululaisen ilmastomarssi
tapahtuma-alueelle, jonka jälkeen joukko
oppilaita julisti virallisesti Iin IlmastoAreenan avatuksi.
-Tapahtumaa ei avannut
presidentti, vaan lapset, Iin
Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotovesi kiteytti
avajaistempauksen
merkitystä.
Tapahtuman
vastaava
tuottaja Hanna Lahti kertoi marssin olleen koulujen
oma tempaus, joka teki vaikutuksen niin häneen kuin
muihin paikalla olleisiin.
-Kaikille tulee toivottavasti sama toivo ja usko
kuin minulle nähdessään
koululaisia alakoulusta lukioon, jotka tekevät jo elämässään ilmastotekoja, Hanna
Lahti totesi.
Perjantain sadesää ei tapahtumaa haitannut ja lauantain aurinkopäivä sai
kansan viihtymään tapatuma-alueella
mieskuoro
Huutajien ja Myrskyvaroitus ry:n Ilmastovaroitustapahtumiin saakka.
-Tällaiselle tapahtumalle on ollut tilausta Leena
Vuotovesi ja Hanna Lahti iloitsivat onnistuneen ja
kävijämäärän 5000 festivaalivierasta saavuttaneen
IlmastoAreenan jälkeen.
IlmastoAreena on Iin ke-

Ensimmäisen IlmastoAreenan aluksi Iin koulujen 1700 oppilasta marssivat festivaalialueelle. Virallisen avauksen suorittivat Iin koululaiset lukion rehtorin Tuomas Kulhan johdolla, kertoen eri kouluilla tehdystä ilmastotyöstä. Kouluja lavalla edustivat Ronja Keränen
Alaranta, Lumia Tuomikoski Hamina, Juulia Vähäkainu Pohjois-Ii, Iita Kimpimäki Ojakylä, Marissa Kenttä Jakku, Konsta Kyröläinen
Asema, Iina Loukusa Iin lukio.

hittämisyhtiö
Micropolis
Oy:n kolmivuotinen viestintähanke, jota rahoittaa Maaseuturahasto.
Vuosittain
hanke huipentuu ilmastofestivaaliin Iissä.
Ensimmäisestä
ilmastofestivaalista
tarkemmin
oheisissa jutuissa. MTR
Avajaisista saakka Iin IlmastoAreenassa haettiin ratkaisuja
tulevaisuuteen ilon kautta ja
festivaalihengessä. Koululaiset ovat jo näyttäneet kuinka
Ii voi olla esimerkki paremmasta muille.

Ii esimerkkinä kuinka ilmastonmuutoksen
voi ottaa hallintaan
Iin IlmastoAreenassa vieraillut europarlamentaarikko
ja entinen ympäristöministeri Ville Niinistö kertoi Iin
ja täällä tehdyn ilmastotyön
olevan hänelle tuttua.
-Ii on osoittanut, kuinka kunta voi puhtailla energiaratkaisuilla säästää ja

luoda uusia työpaikkoja.
Täällä ei ole jääty toimettomiksi, vaan murros on otettu haltuun. Iin esimerkki on
kannustanut ja kannustaa
muita kuntia, sekä koko Eurooppaa, Niinistö totesi Iin
ilmastotyön merkityksestä
ennen puoluejohdon tenttiä.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö ja IlmastoAreenan vastaava
tuottaja Hanna Lahti haluavat kannustaa ihmisiä arjen ympäristötekoihin ilman ilmastoahdistusta.

EU:n hän totesi olevan
ratkaisevassa
asemassa
maailman päästöjen kuriin
saamisessa. Niinistö uskoo
EU:n päätösten päästöjen
rajoittamisesta vaikuttavan
koko maailmaan, koska EU
on suuri markkina-alue.
-Päästöjä ei saada oikeudenmukaisesti
hallintaan
ilman EU:n yhteisiä pelisääntöjä. Uusiutuvaan energiaan investoinnit ovat jo
nyt edullisempia, mutta menee vielä aikaa, ennen kuin
olemassa oleva teknologia
on kokonaan saatu hiilineutraaliksi, Niinistö totesi europarlamentin työstä.
Kannustavalla lainsäädännöllä voidaan Niinistön
mukaan luoda Suomessa
mahdollisuuksia yrityksille
ja kunnille panostaa puhtaisiin ratkaisuihin.
-Ii on hyvä esimerkki,
joka innostaa muita kuntia
seuraamaan perässä, Ville
Niinistö kehui Iissä tehtyjä
ilmastoratkaisuja. MTR

Jakun koululla kehitetään oppimisympäristöä
IlmastoAreenaan liittyen Iin
kouluissa toteutettiin monialaisen oppimiskokonaisuuden MOK-viikko. Jakun
koululaiset tekivät retken
Purusaareen, touhusivat ilmastohippaa ja suunnittelivat oppisympäristöä koulun
ympäristöön.
Iin kunnan ympäristöhoitaja Hilla Karppisen johdolla
suunniteltiin muun muassa hyötypuutarhaa. Asiaa ei
jätetty pelkän suunnittelun
asteelle, vaan sitä alettiin
heti toteuttaa. Torstaiaamuna oppilaat istuttivat koulun
taakse omenapuita, huomioiden tulevan riippusillan sijainnin. Myöhemmin
aluetta täydennetään marjapensailla ja muilla oppilaiden valitsemilla kasveilla.
MTR
Koulun taakse tulevan hyötypuutarhan
rakentaminen
aloitettiin omenapuiden istuttamisella yhdessä koulunjohtaja Simo Silanderin kanssa.
Hyötypuuraha rakentuu oppilaiden suunnittelemana ja toteuttamana.

Opettaja Markus Kupsala kertoi oppilaille ilmastonmuutoksen
synnystä ja vaikutuksesta maapallolle. Oppimisympäristönä käytettiin koulun lähimaastoa.
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Puoluejohdon edustajat toivoivat koko Suomesta Iitä
Perjantai-illan huipentumana puoluejohdon edustajia tentattiin IlmastoAreenan
lavalla täyden katsomon
edessä linjauksista, joilla siirtymä kohti hiilineutraalia
yhteiskuntaa tapahtuu oikeudenmukaisesti. Tenttiä
johdatelleet Aleksanteri Kekonen Nuorten Agenda 2030
ja Janne Peljo Sitrasta totesivat tentin aluksi maailman
lämpötilan nousseen asteella ja maa-alueiden 1,4 asteella. Heinäkuun he totesivat
olleet mittaushistorian kuumimman.
-Ilmastomuutos on jo täällä, onko luottamusta tulevaisuuteen ja miten hallituksen
kunnianhimoiset tavoitteet
saadaan käytäntöön, Aleksanteri Kekonen kysyi puoluejohdon edustajilta.
Uuden hallituksen ilmastopolitiikka sai alkuun
erilaisia mielipiteitä esiin.
Sai Essayah, Antti Kurvinen ja Jussi Halla-aho nostivat kukin tahoillaan esiin
huolia hallituksen ilmastotavoitteiden
aikataulusta.
Antti Kurvinen varoitteli ilmastototalitarismin puolelle

lipsumisesta. Sari Essayahin
mielestä hallituksen tavoitteiden tiukka aikataulu ei
jätä ihmisille tarpeeksi aikaa
sopeutumiseen.
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen puolestaan
sanoi, ettei Suomella ole mitään syytä odottaa vuotta ilmastotekojen aloittamiseen.
Mari-Leena Talvitien mukaan ilmastopolitiikassa ei
ole varaa tehdä oppositiopolitiikkaa. Rakentamisessa
Talvitie toivoi hirsirakentamisen edistämistä Pudasjärven esimerkin mukaisesti.
Jussi Halla-ahon mielestä
ilmastopolitiikkaa tulee tehdä ilman paniikkia pitkän
aikavälin tähtäimellä, ei lyhytnäköisesti tai identiteettipolitiikan näkökulmasta. Itse
ilmastonmuutosta ja sen hillitsemisen tärkeyttä hän ei
kyseenalaistanut.
-On ensiarvoisen tärkeää,
että me mieluummin harjoitamme vastuullista metsäteollisuutta Suomessa kuin
ajamme sen täällä alas, jonka
seurauksena Kiina parturoi
sademetsiä Etelä-Aasian saarilta, Halla-aho sanoi.

Puoluejohdon tenttiin osallistuneet tenttaajineen. Aleksanteri Kekonen ja Janne Peljo sekä puolueiden edustat Antti Kurvinen Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Hanna Sarkkinen Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, Europpaministeri Tytti Tuppurainen
Sdp, Europarlamentaarikko Ville Niinistö Vihreät, Sari Essayah Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, Mari-Liisa Talvitie Kokoomuksen
varapuheenjohtaja, Jussi Halla-aho Perussuomalaisten puheenjohtaja, sekä Henrik Wickstrom Ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtaja.

Ville Niinistön mielestä
hallitusohjelmaan liitetyt uhkakuvat ovat turhia.
-Iissä ei ole näkynyt ilmastopaniikkia, ja ilmastoaktiivisuus on taloudellisesti
järkevää, Niinistö sanoi.
Tunteita herättäneeseen
keskusteluun turpeesta otti
kantaa muun muassa Henrik
Wickstrom. Hänen mukaansa turpeesta tulee luopua
energianlähteenä, mutta se
vie aikaa. Samalla hän toivoi kansalaisille suunnattua

opastusta tuuli- ja aurinkovoimaloiden käyttöönotossa.
Hanna Sarkkinen totesi Suomen tarvitsevan koko
kansan ilmastopolitiikkaa.
-Verotus tulee saada aidosti
päästöperusteiseksi,
jolloin se nostaa fossiilisten polttoaineiden hintoja,
turve mukaan lukien. Iissä säästetään jo nyt ympäristöystävällisillä ratkaisulla,
Hanna Sarkkinen totesi.
Tytti Tuppurainen painotti
hallitusohjelman

perustuvan parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja
olevan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen.
-Emme harjoita mitään
hurmahenkistä
höpinää,
mutta nyt on ilmaston osaltakin tekojen aika. Suomi voi
olla ilmastoasioissa suurvalta, jossa Ii näyttää esimerkkiä. Tehdään koko Suomesta
Ii, Tytti hehkutti Iin merkitystä ilmastotyön suunnannäyttäjänä.

Tähän lisäyksenä Antti Kurvinen heitti ehdotuksen sloganista ”Ilmaston
iloa Iissä”, toivoen samalla hallituksen lupaaman ilmastohuippukokouksen
järjestämistä Helsingin sijaan
Iissä.
Tentissä ei päästy yksimielisyyteen aivan kaikesta, mutta keskustelu päättyi
hyvässä hengessä ilta-auringon pilkistäessä pilvien takaa. MTR

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen kehui Iin ilmastotyön merkitystä koko Euroopan mittakaavassa. Hanna Sarkkinen ja Sari
Essayah yhtyivät Tytin kehuihin.
Puoluejohdon tenttiä seurasi täysi Huilingin katsomo yleisöä.

Norpan neitsytmatka Iin Ilmastokellunnassa
Iiläinen
taiteilija/kuvanveistäjä Sanna Koivisto
halusi osaltaan tuoda tervehdyksen ensimmäiseen
IlmastoAreenaan muodossa, joka seuraa tapahtumaan
vuosi toisensa jälkeen.
Sannan työtiloissa KulttuuriKauppilassa
valmistui Norppateos, jota lapset
ja kaikki halukkaat saivat
IlmastoAreenan
aikaan
täydentää omilla tervehdyksillään.
-Idean teokseen sain
norppasarjastani ja halusin
tehdä teoksen, joka soveltuu sekä Iin Ympäristötaidepuiston että IlmastoAreenan
henkeen, Sanna kertoo yhdessä assistenttinsa Timo
Haapaniemen kanssa tekemästään teoksesta.
Norppa on valmistettu
pääosin kierrätysmateriaa-

Norppa sai pintaansa monia
tervehdyksiä ennen neitsytmatkaansa Iijoella.

Assistentti Timo Haapaniemi
ja taiteilija Sanna Koivisto sylissään norppateos, jonka inspiroimana hän halusi tehdä
kelluvan teoksen Iin IlmastoAreenaan.

leista, pinnan ollessa kierrätyslakanoita.
Teoksen
rakenteesta ei liukene veteen mikromuoveja tai mui-

ta haitallisia aineita.
Ilmastokellunnan
yhteydessä
neitsytmatkansa tehnyt teos on kelluva ja
siirrettävissä. Se tullaan sijoittamaan Iissä Iijoelle, joko
siltojen katveeseen tai kunnanviraston läheisyyteen.
-Toivottavasti norppani
jossain vaiheessa vierailee
Saimaallakin, jossa norppa
oikeasti elelee, taiteilija toivoo. MTR

Norppa teki neitsytmatkansa Iin Ilmastokellun yhteydessä Timo Haapaniemen ohjaamana ja jääkarhun vetämänä. Ilmastokellunta oli ympäristöjärjestöjen organisoimaa IlmastoAreenan oheisohjelmaa.
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Ilmastofestivaalilla tarjolla tietoa, huvittelua ja ratkaisuja

Iin Yrittäjien puheenjohtaja
Markku Koskela esitteli Paikallista-hanketta Iin kunnan osastolla.

Emeritusprofessori, tähtitieteilijä Esko Valtaoja ravisteli
kuulijoiden näkemyksiä valaen samalla uskoa selviämiseen
vuosisatamme tuplahaasteesta pelastaa ihminen ja maapallo.

Ilmastomuutoksen torjuntaan
tarvitaan kaikkia keinoja, kuten polkupyörähahmo opasti
Ilmastoskabassa.

Ilmastoskaba innosti etenkin lapsia ympäristön huomioimiseen.

Iin Lions Club tempaisi puhtaan veden puolesta. Jukka ja Seija
Pietikäinen, sekä Vesa Hanhisalo Ilmastotorilla perjantaina.

Myrskyvaroitus ry:n puheenjohtajan Timo Tyrväinen kiteytti ensimmäisen IlmastoAreenan ”Ei ilmastoahdistukselle-Kyllä ilolle ja
toivolle”.

IlmastoAreenan lavoilla ja
Ilmastotorilla oli festivaalihengessä tarjolla monenlaista ohjelmaa ja toimintaa
koko kaksipäiväisen ilmastofestivaalin ajan.
Päälavalla ratkottiin autoilun tai vaikkapa kuluttajavalintojen vaikutuksia
ilmastoon. Tubettaja Roni
Back keräsi tapahtuma-alueen täyteen etenkin nuorta väkeä, joka jonotti selfietä
idolinsa kanssa jopa kaksi tuntia. Tähtitieteilijä Esko
Valtaojan ”Teoilla ihminen
pelastuu” sai monet ajattelemaan ilmastonmuutosta
ja siihen vaikuttamista iloisemmin ja välttämään ilmastoahdistusta tai -hysteriaa.

Huilingin lavan katsomo täyttyi Ilmastoskaban
ja puoluejohdon tentin aikoihin. Kirkossa kuultiin ja
nähtiin musiikkiesitystä. Ilmastotorilla oli mahdollista
tutustua moniin käytännön
ratkaisuihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
IlmastoAreenan lopuksi mieskuoro Huutajat esitti omalla persoonallisella
tyylillään lauluja eri maista,
joissa ilmastoasiat koettiin
luontokokemusten kautta.
Ensimmäinen Iin ilmastofestivaali päättyi Myrskyvaroitus ry puheenjohtaja Timo
Tyrväisen osuvaan kiteytykseen ” Maailmanlopun maalaajia riittää. Tulevaisuus

on kuitenkin toivoa täynnä,
mutta asioihin on tartuttava
nyt. Ei ilmastoahdistukselle
- Kyllä ilolle ja toivolle.
On harhaa kuvitella, etteivät muut tekisi mitään.
Kaikkialla maailmassa tapahtuu valtavasti ja Kiina
satsaa valtavia summia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Innovaatioilla ei ole
rajoja ja Suomi voi vaikuttaa huomattavasti kokoaan
enemmän. Puhtailla ratkaisuilla tuetaan työllisyyttä ja
hyvinvointia. Iissä tämä on
ymmärretty parhaiten Suomessa”.
Ohessa ilmastofestivaalin antia kuvien muodossa.
MTR

Neea Tikkanen Oulusta sai himoitsemansa selfien ja nimmarin. Tätä hetkeä päästä kuvaan
Ronin kanssa jonotettiin jopa
kaksi tuntia.

Jarno Pyöriä poikansa Viljamin
kanssa poikkesivat Nesteen
osastolla kuulemassa 100 prosenttisesti uusiutuvasta NesteMy dieselistä. Jarno kertoi
vaihtaneensa tähän ympäristöystävälliseen vaihtoehtoon
ja olevansa erittäin tyytyväinen. NesteMy sopii kaikkiin
dieselautoihin ilman mitään
muutostöitä.
Päivi Kaukua ja Maija Tahkola esittelivät Tuunataan Työtä-hanketta ja Iin Hävikkiruokaviikkoa. Hävikkiruokaviikkoa vietetään Iissä 9.-15.9.

Valion esittelyteltassa kerrottiin keinoista päästä hiilineutraaliin
maitoon vuoteen 2035 mennessä. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes sai vieraillessaan seurakseen Heidi Kuivajärven, Tuuli Hakalan, Anu Kaukovirta-Norjan ja Minna Jaaran, joka
on opiskellut Teijon opettamana.

Mieskuoro Huutajien alppitorvet olivat paikalliselta rakennustyömaalta löydettyjä uusiomuoviputkia.

Luomusti parasta. J-J Lihan Juuso Jussila myi Ilmastotorilla luomutilansa tuotteita. Viereisessä H2O teltassa oli myynnissä J-J Lihan luomulihasta valmistettuja herkullisia burgereita.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen piirin teltalla. Vasemmistoliiton Oulun piiri
on varannut rahaa ikimetsän hankintaan Pudasjärveltä. Tästä summasta käytettiin 5 euroa kohteeseen, jokaisen pyöräytyksen osalta, joka osui numeron 10 kohdalle. Näin moni festivaalivieras pääsi
kokemaan osallistuvansa ikimetsän hankintaan.

Äänestämme joka päivä lompakollamme
tehdessämme päätöksiä mitä ostamme
ja mistä. Näin voimme jokainen vaikuttaa tuotteiden ympäristöystävällisyyteen,
Iin
kunnanjohtaja Ari Alatossava
totesi IlmastoAreenan päälavan juontaja Päivi Annalalle.

Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela
sparrasi puolueiden johtoa Iin
asioihin.

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN
JA YRITYKSIIN IISSÄ.

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
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Yrittäjät mukana ilmastotalkoissa
Iissä vietettiin kuluneen viikon
vaihteessa IlmastoAreena -tapahtuma. IlmastoAreena tilaisuus sopii erityisen hyvin pidettäväksi
Iihin. Ii voitti Euroopan komission
RegioStars 2017 -kilpailun ilmastonmuutos-kategorian.
Kunta ja kuntalaiset ovat saaneet positiivista mainetta ja se on
tullut vastaan myös minulle yrittäjänä vieraillessani ympäristökunnissa. Monen kanssa keskustellessa
ja kertoessani olevani iiläinen, vastakommenttina on ollut, että onpa
hienoa tuo teidän kuntanne ja kuntalaisten toiminta.
Iin Yrittäjät ovat myös omalta
osaltaan osallistuneet tähän ilmastotyön edistämiseen ja suomalaisen osaamisen esille tuomiseen
Paikallista-liikkeen avulla.
Iin Yrittäjätkin oli mukana IlmastoAreenassa Paikallista-liikkeen teemalla järjestämällä
arvonnan, jonka lopputulos ilmenee muualla kohdin tässä lehdestä.
Arvonnan yhteydessä käydyissä
keskusteluissa ilmeni, että Paikal-

lista-merkki ja teema tarvitsee vielä paljon julkisuutta, jotta se tulee
tunnetuksi. Monelle asia oli aivan
uusi.
Yrittäjät halutessaan osallistuvat kestävän kehityksen-, elinvoimanja
ympäristöarvojen
parantamiseen sekä iiläisen hengen nostattamiseen. Yritykset
sitoutuvat antamaan vapaamuotoisen lupauksen, että se haluaa
edistää toiminnallaan Iin resurssiviisautta ja vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä.
Sertifikaatti on maksuton ja sen
saanut yritys voi hyödyntää Paikallista –logoa omassa toiminnassaan.
Kun merkin käyttäjiä on riittävästi,
mahdollistaa se tarvittaessa yritysten yhteiskampanjoinnin.
Paikallista-merkin esillä pitäminen helpottaa asiakkaita valitsemaan paikallisia tuotteita ja
palveluita. Asiakkaat auttavat näin
valinnallaan osaltaan kunnan hyvinvoinnin kasvamisen työllisyyden ja verokertymän nousun
kautta. Jokainen kuntaan jätetty

euro tuottaa meille yhteistä hyvinvointia.
Liity sinäkin yrittäjä Paikallistaliikkeeseen.

Markku Koskela
Puheenjohtaja, Iin Yrittäjät ry

”Iin Yrittäjät ovat myös
omalta osaltaan
osallistuneet ilmastotyön edistämiseen ja
suomalaisen osaamisen
esille tuomiseen
Paikallista-liikkeen
avulla.”
Ilmastoareenaviikonloppuna yrittäjät
olivat avustamassa Iin kirkossa pidetyssä jumalanpalveluksessa, mukana
myös puheenjohtaja Markku Koskela.

Yrittäjät luovat työn
Uuden hallituksen onnistumista voidaan mitata työllisyysasteen
kehittymisellä. Jos työllisyysaste
ei parane, hallituksen talouspolitiikan pohja pettää ja sen mukana
koko hallitusohjelma murenee.
Tavoite – 75 prosentin työllisyysaste – on hyvä päämäärä, koska se on mitattavissa jatkuvasti.
Tuoreimmat työllisyysluvut osoittavat, että tavoite on erittäin haastava ja hallitus tavoittelee sitä
tällä hetkellä nousevan vastatuulen oloissa.
Hallituksen työtä ei helpota se,
että hallitusohjelmassa on työllisyystoimia vain nimeksi. Hallitus
turvautuu työmarkkinajärjestöjen
– myös yrittäjäjärjestön – apuun.
Moni on jo etukäteen tuominnut
työllisyysoperaation epäonnistumaan. Sanotaan, että järjestöt eivät
saa mitään aikaan, koska eivät ole
ennenkään saaneet.
Järjestöjä ei kannata kuitenkaan
etukäteen tuomita. On hyvä muistaa, että tällä kertaa hallituksessa
ovat mukana ne voimat, joita palkansaajajärjestöt ovat tuntuvasti tukeneet. Heillä on suuri intressi
saada oma hallitus onnistumaan.
Työllisyysasteen nostamisessa
yritysten rooli on keskeinen. Vuosina 2001-17 pk-yrityksiin syntyi
135 000 työpaikkaa. Jotta työllisyystavoite toteutuu, tarvitaan

pieniä ja suuria yrityksiä, jotka
työllistävät lisää. Suomen yrityksistä 93 prosenttia eli 265000 on
mikroyrityksiä, jotka työllistävät
alle 10 henkeä.
Yksinyrittäjiä on näistä noin 200
000. Hekin ovat tärkeitä työllisyyden näkökulmasta – silloinkin, kun
eivät palkkaa työntekijöitä. Tämä
johtuu siitä, että yksinyrittäjät työllistävät toisia yrittäjiä. Vain 10 prosenttia työskentelee yksin.
Työllisyysasteen nostamiseksi
on tärkeä lisätä osallistumisastetta eli sitä, että yhä useampi tarjoaisi työpanostaan työmarkkinoille.
Erityisen tärkeää saada työmarkkinoille mahdollisimman moni
25-64-vuotias. Tähän ikäryhmään
kuuluvista työvoiman ulkopuolella on jopa noin 450 000 yksilöä.
Työllisyysasteen
nostaminen
edellyttää sekä työn tarjonnan että
kysynnän lisäämistä. Pitää saada
yhä useampi ihminen tarjoamaan
työpanostaan ja yhä useampi yritys kysymään työtä.
Siksi tarvitaan toimia sekä tar-

”Työllisyysasteen nostaminen edellyttää sekä työn tarjonnan että kysynnän lisäämistä. Pitää saada yhä
useampi ihminen tarjoamaan työpanostaan ja yhä useampi yritys kysymään työtä,” toteaa Pentikäinen.

jonnan että kysynnän vahvistamiseen. Yrittäjäjärjestö on pitänyt
esillä vaikuttavimpia toimia, kuten
työttömyysturvan ja sosiaaliturvan
uudistamista sekä paikallisen sopimisen sekä työelämän joustavuuden laajamittaista lisäämistä.
Työmarkkinatkin ovat mark-

kinat. Työsuhde syntyy vain kysynnän ja tarjonnan kohdatessa. Ei
auta, jos keskitytään vain joko tarjonnan tai kysynnän lisäämiseen.
Tasapaino ratkaisee.
Keinoja on paljon. Tarvitaan
tahtoa ja rohkeutta toteuttaa niitä. Olennaista on nähdä, että työl-

lisyystavoite voi toteutua vain, jos
suomalainen pk-kenttä haluaa ja
voi tarjota enemmän työtä.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien
toimitusjohtaja.
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TÄSSÄ NUMEROSSA:
Markku Koskela: Yrittäjät mukana ilmastotalkoissa s. 2
Mikael Penttilä: Yrittäjät luovat työs s. 2
Ari Alatossava: Ilmasta vetovoimaa s. 3
Monien mahdollisuuksien Alarannan Kota s. 4

Villa Kauppila toiminut vuoden s. 5
Yrittäjä muutti toimintakoseptiaan s. 6
Pientuottajille yhteinen verkkoakuppa s. 6
Iin Yrttäjien hallitus s. 6

Iin uusi yrityskehittäjä esittäytyy s. 7
Paikallista -merkistä tunnistat iiläisyydestä ja
paikallisista arvoista ylpeän yrityksen s. 7
Kuusitoistavuotiaana koneenkuljettajaksi s. 8

Ilmasta vetovoimaa
Iin kunnan väkiluku on ollut
alkuvuoden kasvusuunnassa, parin miinusmerkkisen
vuoden jälkeen. Muuttovoittoa on tullut reilut 60 ja
asunto- ja tonttikauppa on
käynyt aiempia vuosia vilkkaammin. Halusimme tietää
Iihin muuttaneiden mietteitä ja kokemuksia.
Tilastokeskus kysyi Iihin
muuttaneilta muuton perusteista. Kolmen kärkeen sijoittuivat vastaukset, joiden
mukaan Iin imago ympäristöystävällisenä kuntana
on heidän mielestään hyvä,
Ii tarjoaa maaseutumaisen
asuin- ja elinympäristön ja
Iissä on edulliset asunnot.
Olemme viime vuosina
panostaneet puhtaan energian investointeihin, energian
säästöön ja siihen, että tästä
tulisi kaikkien iiläisten juttu. Tavoitteena on alusta asti
ollut saada kuntaan investointeja ja työpaikkoja sekä
kehittää kuntaa hyväksi paikaksi asua ja yrittää.
Alkuvaiheen ”Ii irti öljystä” ajatuksesta on toiminta laajentunut käsittämään
kaikki kunnan toiminnot.
Kuntalaiset ja yritykset ovat
lähteneet tähän toimintaan
mukaan monin eri tavoin.
Tästä on kasvanut yhteinen
juttu. Tehty työ on saanut
paljon julkisuutta niin Suomessa kuin maailmallakin.
Maailman
ensimmäistä Ilmastoareenaa lähdettiin
rakentamaan samalta perustalta. Tavoitteena on ollut
tarjota ensimmäistä kertaa
Suomessa uudenlainen foorumi ilmastoasioiden käsittelyyn. Aihetta lähestytään
positiivisella ja rakentavalla otteella, ei uhkia ja pelkoja
lietsoen. Sellainen ei mieles-

Step In Express tuo grillin sinne missä olet s. 9
Seikkailupäiväkoti Harjuntähti aloitti toimintansa s. 10
Jalat kannattaa hoidattaa säännöllisesti s. 11

Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

MYÖS LAHJAKORTIT

Iin Kemikalio-tekstiili
ja Luontaistuote
Laksontie 1, 91100 Ii
p. 08 817 3360

Avoinna ma - pe 9 - 17, la 9 - 13

IIN TYÖOSUUSKUNTA
Luotettavaa ja tuttua
siivoustoimintaa, asiointia, pyykinpesua
ym. kodinhoitoapua

040 828 9497

Huhtikuja 24, 91100 Ii
Muista kotitalousvähennys

Kosmetologipalvelut

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava
täni aja kenenkään etua.
Uskoisin, että koululaiset, lukuisat asiantuntijat
sekä päättäjät, erilaiset sidosryhmien edustajat ja runsaslukuinen yleisö saivat
varmasti kaikki ajankohtaista tietoa ja vahvistusta ilmastoasioiden tärkeydestä.
Itseni yllätti tieto, että vaateteollisuuden päästöt ovat
suuremmat kuin lento- ja
laivaliikenteen päästöt yh-

teensä. Ilmastoareena lunasti heti ensimmäisellä kerralla
lupauksen olla kaiken kansan ilmastofestivaali.
Ilmastoasioiden ohella Ii
sai runsaasti mediassa positiivista näkyvyyttä. Vieraita oli kaikkialta Suomesta
ja Ilmastoareena järjestelyineen, monipuolinen ohjelma
ja Huilingin tapahtuma-alue
saivat runsaasti kiitosta. Iso
kiitos tästä kuuluu Micro-

poliksen tuottajatiimille ja
muille järjestelyihin osallistuneille. Parannettavaakin
varmasti on, korjataan ne
ensi vuoden ohjelmaan. Tästä on hyvä jatkaa Iin ilmastotyötä ja käynnistää ensi
vuoden tapahtuman suunnittelu.

Ari Alatossava
kunnanjohtaja, Ii

”Tilastokeskus kysyi Iihin muuttaneilta muuton perusteista. Kolmen kärkeen
sijoittuivat vastaukset, joiden mukaan Iin imago ympäristöystävällisenä kuntana on
heidän mielestään hyvä, Ii tarjoaa maaseutumaisen asuin- ja elinympäristön ja
Iissä on edulliset asunnot.”

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

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit
SKY Kosmetologi
Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873

info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687, 08 817 4865

Mettovaaran hautauspalvelu

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
Seuraava Iiläinen ilmestyy 21.11. 2019.
Aineisto siihen toivotaan olevan toimituksessa
(info@iinlehti.fi tai vkkmedia@vkkmedia.fi)
14.11. mennessä.

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 2/2019
ilmoitusmyynti: Pauli Tiiro, Terttu Salmi,
Heimo Turunen
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Puutarhantie 29, Jakkukylä
T. Mettovaara 0400 387 047
Kiiminki 040 561 7399
www.kiiminginkukka.ekukka.fi
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TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

08 4156 3882
Vääränpolku 13, 91100 Ii
kuvastin@luukku.com

Laitakuja 4, Ii
• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

VARAA AIKA

puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Meillä myös ilta-aikoja

Huvilarakennukseen mahtuu majoittumaan 10 henkilöä. Kaikkiaan Alarannan Kodan rakennuksista löytyy 16 majoituspaikkaa.

Monien mahdollisuuksien
Alarannan Kota
KULUNVALVONTAKORTILLA JOKA
PÄIVÄ AVOINNA KLO 05.00-24.00

Kodinomaista ja
hellää hoivaa
ikääntyville ihmisille
Ii, Rimatie 11
Alice Pekkala
050 374 8956
Hoitajat 046 878 4542

Tervetuloa kirkkoon

www.iinseurakunta.fi

Rantakestilässä Iijoen rannalla
sijaitseva
Alarannan
Kota
mahdollistaa
monien juhlien ja koulutustilaisuuksien lisäksi rennon
lomailun ja elämästä nauttimisen. Kotarakennuksen
lisäksi alueella sijaitsevat
huvila, rantasauna ja grillikota taipuvat niin häihin
kuin rippijuhliin tai vaikkapa hiihtolomaviikon tukikohdaksi.
-Etsimme Oulun lähistöltä pientä rantasaunaa.
Nähdessämme paikan, ihastuimme niin, että rantasaunan lisäksi tuli hankittua
kokonainen yritys, Timo
Rita Ritako Oy:stä kertoo
Alarannan Kodan hankinnasta.
Vuonna 2002 rakennetut
tilat siirtyivät Ritan omistukseen vuonna 2008, jolloin
tehdyn saneerauksen yhteydessä kodan yläkertaan
rakennettiin viihtyisä nukkumatila. Huvilarakennusta
laajennettiin samalla 30 neliötä.
-Olin toiminut ja toimin
edelleen päätyökseni yrittäjänä, joten vuokraustoiminta tuli täydentämään
yritystoimintaani, Pipelifen
maalämpötuotteita ja jätevesijärjestelmiä päätyönään
markkinoiva Rita toteaa.
Alarannan Kodan hankintaan hän on ollut tyytyväinen, vaikka naurahtaakin
siellä oman lomailun muistuttavan työleiriä.
-Tilat vaativat monenlaista huoltamista pysyäkseen
kunnossa ja tarjotakseen asiakkaille miellyttävän kokemuksen, hän kertoo.
Alarannan Kodan asiakaskunta koostuu erilaisista
juhlatilaisuuksista, koulutuspäivistä,
polttariporukoista, valmistujaisista ja
lomanviettäjistä. Timo Rita
kertoo monien Iistä pois-

muuttaneiden
palaavan
vuosi vuodelta lomailemaan
kotikonnuilleen, tukikohtanaan Alarannan Kota.
-Yrittäjälle paras palaute
on tyytyväinen asiakas, joka
varaa tilat uudelleen, Timo
toteaa.
Alarannan Kodalta voi
varata pelkän kotarakennuksen tai yhdistää varaukseen vaikkapa saunomisen
tai huvilassa yöpymisen.
Myös huvila ja saunarakennus on mahdollista vuokrata ilman kotaa. Alueelle on
helppo tulla sekä maitse että
vesitse. Iijoen veneväylää
pääsee niin merelle kuin Iin
keskustaan.
Asiakkaiden käytössä on
soutuvene ja vuokrattavissa
vaikkapa kajakki tai polkupyörä.
-Tulevalle vuodelle tiedossa ovat ainakin kahdet
häät ja monia muita juhlia,
Timo Rita valottaa kodan tulevasta käytöstä.

Kodan pihalla Iijoen rannalla seisoessaan on vaikea
kuvitella tilaisuutta, johon
tilat eivät sopisi. Ajatukset

Timo Rita Alarannan Kotarakennuksen edessä kauniissa
elokuun illassa.

Alueelle on helppo saapua veneelläkin.

muuttuvatkin helposti haaveiluksi lomaviikosta näissä
tiloissa ja maisemissa. MTR
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VillaKauppila toiminut vuoden

Iin alueen taksit
yhdestä numerosta

0200 81 000

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm

B&B VillaKauppila sijaitsee Iijoen rannalla KulttuuriKauppilan
naapurissa.

Kelan suorakorvausmatkat
numerosta 0800 93150
Myös Valopilkku-sovellus!

kuljetusliike

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

Uniikkia majoitusta Iijoen
rannalla tarjoava VillaKauppila juhlisti ensimmäisen
toimintavuoden täyttymistä tarjoamalla kahvit kakkubuffetin kera.
-Vilkas ja työntäyteinen
vuosi on takana, kertoi Titta
Ervasti kantaessaan kakkuja
kahvipöytään yhdessä yrittäjäkollegansa Hanna Ahosen kanssa.
Ensimmäisten juhlavieraiden saapuessa, yrittäjät
totesivat toiminnan lähteneen käyntiin suunnitellulla
tavalla sekä työmäärän että
asiakasvirran osalta. Juhlakahveilla väkeä riitti koko
päiväksi, joten turhaan ei
kakkuja buffetpöytään kannettu.
Kunniavieraina paikalla olivat VillaKauppilan ensimmäiset yöpyjät, Sirpa ja
Timo Matinaho Tannilasta.
-Olimme ensimmäiset yövieraat vuosi sitten, joten
tulimme nyt juhlistamaan
muistoja. Samalla kävimme
Oulussa katsomassa ”Aavan meren tällä puolen”
MeriOulun kesäteatterissa,
Matinahot kertoivat.
VillaKauppilaa he kehuivat vuolaasti sekä paikkana että palvelunsa puolesta.
MTR

Sirpa ja Timo Matinaho Tannilasta olivat VillaKauppilan
ensimmäiset yövieraat toiminnan alkaessa.

Puh. 040 708 8146

Liikkuva huolto - siellä missä tarvitset

konehuoltopaakkola@gmail.com

www.konehuoltopaakkola.fi

HUOLLAMME JA KORJAAMME KAIKENLAISEN
RASKASKALUSTON MERKISTÄ RIIPPUMATTA,
PAIKANPÄÄLLÄ, SIELLÄ MISSÄ TARVITSET, SEKÄ
HALLITILOISSAMME PORKANTIE 4, 91100 II
• Komatsu Forest Oy:n merkkihuolto
• Liebherr maansiirtokoneiden merkkihuolto

Yrittäjät Titta Ervasti ja Hanna Ahonen sekä Hannan tytär valmiin kakkubuffetin ääressä.

www.ppy.fi
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Yrittäjä uudisti toimintakonseptiaan
Vuonna 2011 Juho Tauriainen aloitti innokkaana
päätoimisen valokuvaajan
uransa Iissä. Iin Kärkkäiseltä löytyivät hyvät toimitilat, jossa oli mukavasti tilaa
ja vilkas kauppakeskus loi
edellytykset liiketoiminnan
aloittamiselle.
Silloinen
kauppakeskuksen johtaja Matti Kustula ymmärsi nuorta yrittäjää
ja teki Juhon olon mahdollisimman helpoksi. Vuonna 2015 Kärkkäinen päätti
tehdä laajamittaisen remontin ja Studio Salama joutui
muuttamaan
kauppakeskuksen toiseen päähän. Uudet tilat sijaisivat ”iiläisten
ovella”, joka sinällään ei tuntunut pienen sulattelun jälkeen yhtään huonommalta
ajatukselta. Aikaa muuttoon
oli kuitenkin vain muutama
kuukausi ja liikepaikan vaih-

tuminen aiheutti ongelmia.
Asiakkaat eivät löytäneet
Studio Salamaa tai luulivat
kuvaamon lopettaneen.
Tila osoittautui lopulta liian pieneksi, jotta siinä
olisi voinut tehdä järkevästi
studiokuvauksia. Studio Salamahan teki nimensä mukaisesti
studiokuvauksia.
Tämä oli Juhon alkuperäinen
ajatus. Koulu-, päiväkoti-,
rippi, - ja armeijakuvaukset
kasvattivat kuitenkin osuuttaan liiketoiminnassa.
-Ne veivät niin paljon aikaa, etten paljon muuta ehtinyt tehdä ja homma muuttui
melkoiseksi
tilkkutäkiksi,
Juho Tauriainen toteaa.
Oltuaan enemmän reissun päällä kuin studiolla,
Juho ”Salama” Tauriainen
laski konsultti Juha ”Vauhtipyörä” Aholan avulla kannattavaksi ottaa enemmän

aikaa kuvausreissuille. Samalla löytyi uusi toimitila Iin
Micropolikselta.
Salamassa otettiin käyttöön sähköinen ajanvaraus ja nyt reilun
vuoden verran Salama on
toiminut pelkästään ajanvarauksella.
-Aluksi kyllä pelotti se
muutos, jonka edessä olin.
Ajattelin, etteivät asiakkaat
löydä tai osaa tulla uuteen
paikkaan. Pelot osoittautuivat vääräksi, vaikka muutaman kerran olen oven
avannut kiukkuisena odottavalle asiakkaalle, Juho
naurahtaa.
Sittemmin on suunniteltu ja tehty opasteita. Nyt Salamassa tiedetään millaiset
opasteet opastavat parhaiten perille ja tilaus niistä on
tehty.
Iin Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi

ja Iilaakson toimitusjohtaja
Antti Tuomaalla ovat ottaneet uuden yrittäjän avosylin vastaan. Yhteistyö alkoi
heti uusiin tiloihin muuton
jälkeen. Muun muassa aamupalatilaisuuksia on pidetty neljä kappaletta, joissa
on käynyt yhteensä yli 100
yrittäjää. Seuraavat kolme
vuotta ovat Juholle erilaisia,
koska kunnan koulut ja päiväkodit kuvaa Kuvaverkko
Oy.
-Kilpailu on kovaa ja kilpailutuksia voitetaan ja niitä hävitään. Toivon mukaan
vuonna 2022 pääsen jälleen
kuvaamaan oman kylän lapsia, Juho Tauriainen toteaa ja
alkaa tekemään loppuvalmisteluita Kainuun prikaatin
kuvauksia varten, jotka ovat
elokuun viimeisellä viikolla.
MTR

Pientuottajille
yhteinen verkkokauppa
Oulun ja lähialueiden pientuottajille on avattu 22.8. yhteinen verkkokauppa Tilalta.
fi. Kauppapaikka vahvistaa
pientuottajien asemaa ja helpottaa samalla kuluttajien
mahdollisuutta hankkia lähialueella tuotettua ruokaa
ja muita tuotteita.
– Tavoitteenamme on
tarjota Oulun ja lähialueiden pientuottajille yksi yhteinen kauppapaikka, josta
kuluttaja löytää mahdollisimman monipuolisen kattauksen lähiruokaa ja muita
lähituotteita, Tilalta.fi-verkkokaupan idean isä ja kehittäjä Matias Koskelo avaa.

Pientuottajilta suoraan
kuluttajille

Juho Tauriainen on organisoinut Iin Yrittäjien aamukahvitilaisuuksia. Toukokuun tilaisuudessa pohdittiin muun muassa
verkostoitumisen tärkeyttä.

Iin Yrittäjät ry hallitus 2019
Puheenjohtaja
Markku Koskela
Koskelan Laki Oy
040 529 7697
toimisto@markkukoskela.fi
Varapuheenjohtaja, sihteeri
Tuija Alikoski
Tikkaskodit päiväkoti
0405 128 8722
alikoski.tuija@gmail.com
Rahastonhoitaja
Joona Österberg
PT Pohjanteko Oy
040 762 0083
joona.osterberg@pohjanteko.fi
Outi Kantola
Kauneushoitola Outi
0400 448 873
info@kauneushoitolaouti.fi
Pasi Outila
PT Outila Oy
044 208 5738
pasi@liikuntakeskusmove.fi

Veli Paakkola
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
0400 388 622
veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi
Juho Tauriainen
Valokuvaamo Studio Salama
040 743 8373
juho.tauriainen@studiosalama.fi
Eero Turtinen
Iin MP Oy
0400 287 230
eero.turtinen@iinmp.fi
Heimo Turunen
Iin lehti Oy
0400 385 281
info@iinlehti.fi
Iin Yrittäjien hallitus 2019. Edessä Tuija Alikoski, Markku Koskela,
Outi Kantola ja Pasi Outila. Takana
Eero Turtinen, Veli Paakkola, Heimo Turunen ja Juho Tauriainen.

Uudesta
verkkokaupasta
asiakas tilaa ruuan ilman välikäsiä suoraan pientuottajalta. Asiakkaalle on selvää,
missä ja milloin ruoka on
tuotettu, kuka sen tuottaa ja
millaisin menetelmin.
– Tilaus verkkokaupasta on myös yksi mahdollisuus tukea kotiseudun omaa
ruokatuotantoa ja pitää ruokaketju lyhyenä ja ympäristöystävällisenä, Koskelo
toteaa.
Verkkokauppa on selkeä ja helppokäyttöinen.
Esimerkiksi tuotteen noutoajankohta ja -paikka on mah-

dollisuus valita erilaisista
vaihtoehdoista. Tuottajalla
on käytössään myös Tilalta.
fi-mobiilisovellus.

Yhteistyössä Rekon
kanssa
Uusi verkkokauppa on ollut
luontevaa
toteuttaa
juuri Oulun ja lähialueen
pientuottajien kanssa: Oulun alueelle reilulla kuluttamisella on vankka jalansijan.
Oulun Reko-lähiruokaryhmä on jäsenmäärältään yksi
Suomen suurimmista: kaikkiaan siihen kuuluu noin 17
500 ihmistä.
–Tilalta.fi -kauppaa on
suunniteltu yhdessä Oulun
Reko-ryhmän kanssa. Uusi
kauppa vahvistaa osaltaan
ryhmän toimintaa ja samalla
toivottavasti tavoittaa myös
uudet kuluttajat, Koskelo toteaa.
Reko Oulu -lähiruokaryhmä on aloittanut toimintansa
Facebookissa vuonna 2015.
Rekolla tarkoitetaan reilua
kuluttamista suoraan tuottajilta kuluttajille.
Tilalta.fi -lähiruokakaupan pitkän tähtäimen tavoitteena on, että se laajenee
pientuottajien valtakunnalliseksi kauppapaikaksi.

Tilalta.fi tiedotus

nro 2/2019
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Iin uusi yrityskehittäjä esittäytyy
Olen Noora Huotari ja aloitin työt Iin yrityskehittäjänä
12.8. Aiemmin olen toiminut
yli 17 vuotta Satakunnassa
rahoitusmaailmassa eri pankeissa rahoittaen pk-yrityksiä sekä maatiloja. Viimeiset
1,5 vuotta toimin Oulussa
ProAgrialla yritysneuvojana.
Lapsuudesta asti Iin Oijärvellä vietetty vapaa-aika
on sitonut sydämeni Iihin, ja
nyt yksi unelmista on täyttynyt, kun pääsin aloittamaan
Iin yrityskehittäjänä.
Autan iiläisiä yrittäjiä, yrittäjyyttä suunnittelevia
sekä
yrityksiä,
joilla on kiinnostusta aloittaa liiketoiminta Iissä. Palveluihini kuuluvat mm.
perustamisneuvonta, liikeidean arviointi, startti- ja
tukirahahakemuksissa auttaminen, yritysten kehittäminen,
rahoitusneuvonta
sekä yritysyhteistyö.
Tulen ottamaan yhteyttä yrityksiin tarkoituksena
tuntea alueella toimivat yritykset ja vastata mahdollisiin tarpeisiin. Ja kun sinulle
yrittäjä tulee tarvetta neuvontaan, ota yhteyttä. Sellaista asiaa ei ole, etteikö
voisi kysyä, koitetaan yhdessä löytää parhaat ratkaisut yrityksellesi! Toimistoni
sijaitsee Iin Micropoliksessa.

Väriä syksyyn!
Kukat
syysistutuksiin,
sisustukseen,
lahjaksi
IIN KUK K AK AUPPA
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13

www.arvokovaoy.fi

Anna
Alinan auttaa!
Anna Alinan auttaa!

Alinan
auttaa!
Kotityöpalvelut
• Anna
• Hoivapalvelut
• Kotityöpalvelut
• Hoivapalvelut
Anna
Alinan
Etälääkäri• Kotisairaanhoitopalvelut • auttaa!
• •Kotisairaanhoitopalvelut
• EtälääkäriKotityöpalvelut
palvelut
Lapsiperheiden
kotipalvelut
• Hoivapalvelut
•
palvelut
perheiden
kotipalvelut
Alinan
auttaa!
• Lapsi
Kotityöpalvelut
• Hoivapalvelut
Kotisairaanhoitopalvelut
••Anna
• Etälääkäriilmainen
Kotisairaanhoitopalvelut
•Tilaa
• Etälääkäriperheiden kotipalvelut
palvelut
• Lapsikartoituskäynti!
Kotityöpalvelut
Hoivapalvelut
•
•
Puh.
044
455
6560
kotipalvelut
palvelut
Tilaa
ilmainen
kartoituskäynti!
• Lapsiperheiden
• Kotisairaanhoitopalvelut
Alina
Oulu
pohjoinen
– Ii • EtälääkäriTilaa
ilmainen
kartoituskäynti!
Puh.
044
455
6560
perheiden
kotipalvelut
palvelut
• Lapsi
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
Tilaa
ilmainen
kartoituskäynti!
Puh.
044
455
6560
www.alinahoivatiimi.fi
Alina
Oulu
pohjoinen
Puh.
044pohjoinen
455
6560
Alina
– Ii – Ii
TilaaOulu
ilmainen
kartoituskäynti!
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
Alina
Oulu
pohjoinen
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
Puh. 044 455 6560 – Ii
Alina-palveluista on
www.alinahoivatiimi.fi
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
Alina Oulusaada
pohjoinen – Ii
www.alinahoivatiimi.fi
mahdollista
www.alinahoivatiimi.fi
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
kotitalousvähennystä.

www.alinahoivatiimi.fi
Alina-palveluista
on
mahdollista
saada
Alina-palveluista
Alina-palveluista onon
kotitalousvähennystä.
Alina-palveluista
on
mahdollista
saada

mahdollista saada
mahdollista saada
kotitalousvähennystä.
kotitalousvähennystä.
kotitalousvähennystä.

Noora Huotari
Iin yrityskehittäjä

040 683 0541,
noora.huotari@micropolis.fi

Iin uusi yrityskehittäjä, Noora Huotari.

Step in Express grilliauto

Paikallista -merkistä tunnistat
iiläisyydestä ja paikallisista
arvoista ylpeän yrityksen
Iiläiset yritykset haluavat
olla mukana luomassa yhteistä tarinaa paikallisen
elinvoiman, työllisyyden ja
ympäristöarvojen
puolesta. Tästä ideasta on luotu
Paikallista -merkki. Paikallista–merkin kantavan yrityksen koti- tai toimipaikka
sijaitsee Iissä ja se työllistää
iiläisen yrittäjän tai useita iiläisiä. Paikallista-yritys on
sitoutunut edistämään Iin

resurssiviisautta, joka tarkoittaa kykyä käyttää erilaisia resursseja harkitusti ja
hyvinvointia sekä kestävää
kehitystä edistävällä tavalla.
Paikallista -merkkiin on liittynyt jo yli 40 iiläistä yritystä ja määrä kasvaa koko ajan.
Paikallista -merkin yritys voi saada tekemällä hakemuksen www.greenpolis.
fi/paikallista. Hakemus käsitellään yrittäjäyhdistyksis-

sä, ja lisäksi hakemus tulee
Iin Micropolikseen, jossa
avustetaan ympäristölupaus asian kanssa. Paikallista
-merkin yritys antaa ympäristölupauksen, jolla yritys
voi kehittää energia- ja materiaalitehokkuuttaan.
Energia- ja materiaalitehokkuustyö tuo yritykselle
monia hyötyjä, taloudellisia
säästöjä, laatua, yrityksen
maineen parantamista ja on

aito kilpailutekijä markkinoilla. Ympäristölupaus antaa hyvän mahdollisuuden
yrittäjälle viestiä tekemistään ekologisista ratkaisuista, jotka muuten voisivat
jäädä huomaamatta. Pienilläkin teoilla voi olla
merkittäviä vaikutuksia ympäristön kannalta.

tilattavissa eri tapahtumiin ja
tilaisuuksiin Iissä ja ympäristössä.

Matti Miettunen p. 040 516 1507

Tervetuloa aterialle
Step in -grillille,
os. Revontie 2 Haukipudas

Petri Leppänen

IIN YRITTÄJÄT OLIVAT MUKANA ILMASTOAREENA TAPAHTUMASSA
ja siellä oli Iin Yrittäjien Paikallista -arvonta ja voittajat oli seuraavat:
Vanhala Ritva (JJ-Liha, lahjakortti),
Kurttila Raija (Kalaliike Kuha, savulohi 1 kg),
Arvonnassa oikea vastaus: Iissä on tällä hetkellä 42 Paikallista-yrittäjää

ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
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Kuusitoistavuotiaana koneenkuljettajaksi

Kalle Klasilan työauto on hiukan kasvanut alkuaikojen mopoautoon verrattuna.

Huhtikuussa 2018 toimintansa aloittanut Maanrakennus Kalle Klasila on yksi Iin
Yrittäjien uusista jäsenistä. Yrittäjäperheessä kasvanut Kalle on kouluttautunut
maanrakennusalalle ja työskenteli kolme vuotta koneenkuljettajana
ennen
oman yrityksen perustamista.
-Kuusitoista
vuotiaana
aloitin koneenkuljettajana.
Työmatkat Ouluunkin kuljin tuohon aikaan mopoautolla, Kalle kertoo.
Töitä hän toteaa olleen
mukavasti ja telakaivinkoneen seisoneen viime talvena vain kuukauden. Tällä
hetkellä työkohde on Oulun yliopistollisen sairaalan
rakennustyömaalla. Maanrakennus Kalle Klasilan työkohteet sijaitsevat Oulun
talousalueella niin yritysten
kuin yksityisten tarpeita palvellen.
Yrittäjien yhteistyön Kalle näkee tärkeänä, joten liittyminen Iin Yrittäjiin oli tälle
moottorikelkkailua harrastavalle nuorelle itsestäänselvyys. MTR

RUOKEVA – RUOKAA
KESTÄVÄSTI JA
VASTUULLISESTI

Maanrakennus Kalle Klasila palvelee asiakkaita telakaivinkoneella.

Tule testaamaan oma ja yrityksesi
kunto, saat vinkit kuinka edetä
eteenpäin!

HIKOILEMATTA JA
HENGÄSTYMÄTTÄ!
Iin tai lähialueen tuottaja! Iissä halutaan syödä paikallista ruokaa – lihaa, kalaa ja juureksia.
Tule kuulemaan ostajien tarpeista ja kertomaan tuotteistasi. Pienetkin määrät kiinnostavat!

Hyvinvointimitta
uksissa kartoit
etaan
kehonkoostum
usta, puristusvo
imaa ja
kestävyyskuntoa
.
Yrityksen kuntot
estissä asiantu
ntija
katsoo tilinpää
tösten perusteel
la mikä
on yrityksesi arv
o. Testit ovat
helppoja
ja nopeita nyk
ytilan kartoittam
iseen.
Tilaisuus on ma
ksuton ja avoin
kaikille
yrittäjille!

Maistuva Ii -tilaisuus
to 12.9.2019 klo 15–18, Ii, Henkilöstöravintola Merta, Suvantolantie 3
• Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti, Soila Hiltunen, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
• Iin kunnan ruokahankinnat ja tarpeet; tutustuminen keskuskeittiöön, Anne Hautamäki, Iin
ateria- ja tilapalveluliikelaitos • Hankintayhteistyö, Katri Sipola, Monetra Oulu Oy Hankintapalvelut • Tuottajan puheenvuoro • Iin Ruokahävikkiviikko, Päivi Kaukua

Katso myös PoPLin
palvelut yrityksille:
www.popli.fi/
aikuisliikunta

Ilmoittautumiset viimeistään to 5.9. www.proagriaoulu.fi/maistuva-ii-tilaisuus
Lisätietoa: soila.hiltunen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 0400 182 584
Kuva: Jiri Halttunen

www.iinjh.fi

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

Monipuolista palvelua:
Jäteastioiden
tyhjennys
Roskalavojen
vuokraus/tyhjennys

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Haukiputaalla ti 3.9. klo 12-15 Jatuli
Iissä ti 3.9. klo 16-19 Nättepori
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Step In Express tuo grillin sinne missä olet
Iiläinen yrittäjä Matti Miettunen on luotsannut Haukiputaan keskustassa toimivaa
Step In grilliravintolaa vuoden 2018 alusta.
-Ensimmäiset pihvit paistoin alalla vuonna 1999. Välillä meni kymmenen vuotta
rakennushommissa Ruotsissa ja Norjassa. Suomeen palattuani työskentelin vuoden
Step In työntekijänä ennen
kuin ostin paikan.
Töitä ja asiakkaita on riittänyt mukavasti, paljasjalkainen iiläinen yrittäjä kertoo.
Haukiputaan grilliravintolan lisäksi hänellä on käytössään liikkuva yksikkö, jolla
grillipalvelut saapuvat näppärästi tilaisuuteen kuin tilaisuuteen.
-Monenlaisissa tilaisuuksissa olemme olleet mukana
ja häätilaisuuksien jatkotkin
on hoidettu, Matti kertoo.
Yrittäjän lisäksi työntekijöitä on sesongista riippuen

kahdesta kolmeen. Myös Matin puoliso Piritta Palovaara
aloittaa yrityksessä vanhempainvapaalta palatessaan.

Yrittäjien
yhteistyötä
Miettunen pitää tärkeänä,
vaikkei kolmen pienen lapsen isänä juurikaan ole eh-

tinyt
yrittäjäyhdistyksen
toimintaan vielä osallistua.
MTR

Kasvuhaluisia nuoria
yrittäjiä
Alle 35-vuotiaista yksinyrittäjistä peräti 90 prosenttia
haluaa kasvattaa yritystoimintaansa.
Suomen Yrittäjien kyse-

KESÄ JATKUU KOTIMAISELLA
KALALLA HERKUTELLEN

15,50€/kg

SIIKAA INARISTA
JA PERÄMERESTÄ

PAINO. N. 0,5KG

8,80€/kg
4 kpl 10€

PERATTU MAIVA
NAHKISAIKA
PARHAIMMILLAAN

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin kalaa riittää
Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00
Seuraa meitä
myös
Facebookissa

Majakka Konintie 4, A 91100 Ii

Mennään bussilla
Matti Miettunen Step In Express grilliautoineen kotipihallaan Iissä.

Tutkimus: Puolet yksinyrittäjistä
tienaa alle 2000 euroa
Suomen Yrittäjien kyselytutkimukseen osallistuneista
yksinyrittäjistä 48 prosenttia
kertoi tienaavansa alle 2 000
euroa kuukaudessa.
Vuonna 2016 tehdyssä
vastaavassa kyselyssä alle
kaksitonnia
ansainneiden
vastaajien osuus oli 51 prosenttia, eli heidän osuutensa
on pienentynyt hieman kuluneiden kolmen vuoden aikana.
Noin joka neljäs yksinyrittäjä kertoi tekevänsä
töitä keskimäärin yli 50 tuntia viikossa. Vain joka viides
ilmoitti lomailevansa vuosittain kuukauden tai yli kuukauden.
Jaksamisessa yksinyrittäjät jakautuvat kahtia: 47
prosenttia ilmoitti, ettei ole
kokenut haasteita jaksamisessa, mutta toinen puoli yksinyrittäjistä oli toista mieltä.
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lytutkimus kertoo, että yksinyrittäjät ovat kaikkinensa
kasvuun tähtäävää väkeä:
kaksi kolmesta (67 prosenttia) ilmoittaa tavoittelevansa kasvua.
Toimialoista kasvuhalukkaimpia oltiin kaupan saralla. Tärkeimpinä kasvun
keinoina yksinyrittäjät pitävät uusien tuotteiden ja palveluiden
lanseeraamista,
verkostoitumista sekä työntekijöiden palkkaamista.

Työllistäminen
hankalaa
Vastauksissa esiin tulevat
esimerkiksi työntekijöiden
palkkaamiseen liittyvät ongelmat.
– Työllistäminen koetaan
kalliiksi ja riskialttiiksi. Tällä
hetkellä yritystoiminta henkilöityy yrittäjään itseensä,
eikä omaa työaikaa voi rajattomasti lisätä, Suomen
Yrittäjien toimialapäällikkö
Mika Hämeenniemi taustoittaa.
Kyselyyn osallistui kaikkiaan lähes 1 900 yksinyrittäjää. Vastaajista ne, joilla oli
ollut joskus työntekijä, koki-

vat työllistämisen riskin ja
kalleuden yrityksen kasvua
rajoittaviksi tekijöiksi useammin kuin vastaajat, jotka
olivat toimineet koko ajan
yksin.
Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö
Harri Hellstén toivoo, että
jatkossa työllistämistä helpotettaisiin.
– Työmarkkinarakenteilla on merkittävä ohjaava
vaikutus siihen, halutaanko työtä teettää työsuhteessa
vai toimeksiantona tai jätetäänkö työ tekemättä kokonaan, Hellstén muistuttaa.

Perhevapaat osin
pitämättä
Perhevapaiden suhteen yksinyrittäjien tilanne poikkeaa palkansaajista.
Yksinyrittäjinä toimivista
äideistä joka viides ilmoitti
jättäneensä perhevapaat kokonaan käyttämättä. Isistä
alle puolet oli (47 prosenttia)
oli ollut isyysvapaalla, mutta
vain kolme prosenttia kertoi
olleensa hoitovapaalla.
Osittaista hoitovapaatakin oli käyttänyt vain kak-

si prosenttia yksinyrittäjinä
työskentelevistä isistä.
– Yrittäjien asemaa perhevapaissa todella kannattaa parantaa, se on erityisesti
lasten etu, Suomen Yrittäjien
Harri Hellstén sanoo.
Yksinyrittäjyyden yleistyminen on ollut työ- ja yrityselämässä
2000-luvun
merkittävin trendi. Yksinyrittäjyys on tällä hetkellä jo Suomen yleisin
yritysmuoto.
Vuosituhannen
alussa
yksinyrittäjiä oli Tilastokeskuksen mukaan 123 000 kun
viime vuonna yksinyrittäjiä
oli jo 182 000.
Yksinyrittäjien
yleisin
yritysmuoto on toiminimi,
mutta osakeyhtiöiden osuus
on noussut vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn verrattuna.
Yksinyrittäjät ovat kaiken
kaikkiaan korkeasti koulutettua väkeä: yli puolella on
ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto

Yrittäjät tiedotus

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT

Tervetuloa! Iin yrittäjät ry

Taksit 2 kpl
8 paikkaisia (13 lasta)

0440-688 670
Bussit 16 ja 40 -paikkaiset

0442-390 679
Autoissa invavarustus

MR Nuohous Oy
040 7627 168
Metsätyö Korpela Oy
Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727
marko.korpela@pp1.inet.fi
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

pe 13.9.2019 klo 8 Iin Micropolis

Vierailijana fysioterapeutti Liisa Tuikkanen, aiheena
mm. yrittäjän arkiaktiivisuuden merkitys ja työhyvinvointi.
Aamiaisen tarjoaa Iin Micropolis Oy.

Iin Taksikyyti
Hannu Ukkola

Ilmoittautumiset
Juho Tauriainen
tekstiviestillä:
040 743 8373,
sähköpostilla:
juho.tauriainen@studiosalama.fi

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

www.vkkmedia.fi
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"

ROMUT
RAHAKSI

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut,
isot kuin pienetkin erät.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

KONE- ja KAIVUTYÖ

ALASAARELA
Arto Alasaarela 0400 686 252

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut
vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266, 91100 Ii
timo.ojala@pp9.inet.fi
Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032

Touhula Harjuntähden piha tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet leikkiin ja liikuntaan. Jalkapalloa voi pelata kuin Messi oikealla keinonurmella.

Seikkailupäiväkoti Harjuntähti
aloitti toimintansa
Touhula Harjuntähti on
luonnonläheinen
seikkailupäiväkoti, joka sijaitsee
Iin Liesharjulla, Harjunkujalla. Touhula Harjuntähti avautui elokuussa 2019 ja
päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatuksen lisäksi myös esiopetusta. Päiväkodin pihalla
on monipuolinen leikkivälineistö ja vapaan leikin alue.
Osa päiväkodin pihasta on jätetty luonnontilaan,
jolloin lapset pääsevät leikkimään omassa ”metsässä”.
Päiväkoti sijaitsee erittäin
rauhallisella paikalla, metsän ympäröimänä. Päiväkodin sisätiloista löytyvät
muun muassa kiipeilyseinä,
puolapuut, kiipeilyköydet
sekä voimistelurenkaat.
-Työntekijöitä päiväkodissa on lisäkseni seitsemän
ja lapsia tällä hetkellä 53.
Muutamalle lapselle on vielä tilaa, päiväkodin johtaja
Henna Uutela kertoo.
Rovaniemellä aiemmin

Touhula päiväkodissa työskennellyt Uutela vastaa Iissä sekä Harjuntähden että
Tikkaset päiväkotien toiminnasta.
Iitä hän pitää vireänä ja
aktiivisena paikkana, jossa
on positiivinen asenne tulevaisuuteen.
-Meillä on mukava työporukka, jonka kesken vallitsee
hyvä työilmapiiri ja tunnelma. Oli helppo tulla työskentelemään paikkaan, jossa
työntekijät tuntevat asiakasperheet, heinäkuun puolivälissä tehtävässään aloittanut
Uutela toteaa.
Harjuntähden seikkailukasvatuksessa
korostuvat
luonto- ja ympäristökasvatus, kokemuksellinen ja aidossa luontoympäristössä
oppiminen, itsetunto- ja

kaveritaidot, sekä itsensä
rohkeaksi
haastaminen.
Harjuntähdessä on myös lai-

toskeittiö, jossa valmistetaan
Iin Touhula-päiväkotien kotiruoka. MTR

Päiväkodin johtaja Henna Uutela peilileikissä päiväkotilaisten kanssa.

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Harjuntähdessä seikkaillaan lähimetsässä. Lastentarhanopettaja Marika Rousu esikouluryhmän kanssa mustikoita maistelemassa.
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Jalat kannattaa hoidattaa
säännöllisesti
Jalkahoitaja Tanja Kähkönen
on kohta kymmenen vuotta tehnyt jalkahoitoja aluksi
päätoimisena ja viime vuodet sivutoimisena yrittäjänä. Hän on koulutukseltaan
lähihoitaja ja jatkanut sen
jälkeen jalkojenhoidon ammattitutkintoon.
- Moni saattaa tunnistaa
ja muistaa minut Tanja Kurolana, kun tein aikoinaan
jalkahoitoja Iissä ja lähikunnissa, Olhavassa asuva Tanja Kähkönen mainitsee.
Tanja on syntyisin Rovaniemeltä, josta hän aikoinaan
lähti opiskelun ja työn perässä Tampereelle. Tampereelta
Ouluun Tanja muutti jalkahoitajan opintojen perässä.
Hän perusti yrityksen ja teki
jalkahoitajana töitä Iin sekä
Oulun seudulla itsenäisenä
yrittäjänä. Väliin hän oli jonkin aikaa töissä perheyrityksessä Kemijärvelläkin, josta
hän muutti lähihoitajan töihin Vaasaan ja Olhavaan
hän palasi, kun vuokralaiset
lähti ja oli sopiva aika palata kotiin.
Tanja
oli
aikoinaan
ihastunut ja ostanut yli
kymmenen vuotta sitten entisen Olhavan osuuskaupparakennuksen, jota hän oli
pitänyt joitakin vuosia vuokralla. Kun hän muutti kolmisen vuotta sitten takaisin
Olhavaan, hän ryhtyi miehensä kanssa remontoimaan
siihen kotia perheelleen, jossa ”haikarat” alkoivat vierailla. Nyt Tanjalla on kaksi
pientä lasta; poika ja tytär.
- Olen nyt muutaman
vuoden tauon jälkeen aloittamassa jalkahoidot osaaikaisena
työnä.
Teen

30

VUOTTA

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmiskodit laatua ja palvelua arvostaville
yli 30 vuoden
kokemuksella.
Tanja Kähkönen piirtämiensä lemmikkikuvien kanssa.
ajanvarauksella jalkahoitoja kahtena päivänä viikossa Iilaakson fysioterapian
tiloissa, joka sijaitsee Laitakuja neljässä. Teen myös
kotikäyntejä, Tanja kertoi ja
pyysi soittelemaan tai varaamaan ajan suoraan netissä
iinjalkahoito.com.
Tanjalle käy nyt myös
korttimaksut, käteinen sekä
ePassi, joka on nykyaikainen
henkilöstöetujen maksuväline. Esimerkiksi monilla
työpaikoilla henkilöstö on

saanut käyttöönsä verotukia
ja työsuhde-etuja työnantajan valinnan mukaan, joita
voi hyödyntää mm. jalkahoidoissa
- Tykkään työstäni jalkahoitajana ja nykyisin asiakkaissani on hyvin paljon
keski-ikäisiäkin. Ja jos on jokin perussairaus, jalat kannattaa hoidattaa ainakin
kerran vuodessa. Asiakastyö
on hyvin mieluisaa ja asiakkaat loistavia, Tanja sanoi.

Muotokuvapiirroksia
lemmikeistä
Tanja kertoi aloittaneensa
piirtämisen uudelleen muutama vuosi sitten. Taidepuoli on tullut mielenkiintoisesti
Tanjan kuvioihin mukaan.
Hänellä on ollut taidenäyttelyjä syksystä 2018 lähtien
Torniossa ja Rovaniemellä. Syyskuun alussa hän
on Rovaniemi-viikolla Villa Vinkkelissä koko viikon
piirtämässä paikan päällä.
Huhtikuussa 2020 on sovittu
taidenäyttely Tornion Taidekamarille sekä syyskuussa
2020 on toinen taidenäyttely Cafe Rohkifiinissa. Taidepuoli oli lähtenyt Tanjan
omien sanojen mukaan vahingossa kehittymään eikä
hän vielä tiedä, mikä siitä
kehittyy.
- Piirrän muotokuvia lemmikeistä ja postikortteja sekä
suunnittelen yrittäjäystävän
Anne Veijolan kanssa kangaskuoseja ja -malleja, joita
on tulossa myyntiin verkkokauppaan nyt syksyn aikana. Taideteoksiani pääsee
näkemään Taide ja Käsityö
-verkkokaupassa ja kotisivulla tanjakahkonen.com.
RR

Tanja Kähkösen hoitamassa
Hanna-Maaria Ikosen jalkoja.
Kuvakin on Hanna-Maarian ottama.
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VUOTT

ÄLÄ TINGI
LAADUSTA,
VALITSE
KODIKSESI
JT-TALO

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

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

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

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

www.pohjoistavoimaa.fi
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puhtaasti
tuulivoimalla
Monipuolinen rakennusalan osaaja
Rakennusyhtiö Observo Oy on rakennusurakointiyritys Oulun Haukiputaalla.
Rakennamme kotimaisille ja kansainvälisille kauppaketjuille, teollisuuskonserneille,
julkishallinnolle, vuokra-asumispalvelujen tuottajille sekä asunto-osakeyhtiöille.
Vuosien tuoma kokemus rakentamisen parissa tuo varmuutta ja näkemystä
kaikkiin toimintoihimme. Asiakkaan toiveiden noudattaminen yhdistettynä asiantuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää:
www.observo.fi

www.megatuuli.fi

Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510

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

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Energiapuukaupan
luotettava
kumppani.
Ota yhteyttä:
www.vapo.com/energiapuu
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Lapland Tour 2019 Haminan koululla

Motoristit koulukiusaamista vastaan

Pörhön autoliike oli tuonut koeajoon sekä täyssähkö että kaasuautoja. Biokaasulla kulkevaa Seat Leon TGI autoa toimittajalle esittelivät ennen koeajoa Kauko Karhu ja Juuso Hannuksela.

Tubettajan pitää tehdä hauskoja videoita halutessaan vaikuttaa
katsojien ympäristöasenteisiin. Tylsä tuputtaminen ei kiinnosta ketään, oli Roni Backin ilmastoahdistusta vähentävä sanoma
kuulijoilleen.

Tubettaja Roni Backin saapuminen lavalle sai kännykkäkamerat
surisemaan ja etenkin nuorison täyttämään tapahtuma-alueen.

Motoristit koulukiusaamista vastaan Lapland Tour 2019 vieraili Haminan koululla osoittamassa, etteivät motoristit hyväksy kiusaamista. Motoristien puolesta puhumassa Ari Santaharju.

Haminan koulun pihalle saapui maanantaina 12.8.
moottoripyörien letka. Iin
Shellille kokoontuneet 84
pyörää ajoivat näyttävästi
kylän halki Motoristit koulukiusaamista vastaan Lapland Tour 2019 kiertueen
ensimmäiselle koululle.
Motoristit koulukiusaamista vastaan (MKKV) lähti liikkeelle Tampereella
syksyllä 2013 motoristien
keskuudessa
syntyneestä
ajatuksesta kutsua kokoon
asiasta kiinnostuneita moottoripyöräilijöitä, jotka ajaisivat ryhmänä kouluihin
puhumaan oppilaille kiusaamiseen liittyvistä asioista
ja ottamaan siten yhteisönä kantaa koulukiusaamista vastaan.
Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä toiminnallaan
vähentämään koulukiusaamista ja vaikuttaa yleisellä
tasolla myönteisesti koulun
ilmapiiriin ja oppilaiden
asenteisiin, rohkaista puut-

tumaan kiusaamiseen ja
kannustaa auttamaan toinen
toistamme.
-Olemme tähän mennessä vierailleet 257:llä koululla. Vuosittain ohjelmassa on
noin 50 ala- tai yläkoulua,
tapahtumakoordinaattori
Susanna Soppi kertoo.
Lapland Tour 2019 on
laatuaan neljäs ja samalla viimeinen tässä muodossa toteutettava kiertue. Iin
lisäksi kohteina ovat Rovaniemi, Kolari, Äkäslompolo
ja Hetta.
Motoristit Koulukiusaamista Vastaan Ry:n tiedottaja Marko Saarinen kertoo
Iihin saapuneen 84 pyörän
määrän olevan suuri arkitapahtumalle. Keskimäärin
hän toteaa tapahtumissa
olevan mukana 45 pyörää.
Arkitapahtumissa
suurin
määrä on ollut 125 ja viikonlopputapahtumissa 238 pyörää.
Yhteistyökumppaneiden ansiosta tämän kertai-

Iiläinen Rauno Ojala osallistui tapahtumaan moottoripyöräilevänä koulupastorina ja lapsen vanhempana.

selle kiertueelle oli saatu
mukaan taikuri Luttinen,
joka ilahduttu koululaisia
esityksellään. Salitapahtuman jälkeen pihalla olleet
moottoripyörät kiinnostivat

Pentti Airaksinen esitteli kehittämäänsä sähköpyörää, jolla lyhyet
työmatkat taittuvat helposti ja saasteettomasti ympäri vuoden.

Urpo Taskisen Vellomobil kiinnosti Ilmastotorilla vierailleita.
Urpo oli polkenut paikalle Ruotsin puolelta ja totesi luopuneensa
autosta 10 vuotta sitten. Vellolla hän polkee jopa 200 kilometrin
päivämatkoja, huippunopeuden noustessa lähes 90 kilometriin
tunnissa.

Haminan koululla vierailleet 84 moottoripyörää kiinnostivat koululaisia ja olivat näyttävä näky.

useimpia oppilaista ja monet selfiet otettiin näyttävien pyörien kanssa. Kuvien
oton jälkeen motoristien
matka jatkui kohti Rovaniemeä. MTR
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Maailmanmatkaaja maailman suurimmasta Iistä
Iin Vanhassa Haminassa
lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyttä Seppo Välikangasta voi syystä nimittää
maailmanmatkaajaksi. Lukion jälkeen vuonna 1971
alkanut matka on vienyt
miestä maasta ja maanosasta toiseen.
-Lähdimme kavereiden
kanssa lukion jälkeen Ruotsiin. Tarkoitus oli olla kesätöissä kolme kuukautta,
Seppo kertoo.
48 vuotta myöhemmin
hän on nähnyt yli 80 maata
ja asunut yhdessätoista eri
valtiossa. Ruotsissa vierähti aluksi vuosi kemian tehtaalla, jonka jälkeen Seppo
löysi itsensä eräänä aamuna liftaamassa tienlaidalta. Tuolloin alkanut kolmen
kuukauden reissu vei miehen liftaten halki Euroopan
ja Pohjois-Afrikan nukkuen
rannoilla ja puistoissa.
Kesällä 1973 Seppo muutti Norjaan, jossa vierähti 15
vuotta erilaisissa työtehtävissä. Työt vaihtelivat TVohjelmien ja videofilmien
käännöstöistä erilaisiin sairaalatöihin. Mahtuipa joukkoon
ristisanatehtävien

laatimista, hengenpelastajana toimimista sekä yleisurheilu- ja hiihtovalmentajan
työt. Neljä vuotta hän opiskeli Norjan Urheilukorkeakoulussa (NIH) erikoistuen
urheilufysiologinaan. Seppo oli myös Holmenkollenin
kisojen aikaan useampana
vuonna huolehtimassa Suomen maajoukkueesta.
-Harrastin itse monipuolisesti urheilua, eniten
jääkiekkoa,
suunnistusta,
laskettelua, kestävyysjuoksua ja ultrapitkää hiihtoa
(50-100 km).
Maratonin
juoksin aikaan 2.32,00, Seppo kertoo omasta urheilutaustastaan.
Vuonna 1987 hän teki 3
kuukauden matkan Amerikkaan, kohteina USA,
Meksiko ja Kanada. Kyseisen vuoden syksyllä tarjolla
olisi ollut paikka Toronton
yliopistoon
urheilulääkärin opintoihin. Lehdessä ollut ilmoitus työntekijöiden
hakemisesta kiinteistöalalle
Espanjaan sai kuitenkin Sepon huomion ja edessä oli
muutto Teneriffalle.
Vuosikymmenen vaihduttua 90-luvuksi, suunta-

na oli Portugalin Algarve.
Siellä Seppo oli työn ohessa perustamassa Algarven
Suomi-Seuraa, jonka sihteerinä hän toimi viisi vuotta.
Kiinteistöalan suhteidensa ansiosta hän sai erilaisia
tarjouksia ja pyyntöjä lähteä
osakkaaksi yrityksiin. Eräs
näistä johti Sepon muuttoon
Filippiineille vuonna 1995.
-Rakensimme Goalle ja
Balille luksuskohteita, jotka myytiin rikkaille filippiiniläisille. Parhaimmillaan
alaisinani oli 550 työntekijää, Seppo toteaa kiihkeästä
90-luvusta.
Myöhemmin hän asui
kolme vuotta Australiassa,
josta jälleen Balille Indonesiaan 600 työntekijän päälliköksi.
-Työpäivät
venähtivät
12-14 tuntisiksi. Lomaa en
ollut pitänyt vuosikausiin ja
vauhti oli kiihkeää. Ensimmäisellä 3 päivän lomallani
sain ensimmäisen lomapäivän aamuna sydänkohtauksen. Kesti yhdeksän tuntia
ennen kuin pääsin saarelta sairaalaan. Siitä jäi pysyvä vaurio sydämeeni, Seppo
kertoo elämänarvoja muut-

taneesta kokemuksesta.
Monien vaiheiden jälkeen Seppo muutti Singaporesta Espanjan Marbellaan
vuonna 2010, jossa edelleen asuu ja työskentelee
lomakiinteistöalalla, yhtiökumppaninaan englantilainen liikemies. Perheeseen
kuuluvat
filippiiniläinen
vaimo ja poika, joka opiskelee Brightonin Yliopistossa
Englannissa taloutta ja liikeelämää.
Kesät Seppo viettää perheineen Iissä aina kun se
on mahdollista. Maailmanmatkaajan lepopaikka on yli
kahdenkymmenen vuoden
ajan löytynyt Koirankarissa
sijaitsevalta mökiltä.
-Ii oli ja on erinomainen paikka kasvaa ja varttua. Olen aina ollut ja tulen
olemaan iiläinen ja kerron
olevani kotoisin maailman
suurimasta Iistä, Seppo valaisee.
Iitä hän pitää ainutlaatuisena paikkana maailmassa, joka on kehittynyt viime
vuosina merkittävästi saatuaan paikkakunnalle uusia
ihmisiä, joilla on visioita.
-Tarvitaan yksi henkilö,

Kymmenvuotiaana ensimmäistä kesää uitossa Iin Röyttässä työskennellyt Seppo Välikangas Uittomuseon edustalla. Sepon lapsuudenkotiin on matkaan vain kivenheitto.

jolla on visio. Jos hän saa intonsa tarttumaan muihinkin, kaikki on mahdollista.
Ei monikaan uskonut Iisun
nousuun maan johtavaksi
suunnistusseuraksi, eikä se
ilman Matti Haataista olisi
onnistunutkaan, Seppo antaa tunnustusta nuoruutensa suunnistusvalmentajalle.
Iin Vanha Hamina on tär-

Kunnostaan huolta pitävä mies on Espanjassa tuttu näky golfkentillä, kuntosalilla ja rantapoluilla. Kuvissa Cabopinon golfkenttä ja ranta Marbellassa.

Saarenrinteen tonttien haku alkaa
Illinsaaren
asemakaavan
muutos ja laajennus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
17.6.2019. Kaava on tullut voimaan 6.8.2019. Asemakaavassa
Illinsaaren
nykyisen asuinalueen läheisyyteen on osoitettu yksitoista erillispientalotonttia.
Asemakaavan
kaavamääräyksiä täydentämään
on laadittu rakentamistapaohjeet, joissa annetaan
tarkempia ohjeita tähän
Saarenrinteen
asuinalueen rakentamiseen liittyen. Rakentamistapaohjeiden
tarkoituksena on ohjata rakentamista kaava-alueella
siten, että alueesta muodostuisi yhtenäinen, ehjä ja viihtyisä kokonaisuus. Ohjeet
koskevat muun muassa ton-

tin käytön suunnittelua, rakennusten
sijoittamista
tonteille, hulevesien käsittelyä sekä lumenläjitystä,
energiaratkaisuja ja julkisivuja.
-Tonteille on viikon hakuaika 28.8.-4.9. Jos samalle tontille tulee useampia
hakemuksia, tontin saaja
arvotaan. Sen jälkeen tontin saaneella on kolme kuukautta aikaa tehdä sopimus
tontin vuokraamisesta tai
ostamisesta, tekninen johtaja Janne Jokelainen kertoo.
Tonttien markkinointiin
liittyen hän toteaa jokaisen
tontin kohdalle tulevan esittelytaulun, josta näkyvät
tontin tiedot ja tontin sijoittuminen maastoon.
Saarenrinteen asemakaa-

va-alueen katujen ja vesihuollon rakentamiseen on
kunnan talousarviossa varattu tälle vuodelle yhteensä
290 000 euron määräraha.
Työn
suorittamisesta
tarjouksen
jättivät
viisi urakoitsijaa, joista yhdyskuntalautakunta valitsi
rakentajaksi kokonaisedullisimman tarjouksen tehneen
Maanrakennus Ville Niemelä Oy:n 278 900 euron urakkahintaan. MTR
Tekninen johtaja Janne Jokelainen esittelemässä Illinsaaren asemakaavan muutosta ja
laajennusta kunnanvaltuustolle. Pöydän takana hallintojohtaja Annastiina Junnila ja
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes.

keä osa Seppo Välikankaan
elämää, joten ilokseen hän
kertoo veljensä pitävän nykyisin heidän entistä kotiaan lomapaikkanaan. Näin
maailmanmatkaajalla on kesämökkinsä lisäksi tukikohta Iin keskustassakin, jossa
vierailla. MTR
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi
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

Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

renkaat kaikille teille

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068
www.iinkuntoklubi.fi

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

Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Elias
Oikarinen Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

Larissa
Tursas

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE:Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo
• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

JALKAHOITOA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

Jalkahoitoja Iin alueella
Hoitolavastaanotto Iilaakson fysioterapian tiloissa Laitakuja 4:ssä.
Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Ajanvaraus:
www.iinjalkahoito.com tai
soita numeroon 045 784 01888
Tanja Kähkönen jalkahoitaja

Uutta!
ePassi käy
maksuvälineenä
jalkahoitoon

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO
Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VALMENNUKSET
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Valtarintie 2
Haukipudas Nikintie 1
Cambrigde valmentaja
Sanna Tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi
www.sannatervonen.fi

PITOPALVELUA

Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

www.kunnostamo.com

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

Meillä myös ilta-aikoja

Kaikenlaiset
juhlatarjoilut

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

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

Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

MYÖS LAHJAKORTIT

HIERONTA •KAUNEUDENHOITO

PitoPalvelu

- Maukkaat ruuat.
- Aidot kotileivonnaiset.
- Täyte- ja voileipäkakut
sekä muut juhlaherkut.

040 575 7192

Hoitola avoinna ajanvarauksella ma-pe/la
Sopimuksesta palvelukoti-, laitos- ja kotikäynnit

hakkilataina@gmail.com

SIIVOUSPALVELUITA

Maksniementie 28, Maksniemi

Varaa aikasi
040 528 2208

Siivouspalvelua ammattitaidolla
Ylläpito- ja perussiivous, rakennussiivous, ikkunoiden ja
saunan pesut ym. Mukana siivousaineet ja välineet.

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky

P. 0400 150 715 www.siivouspalveluskcleanhome.fi
sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p.0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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Vihkosaaren uimaranta
saa kiitosta
Vihkosaaren
uimarannan
uusittu ilme on saanut kuntalaisilta positiivista palautetta. Rannan pukukoppien
uusi väritys ihastuttaa Salme Niemeä niin, että hän
otti yhteyttä toimitukseen

kuvan kera.
-Kiitos Iin kunnalle hienosta uimarannasta. Pukukopitkin olivat saaneet
hienon pinnan, Salme halusi välittää lehden kautta terveisinä. MTR

Iloiset pesiskoululaiset ohjaajineen diplomien jaon jälkeen.

Iin Urheilijoiden Pesiskoulu
tie pesäpallon saloihin

Pukukoppien uusi ilme ihastuttaa Vihkosaaren uimarannalla.

Iin Urheilijat järjesti kaksi kuukautta kestäneen Pesiskoulun tutustuttaakseen
lapset Suomen kansallispelin saloihin.
Pesiskoulu kokoontui Iin
pesäpallokentällä kaksi kertaa viikossa kesä-heinäkuun

ajan. Ohjelmassa oli pesäpallon lajitaitoja, pelaamista ja ryhmässä toimimista.
Lisäksi opittiin iloitsemaan
sekä omasta että toisten onnistumisesta ja sietämään
epäonnistumista.
Pesiskoulun päättäjäisti-

laisuudessa lapset saivat kokeilla tarkkuusheittoa, sekä
mittauttaa lyöntinsä nopeuden. Lopuksi jokainen sai
diplomin osallistumisesta,
sekä valintansa mukaan pipon, t-paidan tai pannan.
Pesiskoulun
ohjaajina

Toni Veijola mittasi lyöntien
nopeuden.

Panu Kallisen tyylinäyte lyönnistä.

Pesiskoulussa oli hauskaa kuten Aleksi Rissasen, Panu Kallisen ja
Onni Hokkasen (takana) ilmeet kertovat.

toimivat Toni Veijola, Jenna
Jussila, Jenniina Jussila, Sanni Paaso ja Osmo Jäävirta.
Syksyllä toiminta jatkuu pesiskerhon merkeissä.

OIKAISU
”Aurinko helli Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoita”
-jutun
kuvatekstissä IiSanomissa nro
6/2019 oli virhe. Terttu Soinin

nimi oli muuttunut Terttu Salmeksi. Toimitus pahoittelee
virhettä. Ohessa kuva, sekä
oikea kuvateksti.

Mirja Aalto ja Terttu Soini poikkesivat Rantapohjan 50-vuotisjuhlateltalla tapaamassa päätoimittaja Pekka Keväjärveä ja tilausassistentti Miia Räihää.

Saana Backman suunnisti
keskimatkan aluemestariksi
Haukiputaan Heitto järjesti
Pohjois-Pohjanmaan
aluemestaruussuunnistukset Parkumäen-Ojalanmäen
maastoissa 10.-11. elokuuta.
Lauantaina juostiin keskimatkan kilpailu ja sunnuntaina kilpailtiin viestit.
Iin Yrityksen Saana Backman puristi voittoon tasaisessa naisten pääsarjassa neljän
sekunnin erolla Ylikiimingin
Nuijamiesten Maria Laitiseen.
Kilpailun jälkeen Saanan kanssa suoritusta käyvät läpi Kari
Backman ja Harri Posti.

Miesten pääsarjassa takavuosien
maajoukkuesuunnistaja Keijo Parkkinen
Ylikiimingistä vei kokemuksellaan voiton nuoremmistaan.
Toiseksi ennätti nousua tekevä juniorisuunnistaja Juho
Hiltunen ONMKY:stä, joka
on nähty usein myös Iin testijuoksuissa ja Illin vitosella.
Iisun Anneli Vilppola
suunnisti aluemestariksi sarjassa D75 ja Kyösti Jäppinen
sarjassa H90. Anna-Liisa Hankonen Iisu sijoittui hopealle
sarjassa D75.

Sunnuntain viesteissä Iisun joukkue Antti Välikangas, Matti Haatainen, Sakari
Liedes sijoittui seitsemänneksi sarjassa H210.
Kuntosarjassa Iin Yritys suunnisti kolmanneksi joukkueella Kari Backman,
Harri Koskimäki, Mika Lahdenkauppi. MTR
Pohjois-Pohjanmaan
aluemestaruuskilpailut, keskimatka 10.8.2019:
D21: 1.Backman Saana
IinYr 37.54 2.Laitinen Maria
YlikNM 37.58 3.Reiniharju
Maarit LaiVe 38.56.

H21: 1. Parkkinen Keijo YlikNM 35.24 2.Hiltunen
Juho ONMKY 36.33 3. Mäkäräinen Jouni Pohjant 36.43.
D75: 1. Vilppola Anneli
Iisu 31.27 2.Hankonen AnnaLiisa Iisu 33.25.
H90: 1. Jäppinen Kyösti
Iisu 39.44.
H75: 8. Haatainen Matti
Iisu 44.37.
H65: 9.Välikangas Antti
Iisu 32.54.
H55: 6. Hand Arto Iisu
37.58.
H50: 6. Backman Kari
IinYr 34.05

nro 18
29.8.2019
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Iin ympäristöpalkinto Antti J. Leinoselle

POHJOIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN
KUIVANIEMEN OSASTO
Syyskauden toiminta alkaa kokoontumisilla vanhustentalon kerhohuoneella 2.9. klo 18, 7.10. klo 18, 4.11. klo 18.
Tervetuloa!
Tulossa: ihotautilääkäri Heikki Salon luento ke 9.10. klo 18 liikuntahallin kerhohuone.

BINGO
8

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

MA 9.9.2019 klo 18.00

23

11

-

2

Palkinnot: 770 € mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €
Tervetuloa!
Syksyn bingokalenteri: Ma 23.9. klo18:00

KOSKIKUNNOSTUSTALKOOT
La 14.9.2019 Vuosiojalla Yli-Olhavassa

Iin
kunnanhallituksen
myöntämä vuoden ympäristöpalkinto
luovutettiin
palkinnon saaneelle valokuvaaja Antti J. Leinoselle IlmastoAreenan yhteydessä.
Antti on Pohjois-Iissä asuva video- ja valokuvaaja, joka on Iin kestävän
kehityksen
periaatteiden
mukaisesti tuonut esille paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti ihmisen ja
luonnon välistä suhdetta ja
ilmastomuutoksenvastaista työtä.
Hänen töitään on julkaistu monissa kotimaisissa viestimissä. Töitä näkyy
niin televisiossa ja sanomalehdissä kuin aikakauslehdissäkin. Leinonen toimii
KulttuuriKauppilan hallituksen jäsenenä sekä Valto
Pernu Photo Maratonin taiteellisena johtajana.
Sääntöjen mukaan palkinnon saaja voi olla yksityinen ihminen, yritys,

yhdistys, järjestö tai muu
toimija. Palkinnon saaja voi
olla myös Iin ulkopuolinen
toimija, mutta toiminnan,
tapahtuman tai tuotteen tulee liittyä merkittävällä tavalla Iihin.
Palkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan
edistänyt
asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen
säilyttämistä, luonnon- ja
maisemansuojelua,
luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä,
luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tms. kestävän kehityksen kannalta
tärkeää tavoitetta.
Palkinnon myöntää Iin
kunnanhallitus Iin ympäristöyhdistyksen esityksestä. MTR
Iin ympäristöpalkinto luovutettiin Antti J. Leinoselle Huilingin lavalla IlmastoAreenan
yhteydessä.

Kokoontuminen Raimo Anttilan pihalla,
Vuosiojantie 115, klo 9:30.
Klo 9:30

ilmoittautuminen ja
toimintaohjeet
Klo 10-12 työaika
Klo 12-13 makkaraa, mehua ja kahvia

Päälle työvaatetus ja kumisaappaat.
Osallistujat ovat talkoovakuutettuja.
Tervetuloa!
Lisätietoja p. 040 5203 674 / Jermi Tertsunen
Järj. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ProAgria Oulu ry
ja Olhavan seudun kehittämisyhdistys

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella
La 31.8.2019 klo 20-02 Jyrkkäkoskella
Rytilammentie 78, Pudasjärvi

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri

TUKKIJÄTKÄT

• Revontuli-disko
• Karaokea ja karaokekilpailun finaali
• Kokko syttyy klo 22.45
• Ilotulitus päättää kesäkauden klo 23.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa!

Lippu: 20€

Tule! Näe! Koe!

oa!
Tervetul
Järjestää: Lions Club Pudasjärvi
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat
K-18

SyySSiivouS!

Keräämme nurKiStanne
romuaKut. myöS autoromut ja talouSromut Käy.
Hinta sovitaan paikan päällä.
Noudetaan paikan päältä.
Puh. 046 661 5543. Romun kerääjä

Ettei kukaan jäisi yksin –
kaveruutta ja positiivisia ajatuksia
Koulujen alkaminen on tuonut tullessaan monenlaisia tuntemuksia, kuten iloa,
odotusta, jännitystä tai epävarmuutta, niin lapsille kuin
aikuisillekin. On liikuttavaa katsoa, miten joka syksy vanhemmat saattavat
pienen ekaluokkalaisen ensimmäisenä koulupäivänä
kouluun. Jokaisen vanhemman toiveena varmasti on,
että oman lapsen koulutaipaleesta tulisi mahdollisimman hyvä, että hän pärjäisi
omilla vahvuuksillaan ja
saisi vankan pohjan ponnistaa elämässä eteenpäin. Hyvinvointiin ja tukemiseen
panostaminen on tärkeää
kouluyhteisöissä.
Opiskeluhuolto on avainasemassa koulun hyvinvointityössä. Sen yhtenä
tarkoituksena on edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Kunnan
hyvinvointisuunnitelmassa, opetussuunnitelmassa ja
koulukohtaisissa suunnitelmissa linjataan hyvinvointityön tavoitteista ja keinoista.
Koulun toimintakulttuurilla voidaan vaikuttaa oppilaiden sekä henkilökunnan
kokemukseen hyvinvoinnista, osallisuudesta sekä
kuulumisesta
yhteisöön.
Toimintakulttuurin
kautta edistetään muun muassa
oppilaiden vastuullisuutta
omasta toiminnastaan sekä
sen vaikutuksesta muihin
ihmisiin ja koko yhteisöön.

Hyvinvointi
koulussa
koostuu monista pienistä
palasista, mutta me ihmiset
olemme siinä yksi tärkeimmistä tekijöistä. Se, miten
me kohtaamme toisemme,
kuuntelemme, puhumme
ja olemme kiinnostuneita kanssaihmisistä, merkitsee usein enemmän kuin
viimeisen päälle olevat digitekniikat tai nykyaikaiset
oppimisympäristöt. Toki nekin tuovat omalla tavallaan
hyvinvointia.
Kouluilla panostetaan eri
tavoilla oppilaiden ja koko
henkilökunnan hyvinvointiin. Eräästä koulusta löytyy
muun muassa positiivisuusseinä, johon voi jättää hyvää
palautetta kenelle tahansa
keneltä vain. Mikä loistava
esimerkki helposta tavasta
tuoda hyvää mieltä arkeen!
Yksi hyvinvointia heikentävä tekijä on kiusaaminen. Kiusaaminen on aina
vakava asia, ja siihen puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseksi on olemassa erilaisia
keinoja. Kiusaaminen on
ikävä kyllä edelleen läsnä monen oppilaan arjessa, samoin kuin yksinäisyys.
Mitä voisimme tehdä sille,
että kouluyhteisöissä kaikilla olisi kavereita, tai ainakin
yksi sellainen?
Entä jos alkaisimmekin
puhua enemmän koulukaveruudesta? Onko se joltakin pois, jos näin olisi?
Mielestämme se on parempi

vaihtoehto kuin yksinjääminen, kiusaaminen, syrjiminen tai kilpaileminen.
Palataksemme
koulun
portille ensimmäisinä koulupäivinä, voisimme miettiä, mitä voimme itse tehdä
sille, että jokaisen pienen
koululaisen taipaleesta tulisi mahdollisimman hyvä ja
ympärillämme olevilla ihmisillä olisi hyvä olla.
Jos korostaisimme pu-

heissamme ja teoissamme
enemmän positiivisuutta ja
myönteisyyttä, voisiko se
olla askel kohti hyvinvoivaa
arkea?
Heidi Södö, koulukuraattori, Iin perhepalvelut ja
Katja Enbuske, vastaava kuraattori, Iin ja Simon perhepalvelut

Oulunkaari

Heidi Södö ja Katja Enbuske Oulunkaaren perhepalveluista.
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Ollinkorven tuulivoimakaava
kiinnostaa Iissä

Kari Joensuu kantoi huolta
kiinteistöjen arvon alenemisesta ja merelle suunniteltujen
tuulipuistojen huomioimisesta
arvioitaessa tuulivoiman aiheuttamia yhteisvaikutuksia.

Tuukka Pahtamaa PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi, ettei kaavaa voida
hyväksyä ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi on
läpikäyty.

Ilkka Pakonen epäili suunnitellun suuruisen tuulipuiston vaikuttavan jopa alueen säätilaan.

Ilmatar Windpower Oyj kehittää Iin kunnan Ollinkorven alueella merkittävää
noin 50-75 modernin tuulivoimalan puistoa. Suunnit-

telualue on kooltaan yli 100
km2. Alue sijaitsee PohjoisIin koillispuolella ja Olhavasta kaakkoon. Hankkeen
yhdistetty kaava- ja ympä-

ristön vaikutusten arviointi
(YVA) -prosessi aloitettiin alkuvuodesta 2019. Ollinkorven hankkeen voimaloiden
suunniteltu lavan pyyhkäisykorkeus on 300 metriä ja yhden voimalan teho
on vähintään 5 MW. Tuulipuiston käyttöönotto arvioidaan ajoittuvan viimeistään
2020-luvun puoleen väliin.
Hankkeen etenemisestä ja kaava- sekä ympäristövaikutusten arviointi
-prosessista järjestettiin tiedotustilaisuus Pohjois-Iin
koululla 13.8. Tilaisuuteen
oli saapunut arviolta 150
henkilöä kuulemaan ja ottamaan kantaa Ollinkorpeen
suunnitellusta tuulipuistosta.
Tilaisuuden avannut Iin
kunnanjohtaja Ari Alatossava totesi Iissä olevan kahdeksan
voimassaolevaa
tuulivoimakaavaa.
-Tuotannossa
kunnan
alueella on 52 tuulivoimalaa ja rakenteilla 5. Pahkakoskelle ja Palokankaaseen
noussee lähivuosina lisää 42
voimalaa. Iin kunta on profiloitunut uusiutuvan energian kuntana ja tuulivoima on
tärkeä osa Iin kunnan energia- ja ympäristöpolitiikkaa,
Alatossava totesi.
Hän kertoi Iin saavan tällä hetkellä tuulivoimaloista
noin miljoona euroa vuodessa kiinteistöverotuottoja
ja Ollinkorpeen mahdollisesti toteutuvien voimaloiden yli kaksinkertaistavan
kunnan saaman verotulon.
-Kunnalla on kaavoitusmonopoli, joten kun-

Pohjois-Iin koulun Tanjan sali täyttyi tiedotustilaisuuteen saapuneista 150 henkilöstä.

nanvaltuusto
päättää
tuulivoimakaavan hyväksymisestä Ollinkorpeen. On
tärkeää, että kaikki osalliset
ovat mukana kaavoitusprosessissa ja voivat vaikuttaa
asiaa. Ennen kunnanvaltuustokäsittelyä hankkeesta
tehdään monenlaisia selvityksiä ja arviointeja, joiden jälkeen kaava etenee
luonnosvaiheen kautta kaavaehdotukseksi, jonka kunnanvaltuusto joko hyväksyy
tai hylkää, kunnanjohtaja
kertoi kaavoituksen etenemisestä.
Lopputuloksena
hän uskoo olevan Iin kunnanvaltuuston hyväksymän
oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan, jossa on
pystytty sovittamaan yhteen eri intressiryhmien näkemykset.
Yleisötilaisuudessa hanketta esittelivät Petri Ainonen ja Petteri Mäenpää
Ilmatar Windpower Oyj,
Pirjo Pellikka ja Johanna
Korkeakoski Ramboll Oy,
sekä Tuukka Pahtamaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Iin kunnan kaavoittaja,
maankäytön suunnittelija
Jaakko Raunio huolehti puheenvuorojen jakamisesta,
vastaten samalla Iin kunnalle esitettyihin yleisökommentteihin.
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen
edustajana tilaisuuteen osallistunut
Tuukka Pahtamaa kertoi
vaikutusten
arvioinnissa
tärkeimpinä seikkoina huomioitavan ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, kuten
melu ja maisema. Toinen

tärkeä seikka on lintujen
päämuuttoreitti ja sen huomioiminen.
-Päämuuttoreitillä
on
jo voimaloita, joita linnut
väistävät. Miten lisävoimalat vaikuttaisivat, Pahtamaa
pohdiskeli.
Rambollin edustajat Pirjo
Pellikka ja Johanna Korkeakoski kertoivat Ollinkorven tuulivoimahankkeessa
selvitettävän kolmea vaihtoehtoa. VE 0 Suunniteltua
tuulivoimapuistoa ja liityntää kantaverkkoon ei rakenneta. VE 1 Hankealueelle
rakennetaan noin 63 tuulivoimalaa, sekä VE 2 Hankealueelle rakennetaan noin
15 tuulivoimalaa, jotka sijoittuvat maakuntakaavassa
osoitetuille alueille.
Ympäristövaikutusten
arvioinnissa he kertoivat
lähtökohtana olevan suurin mahdollinen voimaloiden määrä ja korkeus eli VE
1, jolloin mahdolliset haittavaikutukset tulevat selvitetty mahdollisimman hyvin.
-Voimaloiden välimatka
toisistaan on vähintään 1 kilometri ja etäisyys asutuksesta vähintään 2 kilometriä.
Arviointityön edetessä selviävät myös paikat, mihin
tuulivoimalaa ei ole syytä
rakentaa, Pirjo Pellikka totesi. Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arvioinnin
hän totesi lisäksi olevan tärkeä osa tehtäviä selvityksiä
ja arvioita.
Yleisökysymyksissä
ja
kommenteissa
kannettiin
huolta rakennettavan tieverkoston pituudesta ja le-

veydestä, tuulivoimaloiden
sijoittamisesta junanradan
länsipuolelle, sekä mihin ja
kuinka kauas tuulipuistot
näkyvät. Tuulivoimaloiden
lisääntyvän määrän epäiltiin vaikuttavan alueen säätilaan ja kiinteistöjen arvon
tippuvan voimaloiden rakentamisen jälkeen.
Kysyttäessä
tehtyjen
maanvuokrasopimusten
määrää, Petri Ainonen kertoi sopimustilanteen tyydyttävän Ilmatar Windpoweria
ja uusia sopimuksia allekirjoitettavan tasaiseen tahtiin.
Lisäksi hän totesi, ettei
alueen virkistys- tai metsätalouskäyttöön ole tulossa
rajoituksia. Alueen luontoja maisemavaikutusten arvioinnin hän kertoi olevan
käynnissä.
Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointi etenee
siten, että kaavaluonnoksen on tarkoitus olla valmiina vuoden 2020 alussa.
Sen jälkeen tehdään tarvittavia lisäselvityksiä ja
pidetään seuraava yleisötilaisuus. Kaavaehdotus valmistunee kesän 2020 aikana
ja Iin kunnanvaltuuston käsittelyyn Ollinkorven tuulivoimaosayleiskaava tulee
vuoden 2020 lopussa.
-Vaikka kunta toimii
kaavoittajana, vastaa tuulivoimayhtiö kaikista kaavoituskustannuksista, Jaakko
Raunio totesi kunnalle aiheutuvia kustannuksia kysyneelle. MTR

