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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
Sisältää päästö-

mittaukset

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Katsastus ilman päästömittausta 35€. 
Hinta voimassa toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta.

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

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

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.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

www.arvokovaoy.fi

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

p. 044 342 0341 (24h)
p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

549

 book.miko@gmail.com

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
 040 505 4117

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

www.sisustuspalvelu.fi

nro 2/2021IILÄINENTässä lehdessä liitteenä Iin Yrittäjät ry:n julkaisu
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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

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

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 28  9.9.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 29
ILMESTYY TO 16.9.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 10.9.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka viikko. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

Hammaslääkäri JANI ARO  
Erikoishammaslääkärit HEIKKI LEIPÄMAA, 
TIMO KOLMONEN, ALEKSI KURTH, PETRI 

ISO-KUNGAS JA HEIDI HARINEN
Suuhygienisti EEVA-MARIA SAVOLAINEN

Parasta hammashoitoa – paikallisesti

Ajanvaraus
044 533 4000
hammas-sirius.fi

Isokatu 26, Oulu • Avoinna ma-pe 8–19, la tarpeen mukaan

PERHEYRITYS
OULULAINEN

KATTAVAT HAMMASHOITOPALVELUT
• perushoito • hammasimplantit

• keraamiset paikat • nukutushammashoito
• särkypäivystys

www.furka.fi

40 
VUOTTA.

FURKA

Lapsikuoro kokoontuu to klo 17 ja 
Kirkkokuoro to klo 18 seurakuntatalolla

Lisätietoja kanttoreilta: 
Markku p. 040 867 6976 

Eija p. 040 737 6966

TULE MUKAAN KUOROON
Iin seurakunnan kuoroihin 

otetaan uusia laulajia

IIN ALUE 

Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Lapsikuoron harjoitukset alkavat To 9.9. klo 17:00 Iin seurakunta-
sali. Kaikki 1 - 6 luokkalaiset tytöt- ja pojat.
Kirkkokuoro To 9.9. klo 18:00 Iin seurakuntasali
Iin perhekerho Pe 10.9. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerho-
huone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Messu Su 12.9. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jumalan huo-
lenpito. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Ko-
lehti: Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakun-
nallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä 
tukevaan ohjelma-ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten 
toimintaan. Kirkkokahvit.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 15.9. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntata-
lon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ystävänkammari Ke 15.9. klo 12:00 Iin seurakuntasali. 
Sururyhmä on tarkoitettu sinulle, joka olet menettänyt läheisesi ja 
tunnet kaipaavasi surun ja kipeän kokemuksen jakamista ja tukea 
surun matkalle. Ryhmän on tarkoitus olla vertaistuellinen paikka 
puhua luottamuskella ja tulla kuulluksi menetyksestä. Ryhmä ko-
koontuu yhteensä 8 kertaa keskiviikkoisin 29.9. alkaen. Tarkempi 
kellonaika ja paikka räätälöidään ilmoittautumisten perusteella. Li-
sätietoja ja ilmottautumiset 17.9 mennessä diakoni Piritta Aatsinki 
p. 0407182297.
Jakkukylän kolmen polven kerho Ti 21.9. klo 10:00 - 11:30. Ko-
koonnumme Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuo-
ne). 
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Pikkutähtöset muskarikahvila Ti 7.9. klo 10:00 - 11:30 Iin Pappilas-
sa.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 8.9. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntata-
lon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Porinapiiri Ke 8.9. klo 12:00 Iin seurakuntasali
Lapsikuoro To 9.9. ja 16.9. klo 17:00 Iin seurakuntasalissa. Lapsikuo-
ron harjoitukset 1 - 6 luokkalaisille tytöille- ja pojille.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaa-
virkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Villasukat vanhukselle! Haluaisitko itse tai haluaisitko läheisesi 
saavan lämpimän yhteydenoton seurakunnasta. Soitapa diakonia-
työntekijälle ja pyydä sukat itsellesi tai läheiselle. Seurakunnan työn-
tekijä toimittaa sukat perille. Piritta diakoni p. 0407182297
Perhekerho To 9.9. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Sanajumalanpalvelus Su 12.9. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhä-
päivän aihe: Jumalan huolenpito. Toimittaa: Pekka Soronen, kantto-
rina Markku Jaakkola. Kolehti: Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja 
opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seu-
rakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon 
sekä nuorten aikuisten toimintaan. Kuivaniemen kappeliseurakunta 
tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne 
Miettuselle p. 0405718618.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 15.9. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntata-
lon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Hyryn nuoret laulajat Ke 15.9. klo 18:30 Iin seurakuntasali. Harjoi-
tus Kuivaniemen rauhanyhdistyksellä.
Perhekerho To 16.9. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Katso tarkemmat tiedot Sururyhmästä Iin alueen ilmoituksista tai 
www.iinseurakunta.fi
Diakoniatyön ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaa-
virkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Liikunta auttaa meitä voi-
maan paremmin, koska se 
piristää mieltä, saa ajatuk-
set juoksemaan ja parantaa 
yöunta. Liikunnan avul-
la voidaan ehkäistä ja hoi-
taa monia sairauksia, kuten 
kohonnutta verenpainet-
ta, lihavuutta, tyypin 2 dia-
betesta, sepelvaltimotautia, 
sydämen vajaatoimintaa, 
polven ja lonkan nivelrik-
koa, niska- ja alaselkäkipuja, 
nivelreumaa, keuhkoahtau-
matautia, astmaa, masen-
nusta ja syöpäsairauksia. 

Ikääntyville liikunta on 
erityisen tärkeää, koska sen 
avulla voi lisätä toiminta-
kykyisiä vuosia elämässä ja 
vähentää avun tarvetta. Lii-
kunta helpottaa myös iän 
mukanaan tuomia kipu-
ja. Olen itsekin huomannut, 
että vaikka nuorempana 
kesti olla muutaman päi-
vän vähemmälläkin liikun-

Liikunnasta hyvinvointia kuntalaisille 
ja säästöä yhteiskunnalle

nalla, niin nyt jo päivänkin 
liikkumattomuus kostau-
tuu kankeuden ja kipujen li-
sääntymisenä. 

Jokaisen meistä olisi hyvä 
löytää itselle mieluisa tapa 
harrastaa liikuntaa. Suosi-
tuksen mukaan meidän pi-
täisi harrastaa vähintään 150 
minuuttia kestävyysliikun-
taa viikossa ja voimahar-
joittelua kahdesti viikossa. 
Ikääntyessä myös nivelten 
liikkuvuuksista ja tasapai-
nosta on hyvä huolehtia. 

Liikunnan tulisi olla ta-
sapainossa elämäntilanteen 
ja oman voinnin kanssa. Jos 
elää jatkuvasti ylikierrok-
silla, niin liikunta voisi olla 
vähän rauhallisempaa, et-
tei se aiheuta lisää kuormi-
tusta. Oman leposykkeen 
tunteminen ja seuraaminen 
kannattaa. Jos leposyke on 
valmiiksi koholla, sen päi-
vän liikunnan on syytä olla 

leppoisampaa. 
Kunnilla on tärkeä mer-

kitys liikuntapaikkojen ra-
kentamisessa ja ylläpidossa. 
Jotta ihmiset voisivat liik-
kua helposti ja itselle mielui-
salla tavalla, tulisi kunnassa 
olla mahdollisimman mo-
nipuolisesti sekä ulko- että 
sisäliikuntapaikkoja. Liik-
kumattomuuden kustan-
nusten on laskettu olevan 
jopa 3,2-7,7 miljardia euroa, 
joten liikuntapaikkoihin sat-
saaminen kannattaa. 

Fysioterapeutin näkö-
kulmasta etenkin kuntosa-
lit ovat tärkeitä, koska niissä 
monipuolinen lihasvoiman 
kehittäminen on helpointa. 
Jotta ihmiset lähtisivät kun-
tosaleille, niiden pitää olla 
helposti saavutettavissa ja 
niissä olevat laitteet tulisi 
soveltua myös toimintara-
joitteisille ihmisille. Useim-
mat ikäihmisetkin lähtevät 

mielellään kuntosalille, jos 
tapaavat siellä samalla tut-
tuja. Kunnan virkamiesten 
ja päättäjien kannattaa huo-
lehtia, että kaikissa kunnissa 
on monipuolinen kuntosa-
li, joka toimii helposti saa-
vutettavana ikäihmisten ja 
muiden kuntalaisten ”päi-
väkeskuksena”. 

Tiina Vuononvirta 
kuntoutuksen palvelu-
esimies, Oulunkaari

Tiina Vuononvirta

Lada, Lada, Lada -autojen 
kaikkia varaosia Kuopiossa. 

Toimitus mahdollista. Puh. 0400 675 670.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

2021 ilmestyy joka viikko torstaisin. 

Kan tenka, 
seun Huovis-Krepan 
täkkijankkia..
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen 33

Oulunkaaren tuore 1.9. 
kokoontunut yhtymä-
valtuusto valitsi puheenjoh-
tajakseen simolaisen Esko 
Tavian. Ensimmäiseksi va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
pudasjärveläinen Kaisa Ni-
vala ja toiseksi varapuheen-
johtajaksi vaalalainen Reijo 
Virkkunen. 

Oulunkaaren uudet luottamushenkilöt on valittu
Puheenjohtajiksi Esko Tavia, Jari-Jukka Jokela ja Sointu Veivo

Iin jäsenet yhtymäval-
tuustossa ovat Jari-Jukka 
Jokela, Aili-Marja Alaraa-
sakka, Martti Ylitalo, Sanna 
Valaja, Tauno Kivelä, Mark-
ku Koskela ja Seppo Kelta-
mäki. Pudasjärven jäsenet 
yhtymävaltuustossa ovat 
Reijo Talala, Olga Oinas-
Panuma, Jouni Vengasaho, 

Urpo Paavola, Henna Kosa-
mo ja Antti Tihinen. 

Simon jäsenet yhtymä-
valtuustossa ovat Tuomo 
Leinonen, Minna Karhu, 
Tiina Puotiniemi ja Eli-
sa Tihinen. Utajärven jä-
senet yhtymävaltuustossa 
ovat Maija Koistinen, San-
na Kauppinen, Pasi Pentin-

puro, Asko Merilä ja Tommi 
Väisänen. Vaalan jäsenet yh-
tymävaltuustossa ovat Lee-
na-Kaisa Pärkkä, Pauliina 
Valkovirta, Antti Haataja ja 
Aino Leinonen. 

Yhtymähallitus
Oulunkaaren yhtymähal-
lituksen puheenjohtajaksi 

yhtymävaltuusto valitsi ii-
läisen Jari-Jukka Jokelan ja 
varapuheenjohtajaksi uta-
järveläisen Asko Merilän.

Yhtymähallituksen muut 
jäsenet ovat Iiläiset Teijo 
Liedes, Oili Kaleva ja Anna 
Turtinen, pudasjärveläiset 
Marja Lantto, Marko Koi-
vula, Anni-Inkeri Törmänen 
ja Urpo Paavola, simolai-
set Helena Hamari ja Tiina 
Puotiniemi, utajärveläinen 
Pertti Kamula sekä vaalalai-
set Jouko Roivainen ja Mar-
ja Ahokas. 

Palvelutuotantolautakunta
Oulunkaaren palvelutuo-
tantolautakunnan puheen-
johtajaksi yhtymävaltuusto 
valitsi pudasjärveläisen 
Sointu Veivon. Ensimmäi-
seksi varapuheenjohtajak-
si valittiin vaalalainen Esa 
Karjalainen ja toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi simolai-
nen Saara Kaarnalinna. 

Palvelutuotantolautakun- 
nan muut jäsenet ovat Iiläi-
set Pekka Nevalainen, Maire 
Turtinen, Anne Matikainen 
ja Petri Hyvönen, pudasjär-
veläiset Reijo Talala, Ismo 
Riepula ja Pekka Kinnunen, 
simolainen Minna Karhu, 
utajärveläiset Maija Koisti-
nen ja Heikki Soronen sekä 
vaalalainen Janne Schrode-
rus. 

Tarkastuslautakunta
Oulunkaaren tarkastuslau-
takunnan puheenjohtajak-
si yhtymävaltuusto valitsi 
iiläisen Aili-Marja Alaraa-
sakan ja varapuheenjohta-
jaksi vaalalaisen Pauliina 
Valkovirran. Tarkastuslau-
takunnan muut jäsenet ovat 
pudasjärveläinen Taina Vai-
nio, simolainen Jouni Kal-
makoski ja utajärveläinen 
Tommi Väisänen.

Valtuuston vaalilautakunta
Oulunkaaren valtuuston 
vaalilautakunnan puheen-
johtajaksi yhtymävaltuusto 
valitsi pudasjärveläisen Kai-
sa Nivalan ja varapuheen-
johtajaksi iiläisen Sanna 
Valajan. Valtuuston vaali-
lautakunnan muut jäsenet 
ovat utajärveläinen Pasi 
Pentinpuro ja vaalalainen 
Reijo Virkkunen.  Yhtymävaltuusto

Suomen Kuntaliiton kul-
taisen ansiomerkin 40 vuo-
den palveluksesta saivat 
Iin vanhuspalvelujen Rai-
li Orre ja Pirjo Rissanen, Pu-
dasjärven vanhuspalvelujen 
Sirpa Iinattiniemi, Simon 
terveyspalvelujen Aira Sirk-
ka, Simon sosiaali- ja perhe-
palvelujen Riitta-Liisa Posti 
sekä Pudasjärven sosiaali- ja 
perhepalvelujen Marja-Lee-
na Turves ja Irja Luokkanen. 

Suomen Kuntaliiton kul-

Ansiomerkkejä pitkäaikaisille 
Oulunkaaren työntekijöille

Ansiomerkkejään olivat vastaanottamassa Oulunkaaren yhty-
mävaltuuston kokouksessa Sirpa Iinattiniemi, Raili Orre, Pirkko 
Kaisto ja Seija Vähkyrä. Oulunkaarelta onnittelemassa henkilös-
töpäällikkö Sanni Saglamer ja palveluesimies Sirkku Fali. 

taisen ansiomerkin 30 vuo-
den palveluksesta saivat Iin 
vanhuspalvelujen Pirkko 
Kaisto, Pudasjärven sosiaa-
li- ja perhepalvelujen Seija 
Vähkyrä, Utajärven sosiaa-
li- ja perhepalvelujen Aino 
Väisänen, Simon vanhus-
palvelujen Seija Hamari ja 
Pudasjärven terveyspalve-
lujen Helena Kokko. 
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Viime syksynä liikenteel-
le avattu Leipojantien jatke 
ja sen vieressä kulkeva ke-
vyen liikenteen väylä ovat 
saaneet kestopäällysteen. 
Sorosentien ja Lieksentien 
välille rakennettu uusi tie-
yhteys helpottaa etenkin 
Tikkasen alueen asukkaiden 
liikkumista 4-tielle. Kevyen 
liikenteen väylä puolestaan 
lisää liikenneturvallisuuttaa 
ja luo uusia mahdollisuuk-
sia myös kuntoilijoiden reit-
tivalikoimaan. Sorosentien 
kohdalla risteysalueen tur-
vallisuutta parannettiin sa-
malla korottama risteystä 
hidasteella. MTR

Leipojantien jatke sai päällysteen

Risteysalueen turvallisuutta parannettiin hidasteilla.

Leipojantien jatke kevyen-
liikenteen väylineen saivat 
kestopäällysteen viikonvaih-
teessa.

Liikkuminen Tikkasesta 4-tielle helpottui uuden yhteyden kautta.

Iin kunnanhallitus päätti 
kokouksessaan 31.8. hakea 
harkinnanvaraista valtion-
osuuden korotusta vuodelle 
2021 2miljoonaa euroa.

Harkinnanvaraiseen val-
tionosuuden korotukseen 
on varattu kaikkiaan 30 
miljoonaa euroa. Valtion-
osuuden korotuksen myön-
tämisen ehtona on, että 
kunta on hyväksynyt talo-
utensa tasapainottamiseksi 
toteutettavia toimenpiteitä. 
Toimenpiteet aika- taului-

Ii hakee kuntien harkinnanvaraisen 
valtionosuuden korotusta

neen ja euromääräisine vai-
kutuksineen on esitettävä 
valtionosuuden korotusta 
koskevassa hakemuksessa.

Iin kunta perustelee ha-
kemustaan muun muas-
sa Oulunkaaren ennakoitua 
suuremmilla erikoissairaan-
hoidon kuluilla, joita on 
heinäkuun loppuun men-
nessä kertynyt eli 450 000 
euroa. Lisäksi korona on li-
sännyt kunnan menoja. 
Myös kuntaliitoksen ja osa-
kuntaliitoksen palvelura-

kenteeseen vaikuttavilla 
kuluilla hakemusta perus-
tellaan. Kunnan tekemät 
tasapainotustoimet ja nii-
den tulevat vaikutukset ta-
louden tasapainottamiseen 
mainitaan myös hakemuk-
sen perusteluissa. 

Hakemuksen perustelu-
jen lopuksi kunta tuo esil-
le panoksensa kestävän 
kehityksen toimintaan, sekä 
vahvan uskon kunnan elin-
voimaan jatkossa.

”Iin kunta on investoi-

nut viimeisten vuosien 
aikana merkittävästi kes-
tävän kehityksen toimin-
taan. Puhtaan energian 
tuotantoon, energiatehok-
kuuteen sekä kuntalaisten 
ja yritysten osallistamiseen 
tehdyt investoinnit ovat 
osaltaan vaikuttaneet kun-
nan lainamäärään, mut-
ta näkyvät kunnan 
käyttötaloudessa jo tällä het-
kellä, mutta erityisesti tule-
vaisuudessa myönteisesti. 
Ii on maantieteellisesti laa-

ja ja rakenteeltaan jakautu-
nut kunta. Kunnan väkiluku 
on kasvanut erityisesti kun-
takeskuksessa ja kunnan 
eteläosassa, mutta samaan 
aikaan väkiluku vähenee 
muilla alueilla. Kunta koh-
taa rakennemuutoksen kah-
ta kautta. Toisaalta pitää 
rakentaa uutta kasvavaa 
palvelutarvetta vastaavak-
si ja toisaalta pitää pystyä 
muuttamaan palvelutarjon-
taa kysyntää vastaavaksi 
myös väestötappioalueilla. 

Iin kunta on monilla kritee-
reillä mitattuna elinvoimai-
nen kunta. Kunta on saanut 
muuttovoittoa työikäis-
ten ikäluokassa ja verotulot 
ovat nousseet aikaisemmis-
ta vuosista. Heikko kuntata-
lous asettaa meidät haasteen 
eteen. Uskomme vahvas-
ti, että talousongelmat ovat 
voitettavissa.” MTR
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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN 
JA YRITYKSIIN IISSÄ. 

Kaikenikäisten 
fysioterapiaa

PALVELUMME MM.
• Kotikäynnit
• Hieronta
• Akupunktio
• Kelan vaativa 
 lääkinnällinen kuntoutus
• Vakuutusyhtiöiden 
 maksusitoumukset
• Toteutamme normaalisti myös yli 
 70-vuotiaiden fysioterapiaa

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii
010 237700

 
 

 
 

Pipelifen kotimaiset 
jätevesijärjestelmät valmistetaan 
Iin tehtaalla vuosikymmenten 
kokemuksella. 

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

pipelife.fi

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 
AINA LÄHELTÄ!

II:N ALUEEN TAKSIT 
UUDESTA TILAUSNUMEROSTA

Kela-tilaukset 0800 93150
0100 3020

Ota taksi - Tilaa otaxi!

- Muovialan työt mm. 
 rakentaminen ja  tankkien ja 
 säiliöiden korjaukset

- Kirvesmiestyöt, teollisuuden
 ja rakennusten kunnossapidot

Mareki 
Tmi Mauri Pirttikoski

Ota yhteyttä!
NYT ON 

KALENTERISSA 
TILAA!

Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi

PÄIVYSTYS 24 h | Isot ja pienet LVI-työt
Myös ilmalämpöpumput ja maalämpöpumput

www.lvionni.fi

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi LIITY JÄSENEKSI

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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Suomessa on seurattu koronakrii-
sin aikana tarkasti konkurssimää-
riä. Kehitys on ollut maltillista, 
vaikka kriisi on iskenyt lujaa mo-
nille toimialoille. Se on tietenkin 
hyvä asia.

Tilastokeskuksen mukaan tam-
mi-kesäkuussa 2021 laitettiin vi-
reille 4,2 prosenttia vähemmän 
konkursseja kuin viime vuoden 
vastaavana aikana. Tammi-kesä-
kuussa 2021 on laitettu vireille 1298 
konkurssia.

Maltilliseen konkurssikehityk-
seen ovat vaikuttaneet yritystuet, 
konkurssilain väliaikaiset muutok-
set sekä se, että monet yrittäjät ovat 
hyödyntäneet yrityksiin kertyneitä 
varoja ja sijoittaneet niihin lisää, jos 
siihen on ollut mahdollisuuksia. 
Myös talouden tunnelmissa tapah-
tunut nopea käänne parempaan on 
vaikuttanut.

Lopettamiset kovassa kasvussa
Tiedämme kuitenkin, että kon-
kurssi ei ole tavallisin tapa lopettaa 
yritystoiminta. Tyypillisempää on 
vain lopettaa, laittaa pillit pussiin.

Yritysten lopettamisessa onkin 
tapahtunut selvää kasvua. Kesällä 
Tilastokeskus julkisti tuoreimman 

Isoja muutoksia yrityskentässä
tilastonsa loppuvuodesta 2020. Se 
kertoo, että viime vuoden viimei-
sellä neljänneksellä lopettaneiden 
yritysten määrä kasvoi viidennek-
sellä.

Yrityksiä lopetettiin loka-jou-
lukuussa 2020 7562 kappaletta, 
mikä on 21 prosenttia eli noin 1300 
yritystä enemmän kuin vastava-
na ajankohtana 2019. Lopettavien 
määrä kasvoi lähes kaikilla toimi-
aloilla. Esimerkiksi kaupasta hävisi 
viime vuoden viimeisen vuosinel-
jänneksen aikana yli 1100 yritystä. 
Se näkyy väistämättä monen pitä-
jän katukuvassa.

Suhteellisesti eniten lopettanei-
den määrä kasvoi Lapissa (41 %) 
ja Kainuussa (40 %). Se kertoo ko. 
maakuntien vaikeuksista.

Uusia onneksi syntyy paljon
Vaikka yrityksiä on paljon lope-
tettu, myös uusia perustetaan – ja 
onneksi entisten vuosien tahtiin. 
Vuoden 2021 ensimmäisen neljän-
neksen aikana perustettiin suunnil-
leen yhtä paljon yrityksiä kuin 2020 
vastaavana ajankohtana. 

Uusia yrityksiä perustettiin 2021 
ensimmäisen neljänneksen aikana 
12403 yritystä. Määrä on suurin vii-

me vuosiin. Se kertoo uskosta yrit-
täjyyteen ja myös luottamuksesta 
tulevaan. Kun uusia yrityksiä syn-
tyy, se lupaa Suomelle hyvää.

Yrittäjien, yritysten ja niiden 
työpaikkojen kannalta on aivan 
olennaista, että koronatilanne saa-
daan kääntymään, tartuntaluvut 
laskuun ja rokotukset hoidettua. 
Sen pitää tapahtua Suomessa, mut-
ta myös maailmalla. Siten pystym-
me turvaamaan talouden suotuisan 
kehityksen ja kohtuulliset palvelut 
kaikille Suomessa asuville.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja.

Kesä on ohi. Näin kai voimme jo 
julistaa, vaikka haikein mielin me 
suomalaiset siitä aina luovumme. 
Syksy on aina vahvasti uudistumi-
sen aikaa, vähän kuin valmistautu-
mista seuraavaa kesää varten. 

”Ensi kesänä sitten nautimme, 
kun tämä kesä meni kiireiden kes-
kellä”

Olet varmasti kuullut puhut-
tavan työssä jaksamisesta, ja siitä 
kuinka työtaakka on alkanut ole-
maan sietämättömällä tasolla lähes 
joka alalla. Uutisointia riittää sii-
tä, kuinka ihmiset väsyvät töihin-
sä, työtä vaan tuntuu olevan liikaa. 
Nyt koronan myötä tätä uutisointia 
on tullut myös yrittäjien jaksami-
sesta, ja hyvä niin, koska yrittäji-
en jaksamisesta on vaiettu jo liian 
kauan. 

Samaan aikaan, vaikka työ-
määrä on lisääntynyt, on suoma-
lainen työn tuottavuus laskenut 
70- luvulta lähtien pikkuhiljaa 
alaspäin. Toki Nokian kulta-aikoi-
na työn tuottavuuden lasku saa-
tiin hetkellisesti pysäytettyä. Työn 
tuottavuuden lasku ei kosketa ai-
noastaan meitä suomalaisia, vaan 
koko länsimaista yhteiskuntaa.

Työn tuottavuus on suomen 
kansantalouden suurin ongelma, 

Syksy on uudistumisen aikaa
verrattuna kilpailijamaihin, näin 
lukee Työ- ja elinkeinoministeriön 
tiedotteessa 4.2.2020. Me ei paikal-
lisella tasolla voida pelastaa koko 
Suomea, mutta näin mikrotasolla 
voin ainakin yrittää antaa yrittäjä-
kollegoille jonkinlaista ajatusta ai-
heesta. 

Kysymyshän on ajasta, ja sii-
tä kuinka sitä käytetään. Siis tar-
koitan, että mitä me teemme 
semmoista mistä asiakas on val-
mis maksamaan. Paljonko tehdään 
toimenpiteitä, joista asiakkaalle ei 
ole mitään hyötyä. Mihin tahan-
sa työ-/palveluprosessiin sisäl-
tyy toimenpiteitä, joilla osalla on 
suuri arvoa tuottava vaikutus ja 
osalla ei ole mitään tekemistä asia-
kaskysynnän suhteen. Näitä ”huk-
katoimintoja” vaan on todella 
hankala havaita, ja vaativat melko 
lailla pohdintaa yrityksissä. 

Toimenpiteet voidaan jakaa kar-
keasti kolmeen ryhmään:

Välttämätön -> arvoa tuottava, 
välttämätön -> ei arvoa tuottava ja 
ei välttämätön -> ei arvoa tuottava.

Arvolla tarkoitetaan sitä, mitä 
asiakas haluaa ja on valmis siitä 
maksamaan

Monet turhista toiminnoista 
kuuluvat sellaiseen kategoriaan 

kuin ”näin ollaan aina tehty” tai 
”näin on kiva tehdä”. Tällaisista 
toiminnoista on erittäin vaikea luo-
pua, tai keksiä parempia toiminta-
malleja. Elämä on yhtä luopumisen 
tuskaa, tähän on syytä opetella, 
enkä minä tosiaankaan ole tässä 
asiassa mitenkään poikkeustapaus, 
ei sinne päinkään. 

Menipä sitten yrityksellä hy-
vin tai vähemmän hyvin, kannat-
taa meidän jokaisen pohtia omia 
prosesseja hieman uusin silmin. 
Miettikää työssänne jokaisen tehtä-
vän kohdalla, onko tämä tarpeellis-
ta? Onko tästä asiakkaalle hyötyä? 
Voiko tätä tehdä vähemmällä ajalla 
jotenkin toisin tai jopa paremmin. 
Jos palvelun/tuotteen tuottami-
seen käytettävää aikaa saadaan ly-
hennettyä ja palvelusta/tuotteesta 
jopa parempi, tuottavuus kasvaa. 
Tämä on erittäin tärkeää ihmisen 
jaksamisen kannalta sekä yritysten 
että koko yhteiskunnan kannalta. 
Valmistautuminen ensi kesään voi-
daan aloittaa, tehdään siitä men-
nyttä kesää parempi.

Hyvää syksyä!

Juha Kallio, 
Iin Yrittäjien puheenjohtaja 

Juha Kallio

Yritysten lopettamisessa on tapah-
tunut selvää kasvua. Kesällä Tilasto-
keskus julkisti tuoreimman tilastonsa 
loppuvuodesta 2020. Se kertoo, että 
viime vuoden viimeisellä neljännek-
sellä lopettaneiden yritysten määrä 
kasvoi viidenneksellä, toteaa Mikale 
Pentikåinen.
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Micropolis on todella ko-
koaan suurempi yhtiö mo-
nessa mielessä. Tämän olen 
saanut huomata ensim-
mäisen työssäolokuukau-
den aikana. Tuotamme Iin 
kunnalle elinvoimapalve-
luita ja viestintä- ja mark-
kinointipalveluita. Lisäksi 
toimimme laajassa verkos-
toyhteistyössä lähialueen, 
ja joissakin hankkeissa jopa 

Hanketyö luo alueelle 
innovaatiokeskittymän

koko Suomen, kuntien kans-
sa tuottaen kunnille erilaisia 
maankäytön, teollisuuden 
ja energiaratkaisuiden in-
novaatioita. Micropolis on 
alueen mittakaavaan sopi-
va toimija, joka mahdollistaa 
ratkaisujen tuottamisen ja 
monialaisen yhteistyön koko 
yhteiskunnan parhaaksi.

Päättäjillä on ollut roh-
keutta tehdä suuria uudis-

tuksia EUn tasolla. Siitä 
esimerkkinä on uusi, vuo-
den vaihteessa alkava raken-
nerahasto-ohjelma. Tässä 
ohjelmassa rahoitusta oh-
jataan EUn suuren ilmas-
topaketin kautta alueelle 
muun muassa tutkimus, 
kehitys ja innovaatiotoi-
mintaan; Pk-yritysten kas-
vun ja kilpailukyvyn 
parantamiseen; energia-

tehokkuustoimenpiteiden 
edistämiseen; ilmastonmuu-
tokseen sopeuttamiseen; 
kiertotalouteen siirtymi-
sen edistämiseen ja saavu-
tettavuuden kehittämiseen. 
Micropoliksessa on erin-
omaista asiantuntemus-
ta kaikilla näillä aloilla ja 
toivottavasti voimme jat-
kossakin panostaa erityis-
osaamiseemme. Tässä ajassa 
hiilineutraalius on vahvasti 
esillä. Voi sanoa, että se alkaa 
olla valtavirtaa. Nyt ja tule-
vaisuudessa hiilineutraalius 
liitetään elinvoimaan, kas-
vuun ja investointeihin.

Iissäkin on osattu teh-
dä oikeita päätöksiä. Päätös 
kehittää ja vahvasti panos-
taa hiilineutraaliuuteen 
on ollut ennakkoluuloton 
ja tulevaisuuteen tähtää-
vä päätös. Hiilineutraaliu-
den kehittämisen lisäksi 
Iissä on erinomaisesti tuo-
tu ilmastoasiat lähelle kan-
salaisia, monella eri tavalla. 
Yksi valtakunnallisesti nä-
kyvimmistä toimenpiteis-
tä on ollut IlmastoAreenan 
järjestäminen. Tapahtuma 
toi näkyväksi jälleen kerran, 
mitä Iissä on tehty erinomai-
sella yhteistyöllä niin kun-
nan sisällä kuin koko maata 
kattavassa verkostossakin. 
Areenassa kuulimme myös 
sen, mihin maailma on me-
nossa tulevina vuosina. Ja 
mikä tärkeintä, IlmastoAree-
na on kansalaiskeskustelun 
areena. Ilmastokeskustelu 
on ollut ja on edelleen usein 
syyllistävää ja mittasuhteil-
taan hankalasti käsitettävää. 
Iissä olemme tarjonneet kes-
kusteluareenan lähellä kan-
salaisia ja erityisesti lähellä 
lapsia ja nuoria.

Hankkeita Micropolik-
sessa on lähtenyt liikkeelle 
kesän ja alkusyksyn aikana 
yli miljoonalla eurolla ja ha-
kuprosessissa hankkeita on 
tällä hetkellä vähän vajaalla 
miljoonalla eurolla. Micro-
polis tekee kaikki hankkeet 
yhteistyössä yritysten, asian-
tuntijaorganisaatioiden ja eri 
kuntien kanssa. Tavoitteem-
me on, että kaikki hank-
keemme parantavat Suomen 
ja erityisesti Pohjois-Suomen 
ja Iin kilpailukykyä.

Maria Juurikka, 
Micropolis Oy:n 
toimitusjohtajaMaria Juurikka, Micropolis Oy:n toimitusjohtaja. (Kuva: Studio Salama)

Tapasin hiljattain yrittäjän, 
jonka kanssa kävimme kes-
kustelua liiketoiminnan ke-
hittämisestä. Yrittäjä oli 
tutustunut www.kasva-
vayritys.fi -sivuston testei-
hin, joilla pystyy arvioimaan 
oman liiketoiminnan kas-
vukypsyyttä ja kasvunhal-
lintaa. Yrittäjä totesi, että 
oli hienoa saada vahvis-
tus omalle ”mutulle”, missä 
mennään ja toisaalta huoma-
ta, että liiketoiminnan kehit-
tämisessä on tehty oikeita 
asioita.

Liiketoiminnan pyörittä-
misessä tulee eteen tilantei-
ta, joissa yrittäjä voi kokea 
olevansa yksin ja neuvoton. 
Omassa päässä voi olla sel-
keä ajatus, missä tilanteessa 
haluaisi nähdä yrityksen ole-
van, mutta aina ei ole osaa-
mista tai resursseja yksin 
päästä tavoiteltuun tilantee-
seen. Siksi onkin hienoa, että 
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät voivat tukea yrityksiä 
liiketoiminnan kehittämi-
sessä. Palvelumme ovatkin 
auttaneet yrityksiä mm. te-
hostamaan prosesseja, pa-
rantamaan johtamista niin 
erilaisten mittareiden käyt-
töönoton kuin esimiestyön 
kehittämisen kautta, tai edis-
tämällä työn digitalisointia 
esimerkiksi kotisivu-uudis-
tuksilla. 

Liiketoiminnan suju-
vuus kytkeytyy vahvasti 
työhyvinvointiin. Lapin yli-
opistossa on tutkittu paljon 

Aidosti yrittäjän 
arjessa

työelämän laadun (quality of 
worklife = QWL) vaikutus-
ta liiketoiminnan tuloksel-
lisuuteen. Työhyvinvointia 
ei ole vain tykypäivät tai 
henkilöstöedut, vaan se on 
hyvin paljon sitä, että työn-
tekijät kokevat työn imua ja 
yhteistyö ja osaaminen ovat 
kunnossa, unohtamatta fyy-
sistä ja emotionaalista tur-
vallisuutta. Nämä asiat eivät 
ole aina niin helppoja kehit-
tää. Siksi Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien palveluilla 
halutaan auttaa pieniä yri-
tyksiä parantamaan omaa 
henkilöstöjohtamistaan, jot-
ta hyvinvoivan henkilöstön 
tuoma kilpailuetu tulee yri-
tysten käyttöön. 

Alati muuttuva maailma 
haastaa yrityksiä, yrittäjiä ja 
työntekijöitä. Se, mikä toi-
mi ennen ei välttämättä toi-
mi nyt hybridityön ja monia 
aloja vaivaavan osaajapulan 
värittämässä maailmassa. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät haluaa olla aidosti yrittä-
jän arjessa, olipa kyse mistä 
tahansa tilanteesta. Koulu-
tamme, neuvomme ja tar-
joamme asiantuntija-apua 
yrityksille. Haluamme osal-
tamme varmistaa yritysten 
menestymisen ja jatkuvuu-
den. 

Mari Viirelä 
Projektipäällikkö 
Hyvä pomo -hanke, 
Kasvun kartta -hanke

Projektipäällikkö Mari Viirelä vierailee eri paikallisyhdistyksissä. 
Kuvassa hän osallistumassa Vaalan Yrittäjien syystapatumaan.

Yrittäjän päivän merkeissä Suomen lippu salkoon
- yrittäjät ja kunta tarvitsevat toisaan s. 9
Findoorin Kanadan tehdas vihittiin käyttöön s. 10
Kesätapaamisessa myönteisiä uutisia elinkeinorintamalla s.11
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Iin Yrittäjien jäseniä muistettiin ja huomioitiin kevätkokouksessa

Iin Yrittäjien puheenjohtaja Juha Kallio (vasemmalla) johti kokousta, joka käsitti keskustelua sekä useita muistamisia ja onnitteluja. Kokouksessa oli 19 osallistujaa. 

Kokouksessa oli useita muistamisia ja onnitteluja. Heimo Turunen Iin Lehti Oy 70 v merkkipäivä, uusia jäseniä: Psykoterapia Fiilinki Vir-
pi Keränen, AML Gym Aleksi Laajoki, Salme Niemi (Hiushoitola Salome), Kestokouru Ky Marko Karvonen, Sähkö ja Lämpö Karjalainen 
Janne Karjalainen, vapaalle vaihtanut Lea Aalto (Kulta Aalto) sekä uusi jäsen Klasila Group Oy Väinö Klasila. 

Iin Yrittäjien kevätkoko-
uksessa kesäkuun alussa 
huomioitiin uusia jäseniä, 
joita olikin tullut reilut 10 
viimeisen puolen vuoden 
aikana. Muistettiin myös 
merkkipäivää viettänyttä ja 
yritystoiminnasta vapaal-
le vaihtanutta yrittäjää. Iin 
Micropoliksessa pidetys-
sä kokouksessa oli 19 osal-
listujaa. Sääntömääräisinä 
asioina hyväksyttiin viime 
vuoden tilit sekä toiminta-
kertomus. Kokouksen pu-
heenjohtajan toimi Juha 
Kallio ja sihteerinä Hei-
mo Turunen. Keskustelu oli 
myös vilkasta.

Klasila Group Oy yrittä-
jä Väinö Klasila ja hänen vai-
monsa Anneli ovat olleet Iin 
Yrittäjien toiminnassa mu-
kana vuosikymmenien ajan, 
Väinö puheenjohtajanakin 
ja Anneli pitkäaikaisena yh-
distyksen tilin-/toiminnan-
tarkastajana. Heillä on useita 
yrityksiä ja viimeksi he liitti-
vät jäseneksi Klasila Group 
Oy:n, joka toimii kiinteistö- 
ja rakennusalalla. 

AML Gym Aleksi Laa-
joen yritys on kuntosali: 
Hän suositteli kokeilemaan 
uutta tai uudistunutta elä-
mäntapaa, johon kuuluu lii-

kuntaa, terveellinen ravinto 
ja tarvittaessa painonhallin-
ta. Laajoen kunto-ohjelmas-
sa ei tähdätä kilpaurheiluun, 
mutta suositti kokeilemaan 
esimerkiksi kahden kuu-
kauden terveyden kohen-
tamiseen ja hyvinvointiin 
tähtäävää ohjelmaa. 

Sähkö- ja Lämpö Kar-
jalaisen yrittäjänä toimii 
Janne Karjalainen. Yritys 
on perustettu kaksi vuot-
ta sitten. Yrittäjä kertoi 
tekevänsä perinteisten säh-
köasennustöiden lisäk-
si ilmalämpöpumppujen 
myyntiä ja asentamisia, joka 
toiminta on ollut koko ajan 
vilkastumassa. 

Kestokouru Ky Mar-
kus Karvonen kertoi työn 
kuvaan kuuluvan sade-
vesijärjestelmät ja katto-
turvatuotteet, jotka yritys 
valmistaa paikan päällä 
asiakkaan toiveiden mu-
kaisesti. Hän sanoi töiden 
hoituvan ammattitaidolla, 
mutta rennosti.

Psykoterapia Fiilingin 
yrittäjä Virpi Keränen kertoi 
tekevänsä työtä 30 vuoden 
kokemuksella, tästä yrit-
täjänä muutaman vuoden 
ajan. Yritys tarjoaa Oulus-
sa ja lähikunnissa perhe- ja 

pariterapiaa. Psykoterapia 
soveltuu hyvin tukemaan 
ihmisen itseymmärrystä 
ja kehittämään ongelman-
ratkaisutaitoja. Asiakkaan 
tarpeista riippuen psykote-
rapian avulla voidaan paran-
taa asiakkaan kyvykkyyttä 
käsitellä vaikeita tunteita, 
tukemaan vaikeissa vuoro-
vaikutustilanteissa sekä aut-
tamaan elämän haastavien 
aikojen yli. 

Salme Niemi oli liittynyt 
Senioriyrittäjäjäseneksi ku-
luvan vuoden puolella. Hän 

kertoi toimineensa pitkään 
Hiushoitola Salome partu-
ri-kampaajana ja samalla 
toiminut Iin Yrittäjien halli-
tuksessa useissa tehtävissä. 
Yritystoiminnasta luopumi-
sen jälkeen hän halusi pitää 
yhteyttä yrittäjäjärjestöön se-
nioriyrittäjien jäsenenä.

Uusista jäsenistä kevät-
kokoukseen olivat estyneet 
tulemaan Yrittiaitta Saaren-
to Päivi Kaukua, Projekti-
palvelu Vengasaho Tuomo 
Vengasaho, Sähköasennus 
Mäenpää&Leminen Marko 

Leminen, Ensiapukoulutus 
Hanna-Maaria Hanna-Maa-
ria Ikonen, Ravintola Krun-
ni Kaisu Kiyanc ja Konelinja 
Oy Kari Kakko. 

Kulta-Aallon yrittäjä Lea 
Aalto luopui kevättalvel-
la päätoimisesta yrittäjätoi-
minnasta. Tekee kuitenkin 
kultasepän töitä kotoaan 
käsin. Hän oli Iin Yrittäjien 
pitkäaikainen jäsen sekä toi-
minut hallituksessakin usei-
ta vuosia. Häntä muistettiin 
kukkakimpulla ja toivottiin 
jatkavan yrittäjäyhdistykses-

sä senioriyrittäjänä. 
Iin Lehti Oy yrittäjäl-

lä Heimo Turusella täyt-
tyi toukokuussa 70 vuoden 
merkkipaalu. Hän on toi-
minut kuluneen vuoden 
ajan yhdistyksen sihteerinä. 
50-vuotta yrittäjänä toimi-
neelle Turuselle ojennettiin 
myös onnittelukukat.

Heimo Turunen

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940

0400 253 270
Lea Tumelius

KODINOMAISTA
ASUMISTA

MIELENTERVEYS-
KUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

Paikallista -merkistä tun-
nistat iiläisyydestä ja pai-
kallisista arvoista ylpeän 
yrityksen. Verkostoon liit-
tyessään yritys tekee omaan 
toimintaansa sopivan ympä-
ristölupauksen, joka suunni-
tellaan yrityksen tarpeiden 
mukaan lisäämään yrityk-
sen vastuullisuutta ja liike-
toimintaa. Lupaus voi olla 
pieni tai iso; mikä kenelle-
kin parhaiten sopii. Merkki 
on myös tae siitä, että joko 
yrittäjä on iiläinen, tai yri-

Paikallista -merkin kuulumisia
tys työllistää iiläisiä. Paikal-
lista -yrityksen kotipaikka 
on Iissä.

Paikallista -verkostos-
sa on tällä hetkellä jo 60 
iiläistä yritystä. Tänä vuon-
na pelkästään yrityksiä on 
tullut mukaan 10 kappa-
letta. Verkoston yrityksil-
le järjestetään koulutuksia, 
kampanjoita ja yhteisiä ver-
kostoitumistilaisuuksia. 
Esimerkiksi tänä vuonna 
yrityksille järjestettiin sisäl-
löntuotanto koulutusta, jon-

ka veti iiläinen Paikallista 
-verkoston yritys. Koulu-
tuksen aihe tuli verkoston 
yrityksiltä itseltään, sillä ko-
ronan myötä moni yrittäjä 
on todennut sosiaalisen me-
dian tärkeyden markkinoin-
nissa ja moni kaipasi hyviä 
vinkkejä sisällöntuotantoon. 
Koulutuksia ja kampanjoi-
ta suunnitellessa yritetään-
kin mennä yrittäjien tarpeet 
edellä, ja yhdessä suunnitel-
la minkälaiset toimenpiteet 
olisivat kaikkein hyödylli-

Yrittäjä, kiinnostuitko Paikallista -merkistä? 
Lisää tietoa: Johanna Jakku-Hiivala, johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi

Otahan myös Paikallista -facebook sivu seurantaan!

simpiä.
Lienee sanomatta selvää, 

että koronatilanne on ai-
heuttanut monille yrittäjil-
le vaikeuksia. Nyt olisikin 
ensiarvoisen tärkeää tukea 
paikallisia yrittäjiä, jotta yri-
tyksillä olisi mahdollisuuk-
sia jatkaa toimintaansa ja 
kasvaa. Paikallisten yritys-
ten tukeminen on todella 
tärkeää myös Iin kunnan tu-
levaisuuden kannalta. Halu-
ammehan pitää kuntamme 
itsenäisenä ja elinvoimai-

sena tulevaisuudessakin. 
Tässäkin asiassa suuressa 
roolissa ovat iiläiset yrityk-
set ja yrittäjät, ja heidän pär-
jäämisensä. 

Verkostoja luomalla ja 
toinen toistaan tukemalla 
tästäkin epävarmasta ajasta 
päästään yli, ja saamme luo-
tua Iihin positiivisen ja yrit-
täjäystävällisen ilmapiirin. 
Joten tuetaan Paikallista!



IILÄINENnro 2/2021 5

A.wiik
Traktoriurakointi

0405199866

Rengasmyynti- ja työt

0400 588 735 Lieksentie 4, Ii

• Raskaskalusto • Henkilöautot
• Traktorit • Kuorma-autot

Myös valkosivurenkaat

Iin Etu-Rengas

Iin Rantakestilästä sopivat 
tuotantotilat löytäneen Mo-
rel Knives Oy:n yrittäjä Ari 
Malmberg haluaa panostaa 
laatuun ja alusta loppuun 
käsityönä tehtyihin keittiö-
veitsiin.

–Tuotelupauksemme on 
terässä. Se on ikuinen ja kes-
tää käyttäjänsä elinkaaren.

Pitkään teollisuusput-
kihitsaajana maailmal-
la työskennellyt Malmberg 
kyllästyi reissaamiseen ja 
halusi perustaa oman yrityk-
sen kotimaisemiinsa Iihin.

–Paperiteollisuuden ja 
laivojen putkitöiden peräs-
sä reissasin 25 vuotta, joten 
siltä osin kaikki tuli nähdyk-
si ja halusin asettua aloilleni. 
PSK-Aikuisopistossa opiske-
lin liiketoiminnan ammatti-
tutkinnon, josta sain hyvät 
eväät yritystoiminnan aloit-
tamiseen.

Kouluaikoina tehtyi-
hin markkinointitutkimuk-
siin ja kilpailuanalyyseihin 
pohjaten hän rohkeni aloit-
taa yritystoiminnan tuotteil-
la, jollaisia ei muualta löydy. 
Morel Knivesin keittiöveitset 
ovat sataprosenttisesti käsi-
työtä, eivätkä vain valmiis-
ta aihioista koottuja. Terät 
Ari valmistaa tällä hetkel-
lä hopeateräksestä ja kahvat 
ovat Amerikan pähkinä-
puuta. Yrittäjä kertoo koro-
na-ajan sekoittaneen täysin 
metallimarkkinat, eikä ha-
luamaansa terämateriaalia 
tahdo löytyä. Myös Ameri-
kan pähkinäpuun hinta vuo-
dessa tuplaantunut.

Tuotantotiloihin ei ole 
toistaiseksi tarvinnut teh-
dä mitään suurempia muu-
toksia. Itse valmistamaansa 
konekantaan Malmberg on 
investoinut kymmeniätu-
hansia euroja. Tulevaisuu-

Tuotelupaus on terässä

Morel Knives veitsien tuotepakkauksissa yrittäjä näkee vielä kehitettävää, neuvottelut niiden osalta eri yhteistyötahojen kanssa on 
käynnissä.

den visiot hänellä ovat selvät 
niin Rantakestilän tehtaan-
myymälän kuin kansainvä-
listymisen suhteen.

–Tuohon tulee välisei-
nää ja tuohon toinen veit-
sien esittelytiski ja tuohon 
kolmas, Ari suunnittelee 
tehtaanmyymälässä. Verk-
kokauppa on tarkoitus saa-
da toimimaan syyskuun 
aikana ja esittelykierroksel-
le maailmalle lähden rajojen 

kunnolla avautuessa.
Hän aikoo hyödyntää 

maailmalle muodostuneita 
suhteitaan ja uskoo vakaasti 
tuotteidensa löytävän mark-
kinarakoa kansanvälisillä 
markkinoillakin. Sosiaalisen 
median kanaville Ari päivit-
tää kuulumisiaan ahkerasti, 
pitäen niitä hyvinä markki-
nointikanavina.

–Jatkossa valmistan mah-
dollisesti myös muita ruoan-

valmistuksessa tarvittavia 
välineitä, mutta tällä hetkel-
lä keittiöveitset ovat priori-
teetti numero yksi. Ne ovat 
ammattikäyttöön suunnitel-
tuja, mutta soveltuvat erin-
omaisesti myös kotikokkien 
tarpeisiin. Kannattaa poike-
ta tutustumassa tuotteisiini, 
Ari vinkkaa iiläisille. MTR

Ari Malmberg kertoo kaiken alkavan hopeateräsaihiosta, josta hän työstää terät vieressä olevalla 
pneumaattisella konevasaralla.

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Rantakairan Sähkö Oy:n 
osakekirjoja ja arvo-osuuksia. 

Myös perikunnan 
kadonneet osakekirjat. 

OSTETAAN

P. 044 521 2121Tarjoa!
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METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Julkisivusaneeraukset
parvekesaneeraukset
Sisä- ja ulkotasoitukset
Rappaukset
Maalaukset

✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.�

Se näkyvin jälki...

040 8381 648  |  info@jjinfra.fi
www.jjinfra.fi   ...

Ympärivuotista 
koneurakointia Iissä  

ja Oulun seudulla!
Kaivinkone-, traktori- ja pienkuormain-

työt, maa- ja kiviainestoimitukset, 
teiden ja pihojen kunnossapito.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Valtarintielle on usean 
naisyrittäjän voimin avattu 
Kauneus- ja hyvinvointitalo, 
jonka tiloissa toimivat yrit-
täjät tarjoavat kokonaisval-
taista hyvinvointia edistävää 
palvelua. Avajaiskahvit juo-
tiin sunnuntaina 28.9., jol-
loin kävijöille esiteltiin talon 
tiloja ja eri yrittäjien tarjo-
amia palveluita. Myös ohja-
tun jumpan näytetunnille oli 
mahdollista osallistua.

–Tällaisen talon aikaan 
saaminen ja monien yrittä-
jien ammattitaidon yhteen 
liittäminen saman katon alle 
on erinomainen osoitus sii-
tä, kuinka yritykset voivat 
yhdessä tarjota monipuoli-
sia palveluita, Iin Yrittäjien 
puheenjohtaja Juha Kallio 
totesi, yrittäjäyhdistyksen 
kukkia luovuttaessaan. MTR

Kauneus- ja hyvinvointi-
talossa avajaiset

Mari Koivumäki ja Minna He-
vosmaa palvelevat talon sisä-
pihan puolella.

Kauneus- ja hyvinvointitalon avajaisissa yrittäjistä Virpi Keränen, Elizaveta Pakanen, Paula Harju ja Karin Björnholm ehtivät yhteisku-
vaan Iin Yrittäjien puheenjohtaja Juha Kallion kanssa.

www.ppy.fi
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Iissä tuunattiin työtä 
ESR-hankkeella

Tuunataan työtä loppuseminaari. Tuunataan työtä- hankkeen hankehenkilöstö Päivi Kaukua, Petri 
Leppänen, Veli-Pekka Korhonen, Jari Perälä, Riikka Räihä, Mari Granholm ja Maija Tahkola Iin Micro-
poliksen tiloissa. (Kuva Tanja Kähkönen)

Tuunataan työtä ESR-hank-
keen loppuseminaari pi-
dettiin etäyhteyksin 24.8. 
Euroopan sosiaalirahaston 
rahoittamassa hankkeessa 
luotiin uutta työtä ja liike-
toimintaa kiertotaloudesta. 
Hankkeen aikana luotiin ja 
juurrutettiin muun muas-
sa uudenmallista neuvon-
ta- ja ohjauspalvelua, jossa 
integroitiin henkilö- ja yri-
tysneuvontaa. Iin kuntaan 
luotiin Tavaran kiertoon –
järjestelmä, jossa käytös-
tä poistettujen kalusteiden, 
pienlaitteiden ja muiden ta-
varoiden ja materiaalien in-
ventointi tehdään loppuun 
ja tieto kootaan digitaaliseen 
arkistoon.

Hankkeen matka käy-
tiin seminaarissa läpi pa-
neelikeskustelussa. Alkuun 
hankehenkilöstö esitte-
li hankkeen 5 työpaket-
tia, jonka jälkeen siirryttiin 
keskusteluosuuteen. Pa-
neelikeskustelut käytiin 
Iipajalle rakennetulla kier-
rätysstudiolla. Keskustelui-
hin osallistuivat hankkeessa 
työskennelleet asiantunti-
jat/hanketyöntekijät.

Loppuseminaarin avan-
nut kunnanjohtaja Ari 
Alatossava painotti työl-
lisyydenhoidon tärkeyttä 
osana sosiaaliturvaa ja hy-
vinvointia. Hän nosti esille 
myös kestävän kehityksen 
ja resurssiviisauden merki-

tystä niin globaalilla kuin Iin 
kunnan strategian tasolla.

Tuunataan työtä -han-
ke rinnakkaishankkeineen 
työllisti myös palkkatuel-
la palkattua työvoimaa työ-
tehtäviin, joissa kaikissa oli 
teemana kiertotalous ja sen 
mahdollisuudet. Hankkeen 
aikana järjestettiin muun 
muassa kaksi hävikkiviik-
koa ja rinnakkaishankkeena 
luotiin Paikallista-merkki. 
Sen myötä lukuisat iiläiset 
yritykset ovat tehneet omat 
ympäristölupauksensa. 
MTR

Monien mielestä Iissä onkin 
ollut ideaa niin, että moni on 
valinnut Iin uudeksi asuin-
paikaksi. Vuodesta 2000 tä-
hän päivään Iin väkiluku 
on kasvanut 1500 henkilöllä. 
Vuosittain Iihin muuttaa yli 
500 henkilöä, jotka ovat pää-
osin 25 – 40 vuotiaita nuo-
ria aikuisia. Muuttoliikkeen 
seurauksena enemmistö ii-
läisistä on muulta tulleita, 
syntyperäiset iiläiset ovat 
jääneet vähemmistöön.

Samana aikana Iissä asu-
vien työikäisten määrä on 
noussut 700 henkilöllä, työl-
lisyysaste eli työssä käyvi-
en työikäisten osuus noussut 
60 prosentista 70:een ja työt-
tömyys laskenut liki 20 pro-
sentista lähelle 10 prosenttia. 
Työpaikkojen lukumäärä on 
kasvanut yli 500:lla ja uu-
det työpaikat ovat syntyneet 
palvelusektorille.

Ii on kasvanut ja kehit-
tynyt, Iissä on monenlaista 
ideaa.

Määritelmän mukaan 
elinvoima -sanassa kiteyty-
vät energia, vuorovaikutus, 

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

Sijoita
Iihin

dynaamisuus ja uuden etsi-
minen. Elinvoima kumpuaa 
meidän kaikkien aktiivisuu-
desta, luovuudesta, toimeen 
tarttumisesta ja innostumi-
sesta.

Tekemisen meininki ja 
energia kertovat asentees-
ta. Tiedot ja taidot lisäänty-
vät tekemällä ja kokemalla, 
koulutuksessa ja vuorovai-
kutuksessa. Vuorovaikutus, 
erityisesti uuden luomisen 
kannalta tärkeä kasvokkai-
nen vuorovaikutus, on uu-
den syntymisen perusta. 
Uutta ideoidaan ja luodaan 
yhdessä.

Energiaa ja elinvoimaa 
on meissä kaikissa. Sen voi 
suunnata monenlaiseen te-
kemiseen, joko yksin tai yh-
dessä. Iissä on aktiivisia 
yhdistyksiä ja seuroja, kii-
tos aktiivisten asukkaiden. 
Uusia taloja rakennetaan ja 
uusia yrityksiä perustetaan, 
kiitos aktiivisten iiläisten. 

Yrittäjät ovat keskeises-
sä roolissa uudistajana ja 
innovaattoreina. Yrittäjät 
ja yritykset ovat talouden 
moottori. Tänä vuonna Ii-
hin on perustettu jo 41 uutta 
yritystä ja jos kehitys jatkuu 
loppuvuoden tätä vauh-
tia, saavutetaan uusi ennä-
tys perustettujen yritysten 
määrässä. Kaikki tämä ker-
too aktiivisuudesta, toimeen 
tarttumisesta ja innostumi-
sesta. Iiläisten elinvoimasta.

Innostu Iissä. Sijoita Iihin

Ari Alatossava
kunnanjohtaja Ii

Vanhan mainoslauseen mukaan Iissä 
on ideaa. Lause keksittiin useampi vuo-

sikymmen sitten, mutta se on jäänyt 
elämään, kuten hyvän mainoslauseen 
kuuluukin, on edelleen ajankohtainen 

ja monet sitä käyttävät.  

Uusia jäseniä 
Iin Yrittäjiin
Iin Yrittäjiin on kuluvan vuoden 
aikana liittynyt 17 uutta jäsentä. 

AML GYM, yrittäjänä Aleksi 
Laajoki. Yritys tarjoaa nykyaikai-
set ja monipuolisen kuntosalin 
palvelut ympärivuorokauden 
vuoden jokaisena päivänä. 

Sähköasennus Mäenpää & 
Leminen Oy, yrittäjänä Marko 
Leminen.

Ensiapukoulutus Hanna 
Maaria, yrittäjänä Hanna-Maa-
ria Ikonen

Sähkö ja Lämpö Kar-
jalainen, yrittäjänä Janne 
Karjalainen. Yritys tarjoaa ilma-
lämpöpumppujen myyntiä ja 
asennusta merkistä riippumat-
ta, isompia ja pienempiä sähkö-
asennuksia. 

Lilon Group Oy, yrittäjänä 
Toni Mustonen. Toimialana ra-
kennuspuusepän työt.

Airlon Development Oy, 
yrittäjänä Sakari Mäenpää. Toi-
mialana ammatillinen, tieteelli-
nen ja tekninen toiminta. 

Kestokouru Ky, yrittäjänä 
Markus Karvonen. Toimialana 
kattorakenteiden asennus ja kat-
taminen. 

Ravintola Krunni, yrittäjänä 
Kaisu Kiyanc. 

Konelinja Oy, yrittäjänä Kari 
Kakko. Toimialana kuorma-auto-
jen ja muiden raskaiden mootto-
riajoneuvojen tukkukauppa.

Pitopalvelu Taina Häkkilä.
HiusSatu, yrittäjänä Satu Mä-

kipaaso. Toimiala parturi-kam-
paamo.

Parturi-Kampaamo ja kyn-
sihuolto J2A.beaty, yrittäjänä 
Johanna Jalo.

Rakennus Praava Oy, yrittä-
jänä Marko Veijola.

Logidelive Oy, yrittäjänä 
Markus Hyyryläinen. Toimialana 
mainospalvelu.

Teollisuuskopla Oy, yrittä-
jänä Juho Onkalo. Yritys tarjoaa 
kone- ja laitesuunnittelupalve-
luita kokonaisvaltaisena palve-
luna. 

Tulistop Oy, yrittäjänä Ma-
ria Rekinen. Toimialana LVI-tek-
ninen suunnittelu.

Rakennus Takarautio Oy, 
yrittäjänä Janne Takarautio.

Senioriyrittäjien jäsenek-
si Salme Niemi (Hiushoitola Sa-
lome)

Jäseniä on nyt kaikkiaan 141, 
sekä neljä senioriyrittäjien jäsen-
tä. Tervetuloa Iin Yrittäjien toi-
mintaan!
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Raskaan kaluston huoltoon 
ja varaosamyyntiin erikois-
tunut Scanvall Finland Oy 
on muuttanut Iin Lieksen-
tielle. Aiemmin Oulun Rus-
kossa toimineen yrityksen 
toiminnoista osa on vielä en-
tisissä toimitiloissa, mutta 
lokakuun alkuun mennes-
sä koko toiminta on siirty-
nyt Iihin.

–Suunnittelin yritystoi-
minnan siirtämistä Iihin jo 
vuonna 2014. Tuolloin ei 
sopivia tiloja vielä löydet-
ty, mutta nyt aika oli kypsä 
ja saimme juuri meille sopi-
vat tilat, Iissä asuva Scanvall 
Finland Oy:n pääomistaja 
ja toimitusjohtaja Juha Kan-
kaanpää kertoo.

Scanvallin perusti vuon-
na 1979 Juhan isä Sieviin. 
Usealla eri alalla vuosi-
en varrella toiminut yritys 
muutti Ouluun vuonna 2004 
ja vuodesta 2010 sitä on luot-
sannut Juha Kankaanpää. 
Iissä hän on asunut kymme-
nisen vuotta. Yrityksellä on 
Suomessa kuusi työntekijää, 
joista kolme asuu toimitus-
johtajan lisäksi Iissä. Näin 
yrityksen siirtymiselle Ou-
lusta Iihin oli mitä parhaim-
mat edellytykset.

–Lieksentien tiloissa meil-
lä on mahdollisuus laajen-
tumiseen ja tälläkin hetkellä 
haemme kahta uutta työnte-
kijää, teroittajaa ja asentajaa. 
Etenkään ammattitaitoista 
teroittajaa ei tahdo löytyä, 
vaan olemme yleensä joutu-
neet sellaisen itse koulutta-
maan, Juha kertoo.

Scanvallin pääasiallinen 
toimiala on metsä- ja maa-
talouskoneiden sekä muun 

Scanvall muutti Iihin

Scanvallin huolto päivystää kellon ympäri ja huoltoauto liikkuu 
koko Pohjois-Suomen alueella.

raskaan kaluston huolto 
sekä raskaan kaluston vara-
osien ja hydrauliikan myyn-
ti.

–Olemme myös Euroo-
pan suurin metsäkoneiden 
terien teroittaja. Niitä yhtä 
konetta kohden saattaa olla 
teroitusta vailla 25-30 kap-
paletta kuukaudessa.

Yhtiöllä on Iin ja Haapa-
järven toimipisteen lisäksi 
tytäryhtiö Ruotsin Kristine-
hamnissa, joka työllistää kol-
me työntekijää.

Scanvall toimii myös We-
baston ja Eberspächerin 
lämmittimen valtuutettuna 
huoltajana ja myyjänä. Juu-
ri on aloitettu Green Mas-
ter-pyöräkuormaajien ja 
Sunward-kaivinkoneiden 
valtuutettuna myyjänä ja 
huoltajana. Lisäksi yritys 
huoltaa Logsetin metsäko-
neet.

–Huoltoautomme liikkuu 
koko Pohjois-Suomen alu-
eella Raahesta pohjoiseen ja 
päivystämme 24/7.  MTR

Juha Kankaanpää on tyytyväinen Scanvallin löydetty toimitilat Iistä. Lokakuun alkuun mennessä 
koko Oulun toimipisteen toiminta on siirtynyt Iihin.

Yritys myy ja huoltaa muun muassa Green Master-pyöräkuor-
maajia.

Kotimaiset taitto-ovet
Maatiloille, halleihin, pesukadulle, paloasemille...

0400 384 939 findoor@findoor.fi www.findoor.fi

www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla
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Yrittäjän päivän merkeissä 
Suomen lippu salkoon

Yrittäjät ja kunta tarvitsevat toisiaan
Iin kunta ja Iin yrittäjät to-
teuttivat Yrittäjän päivänä 
perjantaina 3.9. yhteisesti 
Suomen lipun nostamisen 
Nätteporin lippusalkoon. 
Tapahtumaan osallistui kun-
nan viranhaltijoita ja luotta-
mushenkilöitä sekä iiläisiä 
yrittäjiä 15 henkeä. Aamu 
oli kolea ja tuulinen. Siinä 
kuitenkin laulettiin Markku 
Koskelan johdolla Maamme 
-laulusta ensimmäinen sä-
keistö.

Lipun nostamisen jäl-
keen siirryttiin Iin Vanhan 
Haminan kahvilaan yrittäji-
en aamukahveille, jossa Iin 
kunnan ja yrittäjien edusta-
jat kertoivat tämänhetkisiä 
kuulumisia. 

Iin kunnanhallituksen 
tuore puheenjohtaja Ilkka 
Pakonen totesi, että kunnan 
yrittäjäpolitiikassa on pal-
jon mahdollisuuksia, mutta 
vielä on kehittämistä. Hyvät 
liikenneyhteydet ja sijain-
ti ovat Iin puolesta. Ii Oulun 
pohjoispuolella tarjoaa sopi-
vaa tonttimaata rakentami-
seen, tosin kaavoitustyötä 
tarvitaan ripeästi. Kunta ja 
yrittäjät ovat symbioosissa; 
kummatkin tarvitsevat toi-
siaan. Pakonen myös toivoi 
päätöksiä tehtäessä yritys-
vaikutusten arviointia ny-
kyistä enemmän.

Muuttovoitto maakunnan 
toiseksi paras 
Kunnanjohtaja Ari Alatossa-
va kertoi Iin työllisyysasteen 
olevan noin 70 prosenttia. 
Työttömyys on vastaavas-
ti pyörinyt 12 prosentissa. 
Työttömiä on Iissä tällä het-
kellä 500-600 henkeä. Sii-
nä on positiivista, että alle 
50-vuotiaiden työttömyys-
aste on keskimääräistä alhai-
sempi. 

Muuttovoitto 60 henkeä 

on tänä vuonna ollut posi-
tiivinen yllätys ja on toiseksi 
paras Pohjois-Pohjanmaal-
la Kempeleen jälkeen. Tämä 
on osoitus kunnan vetovoi-
masta. Kuntaan muuttaa 
perheellistä nuorta väkeä. 
Verotuloissa on 10 prosen-
tin nousu edellisvuoteen, 
joka tekee kaksi miljoonaa 
euroa. Tämä taas merkitsee 
ostovoiman kasvua. Muut-
kin kuntamittarit näyttävät 
positiivisilta, paitsi kuntata-
lous, jossa on edelleen haas-
tetta uusille valtuutetuille. 

Jäsenmäärä kasvanut 
voimakkaasti
Iin Yrittäjien sihteeri Heimo 
Turunen kertoi yrittäjänpäi-
vän historiasta ja merkityk-
sestä. 

Päivän vietosta aloitteen 
tekijä Yrittäjän Päivä -sääti-
ön taustavoimina on laajas-
ti Suomen elinkeinoelämää 
ja yrittäjätahoja muun mu-
assa Suomen Yrittäjät. Sää-
tiön anomuksesta 5.9. on 
merkitty almanakkaan lipu-
tettavaksi merkkipäiväksi. 
Viime vuoden jälkeen yrit-
täjien ja kunnan yhteinen 
suomen lipun nostaminen ja 
aamukahvit näyttävät muo-
dostuvan vuosittaiseksi pe-
rinteeksi. 

Turusella oli myös kerrot-
tavana positiivista Iin Yrittä-
jien jäsenkehityksestä. Tänä 
vuonna on liittynyt yhdis-
tykseen peräti 17 uutta jä-
sentä ja alkaa lähennellä 150 
jäsentä. 

Runsaan ja monipuolisen 
aamiaispöydän oli laittanut 
Iin Vanhan Haminan kahvi-
layrittäjä Kirsi Eskola, joka 
käytti myös lyhyen puheen-
vuoron esitellen aamiais-
pöydän antimet. 

Heimo Turunen

Tuore Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen totesi olevan tarvetta sopivasta tonttimaasta yrityksien rakentamiseen. Pu-
hetta kuuntelemassa Johannes Tuomela, Veli Paakkola ja Marko Leminen. 

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

Aamukahveille osallistuivat muun muassa Pirjo Koskela, Arto Tikkanen, Reijo Backman, Markku Koskela, Virpi Keränen, Annukka Pit-
känen ja Satu Kaisto. 

Kahvilayrittäjä Kirsi Eskola oli loihtinut runsaan ja monipuolisen 
aamiaistarjottavat. 
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Iissä taitto-ovia valmis-
tava Findoor on Suomen 
johtava taitto-ovien valmis-
taja. Yritys on laajentanut 
toimintaansa, ensin Ruot-
siin, ja sitten Kanadaan, jos-
sa uusi ovitehdas vihittiin 
juuri käyttöön. Uusi tuotan-
tolaitos rakennettiin Edmon-
tonin lähelle, Westeroseen. 
Suomessa yritys työllistää 45 
työntekijää, Ruotsissa muu-
tamia ja Kanadan tehtaal-
la 15.

–Meillä on hyvä tuote 
ja erinomaiset työntekijät. 
Olemme voittaneet asiakkai-
den luottamuksen, joten yri-
tystoimintamme tulevaisuus 
näyttää valoisalta, toimitus-
johtaja Tauno Jaara kertoo.

Konsernin liikevaihto on 
tällä hetkellä reilut 10 mil-
joonaa euroa. Taitto-ovia 
tuotetaan Suomessa reilut 
3000 vuodessa ja Kanadassa 
noin 1800.

–Uskomme vahvasti 
Amerikan markkinoihin ja 
tavoitteemme on saada Ka-
nadan yhtiön liikevaihto 
parissa kolmessa vuodessa 
10-15 miljoonan euron välil-
le. Tuolloin se olisi suurempi 
kuin liikevaihtomme Suo-
messa, Tauno visioi yhtiön 
lähitulevaisuutta.

Uuden tehtaan raken-
taminen tiukkojen korana-
rajoitusten ja paikallisen 
byrokratian viidakossa ei ol-
lut ongelmatonta. Liikku-
minen USA:n ja Kanadan 

Findoorin Kanadan tehdas vihittiin käyttöön

välillä oli lähes mahdoton-
ta, eivätkä myyjät päässeet 
tekemään työtään. Nyt uusi 
tehdas on kuitenkin valmis 
ja 3000 neliömetrin kokoi-
nen tuotantolaitos on vihitty 
käyttöönsä. Kanadan yksik-
köä johtaa Oskari Jaara, joka 
yhdessä isänsä Sepon kans-
sa on vastannut tehtaan 
rakentamisesta ja käynnis-
tämisestä. Heidän ja Taunon 
lisäksi Findoorin osakkaa-
na on Taunon poika Topias 
Jaara.

Tauno ja Topias kertovat 
talven Edmontonin seudulla 
olevan kuin Suomessa, mut-
ta lyhyemmän ja vähälumi-
semman.

–Tuotekehittelyssä olem-
me joutuneet huomioimaan 
paikalliset olot, jotka ovat 
huomattavasti Suomea tuu-
lisemmat, Topias toteaa.

Kanadan tehtaan vihki-
jäisissä julkistettiin Findoo-
rin uusi ovimoottorityyppi, 
jonka toimitukset myös Suo-
men tehtaalle alkavat. Myös 
muita uusia teknisiä ratkai-
suja ollaan soveltamassa 
Suomeen, kuten saranoihin 
ja ikkunoihin liittyviä osia.

–Palkkataso maiden vä-
lillä on suurin piirtein sama, 
mutta palkan sivukulut ovat 
Kanadassa pienemmät, Tau-
no Jaara kertoo.

Kuljetusmatkat Kanadan 
tehtaalta kuulostavat Suo-
meen verrattuna huikeilta. 
Ovia saatetaan viedä jopa yli 

5000 kilometrin päähän.
–Meillä on tarjota tuote, 

jollaista ei Amerikan mark-
kinoilla muilla ole. Aktiiviset 
myyjämme ympäri Kanadaa 
ja USA:ta sekä tuotteidemme 
korkea laatu ovat avanneet 
aina uusia ja uusia markki-
na-alueita, Tauno iloitsee 
Amerikan valloituksen on-
nistuneesta alusta.

Topias Jaara puolestaan 
kertoo Suomen ja Iin säily-
vän yhtiön kotipaikkana, 
vaikka samalla suunnittelee-
kin jo seuraavaa laajenemis-
suuntaa.

–Eurooppa ja sen markki-
nat kiinnostavat meitä, joten 
eiköhän se ole tulevaisuu-
dessa suunta, johon laajene-
misemme suuntautuu.

 Laajentumisen lisäksi 
Findoor suunnittelee mullis-
tavansa ovimarkkinoita.

–Suunnittelemme par-
haillaan maailman ensim-
mäistä älykästä oviratkaisua.

Älykkäät ovet sisältävät 
loT teknologiaa ja antavat 
käyttäjälleen sellaista infor-
maatiota, jolla parannetaan 
turvallisuutta, säästetään 
energiaa ja pidennetään ovi-
en käyttöikää.

Ovet jakavat reaaliaikai-
sesti käyttäjilleen informaa-
tiota, Tauno Jaara kertoo. 
MTR

Ovia valmiina lähtöön. Nämä ovat matkaavat tilaajalleen yli 3000 
kilometrin matkan.

Tauno, Topias, Oskari ja Seppo 
Jaara Findoorin Kanadan teh-
taan vihkäisissä.

Iin tehtaalla, Lieksentiellä, valmistetaan 3000 taitto-ovea vuodessa.

Edmontonin lähelle rakennettu tehdas on kooltaan 20x150metriä.

Uuden tehtaan vihkiäisiin oli kutsuttu tehtaan työntekijöiden lisäksi myyjiä ja asiakkaita.



IILÄINENnro 2/2021 11

käynnistyvistä kehittämis-
hankkeista, joihin rahoitus 
on luvattu EU:n elpymisva-
roista. 

Yrityskehittäjä Noora 
Huotarin mukaan Iin on pe-
rustettu puolen vuoden ai-
kana 37 uutta yritystä ja 13 
yritystä on lopettanut toi-
mintansa. Lisäksi on seitse-
män yritystä, jotka sijoittuvat 
osittain Iihin. Yritykset ovat 
tehneet myös investointeja 
ja työpaikkoja on lisääntynyt 
30. Kunnan tarjoamilla teol-
lisuustiloilla on ollut hyvä 
kysyntä. Suuret tilat on kaik-
ki vuokrattu, pieniä toimi-
tiloja olisi vielä vapaana. 
Myönteisenä uutisena Huo-
tari kertoi Junnikkalan sa-
han aloittavan toimintansa 
Kuivaniemellä. 

Yhdeksännen peräkkäi-
sen valtuustokautensa aloit-
tava kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Teijo Liedes 
kertoi kunnan elinkeino-
strategian olevan valmistu-
massa. Siinä on aikaisempaa 
selkeämmät skenaariot, mi-

Kesätapaamisessa myönteisiä 
uutisia Iin elinkeinorintamalta

Yrityskehittäjä Noora Huotarilla oli kerrottavana monia myönteisiä asioita elinkeinorintamalta. Esitystä kuuntelemassa Iin Yrittäjien 
hallituksesta Anu Suotula-Teppo, Juha Kallio ja Mari Matinlassi sekä Iin kunnasta Johannes Tuomela, Maria Juurikka ja Teijo Liedes. 

ten mennään. Kehittämis-
kohteina ovat muun muassa 
Vatungin alue, Kuivaniemen 
biohanke, 4-tien tulevaisuu-
den suunnitelmat ja Iijoen 
suistoalueen kehittäminen. 

Kuivaniemen Yrittäjillä 
oli terveisinä, että Vatungis-
sa on menossa kalatalouden 
panostuksia. Alueelle johta-
va tie olisi saatava kuiten-
kin kuntoon. Kuivaniemen 
markkinat on jouduttu pe-
rumaan, mutta tilalle oli tu-
lossa Merihelmi -markkinat 
yhteistyössä yrittäjän kans-
sa. Yrittäjät toivoivat kun-
nan jatkavan panostustaan 
ja henkilötyövoiman käyt-
tämistä tulevien markkinoi-
den järjestämisessä. 

Iin Yrittäjien puheenjoh-
taja Juha Kallio kertoi uusia 
jäseniä tulleen yhdistykseen 
mukavasti ja osa heistä oli 
esittäytymässä kesäkuun 
alun kevätkokouksessa. Ko-
ronarajoitusten helpottumi-
nen tulee näkymään myös 
tulevassa yhdistyksen toi-
minnassa. HT

Elokuun alusta Iin Micropolis 
Oy:n toimitusjohtajan aloitta-
nut Mari Juurikka esitteli it-
sensä ja kertoi Micropoliksen 
tulevista hankkeista.

Iin Vanhan Haminan kahvilan 
kesätoimintaa esitteli uusi yrit-
täjä Sipe Åvist. 

Kuivaniemen Yrittäjistä olivat paikalla Hannu Kehus, Arja Honkamaa, Matti Kumpulainen, Ari Kaakkuriniemi ja Jukka-Pekka Miet-
tunen. 

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

TUTUSTU LASKURIIN: 
Iilaakso.fi

Iin kunta järjesti Iin ja Kuiva-
niemen yrittäjien hallituksi-
en jäsenille kesätapaamisen 
heinäkuun alussa kahvi-
la Iin Vanhassa Haminassa 
(entinen museokahvila Hui-
linki). Tilaisuudessa esittäy-
tyi Iin Micropolis Oy:n uusi, 
elokuun alusta työt aloit-
tanut, toimitusjohtaja Mari 
Juurikka. Hän kehui Micro-
poliksen vahvaa osaamista 

hyödyntää EU:n rahoitusoh-
jelmia aluekehittämisen väli-
neenä sekä monistaa hyötyjä 
laajalle alueelle Pohjois-Suo-
meen. Esimerkiksi hän nos-
ti EU:n historian suurimman 
elvytysrahaston, jonka en-
simmäisistä rahoitushauista 
oli juuri kesän kynnyksel-
lä saatu lupaavia uutisia Ii-
hin. Juurikka kertoi myös 
syksyllä Micropoliksella 

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA

 MA–TO 7.30–16.30
 PE 7.30–17.00
 LA SULJETTU

 MA–PE 10.00–14.00

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI SYYSKUU 2/2021

Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Juha Kallio
Toimitus: Iin Lehti Oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385281
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537

IILÄINENIILÄINEN

Seuraava Iiläinen ilmestyy 25.11.2021.Aineisto siihen toivotaan 
olevan toimituksessa (info@iinlehti.fi tai vkkmedia@vkkmedia.fi) 
to 18.11. mennessä.

ilmoitusmyynti: Pauli Tiiro, 
Heimo Turunen 
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/
Eila Lahtinen 
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 
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www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

Kuva: Iin kunta/Jorma Kauppi

0207 3534 53
konejare@konejare.fi

Liikkuvan kaluston varusteet

The reversible fan for diesel engines 

Kone Jare Oy 

0207 3534 53 
www.konejare.fi 
konejare@konejare.fi

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi
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Liikkuvan kaluston varusteet

KÄÄNTYVÄ TUULETIN 
DIESELMOOTTOREILLE

LUOTETTAVA RASKAAN KALUSTON
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄ

OHJAAMON SISÄILMAN
SUODATUSJÄRJESTELMÄT

PYYDÄ TARJOUS! Hyvää joulua ja 
menestystä 

vuodelle 2020!

 

Apunasi hyvän 
elämän arjessa

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

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

Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

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

kanssakäyminen 
•  Ruoanlaitto
•  Siivous: ikkunanpesut, ns. 

suursiivoukset, mattojen, 
sohvien ym. pesut

•  Halkohuolto

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

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

•  Lumityöt,  
nurmikon leikkaus,  
muut kiinteistö- ja  
pihatyöpalvelut

•  Kuljetus- ja saattaja- 
palvelu

•  Turvapalvelu
•  Lääkkeenjako
•  Kotisairaanhoito
•  Omaishoidon vapaat

ammattitaidolla 
asiakkaan tarpeiden mukaan

Terveyspojat on yksityinen palvelun-
tuottaja, jonka tavoitteena on antaa 
tukea kotona asumiseen ja tarjota 
yksilöllisiä palveluja asiakkaan toivei-
den ja tarpeiden mukaan. 
Tarjoamme palveluja myös palvelu-
taloissa asuville senioreille, jotka tar-
vitsevat apua esim. asioiden hoitami-
sessa, lääkärikäynnillä tai ulkoilussa. 

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

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

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

Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu 
3D-koneohjausmallit

www.pmpoy.comwww.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ LUOTETTAVAA TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

Paulaharjuntie 22, 90530 OULU Paulaharjuntie 22, 90530 OULU 
0400 884 1380400 884 138
Gneissitie 16, 90620 OULU Gneissitie 16, 90620 OULU 
0400 287 4830400 287 483

Mehtäset Oy
Metsäkoneurakointi

040 573 0005
Jani Ohtonen

Arto AlasaarelaArto Alasaarela  0400 686 252

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

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

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Karin Björnholm,  
sairaanhoitaja

Ajanvaraus: 
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Puh. 044 350 6063

Valtarintie 2, Ii

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset 
• Sähkösennukset • Pienkonekorjaukset ja muut palvelut 
• Musiikkitarvikemyynti

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194 
laitejasoitinhuolto@gmail.com

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

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

PÄIVÄKOTIPALVEUITA

Soita meille 050 3737 774
tai laita postia iitula@iitula.fi

www.iitula.fi

Kysy vapaita paikkoja

Valtarintie 2, Ii

Kauneus ja 
hyvinvointitalo

Satun valmennus ja 
liikuntapalvelut

www.satunjumpat.com

Jaloista jaloin, 
Karin Björnholm

varaa.timma.fi/karinbjornholm

Paulan Jooga & Hyvinvointi
 p. 041 317 1348

Psykoterapia Fiilinki
virpi@psykoterapiafiilinki.fi

Hiustudio Freesi
www.hiusstudiofreesi.fi

MariK Kauneus - Sisustus
www.marik.fi

Studio Voi Hyvin
hierontapalvelut

www.studiovoihyvin.fi

Tervetuloa!

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
• JALKAHOITOA • KAUNEUS-  YM HYVINVOINTIPALVELUITA

Lue IiSanomat 
netistä: 

www.iisanomat.fi
www.iinlehti.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
• JALKAHOITOA • KAUNEUS-  YM HYVINVOINTIPALVELUITA

Iin keskustassa sijaitsevan 
Oikotien molempiin päihin 
ilmestyivät syyskuun alus-
sa alueen asukkaiden kauan 
odottamat liikennemerkit. 
Kirkkotien ja Puistotien, Ha-
minan koulun kohdalla, yh-
distävä Oikotie on jatkossa 
vain kevyen liikenteen väy-
lä.

Oikotie on kapea, ja liit-
tymä etenkin Puistotiel-
le muistuttaa pihaliittymää. 
Ajoneuvoliikenteen sallimi-
sen vain tonteille ajoon toi-

Oikotie vain kevyelle 
liikenteelle

Oikotie muuttui syyskuun alussa kevyen liikenteen väyläksi.

votaan rauhoittavan myös 
viimeaikaista mopo- ja mön-
kijärallia alueella. 

–Puistotien ylittävä suo-
jatiemerkintä Peltokujalle 
parantaisi lisää liikennetur-
vallisuutta, huikkasi ohiaja-
nut pyöräilijä kuvaamassa 
olleelle toimittajalle. MTR
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Kielitieteilijän koiran nimi?

Syyspähkinä. Mikä on kielitieteilijän koiran nimi? Vas-
taus: No tietysti – Murre!

Murteiden lisäksi myös eri puolilla Suomea asuvat 
ihmiset ovat luonteiltaankin erilaisia. Siitä ovat esi-
merkkeinä kattoa paikkaavat karjalainen, savolainen, 
hämäläinen ja pohjalainen. Turvaköyden pettäessä 
miehet lähtevät liukumaan alas katolta.

Karjalainen: – Nyt mie mään, pojat! 
Savolainen: – Ei se puttoos mittää, mutta se äkki-

pyssääs. 
Hämäläinen: – Olisko jo aika mennä? 
Pohjalainen iskee puukon kattoon: – Meillä lähre-

tähän, koska itte tahrotahan!
                                                                 * * * 
Seinäjokisen Art Tifani Oy:n Eija ja Jaakko Kuusisto 
ovat tehneet kulttuuriteon julkaisemalla Etelä-Poho-
jalaasta kansanperinnetta – maakunnan kaskukirjan. 
Se kertoo, että eteläpohojalaasuus on komiaa ja kie-
li hianua. Kun Matilta kysyttiin, mikä on saanut aviolii-
ton kestään jo 40 vuotta, Matti vastaa: – Myönteenen 
asenne. Kumpikin uskoo joka päivä, jotta toinen pa-
rantaa tapansa huomenna!
                                                           * * *
Pohojalaasen isännän kosinta: – Lähärekkö nää mei-
rän sukuhautahan? 
                                                           * * *
Laihian Muurikki: – Vaivaako sinua jokin tauti, kun 
olet laihtunut noin paljon? 

Mansikki: – Ei vaan minusta on tullut taikauskoi-
nen, joten syön vain neliapiloita!
                                                           * * * 
Koronan hellitettyä otettaan Laihialle odotetaan 
matkailijaryntäystä. Eräskin maatila mainostaa: ”Ha-
luatko laihtua? Tule meille kahdeksi viikoksi täyshoi-
toon!”
                                                            * * *
Annukka Kolehmaisen suomentama Huussikirja on 
monellekin mökkiläiselle tutuksi. Tässä Pohojalaasia 
liikennesääntöjä autoilijalle ja pyöräilijällekin. Niiden 
suhteen on paikallaan ”James Bond” -menetelmä: nau-
retaan, mutta ei noudateta!

1§ Jos joku menöö erelle, aja ohitte. 2§ Jos joku 
yrittää ohitte, niin älä päästä.

3§ Kun jalankulkija tuloo eressä suojatiälle, nii 
lisää vauhtia. Ei se sitte tuu.

4§ Mutta jos se kumminki tuloo, niin polokase 
kaasu pohjaan. Ettei jää kitumahan. 

5§ Oo varovaanen ruuhkaliikentees. Ettei kän-
nykkä lipsahra korvalta.

6§ Jos ajat polokupyärällä mumman kumohon, 
niin verä niska kyyryhyn ja polje pakohon. Kyllä 
sen joku siitä korjaa.
                                                           
Martti Kähkönen 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi    

2323

1515

AUTO-BINGO &
AUTO-BINGO &

BINGOBINGO

22 88 44

500 € / pr 50 | 500 € /mp  
2x100 € | 5x50 € ym.

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 12.9. klo 15.00Su 12.9. klo 15.00

Tervetuloa!

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

HUOM! 
AIKA

Iin Iisi-areenan juoksusuoralla tiistaisin 
klo 18.00-19.30. Aloitus 14.9.

Monipuolisia liikuntataitoja! Ei edellytä jäsenyyttä.

Iin Yritys 
Yleisurheiluharjoitukset 8-15-vuotiaille

Iin Järjestötalolla keskiviikkoisin klo 18.30-19.30. 
Aloitetaan 15.9.

Parannamme lihaskuntoa ja tasapainoa 
oman kehon ja välineiden avulla. Tervetuloa! 

Iin Yritys 
Naisten kuntojumppaSyyskauden toiminnot alkavat 13.9 seuraavasti:

Ma 13.9. klo 10.30 jumppa ja klo 12 kuoro kokoontuu. Terve-
tuloa entiset ja uudet laulajat!
Ke 15.9. klo 12 aloitetaan käsityö-, porina- ja pelipiirit.
To 16.9. klo 12 starttaa sauvakävely.
Kuntosalivuorot Iisi-areenalla jatkuvat tiistaisin kahdessa 
ryhmässä klo 14-15 ja 15-16.
Pe 17.9. klo 17 aloitetaan karaoke jatkuen joka toinen viikko.
La 18.9. klo 12 alkaen kirpputori Iin Järjestötalolla, jolloin 
myös arpajaiset (pieni paketti mukaan).
22.-24.10. bocciaturnaus Rokualla. Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset Kaarinalle 040 822 9274.
3.11. klo 12.15 alkaen Iin Eläkeläiset ry:n syyskokous. Kokous-
kutsu myöhemmin.
Ke 17.11. Römppäjuhla. Aloitetaan klo 11 ruokailulla.
Lisätietoja toiminnastamme löytyy myös kotisivuiltamme.

1969
Iin Eläkeläiset ry

Pohjois-Iin ympäristöys-
tävälliseen viikkokelloon 
liittyvät toiminnot alkoi-
vat menomaanantailla. Sil-
loin kyläläisiä innostetaan 
lähiliikuntaan ja vähäpääs-
töiseen liikkumiseen ky-
lällä. Pohjois-Iin koululla 
alkoivat ohjatut liikuntaker-
hot alakouluikäisille sekä 
jumpat miehille ja naisil-
le. Kaikkien toimintojen ve-
täjät ovat pohjoisiiläisiä. 
Alakoululaisten kerhoja oh-
jaavat Mimosa Sassi ja Alisa 
Koistinen, naisten jumppaa 
Eila Fäldt ja miesten jump-
paa Paavo Halonen. Vaik-
ka toiminnot ovat lähinnä 
pohjoisiiläisille, ovat kaikki 
muutkin niihin tervetullei-
ta. MTR

Menomaanantaina Pohjois-Iissä liikutaan

Alakoululaisten liikuntakerhoja Tanjan salissa 
ohjaavat Mimosa Sassi ja Alisa Koistinen. 1-3 
luokkalaisten kerhoon oli ensimmäisellä ker-
ralla uskaltautunut vain tyttöjä. Myös pojat ja 
toisten kylien lapset ovat tervetulleita, ohjaajat 
vinkkaavat.

Alisa Koistinen näyttää, kuin-
ka pallo tottelee ohjaajaansa.
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Kuivaniemen syysmarkkinoilla 
kauppa kävi ja kansa viihtyi

Koleasta, tuulisesta sääs-
tä huolimatta Kuivaniemen 
seurojentalon ympäristös-
sä ja talossa kävi lauantaina 
kova vilinä ja vilske. Kui-
vaniemen nuorisoseuran 
perinteiset syysmarkkinat 
olivat tuoneet paikalle rei-
lut parikymmentä myyjää ja 
nuorisoseuran teltalla mais-
tuivat niin makkarat kuin 
kahvit lättyjen kera. Syksyn 
satoa oli tarjolla omenois-
ta perunoihin ja kylmässä 
viimassa villasukkakauppi-
aalla riitti asiakkaita. Kui-
vaniemi ilmasta kuvattuna 
filmin ensiesitys ja markki-
noiden lopuksi järjestetty 
bingo keräsivät markkina-
vieraita sisätiloihin. Pihalla 
kansaa viihdytti laulullaan 
ja soitollaan Valto Savolai-
nen.

–Mukavat markkinat ja 
kivasti on väki lähtenyt liik-
keelle, nuorisoseuran pu-
heenjohtaja Raimo Ikonen 
myhäili, katselleessa kau-
pankäyntiä ja ohjaamansa 
filmin kantaesitystä.

Erityistä kiitosta hän ker-
toi nuorisoseuran saaneen 
markkinoihin oleellisesti 
kuuluvan ohjelman ja mak-
karoiden sekä lättykahvien 
järjestämisestä syysmarkki-
noille. MTR

Seija ja Oskari Sanaksenaho munkkikaupoilla Kellosta tulleen 
Markku Liedon myyntipöydästä. 

Valto Savolainen viihdytti markkinavieraita laulaen ja soittaen. Nuorisoseuran teltalla nautittiin lättykahvit ja tavattiin tuttuja.

Kallion Lampaan tuotteita esittelivät Hanna Kallio ja Riitta Simula. Syksyn viimoihin varauduttiin villasukkien hankinnalla.

Tänä syksynä omenoita on riittänyt myyntiin saakka.

Raimo Ikonen taitaa suunnitella seuraavaksi Kuivaniemi-maratonin juoksemista, arvuuteltiin hä-
nen ohjaamansa Kuivaniemi ilmasta filmin kantaesityksessä, kun kuvassa näkyi Kuivaniemen ur-
heilukenttä.

Kuivaniemen Tilalihan Ismo ja Marjo Takalo kaupankäynnissä.


