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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

Tervetuloa viettämään Tervetuloa viettämään 
tunnelmallinen ulkoiluilta!tunnelmallinen ulkoiluilta!

KUUTAMOHIIHTOKUUTAMOHIIHTO

Yli-Olhavan maamiesseura, Oijärventie 1091. 
Lisätietoja Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663

Järjestäjä Yli-Olhavan 
Maamiesseura ry, 

yhteistyössä Olhavan 
seudun kelkkailijat ry, 

Ii-instituutti ja ensiapu-
koulutus Hanna Maaria. 

Perjantaina 13.3. klo 19.00 Yli-Olhavan Perjantaina 13.3. klo 19.00 Yli-Olhavan 
Maamiesseuralta Pirttijärven kodalle.Maamiesseuralta Pirttijärven kodalle.

Ulkotulien ja kuutamon valaisemaa 
latua kodalle 1,2km, 
mahdollista myös kävellä.
Kodalla makkara- ja mehutarjoilu.
Maamiesseuralla kahvio. Arvontaa, 
mm. Kärkkäisen 50 € lahjakortti 

Huom.
Kahviossa

käteismaksu

LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMINEN 

Minna Paakkola, ProAgria 
Oulu

minna.paakkola@proagria.fi
p. 043 827 2996

- -
Veli-Pekka Korhonen,

Iin kunta
veli-pekka.korhonen@ii.fi

p. 040 674 7662
- -

Ilmoittautuminen 
sähköpostitse 

ti 10.3.2020 mennessä.

TUUNATAAN TYÖTÄ JA AVAIMET
YRITTÄJYYTEEN -HANKKEET:

Ideasta rahaksi 
-työpaja

Ti 17.3.2020 klo 17 alkaen
IiPaja, Piisilta 1B, Ii

ETSITKÖ TÖITÄ?
HALUAISITKO KOKEILLA 
YRITTÄJYYTTÄ?

Tule ideoimaan kanssamme lii-
keideoita ja luo itsellesi työtä.

Työpajan tarkoituksena on tarjo-
ta työkaluja oman liikeidean ide-
oimiseen ja työstämiseen omien 
vahvuuksien ja taitojen, sekä 
omien ja alueen tarjoamien re-
surssien pohjalta.
Käymme läpi eri yrittäjyystapoja 
ja -muotoja.

Tarjoamme pientä purtavaa.

SIMOYrittää
Tässä lehdessä liitteenä



2
nomatnomat

--
nro 5

5.3.2020

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 
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 5 5.3.2020

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 6
ILMESTYY TO 19.3.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to 123.2020 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

KESÄ TUO TULLESSAAN MUKAVIA 
KOKO PERHEEN TAPAHTUMIA!

Markkinapaikat ja lisätietoa: 
vapaa-aikasihteeri 

Heini Perttula
heini.perttula@ii.fi tai 

p.050 3950 498

Iloinen Iijokipyöräily
6.6.2020

Nättepop piknik
13.6.2020

Tukkilaisten SM-kisat
4.7.2020

35. Kuivaniemen 
pitäjämarkkinat 

18.-19.7.2020

Markkinoille toivotaan 
mukaan erityisesti paikallisia 

vihannes- ja marjamyyjiä!

IIN ALKEISKURSSI 
Nättepori

1-29.4.2020
keskiviikkoisin klo 9-10.30

ILMOITTAUDU MAKSUTTOMILLE
digitaito-kursseille

kansalaisopiston toimistoon 
Puistotie 1, puh 050 3950 388

kansalaisopisto@ii.fi

INTERNET 
JA SOME-KURSSI 

Nättepori
1-29.4.2020

keskiviikkoisin klo 10.30-12

ALKEISKURSSI 
KUIVANIEMI

1-29.4.2020

keskiviiikkoisin klo 13.30-15

Mikä on Internet? Miten se toimii? 
Kurssilla tutustutaan internettiin 

ja sosiaaliseen mediaan.
Kurssilla lähdetään perusteista.

Alkeiskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla 
ei ole aikaisempaa kokemusta tietokoneen 

käytöstä, internetistä tai älylaitteista. Kurssilla 
lähdetään digin perusteista liikkeelle. 

KirkkokonserttiKirkkokonsertti

” Ei lakkaa kiitosääni”” Ei lakkaa kiitosääni”
Minna Laitila, sopraano
Elias Niemelä, urut

Vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Järjestää Iin seurakunta

Kuivaniemen kirkossa 
ke 18.03 klo 19

IIN ALUE
Hartaushetki Iin Hoivalla to 5.3. klo 13. 
Messu su 8.3. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Rukous ja 
usko. Toimittaa Pekka Soronen, saarnaa Eija Savolainen, mu-
siikkiryhmä kirkkokuoro. Kolehti evankelioimiseen aasialai-
sille Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta. Palveluryhmä 
kirkkokuoro.
Toimintakerho ma 9.3. ja ma 16.3. klo 17 Iin seurakuntata-
lon kerhohuone. 
7-iltapäivä ti 10.3. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 11.3. ja ke 18.3. klo 10-11:30 Iin 
seurakuntatalon kerhohuone. 
Porinapiiri ke 11.3. klo 12 Iin seurakuntasali.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 12.3. klo 14:30. 
Perhekerho Iissä pe 13.3. klo 10 Iin seurakuntatalon kerho-
huone. 
Sanajumalanpalvelus su 15.3. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän 
aihe: Jeesus, Pahan vallan voittaja. Toimittaa Pekka Soronen, 
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Raamattujen ja Uusien 
testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi Suomen Gide-
onien kautta.
Pyhäkoulu su 15.3. klo 10-11 Iin seurakuntatalon kerhohuo-
ne. 
Lautapeli-iltapäivä su 15.3. klo 14-17 Iin seurakuntatalon 
kerhohuone. 
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 17.3. klo 12 Iin seu-
rakuntasali.
Veteraanien kahvitus ti 17.3. klo 12 Iin kappeli.
7-iltapäivä ti 17.3. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Ystävänkammari ke 18.3. klo 12 Iin kappeli. 
Hartaushetki Iin Hoivalla to 19.3. klo 13. 
Kirkkokuoro to 19.3. klo 18:15 Iin seurakuntasali.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 8.3. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 
Pyhäpäivän aihe: Rukous ja usko. Toimittaa Pekka Soronen, 
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti evankelioimiseen aasia-
laisille Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta. Taksikuljetus 
kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit 
tilata taksin kotiovelle p. 040 571 8618/Anne Miettunen. Kyy-
din tarjoaa Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Seurakuntakerho Oijärvellä ma 9.3. klo 11 vanhustentalon 
kerhohuoneella.
Perhekerho Kuivaniemellä to 12.3. ja to 19.3. klo 10-12 Kui-
vaniemen seurakuntasali.
Sanajumalanpalvelus-hiihtokirkko su 15.3. klo 12 Vatun-
gissa, Pohjoisrannantie 759, Kuivaniemi. Pyhäpäivän aihe: 
Jeesus, Pahan vallan voittaja. Toimittaa Pekka Soronen, 
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Raamattujen ja Uusien 
testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi Suomen Gide-
onien kautta. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerho-
huoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle p. 040 571 
8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen kappeli-
seurakunta.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 16.3. klo 11 vanhusten-
talon kerhohuoneella.
Konsertti ke 18.3. klo 19 Kuivaniemen kirkko. Minna Laitila, 
laulu, Elias Niemelä, urut, piano.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parillisina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 3

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, 
toimittanut Toivo Hyyryläinen

”Komikkeena ku Himo-
Pitsillä piimä”

Omakotitalot & huvilatOmakotitalot & huvilat
- taidolla ja tunteella!- taidolla ja tunteella!

Tapahtuman järjestää Rannikon Hevosseura

Tervetuloa!
LIPUT RAVEIHIN:
aikuiset 5 €
lapset alle 12v ilmaiseksi

Perinteiset Perinteiset 
Iin JääravitIin Jääravit  
IllinsuvannollaIllinsuvannolla

la 7.3.2020 klo 13la 7.3.2020 klo 13
- 7 hevoslähtöä - 1 ponilähtö

Paikalla buffetti!
Paikalla buffetti!

LAPSILLE ILMAISTA PONIAJELUA!LAPSILLE ILMAISTA PONIAJELUA!
JÄÄN VAHVUUS 58 CM.JÄÄN VAHVUUS 58 CM.

Pohjanmaan Partiolaisten 
talvipartiotaitokisat, Hii-
letön 2020 järjestettiin Iis-
sä 22.2. Järjestämisvastuun 
kantoivat lippukunnat Illin-
kiertäjät, Putaan Vilkkaat ja 
Tervapartio.

Vesisateista säätä uh-
maten joukkueet kiersivät 
rastilta toiselle. Rasteilla tar-
vittiin sekä tietoa että taitoa 
ensiaputaidoista kokkauk-
seen ja hiihdosta ilmasto-
oppiin. Sarjojen voittajiksi 
selviytyivät Oranssi Minkki, 
Pohjan Veikot, Vihreä Nää-
tä, Pohjan Veikot, Punainen 
Sulevi, Pohjan Veikot, Rus-
kea Hullut juustonorjalaiset, 
Kiimingin Virkut, Harmaa 
Himmeet Välkyt, Partiolip-
pukunta Samposet. MTR

Hiiletön 2020 partiotaitokisat Iissä
Tulokset löytyvät  https://pohjanmaa.partio.fi/nyt/hiileton/tulokset/ 

Pyttipannua potusta, porkka-
nasta, sipulista ja tofusta ”Hii-
letöntä mättöä”-ruokarastilla 
Iin torilla (Kuva Jaana Kela)

Illinsaaressa lunta riitti suksilla seuraavalle rastille siirtymiseen. ( Kuva Jaana Kela)

Maisemanhoitoilta Pohjois-Iissä 
TI 24.3.2020 klo 18.00-20.00, Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii

• Kahvit + Tilaisuuden avaus: Anita Sievänen, pj., Pohjois-Iin kyläyhdistys 
• Olli Häyrynen, lampuri Pohjois-Ii: Käytännön kokemuksia maisemalaiduntamisesta
• Kalle Hellström, maisema-asiantuntija, ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset: 

Kylämaiseman ja perinnebiotooppien hoitomahdollisuudet sekä hoidon rahoitus  

Järjestää Pohjois-Iin kyläyhdistys ry. yhdessä ProAgria Oulun sekä Oulun Maa- ja    
kotitalousnaisten Pohjoisen maisemahelmet-hankkeen kanssa

Lisätietoja: Kalle Hellström, 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

llmoittautumiset 18.3. mennessä
webropol.com/s/Hyvinvointiako
tai iin@yrittajat.fi
AIHE: Mitä! Hyvinvointiako? 
Asiasisältönä on hyvinvointikoordinaattori Riitta 
Räinä vetämä hyvinvoinnintyöpaja.
Lisäksi muutakin ajankohtaista.
Aamiaisen tarjoaa Iin Micropolis Oy

SEURAAVAT 
AAMUPALATILAISUUDET:

Yrittäjien aamupalatilaisuus 
ti 24.3. klo 8 
Oulun Osuuspankki Iin konttori.
Aiheena Yrittäjän palvelupaletti
Ilmoittautumiset iin@yrittajat.fi

Aamupalatilaisuus 24.4. 7.30-9.30
Harri Gustafsberg
Mielen suorituskyky ja henkiset 
voimavarat
Harrin tilaisuuteen ilmoittautuminen
webropol.com/s/Harri

22.5. aamupalatilaisuus 
Jakkukylässä!

YRITTÄJIEN AAMUPALATILAISUUS
pe 20.3. klo 7.30-9.30 

Chuan Yi -ravintola Iin Micropolis

Tervetuloa! 
Iin yrittäjät ry
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– Minua ilahdutti TV Uu-
tisten toteamus Jak-
kukylän riippusillasta 
uutisoitaessa ”Iiläiseen ta-
paan sillalle on laskettu ta-
kaisinmaksuaika”. Vaikka 
me Iissä toimimme ilmas-
toasioissa ilmastohyödyt 
kärkenä, olemme laskeneet 

Kiertotalous ja hiilinielujen 
kasvattaminen vaativat tekoja

ilmastoteoille myös talou-
dellisen arvon ja pyrimme 
saamaan kuntaan lisää työ-
paikkoja. Se on ”iiläiseen ta-
paan”, Iin Micropolis Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Maarit Tihinen totesi avates-
saan seminaaripäivän.

Ilmastotyötä tehdään Mic- 

ropolis Oy:n toimesta eten-
kin erilaisten hankkeiden 
kautta. Niistä seminaaria 
olivat järjestämässä CircLap 
ja Iijokisopimus, joita esitel-
tiin seminaariin osallistu-
neille.

– Teollisuuden sivuvir-
roista CircLabissa voidaan 

tuottaa ravinnerikkaita nes-
temäisiä lannoitteita mik-
rolevän ja puhtaan ruoan 
tuotantoon. Tästä hyöty-
vät niin kalanviljely-, bio-
energia-, panimo- kuin 
selluteollisuuskin. Mikro-
levän tuotantoteknologian 
avulla puolestaan voidaan 
hyödyntää hiilidioksidi-
päästöjä ja tuottaa biotekni-
siä vedenkäsittelyratkaisuja, 
projektipäällikkö Johanna 
Kutuniva kertoi.

CircLabille rakenne-
taan parasta-aikaa Micro-
polikseen ravinteiden 
kierrätyksen ja tulevaisuu-
den teknologioiden de-
monstraatioympäristöä, 
jonka rahoittaa Euroopan 
aluekehitysrahasto.

Iijokisopimusta esitellyt 
kehittämiskoordinaattori Lau- 
ri Rantala kertoi sopimuk-
sen tavoitteena olevan muun 
muassa parantaa Iijoen va-
luma-alueen veden laatua 
erilaisin kunnostuksin. Tä-
hän liittyen Rantala kertoi 
tavoitteesta ennallistaa heik-
kotuottoisia ojitettuja soita 
Iijoen valuma-alueilla.

 – Valtiolla ei ole varaa 
laajamittaisiin ennallista-
mishankkeisiin, joten pitää 
keksiä muita keinoja. Euroo-
pan investointipankin kans-
sa onkin käyty keskusteluja 
hankkeen osarahoittamises-
ta, Rantala totesi.

Soiden ennallistamiseen 
haetaan sijoittajia, joille han-

ke voisi olla keino huolehtia 
yhteiskuntavastuusta ja va-
paaehtoisista kompensaati-
oista.

Kansanedustaja Juha Si-
pilä totesi Iin olleen pionee-
ri ilmastotyössä ja tulevansa 
mielellään Iihin keskustele-
maan ilmastonmuutoksen 
torjumisesta.

– Täällä osataan kes-
kustella ilman populismia, 
joka keskittyisi vain yh-
teen asiaan, kuten vaikka-
pa lihansyöntiin tai autojen 
polttoaineeseen. Iissä ei liet-
sota ilmastoahdistusta, vaan 
näytetään esimerkkiä asioi-
hin tarttumisesta ja tehdään 
käytännön tekoja, Sipilä ke-
hui Iin tapaa lähestyä ilmas-
toasioita.

Päästöjä hän totesi edel-
leen olevan tarvetta vähen-
tää, eikä pitänyt eri maiden 
tavoitteita ja tekoja tarpeeksi 
kunnianhimoisina. Hiilinie-
lujen osalta hän piti vaarana 
niiden mukaan laskemista 
moneen kertaa.

Hän toivoo pian perus-
tettavaksi hiilipörssin, jonne 
päästöjen aiheuttajat mak-
saisivat päästöistään.

– Pörssistä voidaan sitten 
maksaa niille, jotka sitovat 
hiiltä eli kasvattavat hiilinie-
luja. Sieltä voisi saada tukea 
esimerkiksi uuden metsän 
kasvattamiseen tai oikein 
tehtyyn nurmiviljeyyn, jossa 
maata ei kynnetä. Hiilipörs-
sin varat tulisi kohdentaa 

Professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta kertoi miksi soiden ennallistamiseen kannat-
taa panostaa.

nimenomaan toimille, jotka 
tuottavat uutta hiilinielua.

Ilmastonmuutoksen tor-
junnan Sipilä totesi olevan 
Suomelle suuri mahdolli-
suus ja etujoukoissa asiaan 
tarttuvien maiden pärjää-
vän pitkässä juoksussa vas-
taan hangoittelevia maita 
paremmin. Suomella on tek-
nologista osaamista, mutta 
paljon on vielä keksimättä. 
Yksi vielä ratkaisua odot-
tava kehittämiskohde on 
standardit, joilla mitataan 
hiilinieluja.

Kiertotalouden osalta to-
dettiin olevan paljon työtä 
edessä ja Euroopan maiden 
olevan kovin eri lähtöti-
lanteessa. Siinä missä Suo-
messa kaatopaikalle päätyy 
enää 0,7 prosenttia jätteistä, 
on vastaava luku Espanjassa 
30 prosenttia.

Soiden ennallistamisesta 
seminaarissa puhunut pro-
fessori Anne Tolvanen Luon-
nonvarakeskuksesta totesi 
soiden ennallistamisella ole-
van mahdollista saada paljon 
uutta hiilinielua Suomeen.

– Lukessa on parhaillaan 
kehitteillä laskentamenetel-
mä ennallistettujen soiden 
hiilinielujen arvioimiseen, 
Tolvanen kertoi.

Aamupäivän kestäneen 
seminaarin jälkeen päivän 
aihetta käsiteltiin iltapäivän 
kestäneissä englanninkieli-
sissä työpajoissa. MTR

Kansanedustaja Juha Sipilä ja Micropolis Oy:n hallituksen puheenjohtaja Maarit Tihinen uskovat ilmastoasioissa tekemiseen voivot-
telun tai ahdistumisen sijaan. 

ijokisopimusta seminaarissa esitteli Lauri Rantala.

Iin Micropoliksessa järjestetyssä seminaarissa ”Kiertotalous ja 
hiilinielut vihreän sijoittamisen kohteena” pohdittiin keinoja 

ilmastoahdistuksen vähentämiseen ja kehotettiin ihmisiä 
voivottelun sijaan tekoihin ympäristön puolesta.

Hiilinielu tarkoittaa hiilen virtaa, joka poistaa tai jolla poistetaan ilmakehästä hiilidioksidia. Esimerkiksi kasvit sitovat kasvaessaan hiilidioksidia, eli ne ovat hiilinielu niin kauan kuin ne kasvavat. Hiilinielu on eri asia kuin hiilivarasto, jo-
hon hiiltä taas voi olla varastoituna niin että se ei ole ilmakehässä. Nielu on mikä tahansa prosessi, toiminto tai mekanismi, joka poistaa kasvihuonekaasua, aerosolia tai kasvihuonekaasun esiastetta ilmakehästä. Hiilinielu viittaa siten 
mihin tahansa prosessiin, toimintoon tai mekanismiin, joka poistaa hiilidioksidia tai hiilidioksidiekvivalentiksi muutettua kasvihuonekaasua, aerosolia tai kasvihuonekaasun esiastetta ilmakehästä. Nielun määrällinen yksikkö on pois-
tuma, ja siitä käytetään myös termiä negatiivinen päästö. Nielu onkin päästöjä aiheuttaville lähteille vastakkainen prosessi, toiminto tai mekanismi. Pääasiallisia luonnollisia hiilinieluja ovat meret sekä kasvit ja muut organismit, jotka 
käyttävät fotosynteesiä. Fotosynteesissä hiiltä siirtyy biomassaan ilmakehästä, jossa sitä on hiilidioksidin muodossa. Myös suot ja metsät sitovat hiiltä. (Lähteeet: www.smy.fi, ja www.wikipedia)
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VARUSTAUDU SISÄLIIKUNTAVAATETUKSELLA. HUOM! LIIKUNTAHALLISSA ON SALLITTU LIIKKUA  
VAIN VAALEAPOHJAISILLA SISÄLIIKUNTAKENGILLÄ TAI SUKKASILLAAN.  

KENGÄT JA VAATTEET VAIHDETAAN PUKUHUONEISSA, JOHON NE VOIT JÄTTÄÄ OMALLA VASTUULLA.

Iin uuden liikuntahallin 

Iisi-areenan 
 

LIIKUNNALLISET AVAJAISET
LA 21.3.2020 KLO 11-15

Kisatie 2B, Ii

AVAJAISIA VIETETÄÄN KOKO  
PERHEEN LIIKUNTAPÄIVÄSSÄ.

LAJITUTUSTUMISET:  
SÄHLY, FUTSAL,  

LENTOPALLO, JUOKSUKOULU, 
SULKAPALLO, PINGIS,  

KIIPEILY, KUNTONYRKKEILY,  
HAPKIDO, KUNTOSALI,  

LASTEN LEIKKI- ja  
VOIMISTELUALUE,  

SENIORIKUNTOSALI 

MUKANA: 
Iin kunta/Ii-instituutti,

Iin Yritys, Iin Hapkidoseura,  
Haukiputaan Heitto, 

Oulun Kiipeilyseura-91,  
AC Susikädet, Iin Urheilijat, 

Iin Aseman Martat,  
Iin Martat, Ii Volley,  
Haukiputaan Pallo, 

Oulunkaaren kuntayhtymä

areena

HERNEKEITTOTARJOILU
KAHVITARJOILU
MEHUTARJOILU

KÄVIJÖIDEN KESKEN  
ARVONTAA!

NUORISOTILASSA 
AVOIMET OVET KLO 11-13.

TERVETULOA! 
VAPAA PÄÄSY!

OHJELMA:
KLO 11 LAJIT ALKAVAT

KLO 12 AVAJAISET 
VUODEN 2019 MENESTYNEIDEN 
URHEILIJOIDEN PALKITSEMISET

KLO 13 LAJIT JATKUVAT 
KLO 13-15 KIIPEILY 

URHEILUTIETOKILPAILU 
KLO 15 ARVONTA
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Tasavallan presidentti Sau-
li Niinistö vierailee Poh-
jois-Pohjanmaalla ja Lapissa 
torstaina ja perjantaina 5.–6. 
maaliskuuta.

Matka alkaa torstaina Iis-
tä, jossa presidentti tapaa 
kunnan edustajia ja Iin lu-
kion, Haminan koulun ja 
Valtarin koulun oppilaita. 
Iin vierailulla teemana ovat 
muun muassa Iin ilmas-
totyö, joka on saanut kan-
sainvälistäkin tunnustusta. 
Kuntalaisia Niinistö tapaa 
kello 10.30 Iisi-areenalla. Iis-
tä Niinistö jatkaa matkaansa 
Sodankylään. 

– Onhan tämä korkean-
tason huomio ilmastotyöl-
lemme suuri kunnia, Iin 
kunnanjohtaja Ari Alatossa-
va toteaa.

Iistä on aiemmin esitetty 
tasavallan presidentille kut-
su saapua Iin IlmastoAree-
naan. Viime vuonna vierailu 
ei mahtunut presidentin ai-
katauluihin. Aloite nyt to-
teutuvaan vierailuun tuli 
presidentin kansliasta. MTR

Presidentti Niinistö vierailee torstaina Iissä

Presidentti Sauli Niinistö vie-
railu Pudasjärvellä vuonna 
2013 sai kansan liikkeelle torin 
täydeltä. Kuva HT

Hiihtolomaviikkojen vaih-
topäivänä täyttyi Iin Silto-
jen ravintola aamupalalle 
saapuneista majoittujista. 
Eteläisimmän Suomen hiih-
tolomat olivat päättymässä 
ja keskisen Suomen osalta 
alkamassa. Iin Silloilla tämä 
näkyi majoitustilojen täyt-
tymisenä, useat lomalaiset 
olivat ensimmäistä kertaa 
päättäneet yöpyä Iissä.

– Leville olemme matkal-

Talvimatkailijoiden merkitys kasvanut Iin Silloilla
la hiihtolomaa viettämään. 
Nokialta on Leville liian 
pitkä matka lasten kans-
sa yhdellä kertaa ajaa, joten 
katselimme sopivaa maja-
paikkaa Oulun lähettyviltä. 
Iin Sillat valitsimme sopi-
van sijainnin vuoksi. Lyhyt 
poikkeama 4 tieltä ja au-
ton saimme parkkiin oven 
eteen, Suvi Paananen kertoi 
aamupalaa nauttiessaan.

Suvi muisteli joskus pik-

kutyttönä käyneensä uimas-
sa Vihkosaaressa ja uskoi 
perheen jatkossakin yöpy-
vän Iin Siltojen viihtyisissä 
huoneissa.

– Talvimatkailijoita meil-
lä pysähtyy vuosi vuodel-
ta enemmän, Mel ja Shawna 
Jovanen Iin Silloilta kerto-
vat.

Uusittu ravintola saa tun-
nustusta ja kiitosta matkai-
lijoilta ja myös iiläiset ovat 

Iin Siltojen ravintolasta löytyy Suomen ensimmäinen ja todennä-
köisesti ainoa pannukakkurobotti, joka valmistaa hetkessä ma-
koisat pannarit. Tiina Vedmanin sylissä Ari Jovanen innoissaan 
vanhempiensa Mel ja Shawna Jovasen tarjoamasta pannarista.

Suvi Paananen ja Harri Hämäläinen kahden lapsensa kanssa oli-
vat lomamatkalla Leville. Iin Silloilla he yöpyivät ensimmäistä 
kertaa ja olivat tyytyväisiä majoituksen ja siihen kuuluvan aamu-
palan tasoon.

sen löytäneet juhlien ja mui-
den tilaisuuksien pitopaik-
kana.

– Odotimme saavamme 
4-5 pikkujoulutilausta. Niitä 
toteutui yli 30, joihin osallis-
tui reilut 800 ihmistä. Kerran 
kuukaudessa järjestämme 
brunsseja vaihtuvalla tee-
malla. Aamupalalla voivat 
poiketa muutkin kuin meil-
lä majoittuvat. Hyödyn-
nämme ravintolassamme 

kauden aineksia, lähiruokaa 
ja luomua.

Iin Siltojen ympärivuo-
tien majoituskapasiteetti 
riittää noin neljällekymme-
nelle henkilölle, yhdeksässä 
huoneessa ja yhdessä mö-
kissä. Ravintolan yläkertaan 
on tulossa viisi huonet-
ta lisää, yrittäjien hankittua 
omakotitalon läheisyydestä. 
Tämä mahdollistaa yläker-
ranasunnon muuttamisen 

majoitustiloiksi. Myös yksi 
uusi mökki on valmistu-
massa keväällä. Ravinto-
lan yhteydessä nyt sijaitseva 
vastaanotto saa omat tilat ja 
kokouksille suunniteltu ka-
binetti on myös rakenteilla. 
Kesäksi valmistuu uusi te-
rassi ilahduttamaan etenkin 
kesämatkailijoita. MTR
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Kuivaniemen liikuntahal-
lilla oli kirjaimellisesti läm-
min tunnelma, kun lähes 40 
yrittäjää kokoontui perjan-
taina 21. päivä helmikuuta 
verkostoitumaan. Tilaisuu-
den avasivat yhdessä Iin 
yrittäjien puheenjohtaja Tui-

Yrittäjien aamupalatilaisuus tällä kertaa 
kahden yrittäjäyhdistyksen järjestämänä

ja Alikoski ja Kuivaniemen 
yrittäjien puheenjohtaja Ari 
Kaakkuriniemi. Asiaa ra-
hoituksesta kuultiin Iin yri-
tyskehittäjä Noora Huotarin 
kertomana.  

– Yritystukia ja rahoitus-
ta on saatavilla erilaisten 

Iin Yrittäjät toteuttaa 50 v Juhla-/historiakirjan

Iin Yrittäjien helmikuussa kokoontunut hallitus päätti toteuttaa 
50-v juhla-/historiakirjan. Hallituksen jäseniä Autokeitaan kabi-
netissa Heimo Turunen, Juha Kallio, Mauri Pirttikoski, Outi Kan-
tola, Tuija Alikoski, Eero Turtinen, Marja Jaara, Pasi Outila, Anu 
Suotula-Teppo ja Juho Tauriainen. 

Iin Yrittäjillä on jo parin 
vuoden ajan ollut vireillä 
50-vuotisjuhlakirjan tekemi-
nen. Helmikuun hallituksen 
kokouksessa hyväksyttiin 
kirjan toteuttamisesta Iin 

Lehti Oy:n teko- ja talous-
suunnitelma kirjan tekemi-
sestä sekä allekirjoitettiin 
sopimus kirjan tekemisestä.

Kirjaan on alkuun tulossa 
Iin Yrittäjien 50-vuotishisto-

riikki sanoin ja kuvin, johon 
kuuluu myös merkittävien 
yritysten ja yrittäjien haas-
tatteluja. Iin kunnan elinkei-
notoimintaa esitellään myös 
vuosikymmenten varrelta. 

Huomattava osa kirjassa on 
yritysten maksullisten esit-
telyjen osuus. 

Samalla yritys ja yrittäjät 
saavat ammattitoimittajan 
tekemän esittelyn yrityk-

sestään, jota voi hyödyntää 
muun muassa nettisivuilla, 
tarjousten tekemisessä, ja-
kaa tietoa yhteistyökump-
paneille sekä työntekijöille 
ja yrittäjän lähisuvulle. Tar-
koituksena on, että kaikista 
Iin Yrittäjien jäsenistä on tie-
toa kirjassa. Myös muiden 
yritysten esittelyjä on tar-
koitus saada mukaan. Kirjaa 
on myös tilattavissa edulli-
sesti kunnan, eri yhteisöjen 
ja yrittäjien esittely- ja lahja-
kirjoiksi. 

Kirjaa toteuttamaan 
hallitus nimesi kirjatoi-
mikunnan jäseniksi puheen-
johtaja Tuija Alikosken, 
varapuheenjohtaja Juha 

Kallion sekä hallituksen jä-
senen ja Iin Lehti Oy:n 
yrittäjän Heimo Turusen. 
Toimikunta tulee järjestä-
mään lähiaikana tiedotus- ja 
tuumaustilaisuuden, johon 
kutsutaan kunnan, senio-
riyrittäjien ja eri yhteisöjen 
edustajia keskustelemaan 
kirjan sisällöstä. Myös kirjan 
nimi on vielä mietinnän alla. 

Kirjan toimittajina ovat 
Heimo Turunen ja Matti-
Tapio Rissanen. Maksullisia 
esittelyjä esittelee- ja sopii 
Iin lehden uusi työntekijä 
Pauli Tiiro. 

Suunnitelmana on, että 
kirja valmistuisi jo tämän 
vuoden puolella. 

yritystoimintojen kehittämi-
seen. Yrittäjälle oikean ra-
hoituskanavan löytäminen 
saattaa olla haastavaa ja 
kannustaisin ottamaan yh-
teyttä. Voidaan yhdessä 
pohtia vaihtoehtoja, kertoi 
Huotari.

Vakuutusyhtiö Fennian 
Esa Ikonen kertoi, kuinka 
yrittäjät ovat aikanaan va-
kuutusyhtiön perustaneet. 

– Tarpeesta kaikki lähti ja 
myös omalla vakuutusyhti-
öllä haluttiin turvata vakuu-
tusmaksujen kohtuullisuus. 

Fennialla on Suomen Yrit-
täjien jäsenille olemassa eri-
laisia vakuutusturvia. Ne 
ovat sellaisia vakuutuksia, 
joita myydään pelkästään 
yrittäjäjärjestön jäsenille. 
Yhtiön juuret ulottuvat Suo-
men Liikkeenharjoittajien 
Taloudelliseen Vakuutusyh-
distykseen, myöhemmin 
Yrittäjäin Vakuutukseen, 
sitten Yrittäjäin Fenniaan. 
Nykyisin on nimi lyhennet-
tynä Fennia, kertoi Ikonen. 

Juho Tauriainen

Monipuolisen aamupalan oli laittanut Pitopalvelu Maarit Haapa-
koski ja sen tarjosi Iin Micropolis Oy. 

Fennian Esa Ikonen ja Kuivaniemen Yrittäjien puheenjohta Ari 
Kaakkuriniemi keskustelemassa.

Minna Paakkola puhumassa.

Osallistujia aamupalatilaisuudessa oli nelisenkymmentä.

Iin yrityskehittäjä Noora Huo-
tari puhumassa.
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IiSanomat -lehteä kustantaa 
Iissä kotipaikkaa pitävä Iin 
Lehti Oy. Yrittäjinä toimi-
vat Heimo Turunen ja Eila 
Lahtinen. Iissä lehden ju-
tuista on vastannut reilun 
kahden vuoden ajan Mat-
ti-Tapio Rissanen. Hän on 
myös tarvittaessa sopinut il-
moitusasioista, joista pääasi-
assa ovat vastanneet Heimo 
Turunen ja Terttu Salmi Pu-
dasjärveltä käsin. Eila Lah-

Pauli Tiiro vahvistuksena 
IiSanomien ilmoitusmyyntiin

tinen vastaa ilmoitusten 
valmistamisesta ja koko leh-
den taittamisesta. Turusella 
ja Lahtisella on toinen yritys 
VKK-Media Oy, joka vas-
taa mm. Pudasjärvi-lehden 
ja eri yrittäjälehtien ja paino-
tuotteiden tekemisestä. 

Helmikuun alusta lähtien 
IiSanomat -lehden ilmoitus-
myyntiin on saatu Iistä odo-
tettu vahvistus, kun Pauli 
Tiiro aloitti kokotoimise-

IiSanoman tekijät saman pöydän ääressä; Pauli Tiiro, Terttu Salmi, Eila Lahtinen, Heimo Turunen ja Matti-Tapio Rissanen. 

Kuivaniemen Seurantalon 
salissa maalipensselit hei-
luvat ja sähköjohtoja vede-
tään sinne ja tänne. Talon 
remontti on edennyt salin 
päätyseinien levytykseen ja 
kaikki sisäseinät saavat sa-
malla uuden maalipinnat. 
Retrolamppujen kannat ja 
johdotukset vaihdetaan 
sähköjen uusimisen yhte-
ydessä, jättäen kuitenkin 
lamppujen ulkokuoret pai-

Kuivaniemen Seurantalon remontti etenee

Kuivaniemen Nuorisoseuran 
puheenjohtaja Raimo Ikonen 
iloitsee Seurantalon kunnos-
tuksen etenemisestä ja toivoo 
talon tulevaisuudessa saavan 
myös uuden ulkovuorauksen. 

kalleen luomaan vuosikym-
menet säilynyttä tunnelmaa 
saliin. Talon peruskorjauk-
sen kustannusarvio on lähes 
70 000 euroa, johon on saa-
tu Oulun Seudun Leader-ra-
hoitusta 42 000 euroa. Omaa 
rahaa nuorisoseura käyttää 
16 500 euroa, loput katetaan 
talkootyöllä.

– Aiemmin olemme uu-
sineet ikkunat ja ovet. Nyt 
saamme sähköt ja sisäpinnat 

kuntoon, joten tulevaisuu-
den suunnitelmissa voimme 
keskittyä talon ulkovuora-
uksen uusimiseen. Nykyi-
sessä ei maali enää oikein 
pysy, Kuivaniemen Nuo-
risoseuran puheenjohtaja 
Raimo Ikonen kertoo.

Remontista huolimatta 
talo on ollut koko ajan käy-
tettävissä ja työ on ajoitet-
tu siten, ettei niistä ole ollut 
haittaa bingotoiminnalle, 

eikä näytelmäharjoituksille. 
Sisätilojen kunnostus onkin 
muutamien pistorasioiden ja 
lamppujen laittoa vaille val-
mis.

– Viikkoa ennen pääsiäis-
tä meillä on talolla myyjäiset 
ja tanssit. Myyjäisistä voi os-
taa pääsiäispöytään muun 
muassa paikallista lammas-
ta, Raimo Ikonen kertoo tu-
levista tapahtumista. MTR

Salin päätyseinät ovat saaneet 
uuden levytyksen ja maalipin-
nan.

Iijoella tehdään uraauurta-
vaa yhteistyötä vaelluskalo-
jen hyväksi. PVO-Vesivoima 
on sitoutunut yhteistyöhön 
ja edistämään vaelluskalo-
jen luonnonkierron palautta-
mista. Aluehallintoviraston 
kuuluttama velvoitemuutos-
hakemus ei edistä parhaalla 
mahdollisella tavalla vaellus-
kalojen palauttamista.  

Iijoella tehdään kan-
sainvälisenkin mittapuun 
mukaan poikkeuksellis-
ta yhteistyötä Iijoen ja vael-
luskalojen hyväksi. Mukana 
yhteistyössä ovat PVO-Ve-
sivoima Oy:n lisäksi Ii, 
Oulu, Pudasjärvi, Taivalkos-
ki, Kuusamo, Metsähallitus, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
maa- ja metsätalousministe-
riö, Iijoen vesistön kalastus-
alue ja Luonnonvarakeskus.  

 - Tavoitteenamme on ra-
kentaa yhteistyössä ensin 
Iijoelle alimpaan voimalai-
tokseen parhaan mahdollisen 
nykytietämyksen mukainen 
kalatie ja ylimpään voima-
laitokseen alasvaellusratkai-
su. Tätä työtä ovat tekemässä 
Suomen parhaat asiantunti-
jat ja tutkijat. Kun nämä osat 
ovat olemassa, saamme ar-
vokasta oppia, jota voidaan 
hyödyntää muilla voima-
laitoksilla niin Iijoella kuin 
muuallakin, kertoo PVO-Ve-
sivoima Oy:n toimitusjohtaja 
Pertti Pietinen.   

- PVO-Vesivoima Oy 
ja Metsähallitus hakivat jo 
kolme vuotta sitten lupaa 
rakentaa Raasakan voima-
laitokseen kalatie. Kovasti 
on harmittanut, että lupaa ei 
ole vielä myönnetty emmekä 
ole päässeet aloittamaan ra-
kentamista. Alasvaellusrat-
kaisussa sen sijaan olemme 
edenneet. Suomen ensim-
mäinen lohikalojen vael-
luspoikasten eli smolttien 

Vaelluskalojen 
palauttamisessa parhaat 
ratkaisut yhteistyöllä

ohjausaita otettiin käyttöön 
viime kesänä. Luonnon-
varakeskus selvittää aidan 
toimivuutta ja tarvittavia ke-
hittämistoimenpiteitä. Tä-
män jälkeen on tarkoitus 
toteuttaa koko Haapakosken 
alasvaellusväylä kiinniotto-
laitteineen.   

- Olen vakuuttunut sii-
tä, että vaelluskalojen pa-
lauttamisessa päästään 
kalojen kannalta parhaaseen 
ja nopeimpaan tulokseen ete-
nemällä vaiheittain ja käyttä-
mällä monia erilaisia keinoja. 
Kaiken pohjana on tutkittu 
tieto. Iijoella tehtävä laaja yh-
teistyö toteuttaa parhaiten 
myös kalatiestrategian hen-
gen ja tavoitteet.  

Kuulutettu hakemus vaatii 
mahdottomia eikä toimi 
vaelluskalojen hyväksi   
Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto on tänään kuu-
luttanut Lapin elinkeino- ja 
ympäristökeskuksen (ELY) 
hakemuksen Iijoen vesivoi-
malaitosten kalatalousvel-
voitteiden muuttamiseksi.  

- ELY-keskuksen hake-
mus ei toimi vaelluskalojen 
eduksi muun muassa siksi, 
että se ei anna mahdollisuut-
ta hakea parhaita ratkaisuita, 
jotka saataisiin tutkimuksen 
ja vaiheittaisen etenemisen 
sekä hedelmällisen yhteis-
työn kautta. Pidämme ha-
kemusta kohtuuttomana ja 
vaatimuksia sellaisina, et-
tei niitä ole missään pystytty 
aikaisemmin toteuttamaan, 
Pietinen toteaa. 

- Meillä on nyt mahdolli-
suus tutustua kuulutettuun 
aineistoon tarkemmin ja val-
mistella oma muistutuksem-
me asiasta, Pietinen toteaa. 

 
PVO-Vesivoima tiedotus 

na ilmoitusmyyjänä. Hän 
on aiemminkin osallistu-
nut ilmoitusmyyntiin muun 
muassa erikoisnumeroi-
den kohdalla. Samoin hän 
on työskennellyt pitkään 
myynnin ja markkinoinnin 
alalla monissa eri tehtävissä.

Rissanen ja Tiiro työs-
kentelevät kotoaan käsin. 
Erillisen toimiston perusta-
minenkin on harkinnassa 
ja suunnitelmissa, kun vain 

sopiva huoneisto avautuisi 
kohdalle. 

Yhteystiedot:
Pauli Tiiro 045 110 9012, 

pauli.tiiro@gmail.com
Matti-Tapio Rissanen 044 

974 4537, mattitapio.rissa-
nen@gmail.com

Heimo Turunen 0400 385 
281, info@iinlehti.fi myös 
vkkmedia@vkkmedia.fi

Terttu Salmi 0400 499 745, 
terttu.k.salmi@gmail.com
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Yrittäjäjärjestö haluaa raken-
taa Suomesta mahdollisim-
man hyvän paikan yrittää. 
Se on tärkeää paitsi yrittäjil-
le itselleen myös koko kansa-
kunnalle, sillä hyvinvoinnin 
rahoitus edellyttää yrittäjiä, 
jotka uskaltavat ottaa riskiä, 
työllistää ja investoida. Sik-
si yrittäjyyden edistäminen 
on parasta elinvoimapolitiik-
kaa myös paikallisesti. Mutta 
minkälainen on hyvä paikka 
yrittää?

Hyvän yrittäjyysyhteis-
kunnan lähtökohta on va-
paus. Yrittäjyys menestyy 
maissa, joissa toteutuu de-
mokratia, mielipiteenvapaus 
ja yrittämisen vapaus. Va-
paus taas ruokkii vakautta, 

Yrittäjyys kasvaa vapaudesta

joka edistää yrittäjyyttä. Tär-
keä on myös oikeusvaltio.

Myös reilu kilpailu on 
olennaista. Eri aloille pitää 
olla helppo pääsy ja pienel-
läkin pitää olla mahdollisuus 
menestyä. Suurinkin yritys 
on kasvanut pienestä.

Hyvä yrittäjyysyhteis-
kunta on osa avoimia mark-
kinoita. Erityisen tärkeää 
tämä on Suomen kaltaisil-
le maille, jotka ovat pieniä ja 
etäällä suurista markkinois-
ta.

Olennaista on myös kor-
kea osaaminen sekä toimi-
vat rahoitusmarkkinat. Myös 
työmarkkinoiden pitää toi-
mia. Suomen työmarkki-
noilta puuttuu yrittäjien 
kannalta riittävä dynamiik-
ka. Niitä on rakennettu yrit-
täjiä kuulematta, ja se näkyy.

Hyvinvointiyhteiskunta 
on hyvä ympäristö yrittää, 
jos se ymmärtää yrittäjyy-
den potentiaalin eikä julki-
nen sektori sotkeudu liikaa 

Hyvinvointiyhteiskunta on 
hyvä ympäristö yrittää, jos se 
ymmärtää yrittäjyyden poten-
tiaalin eikä julkinen sektori 
sotkeudu liikaa liiketoimintaan 
ja syö elintilaa yrityksiltä, tote-
aa Mikael Pentikäinen.

Reilut 20 vuotta yrittäjä-
nä toiminut ja kuusi vuot-
ta Simon Yrittäjiä luotsannut 
Pertti Ylitalo kiittelee Simon 
kuntaa hyvästä ja rakenta-
vasta yhteistyöstä. Erityis-
kiitokset kunta saa 4-tien 
varresta hankitusta maasta 
yritystonteille, sekä myötä-
mielisestä suhtautumisesta 
rakennuslupa-asioissa.

– Yrittäjyyden merkitys 
tulee Suomessa kasvamaan 
ja yhteistyötä tarvitaan niin 
yrittäjien kesken kuin kun-
nan kanssa. Simon kunta on 
esimerkillisesti käyttänyt 
paikallisten yrittäjien palve-
luita. Simoon on helppo tulla 
yrittäjäksi, Pertti toteaa, toi-
vottaen samalla kaikki uudet 
yrittäjät tervetulleiksi Simon 
Yrittäjien jäseneksi.

Yhteistyön toimivuudes-
ta on hyvä esimerkki Me-
ri-Lapin Yrittäjäjuhla, joka 
järjestetään tänä vuonna Si-
mossa loka-marraskuussa. 
Samalla juhlistetaan Simon 
Yrittäjien 40-vuotistaivalta. 
Yhteisen Yrittäjäjuhlan taus-
talla ovat Yrittäjäyhdistykset 
Simo, Kemi, Keminmaa, Tor-

nio ja Tervola. Tuleva yhtei-
nen juhla on yhdeksäs.

Pertin oma yrittäjyys al-
koi Valde-sedän ja Pauli-isän 
viitoittamalle tielle. Veljek-
set olivat esimerkkinä Pertil-
le, joka pääsi jo 1970-luvulla 
mukaan viemään rehuja ja 
apulantoja Oijärvelle ja Ki-
pinään.

– Se oli hauskaa puuhaa, 
josta sai karkkirahaa. Kai se 
yrittämisen kipinä juurtui 
siinä samalla, Pertti naurah-
taa.

Tällä hetkellä Kuljetus-
liike Pertti Ylitalo työllistää 
Pertin ja Janne Ylitalon (poi-
ka) lisäksi kaksi työntekijää. 
Kalustoa yrityksellä on kaksi 
telakaivinkonetta, kolme ka-
settiyhdistelmää, sekä kaksi 
pyöräkonetta. Kaivinkoneis-
ta toinen työskentelee Ou-
lussa.

– Tämän talven työtilan-
ne on todella hyvä, kiitos 
Maksniemen – Vianjoentien 
ohituskaistojen rakentami-
sen. Työmaa on työllistänyt 
muitakin paikallisia yrittäjiä, 
Pertti kertoo.

Sesonkiaikaa hänen yri-

tykselleen on aika keväästä 
jouluun ja sen jälkeen on ko-
neiden huoltojen ja kunnos-
tusten vuoro.

Maaliskuun suurtapahtu-
ma Simon talvirieha lähestyy 
ja Yrittäjien puheenjohta-
ja kehuu sen olevan kunnan 
ja yrittäjien yhteinen voi-
mainponnistus, jonka tulot 
käytetään simolaisten las-
ten ja nuorten hyväksi. Kaik-
ki paikalla olevat yrittäjät ja 
yhteisöt ovat lupautuneet 
hankkimaan tuloilla tarvik-
keita kouluille ja päiväko-
deille. 

– Yrittäjäyhdistyksen toi-
mesta jaetaan lisäksi stipen-
dejä yläkoulun ja lukion 
oppilaille. Tulkaapa sankoin 
joukoin Simon Talviriehaan 
Simon kesätorille 21.3., Pert-
ti Ylitalo kehottaa, toivottaen 
samalla kaikille hyvää kevät-
tä. MTR

Pertti Ylitalo ehti kaluston kun-
nostustöistä piipahtamaan 
ohituskaistatyömaalla seuraa-
massa yrityksensä telakaivin-
koneen työskentelyä.

”Yrittäjyyden merkitys tulee Suomessa kasvamaan ja yh-
teistyötä tarvitaan niin yrittäjien kesken kuin kunnan kans-
sa. Simon kunta on esimerkillisesti käyttänyt paikallisten 

yrittäjien palveluita.”

Simoon on helppo tulla yrittäjäksiSimoon on helppo tulla yrittäjäksi

liiketoimintaan ja syö elinti-
laa yrityksiltä. 

Myös verotuksen taso on 
tärkeä. Kun se on liian kire-
ää, se syö motivaatiota niin 
työntekijöiltä kuin yrittäjiltä.

Olennaista on myös toimi-
va infra. Jos tiet ja tietoverkot 
eivät ole kunnossa, yrittämi-
nen vaikeutuu ja yritykset 
siirtyvät muualle. Olennais-
ta on lisäksi asenneilmasto. 
Yrittäminen on riskinottoa, 
joka ei aina onnistu. Siksi on 
tärkeää, että riskinotosta pal-
kitaan ja epäonnistunut saa 
uuden mahdollisuuden.

Terve asenneilmasto sisäl-
tää ylisukupolvisen vastuun. 
Yrittäjyysyhteiskunta muis-
taa tulevat sukupolvet. Se ei 
jätä tuleville polville pilaan-
tunutta ilmastoa ja kohtuu-
tonta velkataakkaa.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja.

”Hyvinvointiyhteiskunta on hyvä ympäristö yrittää, jos se 
ymmärtää yrittäjyyden potentiaalin eikä julkinen sektori 

sotkeudu liikaa liiketoimintaan ja syö elintilaa yrityksiltä.”
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Valtatie 4 parantaminen vä-
lillä Viantienjoki-Maksniemi 
etenee suunnitellusti. Pää-
urakoitsijana toimii GRK 
Infra Oy ja töiden on mää-
rä valmistua syksyllä 2020. 
Urakan kokonaishinta on 22 
miljoonaa euroa.

Urakka sisältää ohitus-
kaistajaksojen, rinnakkais-
teiden, alikulkusiltojen ja 
vesistösiltojen rakentamis-
ta. Työt käynnistyivät elo-
kuussa puuston poistolla ja 
kiertoteiden rakentamisella. 
Rakennustyöt jatkuvat läpi 
talven, etenkin siltojen osal-
ta. Erilaisia siltoja tälle lähes 
kymmenen kilometrin mat-
kalle rakennetaan kaksitois-
ta.

Väylän projektipäällik-
kö Keijo Heikkilän mukaan 
ohituskaistat parantavat ky-
seisen raskaan liikenteen 
käyttämän tieosuuden lii-
kenneturvallisuutta merkit-
tävästi. Tulevina vuosina 
raskaan liikenteen määrä tu-
lee todennäköisesti vielä li-
sääntymään, mikäli Kemiin 
suunnitellut teollisuusinves-
toinnit käynnistyvät.

– Liikenteen sujuvuus 
paranee ja ohitukset ovat 
lisäkaistojen myötä turval-
lisempia. Myös paikallisen 
liikenteen turvallisuus pa-
ranee, kun se siirtyy kulke-
maan alikulkusiltojen kautta 

Ohituskaistoilla sujuvuutta 
ja turvallisuutta

valtatien alitse, Heikkilä ker-
too.

Alikulkusillat helpottavat 
liikkumista muun muassa 
Maksniemen koulun kohdal-
la. Viantienjoen kohdalle ra-
kenteilla on eritasoliittymä.

Tie tulee perusparanne-
tulta jaksolta koko matkal-
le keskikaiteellisena, jolloin 
jompaankumpaan suuntaan 
on kaksi kaistaa ja vastaa-
vasti toiseen suuntaan yksi 
kaista käytettävissä. Keski-
kaidejakson yhtenäisyydel-
lä turvallisuutta on haluttu 
edelleen parantaa, koska ohi-
tusjaksojen väliin ei jää 
vaarallisia ohituksia mahdol-
listavia osuuksia.

– Tien molemmin puo-
lin on jatkossa rinnakkaistiet 
helpottamaan paikallisten 
liikkumista, sekä mahdollis-
tamaan onnettomuustilan-
teissa liikenteen ohjaamisen 
niiden kautta. Rinnakkaistiet 
tulevat olemaan maantieta-
soisia teitä, Heikkilä painot-
taa.

Karsikon risteys jää pe-
rusparannuksen ulkopuolel-
le ja sen paikalliset asukkaat 
pelkäävät muodostuvat pul-
lonkaulaksi ohitustiejakson 
ja moottoritien väliin. Var-
sinkin lomaliikenteen aikana 
risteyksestä on vaikea päästä 
kääntymään liikennevirtaan, 
etenkin vasemmalle. MTR

Maksniemen koulun kohdalle rakennetaan alikulkusiltaa helpottamaan koululle liikkumista.

 Simon Yrittäjien puheenjohtaja Pertti Ylitalo Viantienjoen eritasoliittymätyömaalla.

Karsikon risteyksen jääminen perusparannuksen ulkopuolelle harmittaa Maksniemessä. Vilkkaa-
seen liikenteeseen on vaikea päästä mukaan, varsinkin vasemmalle käännyttäessä.

Pertti Ylitalo, puheenjohtaja,
Kuljetusliike Pertti Ylitalo Oy
p. 0400 397 658
pertti.ylitalo@kuljetus.inet.fi

Marko Veittikoski varapj
Lämpötalo Veittikoski Oy
040 513 6815
lampotaloveittikoski@gmail.com

Simon Yrittäjät Hallitus 2020
Anu Veittikoski, sihteeri 
K.Hekkanen Oy
040 506 1317
anu.veittikoski@pp.inet.fi

Niina Veittikoski, rahastonhoitaja
Lämpötalo Veittikoski Oy
040 742 4656
lampotaloveittikoski@gmail.com

Tuomo Böök
Rakennus ja saneeraus  Tuomo Böök Ky
0400 657 381
tuomobook@gmail.com
Tauno Johansson 
T:mi Tauno Johansson
0400 675 381
taunojohansson@pp.inet.fi
Paula Post
Parturikampaamo Paula Posti
0400 765 560
Pale.posti@gmail.com

Päivi Ruotsalainen
Kotieläinpuisto Arkadia Oy
040 552 6146
kotielainpuistoarkadia@gmail.com
Hanna Tikka
LVI- ja Saneeraus Mika Tikka Ky
040 766 2703
hannatikkka@gmail.com
Jari Vilmi
Jari Vilmi Oy
0400 494 959
jarivilmioy@gmail.com

Lehden kustantaja:  Simon Yrittäjät ry
Toimituskunta Pertti Ylitalo,  Anu Veittikoski,
 Niina Veittikoski, Matti-Tapio Rissanen, 
 Heimo Turunen
Ilmoitukset: Simon Yrittäjät, Pauli Tiiro, Terttu Salmi
Sivun taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
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Rauhallinen asuinympäristö vetosi
Simon rauhallinen ja turvalli-
nen asuinympäristö sai kah-
deksan vuotta reissuhommia 
tehneen Marko Jäärnin hank-
kimaan tontin ja aloittamaan 
omakotitalon rakentamisen 
Onkalontien varteen.

– Simossa syntyneel-
le eivät Oriveden tai Kit-
tilän maisemat tuntuneet 
kodilta, joten heti tartuin ti-
laisuuteen, kun isovan-
hempien läheisyydestä tuli 
sopiva tontti myyntiin, Mar-
ko kertoo.

Rakentaminen aloitettiin 
viime kesäkuussa ja tarkoi-
tus on päästä tyttöystävän 
kanssa muuttamaan uuteen 
kotiin maaliskuun aikana.

Rakentamisessa Markolla 
on ollut apuna isänsä Risto, 
tai Markon mielestä hän on 
paremminkin ollut isän apu-
na ja opissa. Kun Markon 
veli toimii rakennuksen vas-
taavana mestarina, voidaan 
puhua koko perheen voimin 
rakentuvasta talosta.

– Monesti olisi mennyt 
sormi ihmetyksen suuhun 
ilman isän ammattitaitoa, 
enkä reissutyöläisenä olisi 
ehtinytkään tällä vauhdilla 
taloa valmiiksi saada, Mar-
ko kehuu isänsä panosta ta-
loprojektissa.

Risto Jäärnillä onkin 
vankka kokemus erilaisista 
rakennusprojekteista ja hän 
on muun muassa työporu-
kan kanssa rakentanut 23 
suurnavettaa Lapin läänin 
alueelle.

Markon taloon seinä-
elementit hankittiin Juk-
katalolta. Elementit Jäärnit 
pystyttivät itse ja paikallisia 
yrittäjiä on käytetty niin pal-
jon kuin mahdollista.

Risto Jäärni on rakennusalan ammattilainen, jonka käsissä puu 
taipuu haluttuun muotoon. Vapaa-aikanaan Riston aika kuluu 
hiihdon parissa valmentajana ja itse lajia harrastaen.

Marko ehtii reissutyöläisenä vain joka toinen viikko taloa rakentamaan.

Marko Jäärnin talo on rakentunut perheen yhteistyöllä.

– Maanrakennustyöt ja 
LVI-työt hoituivat näppä-
rästi simolaisilta yrittäjiltä. 
Kalusteet hankin Kuivanie-
meltä ja Jukkatalon elemen-
tit ostin iiläiseltä välittäjältä. 
Ainostaan sähkömies oli hie-
man kauempaa eli Tervolas-
ta, Marko kertoo.

Kittilän kaivoksella po-
raajana työskentelevä Marko 
tunnustautuu metsämiehek-

si, jolle kalastaminenkaan 
ei ole vieras laji. Molempiin 
on uudesta kodista hyvät 
mahdollisuudet, metsästys-
maiden alkaessa ihan talon 
nurkalta, eikä joellekaan ole 
kuin kivenheiton matka.

Kuntoilumielessä hän 
tykkää hiihtää. Tarvittaessa 
oppia hiihtoon onkin ollut 
saatavilla perhepiiristä, vel-
jen hiihdettyä kilpaa ja isän 

toimiessa tälläkin hetkellä Si-
mon Kirin hiihtovalmentaja-
na.

– Jospa tässä vielä kevät-
hangille ehtisi jonkun ki-
lometrin hiihtääkin. Talon 
rakentaminen ja reissutyö 
ovat pitäneet syksyn ja tal-
ven sen verran kiireisenä, 
etten suksille ole vielä ehti-
nyt, Marko naurahtaa. MTR

Simon uusimpiin yrityksiin 
lukeutuva Rakennus J.Vilmi 
on Jukka Vilmin viime mar-
raskuussa perustama mo-
nipuolinen rakennusalan 
yritys. Nuoresta iästään 
huolimatta Jukalla on jo 18 
vuoden kokemus talonra-
kennusalalla.

– Minulla on ollut onnea 
saada alusta alkaen olla ko-
keiden rakentajien opissa. 
Juha Marttilan navetta oli 
ensimmäinen kohde, jonne 
pääsin mukaan ammattikou-
luaikana. Viihdyin osaavien 
rakentajien opastuksessa ja 
sain luvan suorittaa talonra-
kentajan ammattitutkinnon 
työn ohessa. Se oli paljon 
mukavampaa kuin pelkäs-
tään koulussa istuminen oli-
si ollut, Jukka kertoo uransa 
alusta.

Tehtyään monipuolisia ra-
kennustöitä eri puolilla, Juk-

Nuori yrittäjä rentoutuu liikunnan parissa
ka rohkaistui perustamaan 
oman yrityksen.

– Ajattelin, että työväli-
neet ja ammattitaito minulla 
on, joten voihan sitä kokeilla 
itsenäisenä yrittäjänä toimi-
mista. Hyvin on homma läh-
tenyt käyntiin ja töitä näyttää 
olevan mukavasti tiedossa, 
Jukka toteaa.

Eniten hän kertoo naut-
tivansa, kun saa rakentaa 
uutta ja mieluisin materiaa-
li Jukalle on puu. Vahinko-
saneerauksia hän on myös 
tehnyt, mutta kilpailu sillä 
alalla on kiristynyt isojen yri-
tysten viedessä suurimman 
osan niistä töistä.

– Vahinkosaneerauksissa 
vaadittava erikoisosaaminen 
minulla löytyy ja viime ai-
koina olen saanut kokemusta 
myös teollisuuden betoni-
rakentamisesta. Laatoitus ja 
lattiatyöt, sekä tapetoin-

nit ja maalaukset onnistuvat 
myös, Jukka kertoo yrityk-
sensä toimialasta.

Vapaa-aikanaan nuo-
ri yrittäjä rentoutuu lii-
kunnan parissa hiihdellen 
keväthangilla. Pesäpalloa 
hän on pelannut Simon Ki-
rin joukkueessa, ollen mu-
kana nostamassa joukkuetta 
Ykköspesikseen. Tulevan ke-
sän osalta suunnitelmat ovat 
vielä hieman auki, mutta to-
dennäköisesti hän pelaa Ki-
rin joukkueessa Suomisarjaa.

– Yrittäjällä ei aika tahdo 
riittää täysipäiväiseen har-
joitteluun ja paikatkin alka-
vat vähän reistailla, mutta 
veri vetää kuitenkin lajin pa-
riin, Jukka arvoituksellisesti 
toteaa tulevan kesän pelaa-
misestaan. MTR

Jukka Vilmin Rakennus J.Vilmi on 
Simon uusimpia yrityksiä. Ammat-
titaidon lisäksi Jukalla ovat työvä-
lineet kunnossa komeissa väreissä 
liikkuvaa autoa myöten. 
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AVOINNA AJANVARAUKSELLA

Puh. 040 528 2208 
Maksniementie 28, 95230 Maksniemi

PALVELUTARJONTA: 
Klassinen hieronta
Intialainen-, kuumakivi-, turvehoito-, 
kuivakuppaus ym. hieronnat
Kulmat ja ripset kestoväri
Ripsipidennykset
Kestolakkaus
Hemmotteluhoidot
Myymälästä sukkia, koruja, ihovoiteita, 
jalkahoitotuotteita 
Lahjakortit ym

ma-pe (la) klo 11-19, su suljettu.
Puh. 040 528 2208

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 6, 95200 Simo

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

www.pohjoistavoimaa.fi

K-market Simontorin kaup-
piaat Mari Tirroniemi ja 
Aki Poikila ovat toimineet 
kauppiaina Simossa lähes 
vuoden. Simo on heille en-
simmäisen yrittäjävuoden ai-
kana tuonut paljon työtä ja 
samalla mielihyvää.

– Simossa odotuksemme 
ovat toteutuneet ja olemme 
todella tyytyväisiä. Kaup-
pa on hyvällä paikalla kylän 
keskustassa, samalla lähel-
lä 4 tietä. Meillä on erittäin 
ammattitaitoinen ja osaava 
henkilökunta, Mari kehuu 
perheen asettumista yrittä-
jiksi Simoon.

Yrittäjäparin lisäksi kaup-
pa työllistää kuusi työnteki-
jää.

– Simo tuntui heti kotoi-

Simontorilla palvelu pelaa ja 
asiakasta kuunnellaan

salta ja mukavalta paikal-
ta, jossa olemme viihtyneet. 
Luonto on lähellä, on palve-
luita ja aktiviteetteja lapsille. 
Itsekin jokivarren kylillä kas-
vaneena arvostan luontoa ja 
sen monimuotoisuutta, Mari 
kertoo.

Paikallisuus ja kotimai-
suus ovat Marille ja Akille 
tärkeitä. He ovat jatkaneet 
edellisen kauppiaan aloit-
tamaa kotimaisuuteen pa-
nostamista, tuoden vielä 
enemmän lähiruokaa kau-
pan valikoimiin.

– Kuuntelemme asiakkai-
demme toiveita niin tuottei-
siin kuin palveluihin liittyen 
ja haluamme kehittää kaup-
papalveluita asiakkaiden tar-
peisiin sopivimmiksi. Meille 

on helppo tulla juttelemaan 
ja kertomaan ajatuksia. Ha-
luamme osaltamme tuoda 
Simoon elinvoimaisuutta, 
yrittäjäpari toteaa.

Mari on aloittanut kaupan 
työt K-Market Muurolassa. 
Viimeisen vuoden ennen Si-
montorin kauppiaana aloit-
tamista hän työskenteli ja 
samalla suoritti K-ryhmän 
kauppiasvalmennuksen K-
Supermarket Kauppatorilla 
Rovaniemellä. Akilla on tek-
ninen tausta, hän työskenteli 
viimeiset 10 vuotta Rovanie-
men kelkkatehtaalla BRP 
Finland Oy:ssä.

Mökkiläisillä on tärkeä 
merkitys K-Market Simon-
torille ja kesä on kaupal-
le vilkkainta sesonkia. Myös 

Mari Tirroniemi ja Aki Poikila haluavat panostaa tuotteiden tuoreuteen ja hyvään palveluun.

kevätlomien aikaan kaupan 
ovella käy vilske, lomalaisten 
poiketessa ohi kulkiessaan 
täydentämässä ruokavaras-
tojaan.

– Palvelu on meille kai-
ken a ja o. Siksi haluamme 
tarjota tuoreimmat hedelmät 
ja lihat, sekä kalat asiakkail-
lemme iloisen ilmeen kera, 
Mari toteaa.

Marin herskyvän naurun 
kuullessaan on pakko us-
koa henkilökunnan hyvään 
yhteishenkeen ja palvelualt-
tiuteen. Samalla asiakas tu-
lee itsekin hyvälle mielelle 
iloisesta palvelusta ja palaa 
uudelleen palvelevaan K-
Market Simontoriin. MTR
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Lukkarilantie 6, 95230 Maksniemi 
p. 0400 137 586

tuomobook@gmail.com

      Kokonaisvaltaista rakennusurakointia,
ammattitaidolla ja yli 30-vuoden kokemuksella.

www.rakennusliikebook.fi

T:mi Tauno Johansson
Rakennusurakointi

RAKENNAN UUTTA JA 
SANERAAN VANHAA

Simoniemi 
puh.0400 657 381

 

Terassin lasitukset
MUSTOSEN 
LASI KY
Asentajankatu 4, 94600 Kemi, p. 016 223 864
Päivystys 0400 695 880

TEL. 0207 288 520
Autoilijantie 9 KEMI

info@hydro-kemi.fi | www.hydro-kemi.fi

Lämpötalo Veittikoski tarjo-
aa monipuolisia LVI- ja säh-
kötöitä Torniosta Ouluun 
yltävällä alueella ja tarvitta-
essa kauemmaksikin.  Yri-
tyksen kautta asiakas voi 
hoitaa monenlaiset laite-
hankinnat asennuksineen 
maalämmöstä ilmalämpö-
pumppuihin ja kaikkea siltä 
väliltä. Myös aurinkokenno-
järjestelmät kuuluvat vali-
koimaan.

– Asiakkaamme arvostat 
helppoutta ja rahan säästöä, 
saadessaan samalla kertaa 
paikalle sekä putki- että säh-
kömiehen. Ei mene aikaa 
odotteluun, vaan kaikki hoi-
tuu kuntoon samalla kertaa, 
toimitusjohtaja Marko Veitti-
koski kertoo.

Lämpötalo Veittikosken 
toimitilat sijaitsevat Simon 
teollisuusalueella ja perhe-
yrityksen hengen mukaises-
ti myös Markon Niina-vaimo 
työskentelee yrityksessä. Nii-
nan vastuulla ovat yrityksen 
laskutus ja kirjanpito, sekä 
muut toimistotyöt. Työnteki-
jöitä yrityksellä on sesongis-
ta riippuen kahdesta neljään. 
Tarvittaessa apua saa no-
peastikin, sillä yrityksellä on 
myös ympäri vuorokauden 
palveleva päivystys.

– Toteutamme isoja ja pie-
niä kohteita. Sähkötöiden 
osalta viime aikojen suurin 
kohde on ollut kerrostalo 
Torniossa. Simon palvelu-
taloon teimme sekä LVI että 
sähkötyöt, Marko Veittikos-
ki kertoo, todeten yrityksen 
työkohteiden jakautuvat ta-
saisesti LVI- ja sähkötöiden 
välillä.

Simon Yrittäjien varapu-
heenjohtajana vuoden 2020 
alussa aloittanut Marko ke-

Monialaosaaja Lämpötalo Veittikoski

Marko Veittikoski kertoo asiak-
kaiden arvostavan helppoutta 
saada samalla kertaa paikalle 
sekä putki- että sähkömies.

huu Simon yrittäjien hyvää 
yhteishenkeä. Naapuriyrit-
täjää autetaan, eikä turhaa 
kyräilyä yrittäjien kesken 
Simossa ole. Yrittäjäyhdis-
tyksen merkitystä hän pitää 
tärkeänä, pyrittäessä saa-

maan kuntaan uusia yrityk-
siä yhdessä kunnan kanssa.

Kiireisen yrittäjän intohi-
mo ja henkireikä on pesäpal-
lo. Marko Veittikoski toimii 
Simon Kirin Suomisarjajouk-
kueen valmentajana ja pelin-

johtajana.
– Varsinkin kesäisin tah-

too kaikki vapaa-aika kulua 
pesäpallon parissa joko har-
joituksissa tai pelimatkoilla. 
MTR

Tekninen johtaja Ilkka Souk-
ka kertomassa kunnan kuulu-
misia.

Yrittäjien hallituksen kokouksessa vierailijoita
Simon Yrittäjien hallitus ko-
koontuu useita kertoja vuo-
dessa suunnittelemaan ja 
päättämään toiminnasta. 
Viimeksi hallitus kokoontui 
tiistaina 25.2. Kokouksessa 
Simon kunnan terveiset toi 
kunnanjohtaja Vivi Martti-
la ja tekninen johtaja Ilkka 
Soukka. 

Yhdessä myös suunnitel-
tiin muun muassa Talvirieha 
-tapahtuman järjestämistä. 

Lapin Yrittäjistä oli ter-
vehdyskäynnillä uusi pu-
heenjohtaja keminmaalainen 
Marko Vuorinen. 

Viimeksi Simo Yrittäjien halli-
tuksen kokous pidettiin 25.2.
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Kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi

0400 399 170

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua

 jari.ylikarppa@gmail.com

KUMATRA OY

KULJETUS
MAANRAKENNUS

TRAKTORIURAKOINTI

0400 765 216

Kuljetus T. Pajari

Ranuantie 63 A 95200 SIMO
puh. 0400 893 865

Vuoden yrittäjäksi 2019 va-
littu Ari Tikkala kertoo va-
linnan tulleen yllätyksenä 
ja arvostavansa saamaansa 
huomionosoitusta suuresti.

– Mukavaa, että pien-
yrittäjiäkin huomioidaan ja 
muistetaan vuoden yrittäji-
en valinnassa. En ole yritys-
täni koskaan mainostanut, 
vaan olen antanut työn pu-
hua puolestaan, Ari Tikkala 
kertoo.

Simon vuoden yrittäjä 2019  Laude-Arska
Lapin Lauteilla Kemin-

maassa yhdeksän vuotta 
työskennellyt Ari ryhtyi yrit-
täjäksi vuonna 2010 ja töi-
tä on riittänyt niin lauteiden 
kuin muiden rakennustöi-
den parissa. Tikkalan yritys 
Laude-Arska tunnetaan en-
nen muuta tasokkaista ja yk-
silöllisistä laudetöistä, mutta 
muutkin rakennusalan työt 
yritykseltä hoituvat.

– Toteutamme monen-

laisia remontointeja ja ra-
kennustöitä sokkeleista 
kokonaisiin omakotitaloihin 
saakka, Ari toteaa.

Suurimman asia-
kasryhmän hän kertoo 
koostuvan yksityisistä ra-
kentajista, unohtamatta yh-
teistyökumppaneita, joille 
Laude-Arska tuo oman osaa-
misensa täydentämään hei-
dän rakennuskohteitaan. 
Työkohteet sijaitsevat pää-

Laude-Arskan tasokasta työtä löytyy Kemin Lumilinnan alueeltakin.

sääntöisesti Kemi-Tornio-Si-
mo-Oulu alueilla.

– Saunojen koko on vuo-
sien saatossa kasvanut ja 
saunoissa käytetään aiem-
paa enemmän värejä ja sävy-
jä tunnelman luojina, samoin 
valoja lauteissakin. Lämpö-
käsitelty haapa eri levyisenä 
on suosituin laudemateriaa-
li, Ari kertoo. MTR

Vuoden yrittäjän Ari Tikkalan palkitsivat Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila ja Simon Yrittäjien puheenjohtaja Pertti Ylitalo.
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Eekintie 6, 95200 Simo
khekkanen@luukku.com

Anu 040 506 1317
Kullervo 0400 691 728

Tehokasta,
joustavaa ja

ammattitaitoista
palvelua yrityksille

ja koteihin!

Ota yhteyttä niin räätälöimme sinulle sopivan palvelun!
KiiSA Palvelut Oy | kiisa-palvelut@outlook.com

Merja Hannila 040 763 1442

KIINTEISTÖ • SIIVOUS • AVUSTUS

Kuivajoentie 19 B, 95100 Kuivaniemi

040 523 3316
Antti Kanniainen

Sadevesikourut ja 
rakennuspeltityöt

Pakettiauto
saatavana ajoon!

Myös asennuspalveluita, esim.
LVI, sähkö ja kodinkoneet

VERSHOP p. 0400 475 877

Talvirieha mukava ja kaiken 
ikäisille sopiva ulkoilutapahtuma

Yrittäjä! 
Liity jäseneksi

www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat/simon-yrittajat

Talvirieha -tapahtuman jär-
jestelyissä ovat mukana Si-
mon kunta, Simon Yrittäjät, 
Simon MLL, 4H ja Simon 
VPK. Simon Srk, Simon elä-
keläiset, Vanhempien nyh-
distys,  Simon moottorikerho, 
LOST-moottorikerho, Simon 
Kiri, Kokoomus, Keskusta, 
Perussuomalaiset, Ukkome-
tot, Simonseudun ratsastajat, 
Ensihoito.

Ohjelmassa on mm alle 
kouluikäisten hiihtokilpai-
lut sekä mäen laskua. Toi-
vo-kissa laulattaa lapsia. 
Paloauton toimintaan voi tu-
tustua. Kioskista myydään 
makkaraa ja vohveleita. Ta-
pahtuman tuotto menee 
lyhentämättömänä simolais-
ten lasten hyväksi. Varoil-
la on ostettu muun muassa 
tablet-tietokoneita eskareil-
le, pihaleluja päiväkoteihin, 
sup-lauta nuorisotoimel-
le, virikeleluja erityislapsille 
sekä urheiluvälineitä yläkou-
lulle.

Simon Yrittäjät 

Perinteeksi muodostunut 
mukava ja koko perheelle 

sopiva Talvirieha 
-ulkoilutapahtuma 

järjestetään tänä talvena 
lauantaina 21.3. kello 

13-15 Simon kesätorilla. 
Tapahtuma on jo 

muodostunut perinteeksi, 
sillä ensimmäinen 

talvirieha järjestettiin 
vuonna 2015.
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KEMINMAA

Kone Niskala OyKone Niskala Oy

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

• Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt • Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt 
• Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset • Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset 

• Lavettikuljetukset• Lavettikuljetukset
• Murskeet ja hiekan toimitukset • Murskeet ja hiekan toimitukset 

• Jätevesijärjestelmät• Jätevesijärjestelmät

Ouluntie 40, 94700 Kemi | p. 040 159 6053

Teippauksissa vain 
mielikuvitus rajana

Raskaankaluston teippaukset muodostavat pääosan MV Teippauksen kohteista.

Useiden yritysten pakettiautot ja muu kalusto ovat saaneet näyttävät teippaukset Päivi Vilmin 
suunnittelemana.

Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

Pohjoiset taimet Simosta

Tmi MV Teippaukset on 
Päivi Vilmin yritys, jon-
ka toimialana ovat erilaiset 
teippaukset. Apuna ja tuke-
na teippauksia tekee puoliso 
Mika, minkä omalta päätyöl-
tään ehtii. Pääasiassa teippa-
uksia tehdään työkoneisiin, 
ajoneuvoihin, sekä ikkunoi-
hin ja valomainoksiin.

– Pystymme vastaamaan 
asiakkaiden tarpeisiin nope-
asti ja edullisesti. Vain mie-
likuvitus on teippauksissa 
rajana.

Suurimman asiakasryh-
män muodostavat erilaiset 
raskaankaluston teippauk-
set, jotka MV Teippaukset 

hoitaa suunnittelusta teip-
paukseen, tai halutessaan 
asiakas voi itse teipata MV 
Teippauksen suunnittelemat 
ja tulostamat tarrat kalus-
toonsa.

– Me pystymme jousta-
vasti palvelemaan myös il-
taisin ja viikonloppuisin, 
jolloin asiakkaan kalustolle 
ei tule hukkaseisokkia viikol-
la teippauksilla. Tästä olem-
me saaneet asiakkailta paljon 
myönteistä palautetta

Tmi MV Teippaukset on 
perustettu syksyllä 2017. Yri-
tyksen asiakaskunta koostuu 
pääsääntöisesti Tornio-Ou-
lu alueen yrityksistä ja yk-

sityisistä henkilöistä, jotka 
tarvitsevat teippauksia mitä 
erilaisimpiin kohteisiin.

– Tarjoamme kokonais-
valtaista teippauspalvelua 
asiakkaat tarpeiden pohjalta. 
Toistaiseksi teippaukset ovat 
lisäansio ja vastapainoa pää-
työlle.

Sysäyksenä oman toimi-
nimen perustamiselle oli 
HV-Maarakennus Oy:n logo-
muutos ja sitä kautta tullut 
tarve hoitaa kaluston uudel-
leen teippaukset.

– Siitä toimintamme läh-
ti käyntiin ja on laajentunut 
mitä erilaisimpiin kohteisiin. 
MTR

Avoinna kesäaikaan.
Seuraa Facebookia! Tervetuloa!

ARKADIA
Kotieläinpuisto
Saarenrannantie 12
95230 Maksniemi
puh. 040 552 6146
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Simon Yrittäjillä vuosi 2020 
on yhdistyksen 40. toimin-
tavuosi. Juhlavuotena veto-
vastuuvuorona järjestetään 
Merilapin Yrittäjäjuhla mah-
dollisuuksien mukaan Si-
mossa. Avuksi pyydetään 
muita paikallisjärjestöjä esi-
merkiksi Kemi ja Keminmaa 
sekä Simon kuntaa. 

Yhdistyksen tavoitteena 
on yrittäjien vaikutusmah-
dollisuuksien lisääminen, 

Simon Yrittäjillä 40-v juhlavuosi
yrityspalvelujen ja kunnan 
elinvoimaisuuden lisäämi-
nen. Toimimme linkkinä 
paikallisesti oman kunnan 
ja jäsenyritysten välillä. Yh-
distyksen toiminnassa to-
teutetaan Suomen Yrittäjien 
valtakunnallisia ja Lapin 
Yrittäjien alueellisia tavoit-
teita. 

Varoja kerätään jäsen-
maksuilla ja järjestämällä ta-
pahtumia. Kerätyillä varoilla 

Yrittäjien hallitus kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan juhlavuoden toimintaa. Kuva hallituksen kokouksesta 
syyskuussa v. 2019. ja kuvassa ovat Anu Veittikoski, Paula Posti, Pertti Ylitalo, Niina Veittikoski ja Tauno Johansson.

Ennen joulua yrittäjät ovat perinteisesti mukana joulukuusen 
laittamisessa kunnantalon pihaan. 

järjestämme virkistystoimin-
taa ja koulutuksia jäsenille, 
osallistumme kokouksiin ja 
tuemme simolaisia lapsia ja 
nuoria eri tavoin.

Hankimme uusia jäseniä 
sekä tapaamalla yrittäjiä että 
valtakunnallisen Lapin Yrit-
täjien Call Center-palvelun 
kautta. Tällä hetkellä jäsenyri-
tyksiä on 45. Tapahtumia jär-
jestämme muiden yhdistysten 
ja Simon kunnan kanssa.

Vilkasta toimintaa
Järjestetään perinteeksi muo-
dostunut Talvirieha ke-
sätorilla lauantaina 21.3. 
Talvitanssit organisoidaan 
Talviriehan jälkeiselle illalle. 
Kevätretki järjestetään. Pe-
räkonttikirppis on keväällä 
tai kesällä sekä osallistutaan 
Nahkiaismarkkinoille syk-
syllä. 

Suunnitellaan juuri
sinun tarpeisiisi sopiva koti!

Valitse seinärakenne:
Hirsijukka • Ekojukka • Aitojukka

Valitse sinulle sopiva toimistussisälö:
Muuttovalmis • Sisusta itse • Talopaketti

Ota yhteyttä Jukka-edustajaasi:

Tiina Kantola • 040 661 9884
tiina.kantola@jukkatalo.fi ·

https://www.facebook.com/simonyrittajat

https://www.facebook.com/simonyrittajat
Lappi elää tällä hetkellä suu-
ren kasvun aikaa. Neljä, jopa 
viisi suurhanketta on var-
mistusta vaille valmiina. 
Tämä tuo positiivisen ongel-
man tullessaan. Pessimistis-
ten laskelmien mukaan uusia 
pysyviä työpaikkoja eri aloil-
le syntyy seuraavan kym-
menen vuoden aikana noin 
3400. Samaan aikaan noin 
17000 uutta työntekijää tarvi-
taan täyttämään eläköitymi-
sen muodossa avautuvia jo 
olemassa olevia työpaikko-
ja. Nämä työpaikat kyllä löy-
tävät tekijänsä, mutta kuinka 
Lappi kokonaisuudessa sai-
si tästä täyden hyödyn siten, 
että työpaikkoja ei tarvitsisi 
täyttää tuomalla työvoimaa 
muualta, vaan niin, että pai-
kalliset yritykset pystyisivät 
ne täyttämään. Työpaikat ei-
vät synny pelkästään niille 
paikkakunnille, joissa suur-
hankkeet toteutuvat. Tästä 
pitää huolen kerrannaisvai-
kutus, jonka tuotantoketju 
on pitkä.

Lapin ja Suomen yrittä-
jissä tehdään tänä vuonna 
sääntöuudistuksia, joiden 
tarkoitus on tehdä yrittäjä-
järjestöstä entistä mielen-
kiintoisempi ja tehokkaampi 
edunvalvojajärjestö. Näitä 

valmistellessa me Lapin Yrit-
täjien hallituksessa olemme 
tulevia vuosia varten ra-
kentaneet kultaisen kolmi-
on, jonka kunta ja paikalliset 
yrittäjät yhteistyöllään teke-
vät.

Tässä kolmiossa haaste 
kunnalle on se, että päättäji-
en pitää keskittyä tekemään 
kunnasta mielenkiintoinen 
paikka asua. Työnantajan 
rooli on viime vuosikymme-
ninä muuttunut kovasti ja 
nykyään ne työnantajat, jotka 
onnistuvat tekemään firmas-
taan mielenkiintoisen pai-
kan työskennellä, näyttävät 
saavan parhaat ja pysyvim-
mät työntekijät. Mitä enem-
män yrityksiä on yrittäjien 
paikallisyhdistyksen jäsene-
nä, sitä vahvempi vaikuttaja 
järjestö on. Tämä vahva liike-
elämän tarpeita ymmärtävä 
paikallisyhdistys luo sitten 
yhdessä kunnan kanssa edel-
lytykset monipuoliselle ja 
kannattavalle yritystoimin-
nalle, jolloin kuntalaisille on 
riittävästi työtä ja hyvinvoin-
tia tarjolla.

Miten tulevaisuudessa 
voidaan ylläpitää tätä posi-
tiivista jatkumoa? Tähän La-
pin Yrittäjissä vastaukseksi 
on löydetty ainoastaan yrit-

täjäkasvatuksen lisäämi-
nen tehostamalla kouluissa 
yrittäjäopetusta. Nykyinen 
yrittäjävalmennus ei ole riit-
tävästi vastannut tähän haas-
teeseen.

Olen kiitollinen, että saan 
olla mukana monessa jatku-
vaan oppimiseen tähtääväs-
sä työryhmässä, puhumassa 
koulujen edustajille tästä on-
gelmasta, sekä kiitollinen 
siitä, kuinka hienosti eri kou-
lujen edustajat ovat ongel-
man todellisuuden nähneet 
ja kuinka he ovat osaltaan 
halukkaita koulutusta tältä 
osin tehostamaan.

Kun mietitään mitä halu-
amme olla tulevaisuudessa, 
ei ole oikea toiminta moit-
tia nykyisyyttä. Nykyisyys 
on menneisyydessä tehty-
jen asioiden summa. Samal-
la tavalla jatkaen tulos pysyy 
varmasti edelleen ennallaan. 
Oli kyseessä järjestön, yrityk-
sen, kunnan, koulutuksen tai 
vaikka oman henkilökohtai-
sen toiminnan kehittäminen, 
muutosta haluavan tulee 

muuttaa radikaalisti men-
nyttä toimintamallia.

Helmikuun lopulla vie-
raillessani Simon Yrittäji-
en vuosikokouksessa, piti 
kunnanjohtaja Vivi Martti-
la hyvän esityksen koskien 
kunnan kehittämistä tulevai-
suudessa. Esityksen jälkeen 
voin rehellisesti sanoa, että 
kunta vastaa jo haasteeseen 
siitä, että Simo olisi entistä 
mielenkiintoisempi paikka 
asua ja loisi entistä parem-
mat edellytykset yritystoi-
minnalle. 

Hiivaa joukkoon, niin kyl-
lä se kunnolla käyntiin läh-
tee!

Marko Vuorinen

Simossa on hyvä pöhinä

Lapin Yrittäjien puheenjohtaja 
ja Suomen Yrittäjien hallituk-
sen jäsen
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Simo on tutkitusti Suomen il-
mastopositiivisin kunta. Suo-
men ympäristökeskuksen 
hinku-laskelmissa lasketaan 
kompensaatiota kunnas-
sa tuotetusta tuulisähköstä, 
minkä ansiosta Simon kun-
nan hiilidioksidipäästöt ovat 
suorastaan negatiivisia - ai-
noana Suomessa. 

Sijaintimme yhdistetty-
nä upeaan luontoon tarjoaa 
kilpailukyiset puitteet yrit-
tämiselle ja viihtyisälle asu-
miselle. Simon asemankylän 
teollisuusalueen laajennus 

Uusia ja puhtaita tuulia Simossa!
etenee ja kaavoitus käynnis-
tetään tämän vuoden aika-
na. Maa-alueita hankittiin 
tähän tarkoitukseen viime 
vuoden aikana. Vapaita teol-
lisuustontteja löytyy pikai-
sesti vielä Maksniemestä ja 
Ranuantien varrelta. Karsik-
koniemen teollisuusalueen 
kaava valmistui v. 2018 ja 
se mahdollistaa megaluokan 
teollisuushankkeet. Tekijät 
tervetuloa Simoon!

Ilmasto- ja elinkeinopo-
sitiivisuuden lisäksi Simon 
kunta haluaa rohkaista vau-

varahan turvin lapsiperheitä 
arjessa. 5 000 euron vauvara-
han maksaminen viiden vuo-
den aikana toteutetaan 
kolmen vuoden kokeiluna. 
Toivomme tämän lisävään 
kuntamme elinvoimaa ja sa-
malla pitovoimaa!

Yhteistyö yrittäjäjärjestön 
kanssa on antoisaa, toimivaa 
ja tärkeää! Haluamme osal-
tamme edistää yrittäjyyttä 
ja yrittäjiä tukevaa toimintaa 
aidosti, yhteiset voimava-
ramme yhdistäen. Uskon, 
että yhdessä olemme paljon 

enemmän!
Aurinkoista ja valoisaa 

kevättä kaikille!

Vivi Marttila, 
kunnanjohtaja, 
Simon kunta

– Yhteistyö yrittäjäjärjestön 
kanssa on antoisaa, toimivaa 
ja tärkeää, toteaa Viivi Marttila.

Päätoiminen pienituloinen 
yrittäjä on oikeutettu palkan-
saajan tavoin asumistukeen ja 
toimeentulotukeen. Yle uu-
tisoi kasvavasta ongelmasta, 
jossa etenkin pätkätyöläiset 
ja ”silpputyötä” tekevät elä-
vät köyhyysrajalla ja joutuvat 
turvautumaan töidensä ohel-
la sosiaaliturvaan.

Suomen Yrittäjien työ-
markkina-asioiden päällik-
kö Harri Hellstén muistuttaa, 
että pienituloisella päätoi-
misella yrittäjällä on oikeus 
samoihin etuuksiin kuin pal-
kansaajalla.

– Asumistukea ja toimeen-
tulotukea maksetaan koko 
ruokakunnalle eli etuuden 

Köyhyys kalvaa yksinyrittäjiä – Tiedätkö oikeutesi, jos rahat eivät riitä?
suuruuteen vaikuttaa myös 
se, mitä muut perheenjäsenet 
tekevät.

– Asumistuki myönnetään 
asumisesta aiheutuvien ku-
lujen kattamiseen ja sen suu-
ruuteen vaikuttavat myös 
asunnon ominaisuudet sekä 
muun muassa asuinpaikka-
kunta. Toimeentulotuki on 
viimesijainen etuus, jota mak-
setaan yleensä vain lyhyt-
aikaisesti ja tavoitteena on 
ohjata henkilö ”oikeammille” 
etuuksille, Hellstén selvittää.

Haasteena palvelualojen 
kausiluonteisuus
Ylen mukaan Suomes-
sa ”palkkatyököyhyys” 

koskettaa useimmiten 
naisenemmistöisillä palvelu-
aloilla työskenteleviä osa-ai-
katyöntekijöitä. Joukko on 
laajentunut myös kevyt- ja 
yksinyrittäjillä.

Matkailu- ja ravintola alaa 
edustavan Mara ry:n toimi-
tusjohtaja Timo Lappi pe-
rusteli ongelmaa Yle aamu 
-ohjelmassa osittain palvelu-
alan kausiluonteisuudella.

– Varsinkin ravintola-alan 
ongelma on se, että palvelui-
den kysyntä vaihtelee paljon 
kuukausittain, jopa päivit-
täin. Alan henkilöstökulut 
ovat suuret verrattuna teolli-
suuteen. Työntekijöitä ei ole 
varaa pitää yhtään enempää 

kuin on asiakkaita. Yritysten 
kannattavuus on heikko, pal-
kankorotusvaraa ei yksinker-
taisesti ole.

Lapin mukaan palveluita 
ei voi tehdä varastoon toisin 
kuin tuotevaltaisilla teolli-
suuden aloilla.

– Toki palvelualan yrittäjät 
toivovat, että kysyntää riittäi-
si päivittäin niin paljon, että 
he voisivat palkata enemmän 
työntekijöitä. Samaan aikaan 
työntekijäpula on merkittävä 
etenkin pääkaupunkiseudul-
la, Lappi muistuttaa.

Runsaat 20 prosenttia 
ansaitsee alle 1000 euroa
Suomen Yrittäjien tekemän 

Yksinyrittäjäkysely 2019:n 
mukaan yksinyrittäjien tulo-
taso on pysynyt suunnilleen 
samalla tasolla kuin edelli-
sessä kyselyssä. Tulotaso on 
edelleen matala. Kaikista vas-
tanneista 22 prosenttia kertoo 
ansaitsevansa alle 1000 euroa 
kuukaudessa ja 26 prosent-
tia 1000–2000 euroa kuukau-
dessa.

– Kaikkiaan siis 48 pro-
senttia kyselyyn vastanneis-
ta yksinyrittäjistä ansaitsee 
kuukaudessa alle 2 000 euroa. 
Kolme vuotta sitten tehdys-
sä edellisessä kyselyssä heitä 
oli 51 prosenttia, eli osuus on 
pienentynyt kolme prosent-
tiyksikköä, Suomen Yrittäjien 

toimialapäällikkö Mika Hä-
meenniemi laskee.

Päätoimisista yksinyrittä-
jistä 41 prosenttia kertoi ky-
selyssä tienaavansa alle 2 000 
euroa bruttona. Kolme vuot-
ta sitten tämän joukon osuus 
oli 45 prosenttia. Vastaajajou-
kosta naisia on 58 prosenttia 
ja miehiä 41 prosenttia.

– Tulosten mukaan pie-
nituloisuus on hyvin yleistä 
yksinyrittäjien keskuudessa. 
Tilanne on pysynyt samal-
la tasolla jo pitemmän aikaa. 
Monella yksinyrittäjällä tulot 
myös muodostuvat useam-
masta ”pienestä purosta” eli 
useammalta alalta, Hämeen-
niemi jatkaa. 

Ihmisten pitää päästä hoitoon 
sinne, missä sote-palveluiden 
työntekijät ovat, eli yrityk-
siin, yhdistyksiin ja julkiseen 
terveydenhuoltoon. – 7 päi-
vän hoitotakuu saavutetaan 
vain ohjaamalla ihmiset kaik-
kiin näihin palveluntarjoajiin, 
eli luomalla monituottajamal-
li, Suomen Yrittäjien puheen-
johtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-
uudistus on yksi hallituksen 
suurimmista urakoista. Halli-
tuksen tavoite on, että hoitoon 
pääsee seitsemässä päivässä.  

– Tämä onnistuu vain, jos 
palveluiden tuottajiksi otetaan 
myös yritykset ja järjestöt, Mä-
kynen sanoo.   

Sote-yrityksiä Suomessa 
on 18 197. Alalla työskentelee 
nyt yli 400 000 henkeä. Heis-
tä 80 000 henkeä työskentelee 
yrityksissä. Suomen Yrittäjissä 
on mukana kymmenen sote-
alan toimialajärjestöä. 

– Hallituksen on luotava 
selkeä näkemys, miten huo-
lehditaan sote-palveluiden 
toimivuudesta, saatavuudes-
ta, laadusta ja tehokkuudesta. 
Nämä yritykset tarvitaan var-
sinkin, kun hoivan kysyntä 
vain kasvaa, Mäkynen jatkaa.  

Hoitotakuu ei onnistu ilman yrittäjiä

Yrityksiä tarvitaan, jot-
ta palveluita saa kaikkialla 
Suomessa.  Suomi tarvitsee 
aidon monituottajamallin 
myös varmistamaan sote-
palveluiden alueellisen kat-
tavuuden. Kun sote-palvelut 
siirtyvät aikanaan maakun-
nille, käy huonoimmillaan 
niin, että vain julkisesta tuo-
tannosta huolehditaan.  

– Jos kilpailua ei ole, eivät 
yrittäjät voi auttaa asiakkai-
ta tai kirittää julkista sote-tuo-
tantoa paremmalla laadulla 
tai tehokkuudella, Suomen 
Yrittäjien varatoimitusjohtaja 
Anssi Kujala sanoo. 

Yrittäjät linjaa Yrittäjien 
sote -ohjelmassaan, että maa-
kunnalle pitää asettaa vastuu 
sote-markkinoiden toimivuu-
desta huolehtimisesta. Se tar-
koittaa, että asiakkaalla pitää 
tavallisimmissa palveluissa 
olla valinnanvaraa siinä, mis-
sä asioi.  

– Asiakas voi valita hoi-
topaikkansa esimerkiksi sen 
perusteella, mistä vapaa aika 
löytyy nopeimmin. Aikojen 
saatavuus on selvitysten pe-
rusteella yleisin syy, minkä 
perusteella asiakas tekee pää-
töksensä, Kujala sanoo. 

Onko yritykseksi kasvuha-
kuinen yritys, jolla on tar-
ve pienehköön rahoitukseen 
nopeasti? Pankkisi voi hakea 
lainan vakuudeksi Finnve-
ran pk-takauksen.

Finnveran pk-takaus on 
yritykselle vakuudeton 80 
prosentin takaus pankkilai-
nalle. Prosessi on helppo ja 
nopea. Ota yhteyttä omaan 
pankkiisi – pankki hoitaa ta-
kauksen hakemisen yrityk-
sen puolesta.

Näihin tilanteisiin  
pk-tapaus sopii:
Pk-takauksella voidaan taata 
uutta luottoa, 
– joka on 12 500 euroa–150 
000 euroa 
– jonka käyttötarkoitus on 
investoinnit, käyttöpääoma 
tai tuotekehitys
– jonka laina-aika on 1–10 
vuotta, mahdollisuus 2 va-
paavuoteen lainan alussa.

Pk-takauksen taustalla on 

Pk-takaus on vastaus pienehköön 
rahoitustarpeeseen

Euroopan investointirahas-
ton COSME-ohjelman vas-
tatakaus, joka mahdollistaa 
sen, ettei sinun tarvitse antaa 
takausta tai yrityksesi antaa 
vakuutta Finnveralle. Huo-
maa kuitenkin, että pank-
ki yleensä edellyttää omalle 
osuudelleen vakuutta. Täs-
tä vakuudesta yrittäjä sopii 
pankin kanssa rahoitusneu-
vottelussa.

Tarkista, täyttääkö  
yrityksesi pk-takauksen 
ehdot
Yrityksen ja sen vastuuhen-
kilöiden luottotietojen on ol-
tava kunnossa, ja yrityksen 
on oltava vähintään luokkaa 
A Suomen Asiakastiedon Ra-
ting Alfa -luokituksessa. Yri-
tyksestä yli puolet on oltava 
henkilöomistuksessa, eikä 
yrityksellä saa olla rästejä 
millekään rahoittajalle.

Pk-takauksen toimitus-
maksu on 1 % myönnettä-

vän takauksen määrästä. 
Pk-takauksen takausprovisio 
määräytyy Suomen Asiakas-
tiedon yritykselle antaman 
Rating Alfa -luokituksen pe-
rusteella seuraavasti: 
– Luokissa AAA tai AA+ ta-
kausprovisio on 0,95 % p.a.
– Luokassa AA  takausprovi-
sio on 1,75 % p.a.
– Luokissa A+ ja A takaus-
provisio on 3 % p.a.

Takausprovisio peritään 
kolmen kuukauden välein 
laskutushetken takaussal-
don mukaan. Tämän lisäksi 
pankki perii luotosta yleisen 
käytäntönsä mukaisen koron 
ja kulut.

Pk-takausta ei voi käyt-
tää yrityskauppojen eikä toi-
mitilojen hankintoihin, eikä 
pk-takaus sovellu viennin 
rahoittamiseen. Näihin tar-
peisiin sopivat muut Finnve-
ran rahoitustuotteet.

Jos yritykselläsi on jo 
Finnveran aloittaville yrityk-

sille suunnattu alkutakaus, 
voit nyt yrityksesi ollessa yli 
3-vuotias hyödyntää myös 
Finnveran pk-takauksen.

Pk-takaushakemuksen 
käsittelyaika on Finnverassa 
pari pankkipäivää.

Pk-takaus on vakuude-
ton – Lue mitä se tarkoittaa: 
https://www.finnvera.fi/
finnvera/uutishuone/artik-
kelit/pk-takaus-on-vakuu-
deton-tata-se-tarkoittaa
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Vaelluskala halutaan palauttaa 
Iijokeen-keinoista eri näkemyksiä

Raasakan voimalaitospadon 
kalatielle tulee mittaa reilut 
500 metriä.

Lohi lisääntyy ja talvehtii vanhassa uomassa, Raasakan kalatie on hukkainvestointi, Risto Tolonen 
totesi.

Eero Alaraasakka ei uskonut vanhan uoman ka-
latieratkaisun voivan maksaa yli 30 miljoonaa 
euroa.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias 
Ojalehto toivoi kiihkotonta ja rakentavaa kes-
kustelua.

Nätteporin auditoriossa 
26.2. pidetty yleisöluento 
”Vaelluskalauomista ja alas-
vaellus” sai iiläiset sankoin 
joukoin liikkeelle. Tilaisuu-
den avannut Pohjois-Pohjan-
maan maakuntahallituksen 
puheenjohtaja Matias Oja-
lehto totesi kala-asioiden he-
rättävän tunteita ja toivoi 
hyvää ja rakentavaa keskus-
telua aiheesta.

– Vaelluskalan palaut-
taminen Iijokeen ei ole yk-
sinkertainen asia. Erilaisia 
näkemyksiä on opittava 
kunnioittamaan ja hyvällä 
yhteistyöllä etsittävä ja löy-
dettävä yhteisiä näkemyksiä. 
Vain niin voimme tavoittees-
sa onnistua, Ojalehto totesi.

Projektipäällikkö Mirko 
Laakkonen Pohjois-Pohjan-
maan liitosta esitteli Iijo-
en kalatiesuunnitelmia ja 
alasvaellusratkaisuja.  Hän 
valotti Iijoen vaelluskalakär-
kihanketta ja siihen liittyen 

tehtyjä toimenpiteitä, mu-
kaan lukien kalatiehankkeet 
ja alasvaellusratkaisut.  Yli-
siirtoja ei ole voitu toteut-
taa vuosina 2018-2019, joten 
niiden hän toivoi tulevai-
suudessa jatkuvan. Vanhan 
uoman toimenpiteistä Laak-
konen kertoi Raasakan ja 
Maalismaan vanhoilla uomil-
la tehdyistä parannuksista. 
Smolttien alasvaellusratkai-
suista esillä oli muun muas-
sa Haapakoskelle toteutettu 
smolttien ohjausaita.

Iissä puhuttaneista ka-
latieratkaisuista Mirko 
Laakkonen esitteli monin 
havainnekuvin Raasakan 
voimalaitospadon kalatien ti-
lannetta ja suunnitelmia.

– Kalatie on kilpailutet-
tu kerran ja kustannustaso 
oli huomattavasti korkeampi 
kuin suunniteltu. Tarkenta-
va rakennussuunnitelma on 
käynnissä, Laakkonen totesi.

Raasakan voimalaitospa-

don kalatien mitoittava pu-
dotuskorkeus on 21,5 metriä 
ja kalatiestä tulee 510 met-
riä pitkä pystyrakokalatie. 
Kalojen houkuttelemiseksi 
kalatien suulle hukutusvir-
taamaa voidaan pumppaa-
malla lisätä 8kuutiometriin 
sekunnissa. Kalatien virtaa-
ma on säädettävissä 0,5 ja 2 
kuutiometrin välillä sekun-
nissa.

– Raasakan vanhaa uo-
maa tulee kehittää jat-
kossakin hyviin toimivan 
Raasakan vanhan uoman 
yhteistyöhankkeen avulla, 
jossa ovat mukana Iin kun-
ta, PVO-Vesivoima Oy, sekä 
Etelä- ja Pohjois-Iin jakokun-
nat, Mirko Laakkonen kertoi 
näkemyksenään.

Laakkosen mielestä vanha 
uoma ei sellaisenaan sovellu 
ensisijaiseksi vaellusreitiksi, 
koska virtaamaa pitäisi pys-
tyä nostamaan huomattavas-
ti, eikä se näytä realistiselta.

-Kalatieratkaisuja on mo-
nia, mikä on paras kussakin 
kohteessa, vaihtelee paljon. 
Iijoella merilohi ja -taimen 
pyritään palauttamaan kes-
ki- ja yläjuoksun luontaisil-
le lisääntymisalueille. Siksi 
on tärkeää rakentaa kalatiet 
niin, että nousu on mahdol-
lisimman tehokasta.

Ympäristövirtaamista 
ja luonnonmukaisista ohi-
tusuomista puhunut maise-
ma-arkkitehti Jukka Jormola 
Interenv Oy:stä puhui 2020 
luvun ympäristöpolitiikasta 
YK:n ekologisen kunnostuk-
sen vuosikymmenenä. 

– Vesivoima on heiken-
tänyt eniten vesistöjen eko-
logista tilaa Suomessa. 
Vesipuitedirektiivi vuodelta 
2000 edellyttää vesistöt saa-
taviksi hyvään ekologiseen 
tilaan. Periaatteessa vaellu-
sesteet pitää purkaa, mikäli 
löytyy ympäristön kannal-
ta parempia keinoja tuottaa 

energiaa, Jormola totesi, vii-
taten muun muassa tuuli-
voiman, jossa säätövoiman 
tarve vähenee akkujen ja säh-
kövarastojen kehittyessä.

Jormola toi esille myös 
EU-komission vaatimukset 
Suomen voimalaitoslupien 
ja -velvoitteiden uusimises-
ta ajanmukaisiksi. Tässä yh-
teydessä on luotava vapaat 
vaellusyhteydet ylä- ja ala-
juoksun suuntaan. Hänen 
näkemyksensä mukaan Raa-
sakan vanhaan uomaan saisi 
luonnonmukaiset ohitusuo-
mat suhteellisen pienillä 
kustannuksilla, samalla saa-
taisiin merkittävät määrät 
poikastuotantoon soveltuvia 
alueita.

Mirko Laakkosen mieles-
tä alasvaellusreitit on joka ta-
pauksessa tehtävä erikseen, 
eivätkä edes luonnonmukai-
set kalatiet toimi hyvin alas-
vaellusreitteinä.

– Sekä kalateiden, että 
alasvaellusreittien rakenta-
misessa tulee ensisijaisesti 
huomioida niiden toimivuus, 
mutta myös muita seikko-
ja, kuten kustannukset, maa-
perä, muu rakennuskanta ja 
maanomistus. 

Vanha uoma kalatienä
Keskustelussa monet puhui-
vat vanhan uoman puolesta 
ja mahdollisuudesta tutkia 
sen soveltuvuutta kalatieksi, 
sekä lisäveden tarvetta van-
hassa uomassa.

– Lohi todistettavasti li-
sääntyy vanhassa uomassa ja 
selviää talven yli. Raasakan 
kalatie on kallis ja turha in-
vestointi. Rakentamalla ym-
päristövoimalaitos Raasakan 
säännöstelypadolle, pystym-
me parantamaan vanhan 
uoman veden laatua ja kun-
nostamaan luonnonmukai-
set kalatiet, Risto Tolonen 
totesi.

Jukka Tuohino Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukses-
ta totesi vesivoiman olevan 
tärkeä toimija Iijoelle ja piti 
yhteistyöhankkeita parhai-
na, vaikkakin hitaina vauh-
dittamaan vaelluskalojen 
palauttamista Iijokeen.

– Mielestäni Iijoella on 
jopa poikkeuksellisen hyvät 
edellytykset yhteistyön on-
nistumiselle, Tuohino totesi.

Eero Alaraasakka ihmet-
teli, kuinka vanhan uoman 
käyttämiseen luonnonmu-
kaisena kalatienä on saatu 
kustannuslaskelmissa mu-
kaan 30 miljoonaa euroa 
maksava voimalaitos. Hänen 
mielestään pienvoimalai-
tos ei voi maksaa kymmeniä 
miljoonia euroja.

Mirko Laakkonen kom-
mentoi kulujen syn-
tyvän vanhan uoman 
muokkaamisesta lohikalojen 
poikastuotantoalueeksi, uu-
den voimalaitoksen rakenta-
misesta säännöstelypadolle 
sekä putouskorkeuden me-
netyksestä (tuotantotappiot) 
suhteessa Raasakan voima-
laitokseen. 

Vanhan uoman varrella 
asuva Matti Moisejeff vaa-
ti joen kunnostamista ja lisä-
virtaamaa uomaan.

– Joki on ollut meille hen-
kireikä, mutta nyt vanha 
uoma on lähinnä jäteallas. 
Miksi voimayhtiö pyrkii siir-
tämään velvoitteitaan joen 
kunnostamisesta veronmak-
sajille, Moisejeff kysyi.

Yhteenvetoa illasta tehnyt 
maakuntahallituksen vara-
puheenjohtaja Mika Flöjt ih-
metteli, miksi Raasakkaan 
suunnitellun kalatien kus-
tannuksista ei anneta tarkkaa 
tietoa. Hän totesi avoimen 
tiedonsaannin olevan kaiken 
päätöksenteon perustan. 

Paikalla olleista valtaosa 
haluaisi kalatien rakentamis-
ta luonnonmukaisena van-
han uoman kautta, vaikka 
sen reaalisuutta onkin epäil-
ty tarvittavan vesimäärän ja 
niistä muodostuvien kustan-
nusten vuoksi. MTR
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Vuonna 2013 uuden tule-
misensa kokeneet Iin Jää-
ravit toteutuvat alkutalven 
lauhoista säistä huolimatta 
tulevana lauantaina kanta-

Iin Jääravit toteutuvat kantavalla jäällä

Ravintolavastaava Pirkko Hanhisalo, kilpailunjohtaja Matti Tiiro ja päälähettäjä Vesa Hanhisalo jut-
tutuokiossa Jaakko ja Jouni Ikosen kanssa. Jaakko ja Jouni hyödynsivät raviradan sisälle jäädytettyä 
retkiluistelurataa aurinkoisena lauantaina viikko ennen jääraveja. Jäätä on 58 senttimetriä, Pinja, Matti ja Kiia Tiiro toteavat.

KulttuuriKauppilan hel-
mikuun residenssitaiteilija 
Outi Koiviston näyttelyko-
konaisuus tutkii paikkojen 
kieltä ja nimistön yhteneväi-
syyksiä, vuorovaikutusta ja 
historiaa. 

Olhava on noin 150 asuk-
kaan kylä Iissä, jossa on 
myös Olhavanjoki. Olhava 
on karjalankieltä ja tarkoit-
taa notkoa ja rotkoa, yleen-
sä vesipohjaista paikkaa. 
Olhava (ven. Во́лхов, Vol-
hov) on myös kaupunki Le-
ningradin alueen Olhavan 
piirissä Venäjällä, joka si-
jaitsee Olhavanjoen varrel-
la 122 kilometriä Pietarista 
itään. Nimistön tutkijoiden 
mukaan paikannimien kult-
tuurinen tehtävä on usein 
perinteiden ja uskomusten 
siirtäminen. Nimeämista-
pahtuma on lisäksi osoitus 
paikan haltuunotosta: uu-
sille asuinpaikoille siirty-
neet ovat aina kuljettaneet 
mukanaan paikannimistöä 
uusiin kotimaihin. Nimellä 
paitsi otetaan haltuun, myös 
säilytetään muisto entises-
tä, ikään kuin aikaisemmin 
tuntemamme paikan henki 
ja siihen liittyneet asiat voi-
taisiin siirtää nimen mukana 
uuteen paikkaan.

Kuvataiteilija Outi Koi-
visto on hyödyntänyt työs-
kentelyssään erilaisia 

”Olhava Volhavan kartalta nähtynä” 
-näyttely KulttuuriKauppilassa

60-luvulla vaikuttaneiden 
taiteilijoiden, Situationis-
tien, kehittämiä metodeja 
tilan tutkimiseen. Koivisto 
on Iin Olhavassa kulkies-
saan suunnistanut tukenaan 
Venäjän Olhavan kartta. 
Projektin jatkuessa kevääl-
lä 2020 taiteilija hyödyn-
tää vastaavasti Iin Olhavan 
karttaa Venäjällä, tuoden 
tällä tavoin paikkoja tois-
tensa yhteyteen, sekä uutta 
näkökulmaa ja katsontata-
paa jo entuudestaan tuttuun 
paikkaan.

Koivisto on iiläislähtöi-
nen, nykyisin helsinkiläis-
tynyt kuvataiteilija, joka on 
jo pitkään työskennellyt eri 
piirtämisen ja kirjoittamisen 
keinoin keskittyen maise-
man, paikkakokemuksen ja 
kielen teemoihin. Kulttuuri-
Kauppilan residenssijakso ja 
näyttely ovat osa Koiviston 
laajempaa taiteellisen tut-
kimuksen väitöskirjaa Aal-
to-yliopistossa nykytaiteen 
alueella. KulttuuriKauppi-
lan näyttelyssä nähdään hel-
mikuun residenssijakson 
työskentelyn tuloksia. Näyt-
tely jatkuu lauantaihin 7.3. 
saakka.

– Pitkäaikainen haave 
toteutui, päästessäni työs-
kentelemään vanhaan ko-
tikuntaani. Täällä vietin 
suurimman osan lapsuudes-

tani ja kävin kouluja. Vaik-
ka paikkakunta on tuttu, 
oli jännittävää saada tämä 
mahdollisuus Kulttuuri-
Kauppilan residenssissä, 
Outi toteaa.

KulttuuriKauppilan resi-
denssijakso ja näyttely ovat 
osa Koiviston laajempaa tai-
teellisen tutkimuksen väi-
töskirjaa Aalto-yliopistossa 
nykytaiteen alueella. Kult-

Iiläistaustaisen kuvataiteilija Outi Koiviston ”Olhava Volhavan kartalta nähtynä- näyttely” on esillä KulttuuriKauppilassa hiihtoloma-
viikon ajan.

tuuriKauppilan näyttelyssä 
nähdään helmikuun resi-
denssijakson työskentelyn 
tuloksia.

Maaliskuussa Outi vie-
railee viikon Venäjän Olha-

vassa apuaan Iin Olhavan 
kartta. Työskentelyjaksojen 
tulokset esitellään kokonai-
suudessaan näyttelyssä Gal-
leria Huudossa Helsingissä 
kesäkuussa 2020. MTR

valla jäällä Illinsuvannol-
la.

– Olimme 18 vuotta Iis-
sä ilman jääraveja. Sen jäl-
keen olosuhteet ovat vain 

kerran estäneet ravien jär-
jestämisen eli nyt ravataan 
seitsemättä kertaa uuden 
alun jälkeen. Jäätä on 58 
senttimetriä, eikä lumesta 

ole ollut järjestelyille hait-
taa, kilpailunjohtaja Mat-
ti Tiiro toteaa viikko ennen 
raveja.

Iin Jääraveissa on seit-

semän hevoslähtöä ja yksi 
ponilähtö, joihin Rannikon 
Hevosseura odottaa yh-
teensä noin neljääkymmen-
tä hevosta ja ponia. Yleisöä 

paikalle odotetaan useita 
satoja, auringon helliessä 
jopa tuhatta. MTR
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Iin Yrityksen voimanostajat 
Tatu Hänninen ja Suke Huo-
vinen esiintyivät vahvasti 
klassisen penkkipunnerruk-
sen SM-kisoissa Salossa 21-
23.2.

Tatu nosti kultaa M23 
93kg sarjassa tuloksella 
147,5kg, lyöden toiseksi tul-
leen Simon Alvarezin PiKe 
12,5kilolla.

M70 93kg sarjassa käy-
tiin tiukka kisa kolmen 
kärkinostajan välillä. Mes-
tariksi punnersi Seppo 

Iin Yrityksen voimanostajat 
mitalikunnossa penkki-
punnerruksen SM-kisoissa

Suke Huovinen saavutti pronssia ja Tatu Huovinen kultaa klassi-
sen penkkipunnerruksen SM-kisoissa Salossa.

Komppa HartVo tuloksel-
la 130kg. Reino Wahlroos 
SalVo ja Suke Huovinen 
IiY saavuttivat molemmat 
tuloksen 125kg. Hivenen 
kevyempänä Reino pokka-
si hopeamitalin, Suken si-
joittuen samalla tuloksella 
pronssille.

– Hyvin meni, vaik-
ka vaaka kohdallani hope-
an pronssiksi ratkaisikin, 
kertoo Suke, iloiten samal-
la valmennettavansa Tatun 
mestaruudesta. MTR

Illinsuvannolle juuri sopi-
vasti hiihtoloman alkuun 
valmistunut retkiluistelu-
rata oli heti lauantaina ah-
kerassa käytössä. Pienet ja 
isommat luistelijat kiersivät 
rataa auringon helliessä. 
Osa oli liikkeellä sauvojen 
kera ja monelle kierroksia 
kertyi yli kymmenen. 

Radan jäädyttämisestä 
luistelijat antoivat varauk-
setonta kiitosta Iin kunnan 
liikuntapaikkojen hoitajille. 
Samalla kiiteltiin Rannikon 
Hevosseuraa, jonka olivat 
antaneet jäädytysluvan ret-
kiluisteluradalle jo ennen 
Iin Jääraveja, jotka ravataan 
tulevana lauantaina. MTR

Illinsuvannon retkiluistelurata saa kiitosta

Illinsuvannon retkiluisteluradalla on tilaa kaiken ikäisille ja tyyli on vapaa.
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Iin Ommaisraadissa 18.2. 
keskusteltiin omaishoitaji-
en asemasta ja opastettiin 
omaishoidon tuen hakemi-
sesta ja sopimuksen teke-
misestä. Samalla pohdittiin 
mitä vaikuttamistyöllä on 
saatu aikaan ja esiteltiin 
edellisen Ommaisraadin 
tuotoksista. Ommaisraadin 

Ommaisraati tärkeä vaikuttamiskanava
järjestävät yhdessä Oulun 
seudun omaishoitajat ry, 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
ja Iin seurakunta.

– Ommaisraati - keskus-
telutilaisuuteen ovat terve-
tulleita kaikki omaistaan 
hoitavat ja ajankohtaisista 
omaishoidon asioista kiin-
nostuneet, omaishoitajien 
parissa työtä tekevät am-
mattilaiset, vapaaehtoiset 
sekä luottamushenkilöt. Ti-
laisuudet ovat kaikille avoi-
mia ja Ommaisraateihin 
voi tulla myös hoidettavan 
kanssa. Ommaisraadissa 
käyty keskustelu kooste-
taan ja viedään eteenpäin 
Iin kunnan päättäjien käsi-
teltäväksi, Minna Hernberg 
Oulun seudun omaishoita-
jista kertoi.

Edellisen Ommaisraa-
din yhteenveto oli saatettu 
tiedoksi muun muassa Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
palvelutuotantolautakun-
nalle. Lautakunnan iiläiset 
jäsenet oli samalla kutsut-
tu mukaan Ommaisraatiin 
kuulemaan ja keskustele-
maan. Kutsutuista lautakun-
nan jäsenistä paikalla oli 
Teijo Liedes.

Palveluesimies Sari Vitik-
ka Oulunkaaren kuntayh-
tymästä esitteli edellisen 
Ommaisraadin osanottajien 
vastauksista kootun yhteen-
vedon.

– Kaikki kokivat itsensä 
tervetulleiksi ja mielipiteen-
sä arvostetuksi, sekä kokivat 
omaishoitajien ja päättäjien 
kohtaamisen hyvänä. Om-
maisraadissa tuli tunne vai-
kuttamisesta ja lähes kaikki 
vastaajat aikovat jatkossakin 
osallistua Ommaisraateihin, 
Sari kertoi.

Omaishoidon tuki koet-
tiin vähäiseksi työmäärään 
nähden ja tuen hakemis-
ta pidettiin hankalana, sekä 
kriteerejä saamiselle epäsel-
vinä.

– Omaishoitajan arvos-
tus ei vastaajien mielestä 
näy palkkiossa, ainoastaan 
puheissa, Sari Vitikka huo-
mautti.

Monelta omaishoitajalta 
jää vapaat pitämättä. Hoi-
dettava ei aina suostu läh-
temään kotoa tai ottamaan 
tukea vastaan.  Hoidettavaa 
ei myöskään aina raskita jät-
tää sijaishoitoon. Omaishoi-
tajat toivovatkin entistä 

Seurakunnan diakonissa Sanna Karppisen johdolla jumpattiin aivojen ja kätten yhteistoimintaa las-
ten lorun tahtiin.

Iin Ommaisraati kokoontui Iin Järjestötalolla.

Palveluesimies Sari Vitikka kä-
dessään juuri painosta tullut 
Iin ikäihmisten palveluopas. 
Opasta on saatavilla muun mu-
assa Iin kunnanviraston palve-
lupisteestä ja se löytyy myös 
Oulunkaaren nettisivuilta.

enemmän ammattitaitoisia 
sijaisia ja riittävän tuttua si-
jaishoitajaa. Tilapäishoito-
paikkoja toivotaan lisää, 
samoin tehokkaampaa tie-
dottamista tarjolla olevista 
palveluista.

Omaishoitajat toivovat 
kohtaamis- ja kahvittelu-
paikkoja, erilaisia kerhoja, 
yhteislaulutilaisuuksia, sekä 

lisää yhteistyötä naapuri-
kuntien kanssa tapahtumi-
en osalta.

– Ommaiskahvila on 
kaikille omaistaan hoita-
ville suunnattu matalan 
kynnyksen kohtaamispaik-
ka, joka pitää sisällään mo-
nipuolista ja ajankohtaista 
tietoa omaishoitoon liit-
tyvissä asioissa. Seuraa-

va Ommaiskahvila on Iissä 
toukokuussa, Minna Hern-
berg totesi.

Sari Vitikka puolestaan 
kertoi suunnitelmissa ole-
van omaishoitajien yhteis-
laulutilaisuuden pitämisen 
Nätteporin rannassa kesän 
aikana. MTR

Loppuvuodesta 2019 uu-
siin tiloihin siirtynyt Fysios 
Ii esitteli toimintojaan kak-
kukahvien kera, järjestämällä 
avoimien ovien tapahtuman 
helmikuun lopulla. Tarjolla 
oli ilmaisia hierontasessioita, 
kehonkoostumismittauksia ja 
laitteisiin tutustumisia. Tyy-
pillisimpiä fysioterapeutin 
ratkaisemia ongelmia ovat 
erilaiset niska-hartiaseudun 
kivut. Fysioterapiaan tullaan 
usein myös selkäongelmissa, 
kuten välilevyn pullistuma, 
iskias tai noidannuoli. Fysi-
os Ii hoitaa myös alaraajaon-
gelmia, kuten juoksijan polvi, 
polven kierukkavamma ja 
plantaarifaskiitti. Samoin 
erilaiset olkapääongelmat, 
jäätynyt olkapää tai tennis-
kyynärpää ovat fysiotera-
peutin erikoisosaamista. 

– Asiakaskuntamme koos-

Fysios Ii esitteli toimintojaan avoimien ovien tapahtumalla
tuu kaikenikäisistä iiläisistä 
ja naapurikunnista tulevis-
ta asiakkaista. Lisääntyvässä 
määrin teemme kotikäyntejä, 
joilla tuetaan arjessa pärjää-
mistä. Tietenkin tarjoamme 
myös perinteistä hierontaa. 
Se saattaakin olla ensimmäi-
nen mielikuva fysioterapi-
asta puhuttaessa, Fysios Iin 
esimies Jani Huotari toteaa.

Fysios Iin toimipistees-
sä asiakkaita palvelee kuu-
si fysioterapeuttia, jotka ovat 
tyytyväisiä uusiin entistä väl-
jempiin toimitiloihin ja suu-
riin hoitohuoneisiin. MTR

Jani Huotari kehonkoostumis-
mittauksella. Fysios Ii tulee 
jatkossa järjestämään mittaus-
päiviä, joiden tuloksia vertaile-
malla asiakkaat voivat seurata 
kehossaan tapahtuvia muu-
toksia.

Fysioterapeutti Elina Lindroos keskustelemassa painohallinnasta ja liikunnan merkityksestä Mark-
ku Rahkolan kanssa.
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

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

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

HIERONTA • KAUNEUDENHOITO • JALKAHOITOA

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

Jalkahoitoja Iin alueella
Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii 

Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Uutta! 
ePassi käy 

maksuvälineenä 
jalkahoitoon

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KIVET •  KUKAT • ARKUT • JNE

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset

• arkut
• kukkasidonnat

• hautakivet

Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399

www.kiiminginkukka.ekukka.fi

Fysioterapiaa Iissä                     
Varaa aika 010 237 700 tai fysios.fi

Kirkkotie 2, 91100 Ii

Hierontapalvelu Päivi PäkkiläHierontapalvelu Päivi Päkkilä
naurujoogaohjaajanaurujoogaohjaaja

040 834 6087 
Yli-Iintie 773, 91210 Jakkukylä
paivi.pakkila@hotmail.com

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen

YRITTÄJÄ! 
Ilmoita Palveluhakemistossa. 

Lue IiSanomat netistä:

www.iisanomat.fi

TEKSTIILI- JA KEMIKALIOKAUPPAPALVELUITA

PITOPALVELUA

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Parturi-kampaamo

Nettiajanvauraukset: 
www.timma.fi/kauneuskuja

040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

KAUNEUSKUJA
Iin Kemikalio-tekstiiliIin Kemikalio-tekstiili

ja Luontaistuoteja Luontaistuote
Laksontie 1, 91100 Ii 

p. 08 817 3360
Avoinna ma - pe 9 - 17, la 9 - 13Avoinna ma - pe 9 - 17, la 9 - 13

AITOKAUPPAAITOKAUPPA

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

Mareki Tmi Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510

www.mareki.fi

Ota yhteyttä!

RAKENTAMINEN, KIRVESMIESPALVELUT YMS.

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

PitoPalvelu

- Maukkaat ruuat
- Aidot kotileivonnaiset

- Täyte- ja voileipäkakut
  sekä muut juhlaherkut

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

KUNNOSTAMON PALVELUT:
Pienryhmävalmennus
Ryhmäliikunta
Personal trainer-palvelut
Ravintovalmennus

SEURAA:
Kunnostamon Facebook-tapahtumat 
ja www.kunnostamo.com

Anu Suotula-Teppo 044 5577 677

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

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

040 7627 168

MR Nuohous OyMR Nuohous Oy
HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA NUOHOUSTA

Kirkkotie 8, Ii 
P. 040 562 6243

Avoinna: ti-pe 10-18, la 9-15 
Toimin ilman ajanvarausta.

Iijo
ParturI

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

TILITOIMISTOJA
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Valtarin koulun kotitalous-
luokassa kävi iloinen pu-
heensorina ja paistinpannut, 
sekä kattilat kilisivät ruo-
kalistatyöpajaan osallis-
tuneiden testatessa uusia 
reseptejä lähi- ja luomuraa-
ka-aineista. Työpajan järjes-
täjänä toimi Ruokeva-hanke 
ja asiantuntijana Anu Aro-
laakso EkoCentriasta.

Ruokeva – ruokaa kestä-
västi ja vastuullisesti -hanke 
edistää lähi-, luomu- ja luon-
nonkeruutuotteiden ketjua 
pellolta pöytään. Hanke li-
sää alueen yhteistyötä, jol-
loin tuottajat, jalostajat ja 
ammattikeittiöt ymmärtä-
vät toistensa toimintaa pa-
remmin.

Iltapäivän aikana kes- 
kusteltiin lähi- ja luomu-
tuotteiden käyttömääristä 
keittiöissä ja niiden saata-
vuudesta sekä jatkojalos-
tustarpeista. Tuottajilla oli 
mahdollisuus esitellä omia 
tuotteitaan suoraan ostajil-
le eli keittiöiden edustajil-
le. Tuotteiden soveltuvuutta 
keittiöiden reseptiikkaan 
testattiin valmistamalla yh-
dessä maistiaisia. Tavoit-
teena oli löytää julkisten ja 
yksityisten ammattikeittiöi-
den ruokalistoille paikallisia 
lähi- ja luomutuotteita, ko-
keilla näitä tuotteita uusissa 
resepteissä, sekä löytää tuo-
tekehitysideoita tuottajille ja 
jalostajille.

Ruokalistatyöpajassa testattiin lähi- ja luomutuotteita
Iiläisistä tuottajista pai- 

kalla olivat Kalaliike 
H.Kuha ja J-J Liha. Lisäk-
si tuotteitaan esittelivät Vis-
kaali Muhokselta, Pohjolan 
Peruna Vihannista, Kinnu-
sen Mylly Utajärveltä ja Ca-
lendan yrtit Kiimingistä. 

Iin ateria- ja tilapal-
veluliikelaitos oli hyvin 
edustettuna johtaja Anne 
Hautamäen ja palveluesi-
mies Anitta Laurilan joh-
dolla. Mertakeittiö tuottaa 
kaikki kunnan ateriat kym-
menen hengen henkilökun-
nalla. 

– Tuottajat ovat tervetul-
leita tutustumaan tiloihim-
me ja keskustelemaan, mitä 
ja kuinka paljon he voisi-
vat toimittaa. Tuotemäärien 
ei tarvitse riittää kattamaan 
kaikkia 2500 päivittäistä an-
nostamme, voimme jakaa 
listan osiin ja eri laitoksissa 
onkin jonain päivä eri ruo-
kaa kuin toisessa, Anitta 
Laurila kertoi.

Monetran hankinta-
asiantuntija Katri Sipola 
kertoi uuden hankintalain ja 
dynaamisen hankintajärjes-
telmän (DPS) käyttämisen 
mahdollistavan painottaa il-
mastoystävällisyyttä ja tuot-
teiden paikallisuutta. DPS 
on täysin sähköinen hankin-
tamenettely, joka on avoin 
kaikille soveltuvuusehdot 
täyttäville tarjoajille koko 
kestonsa ajan. Tarjoajilta ei 

Ruokalistatyöpajassa valmistettiin monenlaisia herkullisia ruo-
kia.

Helsingin Myllyn avainasiakas-
päällikkö Esa Vainikainen nok-
kossämpylöitä valmistamassa.

Ruokalistatyöpajan asiantuntijana toimineella Anu Arolaaksolla on pitkä kokemus luomu- ja lähi-
ruoka-asioissa. 

 Yhdessä kokkaaminen on hauskaa. Jussi-Pekka Kuha Kalaliike 
H.Kuha, Marja-Riitta Kinnunen Kinnusen Mylly ja Marjo Parpala 
J-J Liha tutustumassa saamiinsa resepteihin.

peritä maksuja dynaami-
seen hankintajärjestelmään 
osallistumisesta.

Ruokalistatyöpajassa osal- 
listujat valmistivat neljäs-

sä ryhmässä yhteensä kak-
sitoista erilaista ruokalajia, 
joita lopuksi maisteltiin po-
rukalla. MTR

Iin Yrityksen yhdistetys-
sä syys- ja kevätkokouk-
sessa 21.2. valittiin seuran 
puheenjohtajana jatkamaan 
Pertti Paaso-Rantala. Vara-
puheenjohtajana jatkaa Ismo 
Pudas ja taloudenhoitajana 
Pirjo-Paaso-Rantala, sekä sih-
teerinä Kari Backman. Joh-
tokunnassa jatkavat Pertti 
Huovinen, Seppo Veijola ja 
Matti-Tapio Rissanen. Johto-
kunnan uusiksi jäseniksi va-
littiin Janne Kärkkäinen ja 
Jukka Sassi.

Seuran lajivalikoimaan 
palaa vuosikymmenten 
tauon jälkeen kilpanyrk-
keily, Iisi-areenan mah-
dollistaessa asianmukaiset 
harjoittelu- ja kilpailutoi-
minnan tilat. Kilpanyrkkei-
lystäkin vastaa kuntojaosto 
Markku Kalliorinteen johdol-
la. Jaoston muut jäsenet ovat 
Pertti Paaso-Rantala ja Janne 
Kärkkäinen.

Yleisurheilujaoston tal-
vitoiminta tehostuu niin 
ikään Iisi-areenalle saatujen 
juoksusuoran ja pituushyp-
pypaikan myötä. Ne mah-
dollistavat kilpailutoiminnan 
talviaikanakin. Yleisurhei-
lujaoston puheenjohtaja on 
Ismo Pudas ja jäsenet Pertti 
Huovinen, Matti-Tapio Ris-
sanen, Heikki Nöjd ja Jouni 
Rissanen. Testijuoksusarjaa 
jatketaan ja vuoden tauon jäl-
keen Iissä järjestetään jälleen 
kansalliset yleisurheilukil-
pailut.

Suunnistus- ja hiihtojaos-
ton puheenjohtajaksi valittiin 
Seppo Veijola, sekä jäseniksi 
Kari Backman, Heikki Nöjd, 

Pertti Paaso-Rantala jatkaa 
Iin Yrityksen johdossa

Juha Paaso-Rantala, Rei-
jo Juntunen, Marjut Kiuttu, 
Pertti Paaso-Rantala, Johanna 
Juntunen ja Saana Backman. 
Jaosto ylläpitää Yrityksen ak-
tiivista suunnistuksen ja hiih-
don lajitoimintaa harraste- ja 
kilpaurheilutasolla.

Voimailujaoston puheen-
johtajana jatkaa Jari Pikka-
rainen. Jaoston jäsenet ovat 
Alpo Amonsen, Jukka Sassi, 
Suke Huovinen, Risto Piip-
ponen ja Janne Piipponen. 
Seuran voimanostajat ovat 
saavuttaneet useita SM-mi-
taleja vuonna 2019 ja tavoit-
televat ainakin vastaavaa 
menestystä vuonna 2020.

Tietokilpailujaosto on 
järjestänyt ja järjestää Iin 
kunnan avoimet tietomesta-
ruuskilpailut, sekä avoimet 
urheilumestaruuskilpailut. 
Viikoittain ohjelmassa on 
avoin Järkkävisa ja menes-
tystä on tullut myös monissa 
kansallisissa ja kansanvälisis-
sä tietokilpailuissa. Jaostoon 
kuuluvat Pertti Huovinen, 
Aki Huovinen, Tarmo Huo-
vinen ja Pertti Mäenkoski.

Naisjaoston puheen-
johtajana toimii Pirjo Paa-
so-Rantala. Jäsenet ovat 
Pirjo Huovinen, Hilkka Kal-
liorinne, Pirjo Juntunen, 
Salme Niemelä, Mari Kal-
liorinne ja Mira Kalliorinne. 
Jumppatoiminta ja kisata-
pahtumien huollon järjeste-
lyt ovat jaoston päätehtävät.

Iin Yritys on perustet-
tu vuonna 1911, joten vuosi 
2020 on vilkkaan toiminnan 
aikaa kohti seuran 110- vuo-
tisjuhlavuotta. MTR

Pertti Paaso-Rantala luotsaa Iin Yritystä kohti 110- vuotisjuhla-
vuotta.

Ii-Volleyn järjestämä harrastelentopallon pak-
kasturnaus sekajoukkueille täytti Iisi-areenan 
lauantaina 22.2. Neljällä kentällä käytiin tiuk-
koja taistoja, mutta ei tiukoin ilmein, eikä pipo 
kireällä. Turnaukseen osallistui kolmetois-
ta joukkuetta, joista taitavimmaksi osoittau-
tui Pantterit. Hopealle sijoittui Pallosalama ja 
pronssia sai GaGum. MTR

Ii-Volleyn pakkasturnaus liikunnan riemuaIi-Volleyn pakkasturnaus liikunnan riemua
Iisi-areenalla on hulppeat tilat lento-
palloturnauksillekin.

SUORITAMME JATKUVAA 
METALLIROMUN 

KERÄYSTÄ

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

"
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su 15.3. klo 18.00, Iin Sillat, Haminantie 32, Ii
Lämpimästi tervetuloa!

Iin Vihreiden 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Iin kunta julistaa yksityisteiden avustukset haettavaksi kirjalli-
sesti 30.4.2020 mennessä. 

Lomakkeita avustuksen hakemiseen sekä ehdot avustuksen 
myöntämiseen ovat saatavilla Iin kunnanviraston asiointipis-
teestä ja kunnan www-sivuilta; https://www.ii.fi/yksityistiet. 

Avustusanomukset tulee määräaikaan mennessä toimittaa 
osoitteella; Iin kunta, Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut, 
PL 24, 91101 Ii tai sähköpostilla; tekniset@ii.fi. Lisätietoja saa 
tarvittaessa ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettuselta, puh. 
040 702 1388. 

Yhdyskuntalautakunta

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO-
AVUSTUKSIEN HAKU

KIMPPA-AUTO

Tunti 10€
Koko viikonloppu

 120€

ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN

Asiakaspalvelu klo 8-21
 p. 010 341 0120

ii.fi/kimppa

Esillä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu

Tervetuloa! Johtokunta

 Vasemmistoliiton Iin os. ry
KEVÄTKOKOUS su 15.3.2020 klo 14

Iin Järjestötalolla, Laurintie 3

Iin kunnan liikunnan ja nuorisotyön yleisavustukset, tapahtumi-
en kohdeavustukset sekä kulttuurin kohde-ja yleisavustukset 
ovat haettavissa maaliskuun 2020 loppuun mennessä.

Liikunnan ja nuorisotyön kohdeavustuksia voi hakea ympäri 
vuoden. Hyvinvointiavustuksissa on jatkuva haku. 

Sähköiset hakemukset ja säännöt: https://iihappens.fi/avustukset/

Lisätiedot: vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki
pekka.suopanki@ii.fi, p.050 3950 392.

AVUSTUSTEN HAKU 2020

Iin kunnanhallitus on päättänyt 24.02.2020 kokouksessaan 
käynnistää asemakaavan laajennuksen laatimisen mahdollis-
taen katuyhteyden toteuttamisen Leipojantieltä Tikkasentielle.

Asemakaavan laajennukseen liittyen on laadittu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaava-
hankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

Kuulutus on nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa 
internet-sivuilla 2.3. – 16.3.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana 
asemakaavan laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on luettavissa sähköisesti Iin kunnan internet-sivuilla osoit-
teessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä Iin kun-
nanviraston asiointipisteessä osoitteessa Jokisuuntie 2.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin 
ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
pyydetään toimittamaan 16.3.2020 mennessä kunnanhallituk-
selle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti
osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Lisätiedot:
Maankäytön suunnittelija
Heini Ervasti p. 050 4083811
heini.ervasti@ii.fi
Kaavoituksen käyntiosoite:
Piisilta 1, Ii, Micropolis, päärakennuksen 1 krs

Ii 24.02.2020
Kunnanhallitus

Iin Kirkonseudun asemakaavan laajennus 
Leipojantien alueella, vireilletulo sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläolo

KUULUTUS

88
Su 8.3. klo 17.00klo 17.00 22

2323

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 370 € mp
 350 € pr 50 | 2 x 200 € | 5 x 50 € 

Tervetuloa!

2323

BINGOBINGO
Seuralla!

Jotta hiihtokansalle ei jäi-
si epäselväksi, Illin direk-
toraatti oli kaukonäköisesti 
synkannut talven Illinhiihto 
-kalenterin kirkolliseen ka-
lenteriin. Harras kansa tietää 
hiihtoja seuraava päivä on 
dies cineris, dies cinerum et 
cilicii eli tuhkan ja säkin päi-
vä eli päivä katumukselle. 
Direktoraatti oli yksimieli-
nen siitä, että hiihtäjät saa-
vat illan hienojen tulosten 
perusteella puhtaat paperit. 
Muissa maallisissa riennois-
sa illan osalta harhaileville 
poissaolijoille välitettäköön 
kuitenkin muistutuksena 
Mens sana in corpore sano 
(vapaa suom. terve sielu Il-
lissä hiihtävällä).

Itse hiihtoilta oli iloa 
ja riemua. Protestikuoria 
ei nähty vielä tänäänkään 
ajanottokopissa, vaikka di-
rektoraatti sitä päivää salaa 
toivookin. Protestimaksun 
turvin talon tarjoama korp-
puvarasto riittäisi vuosiksi 
eteenpäin - jäisipä vielä ko-
tiin tuliasiksikin. Mutta vie-
lä riitti tarjoiltavaksi Turvan 
hyllyiltä leivottua varmuus-
varastoa maitokahvissa ui-
tettavaksi.  

Laskiaistiistain 
hiihdot Illissä

Osanottajien määrä on 
nousussa, ja osallistujien tu-
loskunto kasvaa kohisten 
kuin kuohut Raasakan pa-
toluukuista konsanaan.

Kisojen jälkeen direkto-
raatti piti muistelot, kuinka 
perunakellarin katolta sai 
pienikin hiihtäjä kovat al-
kuvauhdit. Päätti siinä kai-
kessa viisaudessaan, että 
nykynuorison täytyy päästä 
kokemaan vastaavaa vauh-
din hurmaa Illin maisemis-
sa. Perunakellaria ei meillä 
yleiseen hiihtelyyn löydy, 
mutta pamelan kukkulois-
ta saataneen perunakella-
risimulaatio aikaiseksi. FIS 
herrat ovat keksineet peru-
nakellarihiihdolle oikean 
nimenkin skicross tahi suk-
sikrossi. Eli näissä merkeis-
sä kahden viikon kuluttua. 
Perinteitä kunnioittavil-
le Illinhiihtäjille tarjotaan 
alkuerien ja finaalien vä-
lissä normimatkat. Mutta 
tähdennettäköön aikuiset 
kuulemma pääsevät halu-
tessaan mukaan perunakel-
larihiihtoiloihin.

Tulokset löytyvät Iin 
Hiihtoseuran nettisivuilta.

 

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 25.2.2019 § 
62 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen 
Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaa-
van vireille. 
 Alkuvuodesta 2020 on tullut esiin kaavaprosessiin 
liittyvään päätöksentekoon osallistuneiden esteelli-
syyksiä asian käsittelyyn liittyen. Tämän vuoksi Iin kun-
nanhallitus on päättänyt kokouksessa 24.2.2020 (§ 51, § 
52) keskeyttää 25.2.2019 käynnistetyn ja vireille kuulute-
tun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen sekä 
käynnistää uudelleen oikeusvaikutteisen osayleiskaa-
van laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja 
kuuluttaa yleiskaavan vireille. 
 Osayleiskaava laaditaan 77 a §:n tarkoittamana oike-
usvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan 
käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennuslu-
van myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-
alueilla).

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 24.2.2020 
§ 52 asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman sekä siihen liittyvän ympäristövaikutus-
ten arviointisuunnitelman uudelleen nähtäville kuule-
mista varten 4.3. – 4.5.2020 väliseksi ajaksi.

Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoima-
lan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin kes-
kustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun 
kaupungin rajaan Yli-Iissä. Suunnittelu-alueen pinta-ala on 
noin 144 km2. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 
300 metriä ja yksikköteho 5-9 MW. Hankkeessa tarkastel-
laan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja ns. nolla-
vaihtoehtoa. Tuuli-voimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon 
tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan Tuo-
melan sähköaseman ympäristössä (11 km) tai Simojoen 
sähköasemalla (n. 40 km). Simojoen sähköasemalle liittyvä 
sähkönsiirtovaihtoehto sijoittuu osin Simon kunnan alueelle. 
Uusi 110 kV:n voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen 
viereen.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mu-
kaista ympäristövaikutusten arviointia ja osayleis-kaavan 
laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaiku-
tusten arviointi (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) 
mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpotta-
maan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta. Me-
nettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen ym-
päristövaikutusten arviointi (YVA).

Kuulutus ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuun-
nitelma on asetettu uudelleen nähtäville kuulutusajaksi 4.3. 
– 4.5.2020 Iin kunnan, Simon kunnan ja Oulun kaupungin in-
ternet-sivujen virallisiin ilmoituksiin sekä ELY-keskuksen in-
ternet-sivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/ollinkorventuu-
livoimayva. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on 
luettavissa Iin kunnanvirastossa (osoitteessa Jokisuuntie 2), 
Iin pääkirjastossa (osoitteessa Puistotie 1) ja Kuivaniemen 
kirjastossa (osoitteessa Kuiva-joentie 12, 95100 Kuivanie-
mi) niiden aukiolojen puitteissa.

Asiakirjaan voi nähtävillä olon aikana jättää kokonaan uu-
sia mielipiteitä tai aiemmin jätetyn mielipiteen voi uudistaa. 
Asiakirjaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 
osoitteeseen Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 II tai sähköpos-
titse kirjaamo@ii.fi 4.5.2020 mennessä.

Aiemmin saadusta palautteesta tehdään yhteenveto ja 
palaute huomioidaan uudelleen käynnis-tetyssä kaavoi-
tuksessa kaavaluonnos- ja YVA-selostusvaiheessa.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristö-vaiku-
tusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään 
kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden 
esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto 
on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten 
arviointisuunnitelma.

Iissä 24.2.2020

Iin kunnanhallitus

Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuun-
nitelma nähtäville uudelleen
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PUDASJARVI.FI/YMPARISTOPALVELUT

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPAL-
VELUT TIEDOTTAA
Oulunkaaren ympäristöpalvelut on kunnan elintarvike-, 
terveydensuojelu- ja tupakkavalvontaviranomainen 
sekä eläinlääkintähuollon järjestäjä Iissä, Pudasjärvellä, 
Utajärvellä ja Vaalassa ja kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen (ml. maa-ainestenotto) Iissä, Pudasjärvellä 
ja Utajärvellä ja v. 2020 myös Vaalassa.

ELINTARVIKEVALVONTA TIEDOTTAA:
1. Tarkastetun lihan myyminen, joka on peräisin teuras-
tamosta, edellyttää, että tuottaja on tehnyt elintarvike-
huoneistoilmoituksen (vaikka varsinaista huoneistoa ei 
ole).
2. Tarkastamatonta hirvenlihaa saa myydä vain, jos lah-
tivajasta, jossa liha käsitellään, on tehty elintarvikehuo-
neistoilmoitus. Tarkastamatonta poronlihaa (ei jauheli-
haa tai jalosteita) poronomistaja saa myydä edellyttäen, 
että poronomistaja on tehnyt teurastusta ja suoramyyn-
tiä koskevan elintarvikehuoneistoilmoituksen.
3. Ravintolan toimijan vaihtumisesta tai toiminnan 
päättymisestä (koskee muitakin elintarvike- ja tervey-
densuojeluvalvonnan kohteita) tulee ilmoittaa Oulun-
kaaren ympäristöpalveluille.
4. Satunnaisesta elintarvikkeiden myynnistä tapahtu-
missa, ja esimerkiksi kasvisten suoramyynnistä on oh-
jeistusta mm. Ruokaviraston sivuilla osoitteessa: https://
www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvik-
keista/elintarvikealan-toiminta-yksityishenkilona/

TALOUSVEDEN VALVONTA TIEDOTTAA:
5. STM:n asetuksen 1352/2015 mukaisesti vähintään 10 
m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin talous-
vettä toimittavan laitoksen on laadittava riskinarviointi
ja haettava sen hyväksymistä Oulunkaaren ympäristö-
palveluilta. Lisäksi kyseisten laitosten tulee laatia val-
vontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma on 
pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään 
viisi vuotta. STM:n asetusten 401/2001 ja 1352/2015 mu-

kaisiin laitoksiin tehdään tarkastus valvontasuun-
nitelman mukaisesti, toiminnan luonne ja laajuus 

huomioiden kerran vuodessa tai kerran kahdessa 
vuodessa.

6. Lisäksi kaikkien vesihuoltolain mukaisten talousvet-
tä toimittavien laitosten eli laitosten, jolla on kunnan 
hyväksymä toiminta-alue, on laadittava vesihuoltolain 
mukainen suunnitelma häiriötilanteisiin varautumi-
sesta eli varautumissuunnitelma. Suunnitelma tu-
lee toimittaa Oulunkaaren ympäristöpalveluille, Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, kunnan tekniseen 
toimeen sekä Pudasjärvellä, Iissä ja Utajärvellä Ou-
lu-Koillismaan pelastuslaitokselle ja Vaalassa Kainuun 
pelastuslaitokselle. Oulunkaaren ympäristöpalvelut voi 
pyynnöstä hoitaa jakelun muille tahoille.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA:
7. Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä myös yksittäisiä 
lampaita, vuohia, (mini)sikoja tai siipikarjaa jne. pitävien 
harrastajien. Rekisteröityminen tehdään kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle ja samalla rekisteröidään 
eläintenpitopaikka. Eläintenpidon päätyttyä rekisteröin-

tien lopettamista tulee pyytää maaseutuelinkeinoviran-
omaiselta. Rekisteröinnit voi tehdä myös internetissä 
Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelussa osoitteessa 
https://epr.ruokavirasto.fi  Käyttö on maksutonta.
8. Alkutuotannon muutoksista, kuten karjanpidon lopet-
taminen tai sukupolvenvaihdos, tulee ilmoittaa kirjal-
lisesti sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
että elintarvikevalvontaan (esim. kunnaneläinlääkärille). 
Ympäristöluvanvaraisen tai yleisen ilmoitusmenettelyn 
mukaisen maatilan tulee lisäksi ilmoittaa muutoksesta 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
9. Raadot tulee haudata viipymättä Pudasjärvellä ja Iissä 
Ruokaviraston ohjeiden mukaan. Raatojen tulee odottaa 
hautaamista peitettyinä. Mahdollisesta haaskapaikasta 
tulee tehdä rekisteröimisilmoitus kunnaneläinlääkärille 
(maksullinen). Rekisteröinnin voi tehdä myös internetis-
sä Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelussa osoittees-
sa https://epr.ruokavirasto.fi (maksuton). Vaala, Utajärvi 
ja Yli-Iin suuralue kuuluvat raatokeräilyalueeseen, ja 
tuotantoeläinlajien hautaaminen on pääsääntöisesti 
kielletty.
10. Hevosella tulee olla tunnistusasiakirja (passi), joka 
tulee pitää hevosen pitopaikassa ja olla mukana hevos-
ta kuljetettaessa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU TIEDOTTAA:
11. Ympäristöhaittoja koskevat ilmoitukset tulee tehdä 
kirjallisesti (esim. sähköpostitse). Ilmoittajan nimi on 
julkinen tieto.
12. Roskaaminen on kielletty. Siivousvastuu on en-
sisijaisesti roskaajalla, mutta jos roskaajaa ei tiede-
tä, maanomistaja joutuu siivoamaan jätteet maaltaan 
omalla kustannuksellaan. Jätteiden (mukaan lukien 
paalimuovit) polttaminen tai maahan hautaaminen on 
kielletty. Haja-asutusalueella saa polttaa pieniä määriä 
puutarhajätettä kuten kuivia risuja ja oksia. Polttaminen 
ei saa aiheuttaa naapurustolle savu- tai muuta hait-
taa. Jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen keräykseen. 
Maatalousmuovien keräyksistä löytyy tietoa internetistä 
hakusanalla ”maatalousmuovien keräys”. Edellisvuo-
sien pyöröpaaleja ei tule jättää pellonreunaan, vaan ne 
tulee kompostoida ilman muoveja ja verkkoja. 
13. Lannan aumauksesta eli patteroinnista ja levittämi-
sestä poikkeustilanteissa tulee tehdä kirjallinen ilmoi-
tus Oulunkaaren ympäristöpalveluille.
14. Likakaivojen (sakokaivojen) tyhjennys tulee tilata 
ensisijaisesti jätehuoltoyritykseltä. Sakokaivolietettä ei 
saa levittää käsittelemättömänä peltoon eikä koskaan 
metsään. Viljelijä voi tyhjentää omat ja muutamien naa-
purien sakokaivot edellyttäen, että lietteeseen lisätään 
sammutettua kalkkia 8,5 kg / m3, sekoitetaan hyvin ja 
annetaan vaikuttaa 2 tuntia. Levitetty liete tulee kirjata 
lohkokirjanpitoon.
15. Jätevesijärjestelmä tuli uusia 31.10.2019 mennessä, 
jos vesistöön on matkaa alle 100 metriä, jos kiinteistö si-
jaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella 
ja joka tapauksessa rakennuslupaa edellyttävän remon-
tin yhteydessä. Edullisin ratkaisu esim. mökeissä on 
luopua vesivessasta ja siirtyä kuivakäymälään, jolloin 
pelkille harmaille vesille voi riittää nykyinen järjestel-
mä. Lisätietoja: https://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/asu-
minen-ja-rakentaminen/jaetevesien-kaesittely 
16. Öljyvuodoissa (ml. muut kemikaalit) likaantunut 
maa-aines tulee kaivaa ylös ja kuljettaa sallittuun vas-

taanottopaikkaan, kun kyseessä ovat pienet vuodot 
muualla kuin pohjavesialueella. Suuremmissa vuodois-
sa ja pohjavesialueella vuodosta tulee ilmoittaa pelas-
tuslaitokselle ja Oulunkaaren ympäristöpalveluille.
17. Polttoainesäiliöt (lämmitysöljy- ja maatilasäiliöt) 
tulee tarkastuttaa virallisella tarkastajalla 10 vuoden 
välein. Säiliöiden säännöllisellä kuntotarkastuksella 
voidaan ehkäistä kalliita maanpuhdistustoimia vaativat 
vuodot.
18. Maa-ainestenotto kotitarvekäyttöön on sallittua 
omalta maalta 500 m3 asti ja edellyttää sen jälkeen il-
moitusta Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Maa-ai-
nesten myyminen ja luovuttaminen edellyttää maa-ai-
nesluvan hakemista.
19. Ympäristöluvan tai maa-ainestenottamisluvan pää-
tyttyä toimintaa ei saa jatkaa ilman uutta lupaa. 
20. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitetta-
va ELY-keskukseen vähintään 60 vrk etukäteen. Ojitus 
vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua 
vesialueen pilaantumista tai muuta haitallista vaiku-
tusta vesistössä. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. 
Vähäisessäkään ojituksessa ojaa ei saa kaivaa suoraan 
vesistöön.
21. Enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on 
tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omista-
jalle vähintään 30 vrk etukäteen. Yli 500 m3 ruoppauk-
selle tulee hakea lupa aluehallintovirastolta.
22. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia 
määräyksiä, jotka ovat voimassa kuntakohtaisesti sekä 
Iissä, Pudasjärvellä että Utajärvellä. Iissä on voimas-
sa lisäksi kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, 
Pudasjärvellä ja Utajärvellä kunnallisia ympäristön-
suojelumääräyksiä ei ole. 
23. Vieraslajien kasvatus ja muu hallussapito sekä ym-
päristöön päästäminen on kielletty. Lisätietoja lajeista ja 
niiden torjunnasta www.vieraslajit.fi

24. RAPORTOINTIVELVOLLISUUDET: 
- Maa-ainesten ottoluvan haltijan tulee tehdä edellistä 
vuotta koskeva vuosiraportti vuosittain 31.1. mennes-
sä osoitteessa: https://anon.ahtp.fi Valitkaa ”Ilmoitus 
maa-aineksen otosta” Mikäli teillä ei ole asiointiavainta, 
pyytäkää sitä sähköpostitse osoitteesta ymparistopal-
velut@pudasjarvi.fi 
- Ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja re-
kisteröintivelvollisten toimijoiden (mm. teollisuus, 
eläinsuojat) sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekiste-
röintivelvollisten toimijoiden tulee tehdä raportti ylei-
simmin vuosittain 28.2. mennessä.  Raportin sisältö ja 
jakso on määrätty ympäristöluvassa, ilmoitusta koske-
vassa päätöksessä tai rekisteröintiä koskevassa Val-
tioneuvoston asetuksessa. Raportti tehdään internet-
soitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut 
Valitkaa Ympäristöasioiden asiointipalvelu > YLVA.
Useimmat tarkastukset ja suoritteet ovat maksullisia. 
Henkilöstön tehtävät, yhteystiedot, lomakkeet ja mak-
sutaksa löytyvät internetosoitteesta: 
www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut 
Sähköpostiosoite: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Oulunkaaren ympäristölautakunta

sa lisäksi kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, 

viisi vuotta. STM:n asetusten 401/2001 ja 1352/2015 mu-

Iin Classic Barber Shop avat-
tiin Iin keskustaan 14.2.2020. 
Yritys tarjoaa miesten par-
turipalveluja walk-in peri-
aatteella ilman ajanvarausta. 
Toiminnan aloitti parturiyrit-
täjä Husam Al-Sawaedi, yri-
tyksen viestintää ja juoksevia 
asioita hoitaa puoliso Liisi.

Oulussa parturin työtä 
tehnyt Husam halusi perus-
taa oman yrityksen hieman 
Oulun ulkopuolelle ja erin-
omainen tila löytyi Iin kes-
kustasta. Husam ihastui 
paikkaan heti. Loistava si-
jainti Iin ydinkeskustassa ja 
hyvät parkkipaikat sopivat 
täydellisesti miesten partu-
rille. Ii on sopivan kokoinen 
luonnonkaunis kylä Iijoen ja 

Uusi miesten parturi on avattu Iihin
hyvien kulkuyhteyksien var-
rella.

Iin Classic Barber Shop 
tarjoaa asiakkaille laadu-
kasta parturipalvelua vai-
vattomasti ja edullisesti. 
Nykyisessä kiireisessä elä-
mänrytmissä on mukava 
päästä parturiin helposti il-
man aikatauluja. 

– Tuomme asiakkail-
lemme kansainvälisen tuu-
lahduksen maailmalta ja 
seuraamme uusinta miesten 
hiusmuotia ja trendejä. Halu-
amme keskittyä miesten par-
turipalveluihin, koska yhtä 
asiakasryhmää palvelemalla 
voimme tarjota heille parasta 
mahdollista palvelua. Olem-
me itsenäinen yritys ja voim-

me muokata palvelujamme 
paikallisten tarpeiden mu-
kaan, parturitiimi kertoo. 

Iin Classic Barber Shopin 
toivotaan olevan kuin mies-
ten oma olohuone, jonne on 
helppoa ja rentoa tulla hius-
tenleikkuuseen ja kupillisel-
le kuumaa. Tietysti naisetkin 
ovat tervetulleita miestensä 
ja lastensa kanssa. Kaikkien 
asiakkaiden halutaan lähte-
vän tyytyväisinä ja tyylik-
käinä.

– Parasta palautetta par-
turille on ollut, kun vaikka-
pa isä tai pappa on käynyt 
hiustenleikkuussa ja tuonut 
sen jälkeen poikansa tai lap-
senlapsensakin parturiim-
me – silloin on ollut varma, 

että asiakas on tyytyväi-
nen, se on mahtava tunne. 
Seuraamme asiakasvirtaa 
ja voimme tarvittaessa lisä-
tä henkilökuntaa. Meillä on 
kolme asiakaspaikkaa, mi-
käli tilausta on useammalle-
kin parturitaiturille, parturin 
väki iloitsee.  

Iin Classic Barber Shop 
kiittää kaikkia asiakkaita hie-
nosta alusta ja toivottaa uu-
det asiakkaat tervetulleiksi 
tutustumaan miesten omaan 
parturiin. MTR

Husam Al-Sawaedi avasi yh-
dessä puolisonsa Liisin kans-
sa miesten parturiliikkeen Iin 
keskustaan helmikuun puoli-
välissä.


