JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

Tämän lehden välissä on Iin Yrittäjät ry:n lehti
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

YRITTÄJÄT, SEKÄ UUDET YRITTÄJÄT!
NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

Iin kirkko su 24.11. klo 18
Meri-Lapin Oratoriokuoro
solistit ja urkuri

Vapaa pääsy, ohjelma 15 €
Tervetuloa!

Tule yrittäjäksi IIHIN!

Uusi ”Rinteen” hallitus antaa vuoden 2020 alusta investointiavustukset investointihankintoihin.
Avustukset ovat; merkittävät avustukset 50 - 75 % investoinnista + työntekijäavustukset jopa 100 % (ely).

Meriläisentie 138, Ii

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

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

HUOM.! TEOLLISUUSKIINTEISTÖMME SIJAITSEE IIN PARHAIMMALLA PAIKALLA!
TOIMITILA vuokrattavana tai myydään! (Hinnat edulliset / kilpailukykyiset!),
os. Lieksentie 5, 91100 Ii. Kiinteistön tontin koko n. 0,5 ha.

TEOLLISUUSHALLI (56 x 15,5 x h 6 m, noin 5000 m³), kokonaispinta-ala 920 m² jakaantuen:
tuotantotila 700 m² | konttori 120m² | sos.tilat 100 m²
KAIKKI TILAT VAPAANA SOPIMUKSEN MUKAAN 1.11.2019 ETEENPÄIN.

OTA YHTEYTTÄ: Aarno Annola 040 176 9909, aarno.annola@asumaan.com

Miko Böök 040 505 4117 (Ii)
book.miko@gmail.com

www.sisustuspalvelu.fi

Ilahduta yksinäistä senioria
Joulukukalla!
Kampanja käynnissä 25.11.-17.12.
Iin Kukkakaupassa, Haminantie 1

Kehonkoostumusmittaukset
Ii Nättepori
ma 25.11 klo 13.00 – 20.00
ti 26.11 klo 12.00 – 20.00
ke 27.11 klo 8.00 – 16.00
pe 29.11 klo 8.00 – 14.00
Kuivaniemi / Kuivaniemi talo
to 28.11 klo 13.00 – 20.00

Terv
Vap etuloa
aa p !
ääs
y

Kehonkoostumusmittaukseen valmistautuminen
- Tule mittaukseen, kun edellisestä ruokailusta on kulunut pari tuntia.
- Alkoholia ei tule nauttia 48 tuntiin ennen mittausta.
- Ennen testiä ei tule kuntoilla tai saunoa.
- Kaikki metalliesineet tulee poistaa ennen mittausta.

!

Kehonkoostumusmittaus ei sovellu jos
- kehoon on asennettu sähkölaitteita tai metalliesineitä.
- raskauden aikana.

Lisätietoja liikuntaneuvonnasta: iihappens.fi/liikunta

Näin osallistut:
1) Valitse liikkeessä haluamasi kukka. Liikkeessä on
kirjekuoria, joihin on kirjoitettu jo valmiiksi seniorin
etunimi ja ikä. Korttiin kannattaa lisätä oma tervehdys,
sillä se kertoo lahjan saajalle, että ajattelet juuri häntä.
2) Maksa valitsemasi kukka ja jätä nimilappu myyjälle.
3) Kukat toimitetaan vastaanottajille jouluviikolla.
Lahjoittajat ja vastaanottajat pysyvät tuntemattomina.
Yhteistyössä: Oulunkaaren kuntayhtymä, Kotihoito
Iin Kukkakauppa
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IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 21.11. ja to 5.12. klo 14:30.
Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi
luona.
7-iltapäivä to 21.11, to 28.11. ja to 5.12. klo 15 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Lapsikuoro harjoitus to 21.11, to 28.11. ja to 5.12. klo 17 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta to 21.11, to 28.11. ja to 5.12. klo 18 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Kirkkokuoro to 21.11. klo 18:15, ke 27.11. klo 14 ja to 5.12. klo 18:15
Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 22.11. ja pe 29.11. klo 10 – 12 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Sanajumalanpalvelus su 24.11. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Kristus, kaikkeuden Herra, Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina
Markku Jaakkola, avustaa Sanna Karppinen. Kolehti nimikkolähetti
Pauli Vanhasen työn tukemiseen Keniassa (SLEY). Palveluryhmä Alarannan Martat. Kirkkokahvit.
Messu su 1.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kuninkaasi tulee
nöyränä. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Markku Jaakkola, musiikkiryhmä Kirkkokuoro ja Lapsikuoro. Kolehti Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran
kautta. Jakkukylän palveluryhmä. Kirkkokahvit.
Seppeleenlasku Olhavan sankarihaudoille pe 6.12. klo 9:15, Olhavan hautausmaa.
Sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Kiitos isänmaasta. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Sotiemme veteraanien parissa tehtävän hengellisen
työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta. Seppeleenlasku sankarihaudoille jumalanpalveluksen jälkeen pe 6.12.
Sanajumalanpalvelus su 8.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe
Kuninkaasi tulee kunniassa. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen v.
2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.
Lautapeli-iltapäivä su 24.11. ja su 8.12. klo 14 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
W.A.Mozartin Requiem su 24.11. klo 18 Iin kirkko. Meri-Lapin Oratoriokuoro johtajanaan Ville Mankkinen, solistit sopraano Leena
Ylipiessa, mezzosopraano Mirjami Tyni, tenori Arvi Ailinpieti, basso
Arto Perkiö, urkuri Aki Tyni. Vapaa pääsy. Ohjelma 15 €.
Puistoaamu ma 25.11. klo 10 seurakunnan liikunta- ja leikkipuisto.
Varhaisnuorten kerho ma 25.11, ke 27.11, ma 2.12. ja ke 4.12. klo 17
Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Diakonian ja lähetyksen joulujuhla ma 25.11. klo 18 Iin kirkko.
Diakonian ja lähetyksen merkeissä on kokoonnuttu yhteen ystävänkamarissa, porinapiirissä, kolmen polven kerhossa, raamattupiirissä
ja vapaaehtoistyön merkeissä. Joulujuhla alkaa Iin kirkossa, jonka
jälkeen siirrymme seurakuntatalolle joulupuurolle ja nauttimaan
jouluisesta ohjelmasta.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 26.11. klo 12 Iin seurakuntasali.
Vauva-ja taaperoryhmä ke 27.11. ja ke 4.12. klo 10 - 11:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 28.11. klo 13.
Pyhäkoulu su 1.12. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Perheiden jouluaskarteluilta ma 2.12. klo 17:30 – 19 Iin seurakuntatalon kerhohuone. Illan aikana saamme askarrella erilaisia jouluisia
askarteluja, hiljentyä joulun sanoman äärellä. Tarjotaan pientä iltapalaa.
Anna Lapselle Lahja joululahjakeräys Iissä 23.11. - 5.12. Keräystä
varten pystytämme joulukuuset kirkkoherranviraston aulaan Iissä,
Kuivaniemen Kukka Pirttiin ja Micropolikseen. Kuusesta voit ottaa
koristeen, jonka mukana on pakettikortti ja siinä on tiedot lahjan
saavan tytön / pojan iästä. Voit ottaa mukaan myös lahjakassin, jo-
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hon lahjan voi laittaa. Jos lahja ei mahdu lahjakassiin, voit tuoda lahjan muovipussissa. Lahjaa ei tarvitse paketoida. Tuo hankkimasi lahja
ja em. pakettikortti lahjakoriin viimeistään ma 5.12. Seurakunnan
ja sosiaalitoimen henkilöstöt toimittavat lahjat perheille. Keräyksen
järjestävät yhteistyössä Iin Seurakunta, Iin kunnan sosiaalitoimi, Iin
Lions Club, Iin Vuokratalot Oy, Iilaakso Oy, Micropolis Oy.
Lahjoita kassillinen jouluiloa lähimmäisellesi 18.11.-11.12. Haluaisitko ilahduttaa vähävaraista lähimmäistäsi? Voit ostaa kauppalistan mukaiset ostokset, pakata ne kassiin ja tuoda Iin seurakunnan
diakoniatoimistoon p. 040 7376 955 tai taloussihteerille ma 11.12.
mennessä. Itse leivottuja ja valmistettuja tuotteita emme voi ottaa vastaan. Diakoniatyöntekijä jakaa joulukassit apua tarvitseville.
Kauppalista: joulumakeisia, pipareita, puuroriisiä, sekahedelmiä, rusinoita, pähkinöitä, kaupan glögiä tai mehua, perunamuusijauhetta,
liha- tai kalasäilyke ja hedelmäsäilyke.
Lasten kauneimmat joululaulut su 15.12. klo 12 Iin kirkko. Kauneimmat Joululaulut on Suomen Lähetysseuran ja luterilaisten
seurakuntien yhteistyötä. Tilaisuuksissa kerätään jo tuttuun tapaan
kolehti kehitysmaiden lapsille. Suojelijana toimii tänä vuonna Katri
Helena.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Kappelintoimisto on suljettu ke 6.11. - to 12.12.
Kuivaniemen perhekerho to 21.11, to 28.11. klo 10 – 12 ja to 5.12.
klo 10 – 12 Kuivaniemen seurakuntasali.
Sanajumalanpalvelus su 24.11. klo 12 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivän aihe: Kristus, kaikkeuden Herra, Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn
tukemiseen Keniassa (SLEY).
Seurakuntakerho Kuivaniemellä ma 25.11. klo 11 vanhustentalon
kerhohuoneella. Kahvittelua, laulamista ja keskustelua.
Hyryn nuoret laulajat ke 27.11. klo 18:30. Harjoitus Kuivaniemen
rauhanyhdistyksellä.
Nuortenilta to 28.11. klo 15:30, kaikille avoin, ohjelmallinen ilta Majakassa.
Sanajumalanpalvelus su 1.12. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe Kuninkaasi tulee nöyränä. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla
Suomen Lähetysseuran kautta. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle 040 571
8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Seurakuntakerho Oijärvellä ma 2.12. klo 11 vanhustentalon kerhohuoneella.
Seppeleenlasku sankarihaudoille pe 6.12. klo 08:45 Oijärven hautausmaa.
Sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo 10 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe Kiitos isänmaasta. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti Sotiemme veteraanien parissa tehtävän
hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta.
Seppeleenlasku sankarihaudoille jumalanpalveluksen jälkeen pe
6.12. Kuivaniemen hautausmaa
Messu su 8.12. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe Kuninkaasi tulee kunniassa. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku
Jaakkola, avustaa Piritta Aatsinki. Kolehti Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen v. 2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle. Palvelutehtävissä kappelineuvoston jäsenet! Kirkkokahveilla mahdollisuus
tutustua kappelineuvoston jäseniin ja tuoda terveisiä päättäjille! Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit
tilata taksin kotiovelle 040 571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa
Kuivaniemen kappeliseurakunta
Anna Lapselle Lahja joululahjakeräys Iissä ja Lahjoita kassillinen
jouluiloa lähimmäisellesi keräyksistä lisätietoa Iin alueen ilmoituksissa tai seurakunnan kotisivuilta.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi

Toivotamme
Hyvää Joulua 2019 ja
menestystä vuodelle 2020
2x40 (60 € + alv)

YRITYS X
osoite x
Yrityksille
1x50 40 € (+alv 24 %)
Kiitämme
asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta
ja toivotamme
menestyksellistä
uutta vuotta 2020
YRITYS X

Yksityisille
1x50 40 € (sis. alv 24 %)

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta
toivottaa Perhe x

Kohta on joulutervehdyksien aika
Julkaisemme IiSanomissa nro 26 (19.12.2019)
joulutervehdyksiä.
Esimerkkikoot ja hinnat ohessa, 2x40 on 60 € ja
1x50 on 40 € (lis. alv 24 %).
Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille
hintoihin sisältyy alv.
Isommat ilmoitukset sop. mukaan.
Tervehdykset toivomme olevan lehden tekijöillä
15.12. klo 17 mennessä s-postilla
terttu.k.salmi@gmail.com tai
puh. 0400 499 745/Terttu, 0400 385 281/Heimo.

Ti 19.11. Nätteporin auditorio klo 18.00
Ke 20.11. Nätteporin auditorio klo 18.00
Ke 20.11. Kuivaniemen koulu klo 18.00
Su 24.11. Nätteporin auditorio klo 18.00
Ke 27.11. Nätteporin auditorio klo 18.00
Taidekoulun SYYSNÄYTTELY ”Minä, luonto&ympäristö”
Nätteporin näyttelytila. Avoinna 25.11.2019 - 9.1.2020.
Ti 26.11. Juhani Alakärpän yksinlauluoppilaiden
JOULUKONSERTTI Iin kirkko klo 19.00,
vapaa pääsy.
Ti 3.12.

LUKUKAUDEN PÄÄTÖSJUHLA
”Minun Suomeni” Valtarin koulu klo 18.00,
vapaa pääsy.

Ma 16.12. JOULUKONSERTTI Iin kirkko klo 19.00.
Lauluviikon mestarikurssin oppilaat esiintyvät,
vapaa pääsy, ohjelma 5€
(tuotto hyväntekeväisyyteen).
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
Toimittaja Ii
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
ilmo
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 25
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 5.12.2019.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
mielellään to 28.11.2019 mennessä.
jäsenyritys

nomat
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.
Luettavissa jo ilmestymisviikon maanantai-iltana: www.iisanomat.fi

”Syöppä, poika, korppua! sano
Pyörä-Eera, ku kuusen parkin
kontistaan löysi.”

Innostavaa ja osallistavaa
ilmasto-opetusta lukioihin
Iin lukiossa tehdään aktiivisia ilmastotoimia kouluarjessa sekä jatkuvaa
kehittämistyötä
ilmastoopetuksen edistämiseksi. Iin
lukio on mukana mm.
Opetushallituksen
rahoittamassa ja Oulun kaupungin
koordinoimassa
Ilmastonmuutos lukioihin –
hankkeessa, jossa opettajien
lisäksi myös lukion opiskelijoilla on merkittävä rooli
ilmastoasioiden opetuksen
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Opiskelijat
tarkastelevat koulun käytäntöjä ja
arkea ekososiaalisesta näkökulmasta, ideoivat ja toteuttavat muutosehdotuksia
koulun toimintoihin sekä
testaavat
oppimateriaaleja. Lisäksi nuoret vaikuttavat paikallisesti ja ovat
mahdollisuuksien mukaan
osallisina kansainvälisessä
toiminnassa.
Hankkeen
konkreettisena
tavoitteena
on
kehittää lukiolaisille verkkokurssi ilmastoasioiden monitieteelliseen opettamiseen
yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Näytä voimasi -yhteistyössä
saavutamme enemmän!
Osallistuimme Pohjois-Pohjanmaan lukioiden yhteiselle
ilmasto-opetuksen
suunnitteluleirille, joka järjestettiin Oulussa.
Suunnittelupäivänä saimme avattua silmiämme sille, ettei kaiken minkä teemme ilmaston vuoksi tarvitse
välttämättä olla pelkästään
yksilöllistä kamppailua.
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä,
toimittanut Toivo Hyyryläinen

TiisTai 3.12.
Klo 18
ValTarin
Koululla

Näyttämötaiteiden,

musiikin ja
kuvataiteen
oppilaat esiintyvät,
vapaa pääsy!

LUKU
KAUDEN
PÄÄTÖS
JUHLA
”MINUN SUOMENI”

KALASTUSVALVOJAKSI IIJOKISUULLE
Tee meille anomus tehtävään
Valvontakoulutus järjestetään.
Valvontatyöstä maksetaan erillinen korvaus.
Sopii hyvin lisäansioksi.

Ota yhteyttä kala@ii.fi
Hakemuslomake: www.jakokunta.fi
Biologian kurssin oppimisprojektissa opiskelijat istuttavat yrttien siemeniä minikasvihuoneeseen
kasvamaan ja taimet siirretään myöhemmin vesiviljelyjärjestelmään luokan viherseinälle.

Olemme
huomanneet,
että kun lukiossa käymme
läpi ilmastonmuutosta ja
sen vaikutuksia, jää lukiolaisille ajoittain voimaton olo
ja kysymys siitä, että mitä
me oikeasti voimme tehdä auttaaksemme. Suurena riskinä tässä taistossa on
nuorten ilmastoahdistus ja
yksinkertaisesti toivon menettäminen.
Hankkeen suunnittelupäivä oli meille erittäin an-

toisa ja saimme suunniteltua
hyvin, mitä voisimme Iissäkin tehdä tämän hankkeen
avulla.
Yhteiskunnallisella aktiivisuudella autetaan
jopa enemmän, jos saadaan
myös muut toimintaan mukaan ja toivoa touhuun.
Meillä syttyikin monta
ideaa kouluruuasta teemapäiviin. Näin voimme saada
maapallon pelastamisesta
hauskan puuhan, kun se ei
ole pelkästään yksin puurta-

Kaisa Niemelä ja Sonja Mänttäri Iin lukiosta olivat mukana kymmenien muiden Oulun alueen nuorten kanssa ideoimassa ilmasto-opetusta lukioihin.

mista. Eihän kaikkea tarvitse välttämättä kieltää, vaan
voimme tehdä tästä kestävän projektin, johon kaikki
jaksaa ja pystyy osallistumaan omien voimavarojensa mukaisesti.

Tutkivaa oppimista
vesiviljelyprojektissa
Iin lukiossa pilotoimme innovatiivisia
oppimisympäristöjä luonnontieteiden
opetukseen.
Tänä syksynä olemme
saaneet Valion Hiilineutraali maitoketju -hankkeen
kanssa yhteistyössä tehtävässä
opetuskokeilussa
sponsorointitukena
minikasvihuoneen ja vesiviljelyjärjestelmän lukiolle.
SupraGarden-järjestelmän avulla kasvatetaan yrttejä, salaattia ja viherkasveja
luonnontieteiden kursseilla
sekä tutkitaan ravinteiden,
pH:n ja muiden tekijöiden
vaikutusta biomassatuotantoon.
Lisäksi viherseinä puhdistaa sisäilmaa ja lisää
luokkatilan viihtyisyyttä.

Teksti ja kuvat:
Sonja Mänttäri, Kaisa
Niemelä ja Henna Anunti

Pohjois-Iin jakokunta, Etelä-Iin jakokunta,
Osuuskunta Team Kala

KALASTAJAT IIJOELLA!
Kiitokset mätihankintaan osallistuneille.
HUOM. Syksyn siianpyynti poikkeusluvalla.
Pyyntioikeuden varmistamiseksi jatkossa
jokaisen syksyllä siikaa kalastavan on
osallistuttava mätihankintaan.
Lippoajat: saalisilmoitus kala@ii.fi
Lisätietoa: Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat/luvat
Luvat: Nenonen, Jäppinen, Kärkkäinen.
Ota esite mukaan.
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TorreTeamin kautta
huolettomalle lomalle Espanjaan

TorreTeam on suomalaisomisteinen yritys Costa
Blancan Torreviejassa, Espanjan itärannikolla. Yritys
on muutamassa vuodessa
kasvanut yhdeksi suuremmista suomalaisista vuokravälittäjistä Costa Blancalla.
Valinnanvaraa
lomaasunnoksi löytyy noin 110
kohdetta, jotka kaikki ovat
suomalaisten omistamia ja
varusteltu
pohjoismaalaiseen makuun sopivaksi. Ne
tarjoavat kodinomaista asumista hotellihuoneen sijaan.
Kohteiden joukosta jokainen löytää omiin tarpeisiinsa ja kukkarolleen sopivan

huoneiston. Tarjolla on kaupunkiasuntoja Torreviejan
keskustassa, sekä monenlaisia rivi-/paritaloja. Myös esteettömiä asuntoja löytyy,
samoin saunalla ja kylpyläosastolla varustettuja.
Yrityksen omistavat Anne
ja Jari Niklander, jotka sattuminen kautta löysivät itsensä juuri Torreviejasta.
-Vapun jälkeen vuonna 2012 saavuimme paikkakunnalle tietämättä paikasta
muuta kuin sijainnin kartalla. Tarkoitus oli viettää vuorotteluvapaavuosi Espanjan
lämmössä ja kuulostella, löytyisikö täältä toimeentuloa,

Suomessa sosiaali- ja terveysalalla työskennellyt pariskunta kertoo.
Eipä aikaakaan, kun he
huomasivat erään illan päätteeksi ostaneensa TorreTeamin liiketoiminnot asuntojen
vuokrauksen osalta.
-Olihan se aikamoinen
hyppy tuntemattomaan. Sanaakaan emme puhuneet
espanjaa, joten paikallinen
yrittämiseen liittyvä byrokratia oli aluksi hankalaa
hallita, Jari Niklander toteaa,
jatkaen yrittämisen pelisääntöjen Espanjassa olevan epäselvempiä kuin Suomessa.
Kokemukset yrittämises-

Iiläiset Pirjo Rissanen sekä Outi ja Heikki Hautala TorreTeamin välityksessä olevan asunnon kattoterassilla.

tä Espanjan auringon alla
ovat kuitenkin pääosin positiivisia ja pariskunta kehuu
suomalaisten yrittäjien verkoston toimivan Torreviejassa hyvin ja toisiaan tukien.
-Täällä meitä on sen verran vähemmän kuin Costa
del Solilla, että tunnemme
toisemme ja pystymme palvelemaan asiakkaita toisiamme tukien. Hintataso on
myös selkeästi edullisempi,
Anne Niklander vinkkaa lomaa suunnitteleville.
TorreTeam
työllistää
yrittäjäpariskunnan
lisäksi yhden kokoaikaisen työntekijän, sekä useita muita
suomalaisia siivous- ja huoltotöissä.
-Espanjassa
asumisesta haaveileville suosittelen
lämpimästi kokeilua vuokraasunnossa. Jos paikkakunta ja olosuhteet miellyttävät,
voi harkita oman asunnon
hankkimistakin. Yrittäjäksi Espanjaan aikovalle ei voi
kylliksi painottaa edes jonkinlaista kielen hallintaa, Jari
kiteyttää ajatuksiaan uudesta kotimaastaan.
Torreviejan alue tunnetaan suolajärvistään ja niiden

Loma-asuntojen vuokravälitystä Espanjassa
Anne Niklander: +34 634 345 242 Jari Niklander: +34 634 307 965
Sähköposti: anne@torreteam.fi Sähköposti: jari@torreteam.fi

Anne ja Jari Niklander marraskuun aurinkoisena aamuna toimistonsa terassilla.

luomasta mikroilmastosta,
jossa on helppo hengittää ja
nauttia auringon lämmöstä ympäri vuoden. Ei ihme,
että lukuisat iiläiset viettävät syksyn pimeimmän ajan
paikkakunnalla, useat TorreTeamin kautta vuokratussa
asunnossa.

-Iloitsemme
uskollisista asiakkaistamme ja heiltä
saamastamme palautteessa,
Anne ja Jari toteavat, toivottaen hyvää joulun alusaikaa Suomeen ja kaikkia
ottamaan rohkeasti yhteyttä
suunnitellessaan lomaa Costa Blancalle. MTR

Torreviejan Suomi-Kaupasta kotimaan makuja
Torreviejan
Suomi-Kaupasta löydät juuri sen, mitä
Suomesta ikävöit: ruisleivän, Fazerin Sinisen, Pauligin kahvit, suomalaiset
makkarat, jauhot, piimät,

sillit, hiutaleet, mausteet ja
paljon muuta. Lisäksi saatavana on joka päivä tuoreita
leivonnaisia.
Suomi-Kauppaa kaksitoista vuotta pitänyt Pirjo

Miettinen kertoo valikoiman
laajentuneen huomattavasti
vuosien varrella.
-Nykyisin meiltä löytyy
elintarvikkeita myös erilaista ruokavaliota noudattavalle, samoin kuin vaikkapa
gluteenittomia tuotteita.
Suomi-Kauppa palvelee
syyskuun alusta toukokuun
puoleen väliin, jolloin suuri osa suomalaisista lähteen
kesän viettoon Suomeen.
-Alueelle talvet viettävät
ja vakituisesti asuvat suomalaiset ovat parhaimmat
asiakkaat, unohtamatta Torreviejan seudulla lomailevia ja heidän merkitystään
kaupalle. Vuosien myötä
asiakaskunta on jopa nuorentunut, entistä useamman
löydettyä tiensä SuomiKaupalle, Pirjo toteaa.
Suomalaisten hän kertoo
olevan uskollisia asiakkaita,
jotka ovat kiitollisia löytäessään tuttuja tuotteita sammuttamaan Suomi-nälän.
Suomi-Kauppa on vahan
ajan palveleva myymälä,
jossa välillä nauretaan kippurassa tai kuunnellaan asiakkaan elämän tapahtumia.
-Kaupassa käynti onkin
monelle sosiaalinen tapahtuma, jolloin voi keskustella omalla kielellä ja kysellä
neuvoja sekä tavata uusia
Pirjo Miettinen on pitänyt Suomi-Kauppaa Torreviejassa jo
kaksitoista vuotta.

ihmisiä, Pirjo toteaa.
Juttutuokiomme ajoittui
torstaiaamuun, jolloin Rokkikone toi kuorman Suomesta, kyydissään myös
monien kaipaamia pakastettuja marjoa kotimaasta.
-Nykyisin
kuljetukset
Suomesta pelaavat moitteettomasti ja saamme tuoreita
tuotteita joka viikko, kauppias kehuu yhteistyötä Rokkikoneen kanssa. Kaupalla
toimii myös Rokkikoneen
nouto- ja jättöpiste. Matkalaukut ja muut tavarat asiakas pystyy näin helposti
kulkemaan Suomen ja Espanjan välillä.
Suomi-Kaupasta saa tietenkin myös kaikki erikoisherkut, kuten joululaatikot,
kinkut ja mämmit. Joulutuotteiden tilauslistat olivatkin jo ilmestyneet kaupan
tiskille.
Espanjassa kolmekymmentä vuotta asunut Pirjo
Miettinen kertoo suunnittelevansa kaupasta luopumistakin, jos toiminalle löytyisi
jatkaja.
-Polvet alkavat sen verran vaivata, että luopumista kaupan pidosta on
harkittava. Uskollisia asiakkaita en aio jättää pulaan, joten jos lukijoiden joukossa
on yrittäjän uraa Espanjassa harkitsevia, toivon yhteydenottoja, Pirjo kannustaa
Suomen alkutalvessa juttua
lukevia. MTR

Rokkikone tuo joka viikko tavaraa Suomesta. Lonkerot jatkavat
tulliin Malagaan. Sieltä ne palaavat kaupalle ja hintataso on Suomea edullisempi.

Perjantaiaamuna kaupalla riittää vilskettä, osin tuoreiden riisi- ja
perunapiirakoiden. Ne leipoo alueella asuva suomalainen ja niitä
saa myös gluteenittomana.

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN
JA YRITYKSIIN IISSÄ.

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

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

NEFER
riipus

499,-

549,-

EELIS ALEKSI

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256 | www.kulta-aalto.com

040 533 4814

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

Kuivaniemi

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

As Oy Iin
Haminankartano
Jokisuuntie 4, 91100 Ii

Hyvää
joulunalusaikaa
kaikille

Kotisi kesämökkimaisemalla!

RAKENTAMINEN
ALKANUT!

Rakennamme Iijokivarteen koteja
kesämökkimaisemalla
As Oy Iin Haminankartanosta löydät kodin upealla
kesämökkimaisemalla. Tunnelmallinen Iin Hamina,
keskustan palvelut ja upeat jokimaisemat sijaitsevat
kävelymatkan päässä.

Vapaana olevat huoneistot,
näkymät suoraan Iijoelle!
Kerros

Tyyppi

Koko

1. krs

3h+kt+s+p

59,5 m2

1. krs
3. krs

Myyntihinta

Velaton hinta

50 250 €

167 500 €

3h+kt+s+p

2

75,5 m

62 370 €

207 900 €

2h+kt+s+p

45,5 m2

44 370 €

147 900 €

temotek.fi/kodit

TEMOTEK-KODIN SINULLE VÄLITTÄÄ
Jari Alaiso, LKV
p. 045 648 5391, jari.alaiso@temotek.fi
Vesa-Matti Tervonen, LKV
p. 050 343 8857, vesa-matti.tervonen@temotek.fi

Elämänlaatua rakentamassa
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Hallitukselta odotetaan nyt tekoja

Yrittäjäyhdistyksen toiminnan takeena on ollut ja on edelleen aktiivinen toimiva järjestötoiminta. Yrittäjyyden tärkeys ja näkyvyys
ulospäin on parantunut ja sitä täytyy edelleen tuoda enemmän
esille, toteaa Markku Koskela.

Yrittäjyyden
tärkeys huomattu
Olen toiminut Iin Yrittäjäyhdistyksessä 1990 luvulta saakka
yhdistyksen eri tehtävissä ja nyt viimeksi viisi vuotta puheenjohtajana. Tämä kausi onkin nyt viimeinen puheenjohtajana.
Iin Yrittäjäyhdistys on jo 53 vuotias. Yhdistys perustettiin,
kun kunnan ja yrittäjien välille haluttiin toimivat ja joustavat suhteet. Toisena tavoitteena oli yrittäjien tutustuminen
toisiinsa ja yhteistoiminnna lisääminen. Mielestäni näissä tavoitteissa on hyvin onnistuttu. Uusia tavoitteita kannattaa
kuitenkin aina asettaa ja entisiä vaalia ja tarkentaa.
Toiminnan takeena on ollut ja on edelleen aktiivinen toimiva järjestötoiminta. Yrittäjyyden tärkeys ja näkyvyys ulospäin on parantunut ja sitä täytyy edelleen tuoda enemmän
esille. Käsitykseni mukaan kuntalaisten keskuudessa yrittäjyyden tärkeys onkin huomattu mutta on ollut harmillista
seurata tämän päivän yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa, johon Suomen Yrittäjiä ei ole vieläkään otettu
täysipainoisesti mukaan.
Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat ja ovat olleet vuosien
saatossa toiminnassamme mukana, Iin kunnalle sekä niille
lukuisille yhteistyökumppaneille, jotka ovat mahdollistaneet
yhdistyksen toiminnan. Kiitos kuuluu myös teille kuluttajille,
jotka olette ostaneet iiläisten yrittäjien tuotteita ja palveluita.
Kuten yhdistyksen 50 vuotisjuhlassa mainitsin, niin suurin kiitos kuitenkin kuuluu teille kaikille Yrittäjille. Te mahdollistatte omalta osaltanne suomalaisen yhteiskunnan
hyvinvoinnin ylläpitämisen. Vanha sanonta; ”kunnian voi
vain ansaita” pitää edelleen paikkansa.
Te yrittäjät olette ansainneet sen.

Markku Koskela
Puheenjohtaja, Iin yrittäjät

YRITTÄJÄT suhtautuvat mielipidetutkimusten mukaan
Antti Rinteen johtamaan hallitukseen epäluuloisesti. Epäluuloa selittävät erityisesti
muutaman
hallituspuolueen taannoiset vaaliohjelmat,
joissa yrittäjille oli tarjolla lähinnä ankaria veronkorotuksia.
Hallitusohjelma oli kuitenkin pelättyä parempi. Siinä luvattiin, että yrittäjien ja
yritysten verotus ei kiristy.
Asia oli yksi keskeinen keskustan kynnyskysymys hallitukseen menolle.
Säätytalolla sovitussa ohjelmassa on myös monia
yrittäjien kannalta tärkeitä
kirjauksia esimerkiksi yrittäjän uuden alun, maksuaikoja
koskevan säätelyn ja perhevapaiden osalta.
Lisäksi on selkeästi asetettu tavoitteeksi työllisyysasteen nostaminen ja julkisen
talouden tasapaino vuonna
2023. Näiden eteen luvataan
tehdä toimenpiteitä.
MITÄ SITTEN on tapahtunut? Toistaiseksi ei juuri
mitään.
Hallitus on käynnistänyt työmarkkinauudistusten
valmistelun seitsemässä työryhmässä, joissa myös Yrittäjät on mukana. Työ etenee
mutta hyvin verkkaisesti.
Tällä vauhdilla on epätodennäköisesti, että ensi kevääksi
saadaan vaikuttavia ehdotuksia.

Hallituksen johdon on
lisättävä painetta valmisteluun
Yrittäjyysohjelman osalta on
myös aloitettu toimenpiteitä. Esimerkiksi marraskuun
alussa oli Yrittäjyysfoorumi,
jossa teemoja käsiteltiin pää-

ministerin läsnä ollessa. Valmisteluun on tärkeä lisätä
vauhtia, jotta parannusehdotuksia saadaan eduskunnalle.
Lisäksi
hallituspuolueiden pitää lopettaa toistuva keskustelu yrittäjien
verotuksen kiristämisestä.
Jos yrittäjät pelkäävät, että
hallitus aiokaan pitää verolupauksiaan, se heijastuu
väistämättä investoinneissa
ja työllisyydessä.
KIIRE ON nyt tarpeen, sillä taloustilanne Suomen tärkeimmissä vientimaissa on
hidastumassa, mikä ei voi
olla vaikuttamatta suomalaisyrityksiin ja niiden kykyyn työllistää.
Lisäksi on poliittinen kiire. Politiikan kentällä tapahtuu isoja muutoksia, joista
suurimmat ovat perussuomalaisten vahva nousu ja
SDP:n putoaminen. Erityisesti viime mainittu heijastuu hallituksen sisäiseen
elämään ja päätöksentekokykyyn. Paineet väistämättä
kasvavat.
Myös keskustan pitää löytää asioita, joiden varaan
profiloitua. Kuntavaalien lähestyessä ei riitä, että kannatus ei enää vajoa, vaan se on
hyvä saada nousuun.
SDP ja keskusta ovat keskeisimmät hallituspuolueet.
Kummankin uskottavuuden
kannalta on välttämätöntä, että hallituksen talous- ja
työllisyyspolitiikka ei aja karille. Siksi tarvitaan nopeita
toimia yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseksi.

Mikael Pentikäinen
Suomen Yrittäjät
toimitusjohtaja

Mikael Pentikäinen on Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja.

Paikallista -merkki jatkaa kasvua

Paikallista -merkki on kohta
viidelläkymmenellä Iiläisellä yrityksellä. Syksyn aikana

hakemuksen on täyttänytkin
jo viisi uutta yrittäjää.
Tämä on selvä merkki siitä, että iiläiset yrittäjät ovat
ylpeitä Iiläisyydestään ja
kiinnostuneita olemaan mukana Iin resurssiviisaudessa.
Paikallista -yritykset haluavat olla mukana luomassa
yhteistä tarinaa paikallisen
elinvoiman, työllisyyden ja
ympäristöarvojen puolesta.
Ympäristölupauksissa

yritykset ovat tuoneet hienosti esille, miten monipuolisesti he voivat toteuttaa
energia- ja materiaalitehokkuutta.
Osa on miettinyt miten
voivat hyödyntää paikallisia ekologisia materiaaleja
toiminnassaan, ja toiset taas
miettineet enemmän energiankulutuksen vähentämistä.
Myös kiertotalous on
noussut osalla ympäristö-

lupauksen teemaksi. Materiaalien uudelleenkäyttö ja
laitteiden korjaaminen ovat
resurssiviisautta parhaimmillaan.
Paikallista -merkin saa
kun, yrityksen koti- tai toimipaikka sijaitsee Iissä ja työllistää iiläisen yrittäjän tai useita
iiläisiä. Paikallista -merkissä
ovat mukana Iin Yrittäjät ry,
Kuivaniemen Yrittäjät ry ja
Iin Micropolis Oy.

Paikallista -yrityksille on suunnitteilla yhteistä tapahtumaa,
joten seuraathan meitä facebookissa @paikallista.
Paikallista -merkin hakemuksen voi täyttää verkossa www.greenpolis.fi/paikallista
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Ii on maailman näkökulmasta
edelläkävijä ja esimerkki
Ii on ollut monenlaisen huomion kohteena jo pitkään.
Parin vuoden takainen EU
Regio Stars palkinto synnytti kiinnostusta Iitä kohtaan.
Esimerkiksi Portugalin televisio kävi tekemässä juttua
siitä, miten tällainen pieni
Ii voi kilvoitella suurten ja
mahtavien kaupunkien rinnalla ja vieläpä voittaa ne.
Muistan hyvin kuvakavalkadin, jossa esiteltiin kilpailun voittajaehdokkaita.
Pariisi ja Eiffel –torni, Torino ja Elokuvataiteen museo sekä Tallinna ja vanha
kaupunki olivat saaneet rinnalleen kuvan Iistä ja Jäppisen baarista. Muissa kuvissa
paistoi aurinko, mutta Iissä
satoi tuona kuvauspäivänä
vettä. Kuvassa oli jotain Aki
Kaurismäen elokuvista tuttua melankoliaa ja omalaatuisuutta.
Viime keväänä Britannian
yleisradioyhtiö BBC teki parin minuutin videon otsikol-

la Climate Change Heroes
– Ilmastonmuutoksen sankarit. Videossa kuvattiin Olhavan koulun lapsia ja sitä,
mitä he ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja mitä he tekevät
ilmastonmuutoksen
hidastamiseksi. Videota on
katsottu yli kolme miljoonaa
kertaa. Se on suuri määrä,
jopa BBCn kaltaisessa maailmanlaajuisesti toimivassa
yhtiössä. Videossa kuvattiin
Iissä tehtävää ilmastotyötä
hyvin normaalista poikkeavalla, positiivisella tavalla.
Nämä kaksi esimerkkiä
kertovat siitä arkipäiväisestä ruohonjuuritason työstä, jota me Iissä teemme.
Tämä on herättänyt monet
huomaamaan ilmastotyön
moninaisuuden ja uudet
mahdollisuudet. Huoli ilmastonmuutoksesta on niin
suurta, että osa ihmisistä
huolestuu tai jopa pelästyy
ja pahimmillaan passivoituu
ja muuttuu välinpitämättö-

mäksi.
Passivoituminen tai toisten syyttely on pahasta. Nyt
tarvitaan aktiivista ja myönteistä otetta. Asiat ovat
loppujen lopuksi aika yksinkertaisia. Kysymys on siitä,
miten me asumme, miten liikumme tai mitä syömme. Me
teemme asiat niin kuin olemme tottuneet, yhdistelemällä
aiemmilta sukupolvilta opittua ja maailmalta tuotua.
Iin kaltaisissa maaseutupaikoissa luonto vielä hyvin
lähellä, se on osa jokapäiväistä elämää. Moni meistä syö
itse kalastettua tai metsästettyä lihaa ja omassa maassa kasvatettuja vihanneksia.
Keräämme
lähiluonnosta
marjoja ja sieniä. Suurin osa
eurooppalaisista on unohtanut jo tämän tai heidän elinympäristöstä on pelkästään
rakennettua ympäristöä.
Britannian yleisradioyhtiö BBC on tehnyt viikon ajan
dokumenttia Iistä. Olen saa-

nut heidän kanssaan muutamana päivänä kulkea ympäri
Iitä ja keskustella monista
heitä kiinnostavista asioita.
Olen jäänyt miettimään sitä,
kuinka hyvin me oikeastaan
olemme asiamme järjestäneet. Meillä on moni asia
hoidettu hyvin. Pieni Ii on
Euroopan ja Maailman näkökulmasta Iso Ii – edelläkävijä
ja esimerkki.
Se ei tarkoita sitä, että
meidän ei tarvitsisi muuttaa
toimintatapojamme. Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä elämäntapa
on meilläkin vielä tulevaisuutta, mutta olemme hyvää
vauhtia sitä kohti menossa. Asiat eivät tule valmiiksi
kerralla, tärkeää on tiedostaa, mihin suuntaan haluamme kulkea ja millä tavalla
sinne päästään.

Ari Alatossava
kunnanjohtaja

SKY Kosmetologi
Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873

info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

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

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

MYÖS LAHJAKORTIT

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

- Muovialan työt mm. rakentaminen ja
tankkien ja säiliöiden korjaukset
- Pienkoneiden huollot ja korjaukset
- Kirvesmiestyöt, teollisuuden ja
rakennusten kunnossapidot
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Kosmetologipalvelut

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

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

Kunnanjohtaja Ari Alatossava on kiertänyt Iitä BBC:n kuvaaja Sam Farmairin kanssa.
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Ota yhteyttä!
Mareki Tmi Mauri Pirttikoski

Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi
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Yrittäjien aamupalatilaisuudet nousseet hyvään suosioon
Yrittäjien aamupalatilaisuudet ovat koonneet
Iin Yrittäjiä kuukausittain koko syksyn ajan Iin
Micropolikseen eri asia-aiheiden ympärille.
Osallistujia on ollut joka kerta 35-45 henkeä.
Tilaisuudet on aloitettu erinomaisella ja
monipuolisella ravintola Chuan Yin valmistamalla
ja kattamalla aamiaistarjoilulla, jonka on tarjonnut
Iin Micropolis Oy.

Tilaisuuden alkupuolella esittäytyi OSAOn työelämäkoortinaattori
Jaana Riihijärvi OSAOsta.

Digiasiasta kertoivat erikoistutkija Jukka VTT:n Oulun toimipisteestä ja yliopettaja Maarit Tihinen Lapin yliopistosta.

Perjantaina 18.10. aamutilaisuudessa puheenvuoroja ja
eri asioiden esilletuomisia
kuultiin monelta henkilöltä.
Etukäteen luvattuna aiheena oli muun muassa digiasia,
josta kertoivat yliopettaja Maarit Tihinen Lapin yliopistosta ja erikoistutkija
Jukka VTT:n Oulun toimipisteestä. He kertoivat kuinka yritykset voivat varautua
digimuutokseen ja miten digimuutos tehdään suunnitelmallisesti.
Tihisen ja Kääriäisen mielestä digitalisaatio edellyttää asioiden tekemistä
ennakkoluulottomasti uudella tavalla. Se mahdollistaa
esimerkiksi julkisen sektorin toiminnan tehostamisen
ja palvelujen paremman laadun. Se myös luo uutta työtä
ja uusia työpaikkoja. Digitalisaation hyödyntämisessä
on valtava potentiaali tuottavuuden parantamiseksi ja talouskasvun lisäämiseksi.
-Nyt tarvitaan ymmärryksen lisäämistä digitalisaation
kaikenkattavasta luonteesta ja mahdollisuuksista eri
osa-alueilla – sekä yksityisellä sektorilla, julkisissa
palveluissa että yksityisten
ihmisten toiminnassa. Digitaalisuus parantaa työn
tuottavuutta. Se vähentää
tuhlausta ja luo pohjaa kestävämmälle kehitykselle. Digitaalisuus säästää tekemällä
asioita viisaammin ja parem-

min. Pitäkää osaamisestanne
huolta, kannustivat Tihinen
ja Kääriäinen.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava
kertoi
kuntien
siirtyvän yhä enemmän sähköisten palvelujen tarjoamiseen ja käyttämiseen.
-Esimerkiksi kuntien hankintoihin tarjoukset on mahdollista tehdä ainoastaan
sähköisesti. Suurien hankintojen tarjouskisat käydään
Hilmassa. Pienemmissä on
käytössä Klaudia. Siinä ei
ole muuta mahdollisuutta, kuin näitä pitää osata
käyttää. Muuten ei voi tarjouksia tehdä. Iin kunnassa
paikalliset voivat tarjota sähköisesti muun muassa vuo-

sisopimusta aurauksista ja
kuljetuksista. Henkilöstön
hyvinvointipalvelujakin kilpailutetaan. Suuria tarjouksia voidaan tehdä useamman
yrityksen kanssa yhdessä, selosti Alatossava.
Yrityskehittäjä
Noora
Huotari käytti puheenvuoron kunnanjohtajan jälkeen
luvaten yrittäjille neuvontaa
ja opastusta niin tarjousten
tekemisessä, kuin muussakin
yrittäjiä koskevissa asioissa.
Huotari kertoi hänellä olevan pitkäaikaien kokemus
muun muassa yritysten rahoituskuvioiden järjestämisestä. Ota yhteyttä, yhdessä
löydetään vastaukset, lupasi Huotari.
Tilaisuuden alkupuolella
esittäytyi OSAOn työelämäkoortinaattori Jaana Riihijärvi OSAOsta.
-Kun
etsit
ratkaisua
omaan tai henkilöstösi osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin tai työhyvinvointiin,
me autamme. Tulemme
mielellämme tutustumaan
liiketoimintaanne ja kuuntelemaan osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin
tarpeitanne. Suunnitellaan

yhdessä tarpeisiinne parhaiten soveltuvat ratkaisut, lupasi Riihijärvi.
Juhlaguru,
yksinyrittäjä Jenna Antinmaa Oulusta
kertoi, että ”arki on hänelle
yhtä juhlaa ja pyhät työtä”,
kun hän järjestelee yritysjuhlat, virkistys- tai tykypäivät,
promootiot ja asiakastilaisuudet. Tällä kertaa hänellä
oli suklaamaistajaiset ja osallistujilla oli mahdollisuus ostaa mukaansa käsintehtyä
erikoissuklaata.
Yrittäjien aamupalatilaisuuksien organisaattori ja
juontaja Juho Tauriainen oli
sitä mieltä, että digiasioihin ja sähköisiin palveluihin
yrittäjien kannattaa perehtyä
ja käyttää niitä.
Jos näihin ei lähde mukaan, jää kehityksessä jälkeen. Ole parempi kuin
kilpailijasi, lausahti Tauriainen.
Tilaisuudessa jaettiin kaikille arpaliput. Voiton arpomisessa onnetar suosi Lea
Aaltoa.

Heimo Turunen

Arpajaisissa onnetar suosi Kulta-Aalto yrittäjää Lea Aaltoa.

Yritysneuvoja Noora Huotari lupasi apua yrittäjille heitä askarruttavissa asioissa.

Oululainen Anne Kulju Happy&Helthy Finland -yrittäjänä oli kiinnostunut muuttamaan Iihin yrittäjäksi. Keskustelukumppanina oli
valokuvauksen ja videokuvauksen taitaja Kalle Vähäkuopus Rovaniemeltä kertoen tekevänsä yhteistyötä iiläisen Studio-Salaman kanssa.

Aamupalatilaisuudet ovat muodostuneet Iin Yrittäjien merkittäväksi toimintamuodoksi. Tilaisuudet ovat koonneet syksyn aikana eri aiheiden äärelle joka kuukausi nelisenkymmentä osallistujaa.
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Liiketoimintaan kasvua hakukonemarkkinoinnin ja
hakukoneoptimoinnin avulla

Iin Yrittäjien hallituksen jäsen
Juho Tauriainen on organisoinut ja juontanut syksyn kaikki
aamupalatilaisuudet.

Jarno Tuovinen antaa apua yrittäjille liiketoiminnan kasvattamisesta hakukonemarkkinoinnin
ja hakukoneoptimoinnin avulla.

Liisa Tuikkanen veti taukojumpan työhyvinvointia ja yrittäjien jaksamista käsittelevän puheensa päätteeksi.

Iin Yrittäjien aamupalatilaisuus syyskuussa kokosi ravintola Chuan Yihin
Micropolikseen noin neljänkymmenen henkilön osallistujajoukon. Runsaan ja
monipuolisen
ravintolan
laittaman ja Iin Micropolis
Oy.n tarjoaman aamiaisen
jälkeen puhui kevytyrittäjänä toimiva oululainen Hakukone guru Jarno Tuovinen.
Hän antaa apua liiketoiminnan kasvattamisessa hakukonemarkkinoinnin
ja
hakukoneoptimoinnin avulla, kehottaen samalla yrittäjiä
pitämään yhteyttä keskenään.
Kevytyrittäjänä hän kertoi
olevansa ukko.fi -palvelun
kautta.
-Keskity asioihin, jotka
tuottavat sinulle rahaa suoraan ja tee ne mahdollisimman aikaisin päivästä, jolloin
ei sähköposti ja Facebook
ole valloittanut työmuistiasi,
opasti Tuovinen.
Hän neuvoi karttamaan
uutisten lukemista, jolloin saa
lisää työaikaa päivään. Uutisten hän kertoi kuitenkin
masentavan tai ovat muuten vain turhia ja tärkeimmät
uutiset kuulee kuitenkin joltain tutulta. Tuovinen kertoi
kehittävänsä itseään muun
muassa lukemalla kirjoja ja
opiskelemalla.
-Jännittämisestä ja arkuudesta olen päässyt eroon tekemällä töitä sen eteen. Viime
kuukausina olen saanut paljon lisää energiaa ruokava-

lion korjaamisesta ja levon
lisäämisestä. Seuraavaksi tehostan ajankäyttöäni entisestään, totesi Tuovinen.

tavat monipuolinen liikunta;
kävely, pyöräily ja erityisen
hyväksi on liikkuminen metsässä.
Esityksensä lopuksi hän
ohjasi viiden minuutin taukojumpan, johon kaikki osallistuivat.

Yrittäjän jaksamiseen
neuvoja
Yrittäjien jaksamista ja hyvinvointia oli edistämässä yrittäjä Liisa Tuikkanen Iilaakson
Fysioterapiasta.
Hän kehotti kiinnittämään
huomiota työergonomiaan ja
työympäristöön sekä välttämään stressiä. Yleistyneitten
selkävaivojen ehkäisemiseksi
Tuikkanen suositteli harjoittamaan selkälihaksia eri tavoin.
-Niitä täytyy myös käyttää. Kiinnitä huomiota oikeaan istuma-asentoon. Sitä
voidaan tuolin säädöilläkin
vaikuttaa, kertoi Tuikkanen.
Hänellä oli mukanaan istumatyyny, jonka kertoi olevan halpa apuväline tuomaan
liikettä selkään. Esittelyn jälkeen tyyny kiersi kaikkien
osallistujien kokeiltavana.
-Kengät vaikuttavat myös
paljon jaksamiseen ja jalkapohjatkin tykkäävät treenistä.
-Sopiva stressi voi auttaa
tekemään hyviä suorituksia,
mutta on vaarallista, jos se
jää päälle ja hajottaa fyysisesti elimistöä.
Tuikkanen kehotti kiinnittämään huomiota ruokavalioon sekä nukkumaan
riittävästi ja huolehtimaan
hyvästä yöunesta. Sitä paran-

Verkostoituminen kuuluu aamupalatilaisuuksiin olennaisena osana.

Ruokahävikkiä
vähentämään
Tuunataan työtä -hanketta esitteli suunnittelija Päivi Kaukua ja kertoi Iissäkin
syyskuussa toteutetusta hävikkiruokaviikosta.
-Ruokaa menee hukkaan valtavia määriä, jonka
vähentämiseen on nyt laajalti herätty. Hävikin vähentämiseen pystytään myös
henkilökohtaisilla valinnoilla ruokaostoksia tehtäessä,
ruoan laittamisessa ja pakastearkkukin on jokaisessa taloudessa, mainitsi Kaukua.
Puheenvuoroja käyttivät
myös Iin Yrittäjien puheenjohtaja Markku Koskela, joka
innosti yrittäjiä liittymään Iin
Yrittäjien jäseniksi sekä myös
muistamaan Paikallista -ryhmän toiminnan. Yritysneuvoja Noora Huotari kertoi
työhönsä kuuluvan yrittäjien
auttamisen ja tarvittaessa voi
suositella eri asiantuntijoitakin apuun. Tilaisuuden juonsi sujuvasti Juho Tauriainen
ja esitteli myös tulevien aamupalatilaisuuksien aiheita.

Heimo Turunen

Syykuun aamupalatilaisuuden väkeä kuuntelemassa yrittäjien hyvinvoinnista ja liiketoiminnan kasvattamisen vinkeistä.

Aamupalatilaisuudet ovat koonneet mukavasti yrittäjiä yhteen.

Liisa Tuikkasen vetämään taukojumppaan osallistuttiin antaumuksella.
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Iloinen ilta Iissä

Teslan latauspisteen avaus - kimppa-auton
koeajoa – Iin Siltojen esittelyä

Ilmastoareenan kuulumisia ravintolan täyteiselle yleisölle kertoi viestintävastaava Niina Grönholm. Ensi vuonna tapahtumaan tavoitellaan jo 10 000 kävijää.
Iin Sillat Hotelli-Camping
-yrityksessä vietettiin keskiviikkona 13.11. iltaa iloisissa merkeissä. Ulkona
pihalla avattiin juhlallisesti kaksi uutta Tesla sähköautojen latauspistettä sekä yksi
tavallisiin sähköautoihin sopiva latauspiste. Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC:n
kuvaaja kuvasi tilanteita ja
ohjasi yleisöä kokoontumaan,
että mahdollisimman moni
pääsi tv-kuviin. Kunnanjohtaja Ari Alatossava ja Iin siltojen yrittäjä Melissa Jovanen
esittelivät illan ohjelmaa sujuvasti myös englannin kielellä.
-Iin kunnassa hiilen päästöjen vähentämiskampanjassa otettiin ensimmäiset neljä
sähköautoa käyttöön vuonna 2014. Ne uusittiin vuonna
2017 nykyisiin autoihin, joilla
on noin 200 kilometrin käyttösäde. Nyt autoa vuokrataan
edullisesti ilta- ja viikonloppuaikoina myös kuntalaisille.
Kunnassa on useita sähkön
latauspisteitä, joihin sähkövirtaa tuotetaan vedellä, tuulella ja auringolla. Nyt uudet
latauspisteet avataan myös
Iin Silloilla, selosti Alatossava
suomeksi ja englanniksi.
Kunnan sähköisen kimp-

pa-auton vuokrauskäytäntöä
esittelivät CarDen Oy:stä toimitusjohtaja Aleksi Savela ja
myyntijohtaja Elias Poukkula. He kertoivat valinneensa
kimppa-ajoon helposti käytettävän auton, jota oppii nopeasti käyttämään. Autossa
on peruutuskamera ja pysäköintitutkat eteen ja taakse. Auto opastaa ajamiseen
omassa
järjestelmässään.
Käytössä on auton käyttöön
liittyvissä asioissa myös asiakaspalvelu, joka auttaa arkisin kello 8-21, kertoivat
Savela ja Poukkula.
Vuokrattava kimppa-auto oli paikalla tutustumista ja
koeajoa varten, jota tilaisuutta monet käyttivätkin hyväkseen.
Iin Siltojen yrittäjä Melissa Jovanen kertoi uudesta
50-paikkaisesta ravintolasta,
joka oli remontoitu vanhan
verstasrakennuksen tiloihin.
Marraskuun alusta ovat olleet käytössä myös anniskeluoikeudet.
-Pikkujoulu- sekä eri juhlien ja tilaisuuksien varauksia
on tullut mukavasti. Iin Sillat
on avoinna ympäri vuoden.
Talviaikaan majoituspuolella on remontoituna 10 hotel-

lihuonetta ja talviasuttava
saunallinen mökki, joihin
maksimissaan mahtuu 60
henkeä samalla aikaa. Yrityksessä työskentelee kahdeksan henkeä, kertoi Jovanen,
joka toimii yrittäjänä yhdessä aviomiehensä Shawna Jovasen kanssa.
Puheiden jälkeen Teslan
latauspisteessä oleva nauha
leikattiin juhlallisesti, jota tilannetta BBC:n kuvaaja Sam
Farmar myös tiiviisti kuvasi. Tilaisuuden lopuksi siirryttiin sisätiloihin, jossa oli
ravintolatiloihin tutustumista, tarjoilua ja Ilmastoareenan
kuulumisista kertoi viestintävastaava Niina Grönholm.
Hän kertoi viime elokuun
IlmastoAreena -tapahtumassa vierailleen 6500 kävijää.
Päälavalla oli kaikkiaan yli 50
puhujaa ja IlmastoTorilla yli
50 erilaista näytteilleasettajaa. Erilaista sivuohjelmaa oli
myös valtavasti molempina
päivinä. Ensi vuonna päivämäärät on varattu elokuulla 21.-22. päiviksi ja paikkana
on edelliskerran tapaan Huilingin tapahtuma-alue.
Mahtavaa, että iiläiset
ottivat
tapahtuman omakseen, iso kiitos

siitä. Ensi vuoden ohjelmateemoja mietitään parasta-aikaa ja luonnollisesti
festivaaleja kehitetään eteenpäin. Kaikki palaute ja ideat
ovat tervetulleita. Kävijöiden
lisäksi toivomme edelleen
mukaan paikallisia yrityksiä,
yhdistyksiä ynnä muita toimijoita mukaan tarjoamaan
tuotteita ja palveluja, kertoo
Grönholm.
Grönholm iloitsee, että
Iin upea ilmastokasvatustyö koululaisten ja opiskelijoiden parissa on huomattu
niin kotimaassa kuin maailmalla. Marraskuussa iiläisiä
koululaisia kuultiin komissaariotason
tilaisuudessa
Brysselissä ja lisäksi kolme
koululaista kävivät haastattelemassa
presidentti Tarja Halosta. Haastattelut ovat
nähtävissä IlmastoAreenan
nettisivuilla ja somekanavilla
joulukuussa.
Ii on mahtava suunnannäyttäjä ilmastoasioissa.
Ei ihme, että Iso-Britannian
yleisradioyhtiö BBC on myötänsä tekemässä ilmastoaiheisia juttuja täällä, lausahti
Grönholm.

Heimo Turunen

Iloinen ilta Iissä -tapahtumaan Iin Silloille oli kokoontunut reilu 50 hengen joukko, joka pääsi myös Iso-Britannian BBC tv-kuviin.

Hotellivieraita otti vastaan Iin Siltojen monitoimityöntekijä Tiina
Vedman.

Iin kunnan sähköauto toimii kimppa-autona iltaisin ja viikonloppuaikoina. Auto oli koeajettavana Iloinen ilta -tapahtumassa.

Kunnanjohtaja Ari Alatossava ja matkailuyrittäjä Melissa Kovanen
leikkasivat nauhan Iin Siltojen pihalla uusien Teslan sähköautojen
latauspisteiden käyttöönoton merkiksi.
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Iin Yrittäjien toimintaa
jatketaan perinteitä
noudattaen

Heimo Turunen lukemassa sunnuntain tekstiä

Palveluryhmä
jumalanpalveluksissa
Iin Yrittäjät osallistuvat seurakunnan kanssa yhteistoimintaan jumalanpalvelusten
palveluryhmällä, joka toimii
pari kertaa vuodessa. Tehtäviin kuuluu muun muassa
tekstien lukeminen ja tar-
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vittaessa kolehdinkannossa
avustaminen. Elokuun lopun sunnuntain jumalanpalveluksessa olivat mukana
Markku Koskela ja Heimo
Turunen, joka luki sunnuntain tekstit.

Iin Yrittäjien syyskokous pidetään perjantaina 22.11. kello 18.15 Iin Micropoliksessa.
Kokouksessa valitaan Iin
Yrittäjien puheenjohtaja sekä
hallituksen jäseniä.
Toimintasuunnitelmassa on kirjattu tavoitteena
olevan vuonna 2020 paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien
edun ajaminen, järjestötoiminnan vahvistaminen sekä
toimialueensa
taloudellisten, henkisten ja sosiaalisten
voimavarojen
kasvattaminen. Paikallista -hankkeen
toimintaan osallistutaan aktiivisesti. Syyskokouksessa
julkistetaan yhdessä Iin kunnan kanssa vuoden yrittäjäpalkinnon saaja yhdistyksen
valintaperusteiden mukaisesti. Lisäksi valitaan ja palkitaan alle 35-vuotias Iin
Nuori Yrittäjä, tämäkin yhdessä Iin kunnan kanssa.
Jäsenet voivat esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus tulee kutsumaan
kokouksiinsa kunnan elinkeinotoimen
virkailijoita
ja luottamushenkilöitä tai
muun alan erikoistuntijoita riippuen kokouksissa käsiteltävästä asiasta. Hallitus
muodostaa tarvittaessa myös

eri alojen toimikuntia.
Yhteistyötä kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa jatketaan
pitämällä yhteyttä Iin kunnanhallitukseen ja yrittäjävaltuutettuihin. Toimitaan
aktiivisesti Iin kunnan elinkeino-ohjelman laatimisessa
ja sen toteuttamisessa.
Iin lukion oppilaiden yrittäjätapahtumaan osallistutaan lukiolaisten ehdoilla ja
pidetään koulutoimeen yhteyttä, osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan
Iin markkinoille, järjestetään kevät- ja mahdollisesti
syysretki, jatketaan kuntayhteistyötä, osallistutaan Iin
yritystoiminnan kehittämishankkeisiin ja osallistutaan
nuorisokasvatukseen eri projektien puitteissa.
Kuluvan vuoden aikana
suosituksi nousseita aamupalatilaisuuksia järjestetään
yhteistyössä Iin Micropolis
Oy:n sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kokouksen jälkeen siirrytään viettämään vapaamuotoisempaa pikkujoulua, jossa
palkitaan yhteisesti Iin kunnan kanssa Iin Vuoden Yrittäjä sekä Iin Nuori yrittäjä.

VAIN 1 kpl jäljellä!

Sopii erinomaisesti varastoksi, harrastustilaksi tai
yritysten käyttöön sen muokattavuuden vuoksi.
Siihen on myös mahdollisuus rakentaa
parvi, Wc ja pieni keittiö.

SALERA Oy rakentaa uusia omakotitaloja
Mujuntielle Iin keskustaan.
Työt käynnissä!!!

Valittavana kolme eri kokoista omakotitaloa.
Esim: 4h, k ja autokatos,var 186 900 eur.
Avaimet käteen myös pihatyöt valmiina.

www.salera.fi

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

Uusia jäseniä Iin Yrittäjiin
Iin Yrittäjiin on liittynyt jäseneksi viime kesästä lähtien uusiksi jäseniksi BH Group Oy yrittäjänä Juho Backman, Shuan Yi ravintola Yan Zhang, Kylätalkkari
Service Oy Marko Kantola, Maalausliike Ari Eriksson
Oy Sami Eriksson, Masan Mässy Oy/Step In-Grilliravintola, Pottu ja Poika Oy Riikka liikavainio, Pöllönpoi-

UUSIA TALLI/VARASTO-OSAKKEITA
Iin Kauppatielle

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

kanen Oy/Iin Sillat Melissa Jovanen, Rakennuspalvelu
Puusta Oy Sauli Laakkonen ja Raktell Oy Keijo Karttunen.
Jäseniä on nyt kaikkiaan 117 sekä kaksi senioriyrittäjien jäsentä. Tervetuloa Iin Yrittäjien toimintaan!

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

K&K Forest Oy Iin Yrittäjien uusin jäsen
Heinäkuussa
perustettu K&K Forest Oy on Timo
Kyngäksen ja Juha Karjalaisen yhteisyritys, jonka toimialana on koneurakointi ja
puunkorjuu. Molemmilla on
kymmenen vuoden kokemus metsäkonealasta työn-

tekijänä.
-Laitoimme
molemmat
oman koneen ja nyt muodostamme koneketjun, jolla hoituu sekä puiden kaato että
ajo, Timo Kyngäs kertoo.
K&K Forestin toiminnan
hän toteaa lähteneen hyvin

KULUNVALVONTAKORTILLA JOKA
PÄIVÄ AVOINNA KLO 05.00-24.00

liikkeelle, suurimpina työnantajina Iin ja Koillismaan
Metsänhoitoyhdistykset.
Vaikka kilpailu alalla on
kovaa, uskoo Kyngäs töitä löytyvän jatkossakin.
Liittymisen Iin Yrittäjien jäseneksi hän toteaa olleen

luonnollisen valinnan ja yhteistyön yrittäjien välillä toimivan Iissä hyvin.
-Olemme käyttäneet ja
käytämme paikallisia palveluita aina kun se on mahdollista, Timo toteaa. MTR

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

www.ppy.fi
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"
SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN
KERÄYSTÄ
Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut,
isot kuin pienetkin erät.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

Iin alueen taksit
yhdestä numerosta

0200 81 000

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm

Kelan suorakorvausmatkat
numerosta 0800 93150
Myös Valopilkku-sovellus!

KONE- ja KAIVUTYÖ

ALASAARELA
Arto Alasaarela 0400 686 252

Aidosti yrittäjän arjessa
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokous oli torstaina
31.10. Oulussa. Puheenjohtajana jatkaa toisen vuoden
kaksivuotisesta kaudestaan
oululainen Jussi Riikonen.
Nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti hallituksen
jäsenten erovuoroisten tilalle
valittiin Jukka Mursu Kuusamosta, Lauri Mikkonen
Kiimingistä, Miika Sutinen
Kiimingistä, Heidi Hannus
Oulaisista ja Kirsti Paloniemi Oulusta. Tanja Heikkosen
tilalle yhden vuoden paikalle valittiin Leena Tähti Kempeleestä. Varajäseniksi Harri
Heikkilä Pyhäjärveltä ja Auli
Lukkarila Oulusta. Hallituksessa jatkavat jäseninä Jani
Huotari Muhokselta, Risto
Huovinen Oulusta, Eija Hämäläinen Oulusta ja Sebastian Stenfors Oulusta.
Vuoden paikallisyhdistyksen puheenjohtajana palkittiin Raahen Yrittäjien
puheenjohtaja Sanna Salo.
Vuoden 2019 Yksinyrittäjäpalkinto luovutettiin Heidi Hannukselalle Oulaisista,
yritys Piha- ja vihersuunnittelu Villa Garden Heidi Hannus.
Toimintasuunnitelmassa ensi vuodelle teemana
on ”Aidosti yrittäjän arjessa”. Tämä tarkoittaa sitä,

PPY:n puheenjohtaja Jussi Riikonen keskustelemassa Iin yrittäjien kokousedustajien Juho Tauriaisen
ja Heimo Turusen kanssa.
että aluejärjestössä tunnetaan yritysten tarpeet, osataan nostaa oikeita asioita
esille ja rakennetaan yrittäjien palveluista konkreettisia
ja yrityksiä tukevia. Jäsenyys yrittäjäjärjestössä koetaan hyödylliseksi. Arvoina
ovat rohkeus vaikuttaa,
halu auttaa ja yhdessä tekeminen. Toiminta-ajatuksen
”läsnä yrittäjän arjessa”, ennakoi yritysten toimintaympäristön muutokset ja haluaa

aktiivisesti parantaa yrittämisen olosuhteita.
Painopisteinä vaikuttamisessa ovat: Työvoiman saatavuuden
parantaminen,
Soteuudistus, kuntayhteistyö, oman elämänsä sankarit
-vaikuttajaverkosto, Investointien ja logistiikan kehittäminen, alueellinen koulutus
tukee elinkeinoelämää ja hyvät palvelut jäsenille. Jäsenmäärä pyritään pitämään yli
4000 jäsenyritystä.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjillä todettiin olevan hyvät
toimintaedellytykset tukea
yrittäjien kasvua ja edistää
yrittäjyyden toimintaympäristöä. Asiantuntevan henkilökunnan ja aktiivisen
luottamushenkilöverkoston lisäksi aluejärjestössä
panostetaan toiminnan digitaaliseen kehittämiseen ja
tältä osin uskotaan, jäsenkokemus ja jäsenpysyvyys paranevat selkeästi. HT

kuljetusliike

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

Syyskokouksessa läsnä olleet PPY:n hallituksen jäsenet Jussi Riikonen, Auli Lukkarila, Miika Sutinen, Leena Tähti, Jukka Mursu, Risto Huovinen, Heidi Hannus ja Eija Hämäläinen.

PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt
p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi

MR Nuohous Oy

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

040 7627 168
ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21

www.pohjoistavoimaa.fi
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UUTTA TYÖTÄ JA LIIKETOIMINTAA
KIERTOTALOUDESTA
Tuunataan työtä -hanke on ESR-rahoitteinen Iin kunnan ja
Micropolis Oy:n yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda uusi työllistämisen toimintamalli osallistamalla
ja työllistämällä iiläisiä kestävän kehityksen, resurssiviisauden
ja kiertotalouden periaatteita hyödyntäen.
OLISIKO YRITYKSELLESI MAHDOLLISTA SAADA
UUTTA TULOA SIVUVIRROISTA?
Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada yritysten sivuvirrat ja
hukkamateriaalit hyötykäyttöön ja sitä kautta edesauttaa paikallisia työllistymään. Materiaalien sivuvirroista tuotteistetaan
uutta liiketoimintaa ja uutta työtä kiertotalousajattelua hyödyntäen. Muun muassa, jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttö
voi tarjota uutta työtä ja liiketoimintaa. Sivuvirtaselvitys toteutetaan yritysvierailuilla, joissa selvitetään yrityksen tuottamien
ylijäämämateriaalien määriä ja mahdollisia materiaalitarpeita.
Toisen yrityksen jäte voi olla hyödyllinen materiaali toiselle. Selvityksen perusteella lähdetään kehittämään materiaalien käyttöä.

Iin Yrittäjien osallistujia juhlapöydässä.

Maakunnallinen Yrittäjäjuhla
Kempeleen Zemppi Areenalla
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien Maakunnallinen yrittäjäjuhla yrittäjän päivän
viikolla 7.9. kokosi noin 300
henkeä uudelle Kempeleen
Zemppiareenalle. Juhlavieraita viihdytti laulaja Samuel
Edelmann ja Lauluyhtye

Suora Lähetys, jonka tummanpuhuva rytmikäs soundi
sai Samulin musiikin ja kappaleet mahtavaan lentoon.
Muusikon uransa ohella yli
viidessäkymmenessä elokuvassa ja tv-elokuvassa näytellyt Edelmann on tehnyt

Orkestra Suora Lähetyksen
kanssa yhteistyötä jo useamman vuoden ajan.
Juhlassa esiintyi myös
Stand-up koomikko Tommi
Mujunen sekä bilebändinä
Joku paikallinen bändi. Maakunnallinen yrittäjäpalkinto

luovutettiin haapavetiselle
Tiina Erissonille, yritys Nevalanmäen Perhekodit Oy.
Iin ja Kuivaniemen Yrittäjät
matkustivat juhlaan yhteiskyydeillä. HT
.

ETSITKÖ TYÖNTEKIJÄÄ?
Hankkeen kautta on mahdollista saada palkkatukea työntekijän
palkkaamiseen taikka löytää kevytyrittäjänä tai yrittäjänä toimiva yhteistyökumppani. Hankkeella on asiakkaina iiläisiä eri alojen osaajia, jotka etsivät työtä. Suurella osalla heistä on oikeus
palkkatukeen, mikä tarkoittaa, että työnantajalle korvataan osa
uuden työntekijän palkkauskustannuksista. Korvauksen määrä riippuu palkattavan henkilön palkkatukioikeudesta, mutta
useimmiten se on 30-50 % palkkauskustannuksista. Hankkeen
kautta palkkatukea on mahdollista saada 31.05.2020 asti.
Hanke auttaa mielellään kaikissa palkkatukeen ja sen hakemiseen liittyvissä asioissa. Hanke järjestää myös työnohjaussparrausta ja lisäkoulutusta esimiehille sekä työyhteisöille
koskien lisätukea tarvitsevien työntekijöiden perehdytystä.

Palkkatuki ja työllistäminen
Maija Tahkola, projektipäällikkö
p. 040 846 5116, maija.tahkola@ii.fi
Yritysten sivuvirrat ja Paikallista -merkki
Petri Leppänen, projektikoordinaattori
p. 040 753 8381, petri.leppanen@micropolis.fi

Iiläistä Kauneushoitolayrittäjä Outi Kantolaa suosi arpa- Illan pääesiintyjä oli laulaja Samuel Edelmann ja Orkestra Suora Lähetys
onni, sillä hän voitti illan arvonnassa 1000 euron Kalevan
tuotteiden lahjakortin.

Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

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

040 828 9497

Huhtikuja 24, 91100 Ii
Kuivaniemen Yrittäjät olivat lähteneet juhlimaan suurella joukolla.

Muista kotitalousvähennys
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Kuivaniemen Yrittäjien iltakahvit
Kuivaniemen Yrittäjät ry:n

SYYSKOKOUS
JA PIKKUJOULU
lauantaina 14.12.2019
klo 18.30 Kievarissa.
Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Vuoden Yrittäjän palkitseminen.
Kuivaniemen Yrittäjät ry tarjoaa
jouluaterian jäsenille puolisoineen.
Ilmoittautumiset torstaihin 5.12.2019
mennessä Arille p. 050 441 3121
tai Arjalle 040 561 8422.
Tervetuloa!

Yli-Iin Puu ja Turve

Kuivaniemen Yrittäjien iltakahvitilaisuudessa
keskiviikkona 13.11. vallitsi
erittäin lämminhenkinen ja
innostava ilmapiiri. Puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi
toivotti tervetulleeksi kuulijat. Keskusteltiin ajankohtaisista aiheista ja pohdittiin
Kuivaniemen alueen kehittämistä. Mukana kahvitilaisuudessa oli yhteistyötahoja
esittelemässä palveluita yrittäjille. Iin yrityskehittäjä
Noora Huotari esittäytyi ja
kertoi yritysneuvontapalveluiden mahdollisuuksista:
- Ei kannata yksin pohtia liikaa, esimerkiksi rahoitushakemuksissa voi neuvoa
kysymällä saada tuntien ajallisen säästön. Tiedän useita
yrittäjiä, jotka ovat pähkäilleet
rahoitushakemuksien
kanssa ja neuvonnan avulla
saatu nopeita ratkaisuja asiaan, totesi Huotari.
Oulun
seudun
ammattiopistolta,
OSAO:lta
alueen työelämäkoordinaattori Jaana Riihijärvi kertoi osaamisen lisäämiseen
räätälöidyistä uusista koulutusratkaisuista.

- Jos yrityksellä on tarvetta lisätä työntekijöiden
tai yrittäjän omaa osaamista,
voidaan suunnitella tiettyyn
tarpeeseen soveltuva koulutus kokonaisen tutkinnon sijaan, opasti Riihijärvi.
Tuunataan työtä hankkeelta Maija Tahkola ja
Petri Leppänen kertoivat
työllistämiseen liittyviä mah-

dollisuuksia. Maija kannusti yrittäjiä tarttumaan
rekrytointi tukiin, joita Tekeskuksen lisäksi Iin kunta
on räätälöinyt työllistämisen
tueksi.
-Meihin voi olla yhteydessä tukien hakuun liittyvissä
asioissa ja voimme opastaa
hakemuksien täyttämisessä,
sanoi Tahkola.

Petri Leppänen kertoi
hankkeella tehtävästä sivuvirtaselvityksestä.
- Etsimme yritysten tuotannosta syntyviä sivuvirtoja, joista voitaisiin löytää
uusia ratkaisuja ja mahdollisesti uutta liiketoimintaa, totesi Leppänen.

Kuivaniemen Yrittäjät

Kuivaniemen Yrittäjien iltakahvitilaisuudessa vallitsi lämminhenkinen ja innostava ilmapiiri.
Kuva Noora Huotari.

Metsänhakkuupalvelut
vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266, 91100 Ii
timo.ojala@pp9.inet.fi

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

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

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE

30

VUOTTA

www.mtkuukkeli.fi
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmiskodit laatua ja palvelua arvostaville
yli 30 vuoden
kokemuksella.

Soita 0400 391 855
30

A

VUOTT

www.iinmetsatyo.fi

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

ÄLÄ TINGI
LAADUSTA,
VALITSE
KODIKSESI
JT-TALO

Alina järjestää
joulun kotiisi
Puhtaassa kodissa on viihtyisää ottaa
joulu vastaan. Alina hoitaa puolestasi
joulusiivouksen lisäksi myös muut
valmistelut aina ruuanlaitosta asiointiin.
Tee tilaus tai kysy lisää:
Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi
Kirkkotie 7, 91100 Ii

Puh. 044 455 6560

sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi
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Yrittäjien syysretki Kuopion Rauhalahteen
Iin Yrittäjät ry teki perinteisen syysretken 27.-29.9., tällä kerralla matka suuntautui
Kuopion Rauhalahteen. Ohjelmassa oli yhdessäolon ja
kylpylähotellin
tarjoamien palvelujen lisäksi muun
muassa tukkilaisesitys Jätkänkämpän rannassa, joka
sijaitsi 600 metrin päässä
hotellista. Hannu Kettunen
esitti tukkilaisohjelmaa, joka

oli iiläisille tuttuakin tutumpaa, koska Iissä on tukkilaisperinteitä aina vaalittu.
-Näimme
tukkialaisvalan, rullauksen, sestomisen ja
evästen syönnin tukin päällä,
ja samalla Hannu Kettunen
kertoi
tukkilaistaustoista
hauskasti Savon murteella,
kertoivat matkalaiset kokemuksiaan.

Rauhalahti on vuonna 1981 avattu kylpylähotelli Leväsen kaupunginosassa Kuopiossa. Kylpylähotellin lähistöllä Katiskaniemessä on vierasvenelaituri ja muutaman sadan metrin päässä
etelässä pitkään Kuopion kaupungin omistuksessa ollut Rauhalahden leirintäalue ja kesäisin alueella on esiintynyt myös
Kuopion kesäteatteri. Noin 600 metrin päässä kylpylähotellista sijaitsee ravintola-korpimökki Jätkänkämppä, jossa toimii
muun muassa ”mualiman suurin savusauna”.

Iin Yrittäjät vierailivat noin
600 metrin päässä kylpylähotellista sijaitsevalla Jätkänkämpällä, jonka rannassa
he seurasivat tukkilaisnäytöstä.

Hannu Kettusen esityksessä nähtiin muun muassa tukkialaisvala, rullausta, seistomista ja eväitten syömistä tukin päällä.

Tervetuloa kirkkoon
Puh. 040 708 8146

Liikkuva huolto - siellä missä tarvitset

konehuoltopaakkola@gmail.com

www.konehuoltopaakkola.fi

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

www.iinseurakunta.fi







YLEIS- JA ERIKOISLÄÄKÄRIT
HAMMASLÄÄKÄRIT
FYSIOTERAPIA

Haukiputaan Lääkärikeskus
Jokelantie 1,
90830 HAUKIPUDAS

Ajanvaraus internetissä 24h! www.hha.fi

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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puhtaasti
tuulivoimalla
www.megatuuli.fi

www.iinjh.fi

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

Monipuolista palvelua:
Jäteastioiden
tyhjennys
Roskalavojen
vuokraus/tyhjennys

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

"

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

nro 24
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Palveluhakemisto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni Alaranta Elias Sundquist Larissa Tursas

HIERONTA •KAUNEUDENHOITO

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

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

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Maksniementie 28, Maksniemi

Varaa aikasi
040 528 2208

Teemme erilaisia siivouksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii
Myös kotikäynnit tarvittaessa.

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

www.kunnostamo.com

KUNTO
KLUBI

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

WWW.MONIXI.FI P. 045 2733 180

SIIVOUSPALVELUT

SIIVOUSTOIMET

JALKAHOITOA
Jalkahoitoja Iin alueella

040 962 6504

PitoPalvelu

040 575 7192

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

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

hakkilataina@gmail.com

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

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

Kaikenlaiset
juhlatarjoilut

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

Uutta!
ePassi käy
maksuvälineenä
jalkahoitoon

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Parturi-kampaamo

KAUNEUSKUJA
Nettiajanvauraukset:
www.timma.fi/kauneuskuja
040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

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

MARRASKUUSSA TEHDYISTÄ KOTISIIVOUSTILAUKSISTA ALENNETUT HINNAT!
Kysy myös: * sotaveteraanien kotiapu * rakennustyömaasiivoukset

Tilaukset: 044 971 9161

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori
PAINOTUOTTEITA
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

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

www.vkkmedia.fi

YRITTÄJÄ!
Ilmoita
Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä
p. 0400 499 745!

Lue IiSanomat
netistä:
www.iisanomat.fi
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Nuorten mielen tukemisessa
keskitytään vahvuuksiin ja
voimavaroihin
Nuorille suunnatut mielenterveyden ja hyvinvoinnin
tukemisen palvelut puhuttavat valtakunnallisesti paljon.
Valitettavasti keskusteluissa
nousee esiin ennen kaikkea
yläkouluikäisten
nuorten
palvelujen vähäiset resurssit
tai niiden puuttuminen, pitkät jonot, tai että palveluiden
toimintatavat eivät kohtaa
nuorten maailmaa. Palvelujärjestelmämme ei pysy
tämän päivän ilmiöiden perässä, jolloin toimintamalleja on tarkasteltava luovasti ja
tiiviissä yhteistyössä eri palvelusektoreiden kesken.
Nuoren ihmisen elämänvaihe on haasteellista
murrosiän keskellä. Itsenäistyminen, jatko-opinnot,
kaveri-, seurustelu-, tai perhesuhteet saattavat kuormittaa elämää paljon, ja se
voi näyttäytyä esimerkiksi vaikeutena keskittyä koulunkäyntiin. Lisäksi erilaiset
mielenterveydelliset ongelmat ovat yleisiä myös nuorten keskuudessa, ja tällöin
oikeanlaisen ja riittävän hoidon ja tuen saanti on erityisen tärkeää.
Oulunkaaren
kuntayhtymässä Iin perhe- ja
terveyspalveluiden yhteiskehittämisen tuloksena on
rakennettu Mielen tuen -toimintamalli, jonka tarkoituksena on tukea nuoria silloin,
kun haasteet elämässä ottavat ylivallan. Palvelun keskiössä ovat nuoret, joilla on
esimerkiksi sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä haasteita, psyykkistä oireilua kuten
masennus-, ahdistuneisuus-,
tai paniikkioireilua, vakavia koulunkäyntiin liittyviä
vaikeuksia, itsetuhoisuutta,
runsasta päihteiden käyttöä
tai vaara syrjäytyä.
Työssämme Mielen tuen
-palvelussa eli MieTussa
työskentelyn pääpaino on
yksilötyössä nuoren kanssa.
Toisella meistä on sosiaaliohjaajan ja toisella psykiatrisen
sairaanhoitajan
koulutus,
ja jompi kumpi toimii aina
nuoren
omatyöntekijänä. Mahdollisuus on toimia
myös työparina. Työskentely
rakentuu
nuoren
kanssa siten, kuinka se nuorelle parhaiten sopii. Usein

Piritta Kangas, Oulunkaaren jälkihuoltonuorten ohjaaja Iissä

jalkaudumme nuoren omaan
toimintaympäristöön,
esimerkiksi kotiin tai koulun tiloihin. Toisille sopii kävelyt
luonnossa, toinen tykkää istua säkkituolissa kahvikupin
kanssa. Keskiössä ovat erilaiset keskustelut, harjoitukset
ja toiminnat – mitkä vain parhaiten tukevat nuorta hahmottamaan ja jäsentämään
tilannettaan ja pohtimaan
ratkaisumalleja siihen, miten elämän haasteissa päästään eteenpäin. Työskentely
on luottamuksellista ja pitkäkestoista sekä nuoren omista
tarpeista lähtevää.
Tavoite on löytää nuoren
vahvuudet ja voimavarat,
joita tukemalla ja vahvistamalla lisätään nuoren elämänhallintaa, osallisuutta,
hyvinvointia ja vahvistetaan
psyykkisiä
voimavaroja.
Mielen tuen -palvelu on otettu hyvin vastaan nuorten,
perheiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa ja
työskentelyllä on huomattu
olevan vaikuttavuutta nuorten hyvinvointiin. Nuoret
ovat pääsääntöisesti sitoutuneita sovittuihin tapaamisiin,
ja he ovat kyenneet käymään
keskusteluja
vaikeistakin
asioista. Vanhemmat ovat
kertoneet, että esimerkiksi
kotona nuoren ja vanhemman väliset ristiriitatilanteet
ovat vähentyneet ja nuoret
ovat oppineet sanoittamaan
vanhemmille
paremmin
omia tunteitaan. Verkostoissa, erityisesti nuorten kouluilla on nähty suuriakin
muutoksia parempaan, esimerkiksi
sitoutumisena
koulunkäyntiin
aikaisempaa tunnollisemmin. Nuoret ovat itse kokeneet oman
mielialansa kohentuneen ja
psyykkinen vointi on näyttäytynyt tasaisempana.
Nuorten
mielenterveyden tukeminen on erityisen
tärkeää, ja palvelujärjestelmissä tulee huomioida mielenterveyttä edistävät toimet.
Nuoret ovat tulevaisuuden
voimavara, ja heidän hyvinvointiinsa panostaminen on
panostamista koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.
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Jakkukylän riippusillan
rakentaminen käynnistynyt
Pohjois-Euroopan
pisimmän, 250 metrisen riippusillan rakentaminen on
käynnistynyt
Jakkukylässä kuluvalla viikolla. Jakun
koululle on tuotu jo maan-

rakennuskalustoa paikalle,
jotta työt voivat käynnistyä.
Myös taukotupa on tuotu
siltatyömaalle, eteläpuolelle jokea. Sillan rakennuttaa
Iin kunta ja sen rakentami-

sesta vastaa oululainen Mestek Oy.
Jakkukylän kyläyhdistys haluaa jo tässä vaiheessa
kiittää kaikkia tahoja, jotka ovat myötävaikuttaneet

siltahankkeen etenemiseen
sen rakentamiseen tähtäävän kolmivuotisen, talkoilla
tehdyn selvitys- ja rahanhankintaprojektin aikana.
Siihen on kuulunut lukematon määrä puheluita, sähköposteja ja palavereita eri
ihmisten kanssa. Monet ovat
auttaneet hankkeemme etenemistä pyyteettömästi ja
yli 100 yritystä ja yksityistä
on tukenut siltahankettamme rahallisesti.
Toivomme, että rakentaminen sujuu mukavasti ja
pääsemme tulevan kesän aikana ylittämään Iijoen hulppeaa,
Pohjois-Euroopan
pisintä riippusiltaa myöten.

Hannu Kaisto
Jakkukylän kyläyhdistys

Jakun koululle on tuotu jo
maanrakennuskalustoa paikalle, jotta työt voivat käynnistyä.

Iin metsienhoidossa huomioon
ilmasto- ja ympäristötavoitteet
Iin kunnalla on kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristötavoitteet
monissa
toimissaan ja nyt myös metsien hoidon halutaan olevan
näiden tavoitteiden mukaisia. Kunnan omistamien
metsäalueiden hoitoa ohjaavan metsäsuunnitelman päivitystyö on ajankohtainen ja
osana päivitystä tullaan pohtimaan, miten metsienhoidossa voitaisiin parhaiten
huomioida ravinne- ja hiilineutraaliustavoitteet sekä
ilmastonmuutokseen varautuminen. Metsäsuunnitelman päivitys tehdään koko
talousmetsäalalle ja myös

puistometsät otetaan tarkasteluun mukaan. Tavoitteena
on, että suunnitelma maastotarkasteluineen olisi valmis kesällä 2020.
Päämääränä on monitavoitteinen
metsäsuunnitelma, joka ottaa
perinteisten tulostavoitteiden lisäksi huomioon mm.
ravinneneutraalius- ja ravinnekierrätystavoitteet, luonnon
monimuotoisuuden
turvaamisen, hiilensidonnan ja hiilen varastoinnin,
vesiensuojelun, metsienkäytön vaikutukset vesien tilaan
ja haittojen ehkäisyn, virkistyskäytön ja metsien muut

monikäyttöarvot
kuten
luonnonmarjojen keruutalouden. Jo metsäsuunnitelman
hankintaprosessissa huomioidaan
mahdollisuuksien
mukaan RANKU-toimintamallin mukaiset tavoitteet
sekä ilmasto- sekä luonnonmonimuotoisuustavoitteet.
Näin
moniulotteinen
metsäsuunnittelu ja metsänhoidon
tavoitteiden
asettelu ovat vielä uutta.
Monitavoitteiselle
suunnittelulle eikä suunnitelman hankinnan kriteereille
ole vielä ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä. Kehitystyötä tehdään Iin kunnassa

osana RANKU 3- hanketta
yhdessä Tapion metsätalouden asiantuntijoiden kanssa.
RANKU -hankekokonaisuudessa on vuosien 2015-2019
aikana toteutettu mm. kuntien
pellonvuokrauksen,
jätevesienkäsittelyn, energiantuotannon ja ruokapalveluhankintojen kuntakohtaisia
menettelytapakokeiluja.
Metsätaloudessa kokeiluja on ollut vielä vähän, joten
Iin kunnan työ tukee myös
valtakunnallisia
kaikkia
Suomen kuntia hyödyttäviä
kehittämistavoitteita.

Ely-keskus tiedotus

Oulunkaari tiedotus

Netta Mursu, Oulunkaaren psykiatrinen sairaanhoitaja Iissä

Monitavoitteinen metsänhoitosuunnitelma huomioi hakkuutulojen lisäksi mm. ravinnekierrätystavoitteet, luonnon monimuotoisuuden, hiilensidonnan ja hiilen varastoinnin, vesiensuojelun, virkistyskäytön ja metsien muut monikäyttöarvot kuten luonnonmarjojen
keruutalouden. Kuvat: Ilkka Myllyoja ja Sanna Tikander.
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Iin Diabetesyhdistys ry.
YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
9.12.2019 klo 18.00 Iin seurakuntakeskuksessa,
Puistotie 3, 91100 Ii
Esillä yhdistyksen purkamista koskeva asia.
Tervetuloa
Hallitus

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Pohjois-Iin koululla
keskiviikkona 4.12.2019 klo 18.
Kahvitarjoilu 17.30 alkaen.
Tervetuloa!
IIN ELÄKELÄISET RY:N
1969

Iin eläkeläiset ry

PERINTEISET JOULUMYYJÄISET
Iin Järjestötalolla, Laurintie 3
la 30.11.2019 klo 12 alkaen.
Myytävänä leivonnaisia,leipää,käsitöitä
ym. lahjaksi sopivaa,
mm. yhdistyksemme 50-vuotis-historiikkikirja.
Lahjoitukset tervetulleita.
Arvontaa. Lämpimästi tervetuloa!

PIKKUJOULUJUHLA
Perinteinen pikkujoulu Iin Järjestötalolla
la 14.12.2019 klo 13.
Ohjelmassa mm. joululauluja
Runsas jouluateria
Mahdollisesti myös pukki vierailee,
”ken lahjan antaa, hän lahjan saa”.

Hinta: 5 eur/ hklö, jäsenet + avec
Ilmoittautumiset 9.12 mennessä Ritvalle
puh. 040 7480179
Lämpimästi tervetuloa!
Huom! Vuoden 2020 jäsenmaksujen (18 eur) periminen
muuttuu, helmikuussa tulee pankkisiirto maksamista varten.

KINKKU
BINGO 8
Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 24.12. klo 15.00

2

23

Tervetuloa!

Palkinnot: 910 € mp | 500 € pr 51 |
2x100 € | 5 x Atriakinkku

Joulumyyjäiset
Kuivaniemen
nuorisoseuralla

La 14.12.2019
klo 11-15
Paikkavaraukset:
Raimo/
p. 044 20 944 96

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
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Kutsu maanmittaustoimitukseen

Torstaina 28.11.2019 klo 12:00 Nätteporin auditoriossa (osoite
Puistotie 1) aloitetaan yksityistietoimitus nro 2019-613328,
joka koskee valtatie 4:n ohituskaistahankkeeseen liittyvien
ja maantietoimituksessa 2017-568197 maastoon merkittyjen
yksityisteiden käsittelemistä Iin kunnassa.
Hakijana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Toimituksen tarkoituksena on perustaa kiinteistöjen tieyhteyksien mukaiset tieoikeudet, korvausasiat sekä muut yksityisteihin liittyvät kysymykset.
Toimituksen kohteeseen liittyvien teiden kunnossapitovastuu
on tarkoitus siirtää tieosakkaille. Kun tieosakkaista ja kunnossapidosta on päätetty toimituksessa, niin yksityiset tiet luovutetaan ely-keskuksen määräämänä ajankohtana tieosakkaille
tai kiinteistön omistajille toimitusta koskevan muutoksenhaun
estämättä. Tien luovuttamiseksi tieosakkaista ja kunnossapidosta osakkaiden kesken voidaan määrätä toimituksessa
väliaikaisesti.
Toimitukseen kutsutaan niiden kiinteistöjen omistajat ja
haltijat, joiden oikeutta toimitus koskee. Jos kokouksesta on
tiedotettu lain mukaisesti, toimitus voidaan suorittaa, vaikka
asianosainen olisikin poissa kokouksesta.
Toimitusinsinööri Olli Iikkanen
Puhelinnumero 0400 277 284
Sähköposti olli.iikkanen@maanmittauslaitos.fi

Ii jatkaa entisillä
veroprosenteilla
Iin kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11. Iin
kunnallisveroprosentiksi
vuodelle 2020 21,25 prosenttia. Veroprosentti on sama
kuin vuonna 2019. Kaikkien
Suomen kuntien keskimääräinen
kunnallisveroprosentti on 19,88 prosenttia.
Myös
kiinteistöveroprosentit säilyvät samoina
kuin vuonna 2019. Yleinen
kiinteistöveroprosentti on
1,20 prosenttia, vakituisten
asuntojen 0,55 prosenttia,
rakentamattoman rakennuspaikan 5,00 prosenttia, muiden asuinrakennusten 1,10
prosenttia, yleishyödyllisten
yhteisöjen 0,00 prosenttia ja
voimalaitosten 3,10 prosenttia.
Vuodesta 2018 alkaen
tuulivoimapuistot on siirretty kiinteistöverotuksessa
voimalaitosten
kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuu-

livoimalapuistoja,
joiden
tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampeeria ja voimalat on liitetty
verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa
voimalaitoksina
kiinteistöverotuksessa. Kaikki tuulivoimalat eivät siten
välttämättä kuulu voimalaitosveroprosentin piiriin.
Tuulivoimaloilla tulee olla
pysyvä
rakennustunnus,
että voimalat voidaan verotuksessa yksilöidä. Yleisesti
kiinteistövero on kiinteistön
arvon perusteella kunnalle
vuosittain suoritettava vero.
Kiinteistövero koskee kaikkia
kiinteistöjä
lukuun
ottamatta metsiä ja maatalousmaita sekä vesialueita.
Verottomia ovat myös eräät
yleiset alueet, kuten kadut ja
torit. Kiinteistövero menee
kiinteistön sijaintikunnalle.
MTR

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
pe 6.12.2019
Olhavan koululla
Juhlassa muistellaan Olhavan taistelun
75-vuotispäivää
klo 8.45 Seppeleenlasku sankarihaudoille,
Oijärvi
klo 9.15 Seppeleenlasku sankarihaudoille,
Olhava
klo 10 Juhlajumalanpalvelus ja seppeleenlasku,
Iin ja Kuivaniemen kirkot
Linja-auto lähtee Oijärven hautausmaalta klo 9,
Sampolan tienhaaran klo 9.15 ja Närräharjun kautta
Kuivaniemen kirkolle jumalanpalvelukseen, ottaen
tarvittaessa kyytiin Kuivajoentien varrelta. Kuivaniemeltä ja Iistä lähtee kuljetus seppeleenlaskujen
jälkeen Olhavaan, ja juhlan jälkeen samoja reittejä
takaisin (ilmoittauduthan kuljetuksiin).
klo 12 Itsenäisyyspäivän juhla,
Olhavan koulu
Juhlakahvit
Lippukulkue,
Siniristilippumme –laulu
Seurakunnan tervehdys,
Tapani Ruotsalainen
Kunnan tervehdys,
Johannes Tuomela
Musiikkia/runoutta
Juhlapuhe,
Erkki Taskila
Musiikkia
Veteraanien kukittaminen
Maamme-laulu
Tervetuloa kaikki sotiemme veteraanit,
heidän omaiset ja kuntalaiset!
Lisätietoa sekä ilmoittautumiset juhlaan ja linja-autokyytiin 25.11.2019 mennessä Iin kunta/Ii-instituutti
Heini Perttula, heini.perttula@ii.fi tai p.050 3950 498.
Varaudumme kattauksessa 140 osallistujaan.

Poroja Olhava-Yli-Ii tien varrelta.

Iijoen Haapakoskelle suunnitellaan
smolttien alasvaellusväylä
8
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Iijoen Haapakoskelle suunnitellaan alasvaeltavien lohen- ja taimenenpoikasten
(smoltti) alasvaellusväylä.
Suunnittelusta vastaa Sweco
yhteistyössä Iijoen vaelluskalakärkihankkeen asiantuntijaryhmän kanssa.
”Olemme
tyytyväisiä,
että voimme omalla panoksellamme olla mukana edistämässä lohikalojen
luonnonkierron
palauttamista Iijoelle. Alasvaellusväylän suunnittelu vaatii
innovatiivista otetta, sillä
vastaavaa rakennetta ei Suomessa ole aiemmin toteutettu. Tuomme hankkeeseen
vahvaa osaamista ja kokemusta
hyödyntämällä
Swecon kansainvälistä asiantuntijaverkostoa”, kertoo
suunnittelusta vastaava projektipäällikkö Tuomo Tourula Swecolta.
Suunnittelu
valmistuu
maaliskuun 2020 loppuun
mennessä.
Alasvaellusväylän rakentamisajankohta
selviää myöhemmin. Väylän
rakentamiseen haetaan Rinteen hallituksen vaelluskala-

rahoitusta.
Tavoitteena alasvaellusreitti
Haapakoskelle asennettiin kesällä 2019 Suomen
ensimmäinen smolttien ohjausaita. Ohjausaidan avulla smoltit ohjataan entiselle
tukinuittoaukolle. Alasvaellusväylän on tarkoitus alkaa
samasta kohdasta. Ohjausaita ja alasvaellusväylä
muodostavat yhdessä alasvaellusreitin, joka voi toimia
smolttien lisäksi myös kudulta palaavien lohikalojen
(talvikko) ja muiden kalojen
vaelluksen apuna.
Lohikalojen alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää rakennetuilla jokialueilla.
Useat tutkimukset osoittavat, että smolttien vaellus
hidastuu ja osin pysähtyy
voimalaitoksilla. Lisäksi osa
smolteista vammautuu tai
kuolee uidessaan turbiinien
läpi. Haapakosken rakenteiden toimivuutta tutkitaan
tarkoin lähivuosina.
Alasvaellusväylän suunnittelu on osa Iijoen vaelluskalakärkihanketta.

Hankkeen
toimenpiteet
ovat: Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien
alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma,
merilohien ja -taimenien
ylisiirrot sekä toimenpiteet
Raasakan ja Maalismaan
vanhoilla uomilla.
Hanketta
rahoittavat
maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy,
Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan
liitto sekä Iijoen vesistön
kalastusalue.
Hankkeen
hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on
Suomen suurin vaelluskalahanke.
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Nuolet kuvaavat smolttien toivottua kulkureittiä. Oikeanpuoleisen nuolen pää osoittaa kohdan,
josta alasvaellusväylä aikanaan alkaa ja johtaa alakanavaan.

P-P liitto tiedotus

Alasvaellusväylän sijainti on
merkitty kuvaan punaisella viivoituksella.

Tuhka hyötykäyttöön metsien
kasvun ja hiilen sidonnan lisääjänä
Biopolttoaineiden palamisjätteenä syntyy Suomessa vuosittain 600 000 tonnia
tuhkaa, jota hyödynnetään
vain osittain. Tuhkasta saataisiin paras kokonaishyöty
suometsien
lannoitteena,
mutta nykyisin huomattava
osa tuhkasta päätyy maanrakennukseen tai jopa kaatopaikoille.
Tuhkalannoitus lisää viljavilla soilla ainespuun kasvua keskimäärin kolme
kuutiometriä
hehtaarille
vuodessa vuosikymmenien
ajaksi. Tuhka korjaa myös
maan ravinne-epätasapainosta johtuvat kasvuhäiriöt, jotka alentavat puiden
kasvua ja laatua sekä heikentävät metsien terveyttä.

Tuhkalannoitusta tehdään
nykyisin reilut 10 000 hehtaaria vuodessa, mutta optimaalisia kohteita olisi
kuusinkertainen määrä.
- On tuhlausta kuormittaa kaatopaikkoja tuhkalla, kun se voitaisiin
kierrättää metsissä. Kierrätyksestä hyötyisivät ympäristö ja metsänomistajat.
Lisäksi sillä olisi myönteisiä vaikutuksia ilmastolle
ja kansantaloudelle, sanoo metsänhoidon johtava
asiantuntija Markku Remes
Suomen metsäkeskuksesta.
Tuhkalla voidaan parantaa myös vesistöjen laatua.
Runsas puusto lisää veden
haihtumista, jolloin liiasta märkyydestä kärsivien

turvemaiden kunnostusojitusta voidaan vähentää.
Tuhkalannoituksella
voidaan edistää myös turvemaiden metsien luontaista
uudistumista, koska pienet
taimet säilyvät hengissä paremmin ravinteiden lisäämisen jälkeen. Erityisesti
turvetuotannosta vapautuneet maapohjat metsittyvät
hyvin pelkästään tuhkalisäyksellä.
Puutuhkassa on puiden
tarvitsemia ravinteita
Puuvaltaisessa tuhkassa
on lähes optimaalisessa suhteessa kaikkia puiden tarvitsemia ravinteita typpeä
lukuun ottamatta. Typpeä
metsänkasvatukseen soveltuvilla turvemailla on riittä-

västi. Tuhka nostaa turpeen
pH:ta, jolloin maassa olevat ravinteet ovat paremmin
puuston käytettävissä. Tuhkan ravinnepitoisuutta voidaan säädellä sekoittamalla
erilaisia tuhkia sekä lisäämällä tuhkaan ravinteita.
Tuhkapohjaisia
lannoitteita käytetään myös
kangasmaiden metsien ravinnehäiriöiden
korjaamiseen.
Kangasmaiden
puustojen lisäkasvu edellyttää kuitenkin typen lisäämistä tuhkaan. Tuhkassa on
jonkin verran raskasmetalleja, mutta ne eivät tutkimusten mukaan keräänny
haitallisesti marjoihin ja sieniin.
- Pelkästään parhaiten

kasvavat suometsät lannoittaen voitaisiin puustoon sitoa vuodessa 150 000 uuden
henkilöauton aiheuttamat
hiilidioksidipäästöt, sanoo
Markku Remes.

Tukea valtion
Kemera-varoista
Metsänomistajien on mahdollista saada tukea suometsien tuhkalannoitukseen
valtion varoista. Tämä Kemera-tuki on 30 prosenttia
lannoituksen kokonaiskustannuksista, joihin sisältyvät
suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannukset.
Rahoitettavan lannoitushankkeen tulee olla kooltaan
vähintään kaksi hehtaaria, mutta lannoitusalue voi

koostua useammasta metsäkuviosta. Yksittäisen kuvion vähimmäiskoko on puoli
hehtaaria. Lannoitettavalla
alueella ei saa olla rästissä
metsänhoitotöitä ja suon
kuivatuksen pitää olla kunnossa. Tukea ei voida myöntää uudistuskypsiin metsiin.
- Talven aikana on hyvä
suunnitella tuhkalannoitustyöt.
Metsäammattilaiset
valmistelevat
mahdollisuuksien mukaan useita
hankkeita samoille seuduille ja näin saadaan työ- ja
tarvikekustannuksia madallettua. Tarjolla oleva Kemera-tuki kannattaa hyödyntää
näissäkin metsätöissä, sanoo
hankehallinnon asiantuntija
Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Omaishoitajien teemaviikko tuo tapahtumia koko maahan
Valtakunnallinen omaishoitajien viikko muistuttaa, että
omaishoitoa on tarkasteltava yhtenä hoivan muotona
yhdessä avo- ja laitoshoidon kanssa.
Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset järjestävät
Valtakunnallisella omaishoitajien viikolla 24.11.–1.12.
satamäärin tapahtumia eri puolilla Suomea. Ohjelmassa
on esimerkiksi retkiä, avoimia ovia ja konsertteja. Yhdistykset järjestävät tapahtumia yhteistyössä muun muassa
seurakuntien kanssa. Teemaviikon avaa omaishoitajien

valtakunnallinen kirkkopyhä sunnuntaina 24.11.
Valtakunnallisen omaishoitajien viikon teemana on
Näe, huomaa, kuule – omaishoidon monimuotoisuus.
Teema muistuttaa, että omaishoitajia on eri ikä- ja väestöryhmissä. Omaishoitotilanteiden tunnistaminen on
tärkeää, sillä jokainen omaishoitotilanne on erilainen.
”Valtakunnallinen omaishoitajien viikko tuo esiin
omaishoitajien merkittävää panosta. Tavoittelemme
tunnustamisen ohella omaishoitajille vahvempaa juri-

dista asemaa ja oikeutta palveluihin. Omaishoitoa on
tarkasteltava yhtenä hoivan muotona yhdessä avo- ja
laitoshoidon kanssa”, sanoo Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen.
Viikon pääjuhla järjestetään Lappeenrannassa Kehruuhuoneella torstaina 28.11. Valtiovallan videotervehdyksen juhlaan tuo perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru.

