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Ammattitaidolla
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT
ym. kiinteistön remontit
Myös muovin hitsausta/korjausta

-

Kysyus!
tarjo

Tässä lehdessä liitteenä
Iin Yrittäjät ry:n lehti

MAREKI

23.11.2022

Nro 25/2022

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

IILÄINEN

Mauri Pirttikoski

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

Härmänkuja 63 Ii • Puh. 040 552 8510

MARRASKUU 3/2022

www.mareki.fi

Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 639 €. Meiltä
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.ﬁ

• 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

FURKA

40

VUOTTA.
Hammaslääkäri
Elias Sundqvist

Hammaslääkäri
Olli Iivanainen

www.furka.fi

On joulutervehdyksien aika

Julkaisemme joulutervehdyksiä IiSanomissa
viikolla 51, nro 27 (ke 21.12.)
Esimerkkikoot ja hinnat ohessa, 2x40 on 60 € ja 1x50 on 40 € (+ alv 24 %).
Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille hintoihin sisältyy alv.
Isommat ilmoitukset sop. mukaan.
Aineistot toivomme olevan toimituksessa ke 14.12. klo 16 mennessä
s-postilla: info@iinlehti.fi, puh. 045 110 9012/Pauli, 0400 385 281/Heimo.
2x40 (60 € + alv)

YRITYS X
osoite x

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

Kanssasi
surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
värikkäät syksyn kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

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

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta
toivottaa Perhe x

Ilmoitukset voivat olla myös yksilöllisiä ja eri kokoisia,
ja niissä voi olla esim. liikkeiden joulun ajan aukiolot.
HInta 0,90 € (+ alv 24 %) palstamm.

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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www.lumorakennus.fi

KATTOREMONTIT, ULKOVERHOUKSET,
SADEVESIJÄRJESTELMÄT
SEKÄ MUUT KODIN REMONTIT
LAATUTAKUULLA TOTTAKAI!
PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS!
LUMO RAKENNUS OY | Matias Luokkanen p. 045 276 6254 | info@lumorakennus.fi

Joulumyyjäiset
Su 11.12.22. klo 14-18
Iin srk-talo

MYYJÄISPÖYTIÄ

pian
Varaa omasi

leivonnaisia, arpajaisia, jne

• KAHVILA • HATTARAKONE
• TONTTUPAJA (sisäänpääsy 2 €)
• Ongintaa, askartelua, leikkejä lapsille
Pöytävaraustiedustelut: Anniina Häyrynen
p. 050 528 0828, anniina.hayrynen@pp.inet.fi

Järjestää: Pohjois-Iin koulun 5. ja 6. lk

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Perhejumalanpalvelus Su 27.11. klo 10 Iin kirkko
Pyhäpäivä: 1. adventtisunnuntai, Pyhäpäivän aihe: Kuninkaasi tulee nöyränä, Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku Jaakkola. Avustaa: Eija
Savolainen, Musiikkiryhmä: Lapsikuoro, Kolehti: Pakolaisten auttamiseen
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö.
Sanajumalanpalvelus Su 4.12. klo 10 Iin kirkko
Pyhäpäivä: 2. adventtisunnuntai, Pyhäpäivän aihe: Kuninkaasi tulee kunniassa, Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen, Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY),
Palveluryhmänä Alarannan Martat.
Sanajumalanpalvelus Ti 6.12. klo 10 Iin kirkko, Seppeleenlasku sankarihaudoille jumalanpalveluksen jälkeen, Pyhäpäivä: Itsenäisyyspäivä, Pyhäpäivän aihe: kiitos isänmaasta, Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina:
Eija Savolainen, Kolehti: Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneiden omaisten Liiton hengelliseen työhön veteraanivastuu ry:n kautta.
Torstain laulukerho To 24.11. klo 12 Iin Pappila
Kokoonnumme poikkeuksellisesti pappilaan! Adventti- ja joululauluja
kanttorin johdolla. Mahdollisuus kahvitella ruustinnan kahvilassa.
Työikäisten kuoro To 24.11. klo 17 ja To 1.12. klo 17 Iin Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta). Uusi kuoro työikäisille aloittaa.
Tule mukaan tutustumaan. Lisätietoja kanttori Eija Savolaiselta p. 040 737
6966.
Lapsikuoro To 24.11. klo 17 Iin kirkko.
Lapsikuoro To 1.12. klo 17 Iin seurakuntasali
Kirkkokuoro To 24.11. klo 18.15 ja To 1.12. klo 18:15 Iin seurakuntasali.
Kuoroon otetaan uusia laulajia. Lisätiedot kanttorilta.
Lasten kauneimmat joululaulut Su 11.12 klo 12 Iin kirkko.
Kauneimmat joululaulut Su 11.12 klo 18 Iin kirkko
Joulukonsertti La 3.12. klo 18 Iin kirkko. Kansalaisopiston yksinlaulajien
joulukonsertti.
Joulukonsertti Ti 20.12. klo 19 Iin kirkko. Elina Vettenranta, laulu, Karri
Perälä, viulu ja Niko Mäenalanen, piano.
Olhavalaisten porinapiiri Ke 30.11. klo 12 Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Tervetuloa kahvittelemaan, juttelemaan ja viettämään aikaa yhdessä kyläläisten kanssa.
Nuortenilta To 24.11. ja To 1.12 klo 17:30 Iin Pappila. Kaikille avoin,
ohjelmallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit.
Iin perhekerho Pe 25.11. ja pe 2.12. klo 10-12 (Perjantaisin) Iin seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 30.11. ja 7.12 klo 10:00 - 11:30 Iin Pappila
Liikkari Ke 23.11. ja 30.11 klo 16.30 Iisi Areena. 1–3.-luokkalaiste Liikkari Iisi-areenan lohkossa3. Kerhossa tutustutaan monipuolisesti eri lajeihin,
leikitään ja pelataan. Ilmoittautuminen Iin seurakunnan nettisivujen kautta. Mukana nuorisotyönohjaaja Katri.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen kotisivuiltamme. Kirjekyyhky lähettää lapselle oman kirjepyhäkoulupostin
noin kerran kuukaudessa. Postin voi tilata puh. 0400 541 319/irmeli.hietapelto@evl.fi
JOULUNAJAN LAHJAKORTTI KERÄYS 21.11.-9.12.2022 Haluaisitko lahjoittaa lahjakortin ruokakauppaan taloudellista apua tarvitsevalle?
Toivomme erityisesti kaupoissa saatavilla olevia ostorajoitettuja lahjakortteja. Voi toimittaa lahjakortin Iin seurakunnan kirkkoherranvirastoon arkisin klo 9-14, Kuivaniemen kirjastoon (ei omatoimi aikana), oman alueen
diakoniatyöntekijälle (soita ja sovi aika Sanna K. p. 040 7376955 ja Sanna
M. p. 040 7182297). Lahjakortilla annat jouluiloa lähimmäisellesi. Diakoniatyöntekijät toimittavat lahjakortit perille.
ANNA LAPSELLE LAHJA KERÄYS. Keräystä varten pystytämme joulukuuset Iin kirkkoherranviraston aulaan, Mikropolikseen ja Kuivaniemen
kirjastoon. Kuusesta voi ottaa koristeen, jonka mukana on pakettikortti
ja siinä on tiedot saavan tytön/pojan iästä. Tänä vuonna otamme vastaan
lahjoja seuraavasti: Alle 10-vuotiaat lapset: lelut, legot, kirjat, pelit, askartelutarvikkeet, makeiset. Yli 10-vuotiaat: lahjakortit (esim. Kärkkäinen, pitseria, S-ryhmä, Hesburger, paikalliset kauneuden- ja hyvinvoinnin
liikkeet, sekä muut paikalliset yritykset), makeiset. Tuo hankkimasi lahja
ja em. pakettikortti lahjakoriin viimeistään perjantaina 9.12.2022. Seurakunnan diakoniatyöntekijät toimittavat lahjat perille. Kiitos lahjoistanne!
Keräyksen järjestävät yhteistyössä Iin Seurakunta, Iin Lions Club ry. Iin
Vuokratalot Oy, Iilaakso Oy, Micropolis Oy.
RUUSTINNAN KAHAVILA PAPPILASSA: Avoinna To 24.11. ja 8.12.klo
11-13 La 3.12. klo 10-16. Kahvittelun lomassa voit tehdä ostoksia Joulumyyjäisissä. Tuotto lapsiperheiden tukemiseen Diakonia työn kautta.
Maksu käteinen tai MobilePay. Tervetuloa! Pappilantie 16. Järj. Iin seurakunta.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139. Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus
7.11.2022. Seuraava ajanvaraus 9.1.2023.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Kajaanin kaupunginteatteri esittää

VOI LEIPÄ - BALLADI LEIVÄN SYRJÄSTÄ
Esitykset:
to 1.12.2022 klo 18 Valtarin koulun sali, Koulutie 2, 91100 Ii
pe 2.12.2022 klo 13.30 Kuivaniemen Aseman liikuntahalli,
Mattilantie 1, 95100 Kuivaniemi.
Yleisöä 80 paikkaa/esitys.

Ilmoittautumiset ennakkoon Iin ja Kuivaniemen kirjastoihin
ke 30.11. mennessä
Iin pääkirjasto p. 050 3950 385 ja kirjasto@ii.fi
Kuivaniemen kirjasto p. 050 3106 811 ja kuivaniemi.kirjasto@ii.fi
Tarjoaa Iin kunnan/Ii-instituutin
kirjasto- ja kulttuuripalvelut
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KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 27.11.2022 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä: 1. adventtisunnuntai, Pyhäpäivän aihe: Kuninkaasi tulee nöyränä,
Toimittaa: Pekka Soronen, Kanttorina: Markku Jaakkola, Kolehti: Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun
säätiö, Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon.
Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 040 571 8618
Sanajumalanpalvelus Su 4.12.2022 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä: 2. adventtisunnuntai, Pyhäpäivän aihe: Kuninkaasi tulee kunniassa,
Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen, Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY).
Sanajumalanpalvelus Ti 6.12. klo 10 Kuivaniemen kirkko, Seppeleenlasku sankarihaudoille jumalanpalveluksen jälkeen. Pyhäpäivä: Itsenäisyyspäivä, Pyhäpäivän aihe: kiitos isänmaasta. Toimittaa: Matti Kinnunen,
kanttorina: Markku Jaakkola, Kolehti: Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen
Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneiden omaisten Liiton hengelliseen työhön veteraanivastuu ry:n kautta. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 040 571 8618
Laulukerho Ke 7.12. klo 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali. Lauletaan
virsiä, hengellisiä lauluja ja kansanlauluja. Mukana kanttori.
Kauneimmat joululaulut Su 11.12. klo 18 Kuivaniemen kirkko.
Joulukonsertti Su 18.12. klo 18 Kuivaniemen kirkko. Baritoni Reijo Alatalo, säestys Eija Savolainen. Vapaa pääsy, ei pääsymaksua, kolehti.
Oijärven puurojuhla ja kauneimmat joululaulut Ke 14.12. klo 17 Oijärven kyläkirkko. Puurojuhla, kauneimmat joululaulut ja iltahartaus.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 28.11. klo 10:30 - 12. Seurakuntakerho Aseman vanhustentalojen kerhohuoneessa. Mukavaa yhdessäoloa ja
kahvittelua, tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Seurakuntakerho Ti 29.11. klo 11 Oijärven kyläkirkko. Seurakuntakerho
Oijärven kyläkirkolla. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua, tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Kahvi- ja glögitarjoilu Diakoniatuvalla To 1.12. klo 11. Tervetuloa käymään kahvilla/glögillä ja juttelemassa tai seurakunnan toimintaan liittyvällä asialla diakoniatuvalla.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 28.11. klo 10:30 – 12 Seurakuntakerho Aseman vanhustentalojen kerhohuoneessa.. Mukavaa yhdessäoloa
ja kahvittelua, tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Seurakuntakerho Ti 29.11. klo 11 Seurakuntakerho Oijärven kyläkirkolla. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua, tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Kuivaniemen perhekerho To 24.11. ja 1.12 klo 10-12 Kuivaniemen
seurakuntasali. Kuivaniemen perhekerhoon on ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittaudu to kerhoon viimeistään saman viikon ke puh. 0400 541 319.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen kotisivuiltamme. Kirjekyyhky lähettää lapselle oman kirjepyhäkoulupostin
noin kerran kuukaudessa. Postin voi tilata puh. 0400-541319/irmeli.hietapelto@evl.fi
JOULUNAJAN LAHJAKORTTI KERÄYS 21.11.-9.12.2022. Haluaisitko lahjoittaa lahjakortin ruokakauppaan taloudellista apua tarvitsevalle?
Toivomme erityisesti kaupoissa saatavilla olevia ostorajoitettuja lahjakortteja. Voi toimittaa lahjakortin Iin seurakunnan kirkkoherranvirastoon arkisin klo 9-14, Kuivaniemen kirjastoon (ei omatoimi aikana), oman alueen
diakoniatyöntekijälle (soita ja sovi aika Sanna K. p. 040 737 6955 ja Sanna
M. p. 040 718 2297). Lahjakortilla annat jouluiloa lähimmäisellesi. Diakoniatyöntekijät toimittavat lahjakortit perille.
ANNA LAPSELLE LAHJA KERÄYS. Keräystä varten pystytämme joulukuuset Iin kirkkoherranviraston aulaan, Mikropolikseen ja Kuivaniemen
kirjastoon. Kuusesta voi ottaa koristeen, jonka mukana on pakettikortti
ja siinä on tiedot saavan tytön/pojan iästä. Tänä vuonna otamme vastaan
lahjoja seuraavasti: Alle 10-vuotiaat lapset: lelut, legot, kirjat, pelit, askartelutarvikkeet, makeiset. Yli 10-vuotiaat: lahjakortit (esim. Kärkkäinen, pitseria, S-ryhmä, Hesburger, paikalliset kauneuden- ja hyvinvoinnin
liikkeet, sekä muut paikalliset yritykset), makeiset. Tuo hankkimasi lahja
ja em. pakettikortti lahjakoriin viimeistään perjantaina 9.12.2022. Seurakunnan diakoniatyöntekijät toimittavat lahjat perille. Kiitos lahjoistanne!
Keräyksen järjestävät yhteistyössä Iin Seurakunta, Iin Lions Club ry. Iin
Vuokratalot Oy, Iilaakso Oy, Micropolis Oy.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139. Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus
7.11.2022. Seuraava ajanvaraus 9.1.2023.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

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

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
jäsenyritys
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
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

SEURAAVA IISANOMAT NRO 26 ILMESTYY KE 7.12.2022.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään
pe 4.12.2022 klo 11 mennessä.

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%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm
mista
Suurem sista
2 p 83 mm
k
u
it
o
3 p 127 mm
ilm
ous
4 p 170 mm
kysy tarj
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
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 johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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Yhtä se uupuu
ku Timosen
autuus.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko
keskiviikkoisin parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka
on toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Nuorten ja vanhempien tukena on laaja verkosto

Vanhempainfoorumiin osallistui yli neljäkymmentä kouluikäisen nuoren huoltajaa.

Iisi-areenalla 8.11. pidetty
Vanhempainfoorumi keräsi paikalle yli 40 huoltajaa
ja tilaisuus herätti vilkasta keskustelua. Tilaisuudessa käsiteltiin huoltajien ja
nuorten parissa työskentelevien keskuudessa nousseita
ajankohtaisia huolenaiheita
sekä mahdollisia ratkaisuita.
Opetusjohtaja
Tuomo
Lukkari kertoi puheenvuorossaan
yläkouluikäisten
alkoholikäyttäytymiseen,
seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja mielenterveysasioihin
liittyvistä
huolista.
- Tältäkin syksyltä on
näyttöä siitä, että tietynlainen käyttäytyminen on
lisääntynyt nuorten keskuudessa ja halusimme reagoida yhteiseen huoleen.
Keskustelimme positiivisessa hengessä keskittyen rat-

kaisuihin ja lisäten tietoa
kaikista tahoista, joita meillä
on tukena, Lukkari kertoo.
”Koko kylä kasvattaa”
-periaatteen mukaiselle välittämisen verkostolle koettiin olevan tarvetta. Lisäksi
vanhemmat olivat huolissaan,
mitä
palveluille
tapahtuu, kun siirrytään hyvinvointialueiden piiriin.
- Esimerkiksi koulujelppari-toiminnalle toivottiin
jatkoa, sillä siinä turvallinen aikuinen toimii lähellä nuoria ja perheitä, ilman
viranomaisen tarvetta kirjata asioita. Koulujelppari on
hyvin pulssilla nuorten asioista ja hän on läsnä ihan
arkipäiväisissä asioissa. Tarvittaessa koulujelppari ohjaa nuoren tai perheen avun
äärelle, Lukkari kertoo.
Vaikka kunnan ja muiden toimijoiden tarjoama

Vanhemmat saivat kiertää vaihtamassa ajatuksia opetuksen, oppilashuollon, kunnan ja seurakunnan nuorisotyön, koulujelpparin, sosiaalitoimen ja MLL:n pisteillä.

Opetusjohtaja Tuomo Lukkari pitämässä tapahtuman aloituspuheenvuoroa.

tukiverkosto on laaja, niin
Lukkari tiedostaa, että Iissäkin näkyy valtakunnallinen
ongelma, ettei psykologin
palveluita ole saatavilla riittävästi. Kuitenkin Oulunkaaren MieTu- eli Nuorten
Mielen Tuki -mallista on ollut apua monille.

samanlaisia, Tiiro kertoo.
Yhdistyksen vuoden viimeinen kokous on Micropoliksella 30.11. klo 18 ja
tarjolla on hyvää purtavaa.
Tiiro toivoo lisää vanhempia mukaan toimintaan.
Toimintaa rahoittaa Vanhempain liitto. JK

Iin alueen vanhemmat
ry:n puheenjohtaja Leena
Tiiro sanoo, että jos tapahtuman jälkeen yhdelläkin
vanhemmalla on sellainen
olo, että huolen noustessa
on helpompi ottaa yhteyttä
vaikkapa koulukuraattoriin,
niin tapahtuma on onnistu-

nut.
- Haluamme korostaa,
että asioihin voi vaikuttaa
ja meillä on hyvä verkosto nuorten tukena. Myös
vanhempainyhdistyksen
toiminta on vertaistukea
parhaimmillaan. Nuorten
ongelmat ovat usein hyvin

Älypuhelimen sovelluksella helpotusta verenohennuslääkettä käyttävän potilaan hoitoon?
Oulunkaari on mukana Sitran
hankkeessa, jossa tutkitaan, miten digitaalinen hoitoratkaisu
toimii verenohennuslääke varfariinia (Marevan®) käyttävillä
potilailla. Oulunkaaren terveyspalveluissa on jo aiemmin saatu
hyviä kokemuksia varfariinihoidon
INR-etämittauksista,
että Sitran hankkeeseen haluttiin lähteä mukaan.
Käytännössä potilaat mittaavat itse INR-arvon, ja mittaustulokset siirtyvät älypuhelimesta
suoraan
terveydenhuoltoon.
Oulunkaarelle hanke on kiinnostava, sillä tämä uusi ratkaisu voi parantaa hoitotuloksia ja
potilastyytyväisyyttä sekä helpottaa hoitajien työtä.
Hanke käynnistyi toukokuussa, ja tavoitteena on saa-

da kaikki soveltuvat potilaat
mukaan. Asiasta kiinnostuneita INR-potilaita pyydetäänkin olemaan yhteydessä oman
terveysaseman INR-hoitohenkilökuntaan Iin, Pudasjärven,
Simon, Utajärven ja Vaalan terveysasemilla.

Helpottaa potilaan arkea
ja säästää rahaa
Etämittausta käyttävän potilaan
aikaa ja rahaa säästyy merkittävästi: Ei usein toistuvia laboratoriokäyntejä ja matkakuluja
eikä tulosten odottelua. Lisäksi
mittauslaite ja -liuskat sekä älypuhelimen sovellus ovat maksuttomia.
- Tämä on osoittautunut käteväksi hoitomuodoksi niille

potilaille, joiden INR-arvot ovat
tasapainossa tai niille, jotka ovat
kiinnostuneita ottamaan enemmän vastuuta hoidostaan. Se
sopii eri ikäisille potilaille ja helpottaa varsinkin työssäkäyvien
kiireitä. Ja onhan meillä myös
muistisairaita tai liikuntarajoitteisia potilaita, joiden lähiomainen voi nyt hoitaa mittaukset
kotona. Me hoitajat neuvomme kyllä alussa kädestä pitäen, kuvailee sairaanhoitaja Pia
Leirivaara-Sanaksenaho Iin terveyspalveluista.
Eero Alaraasakka Iistä ja Jarmo Piippo Vaalasta ovat kokeneet mittaamisen helpoksi.
Alaraasakka on juuri aloittanut
INR-etämittaukset ja kokee näin
auttavansa terveydenhuollon
henkilökuntaa:

- Helppokäyttöinen homma
eikä kuormita henkilöstöä, kun
tulokset vilahtaa suoraan tietokoneelle. Hoitaja on määrittänyt
annokseni, ja lisäksi laite muistuttaa mittaamisesta.
Kun resurssit ovat rajalliset,
antavat
digitaalisesti
siirtyvät mittaustulokset hoitohenkilökunnalle lisää aikaa
muihin tehtäviin. Lisäksi potilaat ovat tarkassa seurannassa,
mikä
mahdollistaa
varhaisen puuttumisen. Lisäksi
hankkeesta saadaan arvokasta
tietoa digitaalisten hoitoratkaisuiden edistämiseksi Suomessa.

Tiedote

Löytyisikö
IiSanomalle
jatkajaa?
IiSanomaa kustantavan Iin Lehti Oy:n
yrittäjä Heimo Turunen haluaisi jäädä
eläkepäiville IiSanoman tekemisestä ja
kustantamisesta. Ikää on kertynyt jo 71
vuotta.
Löytyisikö Iistä tai Iin vaikutuspiiristä jatkajaa lehden tekoon mahdollisimman pian, jopa vuoden vaihteesta
alkaen.
Olen valmis opastamaan ja tarvittaessa olemaan alussa myös mukana
lehtityössä. Lehti on mahdollista myös
aluksi vuokrata, jos on liian suuri kynnys kaupan tekemiseen.
Ota yhteyttä!
Heimo Turunen, Iin Lehti Oy
info@iinlehti.fi
0400 385 281
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

NOPEA NOUTO!

• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

Kosmetologipalvelut
•
•

PARTURI-KAMPAAMO

Kauneushoitola Outi

Paula Posti

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

P. 016 267 550 | Ratatie 1, Liikekeskus | 95200 Simo

SKY Kosmetologi Outi Kantola

www.oulunromu.fi

PETRI HEIKKINEN

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Ripsipidennykset Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

VAIHTOLAVA! - OSTETAAN
PALVELUT
ROMUAUTOT JA
044 783 1121 METALLIROMUT!

Erikoishammasteknikko

Studio Voi Hyvin

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!

HIERONTAPALVELUT
Koulutettu hieroja,
Lymfaterapeutti
Pakanen Liisa

LAHJAKORTTI
HIERONTAAN.

puh. 045 877 6474 | Valtarintie 2 Ii
www.studiovoihyvin.fi
Kauneudenhoitopalvelut;

K AUNE U SK UL M A

FLOW

•Kasvohoidot •Jalkahoidot
•Sokeroinnit •Volyymiripset
•Kestotaivutukset
•Kuumakivihieronta

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas

MUISTA
LAHJAKORTIT

Kauneuskulma Flow | Kosmetologi Leila Lyttinen
Haminantie 4 91100 Ii | p. 050 553 8828
Avoinna sopimuksen mukaan.

PERUNKIRJOITUSPALVELU

Raili Törmänen

Puh. 044 286 4955

Voit sopia tapaamisen kotiisi.

Holapalle ja Haatajalle uuden testijuoksuradan ennätykset
Iin Yrityksen Testijuoksusarjan uusi kausi aloitettiin vereksellä reitillä, joka

Vitosen nopein Eveliina Kujala.

suuntautui
Illinsaaresta
Pohjois-Iin puolelle. Ismo
Pudas, joka kuuluu ainoana
pohjoissuomalaisena
SUL:n virallisten reitinmittaajien harvalukuiseen joukkoon, mittasi Pohjois-Iin
pojat Alpo Amonsen ja Reijo Juntunen apunaan uudet
kympin, vitosen ja puolimaratonin matkat sentin tarkkuudella. Entisellä reitillä
ehdittiin juosta toistakymmentä vuotta.
Korona-pandemian takia testijuoksusarja on saatu
pidettyä kokonaisena viimeksi kaudella 2019–2020.
Uutta kautta aloiteltiin viikonvaihteessa toiveikkain
mielin, josko saataisiin vetäistä kaikki kahdeksan osakilpailua.
Juntusen Olli tuumaili
lähtöpaikalla, että hyvä kisa
tulossa, kaikki tekevät oman
reittiennätyksen. Reilut 40
osanottajaa oli kerääntynyt
Illiin ja saatiin pitää hyvät
juoksut, joista juoksijat kiit-

telivät vuolaasti järjestäjiä.
- Iin juoksutapahtumissa
on hyvä henki, iloinen meininki ja hommat hoidossa,
kuultiin monesta suusta.
Koko päivän kestäneelle
vesisateelle ja myrskyisälle
tuulelle eivät järjestäjät voineet mitään, mutta raikas
ilma ei tuntunut ketään haittaavan.
Kympille saatiin luonnollisesti uusi reittiennätys,
jonka miesten osalta teki oululainen Joona Holappa varsin hyvällä ajalla. Oulun
Pyrinnön Iiro Erkkilän kiusasi voittajaa viimeiselle kilometrille saakka. Holapan
ATK näytti miehen juosseen
varsin tasaiset kilometrit,
Turhapuron mäenkin samoille sekunneille mennen
tullen.
Kolmanneksi
juossut
LNM:n Markku Nikkanen
kertoi Liminkaan oltavan
kokoamassa kovaa maantiejuoksuporukkaa, johon
Testijuoksun
kärkinelik-

ko siirtyy loppuvuodesta.
Nikkanen uhosi juoksevansa kevääseen mennessä alle
33 minuutin. Saapa nähdä!
OP:n Iida Haataja juoksi kovan pohja-ajan naisten kympille alittaen 40 minuutin
haamurajan.
Vitosella pitivät nuoret tytöt kovaa kiirettä Arto
Hiltulan kahden puolen. Ainoana alle 20 minuutin ehti
N17-sarjan hallitseva maantiekympin suomenmestari Limingan Niittomiesten
Eveliina Kujala.
Uutta reittiä pidettiin
vaihtelevampana kuin entistä. Alkuvaikutelma oli,
että se on yhtä nopea tai hidas kuin entinen, juoksijasta
riippuen.

Pertti Huovinen
Tulokset:
M 10 km: 1) Joona Holappa Oulu 34.07, 2) Iiro
Erkkilä OP 34.39, 3) Markku Nikkanen LNM 35.02, 4)

Janne Eskelinen LNM 36.31,
5) Juho Hiltunen EsSu 37.51,
6) Kyösti Kujala Ii 39.19, 7)
Heikki Tiiro IiY 41.07.
M40 10 km: 1) Pertti Haapamäki OTC 44.04.
M45 10 km: 1) Marko
Mattila VKV 41.05, 2) Jorma Puurunen PuU 48.53, 3)
Hannu Klaavuniemi Oijärvi 54.39.
M50 10 km: 1) Mika Mörsäri Keminmaa 42.31, 2) Jukka Palokangas OlsHe 44.44.
M55 10 km: 1) Pekka Kuokkanen IiY 42.54,
2) Taisto Latvalehto LNM
44.43.
M60 10 km: 1) Vesa Savolainen HauHe 52.53.
M65 10 km: 1) Pertti Lapinkangas ONMKYU 42.07,
2) Aulis Kaasinen ONMKYU 48.24, 3) Markus Hast
Keminmaa 50.18, 4) Esko
Takalo OlsHe 52.55, 5) Reijo Hummastenniemi OlsHe
54.13.
M70 10 km: 1) Pekka
Kuivalainen Ii 1.01.10, 2)

Markku Hänninen KeMaKi
1.05.50.
M75 10 km: 1) Alpo Talvensaari KeMaKi 52.45, 2)
Kauko Meriläinen OlsHe
1.03.51.
Naiset 10 km: 1) Iida
Haataja OP 39.38, 2) Tiina
Lohiniva Oulu 52.53, 3) Riitta Mursu Kiiminki 53.12.
N40 10 m: 1) Liisa Rantatulkkila HauHe/Triathlon
48.01, 2) Sanna Kreku HauHe/Triathlon 49.40.
N50 10 km: 1) Mari Sipola Kemi 57.46.
N55 10 km: 1) Irmeli
Suorsa Oulu 49.50, 2) Kati
Kuivalainen Ii 55.00.
M 5 km: 1) Arto Hiltula
IiY 20.09, 2) PaavoTakalahti
KeMaKi 43.38.
N 5 km: 1) Heli ViertoSuorsa Onkamo 26.59.
N17 5 km: 1) Evelina Kujala LNM 19.03.
T15 5 km: 1) Sara Säkkinen LNM 20.22, 2) Saaga Sassi IiY 21.32, 3) Kaisla
Passlin LNM 21.42.

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN
JA YRITYKSIIN IISSÄ.

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

MARRASKUU 3/2022

www.merihelmiravintola.fi

040 689 8380

ITE HARTIKAINEN HINAA

MYÖS RASK AS K ALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16

Siellä missä tarvitset apua

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

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

www.sisustuspalvelu.fi

ilmatar.fi
LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO VUODESTA 1989
Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu
3D-koneohjausmallit

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY

TUTUSTU LASKURIIN:

Iilaakso.fi

Paulaharjuntie 22, 90530 OULU
0400 884 138
Gneissitie 16, 90620 OULU
0400 287 483

www.pmpoy.com

Have a pause!
Stop at

II

Finnish lounas

Chuan Yi

Fresh • Local • Healthy
Mo-Fri 10.30 - 13.30
Su
Ala carte 12 - 16

Micropolis Ii
Piisilta 1, 91100 Ii
www.chuanyi.fi

P. 044 529 1111
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Miten muistaa työntekijöitä vuoden lopussa?

– Tällaisen lahjan yritys voi antaa verottomasti

Juha Kallio jatkaa Iin Yrittäjien puheenjohtajana myös ensi vuonna.

Ylpeästi iiläinen yritys
Oletko jo käynyt tutustumassa Iin
uuteen kuntastrategiaan? vai olitko vielä kuullutkaan moisesta, saati että sitä olisi joskus päivitetty?
Kyllä, sellainen on kuin onkin jo
olemassa ja ihan kunnanvaltuuston hyväksymänä 30.5.2022. Siis
melkein puolivuotta vanha juttu jo!
Kuntastrategia koostuu 16 lupauksesta, jotka on jaettu neljän otsikon
alle. En ala tässä kaikkia lupauksia
käymään läpi, älä huoli, vaan takerrun niistä ensimmäiseen. Ensimmäiseen siksi, että pidän sitä tälle
foorumille yhtenä tärkeimmistä.
Siinä lukee näin: Lupaus 1 / ”
Iin väestö kasvaa, yrityksiä perustetaan ja niitä sijoittuu Iihin ja työpaikkojen määrä kasvaa vahvasti”.
Kuntaa ei ole ilman ihmisiä, eikä
ilman yrityksiä niitä ihmisiä ole kovin montaa. Tämä on vähän semmoinen muna vai kana dilemma.
Joka tapauksessa Iihin halutaan
meitä yrittäjiä lisää, tai ensin ihmisiä ja niiden mukana yrityksiä,
ihan kummin päin vain. Tämä on
nykyajan tosiasia, joka takaa kuntien elinvoiman. Kuntastrategiasta
löytyy myös toinen mielenkiintoinen kohta, se kuuluu näin: ”- Kunta
haastaa myös paikalliset yritykset
ja yhdistykset mukaan lupausten
toteuttamiseen”. Tämä kohta löytyy kuntastrategian loppuosasta,
jossa kuvaillaan tapaa, jolla strategiaa toteutetaan.
Marraskuun alussa olimme mukana kunnan järjestämässä ”työtä
iisisti” tapahtumassa. Tapahtuman
perimmäisenä ajatuksena on madaltaa yritysten kynnystä työllistää
ihmisiä, kunnan ja yhteiskunnan
tuottamien palveluiden ja tukien
avulla. Tapahtumassa esitteli itsensä myös kunnan uusi elinvoimajohtaja Helena Illikainen.
Helena tuli illan lopussa juttusille, ja kertoi meidän olevan Iin
kunnan tärkein yhteistyö kumppani. Wau! Siis kylläpä tuntui hyvältä nämä sanat. Ja tottahan se
tietysti on. Paikalliset järjestäytyneet yrittäjäyhteisöt ovat mitä par-

hain kumppani kunnillensa. Meillä
yrittäjäyhdistyksessä käy helposti
niin, että viesti on vain meiltä kunnalle päin, siis olemme esittämässä
milloin mitäkin vaatimuksia. Tämä
kait on jotain peruja joltain vanhoilta ”hyviltä” ajoilta, jolloin yrittämisen arvostaminen kunnalliselta
tai valtiolliselta taholta ei ollut niin
vahvaa kuin nykyisin. Syy siihen
miksi kirjoittelen kuntastrategiasta, tai yrittämisestä ja siitä että me
yrittäjät olemme tärkeitä kunnassa, on seuraava oivallus, jonka koin
taannoin. Onko oikein, että tässä kuntayhteistyössä ainoa vaatija
on yritykset, tai paikallisyhdistys?
Voidaanko yrityksissä tehdä jotain
muutakin kotikuntamme eteen,
kuin työllistää ja luoda veroeuroja
alueelle?
Mielestäni voidaan, ja paljonkin,
eikä se edes maksa meille mitään.
Mitäpä jos annettaisiin kotikunnallemme vähän jotain takaisin päin?
Toteutetaan Iin kunnan strategiaa,
ja markkinoidaan tätä yritystemme
omassa markkinointi viestissämme. Ainakin voisimme korostaa
verkkosivuillamme olevamme Iiläinen yritys, ja vieläpä ylpeä siitä.
Haluaisinpa jopa lanseerata konseptin nimeltä ”Ylpeästi Iiläinen
yritys”. Miksipä meillä ei voisi olla
tällainen logo nettisivuillamme, tai
kyltti yrityksen käyntiovessa. Siinä
kun kunta tekee työtä saadakseen
Iihin asukkaita ja yrityksiä omin
avuin, tuottaa se joitain tuloksia.
Mutta kun Iiläiset yritykset alkavat
nostaa esiin Iiläistä erinomaisuutta
kunnan lisäksi, tulokset saattaisivat
yllättää jokaisen.
Arvoisat yrittäjäkollegat, emmekö me voi olla ylpeitä omasta kunnasta? Kyllä Iin kunta toteuttaa
meidän tarpeemme monin verroin
ketterämmin kuin naapuri kunnat.
Voimmeko siis todeta olevamme
ylpeästi Iiläisiä?

Juha Kallio
Puheenjohtaja, Iin Yrittäjät ry

Monella yrityksellä on tapana
muistaa työntekijöitään vuoden
lopussa. Mutta millainen lahja on
työntekijälle verovapaa?
Verottajan mukaan koko henkilökunnalle annettava tavanomainen ja kohtuullinen lahja on
saajalleen verovapaa, jos lahjan arvonlisäverollinen hinta ei ylitä sataa euroa. Yritys saa puolestaan
vähentää henkilökuntalahjan kulut
tuloverotuksessaan.
Yhtiössä työskentelevä yrittäjäosakas voi saada verovapaan joululahjan samoin edellytyksin kuin
yhtiön muutkin työntekijät, vaikka yhtiössä ei hänen lisäkseen
työskentelisi muita työntekijöitä. Henkilökunnan lukumäärällä
saattaa kuitenkin olla merkitystä
arvioitaessa henkilökuntaedun tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta.
Toiminimiyrittäjä ei ole verotuksessa itsensä työnantaja eikä siten voi
järjestää itselleen verovapaita henkilökuntaetuja.
Työntekijän saaman lahjan verovapaus koskee kuitenkin lähtökohtaisesti vain tavaralahjoja.

Jos työntekijälle annetaan yksilöimätön lahjakortti tai rahaa, nämä
molemmat ovat aina veronalaista
palkkaa. Lahja voi olla työnantajan
valitsema esine, pääsylippu, palvelu tai yksilöity lahjakortti, joka oikeuttaa tietyn esineen tai palvelun
ostoon.
– Työntekijä voi myös valita lahjansa työnantajan etukäteen valitsemista muutamista vaihtoehdoista
verovapauden vaarantumatta, veroasiantuntija Laura Kurki Suomen
Yrittäjistä sanoo.
Verohallinnon ohjeessa mainitaan esimerkkinä verovapaasta lahjasta ostokortit, joilla työntekijät
voivat valita itselleen haluamansa kirjan kymmenestä työnantajan
etukäteen valitsemasta vaihtoehdosta. Jos työntekijä on taas joululahjan lisäksi saanut vuoden aikana
työnantajalta muitakin lahjoja, niin
lahjojen yhteenlaskettu arvonlisäverollinen hinta ei saa ylittää sataa
euroa. Vähäisten lahjojen vuotuisen yhteisarvon ylittäessä sata euroa saajaa kohti ylittävä osuus
luetaan palkaksi.

Mainos- vai edustuslahja?
Yhteistyökumppaneille
annettavissa lahjoissa jaottelu kulkee
mainos- ja edustuslahjojen välillä. Mainoslahjalle tunnusomaista
on se, että se annetaan samanlaisena usealle eri taholle. Mainoslahjan
arvonlisäverollinen hinta saa olla
korkeintaan 50 euroa, ja yritys voi
myös vähentää mainoslahjan verotuksessaan.
Edustuslahja on puolestaan
erikseen valittu ja henkilökohtaisempi kuin usein yrityksen logon
tai nimen sisältävä mainoslahja.
Esimerkiksi konjakki- ja viinipullojen sekä muiden alkoholilahjojen on katsottu verotuskäytännössä
liittyvän lähtökohtaisesti edustamiseen. Edustuslahjan hinnasta yritys
saa vähentää verotuksessaan puolet, arvonlisäveron vähennysoikeutta ei kuitenkaan ole.

Suomen Yrittäjät

Toivotamme kaikille
rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2023

Uusi yritys
Tänä vuonna Iin Yrittäjät ry on saanut kaksitoista uutta jäsentä, joista yksi on Leila Lyttisen luotsaama
Kauneuskulma Flow. Yritys on toiminut entisen osuuspankin tiloissa Haminantiellä kesäkuun alusta
saakka. Kauneudenhoitoalan am-

Kauneuskulma Flow

mattilaisena Lyttinen on toiminut
vuodesta 2018 lähtien ja lisäksi hän
valmistui maaliskuussa kosmetologiksi. Hän teki aiemmin Oulussa
sivutoimisesti ripsienpidennyksiä
ja -taivutuksia sekä rakennekynsiä.
Nykyään palveluihin kuuluu lisäk-

Kauneuskulma Flow:n
yrittäjä Leila Lyttinen
kukitettiin 50-vuoden
merkkipäivän johdosta sekä myös uutena Iin
Yrittäjien jäsenenä.

si kasvo- ja jalkahoidot sekä kuumakivihieronnat ja sokeroinnit.
- Kosmetologin ammatti on aina
kiehtonut minua. Olen alun perin
oululainen, mutta asuimme aiemminkin Iissä. Opiskeluiden edetessä kyselin, miten Iissä on tarvetta
kauneudenhoitopalveluille ja näytti
olevan kysyntää. Eikä minusta enää
tullut Oulussa asujaa, joten muutimme takaisin Iihin, Lyttinen kertoo.
- Toki yritys on uusi ja vielä pitää panostaa itsensä markkinointiin, jotta tulee paikallisille tutuksi. Ii
on onneksi kasvava kunta ja iiläiset
käyttävät ahkerasti paikallisia palveluita.
Lyttinen kokee, että vanha
Osuuspankin rakennus on herännyt eloon monien uusien yrityksien
myötä. Talosta löytyy Metkatuotteen myymälä postipalveluineen,
rakennekynsiä tekevä yrittäjä, lastenvaatekirpputori ja hieroja, eli monialaista toimintaa.
- Sijainti on onneksi todella hyvä,
keskellä kaikkea. Toimitila on tosi
iso, joten remontin yhteydessä tila
jaettiin kahteen hoitohuoneeseen.
Ajatuksissani olisi vuokrata toinen
huone toiselle hyvinvointialan yrittäjälle, Lyttinen vihjaa.
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Haaveiletko omistajanvaihdoksesta?
Näin marraskuussa on hyvä
istahtaa illalla hetkeksi siihen omaan lempipaikkaan ja
antaa ajatusten virrata haaveissa ja unelmissa. Oletko
miettinyt, onko haaveesi toteutunut vai onko ne jääneet
arjen pyörteisiin? Arki vie
useasti mennessään, asiakkaat menevät liiketoiminnan
kehityksen edelle ja ennen
kaikkea tulevaisuuden suunnittelu ja omat haaveet saattavat jäädä toteuttamatta.
Yritystoiminnan ja työn lisäksi on tärkeää, että elämme oman arvomaailman
mukaista elämää. Elätkö sinä
sitä nyt? Jos elät, niin se on
upeaa. Jos et kuitenkaan ole
varma asiasta ja mietit, että
jotain muutakin voisi tehdä,
niin olisiko aika ottaa hetki ja
miettiä, milloin on aika luopua yrityksestä? Aikajänteen
saat valita itse.
Omistajanvaihdos, yrityskauppa, yrityksen myynti tai
osto, prosessia voi kuvailla
usealla eri nimellä. Itse pu-

hun omistajanvaihdoksesta,
koska se taitaa olla kattavin
ilmaisu. Yrittäjät kokevat
keskustelun omistajanvaihdoksesta hyvin erillä tavalla,
osalle se on punainen vaate, osa ei ole kiinnostunut
aiheesta yhtään, osa on kiinnostunut ja toisilla on selkeä
kuva missä vaiheessa aikoo
luopua yrityksestään. Vaikka omistajanvaihdos ei tuntuisikaan
ajankohtaiselta,
siinä voi olla elementtejä, jotka toimivat yhtä hyvin liiketoiminnan arkielämään kuin
kehitystyöhön.
Omistajanvaihdosta mietitään usein yrittäjän kautta, mutta sitä voi miettiä
myös yrityksen kautta. Yritys on luotu tiettyyn tarkoitukseen ja se on löytänyt
paikkansa markkinoilta. Yrityksen elinkaari on mahdollisesti vaihdellut, on ollut
niin hyviä kuin huonojakin
aikoja. Yrittäjä on saattanut
taistella yrityksen takaisin
menestykseen ja luonut sille

vakaan pohjan. Mitä tapahtuu yritykselle, kun yrittäjän
mielenkiinto tai motivaatio
laskee? Yrityksen kannattavuus heikkenee, asiakkaat
vähenevät ja kenties työntekijät vähenevät myös. Olisiko reilua yritystä kohtaan,
että se saisi uuden johtajan,
joka jaksaa panostaa siihen ja
jatkaa sen tarinaa?
Sekä yrittäjän että yrityksen vuoksi pieni seisahdus
arjen keskellä on hyväksi. Sinun haaveesihan voi liittyä
myös yritykseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Mitä
ideoitasi on vielä toteuttamatta, tarvitseeko ne lyhyen
vai pitkän aikavälin? Mikäli haaveet on yrityksen ulkopuolella ja mietit, onko sinun
aikasi luopua yrityksestäsi
voit testata itsesi. Omistajanvaihdos testeillä saat tietää
mikä on yrityksesi ja sinun
yrittäjäsi valmius omistajanvaihdokseen. Testin yhteydessä saat vinkkejä mihin
asioihin kannattaa kiinnittää

huomiota. Testit löydät osoitteesta: www.kasvavayritys.fi
Älä unohda haaveilla, sillä haaveet ja unelmat on monesti toteutettavissa. Laita
rattaat pyörimään ja lähde
tekemään asioita sen eteen,
että unelmastasi tulee jokin
päivä totta.

Mukavaa loppuvuotta
toivottaen,
Paula Pihlajamaa

kehityspäällikkö,
omistajanvaihdokset
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät

Omistajanvaihdostesteillä saat
tietää mikä on yrityksesi ja sinun
yrittäjäsi valmius omistajanvaihdokseen. Testin yhteydessä saat
vinkkejä mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Testit
löydät osoitteesta: www.kasvavayritys.fi, opastaa Paula Pihlajamaa.

Onko Iillä kasvun edellytykset kunnossa?
Aloitin yhdyskuntajohtajana lokakuun aikana ja olen
tutustunut Iin kuntastrategiaan ja kuntaan ihmisiä
haastattelemalla. Kuntastrategian neljästä peruspilarista
yksi on kasvu. Kasvun edellytyksinä minä ihmiset ovat
nostaneet esiin mm. kunnan
logistisen sijainnin, asumisen kustannukset ja laadun,
palvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä työpaikat
ja luonnon. Löytyvätkö Iistä
kasvun edellytykset?
Sijainniltaan Ii asemoituu logistisesti pääradan ja
nelostien varrelle, yhdelle
Suomen suurimmista kaupunkiseuduista. Tietä ja
rataa pohjoiseen Perämerenkaarta seuraten vastaan tulee ensin teollisuuskaupunki
Kemi, kaksoiskaupunki Tornio-Haaparanta ja edelleen
Ruotsi ja Norja. Sijaintinsa
puolesta Iin kasvusuunnitel-

mat ovat taatut.
Asuminen Iissä on monipuolista ja edullista. Iin virkeät kylät mahdollistavat
monimuotoisen asumisen.
Iihin muuttoa harkitseva voi
valita omiin tarpeisiin sopivan asuinpaikan kolmen joen
varrelta, maanseudulta tai
taajamista lähempää palveluita. Asumiskustannuksissa Ii on edullinen etenkin Iin
viisaan energiaomavaraisuuden ansiosta. Tonttitarjonnan
monipuolisuutta keskustan
tuntumassa on syytä kehittää tulevina vuosina.
Arjen toimivat palvelut ja niiden saavutettavuus
ovat vetovoiman kannalta oleelliset. Iistä löytyykin
kaikki peruspalvelut mitä
lapsiperheet
tarvitsevat.
Myös
kulttuuritarjontaan
Ii satsaa kiitettävästi, enkä
malta olla erikseen mainitsematta uutta Iisi-Areenaa

monipuolisine liikuntapalveluineen. Aktiiviset urheiluseurat liikuttavat lapsia ja
järjestävät harrastusmahdollisuuksia perheille. Kaupallisia palveluita syntyy yleensä
vilkkaasti liikennöidyille ja
asutuille alueille, joten kasvustrategian myötä myös
kauppa kannattaa Iissä tulevaisuudessakin.
Työvoiman
saatavuus
Iissä on sijaintinsa puolesta hyvä, vaikka työvoimaja osaajapula koetteleekin
myös Iitä. Työpaikat tuovat
myös asukkaita, joten uusien työpaikkojen saaminen
on kunnalle kriittisen tärkeää. Yrittäjien tarpeita vastaavia yritystontteja kunnan on
syytä kaavoittaa ja rakentaa
lisää ripeästi.
Luonto on Iissä lähellä.
Iin sillat, virrat ja meri sekä
laajat suot ja metsät tarjoavat asukkaille monipuoli-

sia virkistysmahdollisuuksia
luonnossa. Ympäristön kannalta kehitettävääkin löytyy.
Osa
ulkoliikuntapaikoista vaatii uudistamista kuten myös osittain pääteiden
varret, jotka ovat kunnan
käyntikortti ohikulkijoille ja
ensikertaa alueelle saapuville. Vahvuuksia korostamalla ja kehittämisresursseja
oikein suuntaamalla saadaan
ihmeitä aikaiseksi, kun vesistöt ja luonnon kauneus
valjastetaan asukkaiden ja
matkailijoiden arvoksi.
Loppujen lopuksi Iin kasvu on kunnan omissa käsissä. Hiomaton timantti vaatii
hieman työstöä, mutta vahvalla tahtotilalla ja tiiviillä
yhteistyöllä Iin kasvu on varmaa. Iissä todella on ideaa!

Eelis Rankka

yhdyskuntajohtaja
Iin kunta

Eelis Rankka on Iin yhdyskuntajohtaja.

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Juha Kallio
Toimittajat: Heimo Turunen,
Jenny Kärki

MARRASKUU 3/2022
Toimitus:
Iin Lehti Oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
ilmoitusmyynti: Iin Lehti Oy

Taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen
Lehtipaino Oy, Kajaani

LIITY JÄSENEKSI
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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Iin Yrittäjien pikkujouluun osallistui lähes 60 henkilöä.

Juha Kallio jatkaa Iin Yrittäjien puheenjohtajana
Iin Yrittäjien syyskokous ja
pikkujoulu pidettiin lauantaina 19.11. Chuan Yi ravintolassa Iin Micropoliksessa.
Iin Yrittäjien puheenjohtajana jatkaa automaalaamoyrittäjä Juha Kallio, joka valittiin
puheenjohtajaksi kahdeksi
vuodeksi. Takana on myös
kahden vuoden puheenjohtajapesti. Hallitukseen valittiin uutena Satu Kaisto
Hyvinvointikeskus
Taffii,
Paula Harju Paulan Jooga ja
Hyvinvointi ja Joni Karjalainen WebKar Oy. Erovuoroisista hallitukseen jatkamaan
valittiin Eero Tuomela ja
Mari Matinlassi. Muut hallituksen jäsenet ovat Marja
Jaara, Mauri Pirttikoski, Heimo Turunen ja Anna Turtinen.
Toiminnantarkastajaksi
valittiin Helka Tapio ja varalle Markku Koskela. Syyskokouksen puheenjohtajana
toimi Markku Koskela ja sihteerinä Juha Kallio.

Eduskuntavaaleihin
toivotaan yrittäjiä
ehdokkaiksi
Toimintasuunnitelmassa
on kirjattu tavoitteena olevan vuonna 2023 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 erillisen
Vuoden yrittäjien valintatoimikunnan ehdottamana. Lisäksi valitaan ja palkitaan
alle 40-vuotias Iin Nuori
Yrittäjä sekä alle kaksi vuotta toimineista yrittäjistä Vuoden Uusi Yrittäjä, nämäkin
yhdessä Iin kunnan kanssa.
Jäsenet voivat esittää asi-

oita hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus tulee kutsumaan
kokouksiinsa kunnan elinkeinotoimen virkailijoita ja luottamushenkilöitä tai muun
alan erikoistuntijoita riippuen kokouksissa käsiteltävästä asiasta.
Hallitus muodostaa myös
eri alojen toimikuntia. Yhteistyötä kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten
kanssa jatketaan pitämällä
yhteyttä Iin kunnanhallitukseen ja yrittäjävaltuutettuihin.
Ensi vuonna eduskuntavaaleihin toivotaan yrittäjiä ehdokkaiksi eri puolueiden
listoille. Yrittäjien 50-vuotishistoriikki kirjahanke saatetaan valmiiksi.
Iin lukion oppilaiden yrittäjämessuille osallistutaan lukiolaisten ehdoilla ja pidetään
koulutoimeen yhteyttä, järjestetään yhteinen syysretki,
jatketaan kuntayhteistyötä,
osallistutaan Iin yritystoiminnan
kehittämishankkeisiin

Pikkujouluun kuuluva jouluruokailu oli illan odotettu ohjelmanumero.

ja osallistutaan nuorisokasvatukseen eri projektien ja
hankkeiden puitteissa.

Vahvaa
vaikuttamista
Syyskokouksessa oli vierailijana Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien järjestöpäällikkö
Kirsi Anttila, joka kehui Iin
Yrittäjissä ja Iin kunnassa
huomanneensa kehittämisen
meininkiä.
- Eteenpäin on menty mukavalla vauhdilla. Kuntayhteistyöllä on suuri merkitys
ja iiläiset yrittäjät ovatkin
antaneet varsin hyvät arviot kunnan elinkeinopolitiikan eri osa-alueista keväällä
julkistetussa Kuntabarometrissa. Iin Yrittäjät panostavat
mm. yrittäjyyskasvatustyöhön ja keskusteluissa tämä
todettiinkin
arvokkaaksi
työksi tulevaisuuden rakentamisessa.
Pohjois-Pohjanmaan

Yrittäjissä panostetaan ensi
vuonna vahvaan vaikuttamiseen mm. eduskuntavaalien
yhteydessä,
Hyvinvointialueen käynnistymiseen on
valmistauduttu pitkin vuotta tarjoamalla säännöllisesti infotilaisuuksia sote-alan
yrityksille. Yrittämisen edellytyksiin pureutuvaa vaikuttamistyötä tehdään laajan
sidosryhmäverkoston kautta.
Anttila kertoi PPY:n monipuolisista verkostoista ja
palveluista, erityisesti yrittäjien tukiverkkopalvelu herätti keskustelua ja todettiin,
että palveluun kannattaa ottaa yhteyttä jo ennen erityisiä
haasteita. Palvelu on maksutonta ja yrittäjiä auttamassa
ovat kokeneita yrityselämän
asiantuntijoita.
Puheenjohtaja Juha Kallio mainitsi avaussanoissaan,
että Iin Yrittäjien 135 jäsenyritystä työllistää lähes 500
henkeä. Tosin 70 prosenttia

PPY:n järjestöpäällikkö Kirsi
Anttila kerto syyskokouksen lopussa ajankohtaista asiaa yrittäjärintamalta.
jäsenistä on yksinyrittäjiä.
Tavoitteena on, että jäsenmäärä nousisi 150 yrittäjään.

Pikkujouluohjelmaan kuului myös karaokeohjelmaa, jonka veti kiiminkiläinen Pentti Ollikainen. Lauluvuorossa Reijo Backman.
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Iin kunnan terveisiä kertoivat elinkeinojohtaja Helena Illikainen, kunnanjohtaja Marjukka Manninen ja
kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen.

Pikkujoulussa palkitsemisia
Syyskokouksen jälkeen Yrittäjien pikkujoulussa palkittiin Iin Vuoden 2022
Yrityksenä Hiushuone Lumo
Ay, yrittäjinä Merja ja Sanna
Pakonen. Palkinnon luovutti
Juha Kallio. Iin kunnan palkinnon luovuttivat kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
Johannes Tuomela, kunnanjohtaja Marjukka Manninen
ja elinkeinojohtaja Helena Illikainen. Iin Nuori Yrittäjä
palkinto ojennettiin Aleksi
Laajoelle, yritys AML GYM.

Uutena jaettiin Iin Uusi Yritys palkinto, jossa valinta kohdistui viime vuoden
kesäkuussa
perustettuun
Teollisuuskopla
Oy:hyn,
yrittäjinä Juho Onkalo ja
Tomi Tyykiluoto.
Kuluvana vuonna 50 vuoden merkkipäivää viettäneitä
Susanna Aaltoa Aallon Kaluste Oy, Arto Tikkasta Merilapin Laite- ja Soitinhuolto
ja Leila Lyttistä Kauneuskulma Flow myös huomioitiin
yhteisesti. Uusista jäsenistä olivat ilmoittautuneet pik-

Ammattitaidolla isot ja
pienet asuntoremontit
Sisustuspalvelu Miko Böök oy tekee
ammattitaidolla niin pienet kuin isommatkin huoneisto- ja asuntoremontit. Myös korjausrakentaminen kuuluu
yrityksen toimialaan, samoin kylpyhuone- ja saunaremontit. Keittiöiden
uudistamisia Miko kertoo tehneensä
runsaasti, samoin erilaisia huoneistojen
pintojen uusimisia.
- Kolmen vuoden aikana
töitä on ollut vaihtelevasti,
vähemmän Iin alueella, mutta lähialueilla tuntuu olevan
tarvetta. Se on toki positiivista, että olen pystynyt osa-aikaisesti työllistämään yhden
nuoren työntekijän, Böök kertoo.
Böök uskoo, että tänä syksynä vallitseva maailmantilanne ja energiakriisi ovat
vaikuttaneet hänen toimialaansa, mutta hänen yrityksellensä tilanteella ei ole ollut
suurta vaikutusta:
- Tällä hetkellä minulla on
yksi asiakas, kiinteistösijoittaja, jolle olen jo puolen vuoden
ajan tehnyt pintaremontteja vanhoihin omakotitaloihin
Kiimingin ja Oulun alueella.
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Tämän ansiosta maailmantilanteen vaikutukset eivät ole
vielä näkyneet toiminnassani.
Iissä Miko Böök asuu äitinsä kotipaikalla, johon hän
muutti kolme ja puoli vuotta sitten Espoosta vaimonsa
kanssa.
- Mietimme, että käymme
täällä kuitenkin yhtenään, ja
vaimonikin on Vuokatista kotoisin, joten pohjoiseen muuttaminen oli meille luontevaa.
Kuitenkin ikääkin on jo sen
verran, ettei Etelä-Suomen
kiireinen elämä enää kiinnosta niin paljoa.
Böök on koulutukseltaan
puuseppä ja tänä vuonna hänellä tuli täyteen 22 vuotta
yrittäjänä. Alalla hän on toiminut vuodesta 1990 lähtien.

Merja Pakosella oli hyvä arpaonni, kun voitti kaksi arpajaisvoittoa, joita luovuttivat Anna Turtinen ja
Riitta Paakkola.

kujouluun Joni Karjalainen
WebKar Oy, Jonne Karjalainen Jobetrak Oy ja Matti Jaara Oulun LVI24H Service Oy,
joille oli varattu kukkakimppu.
Vuoden 2022 puheenjohtajaa, sihteeriä sekä aktiivista toimijaa Heimo Turusta
muistettiin kukkakimpulla.

Iin kunnan puheenvuoroja
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen iloitsi uusista yrityksistä. Iin hän
totesi tarjoavan yrittäjille hy-

vän toimintaympäristön.
Kunnanjohtaja Marjukka Manninen kiitteli yrittäjien puheenjohtajan tekemää
esitystä pitää toiminnassaan Iitä esillä. Kunnassa
on hyvä työllisyystilanne ja
niissä asioissa voi olla yhteydessä kunnan työllistämispalvelujen kanssa. Hienoa,
että on perustettu uusia yrityksiä. Ne tuovat lisäpalveluja ja myös lisää verotuloja
kuntaan. Iin hyvä sijainti on
edistämässä myös paikkakunnan yritystoimintaa, to-

tesi Manninen.
Helena illikainen kertoi toimineensa kolmisen
viikkoa Iin elinkeinojohtajana. Hän kannusti yrittäjiä
ottamaan yhteyttä ja sanoi
Micropoliksessa ovien olevan avoinna yrittäjille. Hän
lupasi auttaa yhdessä 11
muun työntekijän kanssa yritysten kehittämisessä muun
muassa ajankohtaisissa energia-asioissa. Illikainen sanoi
myös olevansa valmis vierailemaan yrityksissä, kun vain
kutsuja tulee.

-Vedetään yhtä köyttä ja
tuetaan toinen toisiamme.
Jouluruokailun oli laittanut ravintola Chuan Yi:n
yrittäjä Jenni Zhang. Ohjelmassa oli myös arpajaiset ja
pikkujoulumusiikkina toimi
kiiminkiläisen Karaoke- ja
orkesteripalvelut Pentti Ollikaisen vetämä karaoke.

Heimo Turunen

Aallon Kalusteella pitää
kiirettä joulun alla
Aallon Kaluste Oy on toiminut
nykyisissä
tuotantotiloissaan
Sahatiellä
vuodesta 1986. Vuonna 1980
perustettu yritys suunnittelee, valmistaa ja asentaa kodin keittiöiden ja muiden
tilojen kiintokalusteita.
- Nyt on kiireisin aika
vuodesta, kun monet haluavat saada jouluksi kodin ’tip
tap’-kuntoon. Toki, tekemistä riittää nykyisin ympäri
vuoden, mutta kesäkauden
alku ja tämä hetki ovat meille
suurimmat sesongit, kertoo
yrittäjänä 16 vuotta toiminut
toimitusjohtaja Susanna Aalto-Iivari.
- Meillä oli hyvät koronavuodet, sillä uskon että ihmiset halusivat tuolloin
panostaa kodin viihtyvyyteen, kun ei päästy esim.
matkustelemaan
normaaliin tapaan. Aluksi tosin pelättiin, miten kauppa käy,
mutta aivan hyvin saimme
järjestettyä toiminnan myös
koronaturvallisesti.
- Tällä hetkellä toimi-

vuutta eniten vaikeuttaa
rakennuspuolella materiaalihintojen raju nousu ja venäjän sota, jonka takia myös
kaikkia tuotteita ei enää saada tai ne ovat loppumassa. Samaten tämänhetkinen
energiakriisi on saanut ihmiset varpailleen, joka jo nyt
näkyy yrityksen toiminnassa.
Susanna Aalto-Iivari sai
Iin Yrittäjien pikkujoulussa yhdistykseltä muistamisen 50-vuotis merkkipäivän
ansiosta. Merkkipäivä tosin
oli jo tämän vuoden tammikuussa, jolloin päivää juhlittiin perheen kesken koronan
takia.

Susanna Aalto-Iivari sai Iin Yrittäjien pikkujoulussa yhdistykseltä muistamisen 50-vuotis
merkkipäivän ansiosta.

LIITY JÄSENEKSI

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

OMAN KYLÄN KAUPPA
Kisatie 1
ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
www.k-market.fi

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

A.wiik

Traktoriurakointi

0405199866

www.iinkuntoklubi.fi

Oma kauppasi verkossa.

pipelife.fi

Pipelifen kotimaiset
jätevesijärjestelmät valmistetaan
Iin tehtaalla vuosikymmenten
kokemuksella.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
AINA LÄHELTÄ!

Tutustu valikoimaan ja löydä
omasi kotiin ja mökille osoitteessa
puhdastulevaisuus.fi
Sivustolla voit myös
•

Ladata jätevesioppaan

•

Tilata jätevesikartoituksen
kiinteistöllesi

•

Etsiä lähimmät suunnittelijat,
jälleenmyyjät, asentajat ja huoltajat

•

Tehdä ostoksia verkkokaupassa

nro 3/2022

7

IILÄINEN

Reijo Paason tarina suuren
yrityksen vastuuhenkilönä

Härmän Kuntokeskusretkelle osallistui liki kolmekymmentä yrittäjää. Matkalla kuultiin muun muassa Reijo Paason tarina suuren yrityksen palveluksessa.

Iin Yrittäjät syysretkellä Härmän Kuntokeskuksessa

Ylihärmän yrittäjien hallituksen jäsen Timo Mäkinen esitteli iiläisille Kauhavan kaupunkia, Härmän kuntokeskusta ja Ylihärmän yrittäjien
toimintaa.
Iin Yrittäjät toteutti perinteisen syysretkensä tänä
syksynä 28.-30.10. Härmän
Kuntokeskukseen. Virkistystoimikunnan järjestämälle
retkelle osallistui 28 henkeä.
Saapumisiltana
perjantaina oli yhteinen tilaisuus YliHärmän yrittäjien kanssa.
Hallituksen jäsen ja samalla Härmän Kuntokeskuksen
kehityspäällikkö Timo Mäkinen kertoi, että kuntokeskus
kuuluu nykyisin Kauhavan
kaupunkiin. Se muodostuu
kuntaliitosten myötä Kauhavasta, Ylihärmästä, Alahärmästä ja Kortesjärven
entisistä kunnista, joissa kaikissa edelleen toimivat omat
yrittäjäyhdistykset.

Ylihärmän yrittäjissä on
102 jäsentä eli järjestäytymisaste on korkea. Kauhavalla on paljon teollisuutta ja
matkailua sekä paljon mahdollisuuksia yrittäjälle. Kaupungissa ei yritetä, vaan
tehdään. Härmän Kuntokeskus on kuntoutuskeskus,
kylpylä ja hotelli. Yrityksen
yhteydessä sijaitsee Härmä
Golf. Hotellissa on 155 huonetta ja sen ravintolat käsittävät noin 600 asiakaspaikkaa.
Yritys työllistää noin 140
henkeä. Härmän kuntokeskus on perustettu vuonna
1984 veteraanien kuntoutukseen. Kuntoutuskeskusta on
laajennettu useaan otteeseen,
kertoi Mäkinen.

Lauantai-illan
yhteisellä illallisella ja illanvietossa
virkistystoimikunta onnitteli
merkkipäiväänsä viettänyttä
Mauri Pirttikoskea pienellä
lahjalla. Markku Puolakkaa
kiitettiin turvallisesta kyydistä. Samoin kiitokset esitettiin Hannu Pakoselle Iin
Yrittäjien retkien sponsoroinnista retkieväin, joita on
saatu nauttia lähes jokaisella viime vuosien matkoilla.
Anna Turtiselle esitettiin kiitokset virkistystoimikunnan
yhteydenpitämisestä yrittäjien hallituksen suuntaan ja
myös toisin päin.
Maukkaan illallisen jälkeen nautittiin Laura Voutilaisen riemukkaan räväkästä

Anna Turtinen luovutti iiläisten tuomisena Ylihärmän yrittäjien Timo Mäkiselle Iissä valmistetun puukon.

showsta.
Sunnuntaina oli sitten hotelliaamiaisen jälkeen noin
350 kilometrin kotimatka linja-autokyydillä.

Heimo Turunen

Retkelle osallistunut Reijo
Paaso kertoi linja-automatkalla elämäntarinansa, joka
alkoi kyläkauppiaan pojasta
kauppa-alalle vuonna 1980.
Ura alkoi Oulussa yhden miehen perustamassa
”kone ja laakerissa” Kojaltekissa (yrityksen omistaja
Arvo Viinonen oli aikanaan
paljon mukana PPY toiminnassa). Yritys toimi tuolloin Oulussa ja työllisti vajaa
10 henkilöä. Sain olla mukana voimakkaasti kasvavassa
perheyrityksessä
päällikkö- ja johtotehtävissä. Merkittävimmät tehtävät
olivat maahantuontien aloittaminen 90-luvun alussa ja
niitten vastuu mikä minulla oli yhtenä hommana lähes
koko urani.
Toinen iso askel oli saman vuosikymmenen lopulla muutto Seinäjoelle. Siellä
aloitin alusta Seinäjoen uuden yksikön toiminnan ja
vastuulleni siirtyi myös Vaasan vuotta aiemmin aloitettu yksikkö, joka oli aloitettu
yrityskaupan pohjilta. Sain
nähdä ja kokea ja olla mukana kuinka pieni perheyritys
kasvaa alallaan keskisuureksi. Kasvu tehtiin pääosin
orgaanisesti ja osin yritysostoin laajentumalla useammille paikkakunnille. Näin
kuinka yrittäjä, yrittäjät sitoutuvat ja kantavat suuren
vastuun sekä riskit kasvaessaan 100 hengen työpaikaksi
ja toimintaa oli 14:sta paikkakunnalla.
Uran jatkuessa vuonna
2006 yrittäjäveljekset myivät yrityksen kansainväliselle
monialayritykselle.
Pohjoismaitten johtava tekninen tukkukauppa toimi
LVI-, teollisuus- sekä sähkötoimialalla.
Pääomasijoittajan omistava yritys
laajensi toimintaansa Suomessa. Tuolloin Suomessa oli vain pääosin LVI

tukkukauppaa. Kojaltek oli
osa isoa strategiaa laajentua
myös Suomessa muille toimialoille. Johto- ja päällikkötehtävät jatkuivat alkaen
kone- ja työkalut toimialan
alkuun saattamisella. Myös
yritysmaailma aukesi uuteen
ikkunaan, kun tuli kansainvälisyys ja ns. iso raha mukaan.
Pääomasijoittajan tavoite oli kasvaa kannattavasti
ja nopeasti. Kasvua haettiin Pohjoismaissa ja Virossa voimakkaasti ostamalla
yrityksiä kuin myöskin orgaanisesti laajentumalla eri
toimialoilla. Kauppaa käytiin myös koko konsernilla.
Urani aikana pääomasijoittaja vaihtui pari kertaa,
kun isompi osti ja myi. Ja
kun yritys oli jo niin suuri
2010 luvun puolivälissä, ettei enää oikeastaan ollut niin
suurta
pääomasijoittajaa,
joka olisi pystynyt tai halunnut ostaa konsernin, niin silloinen ja nykyinen Euroopan
suurimpia pääomasijoittajia vei yrityksen Tukholman
pörssiin. About kolmen miljardin liikevaihdolla yritys
työllisti 5000 henkilöä.
Paljon tuli nähtyä ja koettua pienyrittäjän ja suuren yrityksen toimintaa ja
kuinka erilaiset haasteet ja
mahdollisuudet sekä riskit,
vahvuudet sekä heikkoudet
ne piti sisällään. Sekin tuli
nähtyä, kun suuri pääomasijoittaja ostaa takaisin samaisen Pohjoismaitten johtavan
teknisen tukkukaupan pörssistä. Ja tietysti kuinka pörssiyhtiö toimii. Vuonna 2021
kesällä jäin eläkkeelle reilun
40 vuoden työrupeaman jälkeen.

Reijo Paaso

Lauantai-illan yhteisellä illallisella muistettiin eri asioilla kunnostautuneita jäsenyrittäjiä.
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KESTOkouru
• Sadevesijärjestelmät
• Tikkaat

• Kattosillat
• Lumiesteet

Puh. 040 547 1562

IIN KONEPAJA OY

IKP SERVICE OY

KONE- ja KAIVUTYÖ

ALASAARELA

Arto Alasaarela 0400 686 252

kuljetusliike

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

Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen suoritti yhdessä FinnProfilesin toimitusjohtaja Jukka Mäki-Lahnan kanssa virallisen avauksen. Kuva
Tuomas Porkkala

FinnProfilesilla vietettiin
silikonimuottituotannon avajaisia
FinnProfilesin silikonimuottituotannon avajaisia vietettiin Iissä keskiviikkona
16.11. FinnProfiles on viime
vuosien aikana investoinut
voimakkaasti muottituotantonsa ylösajoon. Toimitusjohtaja Jukka Mäki-Lahna on
tyytyväinen uuden liiketoiminnan käynnistymiseen.
- Olemme tehneet paljon töitä päästäksemme tähän pisteeseen. Olen erittäin
ylpeä projektitiimistämme,
jonka ansiosta tuotanto on

päästy aloittamaan jouhevasti. Lisäksi haluan kiittää
Iin kuntaa, joka esimerkiksi
löysi meille hyvin nopealla
aikataululla erinomaiset tilat, Mäki-Lahna kiittelee.
Myös kunnanjohtaja Marjukka Manninen ilmaisi kiitoksensa FinnProfilesille.
– Olemme erittäin tyytyväisiä, että alueemme yritykset kehittyvät ja löytävät
uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä on todella
hieno uutinen koko Iin kun-

nalle. Toivomme voivamme
auttaa myös jatkossa kaikin
mahdollisin tavoin, Manninen kertoo avajaisissa.
FinnProfiles on kotimainen tiiviste-, eriste- ja muottituotevalmistaja,
jonka
tuotantotehtaat sijaitsevassa
Sastamalassa ja Iissä. FinnProfiles on erikoistunut yksilöllisten profiiliratkaisujen
suunnitteluun ja valmistukseen.
Tällä hetkellä yrityksen
käytössä on kaksi ruiskupu-

ristinta sekä yksi perinteinen
muottipuristin silikonituotteille. Lisäksi Sastamalassa
on kolme muottipuristinta
kumimuottituotteille.
FinnProfiles on toimittanut valmistamiaan tiivisteja eristeratkaisuja lukuisille
eri teollisuustoimialoille, kuten rakennus-, meri-, raideja lääketeollisuudelle ympäri
maailmaa jo yli 30 vuoden
ajan.

Tiedote

www.ppy.fi
OSTETAAN JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
Maksamme reilun
korvauksen

UTACON OY 0400 892 414

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

www.utacon.fi

Tapahtuman osallistujat saivat tutustua FinnProfilesin toimintaan ja silikonimuotteja valmistaviin ruiskupuristimiin. Kuva Tuomas Porkkala
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Iin Hihna ja Teollisuuspalvelu Oy
Iin Hihna ja Teollisuuspalvelu Oy on Jarkko Terhon luotsaama yritys, joka toimittaa,
asentaa sekä huoltaa eri teollisuudenalojen
kuljetusja tehonsiirtohihnoja. Terho
kertoo, että asiakkaita on monilla eri aloilla, leipomoista
kaivoksiin: missä vain hihnoja tarvitaan.
Asiakkaita on ympäri Suomen, enimmäkseen PohjoisSuomessa. Yritys on toiminut
osakeyhtiönä tämän vuoden helmikuusta lähtien ja se
aloitti Oulun hihnapalveluna
kuusi vuotta sitten.
- Kolme vuotta sitten muutin takaisin Iihin vanhalle kotipaikalle. Ii on pieni paikka,
jolla on hyvä maine ja se jää
hyvin ihmisten mieleen, joten
Ii on myös yrityksen kannalta hyvä paikka toimia, Terho
kertoo.
Yli kymmenen vuotta sitten maailmanlaajuinen hihna-alan toimija etsi teknistä
myyjää Pohjois-Suomen alu-

eelle ja ilmoitus kiinnitti
Terhon huomion. Aluksi työpaikkailmoituksen vaatimukset vaikuttivat liian hurjilta.
Terholla oli metallialan koulutus ja kokemusta löytyi rakennuspuoleltakin.
- Sanoin vaimollenikin, ettei minun varmaan kannata
hakea tuonne. Mutta vaimo
vakuutti hakemaan ja sain
paikan. Aluksi myin ja asensin heidän tuotteitaan, mutta
olen aina ollut yrittäjähenkinen ja päätin perustaa oman
yrityksen.
- Kyllä tämä yrittäjyys
on minun hommani! Kuusi
vuotta olen nyt toiminut yrittäjänä ja tyytyväinen saa olla.
Lisäksi Ii on sijainniltaan tosi
hyvä paikka ja tästä on helppo lähteä mihin päin tahansa töihin.
Tällä hetkellä yritys työllistää yrittäjän itsensä lisäksi kaksi vakituista tekijää,
ja lisäksi ajoittain työlliste-

Siilinjärvelle asennetut hihnakuljettimet, joilla lastataan kalkkilaivat.

Uusia jäseniä Iin Yrittäjiin
Iin Yrittäjien pikkujoulussa
19.11. muistettiin kukkakimpulla uusia jäseniä eli heitä,
jotka ilmoittautuivat syyskokoukseen ottamaan kukkakimpun vastaan. Tällä
hetkellä Iin Yrittäjissä on 135
jäsentä. Iin Yrittäjät toivottavat uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan toimintaan.
Kauneuskulma
Flow,
yrittäjänä Leila Lyttinen:
kosmetologi, jonka palveluihin kuuluu muun muassa
ripsienpidennykset ja -taivutukset,
rakennekynnet,
kasvo- ja jalkahoidot sekä
kuumakivihieronnat ja sokeroinnit.
WebKar Oy on Joni Karjalaisen vetämä yritys, joka
on digitaaliseen markkinoin-

tiin keskittynyt mainostoimisto. Myös logistiikka-alan
turvallisuusneuvonantajapalvelua.
Jobetrak Oy on Jonne
Karjalaisen yritys, jonka toimialana on rakennuspaikan
valmistelutyöt.
Oulun LVI24h Service
Oy:n yrittäjä on Matti Jaara
ja hän tekee lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennuksia.

Iin Yrittäjien puheenjohtaja
Juha Kallio ja sihteeri Mari Matinlassi toivottivat pikkujoulussa kukkakimpulla Iin Yrittäjien
uuden jäsenen WebKar Oy:n
yrittäjän Joni Karjalaisen tervetulleeksi Iin Yrittäjien toimintaan.

tään aliurakoitsijoita tarpeen
mukaan. Alalla on kasvua ja
Terho sanookin, että työllistämiselle onkin painetta. mutta
työntekijöiden löytäminen on
haasteellista.

- Me koulutamme kaikki työntekijät alusta alkaen. Onhan näissä töissä omat
haasteensa, kun ovat melko raskaita ja likaisia töitä, ja
teemme myös reissuhommia.

Tärkeintä olisi, että löytyy sopiva tyyppi, niin opastamme
kyllä tehtäviin, Terho kertoo.
Oulussa yrittäessään Terho teki ympäripyöreitä päiviä, mutta nyt kun toiminta

on vakiintunut, yrittäjällä on
välillä vapaa-aikaakin. Aika
kuluu hyvin perheen kanssa
ja itsestä huolehtimisen parissa.

Iin Hihna ja Teollisuuspalvelu Oy:n palveluita tarvitaan muun muassa Kevitsan kaivoksella. Kuvassa mobiilimurskan hihnan asennus käynnissä.
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Vuoden 2022 yrittäjä:

Hiushuone Lumo

Hiushuone Lumon yrittäjät Sanna ja Merja Pakonen ovat toimineet
nykyisissä tiloissa Kirkkotiellä vuodesta 2014.
Merja ja Sanna Pakonen luotsaama Hiushuone Lumo palkittiin Iin Vuoden yrityksenä
lauantaina 19.11. pidetyssä
Iin Yrittäjien syyskokouksessa. Äidin ja tyttären muodostama perheyritys on toiminut
vuodesta 2014 lähtien.
Merja Pakonen on toiminut kampaamoalalla valmistuttuaan koulusta vuonna
1982. Yrittäjyys tuli hänelle veren perintönä, sillä hänen vanhempansa omistivat
aikoinaan Iin Autokoulun.
Merja perusti oman kotikampaamonsa Alarannalle vuon-

na -91 ja siitä lähtien hän on
toiminut alalla.
- Alusta asti asiakkaat
ovat olleet tämän työn suola,
ja vuosien varrella on ehtinyt
kertyä jo useita luottoasiakkaita. Osa heistä on kulkeneet asiakkaanani aivan uran
alusta saakka, Merja kertoo.
Sanna Pakonen aloitti yrittäjänä Kauppilantiellä
vuonna 2013, mutta vuotta
myöhemmin uusi kampaamo laitettiin Kirkkotielle, jolloin yrityksen nimi muuttui
Hiushuone Lumoksi.
Sanna Pakoselle hiusalan

yrittäjyys tuli kuin luonnostaan, hänen seurattuaan äitinsä työtä pienestä pitäen:
- Nuoruudessa kampaajan ammatti oli minulle haave ja itsestäänselvyys,
mutta eihän sitä tiedä, millaisia uusia tuulia tulevaisuus
tuo tullessaan. Olen viihtynyt kampaajana hyvin ja
perheyrityksenä työskennellessä vertaistuki on lähellä ja
työkaveriin voi aina luottaa,
Sanna kertoo.
Iin keskustan ytimessä sijaitseva toimipaikka on
palvellut yrittäjiä hyvin ja
keskeinen sijainti on näkynyt myös asiakasmäärissä.
Asiakkaat pääsevät kätevästi
varaamaan kampaamoaikaa
ja ostamaan tuotteita kauppareissujensa yhteydessä.
Yrittäjät kehuvat iiläisten
yrittäjien välistä yhteishenkeä: jos varauskirja on täynnä, yrittäjät pystyvät puolin
ja toisin suosittelemaan muita paikallisia ammattilaisia.
Kylä myös pysyy eläväisenä,
kun viereen perustetaan uusia yrityksiä. Yhteishenkeä
nostatettiin myös Iin yrittäjäyhdistyksen juhlissa ja reissuissa, joista Merja Pakosella
on monia lämpimiä muistoja. JK

Iin yrittäjät ry palkitsi 19.11. Vuoden nuorena yrittäjänä AML GYMin perustajan Aleksi Laajoen.

Vuoden nuori yrittäjä:

Aleksi Laajoki

Iin yrittäjät ry palkitsi 19.11.
Vuoden nuorena yrittäjänä AML GYMin perustajan
Aleksi Laajoen. Kuntosali
perustettiin 2019, mutta Laajoella on liikunta-alan yrittäjyyttä taustallaan jo vuodesta
2015 lähtien, jolloin hän keskittyi valmennukseen ja hierontaan. Monipuolinen alan
osaaminen tukee myös kuntosaliyrittäjyyttä.
- Olen aina ollut urheilullinen ja pitkään olin unelmoinut omasta kuntosalista.
Tässä on nyt hyvät puitteet
myös omalle monipuoliselle
treenaamiselle ja laitteita on
hankittu siten, että ne sopivat
kaikille aloittelijasta lähtien
myös liikuntarajoitteisille ja
aktiiviurheilijoille. Jokainen
treenaaja tarpeineen on tär-

Iin Vuoden Yrityksen äidin ja tyttären muodostama yhteinen perheyritys on toiminut vuodesta 2014
lähtien.

Iin Vuoden Yritys Hiushuone Lumo Ay yrittäjiä onnittelivat Iin kunnasta kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, kunnanjohtaja Marjukka Manninen ja elinvoimajohtaja Helena Illikainen. Iin
yrittäjien puolesta yrittäjäpatsaan ja kunniakirjan ojensi puheenjohtaja Juha Kallio.

AML GYMin yrittäjän
Aleksi Laajoen ohjattavana Maaru Seppä.

keä, Laajoki kertoo.
Kuntosaliharrastajia kulkee Iissä yllättävän paljon
naapurikunnistakin, kuten
Haukiputaalta.
Varsinkin
lomakausina myös ohikulkevat matkalaiset saattavat piipahtaa treenaamaan.
Valmennus- ja ravintovalmennusasiakkaita on netin
kautta ympäri Suomea ja ulkomaillakin.
- En vaihtaisi yrittäjyyttä
pois, sillä tämä sopii minulle
oikein hyvin. Toki yrittäjyyden alkua on koeteltu kovalla kädellä, kun puoli vuotta
kuntosalin avaamisen jälkeen alkoi korona, joka vaati paljon erikoisjärjestelyitä.
Tämän syksyn myötä sota ja
energiakriisi ovat nostaneet
kustannuksia, hän kertoo.

- Haasteita oli heti alkuun
paljon, ennen kuin yritykselle oli ehtinyt kertyä paljoa
pohjakassaa, mutta valoa on
tunnelin päässä ja tekemisessä on positiivinen vire.
Laajoki myös kehuu Iin
yrittäjien keskuudessa vallitsevaa hyvää henkeä. Kuntosalin yhteydessä toimii
hänen lisäkseen kaksi hierojaa ja useita valmentajia
omilla toiminimillään. Lisäksi Laajoki on voinut palkata
muutaman lukioikäisen apurikseen.
- Mukava kun olen saanut
työllistää nuoria, kuntosali
mahdollistaa heille joustavat
työajat ja samalla he saavat
kokemusta työelämästä. JK
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Vuoden uusi yritys:

Teollisuuskopla Oy
Iin yrittäjät ry palkitsi Vuoden 2022 uutena yrityksenä iiläisen Teollisuuskopla
Oy:n, jonka yrittäjinä toimivat Juho Onkalo ja Tomi
Tyykiluoto. Kaksikko perusti yrityksen kesällä 2021.
Perusliiketoimintaan
kuuluu neljä osa-aluetta:
teollisuuden koneiden suunnittelu, niiden valmistus,
asennus sekä huollot ja kunnossapito. Valmistuksessa
käytetään alihankintakonepajoja osien ja osakokonaisuuksien valmistamiseen ja
kokoonpano tehdään omassa
hallissa, jolloin voidaan varmistaa kokonaisuuden laatu
ja toiminta ennen asennusta.
Heinäkuussa yritykselle
alettiin tehdä uutta hallitilaa
Rakentajantielle, sillä Iistä ei
löytynyt sopivia tiloja yrityksen tarpeisiin. Juho Onkalo
kiittelee kuntaa ripeästä toiminnasta: rakennuslupa hoitui sujuvasti.
- Saimme halliprojektille Leader -rahoituksen, joka
kattoi 35 prosenttia kustannuksista. Hallissa on
pinta-alaa 278 neliötä ja laajennusmahdollisuus on mietitty valmiiksi. Mutta eiköhän
tämä tila riitä ainakin ensi

kesään asti, yrittäjät naureskelevat.
Tällä hetkellä yrittäjäkaksikon lisäksi yrityksessä on
töissä neljä henkilöä, mutta
nuorilla yrittäjillä on tarkoitus kehittää ja kasvattaa toimintaa. Iistä ja lähialueilta
löytyy myös hyvin alihankkijoita koneiden osien valmistukseen.
- Onhan se aina hyvä saada valmistajat mahdollisimman läheltä, jotta ei kulu
aikaa rahtien järjestämiseen.
Lisäksi isommissa projekteissa auditointi ja laadunvarmistus toimii paremmin,
kun pääsee katsomaan koneiden valmistumista paikan
päälle, Onkalo kertoo.
Onkalo tällä hetkellä
myös tekee diplomi-insinöörin tutkintoa. Teollisuuden
suunnittelutehtävissä asiakkaille on usein tärkeää, että
töiden tekijä on myös muodollisesti pätevä. Onkalo
kuitenkin painottaa, että yrityksen työntekijälle ratkaisevinta on asenne: asentajan
hommassa työ opettaa. JK

Teollisuuskoplan väki on tyytyväisiä uusiin hallitiloihin. Yrittäjät Juho Onkalo ja Tomi Tyykiluoto vasemmalla sekä työntekijät Mika Ontero ja Juha Anttila.

Energiansäästöbuumi
työllistää yrittäjää
Iissä toimiva Merilapin Laiteja Soitinhuollon yrittäjä Arto
Tikkanen täytti lokakuussa 50 vuotta. Tuolloin juhlat
jäi pitämättä, mutta yrittäjä
sai hieman vaihtelua arkeen
käymällä reissussa vaimonsa kanssa. Tikkasta muistettiin merkkipäivän johdosta
Iin Yrittäjien pikkujoulussa
19.11.
Tikkasen yritys on eri-

50-vuotta täyttänyttä Arto Tikkasta muistettiin kukkakimpulla Iin Yrittäjien pikkujoulussa.

koistunut
monipuoliseen
soittimien huoltoon ja korjaukseen, tarjoten myös
erilaisten laitteiden huoltopalveluita. Tikkanen kertoo,
että tällä hetkellä on käynnissä korkeiden sähköhintojen
vuoksi buumi energiasäästön kanssa, joten sähköasennuspuolella on kysyntää.
- Pajalla on ruuhkaa ja
monenlaisia laiteita ja soittimia korjattavana, mutta niitä joutuu hieman siirtämään
akuuttien töiden alta. Nyt
kun pakkaset alkavat ja ihmiset huomaavat, ettei kesän
jäljiltä lattialämmitys toimikaan, niin pakkohan ne on
ensin hoitaa, jos siellä on talot kylmänä, Tikkanen kertoo.
Yrittäjä kertoo rakentaneensa ensimmäisen kitaransa jo vuonna 1982 ja
sähkötekniikan insinöörik-

si hän kouluttautui vuonna
2013. Hänellä on monipuolista kokemusta eri laitteiden
käytöstä sekä huollosta ja on
kouluttautunut lisäksi maanrakennuspuolelle sekä nosturialalle.
– Kodinkonehuolto kattaa
niin uunit kuin pesukoneet,
ja pienkonehuoltoa teemme
moottorisahoista polkupyöriin ja kaikkea niiden väliltä. Jonkin verran olen tehnyt
myös erilaisia sähkölaiteiden
korjauksia autoihin.
Toimitusmyyntinä Arto
myy kitaroita ja hänen kauttaan voi myös hankkia ilmalämpöpumppuja. Myös
sähkötarvikkeet
voidaan
toimittaa tilauksesta sekä
musiikkitarvikkeita löytyy
suoraan varastosta esimerkiksi kielet kitaraan.

Jenny Kärki
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Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

KODINOMAISTA
ASUMISTA
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08 817 7940
0400 253 270
Lea Tumelius





www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

puhtaasti
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Iiläisiä kannustetaan
vieraslajien torjuntaan

Taitotalo ry:n perustaja Miia Sutinen on työskennellyt kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnostamiseksi ja valjastanut ne taiteiden käyttöön.

Taitotalon Miia Sutinen
sai ympäristöpalkinnon
Iin Ympäristöyhdistys ry
piti syyskokouksen sunnuntaina 30.10. ja samalla päästiin jälleen jakamaan
vuoden ympäristöpalkinto.
Puheenjohtaja Teijo Liedes
luovutti palkinnon Taitotalo ry:n perustajalle Miia Sutiselle.
Liedes kertoi, että palkinnon
perusteena
on
Sutisen tekemä työ kulttuurihistoriallisesti tärkeiden
rakennuksien parissa. Myös
rakennettu ympäristö on
osa sitä ympäristöä, jonka
kestävästä käytöstä ympäristöyhdistys haluaa kantaa
osaltaan vastuuta.

Sutinen osti vuonna 2017
Seurakujalla sijaitsevan talon, joka on ensimmäinen
Iihin rakennettu nuorisoseuran talo. Viime vuonna
Sutinen osti myös viereisen
rauhanyhdistyksen talon,
joka on toiminut aikoinaan
koulunakin.
Sutinen
naurahtaakin,
että hänellä on sairaus nimeltä vanhat talot.
- Vaikka niiden kunnostamisessa on iso työ, niin siinä
pääsee eri tavalla näkemään
perinteisen käsityön jäljet:
käsin höylättyä ponttilautaa ja kaikkia yksityiskohtia. Vanhoista rakennuksista

näkee konkreettisesti, miten
niiden tekoon on käytetty
aikaa, Sutinen kertoo.
Sutinen on valjastanut
ostamansa
rakennukset
kulttuuritoiminnan edistämiseen. Tanssi ja tanssiteatteri ovat hänelle tärkeitä
harrastuksia, ja niillekin löytyy nyt hyvät harjoitus- ja
esiintymistilat kunnostetusta teatterisalista.
- Taitotalo ry perustettiin tukemaan paikallista
kulttuuritoimintaa ja yhteisöllisyyttä.
Käynnissä
on erilaisia kursseja, kuten
tanssiryhmää, senioreiden
kehonhuoltoa, aikuisten ba-

lettia ja keskeneräisten käsitöiden loppuun tekoa.
Ensi vuodelle on suunnitteilla myös poikkitaiteelliset
teatteriviikot, johon toivotaan esiintymään harrastajaryhmiä, mahdollisimman
monin eri ilmaisukeinoin:
musiikista multimediataiteeseen ja tanssista runonlausuntaan. Tarkoituksena olisi
järjestää
pääsymaksuton,
matalan kynnyksen tapahtuma, jossa myös pöytälaatikkotaiteilijat pääsisivät esille.
JK

Iissä on alettu herättelemään
ajatusta kylien ja eri toimijoiden yhteisestä kampanjasta, jonka tarkoituksena olisi
lisätä ihmisten tietoisuutta
vieraslajeista, niiden haitoista sekä hävittämisestä. Tästä
keskusteltiin Viekkaat vieraslajit -tilaisuudessa 3.11.
Nätteporin auditoriossa.
Viime keväänä Iin ympäristöyhdistys nosti ajatuksen
kampanjasta, ja innostusta
löytyi muun muassa Kylien
neuvottelukunnasta.
- Haluamme herättää yhdistykset ja iiläiset miettimään, kuinka voisivat olla
kampanjassa mukana ja
voitaisiinko
yhdistyksissä
hakea tukea vieraslajien hävittämistyölle, Iin Ympäristöyhdistyksen Teijo Liedes
kertoo.
Kasviekologi
Johanna
Konttila kertoi luennossaan,
että vieraslaji on sellainen
eliö, joka on levittäytynyt
ihmisen avustuksella oman
alkuperäisalueensa ulkopuolelle. Viisitoista prosenttia
vieraslajeista ovat haitallisia,
jotka aiheuttavat vahinkoa
alkuperäiselle eliöstölle.
Vahinkoja voi tulla neljässä eri kategoriassa: ekologisia, sosiaalisia, terveydellisiö
sekä taloudellisia.
- Vieraslajien hävittämisestä aiheutuvat kustannukset nousevat sitä mukaan,
kun ongelma pahenee. Ennaltaehkäisevä toiminta on
puolet halvempaa kuin hävittäminen. Kaikkein kalleinta on yrittää rajata vieraslajin
pääsyä esimerkiksi luonnon-

suojelualueelle, jolloin taistelu voi olla loputon, Konttila
kertoo.
Vieraslajeista nähtiin esimerkkejä ja yleisöstä tunnistettiin muun muassa lupiini,
kurtturuusu, jättipalsami ja
jättiputki. Vieraslajihavainnosta kannustettiin ilmoittamaan esimerkiksi laji.fi
-sivutolle, jota myös viranomaiset ja tutkijat käyttävät
tietolähteenään.
- Kaikista tärkeintä olisi
pyrkiä pitämään oma tonttinsa puhtaana. Monet ajattelevat tunteikkaasti, ettei tuo
isoäidin istuttama kurtturuusu ole tuosta vuosikymmeniin mihinkään levinnyt,
mutta siemenet leviävät yllättäviinkin paikkoihin, vaikkapa lintujen avulla. Niin
hassua kuin se onkin, vieraslajien kitkemiseen tarvitaan
kuitenkin
maanomistajan
lupa ja ainakin kunta voisi antaa luvan ihmisille vieraslajien kitkemiseen omilta
mailtaan, Konttila kannustaa.
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Minna Halonen kertoi,
että Viekkaat vieraslajit -keskustelutilaisuus on osa Kohkaamisesta kohtaamiseen ja
kahvia kaikille -hanketta, jolla edistetään kansalaiskeskustelua ja demokratiaa sekä
lisätään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.
Keväällä on tulossa toinen
keskustelutilaisuus, jossa puhutaan enemmän viheralueiden kedottamisesta. Myös
tuleviin tilaisuuksiin saa ehdottaa teemoja. JK

Viekkaat Vieraslajit -keskustelutapahtumassa asiantuntijaroolissa olivat Johannes Helama ja Johanna Konttila, paikalla keskustelemassa myös Päivi Kaukua, Teijo Liedes, Kari Blomster ja
Heli-Hannele Haapaniemi.

Teijo Liedes jatkaa Ympäristöyhdistyksen puheenjohtajana

Sutinen osti viime vuonna tämän varsinaisen Taitotalon vieressä olevan rakennuksen, jota kutsutaan Ladoksi. Se on toiminut kouluna ja rauhanyhdistyksen talona. 1940-luvulla Iin kirkko paloi, jolloin rakennus toimi myös kirkon väistötiloina. Nykyisin Ladossa on
mm. Taitotalo ry:n teatterisali.

Iin Ympäristöyhdistys ry piti
syyskokouksen sunnuntaina
30.10. ja kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2023.
Puheenjohtajana jatkaa
Teijo Liedes ja hallituksen
jäseniksi valittiin Heli-Hannele Haapaniemi, Eija Ala-

raasakka, Jorma Kauppi,
Jussi Vilkuna, Sanna Koivisto, Pekka Vauhkola, Pirjo
Elovuoma-Käyrä sekä varajäseneksi Johanna Konttila.
Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa varapuheenjohtajan,
sihteerin ja rahastonhoitajan.
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Jos kansat lähestyvät toisiaan,
miksi postimaksut nousevat!
Tämä Lauri Kentän oivallus – tässä hieman mukaeltuna – löytyy Jarkko Laineen toimittamasta ”Häijyjen ajatusten sanakirjasta” (Otava 1979). Ja kyllähän
nuo ajatukset aika häijyjä ovat, kuten vaikkapa
nämä:
Tuntematon: Miehet kuolevat yhä saappaat jalassa,
mutta tavallisesti toinen saapas on kaasupolkimella,
Kersti Bergroth: Kotona olevalla aviomiehellä on kolme olotilaa: hän syö, lukee sanomalehtiä tai nukkuu.
Aleksandre Dumas nuorempi: Avioliiton kahle on niin
raskas, että sitä kantamaan tarvitaan kaksi – joskus kolmekin.
Stephen Leacock: Moni hymykuoppaan rakastunut
mies tekee virheen ja nai koko tytön.
W.C. Fields: En koskaan juo vettä – sehän on ainetta,
joka ruostuttaa putket.
Honoré de Balzac: Yksinäisyys on hieno asia, mutta ihminen tarvitsee jonkin, jolle kertoa, että yksinäisyys on
hieno asia.
Samuel Butler: Sanotaan, että raha on kaiken pahan
alku. Myös rahan puute on taatusti sitä.
			
***
Savolaiskaskujen valittua aatelia on tallennettu Kaheksankymmenen rajotus -kirjaan (Savon Sanomain Kirjapaino Oy 1984). Tässä muutama:
Kylän ikäloput tervaskannot tarinoivat mielihaluistaan:
– Vieläkö sinulla kestää se viijjenkymmenen villitys?
– Eipä oekestaan täävellisesti, alakaa vaekuttoo jo
tämän kahdeksankymmenen rajotus.
			
***
Kyläkauppias osti uuden isokokoisen pakettiauton,
jota kaupan pihassa ihmeteltiin. Muudan asiakas uteli
kauppiaalta:
– Onko tua etu- vaeko takaveto?
– Tämon sitä uuvempoo kyläkaappamallia, tämon
semmonen vekseljveto.
			
***
Verenpainetautia sairasteleva Martti meni lääkäriin,
joka totesi kokeen näyttävän korkeahkoa veren kolesteroolipitoisuutta. Siksipä hän tiedusteli:
– Miten on, syöttekö te rasvapitoista ruokaa?
– No empä oekeestaan, mitä nyt voessa paestettua
läskiä.
			
***

Oijärven kota otettu käyttöön
Oijärven uimarannan yhteyteen kesällä rakennettu kota
on nyt yleisön käytettävissä ja käyttöönottotarkastus
on tehty, kertoo Anu Tiiro
Oijärven Kyläyhdistyksestä. Yhdistys sai Osallistava
Budjetointi -idean ansiosta Iin kunnalta 10 000 euroa
hankkeeseensa.
- Meillä oli ideana lisätä venevalkaman ja uimaranta-alueen viihtyisyyttä
ja turvallisuutta. Olemme
hankkineet
uimarannalle

kodan, laiturin sekä parantaneet kulkuväyliä uimarannalle. Projekti alkoi keväällä
ja on nyt saatu päätökseen
tämän vuoden osalta, Tiiro
kertoo.
Muutamia rannan viimeistelytöitä on luvassa vielä ensi kesälle, kun aluetta
aidataan ja invaluiskaa parannellaan.
- Lähdemme sillä ajatuksella, että kota olisi kaikille
avoin. Toivomme, että käyttäjät toisivat omat puut mu-

kana, sillä puutilanteemme
on rajallinen. Pidetään kota
siistinä ja ehjänä! Jos kodan
väärinkäyttöä ilmenee, niin
jatkossa kota on käytettävissä vain kyläyhdistyksen
johtokunnan jäseniltä saatavalla avaimella.
Oijärven Kyläyhdistys haluaa kiittää seuraavia tahoja
hankkeen onnistumisesta: Iin
kunta, Oijärven Nuorisoseura, Oijärven Metsästysseura,
Oijärven Kalastusyhdistys,
Oijärven Mökkihöperöt, Oi-

Kesällä rakennettu laituri parantaa rannan turvallisuutta, sillä nyt lapsien ei
tarvitse kalastaa ison sillan reunamalta.

MARTTI KÄHKÖNEN
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

IIJOEN LUMOA. KUVA: MAURI HIETALA.

Viime kesän aikana Oijärven rannalle rakennettiin kota, joka on nyt otettu käyttöön.

järven jakokunta, Henri Tiiro
sekä paikalliset yrittäjät Jouko Herva, Juha Herva ja Polar Security Oy.
- Lämmin kiitos kaikille
talkoolaisille ahkerasta työstä kylämme hyväksi, Tiiro
kiittelee.
Tälle vuodelle kyläyhdistykselle on luvassa vielä jouluisempaa tapahtumaa, sillä
3.12. Sampolassa vietetään
Joulumyyjäisiä.
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Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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Su 27.11. klo 16.00 ja
su 4.12. klo 16.00

4

POHTEEN VASEMMISTON
ALUEVALTUUSTORYHMÄ
KIERTUEELLA LA 3.12.2022

23
15

KUIVANIEMEN SEURALLA

500 € pr50 | 500 € MP
vetuloa!
5 x kinkku | 2 x 100 € Ter
Iin eläkeläiset ry:n

Anne Huotari
Oulu

II
S-Market Ii
klo 12 - 13
Grilli kuumana

Teijo Liedes
Ii

Tule keskustelemaan
Vasemmiston sotevaikuttajien kanssa

JOULUMYYJÄISET

La 3.12 klo 12 alkaen Iin Järjestötalolla
Kakut, pitkot, ässät, saaristolaisleivät,
voi varata etukäteen,
puh. 040 771 3327/Eila ja
040 822 9274/Kaarina

PS.
Lahjoituksia
otamme
vastaan.

Ke 15.12 klo 13 Pikkujoulu/puurojuhla Iin Järjestötalolla
Ilmoittautumiset 10.12. mennessä Eilalle tai Kaarinalle .
Ken lahjan tuo,
hän lahjan saa
Iin eläkeläiset ry
1969

Iisu ry:n

SYYSKOKOUS
Torstaina 8.12.2022 klo 18
Iin Micropolis ravintola Chuan Yi , kabinetti 123.
Kahvia, teetä kera pullien.
Kokouksessa esillä sääntöjen määräämät asiat.
Suunnistakaapa paikalle.

Johtokunta 2022

Hallinto-oikeus kumosi Olhavan koulun lakkauttamispäätöksen
Kansakoulu perustettiin Olhavaan 1893 ja samassa pihapiirissä on
1954 rakennettu koulurakennus, jossa Olhavan koulu toimi lakkauttamiseensa saakka, syksyyn 2022.

Tiistaina 15.11. PohjoisSuomen
hallinto-oikeus
kumosi Iin kunnanvaltuuston 1.11.2021 tekemän
päätöksen Olhavan koulun lakkauttamisesta. Hallinto-oikeuden
mukaan
lakkauttamispäätöksen valmistelu oli puutteellista,
sillä Olhavan koulun henkilökunnalle, oppilaille ja heidän huoltajilleen ei annettu
riittävästi tietoa eikä mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon.
Kunnanvaltuuston päätöksestä oli tehty viime talvena
hallinto-oikeudelle
kolme valitusta sekä haettu
toimeenpanokieltoa, joka ei
mennyt läpi. Olhavan koulun oppilaat ovat 1.8.2022
lähtien käyneet koulua Kuivaniemessä.
Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Kirsimaria Pakonen
kertoo, että Olhavassa uu-

tinen päätöksen kumoamisesta otettiin vastaan
tyytyväisenä, vaikka huoli
lasten ja vanhempien jaksamisesta on kova. Tavoitteena on, että Olhavan koulu
jatkaisi kyläkouluna tarjoten
opetusta vähintäänkin nuorimmille koululaisille.
- Tietojeni mukaan Olhavasta on muuttanut jo kaksi lapsiperhettä pois koulun
lakkauttamisen vuoksi. Toisaalta kysyjiä ja kiinnostuneitakin on, mutta koulun
kohtalo jarruttaa Olhavaan
muuttajia, Pakonen kertoo.
Kirsimaria Pakonen toivoo, että kunta huomioisi
jatkossa asianomaiset ja päätöksiä voitaisiin valmistella
ja tehdä hyvässä hengessä,
avoimen vuorovaikutteisesti.
Raskas prosessi kaikille
Iin kunnan opetusjohtaja
Tuomo Lukkari kertoo, että

keskustelu Olhavan koulun tulevaisuudesta alkoi jo
vuonna 2015 palveluverkkosuunnitelman yhteydessä. Lisäksi 2020 perustettiin
työryhmä
selvittelemään
asiaa.
Kunta perusteli Olhavan koulun lakkauttamista muun muassa alhaisilla
opiskelijamäärillä sekä taloudellisilla syillä. Olhavan
koululla oli kahtena peräkkäisenä vuonna alle 30 oppilasta.
- Tällaiset prosessit ovat
raskaita kaikille osapuolille, oppilaille ja vanhemmille
sekä asiaa valmisteleville ja
siitä päättäville henkilöille.
Valmistelussa on tehty kyselyitä, tiedotettu, perustettu
ryhmiä ja aidosti pyritty viemään prosessia eteenpäin
avoimesti. Hallintolaissa ei
ole määritelty, miten vaikuttamismahdollisuuksien
varaaminen tulee järjestää.

Hallinto-oikeuden päätös
kertoo siitä, että lakia on tulkittu eri tavalla, Lukkari toteaa.
- Hallinto-oikeuden mukaan valtuuston viimeisen
päätöksen alla olisi pitänyt
vielä järjestää keskustelutilaisuus asianomaisille. Kyseessä on tällöin prosessin
muotovirhe. Se ei tarkoita,
että lakkauttamispäätös olisi väärä, Lukkari sanoo.
Pienen koulun kasvattina
Lukkarin sympatia on ollut
koko ajan Olhavan koulun
puolella, mutta viranhaltijana hänen rooliinsa kuuluu
tuottaa tietoa koulun todellisesta tilanteesta.
Kunnan
toimielimissä
käsitellään tilannetta ja sen
vaatimia toimenpiteitä ja
sen jälkeen päätetään, miten
edetään.
Maarit Tihinen kertoo,
että on erittäin harvinaista,
että hallinto-oikeus kumoaa

koulun lakkauttamispäätöksen. Eli sillä perusteella kunnan rikkomus, hallintolain
ja kunnallisen päätöksenteon hyvien tapojen vastainen toiminta valmistelussa,
on hänen mukaansa ollut ilmeinen.
- Demokratian toteutumisen kannalta tämä on
vakava asia. Se on koettu oikeudellisena loukkauksena;
välinpitämättömyytenä alueen asukkaita kohtaan, Tihinen sanoo.
Tihisen mukaan kuulematta jättämisen lisäksi
valtuustolle esiteltiin puutteellisesti valmisteltua ja
jopa virheellistä tietoa, esimerkiksi koulun kustannuksien erittelyissä. Lisäksi
kevätlukukaudella oli ongelmia esimerkiksi tiedotuksessa.
- Annettiin myös ymmärtää, että lasten vanhemmilla
on valinnanvapaus päättää
tulevan koulun suunta: Kuivaniemi tai Ii. Perhe, joka oli
valinnut Iin suunnan koulun, sai kesäkuun puolivälissä tiedon, että kuljetus
sinne tulee järjestää itse, Tihinen sanoo.

Arjen sovitteluun uusia
haasteita
Yli-Olhavassa asuva Pekka
Ylitalo on perheenisä, jonka
lapset ovat vielä Tenavatuvan varhaiskasvatuksen piirissä ja tulevia koululaisia.
- Pidämme Yli-Olhavasta asuinpaikkana ja kyllä
se huolettaa, jos lasten kou-

lupäivät venyvät; miten se
vaikuttaa lasten jaksamiseen
koulussa ja kotona.
Ylitalo on syntynyt YliOlhavassa ja käynyt ala-asteen pienessä kyläkoulussa.
Lisäksi hän on kulkenut yläasteella sekä lukiossa Iissä,
joten hän tietää myös miltä pitkät koulumatkat tuntuvat.
- Pitkät koulupäivät ovat
raskaita enkä soisi samaa ainakaan pienimmille lapsille. Mielestäni pienen koulun
yhteisöllisyys sekä yhdysluokat ja eri-ikäisten kanssa toimiminen ovat lapselle
rikkaus, Ylitalo painottaa.
Hallinto-oikeuden
päätöksestä
voi
valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten hallintooikeuden päätös ei ole vielä
lainvoimainen. Tästä syystä Olhavan koulun oppilaat
käyvät kuluvan lukuvuoden loppuun Kuivaniemen
koulussa, samalla kun kuntalaiset odottavat tulevia askelmerkkejä.
- Nyt kunnalla on tiedossa oppilaskuljetusten ja
muiden kiinteiden kulujen
todelliset kustannukset tältä
syksyltä ja taustalla päätös
varhaiskasvatuksen jatkumisesta Tenavatuvalla. Pidän ensiarvoisen tärkeänä,
että valtuutetuilla on ajantasainen tieto tulevaa päätöksentekoa varten, Ylitalo
toteaa. JK
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Maksuttomat
kehonkoostumusmittaukset
iiläisille!

6.12.2022
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukset
Iin ja Kuivaniemen kirkoissa klo 10
Seppeleenlaskut sankarihaudoille
jumalanpalveluksien jälkeen
(Oijärvi ja Olhava klo 9)

IIN KUNNAN
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
KLO 11.30 IIN SEURAKUNTATALOLLA
Musiikkia ja puheita
Juhlakahvit katettuna 80 henkilölle

Nätteporin alakerrassa
(Puistotie 1)
TI 29.11. KLO 14-20
KE 30.11. KLO 9-15
TO 1.12. KLO 14-20

TERVETULOA!
JÄRJESTÄJÄ: IIN KUNTA/II-INSTITUUTTI

HUIPPULENTOPALLOA IISI-AREENALLA

VS

LAUANTAINA 26.11. KLO 17
LIPUT 10 EUROA (ALLE 7V. ILMAISEKSI)
OVELTA TAI ENNAKKOON IISI-AREENALTA

KAHVIO AVOINNA!

