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Rakenna
 toiveidesi koti

Saarenrinteeseen
Tontit 1  100 - 1  300  m2

Myyntihinta 15 € / m2 tai vuosivuokralla 

Tonttihaku avattu: ii.fi/saarenrinne

• Maarakennusurakointia
• Purku-urakointia
• Lavettikuljetuksia

Revonkatu 1, 86300 Oulainen
puh. 0400 382 489 

tapani.saari@tapanisaari.fi
www.tapanisaari.fi

NAUDAN 
LUOMULIHAA 

SUORAMYYNTINÄ 
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa 
avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!

040 838 1648

Iin kunnanhallitus on päät-
tänyt hakea kuntien harkin-
nanvaraisen valtionosuuden 
korotusta vuodelle 2019. 
Vuoden 2019 valtion talous-
arvioon on sisällytetty 10 
miljoonan euron summa har-
kinnanvaraisen valtionosuu-
den korotuksen maksuun.
 Valtionosuuden korotuk-
sen myöntämisen ehtona on, 
että kunta on hyväksynyt ta-
loutensa tasapainottamiseksi 
toteutettavia toimenpiteitä. 
Toimenpiteet aikatauluineen 
ja euromääräisine vaikutuk-
sineen on esitettävä valtion-
osuuden korotusta koskevan 
hakemuksen liitteessä. Iin 
kunnanvaltuusto on kokouk-
sessaan 29.4.2019 päättämä 
talouden tasapainotusohjel-

Ii hakee harkinnanvaraisen 
valtionosuuden korotusta

masta, sekä tasapainotusoh-
jelman jatkamisesta vuoden 
2020 talousarvion laadinnas-
sa.

Kunnanhallitus päätti ha-
kea harkinnanvaraisen val-
tionosuuden korotusta 2 
miljoonaa euroa vuodelle 
2019. Hakemusta perustel-
laan Jakkukylän osakuntalii-
toksen aiheuttamilla kuluilla, 
Oulunkaaren sote-kuntayhty-
män palkkaharmonisoinnilla, 
sekä kiinteistöjen sisätilaon-
gelmilla.

Alarannan koulun raken-
tamisen osalta kunnanhallitus 
päätti hyväksyä alustavista 
tarjouksista Rakennusyhtiö 
Observo Oy:n kokonaisedul-
lisimman tarjouksen 2 290 
000 euroa ja päätti käynnis-

tää suunnitteluvaiheen välit-
tömästi. Alarannan koulun 
hankesuunnitelma painot-
taa kunnan strategian mukai-
sesti ilmastovastuullisuutta. 
Koulusta tulee Joutsenmerk-
ki-koulu, ja sen kilpailutuk-
sen arviointiperusteina ovat 
Joutsenmerkki-pisteet, tarjo-
ushinta, referenssit ja jatkettu 
jälkivastuuaika.

Alarannan koulun hanke-
suunnitelmassa on esitetty 
kuusi kotiluokkatilaa, keit-
tiö, ruokala ja tarvittavat apu-
tilat. Uudisrakennuksen koko 
on noin 980 m2. Suunnitel-
man mukaan Puustelliin tul-
laan sijoittamaan teknisen 
käsityön luokkatila, tervey-
denhoitajan tilat ja monitoi-
mitila. MTR

Alarannan uuden koulun valmistuttua Puustelliin sijoittuvat teknisen käsityön luokkatila, tervey-
denhoitajan tilat ja monitoimitila.
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 19
ILMESTYY TO 12.9.2019. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 5.9.2019 mennessä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)

IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 29.8. klo 14.30. Voit pyytää seurakun-
nan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 29.8. klo 15 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 7-luokkalaisille tar-
koitettu avoin iltapäivä torstaisin klo 15-16.30. Tule viettämään aikaa yhdessä 
ystäviesi ja uusien tuttavuuksien kanssa Iin seurakuntatalon kerhotilaan. Tarjol-
la 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, oh-
jelmallinen ilta. Lopuksi vapaata oleskelua ja kahvit. 
Iin perhekerho pe 30.8. klo 10 - 12 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Perheker-
hon ohjelmassa on leikkiä, askartelua, laululeikkejä, mukavaa yhteistä tekemis-
tä ja yhdessäoloa. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulu-
misia! 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. Pyhäkoulu-
hetken jälkeen vapaata leikkiä ja yhdessäoloa puistossa. Tervetuloa perhepäi-
vähoitajat ja perheet lasten kanssa. 
Messu su 1.9. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivä: 12. sunnuntai helluntaista, py-
häpäivän aihe itsensä tutkiminen. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina 
Markku Jaakkola. Kolehti Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle 
valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tu-
kevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan. 
Lautapeli-iltapäivä su 1.9. klo 14 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Lautapeli-
iltapäivä on tarkoitettu kaikenikäisille pelaamisesta kiinnostuneille. yli 10-vuo-
tiaat 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, kantto-
rina 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. Terve-
tuloa perheet ja kaiken ikäiset lapset!  
Lasten syyskirkko ke 4.9. klo 9.30 Iin kirkko. Toimittaa Matti Kinnunen, kantto-
rina 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. 

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 Rauhan-
yhdistysten työn tukemiseen. 
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 10.9. klo 10 – 11.30 Rauhanyhdistyksen 
kerhohuone. Maalismaantie 1022. Kerhon ohjelmassa on yhdessäoloa, kaiken-
ikäisille sopivaa tekemistä, hartaus ja pientä tarjottavaa. Tervetuloa kerhoon ai-
kuiset ja lapset. Kerhon järjestää Iin seurakunta. Lisätietoja puh. 0400-541 319. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 11.9. klo 10 – 11.30 Iin seurakuntatalo, kerhohuo-
ne. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laulu-
leikkipainotteinen 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 seurakun-
nan 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 ko-
koontuu yhteensä kahdeksan kertaa torstaisin. Tarkemmat tiedot ajankohdasta 
ja kokoontumispaikasta ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätiedot ja ilmoittautu-
miset 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. Seura-
kunta 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 

KUiVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 1.9. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 12. sunnuntai hel-
luntaista, pyhäpäivän aihe: Itsensä tutkiminen. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, 
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opis-
kelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuo-
risotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten 
toimintaan. 
Lasten syyskirkko to 5.9. klo 10 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa Matti Kinnu-
nen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Vähävaraisille lapsiperheille oman 
seurakunnan diakoniatyön kautta. Lasten syyskirkko on n. puolentunnin mit-
tainen 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 pehmo-
eläimen. Tervetuloa perheet ja kaiken ikäiset lapset! Perhekerho ei kokoonnu 
seurakuntatalolla, osallistumme syyskirkkoon. 
Messu su 8.9. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 13. sunnuntai helluntaista, pyhäpäi-
vän 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 ko-
koontuu yhteensä kahdeksan kertaa torstaisin. Tarkemmat tiedot ajankoh-
dasta 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. Seura-
kunta järjestää 5-vuotissyntymäpäiväjuhlan kaikille vuonna 2014 Iin kunnan 
alueella asuville lapsille. Juhlassa on mukavaa ohjelmaa, toimintapisteitä ja täy-
tekakkutarjoilu. Päivänsankarit saavat lahjan. Kutsumme juhlaan 5-vuotiaat yh-
dessä vanhemman, kummin tai tutun aikuisen kanssa. Ilmoittaudu juhlaan vii-
meistään 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

HUONO- OSAISUUDEN ILTAKOULU:

VAIKEIMMASSA ASEMASSA OLEVIEN 
PALVELUPOLUT – KULUJA VAI INVESTOINTEJA?
Nuorten Ystävien asiantuntijat nostavat tilaisuudessa esiin vai-
keimmassa asemassa olevien kuntalaisten äänen VALPAS-hank-
keesta saatujen kokemusten ja tulosten kautta. NY on kehit-
tänyt VALPAS-hankkeessa kaikista vaikeimmassa asemassa 
olevien matalan kynnyksen toimintamalleja yhdessä kunta-
kumppaneiden kanssa.

Iltakoulu järjestetään torstaina 29.8. klo 16.30–19.30 
Nätteporin auditoriossa (Ii, Puistotie 1)

Tervetuloa avoimeen ja maksuttomaan 
tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan!

Kolme maisemainsinöörik-
si opiskelevaa nuorta ovat 
olleet pari kuukautta tutus-
tumassa Iissä ympäristön 
hyväksi tehtyyn työhön ja 
ratkaisuihin. 

Hubert Charmasson, 
Guillaume Maheas ja Vin-
cent Fernandes kertovat 
tulleensa Suomeen, koska 
halusivat oppia uutta.

-Pohjoisen kasvit ja puu-
tarhakulttuuri ovat täy-
sin uniikkia verrattuna 
muuhun Eurooppaan. Ar-
vostakaa ainutlaatuista 
luontoanne, älkääkä muuta-
ko sitä liikaa, Guillaume to-
teaa.

Iissä heitä kiinnosti eten-
kin ympäristön hyväksi teh-
dyt ratkaisut. Uudenlainen 

Ranskalaiset maisemainsinöörit 
Iihin tutustumassa

ja ympäristöystävällinen 
ote viherympäristön käsit-
teeseen avaa silmiä, koska 
Ranskassa joudutaan toimi-
maan aina historian näkö-
kulmista, ja se sitoo paljon 
suunnittelijan luovuutta. 
Metsän läsnäolo suomalai-
sessa keskustakuvassa on 
myös yllättänyt ranskalai-
set. 

Vierailunsa aikana tu-
levat maisemainsinöörit 
vierailivat muun muassa 
Valtarin ja Jakun kouluilla. 
Jakkukylässä he istuttivat 
yhdessä oppilaiden kanssa 
puita.

Toimittajan kysymys 
”mitä haluaisitte Iin viherra-
kentamisessa muuttaa”, sai 
kolmikon mietteliääksi. Pit-

kän pohdinnan jälkeen he 
toivoivat iiläiseen viherra-
kentamiseen ripauksen yllä-
tyksellisyyttä.

-Se olisi kuin mansikka 
kakun päällä korostamaan 
hienoa iiläistä luontoa ja 
täällä tehtyjä ympäristöte-
koja, Guillaume asian ilmai-
si. MTR

Hubert Charmasson, Guil-
laume Maheas ja Vincent 
Fernandes Iijoen rannalla seu-
ranaan  Iin kunnan ympäris-
tönhoitaja Hilla Karppinen.
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Iin Sähkötien varressa pure-
taan vanhaa sähkölaitoksen 
toimitaloa, joka tunnetaan 
myös linja-autoasemana. 
Purkutyömaalla möyrivä 
kaivinkone saattaa aitojen 
ulkopuolelle näyttävää pel-
kästään rikkovan taloa pois 
kuskattavaksi. Näin asia ei 
kuitenkaan ole, vaan pur-
kutöihin erikoistuneelle ko-
neella erotellaan tarkasti 
kierrätykseen menevät mas-
sat toisistaan.

-Purkutöissä tulee nel-
jään päälajiin kuuluvaa 
materiaalia. Kiviaines murs-
kataan maanrakentamiseen 
soveltuvaksi, purkupuu ha-
ketetaan energiakäyttöön 
ja metallit erotellaan ja la-
jitellaan teollisuuden hyö-
tykäyttöön. Varsinaisen 
rakennusjätteen määrä py-
ritään minimoimaan, joten 
kaatopaikalle menevän jät-
teen määrä on maksimissaan 
2 prosenttia rakennuksen 
massasta, purkutyömaan 
työnjohtaja Valtteri Saari Ta-
pani Saari Oy:stä kertoo.

Tapani Saari Oy on vuon-
na 1990 perustettu perhe-
yritys, jonka kotipaikka on 
Oulaisissa ja toimialuee-
na koko Suomi, suurimman 
osan urakoista sijaitessa 
Pohjois-Suomessa.

Yritys on laaja-alaisten 
maanrakennus- ja purku-
töiden palveluliike. Henki-
lökuntaa on keskimäärin 20 
henkilöä ja työkoneita saman 
verran, jakautuen puoliksi 
purku- ja maanrakennustöi-
den kesken. Maanrakennus-
koneiden lisäksi yrityksellä 
on kuljettamisen ja purku-
urakoinnin jätehuollon lo-
gistiikan hoitoon kolme 
koukkulaitteella varustet-

Maanrakennus- ja purkutöitä 
ammattitaidolla

Valtteri Saari toimii purkupäällikkönä Tapani Saari Oy:ssä.

Nuorempien iiläisten muis-
tikuvissa Matkahuoltona/
linja-autoasemana palvellut-
ta rakennusta Iin Sähkötien 
varressa puretaan. Kuten ka-
dun nimi osoittaa, on raken-
nus alkujaan toiminut Iin 
Sähkölaitoksen toimitalona. 
Toimitalo valmistui vuoden 
1963 aikana ja palveli Säh-
kölaitoksen eli nykyisen Iin 
Energian toimitalona vuo-
teen 1991. Myöhemmin ta-
lossa toimi linja-autoaseman 
ohella päivätoiminnan ja 
nuorisotyön toimintoja. Talo 
on ollut useita vuosia tyhjil-
lään.

Sähkölaitoksen vanhan 
toimitalon paikalle rivitalo

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

tua kuorma-autoa, sekä riit-
tävästi vaihtolavoja. Myös 
purku- ja maa-ainesmate-
riaalien lajittelu ja uudel-
leenkäyttöön jalostaminen 
vaatii erikoislaitteita. Ympä-
ristöystävällinen lopputulos 
on mahdollista vain oikeilla 
välineillä.

Valtteri Saari kertoo Iin 
purkukohteeseen, kuten 
muihinkin liittyvän monen-
laisia asiakirjoja, joilla var-

mistetaan asianmukainen 
lajittelu ja kierrätys. Aluk-
si laaditaan purku- ja tur-
vallisuussuunnitelma, 
sekä jätemääräarvio. Jokai-
sesta paikalta lähtevästä 
kuormasta tehdään jätteen-
siirtoasiakirja, sekä lopuksi 
jätekooste, jossa ilmenevät 
massojen määrät, sekä min-
ne ne on viety.

-Asbestin osalta purku-
työt tehtiin ennakolta, jol-

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

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

Tilojen huonon kunnon 
vuoksi ne on päätetty purkaa 
ja purku-urakan yhdyskun-
talautakunta on antanut Ta-
pani Saari Oy:n tehtäväksi. 
Purkutyö on käynnissä, joten 
pala iiläistä rakennushistori-
aa poistuu katukuvasta.

Tontti on kaavassa mer-
kitty rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen rakennusten 
korttelialueeksi. Tontin koko 
on 2507 neliömetriä. Kunta 
on asettanut tontin yleiseen 
myyntiin, joten tulevaisuu-
dessa sille rakennettaneen ri-
vitalo Sähkötien suuntaisesti. 
MTR

Lions Club Ii jakoi 
ekaluokkalaisille turvaliivit

Päivi Helekoski Iin Lionsladyt luovutti turvaliivit Haminan kou-
lun oppilaille yhdessä Lions Club Iin sihteerin Eero Turtisen ja pu-
heenjohtaja Heikki Helekosken kanssa.

Perinteiseen tapaan Iin 
Lions Club lahjoitti tänäkin 
vuonna turvaliivit kaikil-
le koulutiensä aloittaneille 
ekaluokkalaisille. Kaikkiaan 
liivejä lahjoitettiin 153, jois-
ta reilut 80 Haminan koulul-
la järjestetyssä tilaisuudessa.

-Haluamme tällä lah-
joituksella tehdä koulu-

tiestänne mahdollisimman 
turvallisen ja saada tei-
dät näkyviksi liikenteessä. 
Muistakaa pukeutua liiviin 
joka kerta kun lähdette ulos, 
Päivi Helekoksi Iin Lionsla-
dyt kehotti Haminan kou-
lun pihalle kokoontuneita 
ekaluokkalaisia. MTR
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IlmastoAreenaan liittyen Iin 
kouluissa toteutettiin mo-
nialaisen oppimiskokonai-
suuden MOK-viikko. Jakun 
koululaiset tekivät retken 
Purusaareen, touhusivat il-
mastohippaa ja suunnitteli-
vat oppisympäristöä koulun 
ympäristöön.

Iin kunnan ympäristöhoi-
taja Hilla Karppisen johdolla 
suunniteltiin muun muas-
sa hyötypuutarhaa. Asiaa ei 
jätetty pelkän suunnittelun 
asteelle, vaan sitä alettiin 
heti toteuttaa. Torstaiaamu-
na oppilaat istuttivat koulun 
taakse omenapuita, huo-
mioiden tulevan riippusil-
lan sijainnin. Myöhemmin 
aluetta täydennetään mar-
japensailla ja muilla oppi-
laiden valitsemilla kasveilla. 
MTR

Jakun koululla kehitetään oppimisympäristöä

Koulun taakse tulevan hyö-
typuutarhan rakentaminen 
aloitettiin omenapuiden istut-
tamisella yhdessä koulunjoh-
taja Simo Silanderin kanssa. 
Hyötypuuraha rakentuu oppi-
laiden suunnittelemana ja to-
teuttamana.

Opettaja Markus Kupsala kertoi oppilaille ilmastonmuutoksen 
synnystä ja vaikutuksesta maapallolle. Oppimisympäristönä käy-
tettiin koulun lähimaastoa.

Iin ensimmäinen IlmastoA-
reena muodostui järjestäjien 
toiveiden mukaisesti koko 
kansan ilmastofestivaalik-
si, jossa ilon kautta jaettiin 
toivoa ja uskoa tulevaisuu-
teen. Ei ilmastoahdistuk-
selle, kyllä ilolle ja toivolle, 
kiteytti Myrskyvaroitus ry:n 
puheenjohtaja Timo Tyrväi-
nen ilmastofestivaalin sano-
man.

Kahden päivän ajan Hui-
lingin alueelle rakennetulla 
festivaalialueella puhuttiin 
ilmastoon liittyvistä asiois-
ta, kuultiin asiantuntijoiden 
puheenvuoroja, sekä tu-
tustuttiin ilmastotorilla eri-
laisiin ilmastoratkaisuihin. 
Paneeleissa keskusteltiin 
muun muassa autoiluun ja 
ruoantuotantoon liittyvistä 
kysymyksistä ja puoluejoh-
don tentissä kuultiin näke-
myksiä käytännön toimista 
linjausten toteuttamiseksi. 

Hiilineutraali musiik-
kiteatteri Ilmastoskaba toi 
erilaisten ympäristöteko-
jen vaikutusta esille lap-
sille sopivalla hauskalla 
tavalla. Tubettaja Roni Back 
kertoi näkemyksiään, kuin-
ka tubettaja voi itse vaikut-
taa ilmastonmuutokseen. 
Emeritusprofessori, tähtitie-
teilijä Esko Valtaoja puoles-
taan puhui otsikolla ”teoilla 
ihminen pelastuu”

Sitran asiantuntija Lot-
ta Toivonen kertoi, millai-
sia elintapamuutoksia vaatii 
pysyminen 1,5 asteen tavoit-
teessa maapallon lämpötilan 
nousussa ja psykologi Sanni 

IlmastoAreena toivon ja ilon festivaali
Saarimäki etsi esityksessään 
työkaluja ilmastoahdistuk-
seen.

IlmastoAreenan ava-
us perjantaina oli näyttävä 
1700 Iin koululaisen ilmas-
tomarssi tapahtuma-alu-
eelle, jonka jälkeen joukko 
oppilaita julisti virallises-
ti Iin IlmastoAreenan ava-
tuksi.

-Tapahtumaa ei avannut 
presidentti, vaan lapset, Iin 
Micropolis Oy:n toimitus-
johtaja Leena Vuotovesi ki-
teytti avajaistempauksen 
merkitystä.

Tapahtuman vastaava 
tuottaja Hanna Lahti ker-
toi marssin olleen koulujen 
oma tempaus, joka teki vai-
kutuksen niin häneen kuin 
muihin paikalla olleisiin.

-Kaikille tulee toivot-
tavasti sama toivo ja usko 
kuin minulle nähdessään 
koululaisia alakoulusta luki-
oon, jotka tekevät jo elämäs-
sään ilmastotekoja, Hanna 
Lahti totesi.

Perjantain sadesää ei ta-
pahtumaa haitannut ja lau-
antain aurinkopäivä sai 
kansan viihtymään tapa-
tuma-alueella mieskuoro 
Huutajien ja Myrskyvaroi-
tus ry:n Ilmastovaroitusta-
pahtumiin saakka. 

-Tällaiselle tapahtumal-
le on ollut tilausta Leena 
Vuotovesi ja Hanna Lah-
ti iloitsivat onnistuneen ja 
kävijämäärän 5000 festi-
vaalivierasta saavuttaneen 
IlmastoAreenan jälkeen.

IlmastoAreena on Iin ke-

Avajaisista saakka Iin Ilmasto-
Areenassa haettiin ratkaisuja 
tulevaisuuteen ilon kautta ja 
festivaalihengessä. Koululai-
set ovat jo näyttäneet kuinka 
Ii voi olla esimerkki paremmas-
ta muille.

Ensimmäisen IlmastoAreenan aluksi Iin koulujen 1700 oppilasta marssivat festivaalialueelle. Virallisen avauksen suorittivat Iin koulu-
laiset 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 viestin-
tähanke, jota rahoittaa Maa-
seuturahasto. Vuosittain 
hanke huipentuu ilmasto-
festivaaliin Iissä.

Ensimmäisestä ilmas-
tofestivaalista tarkemmin 
oheisissa jutuissa. MTR

Iin IlmastoAreenassa vierail-
lut europarlamentaarikko 
ja entinen ympäristöminis-
teri Ville Niinistö kertoi Iin 
ja täällä tehdyn ilmastotyön 
olevan hänelle tuttua.

-Ii on osoittanut, kuin-
ka kunta voi puhtailla ener-
giaratkaisuilla säästää ja 

Ii esimerkkinä kuinka ilmastonmuutoksen 
voi ottaa hallintaan

luoda uusia työpaikkoja. 
Täällä ei ole jääty toimetto-
miksi, vaan murros on otet-
tu haltuun. Iin esimerkki on 
kannustanut ja kannustaa 
muita kuntia, sekä koko Eu-
rooppaa, Niinistö totesi Iin 
ilmastotyön merkityksestä 
ennen puoluejohdon tenttiä.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö ja IlmastoAreenan vastaava 
tuottaja Hanna Lahti haluavat kannustaa ihmisiä arjen ympäris-
tötekoihin 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 oikeu-
denmukaisesti hallintaan 
ilman EU:n yhteisiä peli-
sääntöjä. Uusiutuvaan ener-
giaan investoinnit ovat jo 
nyt edullisempia, mutta me-
nee vielä aikaa, ennen kuin 
olemassa oleva teknologia 
on kokonaan saatu hiilineut-
raaliksi, Niinistö totesi euro-
parlamentin työstä.

Kannustavalla lainsää-
dännöllä voidaan Niinistön 
mukaan luoda Suomessa 
mahdollisuuksia yrityksille 
ja kunnille panostaa puhtai-
siin ratkaisuihin. 

-Ii on hyvä esimerkki, 
joka innostaa muita kuntia 
seuraamaan perässä, Ville 
Niinistö kehui Iissä tehtyjä 
ilmastoratkaisuja. MTR
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Perjantai-illan huipentuma-
na puoluejohdon edusta-
jia tentattiin IlmastoAreenan 
lavalla täyden katsomon 
edessä linjauksista, joilla siir-
tymä kohti hiilineutraalia 
yhteiskuntaa tapahtuu oi-
keudenmukaisesti. Tenttiä 
johdatelleet Aleksanteri Ke-
konen Nuorten Agenda 2030 
ja Janne Peljo Sitrasta totesi-
vat tentin aluksi maailman 
lämpötilan nousseen asteel-
la ja maa-alueiden 1,4 asteel-
la. Heinäkuun he totesivat 
olleet mittaushistorian kuu-
mimman.

-Ilmastomuutos on jo tääl-
lä, onko luottamusta tulevai-
suuteen ja miten hallituksen 
kunnianhimoiset tavoitteet 
saadaan käytäntöön, Alek-
santeri Kekonen kysyi puo-
luejohdon edustajilta.

Uuden hallituksen il-
mastopolitiikka sai alkuun 
erilaisia mielipiteitä esiin. 
Sai Essayah, Antti Kurvi-
nen ja Jussi Halla-aho nos-
tivat kukin tahoillaan esiin 
huolia hallituksen ilmasto-
tavoitteiden aikataulusta. 
Antti Kurvinen varoitteli il-
mastototalitarismin puolelle 

Puoluejohdon edustajat toivoivat koko Suomesta Iitä
lipsumisesta. Sari Essayahin 
mielestä hallituksen tavoit-
teiden tiukka aikataulu ei 
jätä ihmisille tarpeeksi aikaa 
sopeutumiseen.

 Eurooppaministeri Tyt-
ti Tuppurainen puolestaan 
sanoi, ettei Suomella ole mi-
tään syytä odottaa vuotta il-
mastotekojen aloittamiseen. 
Mari-Leena Talvitien mu-
kaan ilmastopolitiikassa ei 
ole varaa tehdä oppositio-
politiikkaa. Rakentamisessa 
Talvitie toivoi hirsirakenta-
misen edistämistä Pudasjär-
ven esimerkin mukaisesti.

Jussi Halla-ahon mielestä 
ilmastopolitiikkaa tulee teh-
dä ilman paniikkia pitkän 
aikavälin tähtäimellä, ei ly-
hytnäköisesti tai identiteetti-
politiikan näkökulmasta. Itse 
ilmastonmuutosta ja sen hil-
litsemisen tärkeyttä hän ei 
kyseenalaistanut.

-On ensiarvoisen tärkeää, 
että me mieluummin harjoi-
tamme vastuullista metsä-
teollisuutta Suomessa kuin 
ajamme sen täällä alas, jonka 
seurauksena Kiina parturoi 
sademetsiä Etelä-Aasian saa-
rilta, Halla-aho sanoi.

Ville Niinistön mielestä 
hallitusohjelmaan liitetyt uh-
kakuvat ovat turhia.

-Iissä ei ole näkynyt il-
mastopaniikkia, ja ilmasto-
aktiivisuus on taloudellisesti 
järkevää, Niinistö sanoi.

Tunteita herättäneeseen 
keskusteluun turpeesta otti 
kantaa muun muassa Henrik 
Wickstrom. Hänen mukaan-
sa turpeesta tulee luopua 
energianlähteenä, mutta se 
vie aikaa. Samalla hän toi-
voi kansalaisille suunnattua 

opastusta tuuli- ja aurinko-
voimaloiden käyttöönotossa. 

Hanna Sarkkinen tote-
si Suomen tarvitsevan koko 
kansan ilmastopolitiikkaa.

-Verotus tulee saada ai-
dosti päästöperusteiseksi, 
jolloin se nostaa fossiilis-
ten polttoaineiden hintoja, 
turve mukaan lukien. Iis-
sä säästetään jo nyt ympä-
ristöystävällisillä ratkaisulla, 
Hanna Sarkkinen totesi.

Tytti Tuppurainen pai-
notti hallitusohjelman 

perustuvan parhaaseen käy-
tettävissä olevaan tietoon ja 
olevan taloudellisesti, ekolo-
gisesti ja sosiaalisesti oikeu-
denmukaisen.

-Emme harjoita mitään 
hurmahenkistä höpinää, 
mutta nyt on ilmaston osal-
takin tekojen aika. Suomi voi 
olla ilmastoasioissa suurval-
ta, jossa Ii näyttää esimerk-
kiä. Tehdään koko Suomesta 
Ii, Tytti hehkutti Iin merki-
tystä ilmastotyön suunnan-
näyttäjänä.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen kehui Iin ilmastotyön mer-
kitystä koko Euroopan mittakaavassa. Hanna Sarkkinen ja Sari 
Essayah yhtyivät Tytin kehuihin.

Tähän lisäyksenä Ant-
ti Kurvinen heitti ehdotuk-
sen sloganista ”Ilmaston 
iloa Iissä”, toivoen samal-
la hallituksen lupaaman il-
mastohuippukokouksen 
järjestämistä Helsingin sijaan 
Iissä.

Tentissä ei päästy yksi-
mielisyyteen aivan kaikes-
ta, mutta keskustelu päättyi 
hyvässä hengessä ilta-aurin-
gon pilkistäessä pilvien ta-
kaa. MTR

Puoluejohdon tenttiin osallistuneet tenttaajineen. Aleksanteri Kekonen ja Janne Peljo sekä puolueiden edustat Antti Kurvinen Kes-
kustan 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 varapu-
heenjohtaja.

Puoluejohdon tenttiä seurasi täysi Huilingin katsomo yleisöä.

Iiläinen taiteilija/kuvan-
veistäjä Sanna Koivisto 
halusi osaltaan tuoda ter-
vehdyksen ensimmäiseen 
IlmastoAreenaan muodos-
sa, joka seuraa tapahtumaan 
vuosi toisensa jälkeen.

Sannan työtiloissa Kult-
tuuriKauppilassa valmis-
tui Norppateos, jota lapset 
ja kaikki halukkaat saivat 
IlmastoAreenan aikaan 
täydentää omilla tervehdyk-
sillään.

-Idean teokseen sain 
norppasarjastani ja halusin 
tehdä teoksen, joka sovel-
tuu sekä Iin Ympäristötaide-
puiston että IlmastoAreenan 
henkeen, Sanna kertoo yh-
dessä assistenttinsa Timo 
Haapaniemen kanssa teke-
mästään teoksesta.

Norppa on valmistettu 
pääosin kierrätysmateriaa-

Norpan neitsytmatka Iin Ilmastokellunnassa

leista, pinnan ollessa kier-
rätyslakanoita. Teoksen 
rakenteesta ei liukene ve-
teen mikromuoveja tai mui-

ta haitallisia aineita.
Ilmastokellunnan yh-

teydessä neitsytmatkan-
sa tehnyt teos on kelluva ja 
siirrettävissä. Se tullaan si-
joittamaan Iissä Iijoelle, joko 
siltojen katveeseen tai kun-
nanviraston läheisyyteen.

-Toivottavasti norppani 
jossain vaiheessa vierailee 
Saimaallakin, jossa norppa 
oikeasti elelee, taiteilija toi-
voo. MTR

Norppa sai pintaansa monia 
tervehdyksiä ennen neitsyt-
matkaansa Iijoella.

Norppa teki neitsytmatkansa Iin Ilmastokellun yhteydessä Timo Haapaniemen ohjaamana ja jää-
karhun vetämänä. Ilmastokellunta oli ympäristöjärjestöjen organisoimaa IlmastoAreenan oheisoh-
jelmaa.

Assistentti Timo Haapaniemi 
ja taiteilija Sanna Koivisto sy-
lissään norppateos, jonka in-
spiroimana hän halusi tehdä 
kelluvan teoksen Iin IlmastoA-
reenaan.
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IlmastoAreenan lavoilla ja 
Ilmastotorilla oli festivaa-
lihengessä tarjolla monen-
laista ohjelmaa ja toimintaa 
koko kaksipäiväisen ilmas-
tofestivaalin ajan.

Päälavalla ratkottiin au-
toilun tai vaikkapa kulut-
tajavalintojen vaikutuksia 
ilmastoon. Tubettaja Roni 
Back keräsi tapahtuma-alu-
een täyteen etenkin nuor-
ta väkeä, joka jonotti selfietä 
idolinsa kanssa jopa kak-
si tuntia. Tähtitieteilijä Esko 
Valtaojan ”Teoilla ihminen 
pelastuu” sai monet ajatte-
lemaan ilmastonmuutosta 
ja siihen vaikuttamista iloi-
semmin ja välttämään ilmas-
toahdistusta tai -hysteriaa. 

Ilmastofestivaalilla tarjolla tietoa, huvittelua ja ratkaisuja

Huilingin lavan katso-
mo täyttyi Ilmastoskaban 
ja puoluejohdon tentin ai-
koihin. Kirkossa kuultiin ja 
nähtiin musiikkiesitystä. Il-
mastotorilla oli mahdollista 
tutustua moniin käytännön 
ratkaisuihin ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi. 

IlmastoAreenan lopuk-
si mieskuoro Huutajat esit-
ti omalla persoonallisella 
tyylillään lauluja eri maista, 
joissa ilmastoasiat koettiin 
luontokokemusten kautta.

Ensimmäinen Iin ilmasto-
festivaali päättyi Myrskyva-
roitus ry puheenjohtaja Timo 
Tyrväisen osuvaan kiteytyk-
seen ” Maailmanlopun maa-
laajia riittää. Tulevaisuus 

Jarno Pyöriä poikansa Viljamin 
kanssa poikkesivat Nesteen 
osastolla kuulemassa 100 pro-
senttisesti uusiutuvasta Nes-
teMy dieselistä. Jarno kertoi 
vaihtaneensa tähän ympäris-
töystävälliseen vaihtoehtoon 
ja olevansa erittäin tyytyväi-
nen. NesteMy sopii kaikkiin 
dieselautoihin ilman mitään 
muutostöitä. 

Neea Tikkanen Oulusta sai hi-
moitsemansa selfien ja nimma-
rin. Tätä hetkeä päästä kuvaan 
Ronin kanssa jonotettiin jopa 
kaksi tuntia.

Emeritusprofessori, tähtitie-
teilijä Esko Valtaoja ravisteli 
kuulijoiden näkemyksiä vala-
en samalla uskoa selviämiseen 
vuosisatamme tuplahaastees-
ta pelastaa ihminen ja maa-
pallo.

Iin Yrittäjien puheenjohtaja 
Markku Koskela esitteli Paikal-
lista-hanketta Iin kunnan osas-
tolla.

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

Ilmastomuutoksen torjuntaan 
tarvitaan kaikkia keinoja, ku-
ten polkupyörähahmo opasti 
Ilmastoskabassa.

Ilmastoskaba innosti etenkin lapsia ympäristön huomioimiseen.

on kuitenkin toivoa täynnä, 
mutta asioihin on tartuttava 
nyt. Ei ilmastoahdistukselle 
- Kyllä ilolle ja toivolle.

On harhaa kuvitella, ett-
eivät muut tekisi mitään. 
Kaikkialla maailmassa ta-
pahtuu valtavasti ja Kiina 
satsaa valtavia summia il-
mastonmuutoksen torjun-
taan. Innovaatioilla ei ole 
rajoja ja Suomi voi vaikut-
taa huomattavasti kokoaan 
enemmän. Puhtailla ratkai-
suilla tuetaan työllisyyttä ja 
hyvinvointia. Iissä tämä on 
ymmärretty parhaiten Suo-
messa”.

Ohessa ilmastofestivaa-
lin antia kuvien muodossa. 
MTR

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

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

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

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

Äänestämme joka päivä lom-
pakollamme tehdessäm-
me päätöksiä mitä ostamme 
ja mistä. Näin voimme jokai-
nen vaikuttaa tuotteiden ym-
päristöystävällisyyteen, Iin 
kunnanjohtaja Ari Alatossava 
totesi IlmastoAreenan pääla-
van juontaja Päivi Annalalle.

Iin kunnanhallituksen puheen-
johtaja Johannes Tuomela 
sparrasi puolueiden johtoa Iin 
asioihin.

Päivi Kaukua ja Maija Tahkola esittelivät Tuunataan Työtä-hanketta ja Iin Hävikkiruokaviikkoa. Hä-
vikkiruokaviikkoa vietetään Iissä 9.-15.9.

Mieskuoro Huutajien alppitorvet olivat paikalliselta rakennustyömaalta löydettyjä uusiomuoviputkia.
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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN 
JA YRITYKSIIN IISSÄ. 

KYSY LISÄÄ:
Antti Tuomaala
040 672 1389
www.iilaakso.fi

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940

0400 253 270
Lea Tumelius

KODINOMAISTA
ASUMISTA

MIELENTERVEYS-
KUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

PIKKUJOULUT

VARAUKSET:  0400 388 690 
myynti@alarannankota.fi

www.alarannankota.fi

• KOKOUKSET • JUHLAT • SAUNA • HUVILA

Iijoen rannalla Iissä

040 533 4814
Kuivaniemi
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Uuden hallituksen onnistumis-
ta voidaan mitata työllisyysasteen 
kehittymisellä. Jos työllisyysaste 
ei parane, hallituksen talouspoli-
tiikan pohja pettää ja sen mukana 
koko hallitusohjelma murenee.

Tavoite – 75 prosentin työlli-
syysaste – on hyvä päämäärä, kos-
ka se on mitattavissa jatkuvasti. 
Tuoreimmat työllisyysluvut osoit-
tavat, että tavoite on erittäin haas-
tava ja hallitus tavoittelee sitä 
tällä hetkellä nousevan vastatuu-
len oloissa.

Hallituksen työtä ei helpota se, 
että hallitusohjelmassa on työlli-
syystoimia vain nimeksi. Hallitus 
turvautuu työmarkkinajärjestöjen 
– myös yrittäjäjärjestön – apuun.

Moni on jo etukäteen tuominnut 
työllisyysoperaation epäonnistu-
maan. Sanotaan, että järjestöt eivät 
saa mitään aikaan, koska eivät ole 
ennenkään saaneet. 

Järjestöjä ei kannata kuitenkaan 
etukäteen tuomita. On hyvä muis-
taa, että tällä kertaa hallituksessa 
ovat mukana ne voimat, joita pal-
kansaajajärjestöt ovat tuntuvas-
ti tukeneet. Heillä on suuri intressi 
saada oma hallitus onnistumaan.

Työllisyysasteen nostamisessa 
yritysten rooli on keskeinen. Vuo-
sina 2001-17 pk-yrityksiin syntyi 
135 000 työpaikkaa. Jotta työlli-
syystavoite toteutuu, tarvitaan 

Yrittäjät luovat työn
pieniä ja suuria yrityksiä, jotka 
työllistävät lisää. Suomen yrityk-
sistä 93 prosenttia eli 265000 on 
mikroyrityksiä, jotka työllistävät 
alle 10 henkeä. 

Yksinyrittäjiä on näistä noin 200 
000. Hekin ovat tärkeitä työllisyy-
den näkökulmasta – silloinkin, kun 
eivät palkkaa työntekijöitä. Tämä 
johtuu siitä, että yksinyrittäjät työl-
listävät toisia yrittäjiä. Vain 10 pro-
senttia työskentelee yksin. 

Työllisyysasteen nostamiseksi 
on tärkeä lisätä osallistumisastet-
ta eli sitä, että yhä useampi tarjo-
aisi työpanostaan työmarkkinoille. 
Erityisen tärkeää saada työmark-
kinoille mahdollisimman moni 
25-64-vuotias. Tähän ikäryhmään 
kuuluvista työvoiman ulkopuolel-
la 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 yri-
tys kysymään työtä.

Siksi tarvitaan toimia sekä tar-

jonnan että kysynnän vahvista-
miseen. Yrittäjäjärjestö on pitänyt 
esillä vaikuttavimpia toimia, kuten 
työttömyysturvan ja sosiaaliturvan 
uudistamista sekä paikallisen sopi-
misen sekä työelämän joustavuu-
den laajamittaista lisäämistä.

Työmarkkinatkin ovat mark-

kinat. Työsuhde syntyy vain ky-
synnän ja tarjonnan kohdatessa. Ei 
auta, jos keskitytään vain joko tar-
jonnan tai kysynnän lisäämiseen. 
Tasapaino ratkaisee.

Keinoja on paljon. Tarvitaan 
tahtoa ja rohkeutta toteuttaa nii-
tä. 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.

”Työllisyysasteen nostaminen edel-
lyttää sekä työn tarjonnan että ky-
synnän lisäämistä. Pitää saada yhä 
useampi ihminen tarjoamaan työpa-
nostaan ja yhä useampi yritys kysy-
mään työtä,” toteaa Pentikäinen.

Iissä vietettiin kuluneen viikon 
vaihteessa IlmastoAreena -tapah-
tuma. IlmastoAreena tilaisuus so-
pii erityisen hyvin pidettäväksi 
Iihin. Ii voitti Euroopan komission 
RegioStars 2017 -kilpailun ilmas-
tonmuutos-kategorian. 

Kunta ja kuntalaiset ovat saa-
neet positiivista mainetta ja se on 
tullut vastaan myös minulle yrit-
täjänä vieraillessani ympäristökun-
nissa. Monen kanssa keskustellessa 
ja kertoessani olevani iiläinen, vas-
takommenttina on ollut, että onpa 
hienoa tuo teidän kuntanne ja kun-
talaisten toiminta.

 Iin Yrittäjät ovat myös omalta 
osaltaan osallistuneet tähän ilmas-
totyön edistämiseen ja suomalai-
sen osaamisen esille tuomiseen 
Paikallista-liikkeen avulla. 

Iin Yrittäjätkin oli muka-
na IlmastoAreenassa Paikallis-
ta-liikkeen teemalla järjestämällä 
arvonnan, jonka lopputulos ilme-
nee muualla kohdin tässä lehdestä. 
Arvonnan yhteydessä käydyissä 
keskusteluissa ilmeni, että Paikal-

Yrittäjät mukana ilmastotalkoissa
lista-merkki ja teema tarvitsee vie-
lä paljon julkisuutta, jotta se tulee 
tunnetuksi. Monelle asia oli aivan 
uusi.

Yrittäjät halutessaan osallis-
tuvat kestävän kehityksen-, elin-
voiman- ja ympäristöarvojen 
parantamiseen sekä iiläisen hen-
gen nostattamiseen. Yritykset 
sitoutuvat antamaan vapaamuo-
toisen lupauksen, että se haluaa 
edistää toiminnallaan Iin resurssi-
viisautta ja vähentää samalla hiili-
dioksidipäästöjä. 

Sertifikaatti on maksuton ja sen 
saanut yritys voi hyödyntää Paikal-
lista –logoa omassa toiminnassaan. 
Kun merkin käyttäjiä on riittävästi, 
mahdollistaa se tarvittaessa yritys-
ten yhteiskampanjoinnin.

Paikallista-merkin esillä pitä-
minen helpottaa asiakkaita va-
litsemaan paikallisia tuotteita ja 
palveluita. Asiakkaat auttavat näin 
valinnallaan osaltaan kunnan hy-
vinvoinnin kasvamisen työlli-
syyden ja verokertymän nousun 
kautta. Jokainen kuntaan jätetty 

euro tuottaa meille yhteistä hyvin-
vointia.

Liity sinäkin yrittäjä Paikallista-
liikkeeseen.

Markku Koskela
Puheenjohtaja, Iin Yrittäjät ry

Ilmastoareenaviikonloppuna yrittäjät 
olivat avustamassa Iin kirkossa pide-
tyssä jumalanpalveluksessa, mukana 
myös puheenjohtaja Markku Koskela.

 ”Iin Yrittäjät ovat myös 
omalta osaltaan 

osallistuneet ilmasto-
työn edistämiseen ja 

suomalaisen osaamisen 
esille tuomiseen 

Paikallista-liikkeen 
avulla.” 
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Kalevalaista jäsenkorjausta  
Intialaista päähierontaa 

Iin Haminassa
Kysy lisää tai 

varaa aika numerosta

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

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

SKY Kosmetologi 
Outi Kantola

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kosmetologipalvelut

Mettovaaran hautauspalvelu

Puutarhantie 29, Jakkukylä
T. Mettovaara 0400 387 047

Kiiminki 040 561 7399
www.kiiminginkukka.ekukka.fi

PARTURI-KAMPAAMO
TEIJA KURTTILA

Kurttilankuja 10, 91100 Ii
P. 044 025 5687, 08 817 4865

Iin kunnan väkiluku on ollut 
alkuvuoden kasvusuunnas-
sa, parin miinusmerkkisen 
vuoden jälkeen. Muutto-
voittoa on tullut reilut 60 ja 
asunto- ja tonttikauppa on 
käynyt aiempia vuosia vilk-
kaammin. Halusimme tietää 
Iihin muuttaneiden miettei-
tä ja kokemuksia. 

Tilastokeskus kysyi Iihin 
muuttaneilta muuton perus-
teista. Kolmen kärkeen si-
joittuivat vastaukset, joiden 
mukaan Iin imago ympä-
ristöystävällisenä kuntana 
on heidän mielestään hyvä, 
Ii tarjoaa maaseutumaisen 
asuin- ja elinympäristön ja 
Iissä on edulliset asunnot.

Olemme viime vuosina 
panostaneet puhtaan energi-
an investointeihin, energian 
säästöön ja siihen, että tästä 
tulisi kaikkien iiläisten jut-
tu. Tavoitteena on alusta asti 
ollut saada kuntaan inves-
tointeja ja työpaikkoja sekä 
kehittää kuntaa hyväksi pai-
kaksi asua ja yrittää. 

Alkuvaiheen ”Ii irti öl-
jystä” ajatuksesta on toimin-
ta 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 Suo-
messa kuin maailmallakin.

Maailman ensimmäis-
tä Ilmastoareenaa lähdettiin 
rakentamaan samalta perus-
talta. Tavoitteena on ollut 
tarjota ensimmäistä kertaa 
Suomessa uudenlainen foo-
rumi ilmastoasioiden käsit-
telyyn. Aihetta lähestytään 
positiivisella ja rakentaval-
la otteella, ei uhkia ja pelkoja 
lietsoen. Sellainen ei mieles-

Ilmasta vetovoimaa

täni aja kenenkään etua. 
Uskoisin, että koululai-

set, lukuisat asiantuntijat 
sekä päättäjät, erilaiset si-
dosryhmien edustajat ja run-
saslukuinen yleisö saivat 
varmasti kaikki ajankohtais-
ta tietoa ja vahvistusta il-
mastoasioiden tärkeydestä. 
Itseni yllätti tieto, että vaa-
teteollisuuden päästöt ovat 
suuremmat kuin lento- ja 
laivaliikenteen päästöt yh-

teensä. Ilmastoareena lunas-
ti heti ensimmäisellä kerralla 
lupauksen olla kaiken kan-
san ilmastofestivaali.

Ilmastoasioiden ohella Ii 
sai runsaasti mediassa posi-
tiivista näkyvyyttä. Vierai-
ta oli kaikkialta Suomesta 
ja Ilmastoareena järjestelyi-
neen, monipuolinen ohjelma 
ja Huilingin tapahtuma-alue 
saivat runsaasti kiitosta. Iso 
kiitos tästä kuuluu Micro-

poliksen tuottajatiimille ja 
muille järjestelyihin osallis-
tuneille. Parannettavaakin 
varmasti on, korjataan ne 
ensi vuoden ohjelmaan. Täs-
tä on hyvä jatkaa Iin ilmas-
totyötä ja käynnistää ensi 
vuoden tapahtuman suun-
nittelu.

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.”

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava

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

LIITY JÄSENEKSI
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Kodinomaista ja 
hellää hoivaa 

ikääntyville ihmisille

Alice Pekkala 
050 374 8956

Hoitajat 046 878 4542

Ii, Rimatie 11

KULUNVALVONTAKORTILLA JOKA 
PÄIVÄ AVOINNA KLO 05.00-24.00

Laitakuja 4, Ii 

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

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

Rantakestilässä Iijoen ran-
nalla sijaitseva Alaran-
nan Kota mahdollistaa 
monien juhlien ja koulutus-
tilaisuuksien lisäksi rennon 
lomailun ja elämästä naut-
timisen. Kotarakennuksen 
lisäksi alueella sijaitsevat 
huvila, rantasauna ja gril-
likota taipuvat niin häihin 
kuin rippijuhliin tai vaikka-
pa hiihtolomaviikon tuki-
kohdaksi.

-Etsimme Oulun lähis-
töltä pientä rantasaunaa. 
Nähdessämme paikan, ihas-
tuimme niin, että rantasau-
nan lisäksi tuli hankittua 
kokonainen yritys, Timo 
Rita Ritako Oy:stä kertoo 
Alarannan Kodan hankin-
nasta.

Vuonna 2002 rakennetut 
tilat siirtyivät Ritan omis-
tukseen vuonna 2008, jolloin 
tehdyn saneerauksen yh-
teydessä kodan yläkertaan 
rakennettiin viihtyisä nuk-
kumatila. Huvilarakennusta 
laajennettiin samalla 30 ne-
liötä.

-Olin toiminut ja toimin 
edelleen päätyökseni yrit-
täjänä, joten vuokraustoi-
minta tuli täydentämään 
yritystoimintaani, Pipelifen 
maalämpötuotteita ja jäte-
vesijärjestelmiä päätyönään 
markkinoiva Rita toteaa.

Alarannan Kodan han-
kintaan hän on ollut tyyty-
väinen, vaikka naurahtaakin 
siellä oman lomailun muis-
tuttavan työleiriä.

-Tilat vaativat monenlais-
ta huoltamista pysyäkseen 
kunnossa ja tarjotakseen asi-
akkaille miellyttävän koke-
muksen, hän kertoo.

Alarannan Kodan asia-
kaskunta koostuu erilaisista 
juhlatilaisuuksista, koulu-
tuspäivistä, polttariporu-
koista, valmistujaisista ja 
lomanviettäjistä. Timo Rita 
kertoo monien Iistä pois-

Monien mahdollisuuksien 
Alarannan Kota

Alueelle on helppo saapua veneelläkin. 

muuttaneiden palaavan 
vuosi vuodelta lomailemaan 
kotikonnuilleen, tukikohta-
naan Alarannan Kota.

-Yrittäjälle paras palaute 
on tyytyväinen asiakas, joka 
varaa tilat uudelleen, Timo 
toteaa.

Alarannan Kodalta voi 
varata pelkän kotaraken-
nuksen tai yhdistää varauk-
seen vaikkapa saunomisen 
tai huvilassa yöpymisen. 
Myös huvila ja saunaraken-
nus on mahdollista vuokra-
ta 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 polku-
pyörä.

-Tulevalle vuodelle tie-
dossa ovat ainakin kahdet 
häät ja monia muita juhlia, 
Timo Rita valottaa kodan tu-
levasta käytöstä.

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

Kodan pihalla Iijoen ran-
nalla seisoessaan on vaikea 
kuvitella tilaisuutta, johon 
tilat eivät sopisi. Ajatukset 

muuttuvatkin helposti haa-
veiluksi lomaviikosta näissä 
tiloissa ja maisemissa. MTR

Timo Rita Alarannan Kotara-
kennuksen edessä kauniissa 
elokuun illassa.

Tervetuloa kirkkoon

www.iinseurakunta.fi

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

08 4156 3882 
Vääränpolku 13, 91100 Ii

kuvastin@luukku.com
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kuljetusliike

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

Myös Valopilkku-sovellus!

Iin alueen taksit 
yhdestä numerosta

0200 81 000
Kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0800 93150

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm

www.ppy.fi

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

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

www.konehuoltopaakkola.fi

Uniikkia majoitusta Iijoen 
rannalla tarjoava VillaKaup-
pila juhlisti ensimmäisen 
toimintavuoden täyttymis-
tä tarjoamalla kahvit kakku-
buffetin kera. 

-Vilkas ja työntäyteinen 
vuosi on takana, kertoi Titta 
Ervasti kantaessaan kakkuja 
kahvipöytään yhdessä yrit-
täjäkollegansa Hanna Aho-
sen kanssa.

Ensimmäisten juhlavie-
raiden saapuessa, yrittäjät 
totesivat toiminnan lähte-
neen käyntiin suunnitellulla 
tavalla sekä työmäärän että 
asiakasvirran osalta. Juhla-
kahveilla väkeä riitti koko 
päiväksi, joten turhaan ei 
kakkuja buffetpöytään kan-
nettu.

Kunniavieraina paikal-
la olivat VillaKauppilan en-
simmäiset yöpyjät, Sirpa ja 
Timo Matinaho Tannilasta.

-Olimme ensimmäiset yö-
vieraat vuosi sitten, joten 
tulimme nyt juhlistamaan 
muistoja. Samalla kävimme 
Oulussa katsomassa ”Aa-
van meren tällä puolen” 
MeriOulun kesäteatterissa, 
Matinahot kertoivat.

VillaKauppilaa he kehui-
vat vuolaasti sekä paikka-
na että palvelunsa puolesta. 
MTR

VillaKauppila toiminut vuoden

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

B&B VillaKauppila sijaitsee Iijo-
en rannalla KulttuuriKauppilan 
naapurissa.

Sirpa ja Timo Matinaho Tan-
nilasta olivat VillaKauppilan 
ensimmäiset yövieraat toimin-
nan alkaessa.
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Pientuottajille 
yhteinen verkkokauppa
Oulun ja lähialueiden pien-
tuottajille on avattu 22.8. yh-
teinen verkkokauppa Tilalta.
fi. Kauppapaikka vahvistaa 
pientuottajien asemaa ja hel-
pottaa samalla kuluttajien 
mahdollisuutta hankkia lä-
hialueella tuotettua ruokaa 
ja muita tuotteita. 

– Tavoitteenamme on 
tarjota Oulun ja lähialuei-
den pientuottajille yksi yh-
teinen kauppapaikka, josta 
kuluttaja löytää mahdolli-
simman monipuolisen kat-
tauksen lähiruokaa ja muita 
lähituotteita, Tilalta.fi-verk-
kokaupan idean isä ja kehit-
täjä Matias Koskelo avaa.

Pientuottajilta suoraan 
kuluttajille
Uudesta verkkokaupasta 
asiakas tilaa ruuan ilman vä-
likäsiä suoraan pientuotta-
jalta. Asiakkaalle on selvää, 
missä ja milloin ruoka on 
tuotettu, kuka sen tuottaa ja 
millaisin menetelmin.

– Tilaus verkkokaupas-
ta on myös yksi mahdolli-
suus tukea kotiseudun omaa 
ruokatuotantoa ja pitää ruo-
kaketju lyhyenä ja ympä-
ristöystävällisenä, Koskelo 
toteaa.

Verkkokauppa on sel-
keä ja helppokäyttöinen. 
Esimerkiksi tuotteen nouto-
ajankohta ja -paikka on mah-

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

Yhteistyössä Rekon 
kanssa
Uusi verkkokauppa on ol-
lut luontevaa toteuttaa 
juuri Oulun ja lähialueen 
pientuottajien kanssa: Ou-
lun alueelle reilulla kulutta-
misella on vankka jalansijan. 
Oulun Reko-lähiruokaryh-
mä on jäsenmäärältään yksi 
Suomen suurimmista: kaik-
kiaan 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 to-
teaa.

Reko Oulu -lähiruokaryh-
mä on aloittanut toimintansa 
Facebookissa vuonna 2015. 
Rekolla tarkoitetaan reilua 
kuluttamista suoraan tuotta-
jilta kuluttajille.

Tilalta.fi -lähiruokakau-
pan pitkän tähtäimen ta-
voitteena on, että se laajenee 
pientuottajien valtakunnalli-
seksi kauppapaikaksi.

Tilalta.fi tiedotus

Vuonna 2011 Juho Tauri-
ainen aloitti innokkaana 
päätoimisen valokuvaajan 
uransa Iissä. Iin Kärkkäisel-
tä löytyivät hyvät toimiti-
lat, jossa oli mukavasti tilaa 
ja vilkas kauppakeskus loi 
edellytykset liiketoiminnan 
aloittamiselle. 

Silloinen kauppakes-
kuksen johtaja Matti Kustu-
la ymmärsi nuorta yrittäjää 
ja teki Juhon olon mahdol-
lisimman helpoksi.  Vuon-
na 2015 Kärkkäinen päätti 
tehdä laajamittaisen remon-
tin ja Studio Salama joutui 
muuttamaan kauppakes-
kuksen toiseen päähän. Uu-
det tilat sijaisivat ”iiläisten 
ovella”, joka sinällään ei tun-
tunut pienen sulattelun jäl-
keen yhtään huonommalta 
ajatukselta. Aikaa muuttoon 
oli kuitenkin vain muutama 
kuukausi ja liikepaikan vaih-

Yrittäjä uudisti toimintakonseptiaan
tuminen aiheutti ongelmia. 
Asiakkaat eivät löytäneet 
Studio Salamaa tai luulivat 
kuvaamon lopettaneen.

Tila osoittautui lopul-
ta liian pieneksi, jotta siinä 
olisi voinut tehdä järkevästi 
studiokuvauksia. Studio Sa-
lamahan teki nimensä mu-
kaisesti studiokuvauksia. 
Tämä oli Juhon alkuperäinen 
ajatus. Koulu-, päiväkoti-, 
rippi, - ja armeijakuvaukset 
kasvattivat kuitenkin osuut-
taan liiketoiminnassa. 

-Ne veivät niin paljon ai-
kaa, etten paljon muuta ehti-
nyt tehdä ja homma muuttui 
melkoiseksi tilkkutäkiksi, 
Juho Tauriainen toteaa. 

Oltuaan enemmän reis-
sun päällä kuin studiolla, 
Juho ”Salama” Tauriainen 
laski konsultti Juha ”Vauh-
tipyörä” Aholan avulla kan-
nattavaksi ottaa enemmän 

aikaa kuvausreissuille.  Sa-
malla löytyi uusi toimitila Iin 
Micropolikselta. Salamas-
sa otettiin käyttöön sähköi-
nen ajanvaraus ja nyt reilun 
vuoden verran Salama on 
toiminut pelkästään ajanva-
rauksella. 

-Aluksi kyllä pelotti se 
muutos, jonka edessä olin. 
Ajattelin, etteivät asiakkaat 
löydä tai osaa tulla uuteen 
paikkaan. Pelot osoittautui-
vat vääräksi, vaikka muu-
taman kerran olen oven 
avannut kiukkuisena odot-
tavalle asiakkaalle, Juho 
naurahtaa.

Sittemmin on suunnitel-
tu ja tehty opasteita.  Nyt Sa-
lamassa tiedetään millaiset 
opasteet opastavat parhai-
ten perille ja tilaus niistä on 
tehty. 

Iin Micropoliksen toimi-
tusjohtaja Leena Vuotovesi 

ja Iilaakson toimitusjohtaja 
Antti Tuomaalla ovat otta-
neet uuden yrittäjän avosy-
lin vastaan. Yhteistyö alkoi 
heti uusiin tiloihin muuton 
jälkeen. Muun muassa aa-
mupalatilaisuuksia on pi-
detty neljä kappaletta, joissa 
on käynyt yhteensä yli 100 
yrittäjää. Seuraavat kolme 
vuotta ovat Juholle erilaisia, 
koska kunnan koulut ja päi-
väkodit kuvaa Kuvaverkko 
Oy. 

-Kilpailu on kovaa ja kil-
pailutuksia voitetaan ja nii-
tä hävitään. Toivon mukaan 
vuonna 2022 pääsen jälleen 
kuvaamaan oman kylän lap-
sia, Juho Tauriainen toteaa ja 
alkaa tekemään loppuvalmi-
steluita Kainuun prikaatin 
kuvauksia varten, jotka ovat 
elokuun viimeisellä viikolla. 
MTR

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. Edes-
sä Tuija Alikoski, Markku Koskela, 
Outi Kantola ja Pasi Outila. Takana 
Eero Turtinen, Veli Paakkola, Hei-
mo Turunen ja Juho Tauriainen. 

Iin Yrittäjät ry hallitus 2019

Juho Tauriainen on organisoinut Iin Yrittäjien aamukahvitilaisuuksia. Toukokuun tilaisuudessa pohdittiin muun muassa 
verkostoitumisen tärkeyttä.
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Olen Noora Huotari ja aloi-
tin työt Iin yrityskehittäjänä 
12.8. Aiemmin olen toiminut 
yli 17 vuotta Satakunnassa 
rahoitusmaailmassa eri pan-
keissa rahoittaen pk-yrityk-
siä sekä maatiloja. Viimeiset 
1,5 vuotta toimin Oulussa 
ProAgrialla yritysneuvoja-
na.

Lapsuudesta asti Iin Oi-
järvellä vietetty vapaa-aika 
on sitonut sydämeni Iihin, ja 
nyt yksi unelmista on täytty-
nyt, kun pääsin aloittamaan 
Iin yrityskehittäjänä.

Autan iiläisiä yrittä-
jiä, yrittäjyyttä suunnit-
televia sekä yrityksiä, 
joilla on kiinnostusta aloit-
taa liiketoiminta Iissä. Pal-
veluihini kuuluvat mm. 
perustamisneuvonta, liike-
idean arviointi, startti- ja 
tukirahahakemuksissa aut-
taminen, yritysten kehittä-
minen, rahoitusneuvonta 
sekä yritysyhteistyö.

Tulen ottamaan yhteyt-
tä yrityksiin tarkoituksena 
tuntea alueella toimivat yri-
tykset ja vastata mahdolli-
siin tarpeisiin. Ja kun sinulle 
yrittäjä tulee tarvetta neu-
vontaan, ota yhteyttä. Sel-
laista asiaa ei ole, etteikö 
voisi kysyä, koitetaan yh-
dessä löytää parhaat ratkai-
sut yrityksellesi! Toimistoni 
sijaitsee Iin Micropoliksessa.

Noora Huotari 
Iin yrityskehittäjä 
040 683 0541, 
noora.huotari@micropolis.fi

Iin uusi yrityskehittäjä esittäytyy

Paikallista -merkistä tunnistat 
iiläisyydestä ja paikallisista 
arvoista ylpeän yrityksen

Iiläiset yritykset haluavat 
olla mukana luomassa yh-
teistä tarinaa paikallisen 
elinvoiman, työllisyyden ja 
ympäristöarvojen puoles-
ta. Tästä ideasta on luotu 
Paikallista -merkki. Paikal-
lista–merkin kantavan yri-
tyksen koti- tai toimipaikka 
sijaitsee Iissä ja se työllistää 
iiläisen yrittäjän tai useita ii-
läisiä. Paikallista-yritys on 
sitoutunut edistämään Iin 

resurssiviisautta, joka tar-
koittaa kykyä käyttää erilai-
sia resursseja harkitusti ja 
hyvinvointia sekä kestävää 
kehitystä edistävällä tavalla. 
Paikallista -merkkiin on liit-
tynyt jo yli 40 iiläistä yritys-
tä ja määrä kasvaa koko ajan.

Paikallista -merkin yri-
tys voi saada tekemällä ha-
kemuksen www.greenpolis.
fi/paikallista. Hakemus kä-
sitellään yrittäjäyhdistyksis-

sä, ja lisäksi hakemus tulee 
Iin Micropolikseen, jossa 
avustetaan ympäristölupa-
us asian kanssa. Paikallista 
-merkin yritys antaa ympä-
ristölupauksen, jolla yritys 
voi kehittää energia- ja mate-
riaalitehokkuuttaan. 

Energia- ja materiaalite-
hokkuustyö tuo yritykselle 
monia hyötyjä, taloudellisia 
säästöjä, laatua, yrityksen 
maineen parantamista ja on 

aito kilpailutekijä markki-
noilla. Ympäristölupaus an-
taa hyvän mahdollisuuden 
yrittäjälle viestiä tekemis-
tään ekologisista ratkaisuis-
ta, jotka muuten voisivat 
jäädä huomaamatta. Pie-
nilläkin teoilla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia ym-
päristön kannalta.

Petri Leppänen 

Anna Alinan auttaa!

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!
Puh. 044 455 6560
Alina Oulu pohjoinen – Ii
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

• Kotityöpalvelut • Hoivapalvelut 
• Kotisairaanhoitopalvelut • Etälääkäri-
palvelut • Lapsi perheiden kotipalvelut 

Alina-palveluista on 
mahdollista saada 
kotitalousvähennystä.
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Tervetuloa aterialle 
Step in -grillille, 

os. Revontie 2 Haukipudas

Matti Miettunen p. 040 516 1507

Step in Express grilliauto
tilattavissa eri tapahtumiin ja 

tilaisuuksiin Iissä ja ympäristössä.

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

Iin uusi yrityskehittäjä, Noora Huotari.

Kukat 
syysistutuksiin, 
sisustukseen, 

lahjaksi

Väriä syksyyn!

IIN KUKK AK AUPPA
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13
www.arvokovaoy.fi

ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
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Huhtikuussa 2018 toimin-
tansa aloittanut Maanraken-
nus Kalle Klasila on yksi Iin 
Yrittäjien uusista jäsenis-
tä. Yrittäjäperheessä kasva-
nut Kalle on kouluttautunut 
maanrakennusalalle ja työs-
kenteli kolme vuotta ko-
neenkuljettajana ennen 
oman yrityksen perustamis-
ta.

-Kuusitoista vuotiaana 
aloitin koneenkuljettajana. 
Työmatkat Ouluunkin kul-
jin tuohon aikaan mopoau-
tolla, Kalle kertoo.

Töitä hän toteaa olleen 
mukavasti ja telakaivinko-
neen seisoneen viime talve-
na vain kuukauden. Tällä 
hetkellä työkohde on Ou-
lun yliopistollisen sairaalan 
rakennustyömaalla. Maan-
rakennus Kalle Klasilan työ-
kohteet sijaitsevat Oulun 
talousalueella niin yritysten 
kuin yksityisten tarpeita pal-
vellen.

Yrittäjien yhteistyön Kal-
le näkee tärkeänä, joten liit-
tyminen Iin Yrittäjiin oli tälle 
moottorikelkkailua harras-
tavalle nuorelle itsestäänsel-
vyys. MTR

Kuusitoistavuotiaana koneenkuljettajaksi

Kalle Klasilan työauto on hiukan kasvanut alkuaikojen mopoautoon verrattuna. Maanrakennus Kalle Klasila palvelee asiakkaita telakaivinkoneella.








Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

RUOKEVA – RUOKAA
KESTÄVÄSTI JA
VASTUULLISESTI

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

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 Hankinta- 
  palvelut • Tuottajan puheenvuoro • Iin Ruokahävikkiviikko, Päivi Kaukua

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

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

HIKOILEMATTA JA
HENGÄSTYMÄTTÄ!

Kuva: Jiri Halttunen

Hyvinvointimittauksissa kartoitetaankehonkoostumusta, puristusvoimaa jakestävyyskuntoa. 
Yrityksen kuntotestissä asiantuntijakatsoo tilinpäätösten perusteella mikäon yrityksesi arvo. Testit ovat helppojaja nopeita nykytilan kartoittamiseen.Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikilleyrittäjille!

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

Haukiputaalla ti 3.9. klo 12-15 Jatuli
Iissä ti 3.9. klo 16-19 Nättepori
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Iiläinen yrittäjä Matti Miet-
tunen on luotsannut Hauki-
putaan keskustassa toimivaa 
Step In grilliravintolaa vuo-
den 2018 alusta.

-Ensimmäiset pihvit pais-
toin alalla vuonna 1999. Vä-
lillä meni kymmenen vuotta 
rakennushommissa Ruotsis-
sa ja Norjassa. Suomeen pa-
lattuani työskentelin vuoden 
Step In työntekijänä ennen 
kuin ostin paikan.

Töitä ja asiakkaita on riit-
tänyt mukavasti, paljasjalkai-
nen iiläinen yrittäjä kertoo. 
Haukiputaan grilliravinto-
lan lisäksi hänellä on käytös-
sään liikkuva yksikkö, jolla 
grillipalvelut saapuvat näp-
pärästi tilaisuuteen kuin tilai-
suuteen.

-Monenlaisissa tilaisuuk-
sissa olemme olleet mukana 
ja häätilaisuuksien jatkotkin 
on hoidettu, Matti kertoo.

Yrittäjän lisäksi työnteki-
jöitä on sesongista riippuen 

Step In Express tuo grillin sinne missä olet

Matti Miettunen Step In Express grilliautoineen kotipihallaan Iissä.

040 7627 168

MR Nuohous Oy

0440-688 670

Taksit 2 kpl 
8 paikkaisia (13 lasta)

Iin Taksikyyti 
Hannu Ukkola

Mennään bussilla  

Bussit  16 ja 40 -paikkaiset
0442-390 679

Autoissa invavarustus

Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut 
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727
marko.korpela@pp1.inet.fi

Metsätyö Korpela Oy

NAHKISAIKA 
PARHAIMMILLAAN

Aukioloajat:  
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

Majakka Konintie 4, A  91100 Ii
Seuraa meitä 

myös 
Facebookissa

KESÄ JATKUU KOTIMAISELLA
KALALLA HERKUTELLEN

SIIKAA INARISTA 
JA PERÄMERESTÄ

15,50€/kg
PAINO. N. 0,5KG

PERATTU MAIVA 8,80€/kg

kahdesta kolmeen. Myös Ma-
tin puoliso Piritta Palovaara 
aloittaa yrityksessä vanhem-
painvapaalta palatessaan.

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

tinyt yrittäjäyhdistyksen 
toimintaan vielä osallistua. 
MTR

4 kpl 10€
Tarjoukset voimassa niin kauan kuin kalaa riittää

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Tutkimus: Puolet yksinyrittäjistä 
tienaa alle 2000 euroa
Suomen Yrittäjien kysely-
tutkimukseen osallistuneista 
yksinyrittäjistä 48 prosenttia 
kertoi tienaavansa alle 2 000 
euroa kuukaudessa. 

Vuonna 2016 tehdyssä 
vastaavassa kyselyssä alle 
kaksitonnia ansainneiden 
vastaajien osuus oli 51 pro-
senttia, eli heidän osuutensa 
on pienentynyt hieman ku-
luneiden kolmen vuoden ai-
kana.

Noin joka neljäs yk-
sinyrittäjä kertoi tekevänsä 
töitä keskimäärin yli 50 tun-
tia viikossa. Vain joka viides 
ilmoitti lomailevansa vuosit-
tain kuukauden tai yli kuu-
kauden.

Jaksamisessa yksinyrit-
täjät jakautuvat kahtia: 47 
prosenttia ilmoitti, ettei ole 
kokenut haasteita jaksami-
sessa, mutta toinen puoli yk-
sinyrittäjistä oli toista mieltä.

Kasvuhaluisia nuoria 
yrittäjiä
Alle 35-vuotiaista yksinyrit-
täjistä peräti 90 prosenttia 
haluaa kasvattaa yritystoi-
mintaansa.

Suomen Yrittäjien kyse-

lytutkimus kertoo, että yk-
sinyrittäjät ovat kaikkinensa 
kasvuun tähtäävää väkeä: 
kaksi kolmesta (67 prosent-
tia) ilmoittaa tavoittelevan-
sa kasvua.

Toimialoista kasvuhaluk-
kaimpia oltiin kaupan sa-
ralla. Tärkeimpinä kasvun 
keinoina yksinyrittäjät pitä-
vät uusien tuotteiden ja pal-
veluiden lanseeraamista, 
verkostoitumista sekä työn-
tekijöiden palkkaamista.

Työllistäminen  
hankalaa
Vastauksissa esiin tulevat 
esimerkiksi työntekijöiden 
palkkaamiseen liittyvät on-
gelmat.

– Työllistäminen koetaan 
kalliiksi ja riskialttiiksi. Tällä 
hetkellä yritystoiminta hen-
kilöityy yrittäjään itseensä, 
eikä omaa työaikaa voi ra-
jattomasti lisätä, Suomen 
Yrittäjien toimialapäällikkö 
Mika Hämeenniemi taustoit-
taa.

Kyselyyn osallistui kaik-
kiaan lähes 1 900 yksinyrit-
täjää. Vastaajista ne, joilla oli 
ollut joskus työntekijä, koki-

vat työllistämisen riskin ja 
kalleuden yrityksen kasvua 
rajoittaviksi tekijöiksi use-
ammin kuin vastaajat, jotka 
olivat toimineet koko ajan 
yksin.

Suomen Yrittäjien työ-
markkina-asioiden päällikkö 
Harri Hellstén toivoo, että 
jatkossa työllistämistä hel-
potettaisiin.

– Työmarkkinarakenteil-
la on merkittävä ohjaava 
vaikutus siihen, halutaan-
ko työtä teettää työsuhteessa 
vai toimeksiantona tai jäte-
täänkö työ tekemättä koko-
naan, Hellstén muistuttaa.

Perhevapaat osin  
pitämättä
Perhevapaiden suhteen yk-
sinyrittäjien tilanne poikke-
aa palkansaajista.

Yksinyrittäjinä toimivista 
äideistä joka viides ilmoitti 
jättäneensä perhevapaat ko-
konaan käyttämättä. Isistä 
alle puolet oli (47 prosenttia) 
oli ollut isyysvapaalla, mutta 
vain kolme prosenttia kertoi 
olleensa hoitovapaalla.

Osittaista hoitovapaata-
kin oli käyttänyt vain kak-

si prosenttia yksinyrittäjinä 
työskentelevistä isistä.

– Yrittäjien asemaa per-
hevapaissa todella kannat-
taa parantaa, se on erityisesti 
lasten etu, Suomen Yrittäjien 
Harri Hellstén sanoo.

Yksinyrittäjyyden yleis-
tyminen on ollut työ- ja yri-
tyselämässä 2000-luvun 
merkittävin trendi. Yk-
sinyrittäjyys on tällä het-
kellä jo Suomen yleisin 
yritysmuoto.

Vuosituhannen alussa 
yksinyrittäjiä oli Tilastokes-
kuksen mukaan 123 000 kun 
viime vuonna yksinyrittäjiä 
oli jo 182 000.

Yksinyrittäjien yleisin 
yritysmuoto on toiminimi, 
mutta osakeyhtiöiden osuus 
on noussut vuonna 2016 teh-
tyyn kyselyyn verrattuna.

Yksinyrittäjät ovat kaiken 
kaikkiaan korkeasti koulu-
tettua väkeä: yli puolella on 
ammattikorkeakoulu- tai yli-
opistotutkinto

Yrittäjät tiedotus

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

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
pe 13.9.2019 klo 8 Iin Micropolis

Ilmoittautumiset 
Juho Tauriainen 
tekstiviestillä: 
040 743 8373, 
sähköpostilla: 
juho.tauriainen@studiosalama.fiTervetuloa!  Iin yrittäjät ry
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Arto Alasaarela  0400 686 252

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

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

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

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

ROMUT 
RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

"

Touhula Harjuntähti on 
luonnonläheinen seikkai-
lupäiväkoti, joka sijaitsee 
Iin Liesharjulla, Harjunku-
jalla. Touhula Harjuntäh-
ti avautui elokuussa 2019 ja 
päiväkoti tarjoaa varhaiskas-
vatuksen lisäksi myös esi-
opetusta. Päiväkodin pihalla 
on monipuolinen leikkiväli-
neistö ja vapaan leikin alue. 

Osa päiväkodin pihas-
ta on jätetty luonnontilaan, 
jolloin lapset pääsevät leik-
kimään omassa ”metsässä”. 
Päiväkoti sijaitsee erittäin 
rauhallisella paikalla, met-
sän ympäröimänä. Päivä-
kodin sisätiloista löytyvät 
muun muassa kiipeilyseinä, 
puolapuut, kiipeilyköydet 
sekä voimistelurenkaat.

-Työntekijöitä päiväko-
dissa on lisäkseni seitsemän 
ja lapsia tällä hetkellä 53. 
Muutamalle lapselle on vie-
lä tilaa, päiväkodin johtaja 
Henna Uutela kertoo.

Rovaniemellä aiemmin 

Seikkailupäiväkoti Harjuntähti 
aloitti toimintansa

Touhula päiväkodissa työs-
kennellyt Uutela vastaa Iis-
sä sekä Harjuntähden että 
Tikkaset päiväkotien toimin-
nasta.

Iitä hän pitää vireänä ja 
aktiivisena paikkana, jossa 
on positiivinen asenne tule-
vaisuuteen.

-Meillä on mukava työpo-
rukka, jonka kesken vallitsee 
hyvä työilmapiiri ja tunnel-
ma. Oli helppo tulla työs-
kentelemään paikkaan, jossa 
työntekijät tuntevat asiakas-
perheet, heinäkuun puolivä-
lissä tehtävässään aloittanut 
Uutela toteaa.

Harjuntähden seikkailu-
kasvatuksessa korostuvat 
luonto- ja ympäristökasva-
tus, kokemuksellinen ja ai-
dossa luontoympäristössä 
oppiminen, itsetunto- ja 

Harjuntähdessä seikkaillaan lähimetsässä. Lastentarhanopettaja Marika Rousu esikouluryhmän kanssa mustikoita maistelemassa.

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

Päiväkodin johtaja Henna Uu-
tela peilileikissä päiväkotilais-
ten kanssa.

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

toskeittiö, jossa valmistetaan 
Iin Touhula-päiväkotien ko-
tiruoka. MTR
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• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmis-
kodit laatua ja palvelua arvostaville 
yli 30 vuoden  
kokemuksella.

ÄLÄ TINGI 
LAADUSTA,

VALITSE 
KODIKSESI 

JT-TALO

30
VUOTTA

30
VUOTTA

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

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

www.pohjoistavoimaa.fi

Jalkahoitaja Tanja Kähkönen 
on kohta kymmenen vuot-
ta tehnyt jalkahoitoja aluksi 
päätoimisena ja viime vuo-
det sivutoimisena yrittäjä-
nä. Hän on koulutukseltaan 
lähihoitaja ja jatkanut sen 
jälkeen jalkojenhoidon am-
mattitutkintoon. 

- Moni saattaa tunnistaa 
ja muistaa minut Tanja Ku-
rolana, kun tein aikoinaan 
jalkahoitoja Iissä ja lähikun-
nissa, Olhavassa asuva Tan-
ja Kähkönen mainitsee.  

Tanja on syntyisin Rova-
niemeltä, josta hän aikoinaan 
lähti opiskelun ja työn peräs-
sä Tampereelle. Tampereelta 
Ouluun Tanja muutti jalka-
hoitajan opintojen perässä. 
Hän perusti yrityksen ja teki 
jalkahoitajana töitä Iin sekä 
Oulun seudulla itsenäisenä 
yrittäjänä. Väliin hän oli jon-
kin aikaa töissä perheyrityk-
sessä Kemijärvelläkin, josta 
hän muutti lähihoitajan töi-
hin Vaasaan ja Olhavaan 
hän palasi, kun vuokralaiset 
lähti ja oli sopiva aika pala-
ta kotiin.

Tanja oli aikoinaan 
ihastunut ja ostanut yli 
kymmenen vuotta sitten en-
tisen Olhavan osuuskaup-
parakennuksen, jota hän oli 
pitänyt joitakin vuosia vuok-
ralla. Kun hän muutti kol-
misen vuotta sitten takaisin 
Olhavaan, hän ryhtyi mie-
hensä kanssa remontoimaan 
siihen kotia perheelleen, jos-
sa ”haikarat” alkoivat vie-
railla. Nyt Tanjalla on kaksi 
pientä lasta; poika ja tytär.

- Olen nyt muutaman 
vuoden tauon jälkeen aloit-
tamassa jalkahoidot osa-
aikaisena työnä. Teen 

Jalat kannattaa hoidattaa 
säännöllisesti

Tanja Kähkösen hoitamassa 
Hanna-Maaria Ikosen jalkoja. 
Kuvakin on Hanna-Maarian ot-
tama.

Tanja Kähkönen piirtämiensä lemmikkikuvien kanssa. 

ajanvarauksella jalkahoito-
ja kahtena päivänä viikos-
sa Iilaakson fysioterapian 
tiloissa, joka sijaitsee Lai-
takuja neljässä. Teen myös 
kotikäyntejä, Tanja kertoi ja 
pyysi soittelemaan tai varaa-
maan ajan suoraan netissä 
iinjalkahoito.com.

Tanjalle käy nyt myös 
korttimaksut, käteinen sekä 
ePassi, joka on nykyaikainen 
henkilöstöetujen maksuvä-
line. Esimerkiksi monilla 
työpaikoilla henkilöstö on 

saanut käyttöönsä verotukia 
ja työsuhde-etuja työnanta-
jan valinnan mukaan, joita 
voi hyödyntää mm. jalkahoi-
doissa 

- Tykkään työstäni jal-
kahoitajana ja nykyisin asi-
akkaissani on hyvin paljon 
keski-ikäisiäkin. Ja jos on jo-
kin perussairaus, jalat kan-
nattaa hoidattaa ainakin 
kerran vuodessa. Asiakastyö 
on hyvin mieluisaa ja asiak-
kaat loistavia, Tanja sanoi.

Muotokuvapiirroksia 
lemmikeistä
Tanja kertoi aloittaneensa 
piirtämisen uudelleen muu-
tama vuosi sitten. Taidepuo-
li on tullut mielenkiintoisesti 
Tanjan kuvioihin mukaan. 
Hänellä on ollut taidenäyt-
telyjä syksystä 2018 lähtien 
Torniossa ja Rovaniemel-
lä. Syyskuun alussa hän 
on Rovaniemi-viikolla Vil-
la Vinkkelissä koko viikon 
piirtämässä paikan päällä. 
Huhtikuussa 2020 on sovittu 
taidenäyttely Tornion Taide-
kamarille sekä syyskuussa 
2020 on toinen taidenäytte-
ly Cafe Rohkifiinissa. Tai-
depuoli oli lähtenyt Tanjan 
omien sanojen mukaan va-
hingossa kehittymään eikä 
hän vielä tiedä, mikä siitä 
kehittyy.  

- Piirrän muotokuvia lem-
mikeistä ja postikortteja sekä 
suunnittelen yrittäjäystävän 
Anne Veijolan kanssa kan-
gaskuoseja ja -malleja, joita 
on tulossa myyntiin verk-
kokauppaan nyt syksyn ai-
kana. Taideteoksiani pääsee 
näkemään Taide ja Käsityö 
-verkkokaupassa ja kotisi-
vulla tanjakahkonen.com.  
RR
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www.megatuuli.fi 

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 asian-
tuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää: 
www.observo.fi

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

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Energiapuukaupan 
luotettava 
kumppani.

Ota yhteyttä:
www.vapo.com/energiapuuwww.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat

LIITY JÄSENEKSI
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Motoristit koulukiusaamista vastaan Lapland Tour 2019 vieraili Haminan koululla osoittamassa, etteivät motoristit hyväksy kiusaa-
mista. Motoristien puolesta puhumassa Ari Santaharju.

Motoristit koulukiusaamista vastaan
Lapland Tour 2019 Haminan koululla

Haminan koulun pihal-
le saapui maanantaina 12.8. 
moottoripyörien letka. Iin 
Shellille kokoontuneet 84 
pyörää ajoivat näyttävästi 
kylän halki Motoristit kou-
lukiusaamista vastaan Lap-
land Tour 2019 kiertueen 
ensimmäiselle koululle.

Motoristit koulukiusaa-
mista vastaan (MKKV) läh-
ti liikkeelle Tampereella 
syksyllä 2013 motoristien 
keskuudessa syntyneestä 
ajatuksesta kutsua kokoon 
asiasta kiinnostuneita moot-
toripyöräilijöitä, jotka ajai-
sivat ryhmänä kouluihin 
puhumaan oppilaille kiu-
saamiseen liittyvistä asioista 
ja ottamaan siten yhteisö-
nä kantaa koulukiusaamis-
ta vastaan.

Yhdistyksen tarkoitukse-
na on pyrkiä toiminnallaan 
vähentämään koulukiusaa-
mista ja vaikuttaa yleisellä 
tasolla myönteisesti koulun 
ilmapiiriin ja oppilaiden 
asenteisiin, rohkaista puut-

tumaan kiusaamiseen ja 
kannustaa auttamaan toinen 
toistamme.

-Olemme tähän mennes-
sä vierailleet 257:llä koulul-
la. Vuosittain ohjelmassa on 
noin 50 ala- tai yläkoulua, 
tapahtumakoordinaattori 
Susanna Soppi kertoo.

Lapland Tour 2019 on 
laatuaan neljäs ja samal-
la viimeinen tässä muodos-
sa toteutettava kiertue. Iin 
lisäksi kohteina ovat Rova-
niemi, Kolari, Äkäslompolo 
ja Hetta.

Motoristit Koulukiusaa-
mista Vastaan Ry:n tiedot-
taja Marko Saarinen kertoo 
Iihin saapuneen 84 pyörän 
määrän olevan suuri arki-
tapahtumalle. Keskimäärin 
hän toteaa tapahtumissa 
olevan mukana 45 pyörää. 
Arkitapahtumissa suurin 
määrä on ollut 125 ja viikon-
lopputapahtumissa 238 pyö-
rää.

Yhteistyökumppanei-
den ansiosta tämän kertai-

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

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

Iiläinen Rauno Ojala osallistui tapahtumaan moottoripyöräilevä-
nä koulupastorina ja lapsen vanhempana.

useimpia oppilaista ja mo-
net selfiet otettiin näyttävi-
en pyörien kanssa. Kuvien 
oton jälkeen motoristien 
matka jatkui kohti Rovanie-
meä. MTR

Pörhön autoliike oli tuonut koeajoon sekä täyssähkö että kaa-
suautoja. Biokaasulla kulkevaa Seat Leon TGI autoa toimittajal-
le esittelivät ennen koeajoa Kauko Karhu ja Juuso Hannuksela.

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

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

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.
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Maailmanmatkaaja maailman suurimmasta Iistä

Illinsaaren asemakaavan 
muutos ja laajennus hyväk-
syttiin kunnanvaltuustossa 
17.6.2019. Kaava on tul-
lut voimaan 6.8.2019. Ase-
makaavassa Illinsaaren 
nykyisen asuinalueen lähei-
syyteen on osoitettu yksi-
toista erillispientalotonttia. 

Asemakaavan kaava-
määräyksiä täydentämään 
on laadittu rakentamista-
paohjeet, joissa annetaan 
tarkempia ohjeita tähän 
Saarenrinteen asuinalu-
een rakentamiseen liitty-
en. Rakentamistapaohjeiden 
tarkoituksena on ohjata ra-
kentamista kaava-alueella 
siten, että alueesta muodos-
tuisi yhtenäinen, ehjä ja viih-
tyisä kokonaisuus. Ohjeet 
koskevat muun muassa ton-

Saarenrinteen tonttien haku alkaa
tin käytön suunnittelua, ra-
kennusten sijoittamista 
tonteille, hulevesien käsit-
telyä sekä lumenläjitystä, 
energiaratkaisuja ja julkisi-
vuja.

-Tonteille on viikon ha-
kuaika 28.8.-4.9. Jos samal-
le tontille tulee useampia 
hakemuksia, tontin saaja 
arvotaan. Sen jälkeen ton-
tin saaneella on kolme kuu-
kautta aikaa tehdä sopimus 
tontin vuokraamisesta tai 
ostamisesta, tekninen johta-
ja Janne Jokelainen kertoo.

Tonttien markkinointiin 
liittyen hän toteaa jokaisen 
tontin kohdalle tulevan esit-
telytaulun, josta näkyvät 
tontin tiedot ja tontin sijoit-
tuminen maastoon.

Saarenrinteen asemakaa-

va-alueen katujen ja vesi-
huollon rakentamiseen on 
kunnan talousarviossa va-
rattu tälle vuodelle yhteensä  
290 000  euron määräraha. 

Työn suorittamises-
ta tarjouksen jättivät 
viisi urakoitsijaa, joista yh-
dyskuntalautakunta valitsi 
rakentajaksi kokonaisedulli-
simman tarjouksen tehneen 
Maanrakennus Ville Nieme-
lä Oy:n 278 900 euron urak-
kahintaan. MTR

Tekninen johtaja Janne Joke-
lainen esittelemässä Illinsaa-
ren asemakaavan muutosta ja 
laajennusta kunnanvaltuus-
tolle. Pöydän takana hallinto-
johtaja Annastiina Junnila ja 
kunnanvaltuuston puheenjoh-
taja Teijo Liedes.

Iin Vanhassa Haminassa 
lapsuutensa ja nuoruuten-
sa viettänyttä Seppo Väli-
kangasta voi syystä nimittää 
maailmanmatkaajaksi. Lu-
kion jälkeen vuonna 1971 
alkanut matka on vienyt 
miestä maasta ja maanosas-
ta toiseen.

-Lähdimme kavereiden 
kanssa lukion jälkeen Ruot-
siin. Tarkoitus oli olla ke-
sätöissä kolme kuukautta, 
Seppo kertoo.

48 vuotta myöhemmin 
hän on nähnyt yli 80 maata 
ja asunut yhdessätoista eri 
valtiossa. Ruotsissa vieräh-
ti aluksi vuosi kemian teh-
taalla, jonka jälkeen Seppo 
löysi itsensä eräänä aamu-
na liftaamassa tienlaidal-
ta. Tuolloin alkanut kolmen 
kuukauden reissu vei mie-
hen liftaten halki Euroopan 
ja Pohjois-Afrikan nukkuen 
rannoilla ja puistoissa.

Kesällä 1973 Seppo muut-
ti Norjaan, jossa vierähti 15 
vuotta erilaisissa työtehtä-
vissä. Työt vaihtelivat TV-
ohjelmien ja videofilmien 
käännöstöistä erilaisiin sai-
raalatöihin. Mahtuipa jouk-
koon ristisanatehtävien 

laatimista, hengenpelastaja-
na toimimista sekä yleisur-
heilu- ja hiihtovalmentajan 
työt. Neljä vuotta hän opis-
keli Norjan Urheilukorkea-
koulussa (NIH) erikoistuen 
urheilufysiologinaan. Sep-
po oli myös Holmenkollenin 
kisojen aikaan useampana 
vuonna huolehtimassa Suo-
men maajoukkueesta.

-Harrastin itse moni-
puolisesti urheilua, eniten 
jääkiekkoa, suunnistusta, 
laskettelua, kestävyysjuok-
sua ja ultrapitkää hiihtoa 
(50-100 km).  Maratonin 
juoksin aikaan 2.32,00, Sep-
po kertoo omasta urheiluta-
ustastaan.

Vuonna 1987 hän teki 3 
kuukauden matkan Ame-
rikkaan, kohteina USA, 
Meksiko ja Kanada. Kysei-
sen vuoden syksyllä tarjolla 
olisi ollut paikka Toronton 
yliopistoon urheilulääkä-
rin opintoihin. Lehdessä ol-
lut ilmoitus työntekijöiden 
hakemisesta kiinteistöalalle 
Espanjaan sai kuitenkin Se-
pon huomion ja edessä oli 
muutto Teneriffalle.

Vuosikymmenen vaih-
duttua 90-luvuksi, suunta-

na oli Portugalin Algarve. 
Siellä Seppo oli työn ohes-
sa perustamassa Algarven 
Suomi-Seuraa, jonka sihtee-
rinä hän toimi viisi vuotta.

Kiinteistöalan suhteiden-
sa ansiosta hän sai erilaisia 
tarjouksia ja pyyntöjä lähteä 
osakkaaksi yrityksiin. Eräs 
näistä johti Sepon muuttoon 
Filippiineille vuonna 1995.

-Rakensimme Goalle ja 
Balille luksuskohteita, jot-
ka myytiin rikkaille filippii-
niläisille. Parhaimmillaan 
alaisinani oli 550 työnteki-
jää, Seppo toteaa kiihkeästä 
90-luvusta.

Myöhemmin hän asui 
kolme vuotta Australiassa, 
josta jälleen Balille Indone-
siaan 600 työntekijän pääl-
liköksi.

-Työpäivät venähtivät 
12-14 tuntisiksi. Lomaa en 
ollut pitänyt vuosikausiin ja 
vauhti oli kiihkeää. Ensim-
mäisellä 3 päivän lomallani 
sain ensimmäisen lomapäi-
vän aamuna sydänkohtauk-
sen. Kesti yhdeksän tuntia 
ennen kuin pääsin saarel-
ta sairaalaan. Siitä jäi pysy-
vä vaurio sydämeeni, Seppo 
kertoo elämänarvoja muut-

taneesta kokemuksesta.
Monien vaiheiden jäl-

keen Seppo muutti Singapo-
resta Espanjan Marbellaan 
vuonna 2010, jossa edel-
leen asuu ja työskentelee 
lomakiinteistöalalla, yhtiö-
kumppaninaan englantilai-
nen liikemies. Perheeseen 
kuuluvat filippiiniläinen 
vaimo ja poika, joka opiske-
lee Brightonin Yliopistossa 
Englannissa taloutta ja liike-
elämää.

Kesät Seppo viettää per-
heineen Iissä aina kun se 
on mahdollista. Maailman-
matkaajan lepopaikka on yli 
kahdenkymmenen vuoden 
ajan löytynyt Koirankarissa 
sijaitsevalta mökiltä.

-Ii oli ja on erinomai-
nen paikka kasvaa ja vart-
tua. Olen aina ollut ja tulen 
olemaan iiläinen ja kerron 
olevani kotoisin maailman 
suurimasta Iistä, Seppo va-
laisee.

Iitä hän pitää ainutlaa-
tuisena paikkana maailmas-
sa, joka on kehittynyt viime 
vuosina merkittävästi saa-
tuaan paikkakunnalle uusia 
ihmisiä, joilla on visioita.

-Tarvitaan yksi henkilö, 

jolla on visio. Jos hän saa in-
tonsa tarttumaan muihin-
kin, kaikki on mahdollista. 
Ei monikaan uskonut Iisun 
nousuun maan johtavaksi 
suunnistusseuraksi, eikä se 
ilman Matti Haataista olisi 
onnistunutkaan, Seppo an-
taa tunnustusta nuoruuten-
sa suunnistusvalmentajalle.

Iin Vanha Hamina on tär-

keä osa Seppo Välikankaan 
elämää, joten ilokseen hän 
kertoo veljensä pitävän ny-
kyisin heidän entistä koti-
aan lomapaikkanaan. Näin 
maailmanmatkaajalla on ke-
sämökkinsä lisäksi tukikoh-
ta Iin keskustassakin, jossa 
vierailla. MTR

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

Kymmenvuotiaana ensimmäistä kesää uitossa Iin Röyttässä työs-
kennellyt Seppo Välikangas Uittomuseon edustalla. Sepon lap-
suudenkotiin on matkaan vain kivenheitto.
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä p.0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

Meillä myös ilta-aikoja

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

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

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 VUOTTA

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

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

Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Elias
Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

Kalevalaista jäsenkorjausta  
Intialaista päähierontaa 

Iin Haminassa
Kysy lisää tai 

varaa aika numerosta

MYÖS LAHJAKORTIT

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

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii

 info@iinfysio.fi

puh. 010 501 9110

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

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

PitoPalvelu

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

Varaa aikasi
040 528 2208Maksniementie 28, Maksniemi

HIERONTA •KAUNEUDENHOITO

SIIVOUSPALVELUITA

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

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

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

Siivouspalvelua ammattitaidolla

JALKAHOITOA

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

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

Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Uutta! 
ePassi käy 

maksuvälineenä 
jalkahoitoon
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Iin Urheilijat järjesti kak-
si kuukautta kestäneen Pe-
siskoulun tutustuttaakseen 
lapset Suomen kansallispe-
lin saloihin.

Pesiskoulu kokoontui Iin 
pesäpallokentällä kaksi ker-
taa viikossa kesä-heinäkuun 

Iin Urheilijoiden Pesiskoulu 
tie pesäpallon saloihin

ajan. Ohjelmassa oli pesä-
pallon lajitaitoja, pelaamis-
ta ja ryhmässä toimimista. 
Lisäksi opittiin iloitsemaan 
sekä omasta että toisten on-
nistumisesta ja sietämään 
epäonnistumista. 

Pesiskoulun päättäjäisti-

Iloiset pesiskoululaiset ohjaajineen diplomien jaon jälkeen.

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

Toni Veijola mittasi lyöntien 
nopeuden.

Panu Kallisen tyylinäyte lyön-
nistä.

laisuudessa lapset saivat ko-
keilla tarkkuusheittoa, sekä 
mittauttaa lyöntinsä nopeu-
den. Lopuksi jokainen sai 
diplomin osallistumisesta, 
sekä valintansa mukaan pi-
pon, t-paidan tai pannan.

Pesiskoulun ohjaajina 

toimivat Toni Veijola, Jenna 
Jussila, Jenniina Jussila, San-
ni Paaso ja Osmo Jäävirta. 
Syksyllä toiminta jatkuu pe-
siskerhon merkeissä.

Mirja Aalto ja Terttu Soini poikkesivat Rantapohjan 50-vuotisjuh-
lateltalla tapaamassa päätoimittaja Pekka Keväjärveä ja tilausas-
sistentti Miia Räihää.

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

nimi oli muuttunut Terttu Sal-
meksi. Toimitus pahoittelee 
virhettä.  Ohessa kuva, sekä 
oikea kuvateksti.

OIKAISU

Vihkosaaren uimarannan 
uusittu ilme on saanut kun-
talaisilta positiivista palau-
tetta. Rannan pukukoppien 
uusi väritys ihastuttaa Sal-
me Niemeä niin, että hän 
otti yhteyttä toimitukseen 

Vihkosaaren uimaranta 
saa kiitosta

Pukukoppien uusi ilme ihastuttaa Vihkosaaren uimarannalla.

kuvan kera.
-Kiitos Iin kunnalle hie-

nosta uimarannasta. Pu-
kukopitkin olivat saaneet 
hienon pinnan, Salme halu-
si välittää lehden kautta ter-
veisinä. MTR

Saana Backman suunnisti 
keskimatkan aluemestariksi
Haukiputaan Heitto jär-
jesti Pohjois-Pohjanmaan 
aluemestaruussuunnistuk-
set Parkumäen-Ojalanmäen 
maastoissa 10.-11. elokuuta. 

Lauantaina juostiin keski-
matkan kilpailu ja sunnuntai-
na kilpailtiin viestit. 

Iin Yrityksen Saana Back-
man puristi voittoon tasaises-
sa naisten pääsarjassa neljän 
sekunnin erolla Ylikiimingin 
Nuijamiesten Maria Laitiseen. 

Miesten pääsarjassa ta-
kavuosien maajoukkue-
suunnistaja Keijo Parkkinen 
Ylikiimingistä vei kokemuk-
sellaan voiton nuoremmis-
taan. 

Toiseksi ennätti nousua te-
kevä juniorisuunnistaja Juho 
Hiltunen ONMKY:stä, joka 
on nähty usein myös Iin testi-
juoksuissa ja Illin vitosella.

Iisun Anneli Vilppola 
suunnisti aluemestariksi sar-
jassa D75 ja Kyösti Jäppinen 
sarjassa H90. Anna-Liisa Han-
konen Iisu sijoittui hopealle 
sarjassa D75.

Kilpailun jälkeen Saanan kans-
sa suoritusta käyvät läpi Kari 
Backman ja Harri Posti.

Sunnuntain viesteissä Ii-
sun joukkue Antti Välikan-
gas, Matti Haatainen, Sakari 
Liedes sijoittui seitsemännek-
si sarjassa H210. 

Kuntosarjassa Iin Yri-
tys suunnisti kolmannek-
si joukkueella Kari Backman, 
Harri Koskimäki, Mika Lah-
denkauppi. MTR

Pohjois-Pohjanmaan 
aluemestaruuskilpailut, kes-
kimatka 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 Kei-
jo YlikNM 35.24 2.Hiltunen 
Juho ONMKY 36.33 3. Mäkä-
räinen Jouni  Pohjant 36.43.   

D75: 1. Vilppola Anneli 
Iisu 31.27 2.Hankonen Anna-
Liisa 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
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Syyskauden toiminta alkaa kokoontumisilla vanhustenta-
lon kerhohuoneella 2.9. klo 18, 7.10. klo 18, 4.11. klo 18. 
Tervetuloa!

Tulossa: ihotautilääkäri Heikki Salon luento ke 9.10. klo 18 lii-
kuntahallin kerhohuone.

POHJOIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN 
KUIVANIEMEN OSASTO

SyySSiivouS!
Keräämme nurKiStanne 
romuaKut. myöS auto-

romut ja talouSromut Käy.
Hinta sovitaan paikan päällä.

Noudetaan paikan päältä.
Puh. 046 661 5543. Romun kerääjä

Klo 9:30     ilmoittautuminen ja 
 toimintaohjeet
Klo 10-12 työaika
Klo 12-13 makkaraa, mehua ja kahvia

KOSKIKUNNOSTUSTALKOOT
La 14.9.2019 Vuosiojalla Yli-Olhavassa

Järj. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ProAgria Oulu ry 
ja Olhavan seudun kehittämisyhdistys

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

Päälle työvaatetus ja kumisaappaat. 
Osallistujat ovat talkoovakuutettuja.

Tervetuloa! 
Lisätietoja p. 040 5203 674 / Jermi Tertsunen

Järjestää: Lions Club Pudasjärvi  
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat K-18

TUKKI-
JÄTKÄT

Venetsialaiset  
Jyrkkäkoskella

La 31.8.2019 klo 20-02 Jyrkkäkoskella

Lippu: 20€

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

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

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

Tervetuloa!

Rytilammentie 78, Pudasjärvi

MA 9.9.2019 klo 18.00

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 770 €  mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €

BINGO

223
8

Tervetuloa!
Syksyn bingokalenteri:  Ma 23.9. klo18:00

Iin kunnanhallituksen 
myöntämä vuoden ympä-
ristöpalkinto luovutettiin 
palkinnon saaneelle valoku-
vaaja Antti J. Leinoselle Il-
mastoAreenan yhteydessä.

Antti on Pohjois-Iis-
sä asuva video- ja valoku-
vaaja, joka on Iin kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti tuonut esille pai-
kallisesti, valtakunnallises-
ti ja globaalisti ihmisen ja 
luonnon välistä suhdetta ja 
ilmastomuutoksenvastais-
ta työtä.

Hänen töitään on jul-
kaistu monissa kotimaisis-
sa viestimissä. Töitä näkyy 
niin televisiossa ja sanoma-
lehdissä kuin aikakausleh-
dissäkin. Leinonen toimii 
KulttuuriKauppilan halli-
tuksen jäsenenä sekä Valto 
Pernu Photo Maratonin tai-
teellisena johtajana.

Sääntöjen mukaan pal-
kinnon saaja voi olla yk-
sityinen ihminen, yritys, 

Iin ympäristöpalkinto Antti J. Leinoselle
yhdistys, järjestö tai muu 
toimija. Palkinnon saaja voi 
olla myös Iin ulkopuolinen 
toimija, mutta toiminnan, 
tapahtuman tai tuotteen tu-
lee liittyä merkittävällä ta-
valla Iihin.

Palkinnon voi saada sel-
lainen, joka on teoillaan 
edistänyt asuinympäris-
tön turvallisuutta ja viihtyi-
syyttä, rakennusperinteen 
säilyttämistä, luonnon- ja 
maisemansuojelua, luon-
nonvarojen kestävää käyt-
töä, energian säästämistä, 
luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämistä tms. kes-
tävän kehityksen kannalta 
tärkeää tavoitetta.

Palkinnon myöntää Iin 
kunnanhallitus Iin ympä-
ristöyhdistyksen esitykses-
tä. MTR

Iin ympäristöpalkinto luovu-
tettiin Antti J. Leinoselle Hui-
lingin lavalla IlmastoAreenan 
yhteydessä.

Koulujen alkaminen on tuo-
nut tullessaan monenlai-
sia tuntemuksia, kuten iloa, 
odotusta, jännitystä tai epä-
varmuutta, niin lapsille kuin 
aikuisillekin. On liikutta-
vaa katsoa, miten joka syk-
sy vanhemmat saattavat 
pienen ekaluokkalaisen en-
simmäisenä koulupäivänä 
kouluun. Jokaisen vanhem-
man toiveena varmasti on, 
että oman lapsen koulutai-
paleesta tulisi mahdollisim-
man hyvä, että hän pärjäisi 
omilla vahvuuksillaan ja 
saisi vankan pohjan ponnis-
taa elämässä eteenpäin. Hy-
vinvointiin ja tukemiseen 
panostaminen on tärkeää 
kouluyhteisöissä.

Opiskeluhuolto on avain-
asemassa koulun hyvin-
vointityössä. Sen yhtenä 
tarkoituksena on edistää op-
pilaiden ja koko kouluyhtei-
sön hyvinvointia. Kunnan 
hyvinvointisuunnitelmas-
sa, opetussuunnitelmassa ja 
koulukohtaisissa suunnitel-
missa linjataan hyvinvointi-
työn tavoitteista ja keinoista.

Koulun toimintakulttuu-
rilla voidaan vaikuttaa oppi-
laiden sekä henkilökunnan 
kokemukseen hyvinvoin-
nista, osallisuudesta sekä 
kuulumisesta yhteisöön. 
Toimintakulttuurin kaut-
ta edistetään muun muassa 
oppilaiden vastuullisuutta 
omasta toiminnastaan sekä 
sen vaikutuksesta muihin 
ihmisiin ja koko yhteisöön.

kaveruutta ja positiivisia ajatuksia
Hyvinvointi koulussa 

koostuu monista pienistä 
palasista, mutta me ihmiset 
olemme siinä yksi tärkeim-
mistä tekijöistä. Se, miten 
me kohtaamme toisemme, 
kuuntelemme, puhumme 
ja olemme kiinnostunei-
ta kanssaihmisistä, merkit-
see usein enemmän kuin 
viimeisen päälle olevat di-
gitekniikat tai nykyaikaiset 
oppimisympäristöt. Toki ne-
kin tuovat omalla tavallaan 
hyvinvointia.

Kouluilla panostetaan eri 
tavoilla oppilaiden ja koko 
henkilökunnan hyvinvoin-
tiin. Eräästä koulusta löytyy 
muun muassa positiivisuus-
seinä, johon voi jättää hyvää 
palautetta kenelle tahansa 
keneltä vain. Mikä loistava 
esimerkki helposta tavasta 
tuoda hyvää mieltä arkeen!

Yksi hyvinvointia hei-
kentävä tekijä on kiusaami-
nen. Kiusaaminen on aina 
vakava asia, ja siihen puut-
tumiseksi ja sen ehkäisemi-
seksi on olemassa erilaisia 
keinoja. Kiusaaminen on 
ikävä kyllä edelleen läs-
nä monen oppilaan arjes-
sa, samoin kuin yksinäisyys. 
Mitä voisimme tehdä sille, 
että kouluyhteisöissä kaikil-
la olisi kavereita, tai ainakin 
yksi sellainen?

Entä jos alkaisimmekin 
puhua enemmän kouluka-
veruudesta? Onko se jol-
takin pois, jos näin olisi? 
Mielestämme se on parempi 

vaihtoehto kuin yksinjäämi-
nen, kiusaaminen, syrjimi-
nen tai kilpaileminen.

Palataksemme koulun 
portille ensimmäisinä kou-
lupäivinä, voisimme miet-
tiä, mitä voimme itse tehdä 
sille, että jokaisen pienen 
koululaisen taipaleesta tuli-
si mahdollisimman hyvä ja 
ympärillämme olevilla ih-
misillä olisi hyvä olla.

Jos korostaisimme pu-

Heidi Södö ja Katja Enbuske Oulunkaaren perhepalveluista.

Ettei kukaan jäisi yksin – 

heissamme ja teoissamme 
enemmän positiivisuutta ja 
myönteisyyttä, voisiko se 
olla askel kohti hyvinvoivaa 
arkea?

Heidi Södö, kouluku-
raattori, Iin perhepalvelut ja 
Katja Enbuske, vastaava ku-
raattori, Iin ja Simon perhe-
palvelut

Oulunkaari
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Ollinkorven tuulivoimakaava 
kiinnostaa Iissä

ristön vaikutusten arviointi 
(YVA) -prosessi aloitettiin al-
kuvuodesta 2019.  Ollinkor-
ven hankkeen voimaloiden 
suunniteltu lavan pyyh-
käisykorkeus on 300 met-
riä ja yhden voimalan teho 
on vähintään 5 MW. Tuuli-
puiston käyttöönotto arvioi-
daan ajoittuvan viimeistään 
2020-luvun puoleen väliin. 

Hankkeen etenemises-
tä ja kaava- sekä ympä-
ristövaikutusten arviointi 
-prosessista järjestettiin tie-
dotustilaisuus Pohjois-Iin 
koululla 13.8. Tilaisuuteen 
oli saapunut arviolta 150 
henkilöä kuulemaan ja otta-
maan kantaa Ollinkorpeen 
suunnitellusta tuulipuistos-
ta.

Tilaisuuden avannut Iin 
kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava totesi Iissä olevan kah-
deksan voimassaolevaa 
tuulivoimakaavaa.

-Tuotannossa kunnan 
alueella on 52 tuulivoima-
laa ja rakenteilla 5. Pahka-
koskelle ja Palokankaaseen 
noussee lähivuosina lisää 42 
voimalaa. Iin kunta on profi-
loitunut uusiutuvan energi-
an kuntana ja tuulivoima on 
tärkeä osa Iin kunnan ener-
gia- ja ympäristöpolitiikkaa, 
Alatossava totesi.

Hän kertoi Iin saavan täl-
lä hetkellä tuulivoimaloista 
noin miljoona euroa vuo-
dessa kiinteistöverotuottoja 
ja Ollinkorpeen mahdolli-
sesti toteutuvien voimaloi-
den yli kaksinkertaistavan 
kunnan saaman verotulon.

-Kunnalla on kaavoi-
tusmonopoli, joten kun-

nanvaltuusto päättää 
tuulivoimakaavan hyväk-
symisestä Ollinkorpeen. On 
tärkeää, että kaikki osalliset 
ovat mukana kaavoituspro-
sessissa ja voivat vaikuttaa 
asiaa. Ennen kunnanval-
tuustokäsittelyä hankkeesta 
tehdään monenlaisia sel-
vityksiä ja arviointeja, joi-
den jälkeen kaava etenee 
luonnosvaiheen kautta kaa-
vaehdotukseksi, jonka kun-
nanvaltuusto joko hyväksyy 
tai hylkää, kunnanjohtaja 
kertoi kaavoituksen etene-
misestä. Lopputuloksena 
hän uskoo olevan Iin kun-
nanvaltuuston hyväksymän 
oikeusvaikutteisen tuulivoi-
maosayleiskaavan, jossa on 
pystytty sovittamaan yh-
teen eri intressiryhmien nä-
kemykset.

Yleisötilaisuudessa han-
ketta esittelivät Petri Ai-
nonen ja Petteri Mäenpää 
Ilmatar Windpower Oyj, 
Pirjo Pellikka ja Johanna 
Korkeakoski Ramboll Oy, 
sekä Tuukka Pahtamaa Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus. Iin kunnan kaavoittaja, 
maankäytön suunnittelija 
Jaakko Raunio huolehti pu-
heenvuorojen jakamisesta, 
vastaten samalla Iin kun-
nalle esitettyihin yleisökom-
mentteihin.

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen edustaja-
na tilaisuuteen osallistunut 
Tuukka Pahtamaa kertoi 
vaikutusten arvioinnissa 
tärkeimpinä seikkoina huo-
mioitavan ihmisiin kohdis-
tuvat vaikutukset, kuten 
melu ja maisema. Toinen 

tärkeä seikka on lintujen 
päämuuttoreitti ja sen huo-
mioiminen.

-Päämuuttoreitillä on 
jo voimaloita, joita linnut 
väistävät. Miten lisävoima-
lat vaikuttaisivat, Pahtamaa 
pohdiskeli.

Rambollin edustajat Pirjo 
Pellikka ja Johanna Korkea-
koski kertoivat Ollinkor-
ven tuulivoimahankkeessa 
selvitettävän kolmea vaih-
toehtoa. VE 0 Suunniteltua 
tuulivoimapuistoa ja liityn-
tää kantaverkkoon ei raken-
neta. VE 1 Hankealueelle 
rakennetaan noin 63 tuuli-
voimalaa, sekä VE 2 Han-
kealueelle rakennetaan noin 
15 tuulivoimalaa, jotka si-
joittuvat maakuntakaavassa 
osoitetuille alueille.

Ympäristövaikutusten 
arvioinnissa he kertoivat 
lähtökohtana olevan suu-
rin mahdollinen voimaloi-
den määrä ja korkeus eli VE 
1, jolloin mahdolliset haitta-
vaikutukset tulevat selvitet-
ty mahdollisimman hyvin.

-Voimaloiden välimatka 
toisistaan on vähintään 1 ki-
lometri ja etäisyys asutuk-
sesta vähintään 2 kilometriä. 
Arviointityön edetessä sel-
viävät myös paikat, mihin 
tuulivoimalaa ei ole syytä 
rakentaa, Pirjo Pellikka tote-
si. Tuulivoimapuistojen yh-
teisvaikutusten arvioinnin 
hän totesi lisäksi olevan tär-
keä osa tehtäviä selvityksiä 
ja arvioita.

Yleisökysymyksissä ja 
kommenteissa kannettiin 
huolta rakennettavan tie-
verkoston pituudesta ja le-

veydestä, tuulivoimaloiden 
sijoittamisesta junanradan 
länsipuolelle, sekä mihin ja 
kuinka kauas tuulipuistot 
näkyvät. Tuulivoimaloiden 
lisääntyvän määrän epäil-
tiin vaikuttavan alueen sää-
tilaan ja kiinteistöjen arvon 
tippuvan voimaloiden ra-
kentamisen jälkeen.

Kysyttäessä tehtyjen 
maanvuokrasopimusten 
määrää, Petri Ainonen ker-
toi sopimustilanteen tyydyt-
tävän Ilmatar Windpoweria 
ja uusia sopimuksia allekir-
joitettavan tasaiseen tahtiin.

Lisäksi hän totesi, ettei 
alueen virkistys- tai metsä-
talouskäyttöön ole tulossa 
rajoituksia. Alueen luonto- 
ja maisemavaikutusten ar-
vioinnin hän kertoi olevan 
käynnissä.

Kaavoitus- ja ympäristö-
vaikutusten arviointi etenee 
siten, että kaavaluonnok-
sen on tarkoitus olla val-
miina vuoden 2020 alussa. 
Sen jälkeen tehdään tar-
vittavia lisäselvityksiä ja 
pidetään seuraava yleisöti-
laisuus. Kaavaehdotus val-
mistunee kesän 2020 aikana 
ja Iin kunnanvaltuuston kä-
sittelyyn Ollinkorven tuu-
livoimaosayleiskaava tulee 
vuoden 2020 lopussa.

-Vaikka kunta toimii 
kaavoittajana, vastaa tuuli-
voimayhtiö kaikista kaavoi-
tuskustannuksista, Jaakko 
Raunio totesi kunnalle ai-
heutuvia kustannuksia ky-
syneelle. MTR

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

Tuukka Pahtamaa Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukses-
ta kertoi, ettei kaavaa voida 
hyväksyä ennen kuin ympä-
ristövaikutusten arviointi on 
läpikäyty.

Kari Joensuu kantoi huolta 
kiinteistöjen arvon alenemi-
sesta ja merelle suunniteltujen 
tuulipuistojen huomioimisesta 
arvioitaessa tuulivoiman aihe-
uttamia yhteisvaikutuksia.

Ilkka Pakonen epäili suunnitellun suuruisen tuulipuiston vaikut-
tavan jopa alueen säätilaan.

Ilmatar Windpower Oyj ke-
hittää Iin kunnan Ollinkor-
ven alueella merkittävää 
noin 50-75 modernin tuuli-
voimalan puistoa. Suunnit-

telualue on kooltaan yli 100 
km2. Alue sijaitsee Pohjois-
Iin koillispuolella ja Olha-
vasta kaakkoon. Hankkeen 
yhdistetty kaava- ja ympä-


