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

Ilmalämpöpumput

Luomupuuvillasta

– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!
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Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 549 €. Meiltä
TAKUU
myös rahoitus – jopa 10
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Lue lisää: www.coolerykkoset.ﬁ
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JOULUMYYJÄISET

Iin Järjestötalolla
la 4.12. klo 12 alkaen

Kakku- ja pitkotilauksia
otetaan vastaan
p. 040 771 3327/Eila ja
p. 040 822 9274/Kaarina
aina 2.12. klo 18 saakka.
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Eikä muutaank!
tilaama

Soita: 050 5876 317
CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

Myös
lahjoituksia
otetaan
vastaan.

Su 28.11. klo 14 Kuivaniemellä
Nuorisoseuralla! Info 044 209 4496
Show, torttukahvit + kinkkubingo yhteensä 15€

Tervetuloa
ja ota koronapassi mukaan!

Kirkkotie 4, Haukipudas
P. 040 736 9999
Avoinna
ma-pe 10-17.30, la 10-14

1969

Iin Eläkeläiset ry

Kanssasi
surun
kohdatessa

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?

Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.

Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
värikkäät syksyn kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

www.tilintakojat.fi
Siljonkatu 73, 90120 Oulu
henri.kylen@tilintakojat.fi
050 598 0081

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
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IIN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Ruustinnan kahavila To 25.11. klo 12:00 - 14:00 Iin Pappilassa. Voit
olla mukana tekemässä hyvää ja tukea diakonia- ja lähetystyötä nauttimalla vaikka kupin hyvää kahvia ja leivonnaisia.
Kirkkokuoro To 25.11. ja To 2.12.2021 klo 18:00 Iin seurakuntasali
Perhekerho Pe 26.11. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Perheiden adventtitapahtuma ODOTAMME JOULUA La 27.11. klo
13:00 - 15:00 Iin Pappilassa. Voit tulla tapahtumaan ja lähteä oman
aikataulun mukaan klo 13-15 välisenä aikana. Tapahtuman ohjelmassa on klo 14.00 muskarihetki ” Odotamme joulua” ja toimintapisteitä:
askartelupisteet, jouluinen etsimistehtävä, välipalaa ja ulkona pappilan pihassa heijastinpolku. Ota ulkovaatteet mukaan heijastinpolkua
varten!
Messu Su 28.11. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kuninkaasi
tulee nöyränä. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen.
Avustaa: Markku Jaakkola. Kirkkokuoro ja Lapsikuoro. Kolehti: Pakolaisten auttamiseen. Kirkon Ulkomaanapu. Porinapiiri palvelutehtävissä.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 1.12. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä on
0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna
seuraavan kerran 10.1.2022.
JOULUNAJAN LAHJAKORTTI -KERÄYS 22.11. - 3.12.2021. Toivomme erityisesti ruokakaupoissa saatavilla olevia ostorajoitettuja lahjakortteja. Voit toimittaa lahjakortit Iin seurakunnan kirkkoherranvirastoon arkisin klo 9-14, Kuivaniemen kirjastoon (ei omatoimi aikana),
oman alueen diakoniatyöntekijälle (soita ja sovi aika Sanna p. 040
7376 955 ja Piritta p. 040 7182 297). Diakoniatyöntekijät toimittavat
lahjakortit perille.
ANNA LAPSELLE LAHJA -KERÄYS 22.11. - 3.12.2021. Keräystä varten voit ottaa joulukuusesta koristeen, jonka mukana on pakettikortti ja siinä on tiedot lahjan saavan tytön / pojan iästä. Kuusenkoristeen
saat pitää itse, mutta tuo hankkimasi lahja pakettikortteineen joko,
Iin kirkkoherranviraston aulassa olevan joulukuusen alle tai Micropoliksen tai Kuivaniemen kirjaston joulukuusien alle.
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 3.12.2021. Seurakunnan diakoniatyöntekijät toimittavat
lahjat perheille. Keräyksen järjestävät yhteistyössä Iin Seurakunta, Iin
Lions Club ry., Iin Vuokratalot Oy, Iilaakso Oy, Micropolis Oy
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky lähettää lapselle oman kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa. Postin voi tilata milloin vain p.
0400 541 319 tai irmeli.hietapelto@evl.fi
Haluaisitko ulkoilukaverin lapsellesi? Ulkoilukaveritoimintaa järjestetään joka ma ja ti klo 9-13 välisenä aikana. Pyydä seurakunnan
ulkoilukaveri lapsesi kanssa ulkoilemaan ja soita edellisellä viikolla
viimeistään perjantaina klo 13 mennessä p. 040 5562 025 tai 0400
541 319. Lastenohjaaja tai perhetyöntekijä voivat tulla ulkoilemaan
lasten kanssa kotipihallenne tai leikkipuistoon.
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.
KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Perhekerho To 25.11. ja To 2.12. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Seurakuntakerho Oijärvellä yhdessä Yli-Iiläisten kanssa To 25.11.
klo 11:00 Oijärven kyläkirkko
Sanajumalanpalvelus Su 28.11. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kuninkaasi tulee nöyränä. Toimittaa: Pekka Soronen,
kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Pakolaisten auttamiseen. Kirkon
Ulkomaanapu. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p.
0405718618.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 29.11. klo 11:00 vuoden viimeistä kerhoa vietetään puurojuhlan ja jouluisen tunnelman merkeissä!
Seurakuntakerho Ti 30.11. klo 11:00 Oijärven kyläkirkko. Vuoden viimeinen seurakuntakerho kokoontuu jouluisissa merkeissä.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna
seuraavan kerran 10.1.2022.
JOULUKERÄYKSISTÄ löytyy lisätietoja Iin alueen ilmoituksissa, nettisivuilta tai somesta.
Katso lisätietoja perheiden yhteisestä ”odotamme Joulua” -tapahtumasta, ulkoilukaveritoiminnasta ja kirjepyhis Kirjekyyhkyn tilaamisesta Iin alueen ilmoituksista tai nettisivuilta.
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.
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Iijoen Raasakan vanhan uoman
kehittämissopimus 2017 – 2021 ja
sopimuksen jatkaminen vuosille 2022-2023
Iin kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 15.11.
Raasakan vanhan uoman
kehittämissopimusta
ja
päätti osallistua sopimukseen jatkoon vuosille 20222023 ja myönsi 30 000 euron
määrärahan niin, että puolet
siitä kohdennetaan vuodelle
2022 ja puolet vuodelle 2023.
Raasakan voimalaitos on
valmistunut 1970 ja rakennettu sivuun vanhasta jokiuomasta siten, että vanhaa
uomaa on sen alaosan eli Illinsaaren molemmat haarat
mukaan lukien yhteensä 9,6
kilometriä. Voimalaitoksen
ja vanhan uoman yläpuolelle sijoittuu lisäksi Raasakan
säännöstelypadon
yhteydessä oleva Pajarinkosken voimalaitos, joka on
valmistunut 1988. Laitoksen rakennusvirtaama on
1,5 kuutiometriä. Vanhaan
uomaan on johdettu sään-

nöstelypadolta aina vähintään yhden kuutiometrin 1
virtaama. Kesäisin virtaaman viikkokeskiarvon on
ollut 3,5 kuutiota ja vuorokausikeskiarvo vähintään
2,0 kuutiota.
Raasakan vanhan uoman kehittämishanketta on
toteutettu sopimuksen mukaisesti vuodesta 2017. Kehittämishankkeeseen
on
osapuolet sijoittaneet vuosittain 90 000 euron suuruisen määrärahan. Vuosittain
käytetty määräraha on ollut
merkittävästi suunniteltua
pienempi.
Vuosina 2017 - 2021 toteutetut vanhan uoman kehittämistoimenpiteet
on
jaettu neljään ryhmään,
jotka ovat: Virtaamaolosuhteiden parantaminen/
lisäveden juoksuttaminen
vanhaan uomaan, kalan
nousun ja lisääntymisen

vaativat toimenpiteet, veden laadun parantaminen
ja vesistöalueen hoitotoimet
ja virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen.
Vanhaan uomaan kohdennettua ns. ympäristövirtaamaa on nostettu osan
aikaa vuodesta ja Uiskarin
kalatietä on rakennettu niin,
että kalan nousu vanhaan
uomaan on mahdollistunut. Kalojen kutusoraikkoja
on rakennettu ja kalat saatu
alueella lisääntymään. Tavoitteena ollut kalan luontainen lisääntyminen on
todennetusti saatu toteutumaan.
Yhteistyösopimus ja sitä
kautta sopimuksen piirissä
olleet kehittämistoimet päättyvät vuoden 2021 lopussa.
Osapuolet ovat neuvotelleet
yhteistyösopimuksen
jatkosta. Iin kunnanvaltuusto
päätti kokouksessaan jatkaa

Raasakan vanhan uoman
yhteistyösopimusta esityksen mukaisesti.
Nyt valtuustossa hyväksytty uusi sopimus on
kaksivuotinen ja kustannuksiltaan puolet aiemmasta. Keskeisenä tavoitteena
on määritellä se, mikä olisi jatkossa vanhaan uomaan
kohdennettava
ympäristövirtaaman optimimäärä.
Ympäristövirtaama on edellytys vanhan uoman kehitystyölle niin kalan nousun
ja lisääntymisen kuin virkistysmahdollisuuksien kannalta.
Kunnanvaltuusto nimesi kunnan edustajiksi hankkeen
neuvottelukuntaan
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Ari Alatossavan, Eero
Alaraasakan ja Ilkka Pakosen. MH

Illinkoski talvipuvussaan.

nomat

-

Nro 39 25.11.2021

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
Toimittajat Ii
Mauri Hietala 050 3950365, mauri.hietala@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

SEURAAVA IISANOMAT NRO 40 ILMESTYY TO 2.12.2021.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
mielellään pe 26.11.2021 klo 12 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
ista
2 p 83 mm
Suuremmsista
3 p 127 mm
k
u
it
o
ilm
4 p 170 mm
us
kysy tarjo
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

IiSanomat ilmestyy joka viikko. 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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2021 ilmestyy joka viikko torstaisin.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Tuleepa herroja,
sano Aalkvisti
ku koira poiki.
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Valonlähde -yhteisötaidetapahtuma Lähde! -puistossa
Valonlähde on lempeästi
osallistava ja moniaistinen
tapahtuma, jossa yhdistyvät
ilo, valon leikkisyys ja hetkeen haltioituminen taiteen
keinoin. Oppaina esteettömällä taidepolulla ovat Iin
Ojakylän koulun 2.-luokkalaiset. Lasten kanssa oppaina toimivat ovat myös
Sanna Koivisto KulttuuriKauppila Ii ry:stä, Pauliina Lappi Esteetön ry:stä ja
Merja Männikkö Ojakylän
koululta.
’’Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hankkeesta
vuonna 2018 alkunsa saanutta Valonjuhlaa vietettiin
Iissä marraskuun lopulla
jo neljättä kertaa, ja siitä on
muodostumassa
jokasyksyinen perinne. On hienoa,
että tänä vuonna mukana
on iiläisiä koululaisia ja toimijoita myös laajemmalta alueelta!’’ Taidekeskus
KulttuuriKauppilan vastaava tuottaja Jetta Huttunen
iloitsee.
Valonlähde-tapahtumaa
viettiin Iin Lähde! –puistossa Iin terveysaseman rannassa keskiviikkona 24.11.
illalla. Tapahtumaan oli vapaa pääsy. Kulttuuri- ja hyvinvointiyhdistys Esteetön

ry päätti kymmenvuotisjuhlavuotensa Valonlähde
–tapahtumaan. Tapahtuma
oli osa Ii-instituutin Valonjuhlaa 2021. Neljättä kertaa
järjestettävää Valonjuhlaa
vietetään Iissä valtakunnallisella Mielenterveysviikolla. Viikon teemana on
kohtaaminen. Juhla levittäytyi Iihin tuoden valoa pimeään marraskuuhun viikon
ajan 21.11. – 27.11.

Torstaina 25.11. tapahtuu
Kansalaisopiston taidenäyttely kello 11 – 19 | Nättepori, Taidekoulun kuvataiteen
ryhmien näyttelyssä teokset ovat pääasiassa 1-2-luokkien kuvataideryhmistä ja
mukana on myös 7-10 -sekä
10-13-vuotiaiden iltaryhmien töitä.
Tila on valaistu kello 1619 välisenä aikana, jolloin
teosten värimaailma muuttuu valojen mukaan. Tilaan
syntyy myös kiehtovia varjoja niin teoksista kuin katsojistakin.
Valotaidetta Nätteporissa kello 16 – 20 Nätteporin
piha.
Jouluinen koko perheen jouluinen askarteluilta kirjastossa kello 15 – 18.

Valmistamme kierrätysmateriaaleista joulukortteja ja –
koristeita.
Torstaina
Nätteporissa myös Haminan koulun
6A-luokan kahvila, jolla kerätään varoja luokkaretkeä
varten!
Kuuranvalkeat –tulishow
kello 18 Nätteporin piha.
Tulishow tuo valoa ja lämpöä marraskuun pimeyteen!
Esityksen lumo syntyy näyttävistä liekeistä, menevästä
musiikista ja intohimoisesta
välinetaituruudesta. Oli sitten sadetta tai kirkas taivas,
plussaa taikka pakkasta, tuli
kesyyntyy Kuuranvalkeiden käsissä. Show´n pituus
on noin 20 minuuttia.
Torstaina
Nätteporissa myös Haminan koulun
6A-luokan kahvila, jolla kerätään varoja luokkaretkeä
varten!

avajaiset kahvitarjoiluineen
ovat kello 17 kotiseutumuseolla.
Valotaidetta Nätteporissa kello 16 – 20 | Nätteporin piha.

Lauantai 27.11.

koulun kuvataiteen ryhmien taidenäyttely kello 10
– 15 Nätteporissa. Teokset
ovat pääasiassa 1-2-luokkien kuvataideryhmistä ja
mukana on myös 7-10 -sekä
10-13-vuotiaiden iltaryhmien töitä.

kello 16 – 20.
Valonjuhlan 2021 järjestivät yhteistyössä Iin kirjasto,
Iin vapaa-aika ja hyvinvointi, Iin kansalaisopisto ja
taidekoulu, Iin kotiseutumuseo sekä Taidekeskus
KulttuuriKauppila.

Uittonäyttely on avoinna
kello 11 – 15 Iin kotiseutumuseolla.
Kansalaisopiston taide-

Kahvila Iin Wanha Hamina palvelee Valonjuhlaviikolla lauantaihin saakka

Inka Hyvönen

Perjantai 26.11.
Kansalaisopiston taidekoulun kuvataiteen ryhmien
näyttely kello 11 – 16 Nättepori. Teokset ovat pääasiassa
1-2-luokkien kuvataideryhmistä ja mukana on myös
7-10 -sekä 10-13-vuotiaiden
iltaryhmien töitä.
Uusitun Uittonäyttelyn

Ojakylän koulun oppilaat toimivat oppaina Lähde! -puiston taidepolulla. Kuva Merja Männikkö.

Jenni Räinä vieraili kirjailijatapahtumassa

Jenni Räinä, palkittu kirjailija.

Palkittu kirjailija Jenni Räinä esiintyi torstaina 18.11. Iin
kirjaston järjestämässä kirjailijatapahtumassa Nätteporissa. Hän on syntynyt vuonna
1980 Kuivaniemellä, Hyryn
kylässä. Asuu nykyisin Oulussa. Räinä työskentelee
vapaana toimittajana ja kirjoittaa useisiin suomalaisiin
aikakauslehtiin.
Vuonna 2017 ilmestyi
Räinän ja valokuvaaja Vesa
Rannan dokumentaarinen
tietokirja Reunalla – Tarinoita Suomen tyhjeneviltä
sivukyliltä. Teos sai Bothniakirjallisuuspalkinnon vuonna 2018. Kirja oli ehdolla
myös tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon
saajaksi vuonna 2017 sekä Suuren
Journalistipalkinnon Vuoden kirja 2017 -kategoriassa.
Vuonna 2019 Räinän, Pekka Juntin ja Anna Ruohosen
teos Metsä meidän jälkeemme voitti tietokirjallisuuden
Finlandia -palkinnon. Kirjan kuvat olivat valokuvaaja Anssi Jokirannan. Vuonna
2021 ilmestyi Räinän tietokirja Kulkijat – Naisia metsissä,
soilla ja tuntureilla, joka oli

Botnia-kirjallisuuspalkintoehdokas.
Minusta ehdottomasti ansiokkain Räinän kirjoista on
hänen yhdessä Vesa Rannan
kanssa tekemä dokumenttikirja Reunalla – Tarinoita
Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä. Nimitys ”sivukylä”
on tosin hieman sievistelevä, syrjäkylät olisi sopinut
paremmin kuvaamaan noita
tyhjeneviä, kuihtuvia kyliä.
Kirjassa on monta upeaa valokuvaa syrjäkylien ihmisistä. Kirjan kuvat muistuttavat
paljon Pudasjärvellä syntyneen, tunnetun Esko Männikön pohjoissuomalaisen
arkirealismin, ympäristön ja
ihmisten kuvaajan valokuvia. Tosin Männikön kuvat
ovat enemmän puhuttelevia.
Vuonna 2021 ilmestynyt
Räinän tietokirja Kulkijat –
Naisia metsissä, soilla ja tuntureilla vaikuttaa enemmän
ajan hengen vaatimalta tilaustyöltä. Tosin en ole vielä kuin vähän vilkaissut tätä
kirjaa.

Mauri Hietala

Jenni Räinän oma
teos ja yhdessä
muiden tekijöiden
kanssa julkaisemia
kirjoja.
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• 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

HIERONTA • FYSIOTERAPIA • JÄSENKORJAUS
KUNTOSALI • JALKAHOITOA YM KAUNEUDENHOITOA

PARTURI-KAMPAAMOPALVEUJA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

PARTURI-KAMPAAMO

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

040 962 6504

renkaat kaikille teille

P. 016 267 550 | Ratatie 6, 95200 Simo

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

HAMMASTEKNIKKO- JA LÄÄKÄRIPALVELUT

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Apunasi hyvän elämän arjessa

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

Paula Posti

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä
terveyspojat.fi

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

HIERONTA • FYSIOTERAPIA • JÄSENKORJAUS
KUNTOSALI • JALKAHOITOA YM KAUNEUDENHOITOA

TILITOIMISTOJA

NUOHOUSPALVELUITA
Nuohouspalvelua omalta alueelta Ii, Yli-Ii, Haukipudas, Kiiminki
Tulisijojen ja savuhormien nuohoukset
Lämmityskattiloiden puhdistukset
Piipun kuvaukset, kunnostamiset
ja kuntotarkastukset
Neuvot tulisijojen energia tehokkaaseen käyttöön.

OULUNSEUDUN NUOHOUSPALVELU

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme
juuri sinulle
tai läheisellesi
sopivan palvelukokonaisuuden!

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

Juha Siurua, puh. 040 718 0066
juha.siurus@gmail.com

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Taimikon varhaishoito on tulevan hiilinielun hoitoa
Suomen yksityismetsiin syntyy vuosittain uusia taimikoita noin 100 000 hehtaarin verran. Jokaisessa taimikossa on syytä tehdä varhaishoito noin viiden vuoden
kuluttua taimien istutuksesta. Näin varmistetaan, että
metsä kasvaa jatkossa hyvin ja sitoo hiilidioksidia.
Suomen metsät ovat hyvin merkittävä hiilinielu.
Esimerkiksi kuuden viime vuoden aikana metsiin on
varastoitunut vuosittain lähes 20 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Se tarkoittaa, että noin 600 kilogrammaa
hiilidioksidia varastoituu metsiin vuoden jokaisena sekuntina.
–Varhaisen taimikkovaiheen metsät eivät vielä toimi
hiilinieluina ja niitä onkin hoidettava kohti tulevaa hiilinieluvaihetta. Taimikko muuttuu hiilinieluksi yleensä
noin 10-20 vuoden iässä. Taimikon varhaishoito on tulevan hiilinielun hoitoa, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.
Suomen yksityismetsiin syntyy vuosittain uusia taimikoita noin 100 000 hehtaarin verran. Jokaisessa taimikossa on syytä tehdä varhaishoito noin viiden vuoden

kuluttua taimien istutuksesta. Taimikon varhaishoidossa poistetaan istutettujen taimien ympäriltä puustoa, jotta taimet saavat lisää kasvutilaa.
Varhaisperkausvaiheessa taimikkoon voi jättää istutustaimien lisäksi hieman siemensyntyisiä koivuja ja
muita lehtipuita. Säilyttämällä sekapuustoisuutta ja jättämällä riistatiheikköjä on mahdollista parantaa metsien monimuotoisuutta, riistan elinoloja sekä virkistys- ja
maisema-arvoja.

Taimikon varhaishoitoon kemera-tukea
Taimikon varhaishoitoon on mahdollista saada valtion
varoista kemera-tukea. Tuki on suuruudeltaan 160 euroa hehtaaria kohti. Tukea on mahdollista saada, kun
varhaishoidon ala on vähintään hehtaarin suuruinen ja
hoidettu alue koostuu vähintään puolen hehtaarin metsäkuvioista. Taimikonhoitotyöt voi aloittaa sen jälkeen,
kun on jättänyt tukihakemuksen Metsäkeskukseen.
Viime vuosina kemera-tuella on tehty taimikon varhaishoitoa vuosittain noin 40 000 hehtaaria. Määrä

on noin puolet tarpeeseen nähden. Vilkkaimmin varhaishoitoa on tehty Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla,
missä määrät ovat olleet lähellä kahta kolmasosaa tarpeesta. Lounais-Suomen maakunnissa taimikon varhaishoitoa on puolestaan tehty kolmannes tarpeeseen
nähden. Lapissa varhaishoidon tarve on todennäköisesti
laskennallista tarvetta pienempi, koska porot syövät lehtipuustoa pienistä havupuutaimikoista.
- Kemera-varoja on nyt hyvin saatavissa varhaishoitoon ja tuki kannattaa hyödyntää. Oman metsän kohteita voi miettiä niin, että onko istuttanut taimia tai muuten
uudistanut alueita 5-7 vuotta sitten. Metsänomistajat
voivat kysyä neuvoa tutuilta metsäammattilaisilta, jotka
varmasti auttavat mielellään, Niskanen sanoo.

Metsäkeskus tiedotus

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN
JA YRITYKSIIN IISSÄ.

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

MARRASKUU 3/2021

Iin Yrittäjät ry toivottaa kaikille hyvää joulunaikaa

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
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Kaikki muuttuu, mutta mihin suuntaan?
Olin tässä taannoin Finlandia talolla AKL Summit tapahtumassa,
tapahtuman aiheena oli muutos.
Mieleeni jäi monikin esiintyjien
esittämistä näkökulmista, kuinka
muutosta tulisi yrityksissä lähestyä. Belinda Gerdt omassa esityksessään kertoi muutoksista, joita
vuosi sitten ennustettiin tapahtuvan seuraavien viiden vuoden aikana. Nämä muutokset olivatkin
tulleet jo vuodessa. Tämä hyvänä
esimerkkinä kuinka nopeasti maailma muuttuu, ja kuinka vaikeaa
muutoksen ennustaminen on.
Ensimmäistä kertaa vakuuttavien yritysten listalle oli nostettu
yksi kiinalainen yritys. Yrityksen
nimi on sen verran vaikea, etten
yritä sitä tähän nyt kirjoitella, enkä
osaisi sitä mitenkään edes lausua.
Joka tapauksessa, kyseessä on pyörälähettifirma. Ei ensi kuulemalta
mitenkään uusi tai omalaatuinen
bisnescase. Tämän lähettifirman
toimitusaika tuotteille oli 30 minuuttia, ja tavoite on pudottaa toimitusaika viiteen minuuttiin. Siis
kun asiakas tilaa jonkin tuotteen
kännykällään, niin tavara on ovella viiden minuutin päästä. Aika
huimaa sanoisin. Digitaalisuus
(sanahirviö sekin) on tässä avainasemassa. Viiden minuutin toimitusaika tarkoittaa sitä, että tilattu
tavara on jo lähtenyt liikkeelle, ennen kuin asiakas on sitä vielä edes
tilannut. Tämän mahdollistaa tekoäly, joka laskee koko ajan ennustetta, milloin mitäkin tavaraa
tarvitaan ja missä päin. Alustalla
on siis jo 500 000 käyttäjää kiinassa. On totta, että tämäntyyppisiä
ratkaisuja voidaan toteuttaa siel-

lä missä on todella paljon asiakkaita pienellä alueella. Mutta tämä on
vain yksi esimerkki siitä mitä kaikkea saattaa jo lähitulevaisuudessa
olla mahdollista.
Muutos on jatkuvasti enemmän
läsnä yrityselämässä ja tietysti meidän kaikkien arjessa. Ken Hughes
kuvasi muutosta saman tyyppisenä voimana kuin painovoimakin
on. Kaikki tietävät mitä painovoima tarkoittaa esimerkiksi muuttohommissa, salilla, tai vaikka… noh
lentoliikenteessä. Kaikki vaan mieluummin tipahtaa maata kohti,
kuin leijuisi ilmassa itsekseen. Eli
muutos pyrkii painamaan yrityksiä alaspäin unholaan, ja jos yritys
haluaa edes pysyä nykyisellään, on
sen muututtava samalla tahdilla,
kun muutosta tulee. Kehittyäkseen
ja erottuakseen yrityksen täytyy
siis muuttua muutosta nopeammin. Sama muutos tietysti kohdistuu myös yhdistystoimintaan, jota
minäkin tässä edustan.
Kokonaan toinen asia on disruptio, johon kukaan ei voi varautua
mitenkään. Se tarkoittaa sitä, kun
joku perinteinen tuote tai palvelu
korvataan aivan uudella tavalla ja
vanhasta tulee tarpeeton, jopa naurunalainen. Musiikki formaatti on
tästä hyvä esimerkki, savikiekosta
suoratoistopalveluihin, tai kun aikoinaan maailman suurimman bisneksen kutisti lähes olemattomiin
sellainen keksintö, kun jääkaappi.
Suurin bisnes aikoinaan oli tietysti mausteet, koska ruokaa ei saatu
säilytettyä tuoreena ja jollain se pilaantunut maku piti piilottaa.
Kaikkea muutosta ajaa eteenpäin uudet sukupolvet. Ei voida

etukäteen tietää haluaako tämän
ajan esikoululaiset koskaan omistaa esimerkiksi autoa, vai tuleeko siitä joku suoratoistopalvelua
muistuttava konsepti. Asiakas aina
päättää mitä se haluaa, ja yritykset
pyrkivät asiakkaalle sen parhaansa
mukaan toimittamaan.
Kaikesta muutoksesta, digitaalisuudesta ja disruptiosta huolimatta, tai varmaankin juuri siitä syystä,
inhimillisyys tulee nousemaan tärkeimmäksi asiaksi tulevaisuudessa.
Meidän geeniperimä ei muutu samassa syklissä, kuin me tätä maail-

maa muutetaan, ja näin ollen monet
ammatit tulevat katoamaan.
Vaikka muutos toki luo uutta
työtä, joudumme opettelemaan uusia taitoja entistä useammin.
Elämäämme määrittää usein se,
mitä olemme ammatiltamme. Ensin kysymme nimeä ja seuraavaksi
mitä teet työksesi. Ehkä tulevaisuudessa perinteisiä ammattinimikkeitä ei enää ole olemassa, vaan
joudumme ammatin sijaan kertomaan minkälaisia olemme ihmisinä. Eikö se olisi edistyksellistä.
Sehän voisi kuulostaa vaikka tällai-

selta: Hei olen Juha, pohdin asioita monelta kantilta, ja olen usein se
henkilö, jolta odotetaan ratkaisuja
haastavissa tilanteissa. Johtajuuden
sijaan pidän itseäni mieluummin
valmentajana, joka saa muiden ihmisten suorituksia parannettua.
Ideointi on tärkein taitoni. Vaikka
kaikki muuttuu kiihtyvällä tahdilla, niin inhimillisyys vain korostuu
entisestään.

Juha Kallio
Puheenjohtaja, Iin Yrittäjät

Iin Yrittäjien syysretkellä Leville Juha Kallio ojentamassa Iin Yrittäjien standardia Kittilän Yrittäjien puheenjohtaja Pertti Hettulalle.

Yrittäjyys kysyy luottamusta
Suomi on – vähän kerrallaan – matkalla ulos koronakriisistä, vaikka pandemiaa ei ole vielä selätetty
meillä eikä maailmalla. Pandemia
on kohdellut yrittäjäkenttää kovin
eri tavalla.
Haluan muistaa erityisesti sinua
yrittäjä, jolla viimeinen puolitoista vuotta on ollut vaikeaa. Tiedän,
että teitä on tässä maassa kymmeniä tuhansia. Moni on ollut todella
ahtaalla.
Uutisissa kerrotaan päivä päivän perään, miten Suomen talous
kasvaa vauhdilla. Tiedän, että se
ei koske kaikkia. Keskiarvot peittävät monta tuskaa. Ne voivat peittää juuri sinun tuskasi. Et ole yksin.
Olemme rinnallasi.
Tuntematon ajattelija on sanonut: ”Onni ei tule helposti, eikä se
jää pysyvästi. Joskus se tulee vaikeimman kautta.”
Ei kannata antaa periksi. Taistelu palkitaan. Samalla on hyvä muistaa, että joskus on viisautta etsiä
uusia polkuja. Sekin kuuluu yrittä-

jyyteen.
Haluan muistaa myös sinua yrittäjä, joka olet sumuisista näkymistä huolimatta uskaltanut työllistää
ja investoida. Sinua, joka olet rohkeasti lähtenyt maailmalle ja taistellut siellä kasvattaaksesi yritystäsi ja
luodaksesi hyvinvointia. Viimeisen
puolentoista vuoden aikana se on
kysynyt paljon luottamusta.
Vapaustaistelija Martin Luther
King on todennut, että luottamusta on astua porrasaskelmalle, vaikka ei tiedä, mihin portaat vievät.
Yrittäjyys kysyy tällaista luottamusta. Se vaatii rohkeutta käydä
portaille, joiden päämäärä on sumun peitossa. Se vaatii uskallusta astua tielle, joka on tuntematon
ja jolla voi kohdata voimia, joihin ei
ole osannut varautua. Tämä rohkeus ja uskallus on yrittäjän luonteenpiirre.
Yrittäjyys on elämäntaival, joka
vaatii löytöretkeilijän rohkeutta,
maratoonarin kestävyyttä, pikajuoksijan herkkyyttä ja tieteenteki-

jän tahtoa oppia jatkuvasti uutta.
Haluan kiittää jokaista yrittäjää,
heidän työntekijöitään ja kumppaniaan siitä, että olette vaikean tilanteen keskellä jaksaneet palvella
asiakkaita ja rakentaa tätä maata.
Lähestyvä jouluaika on monelle
yrittäjälle vuoden kiireisintä aikaa.
Se on myös monelle mahdollisuus
ostaa lähiseudun tuotteita ja palveluita. Kannattaa suosia oman paikkakunnan palveluita, koska se luo
hyvinvointia lähelle.
Joulu on myös levon ja rauhoittumisen aikaa. Toivon, että myös
yrittäjät ehtivät hiljentyä läheisten
kanssa joulurauhaan ja koota voimia tulevaan vuoteen.

MIKAEL PENTIKÄINEN
Kirjoittaja on
Suomen Yrittäjien
toimitusjohtaja.

Mikael Pentikäinen: ”Yrittäjyys on elämäntaival, joka vaatii löytöretkeilijän rohkeutta, maratoonarin kestävyyttä, pikajuoksijan herkkyyttä ja tieteentekijän tahtoa
oppia jatkuvasti uutta. Haluan kiittää jokaista yrittäjää, heidän työntekijöitään ja
kumppaniaan siitä, että olette vaikean tilanteen keskellä jaksaneet palvella asiakkaita ja rakentaa tätä maata.”
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TÄSSÄ NUMEROSSA:
Iin Yrittäjien puheenjohtajan, Juha Kallion terveiset:
Kaikki muuttuu, mutta mihin suuntaan? s. 2
Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan,
Mikael Pentikäisen terveiset: Yrittäjyys kysyy luottamusta s. 2

Pohjois-Pohjanmaan Yrttäjien toimitusjohtajan,
Marjo Kolehmaisen terveiset: Mitä yrittäjäjärjestö tekee? s. 3
Iin Yrittäjät ry:n hallitus s. 3
Iin Kärkkäinen avasi joulun perinteisellä ilotulituksella s. 4

Juha Kallio jatkaa Iin Yrittäjien puheenjohtajana s. 6
Satu Kaisto Iin Vuoden Nuori Yrittäjä 2021 s. 8
JBE Service Oy Iin Vuoden Yrittäjä 2021 s. 9
Iin Konepajan hallissa hallissa valmistetaan isoja laitteita s. 10

Mitä yrittäjäjärjestö tekee?
Meidän tehtävänämme on
yksinkertaisesti
parantaa
yrittäjän arkea. Monet palvelumme, kuten laajat neuvontapalvelut ja tapahtumat
ovat jäsenillemme hyvin tuttuja. Nämä palvelut ovat
kuitenkin vain ns. jäävuoren
huippu. Tärkein tehtävämme on vaikuttaminen ja yrittäjien edunvalvonta. Tämä
työ on monesti torjuntavoittoja, mutta myös eteenpäin
vievää. Olemme noin viidessäkymmenessä eri toimielimessä mukana tuomassa
yrittäjän ääntä päätöksentekoon ja keskusteluun.
Näissä on kysymys yritysten osaamisesta, toimintaympäristöstä,
kehittämisestä,
työllistämisestä, uusiutumisesta jne. Teemme yhteistyötä laajasti mm. kuntien,
maakunnan, ELY-keskuksen,
aluehallintoviraston, oppilaitosten ja kansanedustajien
kanssa.
Tällä hetkellä merkittäviä asioita ovat uuden
hyvinvointialueen
palvelustrategian laadinta. Tämä
asiakirja on erittäin tärkeässä
roolissa, kun mietitään miten alueemme yrittäjät voivat olla mukana tuottamassa
sosiaali- ja terveyspalveluita.
Vaikuttamista tehdään sii-

hen asti, kunnes maaliskuussa 2022 asiakirjan sisällöstä
päättää uusi aluevaltuusto.
Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut kunnista lähtevätkin hyvinvointialueelle, niin
toisaalta kunnille tulee uusi
merkittävä tehtäväkokonaisuus. Tulevaisuudessa työllisyyspalvelut
hoidetaan
kunnissa. Tässä muutoksessa on oleellisen tärkeää saada
malli, joka oikeasti tukee yrittäjien mahdollisuuksia työllistää. Yritykset tulee nähdä
työllisyyspalveluiden
tärkeimpänä asiakkaana. Vain
yritysnäkökulmaa kehittämällä palveluista saadaan
toimivat ja työttömät työllistyy. Työllisyyspalveluiden
muutosta valmistellaan nyt
alueellisissa piloteissa, joiden työryhmissä me olemme mukana. Olemme sinua
varten, toivomme, että pidät kynnyksen matalana ja
olet tarvittaessa yhteydessä. Kaikki jäsenyrittäjien arjen asiat ovat meille tärkeitä
ja auttavat meitä ymmärtämään paremmin yrittäjyyttä.

Marjo Kolehmainen
Toimitusjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät

Lounas buffet

10,90

LOUNAS
MA-PE
KLO 10.30-13.30

eläkeläiset (>63) opiskelijat (15-18 v.) 8,90
lapset 11-15 v. 8,90, lapset 4-10 v. 6,90
vanhukset > 90 ja lapset < 4 v. ilmainen

A la Carte ma-pe klo 13.30 - 17.00
Piisilta 1 (Micropolis) 91100 Ii. P. 044 529 1111

Marjo Kolehmaninen: ”Tärkein tehtävämme on vaikuttaminen
ja yrittäjien edunvalvonta. Tämä työ on monesti torjuntavoittoja,
mutta myös eteenpäin vievää. Olemme noin viidessäkymmenessä eri toimielimessä mukana tuomassa yrittäjän ääntä päätöksentekoon ja keskusteluun.”

Hallitus Iin Yrittäjät ry 2021
Puheenjohtaja
Juha Kallio
Juhan Automaalaamo Oy,
040 352 9215
juha.kallio@juhanautomaalaamo.fi
Varapuheenjohtaja
Anu Suotula-Teppo
Kunnostamo, 044 557 7677
anu.suotula@gmail.com

Sihteeri
Heimo Turunen
Iin lehti Oy, 0400 385 281
info@iinlehti.fi
Rahastonhoitaja
Heikki Helekoski
H.H. Yrityspalvelu Oy, 040 771 1898
heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi

Marja Jaara
Pitokamu Oy, 040 481 9121
marja.jaara@outlook.com
Melissa Jovanen
Iin Sillat/Pöllönpoikanen Oy,
08 817 3300, info@iinsillat.com
Mari Matinlassi
Neone Oy, 040 141 0737
info@neone.fi

GP-paristot
GP
-paristot

Pasi Outila
PT Outila Oy, 044 208 5738
pasi@liikuntakeskusmove.fi
Mauri Pirttikoski
Mareki, 040 552 8510
mauri.pirttikoski@mareki.fi
Saila Päkkilä-Rokolampi
Terveyspojat Oy, 050 365 9083
info@terveyspojat.fi

Lasten
talvikäsineet

ALE -30% 5,90
Lumiharja

6,95 (norm. 8,50)
www.merihelmiravintola.fi

Tarjoukset
voimassa
25.-30.11.21

GULF-muki

13,50
(norm. 15,90)
Kismet

2,70/3 kpl

Kodinomaista ja
hellää hoivaa
ikääntyville ihmisille

040 689 8380

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

MARRASKUU 3/2021
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

Ii, Rimatie 11
Alice Pekkala
050 374 8956
Hoitajat 046 878 4542
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Parturi-kampaamo Tango
040 576 8856
Särkiperäntie 44
91100 Ii

Kosmetologipalvelut

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Iin Kärkkäinen avasi joulun
perinteisellä ilotulituksella
Kärkkäisen tavarataloissa on
joulukausi avattu perinteisesti
ilotulituksella. Loistelias ilotulitus oli nähtävissä Kärkkäisen
Iin tavaratalon piha-alueella
ja kauempanakin lauantaina

20.11. kello 18. Raketit ammuttiin Micropoliksen päärakennuksen
viereiseltä
tyhjältä tontilta. Ilotulitus keräsi paikalle runsaasti autolla
paikalle tulleita katsojia, etu-

päässä lapsiperheitä ja nuorempaa väkeä. Ilotulitus kesti
noin 5-6 minuuttia. Kärkkäinen järjestää nämä perinteiset
ilotulitukset vuosittain joulunavauksen aloitusmerkkinä

jokaisen tavaratalonsa yhteydessä jonakin marraskuun
lopun lauantaina. Joissakin tavarataloussa on ilotulituksen
lisäksi paikalla myös joulupukki ja tontut. MH

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

050 320 6513
Kirkkotie 1 91100 Ii

TERVETULOA!

Valokuva on otettu Kärkkäisen parkkipaikalla tavaratalon mainostornin takaa. Kuvan on ottanut Iissä asuva japanilainen Kazue Shimomura, joka on kuvannut pitkään ilotulituksia Japanissa. Japanissa ilotulitukset järjestetään yleensä kesäiltaisin. Japanin kesäillat ovat pimeitä ja lämpiminä.

Iin Yrittäjät toimintasuunnitelma 2022

KESTOkouru
• Sadevesijärjestelmät
• Tikkaat

• Kattosillat
• Lumiesteet

Puh. 040 547 1562

Iin Yrittäjien syyskokouksessa 13.11. hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle
2022. Iin Yrittäjät ry:n tavoitteena on paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten
ja yrittäjien edun ajaminen,
järjestötoiminnan
vahvistaminen sekä toimialueensa taloudellisten, henkisten
ja sosiaalisten voimavarojen
kasvattaminen.
Yhdistyksen kevätkokous
pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Syyskokouksessa
ja sen yhteydessä pidettävässä pikkujoulussa julkistetaan
vuoden yrittäjäpalkinnon ja
Nuori Yrittäjäpalkinnon saajat, jotka Vuoden yrittäjän
valintatoimikunta on valinnut. Lisäksi jaetaan yrittäjä-

ristejä. Osallistutaan PPY:n
vuosikokoukseen mahdollisimman runsaslukuisasti.
Hallitus kokoontuu 8-10
kertaa vuodessa sekä aina,
kun asiat niin vaativat. Jäsenet voivat esittää asioita hallituksen ajettavaksi.
Hallitus muodostaa harkintansa mukaan toimikuntia,
jotka pohtivat eri alan asioita omassa ryhmässään.
Yhteistyötä kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa jatketaan
pitämällä yhteyttä Iin kunnanhallitukseen ja yrittäjävaltuutettuihin. Toimitaan
aktiivisesti Iin kunnan elinkeino-ohjelman laatimisessa
ja sen toteuttamisessa.
Järjestetään
koulutusta
paikallisesti sekä yhteistyös-

sä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa ja tiedotetaan
erilaisista koulutusmahdollisuuksista, joita yrittäjille on
tarjolla.
Yhdistyksen
asioista tiedotetaan jäsenkirjeillä, Facebook- ja kotisivuilla,
sähköpostilla, tekstiviestillä
ja Iisanomissa. Iin Yrittäjien
omaa Iiläinen-lehteä julkaistaan kolme kertaa vuonna
2022.
Iin Yrittäjien historiakirja työstetään valmiiksi tulevan toimintavuoden aikana.
Pyritään saamaan kattavasti
maksullisia jäsenten esittelysivuja ja kun kirja valmistuu,
niin se on käytettävissä mm.
yrittäjien lahjakirjana.
PAIKALLISTA- hanketta
pidetään esillä ja suositellaan

siihen jäseneksi liittymistä.
Iin lukion oppilaiden yrittäjämessuihin osallistutaan
ja pidetään koulutoimeen
muutenkin yhteyttä.
Järjestetään kevät ja/tai
syysretki
Iin Yrittäjät ry jatkaa kuntayhteistyötä sekä osallistutaan Iin yritystoiminnan
kehittämishankkeisiin.
Uusille jäsenille järjestetään tiedotustilaisuus yhdistyksen kevätkokouksen
yhteydessä
Osallistutaan nuorisokasvatukseen eri hankkeiden
puitteissa
Järjestetään aamupalatilaisuuksia ja yrittäjäiltoja yhteistyössä Iin Micropoliksen
sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Apunasi hyvän elämän arjessa

Kodin kaikki
kiintokalusteet
suoraan
valmistajalta

ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan

Terveyspojat on yksityinen palveluntuottaja, jonka tavoitteena on antaa tukea kotona asumiseen ja tarjota yksilöllisiä
palveluja asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Tarjoamme palveluja myös palvelutaloissa asuville senioreille, jotka tarvitsevat apua esim. asioiden hoitamisessa, lääkärikäynnillä tai ulkoilussa.
PALVELUITAMME:
• Kauppa- ja muut
asiointipalvelut
• Ulkoilupalvelu
• Sosiaalinen
kanssakäyminen
• Ruoanlaitto
• Siivous: ikkunanpesut, ns.
suursiivoukset, mattojen,
sohvien ym. pesut
• Halkohuolto

• Lumityöt,
nurmikon leikkaus,
muut kiinteistö- ja
pihatyöpalvelut
• Kuljetus- ja saattajapalvelu
• Turvapalvelu
• Lääkkeenjako
• Kotisairaanhoito
• Omaishoidon vapaat

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

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme
juuri sinulle
tai läheisellesi
sopivan palvelukokonaisuuden!

Kuiva-Kaluste Oy
Muovitehtaantie 5, 95100 Kuivaniemi
041 4605 414 | myynti@kuivakaluste.fi
www.kuivakaluste.fi

Ympärivuotista
koneurakointia Iissä
ja Oulun seudulla!
Kaivinkone-, traktori- ja pienkuormaintyöt, maa- ja kiviainestoimitukset,
teiden ja pihojen kunnossapito.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
040 8381 648 | info@jjinfra.fi
www.jjinfra.fi ...

Julkisivusaneeraukset
parvekesaneeraukset
Sisä- ja ulkotasoitukset
Rappaukset
Maalaukset
i...
Se näkyvin jälk
✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.fi

- Muovialan työt mm.
rakentaminen ja tankkien ja
säiliöiden korjaukset

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

- Kirvesmiestyöt, teollisuuden
ja rakennusten kunnossapidot

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi
www.lvionni.fi

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

IIN KONEPAJA OY

IKP SERVICE OY

Ota yhteyttä!
ITE HARTIKAINEN HINAA

MYÖS RASK AS K ALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16

Siellä missä tarvitset apua

TUTUSTU LASKURIIN:

Iilaakso.fi

Koistisen

A.wiik
0405199866

NYT ON
KALENTERISSA
TILAA!
Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi

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

Traktoriurakointi

Mareki
Tmi Mauri Pirttikoski

Poikkisaarentie
48, Ii

Henkilö- ja pakettiautot
• Huollot ja korjaukset
• Autosähkötyöt
• Vikadiagnoosit

• Ilmastointihuollot
• 4-pyöräsuuntaukset
• Rengastyöt

040 708 2438
www.koistisenkorjaamo.fi

Rengasmyynti- ja työt
• Raskaskalusto • Henkilöautot
• Traktorit • Kuorma-autot
Kysy talvirengastarjouksia

Iin Etu-Rengas
0400 588 735 Lieksentie 4, Ii
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Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Anna Turtinen. Kokouksen avasi puheenjohtaja Juha Kallio (oikealla) ja sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Heimo Turunen.

Iin Yrittäjien hallitukseen valittiin muutaman välivuoden jälkeen uudestaan Eero Tuomela ja Veli Paakkola.

Juha Kallio jatkaa Iin Yrittäjien puheenjohtajana
Iin Yrittäjien syyskokous ja
pikkujoulu pidettiin lauantaina 13.11. Iin Urheilijoiden
talolla. Iin Yrittäjien puheenjohtajana jatkaa automaalaamoyrittäjä Juha Kallio, joka
valittiin viime vuoden syyskokouksessa
puheenjohtajaksi kahdeksi vuodeksi.
Hallitukseen valittiin uutena
Anna Turtinen, Eero Tuomela ja Veli Paakkola. He kaikki
ovat olleet aiempina vuosina hallituksessa ja Anna Turtinen
puheenjohtajanakin
vuosituhannen alkuvuosina.
Erovuorossa olleet Marja Jaara, Heimo Turunen ja Mauri
Pirttikoski jatkavat hallituksessa. Muut hallituksen jäsenet ovat Mari Matinlassi, ja
Saila Päkkilä-Rokolampi.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Helka Tapio ja
varalle Markku Koskela.
Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Anna Turtinen

ja sihteerinä Heimo Turunen. Kokoukseen osallistui
25 yrittäjää.

Aluevaaleihin toivotaan
yrittäjiä ehdokkaiksi
Toimintasuunnitelmassa
on kirjattu tavoitteena olevan vuonna 2022 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 valitsemana. Lisäksi valitaan ja palkitaan
alle 35-vuotias Iin Nuori

Yrittäjä, tämäkin yhdessä Iin
kunnan kanssa.
Jäsenet voivat esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus tulee kutsumaan
kokouksiinsa kunnan elinkeinotoimen
virkailijoita
ja luottamushenkilöitä tai
muun alan erikoistuntijoita riippuen kokouksissa käsiteltävästä asiasta. Hallitus
muodostaa myös eri alojen toimikuntia. Yhteistyötä
kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa
jatketaan pitämällä yhteyttä Iin kunnanhallitukseen ja
yrittäjävaltuutettuihin. Ensi
vuonna aluevaaleihin toivotaan yrittäjiä ehdokkaiksi eri
puolueiden listoille. Yrittäjien 50-vuotishistoriikki kirjahanke saatetaan valmiiksi.
Iin lukion oppilaiden yrittäjätapahtumaan osallistutaan lukiolaisten ehdoilla ja
pidetään koulutoimeen yh-

Suomen Yrittäjien hopeista yrittäjäristiä Mari Matinlassin rintaan kiinnittämässä Iin Yrittäjien hallituksen jäsen Marja Jaara.

teyttä, osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Iin
markkinoille, järjestetään yhteinen retki, jatketaan kuntayhteistyötä, osallistutaan
Iin yritystoiminnan kehittämishankkeisiin ja osallistutaan nuorisokasvatukseen
eri projektien puitteissa.

Huomattava jäsenkasvu
Syyskokouksessa oli vierailijana Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien järjestöpäällikkö
Kirsi Anttila, joka kertoi iloisina terveisinä, että Iin Yrittäjiin oli liittynyt kuluvan
vuoden aikana jo 22 uutta jäsentä ja poistumaa oli vain
kahdeksan. Jäsenkasvu on
toiseksi suurin PPY:n alueella. Jäseniä on tällä hetkellä 142, joka merkitsee, että
Iin Yrittäjät on 9. suurin paikallisyhdistys Pohjois-Pohjanmaalla. Anttila kehui Iin
Yrittäjissä ja Iin kunnassa

huomanneensa kehittämisen
meininkiä.
-Eteenpäin on menty mukavalla vauhdilla.
Yrittäjien toiminnassa on
vastuullisuus noussut esille
ja ilmastokysymyksiäkään ei
kannata sivuuttaa.
Puheenjohtaja Juha Kallio mainitsi avaussanoissaan,
että Iin Yrittäjien 142 jäsenyritystä työllistää lähes 500
henkeä. Tosin 70 prosenttia
jäsenistä on yksinyrittäjiä.
Tavoitteena on, että jäsenmäärä nousisi 150 yrittäjään.

Pikkujoulussa palkitsemisia
Kokouksen jälkeen Yrittäjien
pikkujoulussa palkittiin Iin
Vuoden 2021 Yrityksenä JBE
Service Oy, yrittäjänä Jarmo
Berg. Palkinnon luovuttivat
Juha Kallio, Mari Matinlassi
ja Mauri Pirttikoski. Iin kunnan palkinnon luovuttivat
kunnanvaltuuston puheen-

Anneli Klasila ojensi kukat aktiiviselle talkoilijalle Riitta Paakkolalle.

johtaja Johannes Tuomela ja
kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen. Iin
Nuori Yrittäjä palkinto ojennettiin Satu Kaistolle, yritys
Satun Valmennus ja Liikuntapalvelut. Hopeinen yrittäjäristi luovutettiin 10 vuoden
yrittäjyydestä Mari Matinlassille Neone -yrityksestä.
Vuoden 2021 puheenjohtajaa, sihteeriä sekä aktiivista
talkoolaista Riitta Paakkolaa
muistettiin kukkakimpulla.
Kuluvana vuonna 70 vuoden
merkkipäivää
viettäneitä
Eero Turtista ja Heimo Turusta myös huomioitiin yhteisesti.
Jouluruokailun oli laittanut pitopalvelu Aira Tuutijärvi, ohjelmassa oli myös
arpajaiset ja pikkujoulumusiikista vastasi muusikko
Jore Siltala Haukiputaalta.

Heimo Turunen
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PPY:n järjestöpäällikkö Kirsi Anttila kertoi Iin yrittäjien jäsenkasvun
olleen toiseksi paras Pohjois-Pohjanmaalla.
Yrittäjien pikkujouluun osallistui 57 yrittäjää ja puolisoa.

Iin Vuoden Nuoren Yrittäjän palkinnon ottivat vastaan Satu ja Olli Kaisto, jonka yrittäjien lisäksi luovuttivat Iin kunnasta Johannes Tuomela ja Ilkka Pakonen.

Yllä: Muusikko Jore Siltala vastasi pikkujoulun musiikista.

Vas.: Pikkujoulun ruokapöytä notkui Pitopalvelu Aira Tuutijärven
laittamista jouluruoista.
Alla: Vuoden Yrittäjänä palkittiin JBE Service Oy, jotka ottivat vastaan toimitusjohtaja Jarmo Berg ja puoliso Eveliina Moisejeff. Palkintoa olivat luovuttamassa Iin Yrittäjistä Mari Matinlassi, Mauri
Pirttikoski ja Juha Kallio sekä Iin kunnasta Ilkka Pakonen ja Johannes Tuomela.
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Satu Kaisto Iin Vuoden Nuori Yrittäjä 2021
Iin Vuoden 2021 Nuorena
Yrittäjänä palkittiin Iin Yrittäjien pikkujoulussa 33-vuotias Satu Kaisto, yritys Satun
Valmennus ja Liikuntapalvelut. Liikuntapalveluja hän on
vetänyt vuodesta 2018. Yritys perustettu 2020, jäsenenä Iin Yrittäjistä ollut viime
vuodesta lähtien.
Vuodesta 2018 alkaen
jumppatoimintaa Iissä pyörittänyt Satu Kaisto huomasi
toimintansa laajenevan niin,
että oman yrityksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi.
Niinpä hän perusti tammikuussa 2020 Satun valmennus ja liikuntapalvelut, joka
tarjoaa monipuolista ohjaustoimintaa Iissä ja Yli-Iissä.
-Valmistuin keskelle koronasulkua
Virpiniemen
liikuntaopistolta
liikuntaneuvojaksi. Itselläni on
pitkä urheilutausta monipuolisen
ryhmäliikunnan,
tanssin sekä voimailun puolelta. Kuntosalin voisin sanoa olevan myös toinen
kotini, Satu kertoo.
Ryhmäliikunnan lisäksi
hän tarjoaa henkilökohtaista
valmennusta ja Satu on mahdollista kutsua ohjaamaan
vaikkapa yrityksen virkistyspäivään ja nyt onkin päästy
myös omissa tiloissa ohjaamaan tilaustunteja yrityksille.
-Teen yhteistyötä paljon
myös muiden toimijoiden

kanssa ajatuksella ”suurten
paikkakuntien tapahtumia
pienelle kylälle”. Olemme
kokoontuneet
esimerkiksi kehonhuoltoon, jonka jälkeen on ollut saunomis- ja
avantouintimahdollisuus Iin
Silloilla ja olemme saaneet
viettää mahtavia tanssin täyteisiä iltoja twerkkauksen ja
afro- ja brasiltanssien muodossa Valtarintiellä. Meillä
käy myös hyvinvointihuone
Iisiin tiloissa vaihtelevasti eri
alan toimijoita, kuten naprapaatti tai kestopigmentoija.
Kaisto kertoo iloitsevansa
siitä, että liikunnasta on tullut pysyvä elämäntapa monille ryhmiin osallistuneista.
Ryhmien päätyttyä on kysyt-

ty jatkoryhmää ja perustetut
whatsapp-ryhmät ovat jatkaneet toimintaansa, kannustaen toinen toisiaan liikunnan
pariin.
Yrittäjäyhdistykseen liittymisen Satu Kaisto kertoo
olleet hänelle itsestään selvyyden.
-Yrittäjä on usein yksin
ja Yrittäjien tapaamisissa
saa vertaistukea, sekä hyödyllistä tietoa. Myös yrittäjien edunvalvonta on tärkeää.
Siinä Suomen Yrittäjillä ja
paikallisjärjestöillä on tärkeä rooli, kuten olemme viime viikkoina nähneet, Satu
toteaa.
Satu Kaisto on ollut myös
puuhaihmisenä naisyrittä-

jien yhteisessä Valtarintie
2:ssa sijaitsevan Kauneus ja
hyvinvointitalo -hankkeessa,
jonka tiloissa toimivat yrittäjät tarjoavat kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää
palvelua. Talossa toimivat
Satun valmennus ja liikuntapalveluiden lisäksi, Jalkahoitola Jaloista jaloin Karin
Björnholm, Hiusstudio Freesi Minna Hevosmaa, MariK
Kauneus ja Sisustus Mari
Koivumäki, Paulan Jooga
& Hyvinvointi Paula Harju,
Studio Voi Hyvin Elizaveta Pakanen, Tmi Nail Desing
Kata Katariina Kunnari sekä
Psykoterapia Fiilinki Virpi
Keränen. HT

SÄHKÖASENNUS
Mäenpää & Leminen

Aki Mäenpää 040 765 3200
Marko Leminen 040 706 0143

Iin Vuoden Nuori Yrittäjä 2021
Satu Kaisto ja puoliso Olli Kaisto
Iin Yrittäjien ja Iin kunnan luovuttamien palkintojen ja muistamisien kanssa.

www.samleminen.fi

LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO VUODESTA 1989

kuljetusliike

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

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

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
Paulaharjuntie 22, 90530 OULU
0400 884 138
Gneissitie 16, 90620 OULU
0400 287 483

www.pmpoy.com
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Rakennussiivous
Kotisiivous
Liike- ja toimitila
siivoukset
Puh 044 521 6133

Lampikuja 2 A1 91100 Ii
johanna.kaisto@outlook.com

Iin Vuoden yritys JBE Service Oy:n 41-vuotias toimitusjohtaja Jarmo Berg ja puoliso Eveliina Moisejeff
yrittäjien ja kunnan luovuttamien palkintojen ja kukkien kanssa.

JBE Service Oy Iin Vuoden Yrittäjä 2021





JBE Service Oy palkittiin
Iin Yrittäjien pikkujoulussa
13.11. Iin Vuoden yrityksenä
2021. Iin Yrittäjien ja Iin kunnan palkinnon otti vastaan
toimitusjohtajayrittäjä Jarmo
Berg.
JBE Service on toiminut vuodesta 2012. Yritys
on erikoistunut megawattiluokan tuulivoimaloiden
huoltoihin ja asennuksiin.
Kokemusta on etenkin erilaisista haastavista projekteista.
Työhön kuuluvat määräaikaishuollot,
mekaaniset,
hydrauliset ja sähköiset kunnossapito- ja asennustyöt,
pääkomponenttien,
kuten
siipien, muuntajien, laakereiden, vaihteistojen ja generaattoreiden vaihtaminen,
voimalinjojen linjaukset, öljyjen vaihdot, jäähdytysjärjestelmien huuhtelut ja
korjaukset sekä vuoden 2022

alusta sammutinhuollot ja
tarkistukset.
JBE Service hoitaa myös
tuulivoimaloiden asennuksia ja käytöstä poistoja, voimaloiden tarkastuksia ja
konsultointeja, siipien tarkastuksia ja korjauksia, köysityöskentelyä,
palveluja
teollisuudelle,
sähköasennuksia ja kunnossapitoa, Onsite koneistuksia ja erilaisia
metallitöitä. Töitä tehdään
valtaosalle tuulivoimayhtiöitä niin kotimaassa kuin ulkomailla.
-Olemme tottuneita työskentelemään
haastavissa
olosuhteissa, kuten offshoreprojekteissa, aina pohjoisen
kylmistä etelän lämpimiin
olosuhteisiin.
Työturvallisuus on tärkein prioriteettimme. Työntekijöillä on
kattavasti työssä tarvittavat
eri koulutukset. Laadun te-

kevät ihmiset. Siksi toimintamme perusedellytyksenä
on osaava ja motivoitunut
henkilökunta.
Toiminnassamme laatu ja turvallisuus
kulkevat käsikädessä, kertoi
yrittäjä Jarmo Berg.
Yrittäjä itsekin osallistuu
tuulivoimaloiden asennus- ja
huoltotöihin.
-Tietenkin pelon tunnetta
ei voi välttää, kun työskentelykorkeus on sadoissa metreissä, mainitsee Berg.
Yrityksen päätoimipiste
sijaitsee Iissä ja sivutoimipiste Vihdissä, Etelä-Suomessa.
Toimintaa on ympäri maailman. Tällä hetkellä töitä tehdään Suomen lisäksi Virossa
ja Norjassa. Työt hoituvat 31
työntekijän voimin. Iin Yrittäjien jäsenenä yritys on ollut
vuodesta 2014.



Puukauppaa ja
metsäpalveluita

Heimo Turunen

Puukauppojen yhteydessä
voit jäsenenä hyödyntää
uutta voitonjakoamme.
Meiltä saat myös monipuoliset metsänhoitopalvelut.
Ollaan yhteydessä!

Palkitun yrityksen tuulivoimaloiden asennus- ja huoltotöissä laatu ja turvallisuus kulkevat käsikädessä.

Matti Heinonen
Puh. 050 329 5744
Toimialueet: Ii
ja Yli-Ii

Pekka Saario
Puh. 050 029 5102
Toimialueet: Simo
ja Kuivaniemi

www.metsaforest.com
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Iin konepajan hallissa
valmistetaan isoja laitteistoja
Iin Konepajalla on parhaillaan valmistumassa erittäin isoja työkohteita. Metsä
Fibren Kemin rakenteilla olevaan uuteen biotuotetehtaaseen on IKP:n hallissa
työn alla iso meesauuni. Valmistuttuaan uunilla tulee
olemaan pituutta kaikkiaan
70 metriä. Uuni on todella
valtava, uunin massa on noin
700 000 kg eli noin 450 henkilöauton verran.
–Se joudutaan kuljettamaan Kemiin osissa, kuljetus
hoidetaan viidessä erässä,
kertoo toimitusjohtaja Tapio
Frantti.
Meesauuni on pyörivä
rumpumainen uuni, jota käytetään kemiallisen sulfaattiselluprosessin kemikaalien
talteenotossa. Uunin pituus
on tyypillisesti 150 metriä
ja halkaisija noin kuusi metriä. Meesauunissa poltetaan
meesaa eli sakkaa kalkiksi.
Prosessi on kehittynyt vuosien aikana ja meesauuni on
erittäin tärkeä ympäristöllisistä syistä. Hajukaasut, pölyt yms. voidaan polttaa ja
käyttää prosessissa hyväksi
ja näin vähentää ympäristö-

haittoja, selostaa IKP:n senior advisor Pentti Aula.
Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas, Pajusaaressa ja
Sahansaaressa, on valmistuessaan vuonna 2023 pohjoisen
pallonpuoliskon
tehokkain ja modernein puuta jalostava laitos. Kyseessä
on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,6 miljardia
euroa. Ympäristö-, energiaja materiaalitehokas tehdas
toimii täysin ilman fossiilisia
polttoaineita. Tehdas tulee
työllistämään koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista
uusia on noin 1 500. Kemin
biotuotetehdas lisää Suomen viennin arvoa puolella
miljardilla eurolla vuosittain
ja positiivinen tulovaikutus
Suomeen on samoin puoli miljardia euroa vuosittain.
Biotuotetehdas tuottaa Metsä-tuotemerkin havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia
vuodessa kartongin, pehmoja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi.
–Kemi
biotuotetehtaan alihankinta työllistää

Iin Konepajaa näillä näkymin vuoden 2022 loppuun.
Meesauunin osat valmistuvat helmi-maaliskuussa, sen
jälkeen tulevat vielä uunin
asennustyöt tehtaalla Kemis-

sä. Tällä hetkellä IKP tuotanto pyörii kolmessa vuorossa.
Työntekijäitä on nyt noin 40,
kertoo toimitusjohtaja Frantti.
IKP:n hallissa on myös

parhaillaan
korjattavana/
kunnostettavana Outokumpu Oy:n konvertteri Torniosta.
Ruostumattoman
teräksen
valmistuksessa
konvertterissa sulana oleva

Meesauunin osia, siirtelemässä Marko Yli-Tokola.

Outokummun konvertteri.

Uunin osan sorvausta suorittamassa Janne Lepikkö.

Konepajan hallissa suunnittelija Nils Valle ja toimitusjohtaja Tapio Frantti.

kierrätysteräs saa oikeat
seossuhteet, jotka tekevät teräksestä ruostumattoman.
MH
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Kotimaiset taitto-ovet

Maatiloille, halleihin, pesukadulle, paloasemille...
0400 384 939

findoor@findoor.fi

www.findoor.fi

puhtaasti
tuulivoimalla
www.megatuuli.fi

www.ppy.fi
LIITY JÄSENEKSI
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat

Ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
P. 040 158 7000
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KODINOMAISTA
ASUMISTA
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

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

LIITY JÄSENEKSI

Meiltä saat
ammattilaisen
kaikkiin rakentamisen
valvontatehtäviin

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

• Rakennusvalvonta
• Hankekehitys
• Tarkastustehtävät
• Kosteuskoordinointi
• Työturvallisuus
• Vastaava työnjohtaja

Soita
Vesa Hyrkäs 040 726 6691
Pohjolan Rakennusvalvonta Piisilta 1, 91100 Ii

pohjolanrakennusvalvonta.fi

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220
Kuva: Iin kunta/Jorma Kauppi

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

Liikkuvan kaluston
varusteet
Liikkuvan
kaluston
varusteet
0207 3534 53
The reversible fan for diesel engines
konejare@konejare.fi

Hyvää joulua ja
menestystä
vuodelle 2020!
KÄÄNTYVÄ TUULETIN
DIESELMOOTTOREILLE

PYYDÄ TARJOUS!

The reversible fan for diesel engines

LUOTETTAVA RASKAAN KALUSTON
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄ
OHJAAMON SISÄILMAN
SUODATUSJÄRJESTELMÄT

The reversible fan for diesel engines

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy

olli.jaara@konejare.fi

The reversible fan for diesel engines

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy

The reversible fan for diesel engines

OLLI53JAARA
0207 3534

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
www.konejare.fi
+358 400 4600 3291100 Ii
konejare@konejare.fi
olli.jaara@konejare.fi

Pirkkalan toimipiste:
Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Liikkuvan kaluston varusteet

Liikkuvan kaluston varusteet

OLLI JAARA

OLLI JAARA

Sotkamon
itsepalveluvarasto:
Terrafamen
kaivosvarikko

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

OLLI JAARA
02074003534
+358
460053
32 | www.konejare.fi | konejare@konejare.fi

The reversible fan for diesel engines

Yli-Iin Puu ja Turve

www.iinmetsatyo.fi

Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032
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Urheiluseurasta potkua työuralle
Maaria Tuisku kirjoittaa
seurahistoriikkia, Perttu Vedenoja auttaa urheiluseuroja viestinnässä ja Emmi
Kaikkonen toimii mm. seurakoordinaattorina.
Urheiluseuroista on löytynyt
monenlaisia työtehtäviä ja
niille tekijöitä, kun seurojen
työllistämistoimintaa on tuettu Työtä hyvässä seurassa
-hankkeen avulla. Työtä hyvässä seurassa -hanke toimii
Iissä, Oulussa, Muhoksella,
Pudasjärvellä ja Vaalassa.

- Urheiluseuroissa on valtavasti työtehtäviä, joihin
voitaisiin palkata työntekijöitä. Ongelmana on ollut se,
ettei seuroissa välttämättä
tiedetä, miten pitäisi toimia
ja mitä kaikkea työllistäminen vaatii, hankkeen vetäjä
Eeva-Leena Ylimäki kertoo.
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n (PoPLi) hallinnoimassa hankkeessa kehitetään ja tuetaan yhdistysten
ja etenkin urheiluseurojen
työllistämistoimintaa. Hank-

keesta hyötyvät kaikki. Seurojen toiminta tehostuu ja ne
pystyvät palvelemaan ympäristöään paremmin. Seuroihin työllistyneet taas
saavat työtä ja arvokasta työkokemusta.

Seurassa työskentelyä
kannattaa kokeilla
Tuisku kirjoittaa parhaillaan
Haukiputaan
Veikkojen
seurahistoriikkia palkkatuella. Työ on opettanut paljon historiikin tekemisestä ja

urheiluseuratoiminnasta.
- Kun mahdollisuus historiikin tekemiseen avautui,
ajattelin että tämäpä on oiva
tapa päästä työskentelemään tekstien kanssa, Tuisku sanoo.
Suomen kielestä maisteriksi valmistuneelle Tuiskulle löydettiin hankkeen
avulla Oulun yliopiston
historian laitokselta mentori töisevään kirjoitusprojektiin. Tekemisen ohessa
Tuisku on huomannut haluavansa pitää kirjoittamisen
mukana, olipa työllistämisjakson jälkeen luvassa töitä
tai täydentäviä opintoja.
Yli 90 vuotta toimineen
seuran historian puristamien kirjan kansien väliin vaatii aineistojen kokoamista,
tulkitsemista, haastatteluita
ja tietysti kirjoitustyötä.
–Mielestäni
urheiluseurassa
työskentelyä
kannattaa ehdottomasti kokeilla, jos siihen tulee tilaisuus. Seurat tekevät töitä
hienojen asioiden puolesta,
Tuisku sanoo.

Siirtotyö on hyvä
mahdollisuus

Maaria Tuisku tekee Haukiputaan Veikkojen historiikkia palkkatuella.

PoPLi auttaa seuroja työllistämisessä ja siihen liittyvissä
tukiasioissa, jotka saattavat
tuntua seurojen toimistolla
hankalilta. Hankkeen avulla työllistyneistä esimerkiksi Perttu Vedenoja tekee
monenlaisia viestinnän töitä Haukiputaan Pallolle,
Oulun Voimisteluseuralle

ja JS Herculesille. Useammalle työnantajalle työskentely mahdollistuu PoPLin
toteuttaman siirtojärjestelyn avulla, jota on käytetty
Suomessa vähän urheiluseuroissa tapahtuvassa työllistämisessä. Vedenoja on
siis PoPLin työntekijä, mutta tekee työtä seuroille, joilla
ei ole tarvetta tai mahdollisuutta kokopäiväisen työntekijän palkkaamiseen.
- Järjestelyn avulla olen
saanut kosketusta erilaisiin
työkulttuureihin.
Lisäksi
viestinnän suhteen työtehtävät ovat monipuolisia, Vedenoja kertoo.
Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. nettisivu-uudistus,
live-lähetysten toteuttamista, kuvaamista ja graafista
suunnittelua.
Emmi Kaikkonen taas
työllistyi Kellon Työväen
Urheilijoihin nuorten harrasteryhmien ohjaajan ja
seurakoordinaattorin tehtäviin. Aiemmin seurassa
valmentanut ja voimistellut
Kaikkonen on saanut työjaksolta kipinää liikunta-alalle.
–Tämä kortti olisi saattanut jäädä kääntämättä
kokonaan, jos en olisi päässyt KTU:lle palkkatuella ja
innostunut myös opiskelemaan liikunta-alaa, Kaikkonen sanoo.
Alueen seurat voisivat
työllistää enemmän
Vuonna 2020 alkaneelle Työtä hyvässä seurassa
-hankkeelle oli selkeä tilaus,
sillä
Pohjois-Pohjanmaal-

la urheiluseurat työllistävät esimerkiksi palkkatuen
avulla suhteellisesti vähemmän kuin yhdistykset yleensä.
–Tutkimukset
osoittavat, että seurat saavat paljon
hyötyä palkatessaan työntekijän hoitamaan tehtäviä,
joihin seuratoimijoilla ei ole
osaamista tai aikaa, Ylimäki sanoo.
Esimerkiksi KTU ja Oulun Floorball Club ovat
saaneet hankkeen kautta toimintaansa uusia kierroksia.
- Palkkaamamme henkilön ansiosta pystymme nyt
tarjoamaan lapsille ja nuorille erilaisia harrasteryhmiä
laajemmin kuin koskaan aikaisemmin, KTU:n voimistelujaoston puheenjohtaja
Satu Hämeenniemi kiittelee.
OFBC taas sai työntekijän
siirtomenettelyn avulla yhteisen viestinnän työntekijän
Kiimingin
Kiekkopoikien
kanssa, mikä on vähentänyt
seuran työntekijöiden kuormitusta mm. somekanavien
päivittämisessä.
Hanke on muotoillut seurojen kanssa monenlaisia
työpaikkoja, mutta hakijoita
voisi toki olla enemmänkin.
Urheiluseurassa ja yhdistyksessä työskentelevä voi
oppia uutta, syventää osaamistaan ja hankkia vaikka
vakituisen työpaikan.

Eeva-Liisa Ylimäki

Pohjois-Pohjanmaan
Liikunta ja Urheilu ry

Kiertokaari etsii yhteistyökumppaneita
poistotekstiilin aluekeräykseen
Poistotekstiilin aluekeräyskokeilu käynnistyy Oulun
seudulla ensi vuonna. Jokaiseen Kiertokaaren toimialueen kuntaan on tarkoitus
saada maksuton poistotekstiilin keräyspiste. Pisteet
sijoitetaan ensisijaisesti sisätiloihin.
Tavoitteena on, että keräysverkosto olisi valmiina asiakkaiden käyttöön
viimeistään syksyllä 2022,
kertoo Kiertokaaren erityisasiantuntija Mari Juntunen.
Kiertokaaren toimialueeseen kuuluvat Hailuoto, Ii,
Kempele, Lumijoki, Oulu,
Pudasjärvi, Raahe, Siikajoki
ja Simo.

Vain puhdasta ja kuivaa
materiaalia
Poistotekstiili ei ole mitä tahansa lumpuksi luokiteltavaa vaatetta. Juntunen
kertoo, että poistotekstiilin

keräykseen soveltuu rikkinäinen, mutta ehdottomasti
puhdas ja kuiva materiaali.
Kosteat tekstiilit homehtuvat.
–Poistotekstiili on arka
materiaali, joka ei kestä pitkiä säilytyksiä, kosteutta tai
epäpuhtautta. Keräykseen
tulevan tavaran on oltava
kuivaa. Se pitää säilyttää sisätiloissa tiiviisti suljetussa
pussissa.
Keräykseen käyvät puhtaat ja kuivat takit, housut,
hameet ja paidat sekä lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat.
Muut vaatteet ja tekstiilit rajautuvat keräyksen ulkopuolelle.
–Voimakkaasti haisevat,
likaiset, homeiset, kosteat
tai tekstiilituholaisia sisältävät tekstiilit kuuluvat polttokelpoisen jätteen joukkoon.
Vastaavasti käyttökelpoinen
tavara kannattaa myydä tai
lahjoittaa eteenpäin, Juntu-

nen muistuttaa.
Keräyspisteistä
poistotekstiili toimitetaan alueellisten lajittelukeskusten kautta
vastuulliseen käsittelyyn kotimaiselle Paimion jalostuslaitokselle. Poistotekstiilin
joukossa voi myös olla paljon sellaista materiaalia, jonka voi ohjata paikallisesti
jatkojalostettavaksi.

le järjestetään viikolla 47
etäyhteydellä järjestettäviä
infotilaisuuksia, joissa keräyksen periaatteista kerrotaan
lisää.
Ilmoittautumisohje
tilaisuuksiin löytyy Kiertokaaren
verkkosivuilta
osoitteesta kiertokaari.fi ja ilmoittautua voi maanantaihin 22.11. saakka.

Yhteistyökumppaneita eri
vaiheisiin

Kiertokaari tiedotus

Kiertokaari etsii parhaillaan
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa aluekeräysverkostoa ryhdytään Oulun
seudulla luomaan ja kehittämään. Yhteistyökumppani voi olla yritys, järjestö tai
organisaatio, joka haluaa olla
osa verkostoa.
Toimijat voivat osallistua keräyksen eri vaiheisiin:
vastaanottoon,
lajitteluun
tai varastointiin. Toimijoil-

Tavoitteena on, että keräysverkosto olisi valmiina asiakkaiden
käyttöön viimeistään syksyllä 2022, kertoo Kiertokaaren erityisasiantuntija Mari Juntunen.
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Palautetta IiSanomien kunnanvaltuuston kokousuutisoinnista

Sen verran pohojolasta,
että sanua tohtii!
Suomalaisia sananparsia pidetään napakoina ja syvämietteisinä; monesti lannistavina, harvoin kannustavina. Yleisesti niitä viljellään etenkin Savossa, Karjalassa
ja Etelä-Pohjanmaalla (Laihia). Mutta onpa niitä viljelty
pohjoisessakin.
Pohjois-Pohjalainen Osakunta julkaisi vuonna 1957 kirjasen ”Sananparsia Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista”.
Sen toimitti oululaislähtöinen maisteri ja opettaja Erkki
Tiesmaa, jonka ainakin vanhempi polvi muistaa ”Eldanka-järven jää” -laulun sanoituksesta. Tässä muutamia
pohjoispohjalaisia sananparsia kirjasta:
			* * *
Sen verran on pottumaata, että akka peittää hammeella. (Ii-Kuivaniemi).
Miestä asijalla tarvitaan, pöllöki puita hakkaa. (Rantsila).
Pankaa peltit kiinni, sano Kaikko-Jussi, kun ojassa
maanantaiaamuna heräili. (Ii-Kuivaniemi).
Kahen hengen tungos ku Tuiran asemalla – piimäpänikkä ja passipolliisi. (Oulu).
Piä kuule mielesäs ja muista se, että mulla on ollu
siitä asti rahhaa, ku äiti taskut teki! (Ii-Kuivaniemi).
Minä en oo koskaan eläny onkikaloilla enkä arpajaisvoitoilla. (Oulu).
Onko kellään kanvärttiä, sano piika ku putosi avantoon. (Ii-Kuivaniemi).
Kahavella kaikki muut sairaat paranee vaan ei nilikku.
(Vihanti).
Vetovoima loppu, sano Perskan Santeri ku hevonen
kuoli. (Ii-Kuivaniemi).
			
***
Viikon laihialainen: Ilmoitus laihialaisessa lehdessä:
Lihaosastolle haetaan osaavaa myyjää. Etusijalla kasvissyöjät.
			
***
Päiväkodissa: – Sanokaas lapset, mitä eroa siinä on, jos
isä tai äiti tekee ruokaa?
Pikku-Lilli: – Kun äiti laittaa ruokaa, tulee vesi kielelle,
mut kun isi laittaa ruokaa, tulee vesi silmistä.
			
***
Kahvilassa: – No terve, Ville! Vieläkö sinä paukuttelet
rumpuja kuten koulussa?
Ville: – En enää. Lääkäri kielsi. Kalle: – Miksi? Ville: – Rytmihäiriö!
			* * *
Viikon kysymys: Mitä eroa on optimistilla ja pessimistillä?
Vastaus: – Optimisti keksi lentokoneen, mutta pessimisti keksi laskuvarjon.
			
***
Vanhainkodin hoitaja: – Herätkäähän, Hilima, nyt on
unilääkkeen aika.
			
***
MARTTI KÄHKÖNEN
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

KAZUE SHIMOMURA: TALVI

IiSanomissa tuli tilanne, jota
ei ole ollut koko lehden viisivuotisen historian aikana.
Eikä vuosikymmeniä kestäneen pitkän toimittajaurani
ja lehtien kustantamisaikanani.
Rantapohjasta tuli päätoimittajalta kirje, jossa heillä oli

havaittu IiSanoman 11.11. Iin
kunnanvaltuustouutisen samankaltaisuus ja identtisyys
Olhavan koulun lakkautuksesta kertovaan Rantapohjan
4.11. julkaistuun juttuun.
Olen lehden kustantajana äärettömän pahoillani,
että tällainen asia on noussut

esille. Pahoittelut naapurilehdelle! Itse otan palautteen
vastaan nöyrin mielin ja teen
kaikkeni, että tällaista ei tulisi uudelleen eteen. Julkaisen
Rantapohjan viestin ja myös
Hietalan näkemyksen asiasta
ja toivon, että tämä jää tähän.
Haluan toimia myös naapu-

rilehden kanssa keskinäisen
kunnioituksen ja arvostuksen hengessä ja tietenkin
tuen ja arvostan myös oman
henkilökuntani työtä.

myöhemmin eli 11.11.2021
koulun lakkauttamiseen liittyvästä valtuuston päätöksenteosta.
Huomiomme kiinnittyi
juttujen sisältöjen samankaltaisuuteen ja suoranaiseen
identtisyyteen. Lähemmässä tarkastelussa ilmeni, että
Iisanomien teksti on kopioitu erittäin laajasti ja suoraan
Rantapohjan
toimittajan
tekstistä. Tekijänoikeuden
rikkomuksen laajuus ilmenee oheisista liitteistä.
Iisanomien juttuun on merkitty Rantapohjasta kopioidut osuudet.
Rantapohja
edellyttää,
että Iisanomat kertoo seuraavassa numerossaan sel-

keästi ja riittävän laajalla
tavalla sen, että Iisanomien Olhavan koulun lakkauttamista käsitellyt juttu
11.11.2021 oli kopioitu Rantapohjan 4.11.2021 julkaisemasta jutusta. Jos näin ei
tehdä, Rantapohja Oy on
valmis harkitsemaan edellämainittua vaatimusta vakavampia toimia Iisanomien
kustantajaa sekä mahdollisesti Iisanomien jutun kokoon kerännyttä toimittajaa
kohtaan.

ta, eri medioissa. Samankaltaisuudelta ei voi mitenkään
välttyä kokousuutisointien
yhteydessä.
Kyseessä on kuitenkin
pääosin julkisista asioista tiedottamisesta, eikä mikään tai
kukaan voi monopolisoida
itselleen kuntapäätöksiä eikä
kuntauutisia. Suoraan kokousaineistosta ja julkisista lähteistä poimitulle tiedolle ole
kenelläkään tekijänoikeut-

ta. Mutta siitä huolimatta tämänkin uutisen osalta löytyy
merkittäviä eroavaisuuksiakin.
Kiistän luonnollisesti jyrkästi Rantapohjan toimitusjohtaja Keväjärven väitteen
aiheettomana.

Heimo Turunen

Lehtiyrittäjä,
päätoimittaja Iin Lehti Oy

Iisanomien tekijöille
Rantapohja julkaisi torstaina
4.11.2021 kokonaisuuden Iin
Olhavan koulun lakkautta-

misesta sekä siihen liittyvästä päätöksenteosta. Myös
Iisanomat kertoi viikkoa

Haukiputaalla 11.11.2021
Pekka Keväjärvi
toimitusjohtaja-päätoimittaja
Rantapohja Oy

Toimittaja Mauri Hietala näkemys asiasta
Kenelläkään toimittajalla eikä millään lehdellä ei ole tekijänoikeuksia kunnan päätöksiin.
IiSanomien kyseisen Iin
kunnanvaltuuston kokouksen uutisointi perustuu täysin valtuuston kokouksen
ja kunnan päättäjien taholta
saatuihin tietoihin tapahtumista. Kokouksessa esiintyvien tietojen lisäksi pyrin aina
hankkimaan myös lisätie-

toa eri lähteistä eli ns. asioista perillä olevilta tahoilta,
joita suojelee lähdesuoja. Sinänsä kuntien ja kaupunkien kokousuutisoinnilla ja
muullakin kuntakentän uutisoinnilla on tärkeä tehtävä
levittää totuudellista informaatiota yhteisten asioiden
hoidossa. Luonnollisesti kokousuutisointi, jos se kerrotaan
totuudenmukaisesti,
saattaa näyttää samanlaisel-

Iissä 21.11.2021

Mauri Hietala

toimittaja, IiSanomat

Parempi maailma lähellä
Iissäkin osallistutaan Jehovan todistajien marraskuiseen
maailmanlaajuiseen
erikoiskampanjaan. Kampanja pyrkii suuntaamaan
huomion Raamatun vaikuttavaan ja toivoa korostavaan
sanomaan
paremmasta
maailmasta. Kaikille halukkaille toimitetaan Vartiotorni-lehden
erikoisnumero,
jonka teema on ”Parempi
maailma on lähellä”.
Vartiotorni on laajalevikkinen lehti. Lehden numeroa tullaan levittämään
kansainvälisesti noin 240
maassa ja noin 230 kielellä
arviolta 36 miljoonaa kappaletta. Painetun lehden lisäksi digiversio on saatavilla
lähes 400 kielellä.
”Tämä kampanja harmaan marraskuun keskellä piristää”, sanovat iiläiset
Sami ja Tarja Suikkonen.
Heidän ja muiden todistajien iiläisille toimittamassa
lehdessä käsitellään myös
ikivanhaa kysymystä siitä, mikä on Raamatun näkemys ”maailmanlopusta”.
Raamatun vastaus voi yllät-

tää. Vaikka jotkin uskonnot
ovatkin ennustaneet maailmanlopun tulemista, Raamatun sanoma on aina ollut
selvä: Maapallo pysyy ikuisesti, eikä se tuhoudu koskaan.
Tarja Suikkonen vinkkaa, että lehdessä lainataan
Raamatun Psalmien kirjaa,
joka lupaa ajan, jolloin maan
päällä ei ole enää pahuutta eikä sellaisia, jotka vahingoittavat toisia: ”Psalmien
37. luvun 10. jae sisältää minulle hyvin rakkaan opetuksen, josta on tosi mukava
kertoa toisille.” Sami on samoilla linjoilla: ”Juuri tämä
on se hyvä uutinen, joka
on tuonut toivoa miljoonille ihmisille, jotka rukoilevat
Jumalan valtakunnan tulemista.”
Vartiotorni-lehti on kertonut Jumalan valtakunnasta jo yli 100 vuoden ajan ja se
on maailman käännetyin ja
suurilevikkisin aikakauslehti. Suikkoset kertovat, että
Vartiotorni-lehden digiversion voi ladata maksutta osoitteesta jw.org ja painetun

Parempi maailma on lähellä -kampanja piristää harmaan marraskuun keskellä, sanovat iiläiset Sami ja Tarja Suikkonen.

lehden saada menemällä samaisen jw.org-verkko-osoitteen kohtaan ”Tilaa käynti”.
Korona-aikana yhteydenotot tapahtuvat kirjeitse tai
puhelimitse.
”Paratiisista on aina mahtava kertoa toisille, ja jakaa
siitä tietoa!”, Suikkoset toteavat kuin yhdestä suusta.
”Paratiisi mielletään arkikielessäkin elämän mukaviin

asioihin ja sitä toivotaan.
Raamatussa kerrotaan meille hyviä uutisia ja ne ovat
peräisin Jumalalta. Raamatun opetus on selvä: Jumala rakastaa meitä ihmisiä,
ja hänen toimestaan maasta
tehdään paratiisi, jossa voidaan nauttia elämästä hyvissä olosuhteissa ikuisesti.”

Harri Oinas-Kukkonen
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O Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan
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KINKK
Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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Su 28.11. klo 17.00

4

23
15

KUIVANIEMEN SEURALLA

5 x Kinkku | 450 € / mp
400 € pr50 | 2 x 100 €
Kranniteatteri JOULUSHOW su 28.11. klo 14.00
Tervetuloa ! Ps. Ota koronapassi mukaan!

Iisu ry:n
50v-SYYSKOKOUS
sunnuntaina 12.12.2021 klo 15 Iin Micropolis
Ravintola Chuan Yi
Ennen kokousta muistamiset:
28.11.1971 kokouksessa mukana olleet,
täysiä kymmeniä täyttäneet, ainaisjäsenet ym.
Tarjoiluna ravintolassa
Jennin tekemät kakut kahvin, teen tai mehun kera.
Kokouksessa esillä sääntöjen
määräämät asiat.

Suunnistakaapa paikalle.
Johtokunta 2021

Lohi Iijokeen -hanke
Pohjois-Pohjanmaan liitossa
on syksyn aikana valmistelu
Lohi Iijokeen -hanketta. Lohi
Iijokeen hankkeessa mm. toteutettaisiin mittava smolttien
seurantatutkimus Haapakosken ja Pahkakosken alueilla,
seurattaisiin smoltteja Haapakoskella, koekäytettäisiin
ja modifioitaisiin smolttien
alasvaellusväylää, ylisiirrettäisiin niin nousukaloja kuin
smoltteja, istutettaisiin pienpoikasia, tuotettaisiin Iijokea
esittelevä video ja perustettaisiin Iijoki-aiheinen nettisivusto.
Iijoella on jo pitkään toimittu vaelluskalojen luonnonkierron palauttamiseksi.
Vaelluskalojen palauttamista on edistetty useiden hankkeiden,
tutkimuksen
ja
viranomaistyön avulla. Viimeisimmät asiaa edistäneet
hankkeet ovat Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimat
Iijoen otva -hanke, Iijoen vaelluskalakärkihanke ja Iijoen
vaelluskalahanke 2020-2022.
Näitä hankkeita edelsivät
Pohjois-Pohjanmaan
ELYkeskuksen hallinnoimat Vaelluskalat palaavat Iijokeen ja
Iijoen kalatiet -hankkeet.
Iijoen otva -hankkeessa (2015-2018) muodostettiin
kaikkien keskeisten vesistön käyttöön ja hoitoon vaikuttavien tahojen yhteinen
näkemys Iijoen vesistön tulevaisuudesta ja vesistön arvoa kasvattavista keinoista.
Hankkeen keskeinen tavoite oli vaelluskalakantojen palauttamisen edistäminen Iijoen vesistössä. Otva-hankkeessa laadittua toimenpideohjelmaa toteutetaan viisivuo-

tisella Iijoki-sopimuksella (Iin
Micropolis Oy).
Iijoen
vaelluskalakärkihankkeessa (2017-2020) rakennettiin Suomen ensimmäinen smolttien ohjausrakenne,
tehtiin pienpoikasistutuksia
sekä toteutettiin toimenpiteitä Raasakan ja Maalismaan
vanhoilla uomilla.
Edelleen käynnissä olevassa Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020-2022 rakennetaan
Suomen ensimmäinen smolttien alasvaellusväylä, tehdään pienpoikasistutuksia,
seurataan smolttien käyttäytymistä ja ylisiirretään sekä
nousukaloja että smoltteja.
Edellä kuvatuissa hankkeissa
on myös edistetty Raasakan
voimalaitospadon kalatien
rakentamisen käynnistämistä.
Lohi Iijokeen -hankkeen
rahoitustarve vuosille 20222024 on yhteensä 818 000 euroa, josta valtionosuus on
355 000 euroa, PVO-Vesivoima Oy 352 000, Iin, Oulun,
Pudasjärven, Taivalkosken
kuntien kunkin 20 000 euroa,
Kuusamon 10 000 euroa ja
Pohjois-Pohjanmaan liiton 20
000 euroa. Lisäksi Iijoen kalatalousalueen kustannuksiksi
tulee 1000 euroa.
Iin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina 22.11.2021 kunnanjohtajan
asiassa tekemän päätösehdotuksen. Iin kunnanhallitus
päätti siis, että Iin kunta osallistuu ”Lohi Iijokeen” hankkeeseen ja että vuosille 2023
ja 2024 varataan vuotuinen 10
000 euron suuruinen määräraha hankkeen rahoitusosuutena.

Kainuun ELY-keskus myöntää valtionavustusta haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjuntaan. Avustusta voi hakea 30.11.2021 asti.
Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on saatavilla rahoitusta. Avustusta
voidaan myöntää sekä varsinaisiin
torjuntatoimenpiteisiin että hankkeisiin,
joilla seurataan ja varmistetaan torjunnan tuloksia.
Avustusta voidaan myöntää
myös vieraslajineuvontaan.
Haku on valtakunnallinen ja se on keskitetty Kainuun
ELY-keskukseen.
Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään
maa- ja metsätalousministeriön osoittamasta määrärahasta. Haku on auki
30.11.2021 asti. Avustuksia
voidaan myöntää enintään
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
ELY-keskus
tarjoaa neuvontaa vieraslajien torjuntaan, hankkeiden
suunnitteluun sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kohtaamiseen.
“Aluksi kannattaa selvittää, kuinka laajasti haitallista vieraslajia esiintyy ja onko
lähialueilla useampia esiintymiä, joita voitaisiin kustannustehokkaasti
hoitaa
samalla kertaa”, kannustaa
Reima Leinonen Kainuun
ELY-keskuksesta. Leinonen
toimii ELY-keskusten valtakunnallisena vieraslajikoordinaattorina.
Vieraslajien
torjunnasta hyötyy koko paikkakunta sekä alue ja se
edistää alkuperäisten lajien palautumista käsitellyille alueille. Vieraslajitorjunta

perustuu vieraslajilakiin ja
-asetukseen sekä vieraslajien torjuntaa koskeviin hallintasuunnitelmiin.

Kenelle ja millä ehdoilla
Avustuksien hakijoina ja
saajina voivat olla kunnat,
yhdistykset sekä yksityiset
ja julkiset yhteisöt. Avustukset vieraslajitorjunnan toteuttamiseen on tarkoitettu
sellaisiin hankkeisiin, joissa:
hankkeella torjutaan haitalliseksi säädettyä vieraslajia,
eli kasvi- tai eläinlajia, joka
sisältyy joko kansalliseen
tai EU:n vieraslajiluetteloon,

hanke toteuttaa haitalliseksi
säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmia siten, että
hankkeen kohteena on alue,
jossa haitalliseksi säädettyä
vieraslajia on suunnitelman
mukaan ensisijaisesti torjuttava, hankkeessa käytetään
suunnitelmassa
suositeltuja torjuntatoimenpiteitä
tai -menetelmiä, hanke on
yhteistyöhanke, jossa on
mukana useita toimijoita
(kunnat, kansalaisjärjestöt,
muut julkiset ja yksityiset
yhteisöt), hankkeen toimenpiteiden
tuloksellisuutta
voidaan seurata.

Hanke voi olla myös jälkiseurantahanke tai uusien
torjuntamenetelmien kokeiluhanke. Etusijalla avustusten myöntämisessä ovat
hankkeet, jotka ovat alueellisesti mahdollisimman kattavia.
Avustuksen
määrä kunnille on enintään 50
prosenttia hankkeen kustannuksista.
Yhdistysten
ja yhteisöjen omarahoitusosuuteen voidaan lukea
omaa työtä.

Ely-keskus tiedotus

Komealupiinin siemenet leviävät helposti ympäristöönsä ja
luontoon. (Kuva: Reima Leinonen, Kainuun ELY-keskus).

Kohta on joulutervehdyksien aika

Julkaisemme joulutervehdyksiä IiSanomissa viikoilla 50 ja 51,
eli lehdet nro 42 (to 16.12.) ja nro 43 (ke 22.12.)
Esimerkkikoot ja hinnat ohessa, 2x40 on 60 € ja 1x50 on 40 € (lis. alv 24 %). Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille
hintoihin sisältyy alv. Isommat ilmoitukset sop. mukaan. Tervehdykset toivomme olevan lehden tekijöillä to 9.12. 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

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

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta
toivottaa Perhe x
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• Maa- ja vesirakentaminen
p. 0400
– 522 602

• Maa-ainesten kuljetus ja myynti
• Kunnallistekniset työt
• Ympäristörakentaminen
• Purkutyöt
• Louhinnat
• Nosturi- ja kurottajapalvelut
• Viemäreiden ja salaojien avaukset ja pesut
• Kaivojen tyhjennykset
• Teiden ja pihojen talvi- ja kesäkunnossapitotyöt
• Lavetti- ja erikoiskuljetukset sekä
liikenteenohjauspalvelut
• Maa- ja metsätalousurakointi
• Vieraskasvien torjuntapalvelut
Koneurakointia laadulla jo vuodesta 1963!

p. 0400 – 522 602
s-posti: teemu.suvanto@suvantoinfra.fi
p. 0400 – 522 602
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