
Nro 19/2020

--

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

17.9.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

 book.miko@gmail.com
Miko Böök 040 505 4117

- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla 
 30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
	 (sertifikaatti)

www.sisustuspalvelu.fi

Rantakairan Sähkö Oy:n 
osakekirjoja ja arvo-osuuksia. 

Myös perikunnan 
kadonneet osakekirjat. 

OSTETAAN

P. 044 521 2121Tarjoa!

 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

PAIKALLINEN
PERATTU MAIVA

6,80 €/KG
NAHKISUUNI 
KUUMANA.

Kurssi toteutetaan luokkaopetuksena ja oppitunnit pidetään 
joka toinen viikonloppu lauantaina ja sunnuntaina. 

Kurssin tarkoituksena on opiskella Ultrakevytlentäjän 
lupakirjaan vaadittava teoriaosuus. 

Lentokoulutus on suunniteltu alkavaksi maaliskuussa 2021. 

Iin ilmailukerho ry suunnittelee 
ULTRAKEVYT LENTOKONEEN TEORIAKURSSIN 
järjestämistä Iissä alkaen loka-marraskuussa 2020

Tiedustelut: 
Kauko Lohi 0400 283 848, tai
Matti Laukkanen 050 328 2785 
tai info@ilmailukerho.fi

Iin kirkko ti 22.9. klo 19Iin kirkko ti 22.9. klo 19

SYYSILLAN SYYSILLAN 
SÄVELHARTAUSSÄVELHARTAUS

Vapaa pääsy. 
Kolehti musiikkityölle. Iltahartaus.

Risto Ainali, urut, Tuomo Rahko, laulu.

Urkuri Risto Ainali Tenori Tuomo Rahko

Iin seurakunnan musiikkityöIin seurakunnan musiikkityö
Sydämellisesti tervetuloa!

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Avajaishinta voimassa 
toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta. 
Lisäksi mahdolliset päästömittaukset.

AVATTU!

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Tässä 
lehdessä 
liittenä 

Iin Yrittäjien 
lehti 

Iiläinen 
nro 2/2020
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 19  17.9.2020

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 20
ILMESTYY TO1.10.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to24.9.2020 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

Iin kirkossa sai viime viikon 
tiistaina kantaesityksensä 
Markku Koskelan sävellys-
konsertti ”Sävelkuvia Iijoen 
rannalta. Piano-selloduo Tu-
lirinta & Elomaa tulkitsi sä-
veltäjän ranskalaistyylisen, 
impressionistisen kamari-
musiikkisarjan.

– Nämä ovat lauluja, jot-
ka tulkitaan pianon ja sel-
lon välityksellä. Sävellykset 
ovat kuvausta omasta elä-
mästäni. Pieniä asioita, jotka 
ovat isoja minulle, Markku 
Koskela kertoi yleisölle kon-
sertin aluksi.

Monikymmenpäinen ylei- 
sö sai nauttia sävelkuvista, 
jotka vaihtelivat kuukausi-
en mukaisesti, kuten nii-
den nimetkin. Sävellyksistä 
on nauhoitettu tallenne, jol-
la olevista 14 sävellyksestä 
saatiin kuulla 12. Myytävistä 
cd-levyistä Markku Koskela 
lahjoittaa jokaisesta 10 euroa 
SOS-Lapsikylälle. 

Sävelkuvia Iijoen rannalta
– Halu säveltää ja sisäi-

nen polte olivat kimmoke 
tällekin sarjalle. Elämän var-
rella on tullut kahlattua läpi 
musiikin koko kirjo, räppiä 
lukuun ottamatta. Kun sain 
opiskeluajoilta tutut muusi-
kot innostumaan mukaan, 
oli helppo turvallisin mielin 
saattaa sävellykset yleisön 
kuultaviksi, Koskela totesi.

Koskelan sävellykset tul-
kinneessa duossa esiin-
tyneistä Jere Tulirinta on 
oululainen pianisti ja kos-
ketinsoittaja, joka keikkailee 
ahkerasti ympäri vuoden. 
Oskari Elomaa puolestaan 
on oululainen sellisti, joka 
eri kokoonpanoissa esittää 
musiikkia klassisesta kevy-
een musiikkiin. MTR

Jere Tulirinta ja Oskari Elomaa tulkitsivat Iin kirkossa Markku Koskelan sävellyksiä ”Sävelkuvia Iijoen rannalta” -konsertissa.

Markku Koskela kukitettiin 
konsertin jälkeen.

IIN ALUE
Messu su 20.9. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Jumalan huolen-
pito. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: 
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen 
diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta.
Iin kirkon 70-vuotisjuhlamessu su 27.9. klo 10. Pyhäpäivän aihe: 
Jeesus antaa elämän. Toimittaa Pekka Soronen, saarnaa Tapani Ruot-
salainen, kanttorina Eija Savolainen. Musiikkiryhmä: Iin mieslaulajat. 
Kolehti: Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan Tansanian luteri-
laisen kirkon Viktoria-järven Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattu-
koululle Suomen Lähetysseuran kautta. Kirkkokahvit. Kirkon 70-v juhla 
striimataan.  
Seiskojen iltapäivä to 17.9., to 24.9. ja to 1.10. klo 15 Pappilassa. Hei 
7-luokkalainen! Tule viettämään aikaa yhdessä kavereiden kanssa 
Pappilaan. Tarjolla evästä sekä rentoa ohjelmaa pelailun, askartelun ja 
leipomisen merkeissä. Lisätietoja Ninalta, puh: 040 515 7662 tai nina.
peltola@evl.fi
Lapsikuoro to 17.9. klo 17 seurakuntatalolla, salissa. Kuoroharjoitus. 
Nuortenilta to 17.9., to 24.9. ja to 1.10. klo 18 Pappilassa. Kaikille avoin, 
ohjelmallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit. Rippikoululaiset saavat ti-
laisuudesta merkin. Lisätietoja Katrilta puh: 0400 8823 15. 
Kirkkokuoro to 17.9. ja to 24.9. klo 18 kirkossa. Huomioi paikka: kir-
kossa.
Iin perhekerho pe 18.9. ja pe 25.9. klo 10 seurakuntatalolla, kerhohuo-
neessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Kerhon ohjelmassa on 
yhdessäoloa, leikkiä ja askartelua. Kerhossa tarjotaan välipala. kerhoon 
ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kans-
sa. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia. 
Tervetuloa!
Perhemuskari su 20.9. klo 15 kirkossa. Tervetuloa kaikenikäisten per-
hemuskarihetkeen. Lähdemme musiikilliselle retkelle, jossa tapaamme 
metsän eläimiä ja ihmettelemme Jumalan luomistöitä. 
Varhaisnuorten kerho ma 21.9. ja ma 28.9. klo 17 seurakuntatalolla, 
kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Toimintaker-
ho 7-14 -vuotiaille. Lisätietoja Ninalta, puh: 040 515 7662. 
Liikuntakerho ti 22.9. ja ti 29.9. klo 17 Iisi-areenalla. Tervetuloa tutus-
tumaan eri liikuntalajeihin ja liikkumaan yhdessä rennolla meiningillä. 
Ensimmäisellä kerralla kokoontuminen aulaan. Kerho on tarkoitettu 1-3 
-luokkalaisille. Mukana Katri puh: 0400 8832 15.
Syysillan sävelhartaus ti 22.9. klo 19 kirkossa. Urkuri Risto Ainali, laulu 
Tuomo Rahko. Vapaa pääsy, ei ohjelmamaksua. Kolehti:Musiikkityölle. 
Hartauspuhe Tapani Ruotsalainen. Turvavälit huomioidaan! Sydämelli-
sesti tervetuloa!
Vauva- ja taaperoryhmä ke 23.9. ja ke 30.9. klo 10 seurakuntatalol-
la, kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä on 
laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa tarjotaan välipalaa. Tule 
kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa! Olet lämpimästi tervetullut ryhmään 
ensimmäisen tai useamman lapsen kanssa. 
Porinapiiri ke 23.9. klo 12 seurakuntatalolla, salissa. Tervetuloa!
Ystävänkammari ke 30.9. klo 12 seurakuntatalolla, salissa. Tervetuloa!
Sururyhmä on sinulle, joka olet menettänyt läheisesi. Ryhmässä jae-
taan tunteita ja ajatuksia, mitä kuolema ja suru herättää. Vaikka jokai-
sen suru on erilainen, kokemus osoittaa, että jakaminen samassa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa voi tuoda lohtua ja jaksamista sekä tilaa 
tunteille. Seuraava sururyhmä aloittaa toiminnan syyskuussa. Ryhmä 
kokoontuu keskiviikkoisin yhteensä 8 kertaa. Tarkemmat tiedot ajan-
kohdasta ja kokoontumispaikasta saat ilmoittautumisen yhteydessä. 
Lisätietoja ryhmästä Piritta Aatsinki puh: 040 718 2297 tai kappalainen 
Pekka Soronen puh: 040 777 6959.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 6.10. klo 10 Rauhanyhdistyksen 
kerhohuoneessa, Maalismaantie 1022. Kerhon ohjelmassa on yhdes-
säoloa, hartaus, pientä tarjottavaa ja kaikenikäisille sopivaa ohjelmaa. 
Kerhon järjestää Iin seurakunta. 
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 20.9. klo 12 Oijärven kyläkirkossa. Pyhäpäi-
vän aihe: Jumalan huolenpito. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina 
Markku Jaakkola. Kolehti: Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa 
ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen 
Merimieskirkko ry:n kautta. Kirkkokahvit, Kuivaniemen kappeliseura-
kunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla 
Anne Miettuselle puh: 040 571 8618. 
Ei jumalanpalvelusta su 27.9. Kuivaniemen kirkossa. 
Konsertti ja musiikkitilaisuus su 20.9. klo 18 kirkossa. Minna Laitila, 
sopraano. Elias Niemelä, urut. Duetoissa mukana Markku Jaakkola. Va-
paa pääsy. Tervetuloa!
Talkoot ke 23.9. klo 8-14 Kuivaniemen kirkon parkkipaikalla. Omat ha-
ravat mukaan! Talkooväelle ruoka ja kahvit seurakuntatalolla. Ilmoittau-
du mukaan, soita: 040 157 6660 tai 040 581 0832 
Kuivaniemen perhekerho to 24.9. ja to 1.10. klo 10 seurakuntatalolla. 
Perhekerhon ohjelmassa on yhdessäoloa, leikkiä ja askartelua. Kerhos-
sa tarjotaan välipala. Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, iso-
vanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. 
Sururyhmä on sinulle, joka olet menettänyt läheisesi. Ryhmässä jae-
taan tunteita ja ajatuksia, mitä kuolema ja suru herättää. Vaikka jokai-
sen suru on erilainen, kokemus osoittaa, että jakaminen samassa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa voi tuoda lohtua ja jaksamista sekä tilaa 
tunteille.  Sururyhmä aloittaa toiminnan syyskuussa. Ryhmä kokoontuu 
keskiviikkoisin yhteensä 8 kertaa. Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja ko-
koontumispaikasta saat ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja ryh-
mästä diakoni Piritta Aatsinki puh: 040 718 2297 tai kappalainen Pekka 
Soronen puh: 040 777 6959.
Katso lisätietoja Iin alueen ilmoituksesta tai www.iinseurakunta.fi 
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parillisina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 3Iiläinen hokema kirjasta 

Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

”Älä puhu, vasta 
tästä akkaki lähti, 
sano Pitsi-Pekka.”

”A-killassa tapasin ihmi-
siä, joilla oli sama kohtalo ja 
sama sairaus. Sain vertaistu-
kea ja pääsin vihdoin käsitte-
lemään totuudenmukaisesti, 
mitä elämälleni oli tapahtu-
nut. A-kilta on antanut mi-
nulle paljon. Voin paremmin, 
koska minulla on mielekästä 
tekemistä ja mukavaa seuraa 
A-killassa. Pystyn myös itse 
tukemaan toisia. Vertaistuki 
kantaa”, toteaa aktiivinen A-
kiltalainen Matti Moilanen, 
joka on ollut raittiina jo yli 10 
vuotta. 

”Meillä A-kiltalaisilla on 
samanlaisia kokemuksia 
päihteiden väärinkäytöstä ja 
se auttaa sopeutumaan po-
rukkaan,” kertoo puolestaan 
raahelainen Irja Oravisjärvi. 
Myös Irja on ollut raittiina jo 
pitkään. ”Voin vilpittömäs-
ti sanoa, että olen erittäin hy-
vin toipunut”, Irja toteaa ja 
jatkaa: ”Olen saanut uusia 
ystäviä ja luottamustehtävis-
sä toimiessani pääsen vaikut-
tamaan asioihin. Koen, että 
olen nyt paremmassa kun-
nossa kuin koskaan ja siitä 
iso kiitos kuuluu A-kiltatoi-
minnalle. Kyllä meistä moni 
sanoo, ettei olisi pysynyt rait-
tiina ilman A-kiltaa.”

Lääke yksinäisyyteen ja 
mielekästä tekemistä
”Moni päihdeongelmainen 
on yksinäinen päihteitä käyt-
täessään ja jopa vielä yksinäi-
sempi, kun pyrkii päihteistä 
eroon. On tärkeää löytää po-
rukka, yhteisö, joka tukee 
päihteettömyyttä ja jossa voi 
tuntea yhteenkuuluvuutta. 
Ja tärkeää on löytää myös 
tekemistä juomisen tilalle,” 
kertoo Oulun A-Killan hal-
lituksen puheenjohtaja Si-
nikka Vehkalahti. ”On tosi 
hienoa, että Iihin peruste-
taan A-kilta. Voimme ryh-
tyä suunnittelemaan yhteistä 
tekemistä, vaikkapa luon-
toretkiä ja peli-iltoja, ja totta 
kai toivotamme iiläiset läm-
pimästi tervetulleiksi vierai-

”Moni sanoo, ettei olisi pysynyt raittiina ilman A-kiltaa”

Iihin perustetaan oma A-kilta

lulle Ouluun”, Vehkalahti 
iloitsee.

Vehkalahti kertoo, että 
Oulussa toimii tällä hetkellä 
kaksi A-kiltaa, toinen Laani-
lassa ja toinen Haukiputaalla. 
Pohjois-Suomessa A-kiltoja 
on kaikkiaan 16 ja A-killat te-
kevät paljon yhteistyötä kes-
kenään. ”Vertaistuki ikään 
kuin moninkertaistuu; en-
sin sitä on tarjolla omassa A-
killassa ja sitten A-kiltojen ja 
A-kiltalaisten kesken omal-

la Pohjois-Suomen alueella ja 
jopa valtakunnallisesti. Toi-
vomme iiläiset heti mukaan 
myös aluetoimintaan,” Veh-
kalahti sanoo.

A-killat ovat itsenäisiä  
yhdistyksiä − Ii saa nyt 
oman A-killan
A-killat ovat yhteiseltä ar-
vopohjalta toimivia itse-
näisiä yhdistyksiä, joiden 
toiminnasta päättävät A-kil-
lan jäsenet. A-kiltatoiminta 
on suomalainen sosiaalinen 
innovaatio ja ensimmäinen 
A-kilta perustettiin Turkuun 
vuonna 1962. Vuonna 1968 
A-killat perustivat A-Kiltojen 
Liitto ry:n, joka toimii mm. 
päihdetoipujien edunvalvo-
jana. Lisäksi A-Kiltojen Liit-
to järjestää aluetapahtumia 
ja koulutuksia A-kiltalaisil-
le. A-Kiltojen Liiton keskus-
toimisto on Tampereella ja 
aluetoimisto Oulussa Kump-
panuuskeskuksessa. 

Iihin perustetaan oma A-
kilta perustamiskokouksessa 
28.9.2020 kello 17 osoitteessa 

Pappilantie 16. A-kiltaan voi-
vat tulla mukaan päihdeon-
gelmaiset, päihdetoipujat ja 
heidän läheisensä sekä muut 
päihteettömästä vertaistu-
esta kiinnostuneet. Perusta-
miskokouksessa päätetään 
yhdistyksen nimestä ja sään-
nöistä sekä suunnitellaan tu-
levaa toimintaa. 

Kokemusasiantuntija Ma-
rika Heikkilä on yksi A-kiltaa 
Iihin puuhaavista. ”Olen ihan 
innoissani tästä Iin omasta A-
killasta. Meitä on jo monta 
mukana tähän ryhtymässä, ja 
lisää väkeä mahtuu. Tulkaa 
rohkeasti mukaan jo perus-
tamiskokoukseen tai viimeis-
tään kiltailtoihin, kunhan 
saamme toiminnan pyöri-
mään. Kokoonnumme Pap-
pilan tiloissa maanantaisin 
kello 17 lokakuun alusta al-
kaen.”

Kirsi Mäki, 
järjestökoordinaattori-
koulutussuunnittelija, 
A-Kiltojen Liitto ry

Vuosi sitten Pohjois-Suomen A-killat kokoontuivat Koillis-Lapin A-killan järjestämään aluetapaami-
seen Kemijärvellä. Mukana oli osallistujia kymmenestä eri A-killasta. Sinikka Vehkalahti, Matti Moi-
lanen ja Irja Oravisjärvi viihtyvät tapaamisissa hyvin. ”Täällä on ihania ihmisiä koolla ja jokainen saa 
olla oma itsensä”, he toteavat kuin yhdestä suusta.  

A-kiltayhteisöt ovat kaikille avoimia, matalan 
kynnyksen paikkoja, joissa kokoontuu päihdeon-
gelmaisia, päihdetoipujia sekä heidän läheisiään 
vertaistuen äärelle.  

A-kiltatoiminnan arvot ovat: päihteettömyys, 
kokemuksellisuus, vapaaehtoisuus, toiminnalli-
suus, yhteisöllisyys ja yhteistoiminta. 

Lisätietoja A-kiltatoiminnasta ja kaikkien Suo-
men A-kiltojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
www.a-kiltojenliitto.fi. 

Merilapin Merilapin 
Munkkitupa KYMunkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut ja voileipäkakut ja 

gluteenittomat tuotteet gluteenittomat tuotteet 
suoraan Oklahomankadun suoraan Oklahomankadun 

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

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

munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, Lymfaterapeutti Pakanen Liisa

puh. 0458776474
UUSI OSOITE:  Koskenniskankuja 2, Illinsaari, Ii

45 min - 40 € 60 min - 50 € 90 min - 70 €

www.studiovoihyvin.fi

IiSanomissa saatte yrityksenne 
palvelut näkyville. 

IiSanomat on saamamme palautteen mukaan 
pidetty ja luettu lehti, 

jota odotetaan ja jota luetaan.
Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen 

aiheet ovat läheltä
 ja myös ilmoitukset luetaan tarkkaan.

Yrittäjä!

Ota yhteys ilmoitusmyyjäämme
Pauli Tiiro 045 110 9012 
pauli.tiiro@gmail.com
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Iin matkailumahdollisuuksia  esiteltiin Oulun toimijoille
Kehittämisyhtiö Micropo-
lis kutsui oululaisia matkai-
lutoimijoita tutustumaan Iin 
tarjoamiin mahdollisuuksiin 
lähimatkailukohteena. Kut-
sun kuuli 16 eri sektoreilla 
toimivaa matkailuyrittäjää 
ja Oulun kaupungin edus-
tajaa.

– Iin saama julkisuus eri-
laisten dokumenttien kautta 
on saanut monet kiinnos-
tumaan Iistä matkailu-
kohteena. Tehtävämme on 
tukea paikallisia yrityk-
siä myös matkailusektoril-
la, joten päätimme esitellä 

eri matkailutoimijoidemme 
palveluita oululaisille, yh-
teisöaktivaattori Johanna 
Jakku-Hiivala kertoo.

Vieraile esiteltiin Ruus-
tinnan reittiä ja sen ympä-
rillä olevia matkailualan 
yrityksiä. Iin vanhaan Ha-
minaan tutustuttiin tar-
kemmin Pertti Huovisen 
opastamina.

– Iihin on tänä vuonna 
syntynyt uutta yritystoimin-
taa muun muassa ohjelma-
palveluiden osalle. Myös 
majoituspalveluiden kysyn-
tä on ollut vahvassa kasvus-

Ruustiinnan reitti ja sen varrella olevat yritykset saivat vierailta positiivista palautetta. (Kuva Johan-
na Jakku-Hiivala)

Pertti Huovisen johdolla tutustuttiin Iin vanhaan Haminaan. (Kuva Johanna Jakku-Hiivala)

sa. Tavoitteemme on saada 
”lisää pöhinää” matkailun 
ympärille, Jakku-Hiivala to-
teaa.

Oululaiset vieraat vai-
kuttivat tyytyväisiltä näke-
määnsä ja monet totesivat 
Iin olleen heille ”piilotettu 
helmi” melkein naapurissa. 
Isännät ja vieraat uskovat-
kin yhteistyön pyörän lähte-
neen pyörimään ja näkyvän 
tulevaisuudessa lisäänty-
neenä kysyntänä Iin matkai-
lupalveluyrityksissä. MTR

Pää pystyyn, eläkeläiset
Iin eläkeläisjärjestöillä oli 
yhteinen liikuntatapahtuma 
tiistaina 1.9. Iin Järjestötalo-
lla. Tilaisuus korvasi kevään 
peruuntuneen tilaisuuden. 

Esimerkiksi niin, että pallol-
le laitetaan vain isovarvas, 
jolla painellaan palloa. Tar-
koitus on vahvistaa isonvar-
paan tyveä, mikä vaikuttaa 
moneen asiaan. 

Lisäksi oli neljä liikunta-
harjoitusta tuolin reunalla 
istuen lantiopohjan vahvis-
tamiseksi. 

Kuminauhan avulla teh-
tiin viittä erilaista Fas-
ciaMethod-liikesarjaa. 
(Fascia tarkoittaa lihaskal-
voa.) Nämä auttavat jalka-, 
niska- ja hartiavaivoihin. 
Nykyään tehdään paljon 
asioita kumarassa - puhe-
lin, lukeminen, puutarha-
työt ym. Siksi on tärkeää, 
että opitaan pitämään päätä 
pystyssä.

Lopuksi tutustuttiin ly-
hyesti vielä muistimattoon, 
jonka avulla voi ehkäistä 
muistin heikkenemistä.

Raili Koskela, Elvi Ke-
husmaa, Salme Tanninen ja 
Kaarina Paaso kehuivat ti-
laisuutta aktivoivaksi ja 
liikkeitä helpoiksi, joita voi 
harjoitella joko kotona tai 
yhdessä omassa osastossa. 
Toivomuksena on, että sama 

Jalkapohjatreenausta. 

vetäjä kutsutaan keväällä 
uudelleen Iihin. Lisäksi ol-
tiin iloisia, että voitiin pit-
kästä aikaa olla yhdessä.

Idean ”äiti” ja aktiivi oli 
Kaarina Paaso, joka homma-
si Jaana Heiskasen paikalle.

Mukana olivat Eläkelii-

Ohjaaja Jaana Heiskanen. Ohjaaja ja osallistujia. 

Osallistujamäärä oli rajoitet-
tu koronarajoitusten takia ja 
tilaisuuteen osallistui noin 
30 henkilöä. 

Ohjaajana oli Jaana Heis-
kanen Oulun RentoVillasta. 
Jaana toimii ammatikseen 
erilaisten retriittien vetäjänä 
ja hän loi tapahtumaan mu-
kavan ilmapiirin. Osallistu-
jat tykkäsivät, kun asiatietoa 
kerrottiin liikeharjoitusten 
lomassa.

Tärkeitä asioita olivat jal-
kapohjien ja lantionpohjan 
vahvistaminen sekä niska-
hartian rentoutus. Ihmislaji 
on 98 prosenttia olemassa-
oloajastaan kävellyt met-
sässä pääasiassa avojaloin. 
Epätasainen kävelyalusta on 
vahvistanut luontaisesti jal-
kapohjia ja nilkkoja. Nykyi-
nen tasaisella liikkuminen 
kengät jalassa aiheuttaa mo-
nenlaisia vaivoja, joita voi 
pienillä jumppakonsteilla 
helpottaa.

Välineinä oli kullekin 
kaksi pientä FootBic-pehmo-
palloa ja viisi senttiä leveä 
kuminauhalenkki. Näiden 
avulla tehtiin useita harjoit-
teita, joita oli helppo oppia. 

ton Iin yhdistys, Iin Eläke-
läiset ja Iin Eläkkeensaajat.

Aini Autio, 
kuvat Kaarina Paaso

Muistimattoharjoitus.
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Iin kunnan ympäristöpal-
kinto 2020 jaettiin Hävik-
ki Haltuun tapahtumassa 
11.9. Tänä vuonna kunnan-
hallitus oli päättänyt kun-
talaisten esityksestä, Iin 
ympäristöyhdistystä kuul-
tuaan, myöntää palkinnon 
Anita Sieväselle. Hän on 
luotsannut yhdessä Pohjois-
Iin kyläyhdistyksen kanssa 
Hiastinhaaran yhdeksi Iin 
suosituimmaksi lähiluon-
tokohteeksi sekä aktivoinut 
kuntalaisia luontoon, hyvin-
voinnin lähteelle.

Kunnanhallitus myön-
si lisäksi Iin seurakunnalle 
kunniamaininnan pitkäai-
kaisesta ympäristötyöstä. 
Seurakunta on muuttanut 
kiinteistöjensä energiankäy-
tön uusituvalle sekä pitää 
huolta arvokkaista kulttuu-
rimaisemistaan ja kouluttaa 
henkilöstöä aktiivisesti ym-
päristöasioissa.

– Mielestäni on itse asi-
assa melko vaikeaa edes 
määritellä, mikä on ympä-
ristöteko. Useimmille on 
selvää, että kierrätys ja jät-

Iin ympäristöpalkinto 
2020 Anita Sieväselle

teiden vähentäminen ovat 
ympäristötekoja. Samoin 
energiaa säästävät ratkai-
sut mielletään myös ympä-
ristöteoiksi. Harvemmassa 
ovat kuitenkin sellaiset teot, 
joiden avulla vaikutetaan 
luonnon monimuotoisuu-
teen tai vaikkapa vesistöjen 
kuntoon. Mielestäni ym-
päristötekoja ovat siis hii-
lijalanjälkeä pienentävien 
tekojen lisäksi myös sellai-
set valinnat ja teot, joiden 
avulla elinympäristöstä tu-
lee viihtyisämpi ja terveel-
lisempi paikka elää ja asua, 
Anita totesi kiittäessään saa-
mastaan tunnustuksesta.

Hän pohti myös yksittäi-
sen kuntalaisen mahdolli-
suuksia ilmastotaistelussa.

– Moni ajattelee valitetta-
vasti, että itse ei voi vaikut-
taa ympäristöön tai omat 
pienet päätökset ja teot eivät 
tunnu missään. Mutta kyllä 
voimme – innosta ensin itse-
si ja sen jälkeen muut. MTR

Iin kunnan ympäristöpalkinto 2020 myönnettiin pohjois-iiläisel-
le Anita Sieväselle.

Iin Aseman koulua käyvä 
Saaga Päkkilä on voittanut 
hopeaa kansainvälisessä ku-
vataidekilpailussa. Viime ke-
väänä Saagan työ ”Onnea 
on koira lumessa” valittiin 
Suomen parhaaksi sarjassa 
9-10vuotiaat. Kansallisen kil-
pailun järjestäjinä Suomessa 
toimivat osuuspankit. 

Suomessa tähän kan-
sainväliseen taidekilpailuun 

Saaga Päkkilä kansainvälisen 
kuvataidekilpailun kakkonen

osallistuttiin nyt 44. kerran. 
Lähes 80 osuuspankkia jär-
jesti toimialueellaan alueelli-
sen osakilpailun yhteistyössä 
kuvataideopettajien ja koulu-
jen kanssa. Tänä vuonna kil-
pailuun osallistui lähes 11 000 
suomalaislasta. Kuvataide-
kilpailun teemana oli onni ja 
onnellisuus. Kilpailutehtäväs-
sä kannustettiin osallistujia 
miettimään, mikä tekee juuri 

Tänä vuonna Saaga Päkkilä opiskelee Iin Aseman koulussa. Me-
nestystä tuoneen työn hän teki opiskellessaan Jakun koulussa.

Saagan työ. Saaga Päkkilän ”Onni on koira lumessa” valittiin sar-
jansa toiseksi parhaaksi työksi Berliinissä.

heidät onnellisiksi. 
Arvostelussa huomioitiin 

kokonaisvaikutelmaa, oma-
peräisyyttä, aitoutta, fantasiaa 
ja ilmaisuvoimaa. Kilpailu-
töissä oli mahdollista hyödyn-
tää monipuolisesti kaikkia 
maalaus- ja piirrostekniikoita. 
Valtakunnalliset voittajatyöt 
jatkoivat Berliinissä järjes-
tettävään kansainväliseen fi-
naaliin. Finaalissa Saagan työ 

saavutti 65 000 työn joukos-
sa hopeaa. Työtä piirtäessään 
Saaga opiskeli Jakun koulus-
sa.

– Mukavalta tuntuu. Olen 
aina tykännyt piirtää ja lempi-
aiheitani ovat eläimet. ”Onni 
on koira lumessa piirustuk-
seen laitoin koiran taustalle 
metson, Saaga kertoo. MTR

Iin kirkossa on tiistaina 22.9. 
kello 19 sävelhartaus, jos-
sa laulaa tenori, Kiimingin 
kanttori Tuomo Rahko dip-
lomiurkuri Risto Ainalin 
säestämänä. Konserttiin on 
vapaa pääsy. Kolehti kanne-
taan musiikkityön hyväksi. 
Konsertin lopuksi on ilta-
hartaus. 

Tenori Tuomo Rahko on 
valmistunut kirkkomuu-
sikoksi vuonna 2016 Ou-
lun ammattikorkeakoulusta 
pääaineenaan laulu. Rah-
kon ohjelmistoon kuuluu 
W. A. Mozartin Ferrando, 
jota hän esitti vuonna 2016 
Oulun konservatorion oop-
perastudion Così fan tutte 
-produktiossa Oulun kau-
punginteatterissa. Lisäksi 
Rahko on esiintynyt Kyös-
ti Haatasen koko perheen 
oopperassa Uppo-Nalle löy-
tää ystävän Laulavan lin-
tukoiran roolissa vuosina 
2016–2018 sekä Oulun Juhla-
viikoilla Gaetano Donizettin 

Sävelhartaus Iin kirkossa
oopperassa Pari suhteetto-
muutta vuonna 2018. 

Ennen kirkkomusiikki-
opintojaan Rahko työskente-
li vuosina 2003–2013 Pohjan 
Sotilassoittokunnassa pa-
sunistina. Pasuunansoiton 
ja laulamisen välillä suk-
kuloiva Rahko on valmis-
tunut musiikkipedagogiksi 
vuonna 2003. Vuodesta 2017 
Rahkon on ollut kanttorina 
Kiimingin seurakunnassa. 
Hän pitää maalla asumises-
ta ja kasvattaa harrastukse-
naan kanoja ja tomaatteja.

Diplomiurkuri Risto Ai-
nali on valmistunut kant-
toriksi 1970. Urkudiplomin 
hän suoritti Sibelius-Aka-
temiassa 1976, ja soitti ensi-
konsertin Helsingissä 1977. 
Hän on levyttänyt urku-
musiikkia Oulun konserva-
torion Tulindberginsalin, 
Kalajoen kirkon ja Vihannin 
kirkon uruilla. Ainali on toi-
minut kanttorina Kajaanissa 
ja Vetelissä. Hän on opetta- Urkuri Risto Ainali. Tenori Tuomo Rahko

nut urkujensoittoa Oulun 
konservatoriossa 1986-2012. 
Kiimingissä asuva Ainali 
on ollut kahdeksan vuotta 
eläkkeellä, jona aikana on 
jatkanut säveltämistyötään 
ja pyydettäessä kiertänyt 
esiintymismatkoilla.

Perhemuskari Ketun retki
Iin kirkossa on sunnuntai-
na 20.9. kello 15 perhemus-

kari ”Ketun retki” Laulut ja 
musiikki johdattavat löytö-
retkelle luontoon Kettu-ys-
tävän kanssa.  Perhemuskari 
sopii kaikenikäisille ja kes-
tää noin puolituntia. Mu-
kana toteutuksessa on Iin 
seurakunnan työntekijöitä ja 
nuoria vapaaehtoisia. Tur-
vavälit on huomioitu. 
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Hävikkiviikolla otettiin hävikkiä haltuun

Iin Hävikkiruokaviikkoa 
vietettiin samaan aikaan 
valtakunnallisen Hävikki-
viikon kanssa 7.-13.9.

Hävikkiviikko haluaa 
nostaa ruoan arvostusta ja 
kertoa ruokahävikin vähen-
tämisen tärkeydestä. Ruoka-
hävikkiä syntyy ruokaketjun 
kaikissa vaiheissa, mutta 
kaikkein eniten kotitalouk-
sissa. Tutkimusten mukaan 
eniten ruokahävikkiä syn-
tyy yhden hengen talouk-
sissa ja lapsiperheissä. Siksi 
tänä vuonna Hävikkiviikon 
erityisenä kohderyhmänä 
olivat kotitaloudet, joissa 
syntyy paljon ruokahävik-
kiä. Kampanjan teemana oli 
ruokahävikki arjessa – kei-
not ruokahävikin vähentä-
miseen. Hävikkiviikkoa on 
vietetty vuodesta 2013 saak-
ka. Iissä hävikkiviikko oli 
järjestyksessä toinen.

-Valitettavasti jou-
duimme supistamaan vii-
kon tapahtumat yhteen 
tilaisuuteen, Hävikki Hal-
tuun teemalla pidettyyn 
ulkoilmatapahtumaan Hui-
ligissa, projektisuunnitteli-
ja Päivi Kaikua Tuunataan 
työtä-hankkeesta kertoo.

Hävikki Haltuun tapah-
tumassa julkaistiin ”Hä-
viköttömän Hyvää”-kirja, 
jossa on monenlaisia resep-
tejä ja tietoa ruokahävikin 
vähentämiseen.

Alueella oli mahdolli-
suus tehdä Bokashi-ämpä-
ri biojätteen kierrätykseen, 
maistella CIIYOU hävik-
kituotteita tai nauttia hä-
vikkilounas Museokahvila 
Huilingissa.

Ruokahävikin vähentä-
misellä on suuri merkitys 
luonnon ja ilmaston, sekä 
yksittäisen ihmisen ja koko 
kansantalouden kannalta. 
Keskimäärin suomalaiset 
heittävät vuosittain ros-

Keskimäärin suomalainen 
heittää vuodessa roskiin 23 ki-
loa syömäkelpoista ruokaa.

Leena Kärki, Jarkko Kärki ja Riitta Takaluoma pähkäilevät vastauksia ruokahävikin määrään ja muihin aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

kiin 23 kiloa syömäkelpois-
ta ruokaa.

– Me pelastamme joka 
kuukausi 10 tonnia ruo-
kaa joutumasta ros-
kiin. Näistä jalostamme 
hevituotteitamme. Aiemmin 
asiakkaitamme olivat ravin-
tolat ja ruokalat, heinäkuus-
sa avasimme verkkokaupan 
myös yksittäisille kulutta-
jille. Nyt jokainen voi olla 
HeVi-sankari, Arto Martti-
la kertoo CIIYOUn toimin-
nasta.

Kotitalouksien ruoka-
hävikkiä voi ehkäistä esi-
merkiksi suunnittelemalla 
ruokaostokset paremmin, 
muistamalla päiväysmer-
kintöjen erot, käyttämällä 
luovuutta kokkaamisessa ja 
kokeilemalla rohkeasti uu-
sia reseptejä sen pohjalta, 
mitä ruoka-aineita kaapissa 
on jo valmiiksi. MTR

Hävikki Haltuun tapahtumassa muistutettiin vakavasta asiasta, 
ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Vaikka asia on vakava, 
voi siitä puhua hymy huulilla, Päivi Kaikua ja Arto Marttila totea-
vat.

Venetsialaiset päättivät 
mökkikauden

Venetsialaiset keräsivät tänäkin vuonna paljon juhlakansaa, vaik-
ka lakkiaisjuhlat sattuivat samalle päivälle. (Kuva Ringa Hintsala)

Oijärven Mökkihöperöt jär-
jestivät elokuun viimeisenä 
viikonloppuna perinteiset 
venetsialaiset näyttävine 
ilotulituksineen. Uimaran-
nan ympäristöön kokoon-
tui lähes 150 mökkiläistä ja 
kyläläistä nauttimaan kau-
niista aurinkoisesta illasta, 
joka huipentui ilotulituk-
seen. Illan aikana lapsille 
oli tarjolla onkikisaa ja kai-
kenikäisille tikkakilpailua, 
saappaanheittoa ja myös 
kettinginheittoa saattoi ko-
keilla.

– Tänä vuonna meil-
lä jäivät koronan takia pi-
tämättä niin pilkkikilpailut 
kuin peräkärrykirppiskin. 
Myöskään perinteisiä to-
ripäiviä emme pystyneet 
järjestämään. Niinpä halu-
simme julistaa mökkikau-
den päättäjäisiä tavallista 
näyttävämmin, Timo Kaija-
la Mökkihöperöistä kertoo.

Juhlan onnistumisen 
eteen olikin nähty vaivaa 
ja viitisentoista talkoolais-
ta huolehti juhlakansan tur-
vallisuudesta ja turvavälien 
säilymisestä. Ilotulituksen 
lisäksi yleisö yllätettiin il-

maisella kahvi- ja makka-
ratarjoilulla. Myös pullaa ja 
jopa kakkua sai tänä vuonna 
ilman kukkaron avaamista.

– Viitisenkymmentä pa-
kettia meni makkaraa ja oli 
mukava katsoa juhlijoiden 
iloisia, yllättyneitä ilmeitä 
ilmaisista tarjoiluista, Kaija-
la totesi onnistuneesta yllä-
tyksestä.

Oijärven Mökkihöperöt 
on neljä vuotta toiminut yh-
distys, joka on perustettu 
ajamaan mökkiläisten asiaa, 
sekä lähentämään mökki-
läisiä ja kylän vakiasukkai-
ta toisiinsa.

– Yhdistykseen kuuluu 
noin yhdeksänkymmentä 
jäsentä. Kyläläiset ja mök-
kiläiset ovat lähentyneet eri-
laisten tempausten myötä ja 
uusia ystävyyssuhteita on 
luotu. Tarkoituksemme oli 
juhlistaa neljän toimintavuo-
den täyttymistä jäsenistölle 
järjestetyllä juhlaillallisella. 
Poikkeusaikojen vuoksi juh-
lat siirtyvät ensi vuoteen ja 
silloin juhlitaan Oijärven 
Mökkihöperöiden viisivuo-
tissynttäreitä, Timo Kaijala 
kertoo. MTR

Näyttävä ilotulitus kesti lähes puoli tuntia. Ilotulitus tapahtui ym-
päristöystävällisesti padoista lähtevillä raketeilla. (Kuva Ringa 
Hintsala)
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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

 ME RAKENNAMME 
YRITYKSELLESI

SOPIVAT TILAT

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

Tervetuloa!

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

08 4156 3882 
Vääränpolku 13, 91100 Ii

kuvastin@luukku.com

Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

Iissä ja Kuivaniemellä

UUTTA KOTIA 
RAKENTAMAAN

Asumisen helppous ja
vaivattomuus, energiatehokkuus

ja tietysti laadukas toteutus.

UUTUUSMALLI MYYNNISSÄ

KOTOINEN 90KOTOINEN 90

www.jt-talo.com P. 050 352 6641• LVI-urakoinnit, 
 -asennukset ja -tarvikkeet 
• Maalämpö- ja 
 energiaratkaisut
• Öljy- ja pellettipoltinten 
 huollot ja asennukset

Jani Pajari
040 524 9984

jani.pajari@jiipeetalotekniikka.fi

www.jiipeetalotekniikka.fi

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT

Janne Vakkuri  040 861 2857



2 nro 2/2020IILÄINEN

Talouden ja yritysten näkökulmas-
ta tätä aikaa leimaa vahvasti yksi 
sana: epävarmuus. On vaikea en-
nustaa, miten koronatilanne Suo-
messa ja maailmalla kehittyy, ja 
miten se vaikuttaa yritysten elä-
mään ja koko kansantalouteen. 

Kun on suuri epävarmuus, se 
vähentää väistämättä investointeja 
ja työpaikkoja. 

Epävarmuuden sumun keskellä 
puhutaan K-skenaariosta. Osa yri-
tyksistä näyttää menestyvän hyvin 
ja kasvavan, osa syöksyy alaspäin, 
kun ei ole asiakkaita. 

Menestyjiä löytyy ainakin asu-
misen, kaupan ja lääketieteen alal-
ta. Myös monet tietoliikenne- ja 
teknologia-alan yritykset ovat hyö-
tyneet korona-ajasta. 

Pahimmin kriisi iskee matkai-
lu-, majoitus-, liikenne-, tapah-
tuma- sekä kulttuuri-, viihde- ja 
taidealan yrityksiin. Epävarmuus 
kasvaa myös teollisuudessa ja ra-
kentamisessa, joista varsinkin vii-
me mainittu on vielä kohtuullisesti 
selvinnyt. 

Ylipäänsä näyttää siltä, että pie-
nemmät yritykset ovat kärsimässä 
isoja enemmän, mutta tämäkin ase-
telma voi muuttua. 

Miten sitten pitäisi tehdä? 
Yrittäjille on pakko sanoa, että 

Epävarmuuden keskellä
kannattaa varautua pahimpaan ja 
kiinnittää turvavyöt. Se tarkoittaa, 
että yrityksen käyttöpääoma pitää 
turvata myös pahimman skenaari-
on varalta. 

Tietenkin kannattaa kehittää 
myös uutta ja varmistaa, että tuo-
te- ja palvelupaletti on kunnossa, ja 
on hyviä maksavia asiakkaita, jois-
ta pitää huolehtia hyvin. 

Päättäjille on paljon terveisiä. 
Ensiksi pitää saada koronatesta-
us kuntoon. Ei ole laitaa siinä, että 
edelleen testitulosta joutuu odotta-
maan paikoin viikon, jopa ylikin. 

Toiseksi yritystuet pitää virit-
tää valmiiksi siltä varalta, että niitä 
tarvitaan. Jos tilanne pahenee, kus-
tannustuki pitää ottaa uudistettu-
na käyttöön. Yksinyrittäjille pitää 
olla tarjolla tuki sekä kehittämiseen 
kannustava yrityskehitysseteli, jota 
kuntien elinkeinotoimi voisi jakaa. 

Kolmanneksi pitää tehdä toi-
mia, jotka turvaavat yritysten ja 
kansantalouden kilpailukyvyn. Se 
tarkoittaa yritysten toimintaym-
päristöä parantavaa teollisuus-
politiikkaa mutta myös paljon 
puhuttuja rakenteellisia uudis-
tuksia, erityisesti työmarkkinoilla. 
Työmarkkinoiden joustavoittami-
nen on keskeinen osa hyvää teolli-
suuspolitiikkaa. 

Mitä joustavammin ja ketteräm-
min työmarkkinat toimivat, sitä 
paremmin yritykset voivat me-
nestyä nopeasti muuttuvassa kil-
pailutilanteessa. Mitä paremmin 
yritykset menestyvät, sitä enem-
män on työpaikkoja, hyvinvointia 
ja mahdollisuuksia huolehtia kai-
kista suomalaisista. 

Siksi yritysten asia on meidän 
kaikkien asiamme. 

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja. 

On vaikea ennustaa, miten koronati-
lanne Suomessa ja maailmalla kehit-
tyy, ja miten se vaikuttaa yritysten 
elämään ja koko kansantalouteen. 
Kun on suuri epävarmuus, se vähen-
tää väistämättä investointeja ja työ-
paikkoja. Yrittäjille on pakko sanoa, 
että kannattaa varautua pahimpaan 
ja kiinnittää turvavyöt. Se tarkoittaa, 
että yrityksen käyttöpääoma pitää 
turvata myös pahimman skenaarion 
varalta. 

Koronan ensimmäinen vaihe ohi-
tettiin ja kesän- ja syksyn aika-
na. Olemme päässeet palaamaan 
hiljalleen takaisin kiinni hie-
man normaalimpaan arkeen, ra-
joitustoimenpiteiden väistyessä. 
Koronaviruksen aiheuttamat ra-
joitustoimet aiheuttivat kuiten-
kin mm. Suomen yrityskentässä 
enemmän tuhoa, kuin olisimme 
osanneet kuvitellakaan. Useiden 
kyselyiden mukaan yli puolella 
yrityksistä putosi liikevaihto ja 60 
prosenttia yrittäjistä on pitänyt tin-
kiä toimeentulosta tai jättää palkka 
jopa kokonaan maksamatta itsel-
leen. Yrityksiin kohdistettiin eri-
laisia tukitoimia, mutta tästäkin 
huolimatta useat yrittäjät kokivat 
nämä tukitoimet riittämättömiksi. 
Konkursseilta emme ole välttyneet 
ja lisää on mahdollisesti luvassa. 
Ja kuten tiedämme, koronavirusta 
ei ole edelleenkään saatu nujerret-
tua ja mitä tuleva syksy/talvi tuo 
tullessaan, sitä emme vielä kukaan 
tiedä.

Suurimmat kärsijät tulevan syk-
syn/talven aikana näyttävät olevan 

Paikallisuus kunniaanPaikallisuus kunniaan
turismiin- ja ohjelmapalvelualaan 
liittyvät yritykset. Tulevalle tal-
velle Suomeen ei ole odotettavis-
sa turisteja edellisvuosien tapaan ja 
tämä aiheuttaa monelle yritykselle 
ahdingon ja jopa konkurssin. Koti-
maassa kesän- ja syksyn aikana li-
sääntynyt kotimaanmatkailu on 
hieman tilannetta piristänyt, mutta 
on vain murto-osa ulkomaan turis-

Iin kunnalle täytyy antaa ke-
vään vaikeaan Korona tilanteeseen 
kiitosta, kun nopealla aikataulul-
la saimme mm. järjestymään sään-
nölliset yritysinfot, ajankohtaisiin 
asioihin liittyen. Moni yrittäjä sai 
avun erilaisten tukien hakemiseen 
sekä muutoinkin positiivista uskoa 
tulevaan. Saimme myös mm. oman 
verkkosivuston, jonka kautta mah-
dollistettiin lahjakorttien osto ii-
läisiin yrityksiin. Kiitosta täytyy 
antaa myös kaikille teille, jotka ak-
tiivisesti käytitte oman kuntamme 
paikallisia palveluita. Meillä on Iis-
sä hieno joukko monenlaisia yri-
tyksiä teitä varten.

Haluan kannustaa edelleen kaik-
kia käyttämään paikallisten yri-
tysten palveluita ja matkailemaan 
aktiivisesti kotimaassa, rajoituk-
set huomioiden. Haluan toivottaa 
kaikille hyvää syksyä ja erityisesti 
yrittäjille tsemppiä tulevaan! Pide-
tään yhtä ja läheisistämme hyvää 
huolta. 

Tuija Alikoski
Iin yrittäjät ry:n puheenjohtaja

– Haluan kannustaa edelleen kaikkia käyttämään paikallisten yritysten palve-
luita ja matkailemaan aktiivisesti kotimaassa, rajoitukset huomioiden.

”Iin kunnalle täytyy antaa 
kevään vaikeaan Korona-
tilanteeseen kiitosta, kun 

nopealla aikataululla 
saimme mm. järjestymään 

säännölliset yritysinfot, 
ajankohtaisiin asioihin 

liittyen. ”

min mukana Suomeen tulevista eu-
roista. Se mitä tukitoimia kyseisiin 
yrityksiin saadaan kohdennettua, 
jää nähtäväksi. Nyt olemme jo vali-
tettavasti saaneet lukea isojen mat-
kailualan yritysten lomautuksista ja 
toiminnan supistamisista.

”Talouden ja yritysten näkökulmasta tätä aikaa leimaa 
vahvasti yksi sana: epävarmuus.”



IILÄINENnro 2/2020 3
TÄSSÄ NUMEROSSA:
Tuija Alikoski: Paikallisuus kunniaan s. 2
Mikael Penttilä: Epävarmuuden keskellä s. 2 
Antti Tuomaala: Iiläiset yrityksen luottavat tulevaisuuteen s. 3
Pertti Leppänen: Paikallista -merkin syysterveiset s. 3
Osta tilalta -päivä lähiruoan puolesta s. 4
Luonto tärkeä osa Sonja Alaraasakan elämää s. 4
Ystävyydellä hoivaa paikallisin voimin s. 5

Yrittäjän päivänä Suomen lippu salkoon s. 6-7
 Yritykset ovat tärkeä yhteiskunnan perusta s. 6
 Yrittäjän päivän histriaa s. 6
 Kunnan kasvuun ja hyvinvointiin tarvitaan yrityksiä s. 7
 Muutto maaseutumaisille alueille on nyt trendikästä s. 7
Timo Räihä 60 v: Musiikilla suuri rooli elämässä s. 8
Sievi Shopista Sievi Store Nelosparkki s. 8

Kaisa Korkala toi Metkan Iihin s. 8
Korona-aika opettanut yrittäjiä team -kokouksiin ja 
  käyttämään web-bälineitä s. 9
Findoor Suomen johtava taitto-ovien valmistaja s. 10
CoolerYkköset palvelua ja nopeita toimituksia s. 10
Jarmo Karpakka kävelee Jäämereltä Itämerelle 
  - aikuisen miehen terveyttä edistäen s. 11

Iiläiset yritykset luottavat tulevaisuuteen

Iilaakson toimitusjohtaja Ant-
ti Tuomaala iloitsee iiläis-
ten yritysten selviämisestä 
koronakriisistä ilman suurem-
pia vaurioita.

Paikallista -merkki on saa-
nut uuden ilmeen, kun sen 
logoa ja väritystä päivitet-
tiin. Muutoksella haluttiin 
tuoda paremmin esille mer-
kin iiläisyyttä, unohtamatta 
kuitenkaan yhteistä tavoi-
tetta paremman ympäristön 
puolesta. 

Logon päivitys läh-
ti käyntiin samaan aikaan 
kun paikallisille yrityksil-
le perustettiin lahjakortti-
verkkokauppa yhteistyössä 
Tuunataan työtä -hankkeen 
kanssa. Verkkokauppa tarjo-
aa oivan mahdollisuuden tu-
kea iiläisiä yrittäjiä.

Kesän aikana Paikallista 
-merkki on kasvanut yhdellä 

Paikallista -merkin 
syysterveiset

uudella yrityksellä, kun Jo-
kirannan Hunaja liittyi jouk-
koomme. Heidät on palkittu 
vuoden 2019 Suomen paras 
hunaja -kilpailussa kunnia-
kirjalla paikallisesti tuote-
tusta hunajastaan. 

Jokirannan hunajaa voit 
löytää Korpiniityn Lam-
mastilan uudesta tilapuo-
dista Pohjois-Iistä, nelostien 
varressa. Sieltä voi napa-
ta mukaan myös muita Pai-
kallista yrittäjien tuotteita, 
kuten lammastuotteita ja 
Yrttiaitta Saarennon herkku-
ja. Mukavaa syksyä ja tue-
taan Paikallisia yrittäjiä!

Petri Leppänen

Merkin kuulumisia voit seurata 
facebookissa @Paikallista

Verkkokauppaan löydät osoitteesta: 
lahjakortitnetistä.fi/ii

Iilaakson toimitusjohtaja 
Antti Tuomaala iloitsee ii-
läisten yritysten selviämi-
sestä koronakriisistä ilman 
suurempia vaurioita.

– Yritysasiakkaillamme 
näyttää menevän mukavas-
ti ja jopa laajentamistarpeita 
on tuotu esille.

Erityisen iloinen Tuomaa-
la on Merihelmen uusista 
yrittäjistä. Yrittäjät remon-
toivat parhaillaan paikkaa ja 
avajaiset on tarkoitus pitää 
syyskuun aikana.

– On todella mahtavaa, 
että paikkaan löytyi koke-
nut yrittäjäpariskunta, jolla 
on selkeä visio paikan kehit-
tämiseen. Turvallisin mielin 
odotan mitä kaikkea he ovat 
saaneet aikaan ja mitä Meri-
helmessä tulevina vuosina 
tulee tapahtumaan.

Iin kunnan omistama 
kiinteistöyhtiö Iilaakso Oy 
palvelee yrityksiä raken-
nuttamalla ja vuokraamalla 
toimisto – ja teollisuustilo-
ja Iissä, sekä vastaa kunnan 
yritystonttien myynnistä. 
Lisäksi Iilaakso Oy huoleh-

tii kiinteistöjen teknisestä 
isännöinnistä, sekä energia-
tehokkuustoimenpiteiden 
toimeenpanosta ja kehitys-
työstä.

Kehittämistyöhön liittyen 
Iilaakso on mukana yhdessä 
Iin Micropolis Oy:n kanssa 
CircLab-hankkeessa. 

CircLab on Iin Micropo-
likseen rakennettava uusi 
T&K -ympäristö. Ympäris-
tössä voidaan toteuttaa erilai-
sia demonstraatioita uusien 
kiertotalousratkaisujen ke-
hittämiseksi niin yrityksille, 
kunnille kuin yhteisöillekin. 
Hankkeessa tehdään tiivistä 
yhteistyötä korkeakoulujen 
ja tutkimuslaitosten kanssa. 
Tavoitteena on tuottaa teol-
lisuuden sivuvirroista muun 
muassa ravinnerikkaita nes-
temäisiä lannoitteita.

– Ensimmäiset laitehan-
kinnat ovat tilauksessa ja 
ensimmäisenä aloitetaan le-
vänkasvatus, Antti Tuomaa-
la kertoo.

Teollisuuden sivuvir-
roista CircLabissa voidaan 
tuottaa ravinnerikkaita nes-

temäisiä lannoitteita mik-
rolevän ja puhtaan ruoan 
tuotantoon. Tästä hyötyvät 
niin kalanviljely-, bioener-
gia-, panimo- kuin sellu-
teollisuuskin. Mikrolevän 
tuotantoteknologian avul-
la puolestaan voidaan hyö-
dyntää hiilidioksidipäästöjä 
ja tuottaa bioteknisiä veden-
käsittelyratkaisuja.

– Jos yritystoimintanne 
tarvitsee uusia toimitiloja 
laajenemisen tai muuttuneen 
toiminnan takia, olemme 
juuri teitä varten. Kannat-
taa rohkeasti ottaa yhteyt-
tä, haetaan yhdessä sopiva 
toimitila. Jos sellaista ei löy-
dy, voimme jopa rakentaa 
uudet tilat, Tuomaala kan-
nustaa yrittäjiä yhteydenot-
toihin. MTR
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Seuraava Iiläinen ilmestyy 26.11. 2019. 
Aineisto siihen toivotaan olevan toimituksessa 
(info@iinlehti.fi tai vkkmedia@vkkmedia.fi) 
19.11. mennessä.

Apunasi hyvän elämän arjessa
ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan

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

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

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

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

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

kanssakäyminen 
•  Ruoanlaitto
•  Siivous: ikkunanpesut, ns. 

suursiivoukset, mattojen, 
sohvien ym. pesut

•  Halkohuolto

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

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

•  Lumityöt,  
nurmikon leikkaus,  
muut kiinteistö- ja  
pihatyöpalvelut

•  Kuljetus- ja saattaja- 
palvelu

•  Turvapalvelu
•  Lääkkeenjako
•  Kotisairaanhoito
•  Omaishoidon vapaat
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www.iinseurakunta.fi

A.wiik
Traktoriurakointi

0405199866

K & K Forest Oy

Timo Kyngäs 040 938 4191
Juha Karjalainen 040 418 9202
  Ii

METSÄNHAKKUUPALVELUT

www.mtkuukkeli.fi

• Tiekuntien hallintoon ja 
 isännöintiin liittyvät palvelut
• Metsäomaisuuden hoitoon
 liittyvät palvelut

Puh. 0400 155 234 |sähköposti. info@mtkuukkeli.fi

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

Viidettä valtakunnallista 
Osta tilalta -päivää vietettiin 
12.9. Päivän aikana oli mah-
dollisuus tutustua tilojen tuo-
tantoon ja eläimiin eri puolilla 
Suomea ja ostaa tilojen tuot-
teita, sekä tuoreita raaka-ai-
neita suoraan tiloilta. Iissä 
päivään osallistuivat JJ-Li-
ha Ojakylässä ja Korpiniityn 
lammastila Pohjois-Iissä. Mo-
lemmat avasivat ovensa ku-
luttajille myös tutustumaan 
tilan eläimiin ja molempien 
tuotanto on luomua ja luon-
toa kunnioittavaa. Molempi-
en tuotantoeläimet viettävät 
laidunkauden luonnonlai-
tumilla, hoitaen katoamassa 
olevia perinnemaisemia.

JJ-Liha osallistui päivään 
toista kertaa ja Korpiniityn 
lammastilalle kerta oli ensim-
mäinen.

– Meiltä Korpiniitys-
tä saa monenlaisia tuottei-
ta. Tuotteiden jalostuksen 
osalta olemme verkostoitu-
neet lähellä toimivien yritys-
ten kanssa. Olemme aidosti 
paikallinen yritys ja tilapuo-
dissamme myydään myös 
muiden lähituottajien tuottei-
ta. Lammastuotteiden lisäksi 

Osta tilalta -päivä lähiruoan puolesta
meiltä löytyvät niin Jokiran-
nan hunajat kuin Yrttiaitan 
villiyrtit ja luonnonmarjat, 
lampuri Olli Häyrynen ker-
too.

Asiakkaiden hän toteaa 
vielä olevan pääosin iiläisiä, 
mutta tilan sijainnin aivan 
valtatie 4 vieressä, tuoneen li-
sääntyvässä määrin asiakkai-
ta myös ohikulkijoista.

– Tänä aamuna ensimmäi-
nen asiakas oli Tervolasta, 
joka poikkesi kotimatkallaan 
ostoksille puotiimme. MTR

Korpiniityn lammastilan lampu-
ri Olli Häyrynen tilapuodissaan. 
Tarjolla on lammastuotteiden 
lisäksi myös muiden lähituotta-
jien tuotteita.

Korpiniityn lammastilan tila-
puoti sijaitsee aivan valtatie 4 
vieressä.

Luonto tärkeä osa Sonja Alaraasakan elämää

Sonja Alaraasakalle luonto ja 
Iijoki ovat tärkeitä voimaantu-
misen lähteitä.

Illinsaaressa asuva Sonja 
Alaraasakka tunnustaa työn 
vievän suuren osan hänen 
ajastaan. Insinööritoimisto 
Alaplanin lisäksi hänen vas-
tuullaan on LVI-Kilpimaa 
Oy:n Oulun sekä Kemin-
maan toimipiste. Kilpimaalla 
on työkohteita ympäri Suo-
mea ja Pohjois-Ruotsia.

-Insinööritoimisto Alap-
lanin perustin vuonna 
2005. Sen toimialaa on uu-
dis- ja korjausrakentami-
sen LVI-suunnittelu- ja 
konsultointipalvelut vapaa-
ajan asuntoihin, asuinraken-
nuksiin, julkistiloihin, sekä 
liike- ja teollisuuskiinteistöi-
hin. Viimeiset kymmenen 
vuotta pääpaino on kuitenkin 
kohdallani ollut perheyritys 
Kilpimaan puolella. Sukupol-
venvaihdoksen myötä yrityk-
sen vetovastuu siirtyi minulle 
ja veljelleni, Sonja kertoo.

LVI-Kilpimaa Oy on per-
heyritys, joka on erikoistu-
nut vesi- ja viemärihuoltoon, 
sekä viemäreiden saneeraa-
miseen sujutusmenetelmillä. 
Sukitusmenetelmässä yritys 
on alan pioneeri Suomessa 
yli 20 vuoden kokemuksella. 
Asiakkaina ovat kaikenlaiset 
kiinteistöt mm. teollisuus, jul-
kinen sektori, asuin- ja liike-
rakentaminen, omakotitalot 
sekä lisäksi kunnallistekniik-
ka. Yritys on perustettu 1979. 

Toimipisteet sijaitsevat Ou-
lussa, Keminmaalla ja Rova-
niemellä. Toimialueena on 
koko Suomi ja Pohjois-Ruot-
si. Työntekijöitä yrityksessä 
on parisenkymmentä.

Elokuussa 50-vuotta täyt-
tänyt Sonja Alaraasakka 
toimii aktiivisesti Oulun LVI-
yhdistyksessä ja on jäsenenä 
Iin rakennuslautakunnassa.

-Politiikkaan minua on 
pyydetty mukaan, mutta ai-
kaa ei yksinkertaisesti riitä, 
luonnossa rentoutuva Sonja 
toteaa.

Vapaa-ajan harrastuksiin 
hänellä kuuluvat kalastus, 
marjastus, sienestys ja pihal-
la puuhailu. Perheen oma-
kotitalon suuri piha on hyvä 
osoitus talon emännän intohi-
mosta hoitaa pihaa ja Iijokeen 
laskeutuvalla pihalla kasvate-
taan kotipuutarhan tuotteita 
myös kasvihuoneessa.

Iin Yrittäjien toimintaan 
Sonja Alaraasakka ehtii osal-
listua vain satunnaisesti. 

-Vastaanotto on aina läm-
min, kun kohtaamme ja yh-
teistyö kunnan kanssa toimii 
Yrittäjäyhdistyksellä hyvin. 
MTR
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Hoivapalvelut Ystävyydellä 
Oy on iiläinen Oulun talous-
alueella toimiva yritys. Yri-
tys tarjoaa henkilökohtaista 
apua, kotihoitoa ja sen tuki-

Ystävyydellä hoivaa 
paikallisin voimin Merkin kuulumisia voit seurata facebookissa @Paikallista

Verkkokauppaan löydät osoitteesta: lahjakortitnetistä.fi/ii

palveluita, ystäväseuraa ja 
omaishoidon vapaan palve-
luita Oulunkaaren alueella 
Iissä, Pudasjärvellä ja Vaa-
lassa.

Ii on ihana paikka asua ja teh-
dä töitä, Pia Ruotsalainen tote-
aa ruskaa ihaillessaan.

Paikallista yritykset: 
1. Iin Jätehuolto 
 Paakkola
2. Tikkaskodit Oy
3. Pt Pohjanteko Oy
4. Tilataitaja
5. Arvo Kova Oy
6. Aallon kaluste Oy
7. Koulutettu hieroja 
 Sari Kanniainen
8. Iin Puu- ja 
 Metallituote T:mi
9. Pottu ja Poika/
 Nelosgrilli
10. Insira Oy
11. Jäppinen Paavo Ky
12. Juhani Nenonen Oy
13. Asianajotoimisto
 Koskela Oy
14. Iin Micropolis Oy
15. Kulta-Aalto Oy
16. Kuljetusliike 
 Backman Ky
17. Iilaakso Oy
18. Iin Energia Oy
19. Kaakkuriniemi Oy
20. Studio Salama
21. Iin Haminan 
 Grillikioski
22. JBE Service Oy
23. Iin Metsätyö Oy
24. Iin Lehti Oy
25. Iin Päiväkoti avoin 
 yhtiö Iitula

Työntekijöitä on viidestä-
toista kahteenkymmeneen, 
joista tällä hetkellä kym-
menen Iissä. Hoivapalve-
lut Ystävyydellä Oy:n takaa 

löytyy pitkänlinjan yrittäjä 
Pia Ruotsalainen, joka aloit-
ti yrittäjänä jo 90-luvulla Ou-
lussa.

– Aluksi toimin toi-

minimellä, pääpainon 
ollessa hieronta- ja hyvin-
vointipalveluiden tuottami-
sessa. Omia vanhempiani 
autoin heidän kotonaan 25 
vuotta. Ystävän sairastumi-
nen ja avuntarve sai minut 
hakeutumaan palvelusete-
lituottajaksi. Vuonna 2019 
alkoi Hoivapalvelut Ystä-
vyydellä Oy:n toiminta, Pia 
kertoo.

Suurimmat asiakas-
ryhmät ovat vanhukset ja 
vammaiset, joiden arkeen 
tuotetaan helpotusta kuun-
telemisen ja välittämisen tai-
don korostuessa kaikessa 
toiminnassa.

Paikallisena toimijana Ys-
tävyydellä Oy haluaa erot-
tua ketjujen toiminnasta ja 
palvella paikallisin voimin 
paikallisesti ja läheisesti.

– Olemme kuin ystäviä 
tai puolikas perheenjäseniä.

Toiminnan kulmakiviä 
ovat asiakkaan ja lähipii-
rin kuunteleminen ja yksi-
löllisiin tarpeisiin ratkaisun 

löytäminen. Asiakas koh-
taa aina tutun henkilön, jon-
ka tuuraajakin on aina sama. 
Oma-avustaja periaate ja py-
syvyys tuovat lisää turvalli-
suuden tunnetta.

– Paikallisuus on iha-
na asia, jota haluan edis-
tää. Meillä työntekijät ovat 
paikkakuntalaisia eli Iis-
sä iiläisiä. Samalla tuomme 
paikkakunnalle työmahdol-
lisuuksia, Pia Ruotsalainen 
painottaa.

Paikallista hankkeeseen 
liittyminen oli yritykselle 
luonnollinen valinta ja sen 
myötä Ystävyydellä Oy si-
toutui turhan liikkumisen 
minimoimiseen. Työtehtävät 
pyritään suunnittelemaan 
niin, että kuljettava mat-
ka olisi mahdollisimman ly-
hyt ja jopa polkupyörällä 
kuljettavissa. Myös kimp-
pakyytien käyttämiseen 
kannustetaan. Palavereja pi-
detään vain, jos asiat eivät 
ole etänä sovittavissa ja tun-
tilistat toimitetaan sähköi-
sesti.

– Tarvittaessa toimimme 
koko Pohjois-Suomen alu-
eella, pääpainon ollessa Iissä 
ja muualla Oulunkaaren alu-
eella. MTR

26. Iin Rengastyö 
27. Iin Putkiasennus 
 Goman Ky
28. HH-Yrityspalvelu
29. Auringonkukkarouva
30. Chuan Yi
31. Yrttiaitta Saarento
32. Kuiva-Kaluste Oy
33. Korpiniityn 
 lammastila
34. Metsätoimisto 
 Kuukkeli Oy
35. Kauneushoitola Outi
36. Kalaliike H.Kuha
37. Kunnostamo/ 
 Tmi Anu Suotula
38. Konehuolto 
 Paakkola
39. Toimistopalvelu 
 A. Honkamaa
40. Ompelimo ja
  kangasliike Paulikki
41. Liikuntakeskus Move
42. Iin sillat 
 (Pöllönpoikanen Oy)
43. Merilapin laite- ja 
 soitinhuolto
44. Onnen Avain 
 Hyvinvointipalvelut
45. Hoivapalvelut 
 Ystävyydellä Oy
46. Hiushuone Lumo Ay
47. Jokirannan hunaja 

https://www.lahjakortitnetista.fi/ii/
ASIAKAS:
Verkkokaupasta voi 
ostaa lahjakortin valit-
semaasi yritykseen ja 
näin tukea paikallisia 
yrittäjiä koronakriisin 
aikana kotisohvalta kä-
sin.

Lahjakortti toimitetaan 
sähköpostitse ja se on 
voimassa 12 kuukautta 
tilaushetkestä. Lahja-
kortin voi ostaa itselle, 
tai lähettää sen jollekin 
toiselle.

PAIKALLISTA YRITTÄJÄ:
Lahjakorttien lisääminen kauppaan on maksutonta. Tämä palvelu on kaikille yrittäjille, jotka pystyvät tarjoa-
maan palveluita lahjakorttia vastaan. Omaa lahjakorttipohjaa ei tarvitse, verkkokaupassa on valmis pohja, pelk-
kä yrityksen logo (nimi) riittää.
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Yrittäjän päivänä Suomen lippu salkoon
Iin kunta ja Iin yrittäjät to-
teuttivat Yrittäjän päivänä 
perjantaina 4.9. yhteisesti 
Suomen lipun nostamisen 
Nätteporin lippusalkoon. 
Tapahtumaan osallistui kun-
nan viranhaltijoita ja luotta-
mushenkilöitä sekä iiläisiä 
yrittäjiä reilut 20 henkeä. 
Lipun nostamisen jälkeen 
siirryttiin Huilinkiin yrittä-
jien aamukahveille, jossa Iin 
kunnan ja yrittäjien edus-
tajat kertoivat tämänhetki-
siä kuulumisia. Iin Yrittäjien 
hallituksen jäsen Heimo Tu-
runen kertoi yrittäjänpäivän 
historiasta ja merkitykses-
tä. Päivän vietosta aloitteen 
tekijä Yrittäjän Päivä -sääti-
ön taustavoimina on laajas-
ti Suomen elinkeinoelämää 
ja yrittäjätahoja muun mu-
assa Suomen Yrittäjät. Sää-
tiön anomuksesta 5.9. on 
merkitty almanakkaan lipu-
tettavaksi merkkipäiväksi. 
Keskustelussa nousi esille, 
että kunta ja yrittäjät ottaisi-
vat suomen lipun nostami-
sen ja yhteiset aamukahvit 
vuosittaiseksi perinteeksi. 

Yrittäjän päivän kunniaksi Iin kunnan ja yrittäjien edustajat nostivat yhteisesti Suomen lipun salkoon Nätteporin edustalla. Lipun nostajina toimivat yrittäjäyhdistyksen 
sihteeri Juho Tauriainen ja kunnanjohtaja Ari Alatossava. 

Yrittäjän päivää on vietetty 
vuosittain syyskuun 5. päi-
vänä vuodesta 1997 alkaen.  
Yrittäjän päivän tarkoitukse-
na on nostaa esiin yrittäjien 
merkittävää roolia yhteis-
kunnassa, lisätä yrittäjyyden 
arvostusta ja luoda yrittäjille 
uskoa omaan työhönsä.

Yritykset ovat tärkeä yh-
teiskunnan perusta. Yrityk-

Kunnanjohtaja Ari Alatossava 
aamukahvitilaisuudessa yrittä-
jän päivän merkeissä.

Yritykset ovat tärkeä yhteiskunnan perusta
Kunnanjohtaja Ari Alatossava:

Yrittäjän päivän  
aukeaman on 
toimittanut 
Heimo Turunen.

set luovat uutta toimintaa ja 
työtä ja takaavat siten osal-
taan yhteiskuntamme hy-
vinvointia ja vaurautta. 

Meillä kaikilla on omat 
perustarpeemme. Tarvit-
semme esimerkiksi ravintoa, 
lämpöä, hoivaa ja seuraa. 
Osa näistä on julkisen sek-
torin tuottamaa, osa yksi-
tyisten yritysten. Osa on 

lähipalvelua, osa on saata-
vissa kauempaa kotoa. 

Kun yritys perustetaan, 
on monta asiaa otettava huo-
mioon. Yrittäjällä tulee olla 
hyvä liikeidea, joka vas-
taa joko suoraan tai välilli-
sesti tarpeisiimme ja asenne 
kohdallaan. Tarvitaan omaa 
osaamista, mutta myös ky-
kyä verkottua ja löytää tar-
vittaessa itseltä puuttuvaa 
osaamista esim. yrittäjäjär-
jestön, tilitoimiston tai kun-
nan elinkeinopalveluiden 
kautta. Aika ei riitä siihen, 
että itse hallitsisi kaiken tar-
vittavan. Yrittäjä ei kuiten-
kaan ole yksin, vaan apua on 
saatavissa.

Yrittäjän pitää uskoa ide-
aansa ja saada muutkin 
uskomaan. Tarvitaan kiin-
nostusta ja sisäistä paloa rat-
kaista asiakkaiden tarpeita 
ja ongelmia. Aina oppii uut-
ta, kun pitää silmät ja korvat 
auki ja kyselee tarvittaessa. 

Digitaalisuus ja internet 
on muuttanut yritystoimin-
taa. Tavaroita ja palveluita ti-
lataan verkon kautta ympäri 
maailmaa entistä enemmän. 
Kuljetusyhtiö tuo paketin 
kotiin asti. Liiketoimintaym-
päristö on muuttunut myös 
sellaisille yrityksille, jotka 
tarjoavat tuotteitaan tai pal-

veluitaan lähipalveluina. 
Kilpailu on koventunut.

Toisaalta ennen pelkäs-
tään paikallisesti toiminut 
yritys voi toimittaa tuot-
teitaan ja palveluitaan laa-
jemmalle, kun itse ottaa 
internetin mahdollisuudet 
käyttöönsä. Verkkokauppa 
on tullut jäädäkseen.

Iin kunta on pyrki-
nyt luomaan toimin-
taedellytyksiä myös 
digitaaliselle liiketoiminnal-
le. Kunnan strategian mukai-
sesti nopeat yhteydet ovat yksi 
tärkeimmistä tulevaisuuden 
toimintaedellytyksistä. No-
peilla yhteyksillä tarkoite-
taan paitsi liikenneyhteyksiä, 
myös tietoliikenneyhteyksiä. 

Iin energian kautta han-
kittava Iisi-verkko tarjoaa 
nopeat ja turvalliset yhtey-
det kuntalaisille ja yrityk-
sille.  Iissä on Traficomin 
selvityksen mukaan parhaat 
kiinteän laajakaistan yhtey-
det koko maassa muutaman 
muun kunnan ohella. 

Vuoropuhelu kunnan ja 
yrittäjien välillä on tärkeää. 
Kunta toivoo yrittäjiltä pa-
lautetta sekä näkemyksiä sii-
tä, miten Iitä tulisi kehittää 
niin, että yrittämisen edel-
lytykset olisivat tulevaisuu-
dessa hyvät.

Omasta ja kunnan puo-
lesta haluan vielä näin jäl-
kikäteen yrittäjänpäivän 
hengessä onnitella iiläisiä 
yrittäjiä ja toivottaa menes-
tystä yritystoimintaanne.

Ari Alatossava 

Valtakunnallista Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. 
päivänä vuodesta 1997 alkaen. Yrittäjän päivän päätapahtuman vas-
tuullinen järjestäjä on Yrittäjän Päivä -säätiö (ent. Yrittäjäpatsassäätiö). 
Säätiön taustavoimina on laajasti Suomen elinkeinoelämää ja yrittäjä-
tahoja. Sen puheenjohtaja on toimitusjohtaja Riitta Antinmäki. Säätiön 
anomuksesta 5.9.2010 on merkitty almanakkaan viralliseksi merkkipäi-
väksi.

Miten Yrittäjän päivä sai alkunsa vuonna 1997?
Vuosina 1995–1996 lamakauden jälkeen paikallisessa yrittäjäjärjes-
tössä Helsingissä pohdittiin, miten voitaisiin antaa uskoa yrittäjille ja 
miten yrittäjyyden arvostusta voitaisiin lisätä ja yrittämisen toiminta-
edellytyksiä parantaa. Kolme asiaa nostettiin esille: 1) Yrittäjän päivän 
vietto vuosittain. 2) Yrittäjän päivän saaminen yleiseksi liputuspäiväksi. 
3) Yrittäjäpatsaan pystyttäminen pääkaupunkiin keskeiselle paikalle.

Ensimmäistä Yrittäjän päivää vietettiin 5.9.1997. Se oli arvokas ti-
laisuus, jossa puhujina olivat pääministeri valtiovallan edustajana sekä 
yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat, yritysjohtajia kukin. Kutsuvieraina 
olivat yrittäjäjärjestöjen keskeiset jäsenet, julkishallinnon korkea-ar-
voiset edustajat sekä kaupungin päättäjät, keskeiset elinkeinoelämän 
vaikuttajat sekä aktiivisesti yrittäjien yhteisiä etuja ajavia yrittäjiä. 
Hankkeilla on ollut alusta saakka valtionhallinnon ja valtion ylimmän 
johdon vankka tuki.

5.9. vakiinnuttaminen Yrittäjän päiväksi 1998–2001
Yrittäjän päivän järjestivät edelleen vuosittain sen käynnistäjinä olleet 
yrittäjät. Ohjelma pidettiin arvokkaana. Puhujina oli merkittäviä ja tun-
nettuja yritysten, elinkeinoelämän ja julkishallinnon edustajia sekä tär-
keä elinkeinoasioita hoitava ministeri.

Yrittäjän Päivä -säätiön perustaminen vuonna 2002
Yrittäjän Päivä -säätiön (alunperin Yrittäjäpatsassäätiö) toiminnan 
tarkoituksena on yrittäjätoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden ar-
vostuksen edistäminen. Perustajina olivat kaikki valtakunnalliset yrit-
täjäjärjestöt. Valtuuskunta tuki säätiön toimintaa. Yrittäjän päivän 
vuosittainen järjestäminen siirrettiin säätiölle.

Yrittäjäpatsashankkeen toteuttaminen 2002 –2006
Säätiön ensimmäisenä tehtävänä oli yrittäjäpatsaan aikaansaaminen. 
Helsingin kaupunki antoi tukensa hankkeelle ja osoitti tulevalle taide-
teokselle arvokkaan paikan kaupungin keskustasta. Säätiö aloitti varo-
jen keruun yrittäjiltä, yrityksiltä ja yrittäjäjärjestöiltä. 

Patsashanke toteutettiin täysin ilman valtion tai muun julkisen 
organisaation tukea. Yrittäjäpatsas paljastettiin 5.9.2006 juhlallisin 
menoin. Pääministeri Matti Vanhanen toimi hankkeen suojelijana. Pat-
sashankkeen etenemistä kuvaava dokumentti esitettiin TV:ssä syksyl-
lä 2007.

Vuodet 2004–
Vuodesta 2004 eteenpäin on säätiön toiminnan tavoitteena ollut Yrit-
täjän päivän tapahtumien vieminen yhä laajemmin sekä valtakunnalli-
selle että paikallistasolle.

Vuonna 2004 järjestettiin paikallistasolla kymmeniä tilaisuuksia. Sii-
tä lähtien määrä on jatkuvasti kasvanut ja tilaisuudet saaneet yhä mo-
nipuolisempia muotoja.

Yrittäjän päivän historiaa
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Iissä käynnistetään uuden 
elinkeino-ohjelman työstö. 
Kunnassa elinkeinojen ke-
hittäminen on nostettu yh-
deksi kaiken toiminnan 
kärjeksi: strategiassaan kun-
ta lupaa toimia ”elinkeino-
elämä edellä”. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että 
kunta haluaa toimia yrittä-
jämyönteisesti. Koska var-
sinainen kuntastrategia on 
elinkeinolähtöinen, on elin-
keino-ohjelman tarkoitus 
olla käytännönläheinen toi-
meenpanosuunnitelma lähi-
vuosille. 

Kunnanhallitus on ni-
mennyt elinkeino-ohjelman 
työstöön edustajikseen Teijo 
Liedeksen, Johannes Tuome-

Yrittäjien hallituksen jäsen Juho Tauriainen kertoi aamupalatilaisuuksien nousseen yhdistyksen 
merkittäväksi toimintamuodoksi. Perjantain 18.9. aamupalalla vierailijana on Kempeleen kunnan 
elinkeinojohtaja Miia Marjanen ja 23.10. henkistä suorituskykyä valmentava, tutkiva ja kehittävä fi-
losofian tohtori (FT) Harri Gustafsberg. Kumpikin tilaisuus on Micropoliksessa. 

Leena Vuotovesi 
Iin Micropolis Oy toimitusjohtaja: 

Kunnan kasvuun ja hyvinvointiin 
tarvitaan menestyviä yrityksiä

lan, Ari Alatossavan, He-
li-Hannele Haapaniemen, 
Leena Tiiron ja Reijo Kehuk-
sen. Lisäksi kunta on pyy-
tänyt Iin ja Kuivaniemen 
yrittäjäyhdistyksiä nimeä-
mään työryhmään edusta-
jansa. Micropolis ja Iilaakso 
nimeävät myös edustajan-
sa. Varsinaista työtä vetävät 
Iin kunnan elinvoimapalve-
luita tuottavan Micropolik-
sen toimitusjohtaja Leena 
Vuotovesi ja Iin yrityskehit-
täjä Noora Huotari. Yhdessä 
työryhmä valmistaa suunni-
telman siitä, mihin elinkei-
nojen kehittämisessä etenkin 
aluetasolla tullaan lähivuosi-
na panostamaan. 

Iissä ymmärretään, että 

Iin Micropolis Oy:n puheenjohtaja Leena Vuotovesi ja kunnan yrityskehittäjä Noora Huotari kertoi-
vat kunnan elinkeinojen kehittämisestä. Tiukkenevassa kuntatalouden tilanteessa yritysten toimin-
taedellytysten varmistaminen ja yrittäjämyönteisyys ovat entistä tärkeämmässä asemassa.

Kunnanjohtaja Ari Alatossava ja Anna Turtinen Iin yrittäjistä ojensivat kukkakimpun Findoor -yrittä-
jä Tauno Jaaralle äskettäin olleen 60-vuotismerkkipäivän johdosta. Jaara kertoi pitkästä yrittäjätai-
paleestaan ja Findoor Oy:n pärjänneen hyvin viime vuosien aikana. 

Iin Yrittäjien hallituksen jäsen Eero Turtinen kertoi Iin Yrittäjien syysretkestä, joka toteutetaan vii-
konloppuna 25.-27.9. Rauhalahteen Kuopioon. Vielä on muutama paikka vapaana. Jos haluaa ret-
kelle, Eeroon vain yhteyttä. 

Vaikka elämme jatkuvan 
muutoksen keskellä, voim-
me todeta, että viimeisen 
vuoden aikana on ehtinyt 
tapahtua erityisen paljon. 
Vuosi sitten ei varmasti ku-
kaan olisi voinut kuvitella-
kaan millaisen muutoksen ja 
vaikutuksen mikroskooppi-
sen pieni virus voi saada ai-
kaan. Huolemme ovat olleet 
erityisesti ihmisten tervey-
dessä ja taloudessa.

Emme kukaan tiedä kau-
anko tällaiset poikkeus-
olot jatkuvat vai onko tämä 
ns. ”uusi normaali”, mut-
ta varmasti myös pysyviä ja 
muuttuneita käytäntöjä jää 
voimaan. Uudenlaiset ko-
koontumiskäytännöt ovat 
yleistyneet. On pidetty etä-
kokouksia ja etäpalaverei-
ta. Myös etätyöstä on tullut 
varteenotettava tapa suo-
rittaa työtehtäviä. On otet-

Muutto maaseutumaisille alueille on nyt trendikästä
tu vahvoja ”digiloikkia” eri 
osa-alueilla, työssä, opiske-
lussa ja vapaa-ajalla. Hyvien 
ja luotettavien tietoliiken-
neyhteyksien merkitys on 
korostunut. Päätös raken-
taa koko kunnan kattava 
valokuituyhteys on osoit-
tautunut hyväksi ja oikea-
aikaiseksi. Vallitseva kriisi 
on myös kasvattanut kiin-
nostusta maaseutuasumista 
kohtaan. Muutto maaseutu-
maisille alueille on nyt tren-
dikästä.

Koronakriisi on tuonut 
huolen terveydestä, mutta 
myös laittanut julkisen ta-
louden entistä kovempien 
haasteiden eteen. Ikäluok-
kien pieneneminen, huol-
tosuhteen epätasapaino ja 
vahva velkaantuminen oli-
vat jo ennen kriisiä. Valtion 
budjetti on vahvasti alijää-
mäinen ja kunnat ovat myös 

kovissa vaikeuksissa. Kriisi 
on vahvistanut entisestään 
julkistalouden epätasapai-
noa. Hallitus on joutunut ra-
joittamaan yritystoimintaa 
erilaisin rajoituksin, mutta 
myös tukenut merkittävästi 
elinkeinotoimintaa erilaisin 
tukipaketein ja tällä hetkel-
lä näyttää siltä, että Suomen 
talous on toistaiseksi selvin-
nyt kuitenkin moniin mui-
hin maihin verrattuna 
pienemmin vaurioin. Mo-
net yritykset ovat joutuneet 
vaikeuksiin kysynnän ro-
mahdettua. Samoin moni 
on menettänyt työpaikkansa 
töiden loppuessa. Koronan 
vaikutukset yrityssektoril-
le ovat olleet vähintäänkin 
kahdenlaiset. Tietyt toimi-
alat ovat kärsineet siitä ko-
vasti ja osalle se on tuonut 
positiivista kasvua. 

Tästäkin selvitään, mutta 

se tulee vaatimaan varmasti 
paljon meiltä kaikilta. Tarvi-
taan työtä ja toimeliaisuut-
ta, yrittäjämäistä asennetta 
ja huolehtimista, että kaikki 
pysyvät mukana. Kansakun-
tamme on ollut parhaimmil-
laan vaikeuksien keskellä, 
on löytynyt yksituumaisuut-
ta mennä yhdessä eteenpäin. 
Tämäkin kriisi on sen osoit-
tanut, että silloin kun on 
riittävän vakava tilanne, yh-
teinen hyvä tulee etusijalle. 

Näillä ajatuksilla haluan 
toivottaa kaikille hyvää syk-
syä ja valoisaa tulevaisuutta!

Johannes Tuomela 

kunnan kasvu ja hyvin-
vointi on kiinni menestyvis-
tä yrityksistä. Nämä tuovat 
kuntaan työpaikkoja, liike-
toimintaa, investointeja ja 
asukkaita. Tiukkenevassa 
kuntatalouden tilanteessa 
yritysten toimintaedellytys-
ten varmistaminen ja yrittä-
jämyönteisyys ovat entistä 
tärkeämmässä asemassa. Myös 
yhteistyötä yritysten ja toi-
mialojen välillä tarvitaan. 
Elinkeino-ohjelma valmis-
tuu tämän vuoden puolella 
ja sen toimeenpano aloite-
taan välittömästi. Iissä ei tur-
haan odotella!

Ystävällisesti,
Leena Vuotovesi

Iin kunnanhallituksen puheen- 
johtaja Johannes Tuomela osal- 
listui yrittäjänpäivän tilaisuu- 
teen. Hän uskoo yksituumaisuu- 
della selvittävän eteenpäin. 

Johannes Tuomela, Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja:



8 nro 2/2020IILÄINEN

Sievi Shopin päätettyä lak-
kauttaa toimipisteensä 
Kuivaniemellä, joutui-
vat Nelosparkin yrittäjät 
pohtimaan, olisiko heidän 
mahdollista laajentaa toi-
mintaansa.

– Pari viikkoa asiaa päh-
käilin ja saunan lauteillakin 
tuli vaihtoehtoja punnit-
tua. Yrittäjän rohkeudella 
päätimme tähänkin vaihto-
ehtoon tarttua, Eija Södö 
kertoo.

Näin sai alkunsa Sie-
vi Store Nelosparkki. Vii-
kon verran liike oli remontin 

Sievi Shopista Sievi Store Nelosparkki

Sievi Store Nelosparkissa työskentelevä Hanne Linnatie käsis-
sään syksyn uutuustuotteita. Taustalla Nelosparkki Oy:n toimi-
tusjohtaja Eija Södö.

vuoksi kiinni. Remontin ai-
kana tilat saivat näyttävät 
suuret näyteikkunat ja uu-
distetun ruska-aikaan sopi-
van ilmeen.

Myynnissä on laaja va-
likoima Sievin Jalkineen 
kenkiä, sekä suomalais-
ta suunnittelua edustavia 
Vintron vintagetyylisiä ken-
kiä. Lisäksi löytyy erilaisia 
asusteita, huiveja ja laukku-
ja, sekä monenlaista lahjata-
varaa.

– Sievin Jalkineen kengät 
ovat ainoat täysin kotimai-
set jalkineet. Niille myön-

netään vuoden laatutakuu, 
Sievi Store Nelosparkissa 
työskentelevä Hanne Linna-
tie toteaa.

Hannella on vankka ko-
kemus Sievin Jalkineen tuot-
teista, työskenneltyään 15 
vuotta Sievi Shopin myymä-
lässä Merihelmessä ja Nelos-
parkissa. 

Sievi Store Nelosparkin 

asiakaskunnan hän toteaa 
koostuvan pääosin ohikul-
kijoista, jotka poikkeavat os-
toksilla.

– Uusien näyteikkunoi-
den positiivinen vaikutus on 
huomattu heti ensimmäisinä 
aukiolopäivinä. Kyläläiset 
ovat käyneet tuotteita ihaile-
massa ja tulleet seuraavana 
päivänä ostoksille. MTR

Liikkeen valikoimasta löytyvät niin kengät kuin laukut ja tieten-
kin monenlaiset lahjatavarat.

Siilinjärvellä toiminut Met-
katuote on vaihtanut omis-
tajaa ja muuttanut Iihin. 
Vankan yrittäjätaustan 
omaava Kaisa Korkala osti 
tuotemerkin ja siirsi yrityk-
sen toiminnan Iihin.

Metkatuote on kotimai-
nen tuotemerkki, jonka vali-
koimiin kuuluvat laadukkaat 
kotimaiset tuotteet kauniissa 
omaperäisissä pakkauksissa. 
Lisäksi valikoimaan kuuluu 
urheiluseuroille, -joukkueil-
le ja koululuokille suunnattu 
oma varainhankintamallisto.

– Tällä hetkellä toimin 
yhden naisen yrityksenä. 
Suunnittelen, tilaan, pak-
kaan, lähetän ja vien, Kaisa 
kertoo yrityksen alkumet-
reistä Iissä.

Yrityksen toimitilat sijait-
sevat Leipojantien ja Liek-
sentien risteyksessä. Tiloissa 
Kaisa kokoaa pakkauslaa-
tikot, täyttää kahvi- ja tee-
pakkaukset, karkit ja muut 
tuotteet, sekä tekee yrityk-
sensä pyörittämiseen kuu-
luvat muut työt. Lisäksi hän 
on sisustanut tiloihin viihtyi-
sän pop-up myymälän, josta 
voi käydä tuotteita ostamas-
sa.

– Toistaiseksi aikani on 
mennyt jälleenmyyjäver-
koston kasvattamiseen liit-
tyvissä asioissa niin etten 
ole vielä uskaltanut liikkeen 
aukioloaikoja ilmoittaa. Vi-

Kaisa Korkala toi Metkan Iihin
rallisten avajaisten aika on 
kuitenkin pian.

Iissä sekä S-Market että 
K-Market ovat ottaneet Met-
katuotteet valikoimiinsa, sa-
moin useat Oulun liikkeet. 
Iin kouluista ainakin Oja-
kylän koulun oppilaat al-
kavat myymään Metkan 
kotimaisia avainlipputuot-
teita luokkaretkikassansa ra-
hoittamiseksi.

– Kaikki tuotteemme ovat 
Suomessa suunniteltuja ja 
valmistettuja. Pesuaineet 
ovat ekologisia, vegaani-
sia ja luontoa säästäviä. Isot 
kahvipussit, joissa kahvit 
pienpaahtimoilta tulevat, on 
tarkoitus kierrättää Tuuna-
taan työtä- hankkeen kautta.

Kaisan suunnitelmissa on 
ottaa liikelahjat mukaan yri-
tyksensä tuotevalikoimiin ja 

 Koululuokat ja muut järjestöt voivat hankkia rahaa Metkan kotimaisilla Avainlippu-tuotteilla.

sitä kautta työllistää muita-
kin kuin itsensä.

– Isot kiitokset haluan an-
taa Iin yrityskehittäjä Noo-
ra Huotarille. Hänellä oli 
ratkaiseva rooli asiantunte-
muksensa ja kontaktiensa 
kautta yritysostoni onnis-
tumisen tukemisessa, Kaisa 
Korkala kiittelee. MTR

Timo Räihällä, 60 v, 
riittää intoa ja energiaa

Elokuussa 60 vuotta täyttä-
nyt Timo Räihä ei aio hidas-
taa tahtia. Iloinen energinen 
mies toteaa päinvastoin ole-
vansa iloinen vuosikymme-
nen vaihtumisesta iässään.

– Viidenkympin rajoi-
tus jäi taakse ja nyt saa taas 
painaa lisää kaasua, hän 
naurahtaa vaimonsa luot-
saamassa ravintola Chuan 
Yi:ssä tavatessamme.

Jakkukylässä syntynyt 
Timo on ehtinyt olla muka-
na niin monessa, että pakko 
kysyä ”millä tittelillä sinua 
tulisi puhutella”

– Maanviljelijä, tulee vas-
taus kuin apteekin hyllyltä. 

Jakkukylästä Timo muut-
ti kymmenvuotiaana Leu-
vanjoelle, jossa hän viljeli 
sukutilaansa vuodesta 1984 
vuoteen 1999. Tuona aika-
na hän oli muun muassa pe-
rustamassa kyläyhdistystä 
Leuvanjoelle. Myös Leuvan 
yhteisalueiden hallintoa hän 
oli kylälle perustamassa ja 
on Leuvanjoen kyläsivujen 
originaali tekijä. Näitä vuo-
sia ja tapahtumia hän ker-
too edelleen arvostavansa 
suuresti, vaikka voisi mai-
nita monia muitakin asioita 
elämänsä saavutuksiksi. Tila 
Leuvalla odottelee isännän 
eläkepäiviä ja joutunee odot-
telemaan vielä vuosia.

Elektroniikka-ala vei mie-
hen Leuvalta aluksi Ouluun 
ja vuonna 2007 hänelle tarjot-
tiin projektia kielikouluttaja-
na Kiinassa. Monikielisenä 
miehenä Timo Räihä opetti 
siellä englantia, saksaa, suo-
mea, ruotsia ja norjaakin, 
aina tarpeen mukaan. Pe-
kingin Suomi-koulussa hän 
opetti äidinkieltä suomalai-
sille peruskoululaisille sekä 
vapaa-aikoinaan englantia 

yliopistojen oppilaille ja yri-
tysjohtajillekin.

– Kiinan kieltä en ole kos-
kaan varsinaisesti opiskel-
lut, se tarttui työn ohessa.

Suomeen muutettaes-
sa vuonna 2012 oli Kiinasta 
kielen lisäksi tulijaisina vai-
mo Jenni, jonka kanssa ase-
tuttiin asumaan Iihin ensiksi 
Puistotielle vuokralle ja sit-
ten Alarannalle omaan ko-
tiin. Jenni aloitti opiskella 
kokiksi, valmistuen kevääl-
lä 2018.

– Saman vuoden syk-
syllä Jennille avautui mah-
dollisuus oman ravintolan 
avaamiseen Iihin. Hän on 
nyt unelmiensa hommassa 
ja minä koitan olla tukena ja 
avustajana, Timo kertoo roo-
listaan Chuan Yi -ravintolas-
sa.

Iin Micropoliksessa toi-
miva ravintola on aidoilla 
ruoillaan ja intohimoisella 
tekemisellään vakiinnutta-
nut asemansa kunnan ravin-
toloiden joukossa ja Timo 
uskoo toiminnan kehitty-
vän jatkossakin myönteiseen 
suuntaan.

Musiikilla on ollut ja on 
edelleen suuri rooli Timo 
Räihän elämässä. Hän toi-
mi Ö Zements-yhtyeen 
rumpalina ja laulajana ja 
lauluntekijänä ja on vuon-
na 1995 perustetun Heum-
pno-musiikkia esittävän 
ÖTYSIINI-yhtyeen laulaja ja 
lauluntekijä yms. Yhtyeen 
nettisivuilla ilmoitetaan-
kin piakkoin ilmestyvän 
25-vuotisjuhlalevyn ole-
van loppuunmyydyn jo en-
nen julkaisua, eikä sitä löydy 
kuin divarista. Teksti sivuil-
la sopii hyvin iloisen ja huu-
morilla höystetyn Timon 
tekemäksi. MTR

Musiikilla suuri 
rooli elämässä

Iin Yrittäjät muistivat 60-vuotta täyttänyttä Timo Räihää kukkasin 
17.8. pidetyn hallituksen kokouksen yhteydessä. Timo otti huo-
mionosoituksen vastaan yhdessä vaimonsa Jennin kanssa.
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Iin Yrittäjien elokuun hal-
lituksen kokouksessa vie-
raili Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien järjestöpäällikkö 
Kirsi Anttila. Puheessaan hän 
totesi yrittäjillä olleen koro-
nan vuoksi kärsimysten ke-
vät, toivon kesä ja näyttää 
alkavan huolien syksy. Huo-
mio kiinnittyy pakostakin 
miten korona kehittyy. Ant-
tilan mielestä mahdollisissa 
valtiovallan rajoituksissa oli-
si tärkeää, että ne olisivat alu-
eellisesti kohdennettuja. 

– Meille on tärkeää luoda 
painetta siihen, että testeihin 
pääsee, jäljitys toimii ja tau-
tia ehkäistä kaikilla fiksuil-
la toimilla, välttäen talouden 
sulkemista. Pitää myös va-
rautua siihen, että yritystu-
kia on viriteltävä uudelleen. 
Kustannustukea voisi jatkaa 
ja yksinyrittäjien tuessa uusi 
kierros, ehdotti Anttila.

PPY:n tekemistä on hel-
pottanut Suomen Yrittäjien 
toimittama erinomainen ma-
teriaali poikkeustilanteessa. 
Viestintä keskittyi yrittäji-
en neuvomiseen. Live -tilai-
suudet peruttiin ja siirryttiin 
nopeasti verkkoon. Yrittäjät 
ovat oppineet teams ja web 
välineet hyvin sekä sidosryh-
mäyhteistyö on parantunut. 
PPY on pitänyt säännöllises-
ti perjantaiporina, yritysneu-
vojille on ollut säännölliset 
omat palaverit, kuntapäät-
täjille on ollut kaksi web-ti-
laisuutta ja vaikuttajaforum 

Korona-aika opettanut yrittäjiä teams -kokouksiin 
ja käyttämään web-välineitä

on kokoontunut aktiivisesti. 
PPY:n roolil on välittää yrit-
täjien tilanteesta ajantasaista 
tietoa, jossa tukena on ollut 
yrittäjägallup ja toukokuussa 
käyttöön otettu oma korona-
talouskysely. 

PPY on esittänyt näke-
myksiä ja toiveita yrittäjyyttä 
ymmärtävästä elinkeinopoli-
tiikasta. Pohjois-Pohjanmaan 
alueelta on noussut hyviä 
kuntaesimerkkejä ja inno-
vointiakin; Liminka, Raahe ja 
Utajärvi ovat näyttäneet esi-
merkkiä. TE-toimiston kans-
sa on käyty läpi yrittäjän 
työttömyysturvaa ja TE-toi-
misto on alkanut valikoida 
mm. yrittäjien työttömyys-
turvahakemukset muiden 
edelle. 

Anttila kertoi myös jä-
senkehityksen olleen hyvää. 
Kasvun kartta ja Läsnä Yrit-
täjän Arjessa -hankkeet ovat 
tukeneet yrittäjien kehittä-
mistä, antaneet vertaistukea 
ja asiantuntija-apua. 

Hallituksen päätöksiä
Yrittäjän päivä 5.9. päätettiin 
huomioida juhlavasti Suo-
men lipun yhteisellä nosta-
misella ja aamukahveilla Iin 
kunnan kanssa. Koska yrit-
täjänpäivä on tänä vuonna 
lauantaina, päätettiin päivä 
huomioida perjantaiaamu-
na 4.9. 

Iin Yrittäjien 50-vuotis-
juhlakirjan työ on käynnissä. 
Historiaosuutta kootaan ja 
yrittäjien haastatteluja ollaan 
tekemässä. Toivotaan yrittä-

jiltä valokuvia entisistä ajois-
ta ja kirjan sisällöstä otetaan 
vastaan vinkkejä. 

Aamupalatilaisuuksia jat-
ketaan. Seuraavat ovat 18.9., 
jossa vierailijana on Kempe-
leen kunnan elinkeinojohtaja 
Miia Marjanen ja 23.10. viime 
keväältä siirtynyt henkistä 
suorituskykyä valmentava, 
tutkiva ja kehittävä filosofi-
an tohtori (FT) Harri Gustafs-
bergin vierailu. 

Iin Yrittäjien perinteinen 
syysretki on 25.-27.9. Kuopi-
on Rauhalahteen. Retkeä ovat 
järjestelleet virkistystoimi-
kunnan jäsenet Eero Turtinen 
ja Veli Paakkola. Iin Yrittäjät 
tarjoaa linja-autokuljetuksen. 
Perillä hotellihuoneet ja ruo-
kailut ym. kulut maksetaan 
tarjottujen hintojen mukaan. 
Retkelle oli ilmoittautunut jo 
reilut 20 henkeä, muutamia 
vielä mahtuisi mukaan. 

Kunnan konserni- ja elin-
keinovoimajaoston työ-
ryhmään valittiin yrittäjien 
edustajaksi Juha Kallio, va-
ralle Juho Tauriainen. 

Iin Yrittäjien syyskoko-
us ja pikkujoulu päätettiin 
toteuttaa lauantaina 21.11. 
Samalla palkitaan kunnan 
kanssa yhteisesti Iin Vuoden 
Yrittäjä ja Vuoden Nuori yrit-
täjä. 

Kokouksen aluksi onni-
teltiin jäsenyrittäjää Timo 
Räihää hänen 60-vuotismerk-
kipäivänsä johdosta. HT

Kokouksen aluksi onniteltiin jäsenyrittäjää Timo Räihää hänen 60-vuotismerkkipäivänsä johdosta. 
Hänen vierellään puoliso Zhang Yan. Onnittelijoina Tuija Alikoski ja Outi Kantola. 

Yrittäjien hallitus oli lähes täysilukuisana koolla elokuun kokouksessa Micropoliksessa; Pasi Outila, Marja Jaara, Anu Suotula-Teppo, 
Kirsi Anttila, Outi Kantola, Juha Kallio, Eero Turtinen, Tuija Alikoski, Mauri Pirttikoski, Juho Tauriainen ja kuvan ottaja Heimo Turunen. 
Poissa oli vain Veli Paakkola kunnanhallituksen kokouksessa.

Järjestöpäällikkö Kirsi Anttila (oik.) toimii Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjissä Iin Yrittäjien yhteyshenkilönä. Vierellä Anu Suotula-
Teppo.

Hallituksen kokouksen lopussa soviteltiin yrittäjien huppareita, jotka hallituksen jäsenet ovat tilan-
neet Iin Yrittäjien logolla varustettuna.

Arto AlasaarelaArto Alasaarela  0400 686 252

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA

SÄHKÖ-HIRSSO OY

www.sahko-hirsso.fi

Ilmalämpöpumput, 
sähköasennukset ja suunnittelu

puh. 044 067 8306

www.ppy.fi
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Findoor Suomen johtava taitto-ovien valmistaja
Iissä taitto-ovia valmista-
va Findoor on vuosien saa-
tossa kasvanut Suomen 
suurimmaksi taitto-ovien 
valmistajaksi. Työntekijöitä 
yrityksellä on Suomessa 45, 
Ruotsissa muutama ja juuri 
Kanadaan avatussa oviteh-
taassa viitisentoista.

– Meillä on hyvä tuote 
ja erinomaiset työntekijät. 
Olemme voittaneet asiak-
kaiden luottamuksen ja yri-
tystoimintamme näyttää 
edelleen kehittyvän hyvään 
suuntaan, koronasta huoli-
matta, toimitusjohtaja Tauno 
Jaara toteaa. 

Taunolla ja hänen vel-
jellään on pitkä yrittäjäura 
takana. Uraa on kertynyt 
metsänmuokkauksessa 18 
vuotta, autoilijoina 29 vuotta 
ja taitto-ovien parissa on vie-
rähtänyt jo 35 vuotta.

– Jakkukylästä muutim-
me yritystoiminnan Iihin 
vuonna 1981. Kun raken-
simme hallia autoillemme, 
emme löytäneet tarkoituk-
seemme sopivia taitto-ovia. 
Niinpä teimme ne itse ja siitä 
kaikki alkoi. Autoilijat kävi-
vät ihastelemassa oviamme 
ja halusivat samanlaiset. 
Sana kiiri autoilijalta toisel-
le ja kysyntä kasvoi. Vuonna 
1998 keskityimme pelkäs-

Jääkiekko on Tauno Jaaralle rakas harrastus, jonka parissa hän 
rentoutuu. Kasvupolkujen kasvuturnauksen kiertopalkinto on 
hyvä esimerkki Findoorin työntekijöiden innosta ja taidoista jää-
kiekossa.

Vierailijana Kempeleen elinkeinojohtaja Miia Marjanen, 
aiheena Kempeleen menestyksen salaisuus. 

Buffet-aamiainen 10 euroa. 

Seuraava aamupala pe 23.10. 
klo 7.30 Iin Micropolis. 

Luennoitsijana henkistä suorituskykyä valmentava, 
tutkiva ja kehittävä filosofian tohtori (FT) ja 

turvallisuusjohtamisen maisteri (HTM) Harri Gustafsberg. 

Ilmoittautumiset Heimo Turunen
tekstiviestillä: 0400 385 281 
sähköpostilla: info@iinlehti.fi

  

YRITTÄJIEN AAMUPALA 
pe 18.9.2020 klo 7.30 Iin Micropolis 

Tervetuloa! 
Iin Yrittäjät ry

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Soita: 050 5876 317

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

Ilmalämpöpumput 
asennettuna
– myös huolto!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

CoolerYkköset palvelua ja nopeita toimituksia

CoolerYkköset yrittäjällä, Mari-
Annika Hamarilla, on pitkä ko-
kemus ilmalämpöpumppujen 
asennuksissa.

CoolerYkköset aloitte-
lee parhaillaan ilmaläm-
pöpumppujen parissa. 
Liiketoiminnasta vastaa Ma-
ri-Annika Hamari, jolla on 
yli 400 ilmalämpöpumpun 
asennuskokemus.

– Erikoisalaani ovat juuri 
ilmalämpöpumput ja niiden 
asennus. Kokemuksellani 
varmistan, että saat tiloihi-
si juuri oikeanlaisen laitteen, 
joka asennetaan parhaaseen 
mahdolliseen paikkaan.

Kylmäasentaja Mari-An-
nika on lähtöisin Simosta. 
Miesvaltaisella alalla hän 
kuuluu harvoihin naisasen-
tajiin.

– Pitkään olin Pohjois-
Suomen ainoa, nyt meitä 
naisasentajia on Oulu-Kemi 
alueella kaksi, hän kertoo.

Markkinarakoa CoolerYk- 
köset uskoo löytyvän ilma-
lämpöpumppusektorilla laa- 
dukkaalla palvelulla, toimi-
tusnopeudella ja alan par-
haalla takuulla.

Panasonic ja Toshiba il-
malämpöpumppuja myyvä 
Mari-Annika lupaa rahat ta-
kaisin asennustyöstä, mikäli 
asiakas ei ole hänen työhön-
sä tyytyväinen. Syyskuun 

ajan hän tekee rajoitetun 
määrän maksuttomia opas-
tuskäyntejä ilmalämpöpum-
pun hankintaa harkitsevien 
koteihin parhaan ratkaisun 

löytämiseksi.
– Toimin pääsääntöises-

ti 60 kilometrin säteellä Iistä 
ja opastuskäyntini suuntau-
tuvat samalla etäisyydellä 

oleviin kohteisiin. Myymie-
ni merkkien lisäksi asennan 
kaiken merkkisiä ilmaläm-
pöpumppuja. MTR

0207 3534 53
konejare@konejare.fi

Liikkuvan kaluston varusteet

The reversible fan for diesel engines 

Kone Jare Oy 
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Liikkuvan kaluston varusteet

KÄÄNTYVÄ TUULETIN 
DIESELMOOTTOREILLE

LUOTETTAVA RASKAAN KALUSTON
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄ

OHJAAMON SISÄILMAN
SUODATUSJÄRJESTELMÄT

PYYDÄ TARJOUS! Hyvää joulua ja 
menestystä 

vuodelle 2020!

tään taitto-oviin ja myimme 
puuautot pois, Tauno Jaara 
kertoo.

Tällä hetkellä Findoo-
rilla on Iin lisäksi myynti-
henkilöstöä Jyväskylässä ja 
Helsingissä. Asennuksia teh-
dään useilla viikoilla yhtä ai-
kaa koko Suomen alueella 
Utsjoelta Helsinkiin.

Yrityksen omistavat vel-
jekset Tauno ja Seppo Jaara. 
Seppo on poikansa Oska-
rin kanssa käynnistämäs-
sä Kanadan tehdasta. Myös 
Taunon poika Topias on mu-
kana yrityksessä ja veljekset 
ovatkin tekemässä osittaista 
sukupolvenvaihdosta.

– Yhteiskunta voisi tehdä 
sukupolvenvaihdokset hie-
man helpommiksi. Nyt ve-
rotus on turhan kovaa, juuri 
60-vuotta täyttänyt Tauno 
toteaa.

Kiireinen yrittäjä ei ehdi 
juuri harrastaa, mutta jää-
kiekosta hän ei luovu. Vii-
sikymmentä vuotta sitten 
Jakkukylässä alkanut har-
rastus on edelleen Taunol-
le rakas.

– Meillä on joukkueelli-
nen nuoria pelaajia firmas-
ta ja olen vielä saanut olla 
heidän mukanaan pelaile-
massa, eivät ole pelkästään 
vilttiketjuun komentaneet, 

Tauno naurahtaa.
Findoorin joukkue on me-

nestynyt loistavasti muun 
muassa kahdeksan joukku-
een ”Kasvupolkujen Kas-
vuturnauksessa”, ollen joka 
vuosi finaalissa. Kiertopal-
kinto löytyy tänäkin vuonna 
heidän taukotilastaan.

– Muutenkin panos-
tamme liikuntaan ja hen-
kilökunnan hyvinvointiin. 
Iisi-areenalta varasimme 
vuoron ja sillä juostaan po-
rukalla sählypallon perässä. 
MTR
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Millä tavalla pitkän työuran 
terveydenhoidon johtoteh-
tävissä tehnyt suomalainen 
mies laskeutuu ansaituil-
le eläkepäiville? Kävelemäl-
lä 1400 kilometriä Jäämereltä 
Itämerelle, tietenkin.

Näin pohti liikuntalääke-
tieteen erikoislääkäri Jarmo 
Karpakka ja päätti toteut-
taa Via Umo – Miehen tie 
projektin, levittäen samal-
la sanomaa aikuisen miehen 
terveydestä huolehtimisen 
tärkeydestä.

Monipuolinen liikun-
ta ja etenkin pitkän matkan 
vaellukset patikoiden sekä 
pyöräillen ovat aina olleet 
kiireisen lääkärin työn vas-
tapainona. Työelämästä ir-
tautumisestaan hän halusi 
tehdä eläköitymisriitin, jossa 
yhdistyvät kaksi hänelle lä-
heistä asiaa: liikunta ja mies-
ten terveyden edistäminen. 
Kävelyreitti kulkee Jääme-
reltä kotiin Helsinkiin Itä-
meren rantaan. Matkalla on 

Jarmo Karpakka kävelee Jäämereltä Itämerelle 
aikuisen miehen terveyttä edistäen

tukena vaimo, joka ajaa mat-
kailuautolla edellä ja tarjoaa 
yösijan.

– Lupasin vaimolle, että 
nyt nämä reissut on tehty, 
kun kävelin Atlantin ran-
nasta Välimerelle ja vaimo 
oli huolesta kalpeana kotona 
ihmetellyt, miksi ei saa mie-
heen yhteyttä. Pyreneillä ei-
vät yhteydet pelanneet. Pari 
vuotta sitten aloin kuitenkin 
miettiä, että sehän on Jääme-
reltä Itämerelle pelkkää ala-
mäkeä. Kun vaimo suostui 
mukaan ja sain Liikkuva Ai-

Simoon saapuminen huomi-
oitiin näyttävästi. Kemin ja 
Simon rajalla Simon hallinto-
johtaja Maria Vaittinen, kun-
nanvaltuuston puheenjohtaja 
Martti Ruotsalainen, kunnan-
johtaja Vivi Marttila ja Jarmo 
Karpakka. Edessä valtuutettu 
Seppo Lämsä. (Kuva Marjaana 
Karpakka)

Jarmo ja Marjaana Karpakka Merihelmen taukopaikalla. Edelli-
nen yö oli vietetty Simossa ja tulevalle illalle oli tiedossa savu-
sauna Olhavassa.

kuinen- ohjelman yhteistyö-
hön, päätin tämän haaveen 
vielä toteuttaa, Jarmo kertoo.

Päivämatkat ovat 30 ki-
lometrin luokkaa ja Simon 
rajalle mies saapui kol-
me päivää suunniteltua ai-
emmin. Hyvät säät olivat 
houkutelleet pidentämään 
päivämatkoja. Simoon kä-
velijää olivat rajalla toivot-
tamassa tervetulleiksi Simon 
edustajat kunnanjohtajan 
ja valtuuston puheenjohta-
jan johdolla. Simon kunnan-
talon pihalla nukutun yön 
jälkeen matka jatkui Kuiva-
niemen kautta seuraavaksi 

yöksi Olhavaan.
– Tutut ovat luvanneet 

meille savusaunan ja yö-
sijan, Jarmo ja Marjaana 
kertoivat lepotauolla Meri-
helmen pihalla.

Ouluun on tarkoitus saa-
pua lauantaina ja viettää 
siellä reitin ensimmäinen le-
popäivä.

– Oulussa tuli työsken-
neltyä 10 vuotta ja luotto-
hieroja lupasi tulla paikalle 
laittamaan ukon taas iskuun. 
Lienevät hyviä syitä käyttää 
ensimmäinen kolmesta rei-
tille suunnittelemistani lepo-
päivistä, Jarmo naurahtaa.

Matkan varrella tapaa-
milleen ihmisille Jarmo pai-
nottaa etenkin ikääntyvien 
miesten terveydestä huoleh-
timisen tärkeyttä. Hän on 
laatinut aikuisen miehen ter-
veysteesit postikortille, joita 
vaimo Marjaana kertoi Me-
rihelmeen tultaessa jaetun jo 
500 kappaletta.

– Miesten eliniän odo-
tus on Suomessa pikkuhiljaa 
kasvanut, mutta terveiden 
elinvuosien odotus ei ole 
kasvanut samassa suhteessa. 
Itsestään huolta pitämällä 
voisi elää pitkään terveem-
pänä, Jarmo Karpakka muis-

tuttaa.
Hän on laatinut 10 kohtaa 

sisältävät aikuisen miehen 
terveysteesit: 1. Liiku sään-
nöllisesti 2. Syö säännöllises-
ti ja hyvin 3. Nuku riittävästi 
4. Treenaa aivojasi 5. Tunne 
arvosi 6. Älä polta 7. Käy-
tä alkoholia vain kohtuul-
lisesti 8. Rakasta puolisoasi 
enemmän kuin itseäsi 9. Älä 
stressaa 10. Huolehdi roko-
tesuojastasi.

Matkan etenemistä voi 
seurata osoitteesta www.oli-
pakerranmies.fi tai faceboo-
kissa Via Uomo Miehen Tie. 
MTR

Millä tavalla pitkän työuran terveydenhuollon johtotehtävissä 
tehnyt suomalainen mies laskeutuu työelämästä ansaituille elä-
kepäiville? Kävelemällä 1 400 kilometriä Jäämereltä Itämerelle, 
tietenkin!

Via Uomo – Miehen tie on lääkäri Jarmo Karpakan noin seitse-
män viikon kävelytempaus, jolla hän haluaa herätellä etenkin yli 
50-vuotiaita miehiä pitämään huolta terveydestään: liikkumaan, 
syömään ja nukkumaan hyvin. Miesten elinajanodote on Suo-
messa vähitellen kasvanut, mutta terveiden elinvuosien odote ei 
ole kasvanut samassa suhteessa. Itsestään huolta pitämällä voisi 
elää pitkään terveempänä, muistuttaa Jarmo Karpakka.

Keski-iän jälkeen perintötekijöiden vaikutus terveyteen pie-
nenee. Liikunnan, ravinnon ja muun terveyskäyttäytymisen pai-
noarvo puolestaan kasvaa. Omilla valinnoilla on suuri merkitys 
terveydellemme. Tästä haluan projektini aikana kertoa.

- Jarmo Karpakka -

Aikuisen miehen terveysteesit
1) Liiku säännöllisesti. Löydä oma tapasi liikkua. 
Ikääntymisen myötä voimaharjoittelu sekä tasa-
painoharjoitteet kannattaa ottaa ohjelmaan. Ar-
kiliikunta, kuten fyysiset ulkotyöt, on hyvä tapa 
pitää kuntoa yllä.
2) Syö säännöllisesti ja hyvin. Kolme pääateriaa ja 
kaksi välipalaa. Vältä kovia rasvoja. Älä suolaa itse-
äsi. Suosi Sydänmerkki-tuotteita.
3) Nuku riittävästi. Aikuisen miehen tarve on 
yleensä 7-8 tuntia. Vartin päivänokoset voivat olla 
paikallaan. Säännöllinen unirytmi on hyväksi.
4) Treenaa aivojasi. Lue, opiskele ja opettele uusi 
taito. Ole utelias.
5) Tunne arvosi. Pidä verenpaineesi alle 130/85 
mmHg, LDL-kolesterolisi alle 3 mmol/l ja vyötä-
rönympärystäsi alle 100 cm.

6) Älä polta. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa 
aina. Sikarit eivät ole vähemmän haitallisia.
7) Käytä alkoholia vain kohtuullisesti. Alkoholin 
terveyshyödyt ovat kiistanalaisia, mutta liiallisen 
alkoholin haitat ovat varmoja. Pienikin määrä hei-
kentää unen laatua.
8) Rakasta puolisoasi enemmän kuin itseäsi. Puo-
lisosi haluaa kuulla usein, että rakastat ja ihailet 
häntä. Saat sen takaisin.
9) Älä stressaa. Pieni stressi saa meidät toimimaan, 
liiallinen stressi sairastuttaa. ”Ota löysin rantein, 
älä jännitä, ota vastaan elämä.”
10) Huolehdi rokotesuojastasi. Ota joka syksy kau-
si-influenssarokote. Tarkista, onko rokotesuojasi 
vanhentumassa.

Via Uomo – Miehen tie
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www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

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

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








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

LIITY JÄSENEKSI

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
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Pitkän tauon jälkeen kilpa-
nyrkkeily teki paluun Iihin, 
Iin Yrityksen otettua lajin 
uudelleen lajivalikoimaan-
sa. Iisi-areenan nyrkkeilytila 
kehineen tarjoaa lajille hyvät 
harjoitusolosuhteet ja harjoi-
tuksissa on käynyt mukavas-
ti porukkaa.

Viime lauantaina tila kävi 
ahtaaksi ja käyttöön otettiin 
tiloja Iisi-areenan puolelta. 
Pohjoisen alueen sparrileiril-
le oli saapunut nelisenkym-

Pohjoisen alueen sparrileiri Iissä

mentä nyrkkeilijää ympäri 
Pohjois-Suomea.

– Ottelutuntuma on koro-
nan takia jäänyt vähäiseksi, 
joten tarjottu mahdollisuus 
otella kiinnosti nyrkkeilijöitä 
Iin ja Oulun lisäksi Kemissä, 
Kempeleessä ja Kajaanissa. 
Kaukaisimmat osallistujat 
ovat Rovaniemeltä, leirin oh-
jaajana toiminut Markku Kal-
liorinne kertoi.

Taisto Alatalo oli tullut 
seuraamaan omien suojat-

Aydin Behruzin suojaus kestää Seppo Riekin iskupyöpyn. Aydin on hallitseva suomenmestari, joka 
on GP-kisoissa voittanut muun muassa Amerikan mestarin.

Leirin lopuksi kokoonnuttiin yhteiskuvaan.

Taisto Alatalo, Markku Kalliorinne ja Janne Kärkkäinen ajatustenvaihdossa sparrileirin alussa. Tais-
tolla ja Markulla riitti muistelemista yhteisistä nyrkkeilymatkoista ja Markun saavuttamista kolmes-
ta suomenmestaruudesta. 

tien otteita ja muistelemaan 
omaa uraansa nyrkkeilijänä.

– 50-luvun lopulla kävin 
ottelemassa Iin Työväenta-
lolla. Väinö Järvenpää oli sii-
hen aikaan kova luu Iissä ja 
samoja kisoja kiersimme.

Päivän aikana nyrkkeili-
jät saivat kaipaamaansa ot-
telutuntumaa ja Iissä nähtiin 
vuosien jälkeen SM-tason 
nyrkkeilijöiden otteita. MTR

Koronatilanne pysyttelee 
Oulunkaaren alueella edel-
leen rauhallisena. Emme 
kuitenkaan alueellamme 
tee poikkeusta muusta Suo-
mesta, vaan tartuntaryp-
päiden ilmaantuminen ja 
altistumiset ovat mahdolli-
sia meilläkin. Kuten olemme 
huomanneet, niitä nousee 
tasaisin väliajoin esille ym-
päri maata. Monet näistä 
ryppäistä ovat saaneet al-
kunsa nuorten aikuisten illa-
nistujaisista ja baari-illoista. 
Myös erilaisissa harrastus-
piireissä ja työyhteisöissä on 
jouduttu vastakkain korona-
altistumisten kanssa.

Vaikka ohjeistukset 
ja muistutukset saatta-
vat jo väsyttää, on ryppäi-

Muista ohjeistukset, lataa Koronavilkku, harkitse matkustamista
den ilmaantuessa kuitenkin 
jälleen muistutettava perus-
asioista koronaviruksen tor-
junnassa. Näistä tärkein on 
se, ettei liikkeelle lähdettäi-
si vähäisissäkään flunssan 
oireissa. Jos siis vähänkään 
tuntee, ettei ole täysin terve, 
kannattaa pysyä kotosalla. 
Myös turvavälejä ja käsi- ja 
yskimishygieniaohjeita sekä 
maskisuosituksia on syy-
tä noudattaa, nousipa tun-
nelma tapaamisessa kuinka 
korkealle tahansa! Korona-
virus on erittäin harvoin 
vaarallinen nuorille ja hyvä-
kuntoisille ihmisille, mutta 
oireetonkin saattaa tartuttaa 
jonkun riskiryhmään kuulu-
van ja näin riskeerata tämän 
hengen.

Meille tartuntatautiviran-
omaisille korona on edelleen 
jatkuvasti läsnä. Muistu-
tammekin, että voit osaltasi 
auttaa meitä tartuntojen jäl-
jittämisessä lataamalla Ko-
ronavilkku-sovelluksen. Se 
on THL:n tuottama sovel-
lus, jonka avulla saa tiedon 
mahdollisesta koronavi-
rusaltistumisesta. Sovel-
lus pohjautuu siihen, että 
puhelin tallentaa tiedot eri 
käyttäjien kohtaamisesta 
puhelimen lähettämän sa-
tunnaisen tunnuskoodin 
perusteella. Mikäli korona-
virustauti todetaan, Korona-
vilkkua käyttävä henkilö 
saa meiltä terveydenhuol-
losta avauskoodin, jon-
ka voi syöttää sovellukseen 

ja näin varoittaa kohdattu-
ja ihmisiä mahdollisesta al-
tistumisesta. Voit myös itse 
saada varoituksen, jos olet 
altistunut. Yksityisyyden-
suoja on terveydenhuollos-
sa äärimmäisen tärkeää, ja 
siksi se on tarkkaan huomi-
oitu myös Koronavilkussa: 
sovellus ei tallenna nimeä, 
syntymäaikaa, yhteystieto-
ja tai sijaintitietoja eikä se 
pysty selvittämään sinun 
tai tapaamiesi ihmisten hen-
kilöllisyyttä. Toivottavasti 
mahdollisimman moni Ou-
lunkaaren alueen kunta-
lainen ja mökkiläinen lataa 
sovelluksen – siitä kiitämme 
jo etukäteen!

Valtioneuvosto linjasi 
juuri uudelleen matkusta-

miseen liittyviä rajoituksia, 
ja esimerkiksi Ruotsista ja 
Norjasta saapuvien mat-
kustajien rajoitukset pois-
tuvat 19.9. Hallitus myös 
määritteli korkeamman il-
maantuvuuden alueiksi ne 
maat, joissa koronaviruk-
sen ilmaantuvuusluku on 25 
tartuntaa 100 000:aa kohti. 
Suosittelemme edelleen har-
kitsemaan ulkomaille mat-
kustamisen tarpeellisuutta 
kunnolla, jotta tilanne saa-
daan pysymään hallinnassa. 
Moni ei myöskään esimer-
kiksi tiedä, että omaehtoises-
ti riskimaihin matkustavalla 
ei välttämättä ole oikeut-
ta karanteenista johtuvaan 
Kelan päivärahaan. Kävisi-
kö matkustuskohteeksi siis 

sittenkin joku kotimainen 
kohde? Meillä Oulunkaaren 
alueellakin on hienoja ulkoi-
lu- ja matkustuskohteita, joi-
ta hyödyntämällä voimme 
ehkäistä koronaviruksen le-
viämistä ja samalla tukea 
oman alueemme taloutta ja 
elinvoimaa. 

Toivotamme kaikille 
kuntalaisille mukavaa syk-
syä sekä malttia, muistia ja 
ymmärrystä koronaviruk-
sen torjunnassa.

Tuula Saukkonen, 
johtava lääkäri, ylilääkäri, 
Oulunkaari
Ritva Väisänen, 
vt. terveyspalvelujohtaja, 
Oulunkaari
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Iiläinen moottoripyöräker-
ho Ii Bikers on vajaan 60 
jäsenen yhdistys, jonka ta-
voitteena on yhdistää kai-
ken ikäisiä motoristeja ja 
kaksipyöräisistä kiinnostu-
neita. Myös nelipyöräisillä 
eli mönkijöillä ajavia kerhon 
jäsenistä löytyy. Kerhon toi-
veena on perustamisestaan 
saakka ollut sopivien toimi-
tilojen löytyminen Iistä. Ke-
sän alussa toive toteutui ja 
kerhotilaksi saatiin vuokrat-
tua tilat vanhasta teollisuus-

Ii Bikers sai kerhotilat
hallista Hallitien varrelta.

– Koronasta johtuen jou-
duimme pitämään toi-
minnoissamme matalaa 
profiilia ja vasta nyt rohke-
nimme tiloja esittelemään 
avoimien ovien tapahtu-
massa, puheenjohtaja Han-
nu Berg kertoo.

Avoimet ovet -ta-
pahtuman tavoitteisiin 
lukeutuivat niin mootto-
ripyöräkerhon toiminnan 
ja pyörien talvisäilytyksen 
esittely kuin muutoinkin 

kerhon toiminnasta infor-
mointi. Kerhotiloissa on tilat 
sekä pyörien huolto- ja kun-
nostustoimiin että kaluston 
talvisäilytykseen. 

– Aiemmin toimintaam-
me rajoitti juuri sopivien ti-
lojen puute. Nyt pystymme 
paremmin palvelemaan niin 
kerhon jäsenistöä kuin mui-
takin esimerkiksi kaluston 
talvisäilytyspaikkaa tarvit-
sevia motoristeja.

Kerhon toiminnan rahoi-
tuksesta talvisäilytyspai-

Ii Bikersin puheenjohtaja Hannu Berg uskoo kerhotilojen ovista alkavan tulla pyöriä talvisäilytyk-
seen lokakuun alusta alkaen. 

koista saatavat vuokratulot 
ovat oleellinen osa. Myös 
huoltotilaa vuokrataan ja 
niiden osalta sopimuksen 
tehneet saavat avaimen ti-
loihin. 

Kerhon tavoitteena on 
koulutustoiminnan järjestä-
minen myös nuorille ja tu-

levan talven ohjelmassa on 
niin ajotapa- kuin mopon-
käsittelykoulutusta. Myös 
mopojen rassaamisen mah-
dollistavia avointen ovien 
tapahtumia on tarkoitus jär-
jestää.

Aluksi huoltotilasta löy-
tyy perustyökalut ja pyö-

ränostin. Lisäkaluston 
hankinta on kerhon lähiajan 
tavoitteiden joukossa.

– Kohennamme tilojen 
viihtyisyyttä ja lisäämme 
huoltokalustoa taloutemme 
sallimissa rajoissa, Hannu 
Berg toteaa. MTR

Huoltotiloissa on useita pyöriä, joita omistajat huoltavat syksyn kuluessa.

ESITTELY

Sunnuntaina 
13.9.

klo 14.00-14.45
Esittely työmaalla

Jokisuuntiellä

Enää yksi koti 
vapaana, 

sovi esittely!
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

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

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

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: p. 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

Ii JH Paakkola Oy

Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

MONIPUOLISTA PALVELUA: Nosturiautotyöt 
Likakaivojen tyhjennys 
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

PITOPALVELUA

TOIMITILOJEN VUOKRAUSTA JA MYYNTIÄ

TOIMITILAA VUOKRATTAVANATOIMITILAA VUOKRATTAVANA

PENTTI TUOMELA OY:LLÄ VUOKRATTAVANA/MYYTÄVÄNÄ 
TEOLLISUUSHALLIN TOIMINTATILAA N. 400 - 500 M2  

(H 6 M) SOPIMUKSEN MUKAAN. OS. LIEKSENTIE 5, 91100 II

YHTEYDENOTTOON VASTAA 0400 382584

KIINTEISTÖ ON MYÖS MYYTÄVÄNÄKIINTEISTÖ ON MYÖS MYYTÄVÄNÄ

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

Kehitysvammaisten asu-
minen ja palvelut ovat Ou-
lunkaaren alueella sektori, 
jonka on todettu tarvitse-
van kehittämistä monelta 
osin. Tarkemman suunnit-
telun pohjaksi halutaan 
kuulla kehitysvammaisia 
ja heidän tukiverkkojaan, 
kuvan luomiseksi nykyi-
sistä palveluista ja mahdol-
lisista ongelmakohdista. 
Iin tilannetta käytiin läpi 
keskustelutilaisuudessa 
Micropoliksessa 26.8. Asian-
tuntijapuheenvuoron tilai-
suuteen toi etäyhteydellä 
projektipäällikkö Jesse Sjelv-

Kehitysvammaisten palvelutarvetta selvitetään
gren Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön ”Itsenäiset-
Hyvä elämä omassa kodis-
sa” - hankkeesta.

Oulunkaari oli mukana 
hankkeessa vuosina 2018-
2019. Hankkeen tavoit-
teena oli kehittää erityistä 
tukea tarvitsevien ihmisten 
asumisvalmiuksia. Yhteis-
työkumppaneina olivat Ou-
lunkaaren kuntayhtymä, 
Peruspalvelukuntayhtymä 
Kallio, Kehitysvammaliitto 
sekä Verkkopotku ry.

Micropoliksen keskus-
telutilaisuudessa poh-
dittiin muun muassa, 

millaisia koteja jatkossa tar-
vitaan ja millaiset palvelut 
tukevat asumista parhaiten. 
Tilaisuuden vetovastuun 
kantoivat erityisryhmi-
en asumispalveluvastaava 
Tanja Heikkilä ja perhe- ja 
sosiaalipalvelujohtaja Mirva 
Salmela Oulunkaaren kun-
tayhtymästä.

Keskusteluissa tuotiin 
esille useita kehittämistoi-
veita, joissa kaikista oli yh-
teistä huoli tarvittavien 
palveluiden säilymisestä 
omassa kunnassa.

– Ei ole kohtuullis-
ta rikkoa olemassa ole-

via turvaverkkoja ja viedä 
kehitysvammaisia kauas 
omaisista, Mervi Jyrkäs Iin 
Kehitysvammaisten tuki 
ry:stä totesi.

Mirva Salmela toi omas-
sa puheenvuorossaan esille 
vilpittömän haluan kehit-
tää palveluita asiakaslähtöi-
sesti.

– Kehitysvammaisilla on 
esimerkiksi vamman laa-
dusta johtuen erilaisia tar-
peita. Osa kaipaa omalla 
sisäänkäynnillä varustettua 
rivitaloasumista, osa tarvit-
see toisentyyppistä asumis-
yksikköä. Ihanne olisi saada 

Iin Kehitysvammaisten tuki ry:n puheenjohtaja Mervi Jyrkäs koros-
ti palveluiden löytymistä läheltä olemassa olevia turvaverkkoja.

asuntoja, jotka taipuvat mo-
niin erityistarpeisiin.

Yhteenvetona toiveis-
sa todettiin korostuvan 
toiveiden palvelujen jär-
jestymisestä omalla paik-
kakunnalla, jossa säilyvät 
turvalliset ja tutut sosiaali-
setverkostot.

– Palvelutarpeiden kar-
toitusta tullaan käyttämään 
lähtökohtana palveluiden 
ja asumisen tarkemmalle 
suunnittelulle, Salmela ker-
toi. MTR

 Kehitysvammaisten asuminen ja palveluiden kehittäminen kiinnostaa iiläisiä.

Tanja Heikkilä totesi muuttuneiden palvelutarpeiden vaativan 
myös tilojen osalta päivittämistä. Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja 
Mirva Salmela oli samoilla linjoilla

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
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Iissä pilotoidaan 
hyvinvointitarkastus 

65-vuotiaille

Iin vanhus- ja vammaisneu-
vosto käynnisti suunnitel-
man ikääntyneen väestön 
tukemiseksi viidellä eläke-
läisten hyvinvointityöpajal-
la tammi-helmikuussa 2020. 
Indikaattoreiden perusteel-
la kuntalainen jää eläkkeel-
le keskimäärin 57-vuotiaana 
ja ensimmäinen terveystar-
kastus tulee 75-vuotiaana. 
Neuvostossa koettiin olevan 
tarvetta ikääntyvän toimin-
takykyä parantavaan tarkas-
tukseen jo aiemmin.

Tältä pohjalta Ii-instituu- 
tin Vapaa-aika & Hyvin-
vointipalvelut alkoi kehitellä 
Meidän Iin Hyvinvointitar-
kastusmallia 65-vuotta täyt-
täneille. 

Pääsääntöisesti 65-vuo-
tiaat ovat vielä hyvässä 
kunnossa, joten ajankohta 
toimintakyvyn ylläpitämi-
seen ja parantamiseen iän 
karttuessa on tärkeää. Tuen 
ja avun saaminen varhai-
sessa vaiheessa vaikuttaa 
huomattavasti elämänlaa-
tuun. Tarkoitus on kohden-
taa ennaltaehkäiseviä toimia 
esimerkiksi ohjaamalla asia-
kasta erilaisiin harrasteryh-
miin.

Hyvinvointitarkastuk-
sen runkona toimii Voima-
varamittari, joka täytetään 
yhdessä liikuntaneuvo-
jan kanssa. Hyvinvointitar-
kastuksessa nousevat esille 
tyytyväisyys elämään, tule-
vaisuuden näkymät, itsetun-
to, terveys- ja elämäntavat, 
ympäristö, ihmissuhteet, 
sekä alkoholinkäytön itsear-
viointi.

– Kysymyksessä ei ole ter- 
veystarkastus vaan ennalta- 
ehkäisevä hyvinvointitarkas- 

tus. Mikäli keskustelun aika-
na ilmenee tarvetta lääkäril-
lä käyntiin, ohjataan asiakas 
Oulunkaaren palveluihin, 
liikuntaneuvoja Marjo Veijo-
la kertoo.

Hyvinvointitarkastukseen 
on henkilökohtaisella kirjeel-
lä kutsuttu tänä vuonna 65 
vuotta täyttävät kuntalaiset. 
Tarkastus kestää noin tunnin. 
Voimavaramittarin kysymys-
ten vastaukset tallennetaan 
webropol-järjestelmään, josta 
saadaan vuoden lopussa yh-
teenveto vastauksista. Yksit-
täisen kuntalaisen vastauksia 
ei yhteenvedossa näy.

– Haluamme tällä pilotil-
la selvittää mikä on eläkkeel-
le päässeiden kuntalaisten 
hyvinvointi. Toivottavas-
ti lopputuloksena on pysy-
vä käytäntö, jonka tulosten 
perusteella pystymme suun-
taamaan hyvinvointia tuke-
vat toimenpiteemme oikein, 
Veijola toteaa.

Hyvinvointitarkastukset 
aloitettiin syyskuun ensim-
mäisellä viikolla ja kiinnos-
tus tarttua mahdollisuuteen 
oman hyvinvointinsa arvi-
ointiin on yllättänyt liikun-
taneuvojan.

– Aikoja on varattu loka-
kuulle ja jokunen marras-
kuullekin. Perjantait olen 
varannut hyvinvointitarkas-
tusten tekemiseen Kuivanie-
mellä, joten Iihin saakka ei 
tarvitse tarkastuksen takia 
ajella. Erityisen ilahtunut 
olen miesten innostumisesta 
asiaa, Veijola toteaa, todeten 
tarkastusajan varanneiden 
jakautuneen alussa lähes ta-
san miesten ja naisten kes-
ken. MTR

Hyvinvointitarkastuksen 65 – vuotiaille kuntalaisille suorittaa 
luottamuksellisesti liikuntaneuvoja Marjo Veijola. Tarkastuksen 
runkona toimii Voimavaramittari, joka täytetään yhdessä asiak-
kaan kanssa.

Hyvinvointitarkastukseen on 
henkilökohtaisella kirjeellä kutsuttu tänä vuonna 

65 vuotta täyttävät kuntalaiset. 

Lähde! Taiteesta osallisuut-
ta –hankkeen (2020–2023) 
Taidekummien työ alkaa 
kunnissa puolen vuoden 
pilottijaksoilla syyskuus-
sa. Oulunkaaren kun-
tayhtymän ja Taidekeskus 
KulttuuriKauppilan yhteis-
hankkeessa työskentelevät 
Taidekummit jalkautuvat 
kuntiin ja tulevat tekemään 
taidetta yhdessä osallistuji-
en kanssa heidän ehdoillaan. 
Ensimmäisinä Taidekum-
meina aloittavat kuvataitei-
lija Marianne Lukkarinen, 
muusikko Osmo Hakosalo 

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen 
ensimmäiset Taidekummit on valittu! 

sekä kuva- ja mediataiteilija 
Tuomo Kangasmaa. 

– On hienoa saada toi-
minnan kehittämiseen mu-
kaan heti alusta alkaen eri 
taiteenalojen ammattilaisia. 
Pilottijaksoilla tehtävällä ke-
hitystyöllä on tärkeä roo-
li Taidekummien lopullisen 
työnkuvan muodostumises-
sa ja tulevassa toiminnassa, 
projektipäällikkö Heidi Jäär-
ni toteaa. 

Taidekummien tehtävä-
nä on yhteistyössä erikseen 
nimettävien sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden osaajien 

Lähdekummien kanssa etsiä 
osallistujien vahvuuksia ja 
esimerkiksi ohjata yksilö -ja 
pienryhmätoimintaa. Taide-
kummien työ sisältää esi-
merkiksi osallistujien omien 
taidepolkujen suunnittele-
mista yhteystyössä osallis-
tujien ja sotetyöntekijöiden 
kanssa, tutustumiskäyntien 
järjestämistä esimerkiksi tai-
teilijan ateljeeseen, kulttuu-
ritapahtumiin osallistumista 
yhdessä sekä toimintamalli-
en kehittämistä muiden tai-
dekummien ja hankkeen 
toimijoiden kanssa. 

Tulevaa toimintaa on 
alettu jo innolla ideoimaan 
kaikissa Oulunkaaren vii-
dessä kunnassa. Pilottijak-
sojen aikana kartoitetaan 
tarkemmin kuntakohtaisia 
toiveita ja tarpeita toimin-
nan suhteen. Taidekum-
mien työ hankkeessa tulee 
jatkumaan koko kolmen 
vuoden ajan.

Heidi Jäärni 
Projektipäällikkö

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeessa on mukana monialaista osaamista. Kuvassa Tuomo Kangasmaa (vas.), Osmo Hakosalo, Jetta 
Huttunen, Inka Hyvönen, Marianne Lukkarinen, Heidi Jäärni, Arja Packalén ja Anu Vuorinen. Kuva Jaani Föhr. 

Jakun koulun takana, riip-
pusillalle vievän tien var-
ressa on pressujen suojassa 
maalattu pian avautuvaa 
kioskia ”Jakun Kiskaa”.

– Torista löysimme käy-
tetyn kioskin, joka saatiin 
vanhempainyhdistyksen 
kustantamana hankittua tu-
kemaa koulun yrittäjäkas-
vatuskurssia, idean isäksi 
tunnustautuva koulunjohta-
ja Simo Silander kertoo.

Kurssilaiset oppivat kios-
kihankkeen myötä mark-
kinointia ja taloudenpitoa, 
sekä muuta yrittäjyyteen 
kuuluvaa. Parhaillaan ol-
laan suunnittelemassa Ja-
kun Kiskan logoa ja oma 
Instagram tili on jo avattu. 
Siellä voi hankkeen etene-
mistä seurata.

Jakun Kiska avautuu
Maalausurakan jälkeen 

Jakun Kiska on tämän syk-
syn koulun omien tilaisuuk-
sien käytössä. Ensi kesänä 
on tarkoitus pitää kioskia 

auki myös kyläläisille ja 
muille riippusillalla vierai-
leville.

– Avajaisia vietämme tu-
levana perjantaina koulun 

yleisurheilupäivänä. Vallit-
sevien olojen takia suurem-
mat avajaisjuhlat siirtyvät 
tulevaan kevääseen, Silan-
der toteaa. MTR

Neea Nurmiaro, Jonne Kaisto, 
Evert Lohi ja Herman Kaikara 
maalaavat Jakun Kiskaa ava-
jaiskuntoon.
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Kokouksessa päätetään yhdistyksen 
perustamisesta ja nimestä. 

Lisätiedot: 
järjestökoordinaattori Kirsi Mäki, A-Kiltojen Liitto ry 

p. 040 1679 377, kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi

Iihin perustettavan A-killan 

PERUSTAMISKOKOUS
ma 28.9.2020 klo 17 Pappilan tiloissa, 

Pappilantie 16, 91100 Ii

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Roosanauhan myynnin 
avaustapahtuma

Kuivaniemellä Kukkapirtin edessä 
ti 22.9.2020 klo 9-15.

KUIVANIEMEN OSASTO

Tehokas venyttely + lihaskuntoharjoittelu. 
Sopii kaikille sukupuolille, varttuneemmille ja nuoremmille. 

Ei edellytä jäsenyyttä. 
Mielellään oma jumppamatto mukaan, mutta ilmankin saa tulla.

Iin Yritys
Kuntopiiri Pohjois-Iin koululla  
torstaisin klo 18.00-19.30. 

Motto: kukin kuntonsa mukaan. 
Otetaan korona-ohjeet huomioon.

Joukkueisiin mahtuu mukkaan ja 
saa tehä ihan omiakin porukoita.

IIN JÄRKKÄVISA
Visat jatkuvat sunnuntaisin 
Iin Järjestötalolla klo 17.00.?

?
?

Siku-Moto MC on vuon-
na 1996 perustettu, Kui-
vaniemellä toimiva 
moottoripyöräkerho. Ker-
hotoiminnan tavoitteena on 
saattaa yhteen alan harras-
tajia, järjestää yhteisiä ko-
koontumisia ja retkiä, sekä 
parantaa liikenneturvalli-
suutta järjestämällä jäsenis-
tölle moottoripyöräilyyn 
liittyvää koulutusta. Ker-
hon nimi Siku-Moto MC on 
lyhenne Simon ja Kuivanie-
men moottoripyöräilijöis-
tä. Kerhon perustajajäsenet 
olivat Simon ja Kuivanie-
men alueelta. Vuosien saa-
tossa kerhon jäsenmäärä on 
kasvanut ja vakiintunut rei-
luun sataan jäseneen. Jäse-
nistö on maantieteellisesti 
jakautunut lähes koko Suo-
men alueelle. Kerhon jäse-
nistä kolmasosa on naisia.

Nykyisen Päämajan Koi-
vuniemen vanhan kou-
lurakennuksen kerho sai 
käyttöönsä Kuivaniemen 
kunnalta vuonna 2001. 
Vuokra-aikana kouluraken-
nusta, ulkorakennusta ja 
pihapiiriä on kunnostettu 
kerholaisten talkootoimin-
nalla. Tarvittavat materiaalit 
kerho sai aluksi Kuivanie-
men, sittemmin Iin kunnalta. 
Kunnostusta on tehty muun 
muassa uusimalla raken-
nuksen sähköistys ja ete-
läisen päädyn kolme alinta 
runkohirttä. Lisäksi koulun 
ulkomaalaus on tehty muu-
tama vuosi sitten ja ulkora-
kennusta korjattu.

– Siku-Moton toimes-
ta koululla järjestetään vuo-

Koivuniemen koulun myyntiaikeet ovat 
viemässä Siku-Moto MC:n Päämajan

sittain erilaisia tapahtumia 
kerhon jäsenille, sekä ko-
koontumisajoja, joihin voi-
vat osallistua myös kerhon 
ulkopuoliset motoristit. Ti-
lat ovat aktiivisessa käytössä 
kahdeksan kuukautta vuo-
dessa ja koululle on järjestet-
ty vuosittain kansainvälinen 
X4-Miitti. Kaukaisimmat 
osallistujat ovat tulleet Sak-
sasta, puheenjohtaja Jussi 
Oinas toteaa.

Hän kertoo kerhon osal-
listuvan aktiivisesti myös 
hyväntekeväisyyteen aut-
tamalla paikallisia sota-
veteraaneja esimerkiksi 
polttopuutalkoilla. Pääma-
jan seinällä oleva komea 
palkintokokoelma puoles-
taan kertoo Siku-Moto MC:n 
saaneen lukuisia huomion-
osoituksia muun muassa 
kokoontumisiin suurimman 
määrän motoristeja liikkeel-
le saaneena ja pisimmän ajo-
matkan kerhona.

Vilkasta toimintaa kou-
lulla järjestävälle kerholle 
tuli yllätyksenä Iin kunnan 
päätös myydä Koivuniemen 
koulu vähäisen käyttötar-
peen vuoksi.

– Käyttö ei todellakaan 
ole vähäistä, päinvastoin. 
Kehotoiminnan lisäksi tilo-
ja hyödyntävät paikallinen 
metsästysseura hirvipeijai-
sissa, Simon Kiri pesäpallo-
leireillä ja kyläläiset hakevat 
vettä tontilla sijaitsevasta 
kaivosta, Oinas ihmettelee 
myyntipäätöksen peruste-
luja.

Iin kunnanhallitus on 
päättänyt koulun myyntiin 

laittamisesta kokouksessaan 
21.10.2019. Tähän liittyen 
kunnanhallitus on kokouk-
sessaan 7.9.2020 päättänyt 
irtisanoa Siku-Moto MC:n 
vuokrasopimuksen tiloihin 
vuoden irtisanomisajalla si-
ten, että sopimus päättyy 
30.9.2021. Vuokrasopimuk-
sen irtisanominen tehtiin ää-
nestyspäätöksellä, kahden 
kunnanhallituksen jäsenen 
ollessa sillä kannalla, että 
neuvotteluja jatketaan ny-
kyisten vuokralaisten kans-
sa.

– Olemme koko ajan 
pyrkineet neuvotteluis-
sa hakemaan pitkäaikais-
ta vuokrasopimusta, jossa 
kaikki kulut ja velvoitteet 
tulisivat kerhon hoidettavik-
si ja kunta saisi kohtuullisen 
vuokratuoton. Elokuussa 
saamassamme viestissä asi-
an annettiin ymmärtää ole-
van kunnossa ja jäimme 
odottamaan uutta vuokra-
sopimusluonnosta. Yllätys 

oli täydellinen, kun viikko 
tämän jälkeen vuokrasopi-
muksemme sanottiinkin irti, 
Oinas päivittelee.

Hän toivoo hartaasti kun-
nan ottavan asian uudelleen 
harkintaan ja päättäjien käy-
vän tutustumassa koulun ti-
lanteeseen paikan päällä, 
sekä ottavan huomioon tilo-
jen tarpeellisuuden suurel-
le joukolle Kuivajokivarren 
asukkaita.

– Koulusta saatetaan 
myymällä juuri ja juuri saa-
da viisinumeroinen luku 
euroja. Kerholla ei ole ta-
loudellisia mahdollisuuksia 
tiloja ostaa, mutta pystym-
me niistä huolehtimaan ja 
maksamaan kohtuullisen 
vuokran. Pitkässä juoksus-
sa uskomme tämän olevan 
enemmän yleisen edun mu-
kaista, kuin tilojen myynnin, 
Jussi Oinas toteaa, toivoen 
asian vielä päätyvän onnel-
liseen lopputulokseen. MTR

Lasse Höyhtyä, Artturi Ylitalo, Jussi Oinas ja Jarmo Bimberg Siku-Moto MC:n Päämajana toimivan Koivuniemen koulun pihapiirissä. 
Artturi asuu koulun naapurissa ja käy usein kahvilla motoristen kokoontuessa kerhotiloihinsa.

Siku-Moto MC on kunnostanut tiloja vuosia ja tähän päätyyn 
vaihdettiin kolme alinta runkohirttä, puheenjohtaja Jussi Oinas 
toteaa.

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

2323

1515

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!

BINGO BINGO 

22 88 44

500 € mp | 500 € pr 50
2 x 100 € | 5 x 50 €

KUIVANIEMEN SEURALLA
su 20.9. klo 16.00su 20.9. klo 16.00 Huom! Aika.Huom! Aika.

Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa! 

YLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA

5

20 7
38

9

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo su 27.9.2020 klo 17.00

BingoBingo
Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 5*30 € + 50 €, 
vitosbingo: 20 € + 50 € + 100 €.  
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 5 €
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 Revontie 15, 90830 HAUKIPUDAS
P. 08 5471 561
haukipudas@varisilma.fi
www.varisilmahaukipudas.fiHaukipudas

Ghost-seinä- 
ja lattialaatat
30x60R cm

3900 €
(norm. 59,00)

/m2

Newbie 
Wallpaper
-tapettimallisto

4830 €
(norm. 69,00)

/rll

Perfect
-laminaatit
KL 23/32

990 €
(norm. 12,90)

/m2

Ideo Pro 7
-seinämaali 9 l
kuiviin sisätiloihin

4990 €
(norm. 62,50)

/kpl

Kaikki Boråstapeter
ja Engblad & Co
-mallistojen tapetit

–30%

O
ak R

eyk
jav

ik

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

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

Tervetuloa! 

Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

ma-la 8-21
su 10-21

Oman kylän kauppasi

SIMONTORI

NOUTOPISTEVUOKRA-
PALJU

TarjoukSeT voimaSSa To-Su 17.-20.9.

Simontori 

Calluna
13 cm, Saksa

179510,- 5,- 5,-

SykSyn koTiin lähikaupaSTa! 

3
kpl

kpl

ltk 4,-5,-
2
kpl

3
kpl

Luonto ja metsä 
kutsuu! rustiikki

kynttilät
130x68 mm

Atria Hiillos 
grillimakkara 
400 g

Friskies Adult  
koiran ruoka 
runsaasti  
lihaa 15 kg

Suomi  
Sytytyspalat
20 kpl

Fazer 
Sininen
suklaa 
200 g

2
kpl


