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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat  book.miko@gmail.com

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
 040 505 4117

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

www.sisustuspalvelu.fi

Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 549 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 

talveen tunnelmaa 
luovat kukat kaikkiin 

tilaisuuksiin ja 
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

www.arvokovaoy.fi

Kasvuyritysten sparraaja Kasvu Open 
järjestää yrittäjille maksutonta sparraus-
ta liiketoiminnan ja kasvustrategian ke-
hittämiseen. Iin kunta on tänä vuonna 
mukana Kasvu Openin Pohjois-Pohjan-
maan Kasvupolulla tukemassa kotimai-
sia kasvuyrityksiä. Iin yrityskehittäjän 
Noora Huotarin ja kunnan yrityspalve-
luista vastaavan Micropolis Oy:n tehtä-
vänä on tukea yrityksiä kohti kestävää ja 
kannattavaa liiketoimintaa. Iin johtoaja-
tus kaikessa aluekehittämisessä on ”elin-
keinoelämä edellä”. 

– Yrityksillä on iso rooli kunnan asuk-
kaiden hyvinvoinnin lisäämisessä. Me-
nestyvät yritykset työllistävät, tuovat 
verotuloja ja ylläpitävät ja monipuo-

listavat alueen palvelutarjontaa, Huo-
tari luettelee. Siksi haluamme olla 
kumppanina Kasvupolku sparrausoh-
jelmassa vauhdittamassa koko Pohjois-
Pohjanmaan kasvua. 

Kasvupolku® on alueellinen tai toimi-
alakohtainen ohjelmakokonaisuus, joka 
sisältää 2-3 tapahtumapäivää ja digitaa-
lista työskentelyä oman aikataulun mu-
kaan. Kasvupolun tavoite on sparrata 
yritysten liiketoimintaa, ratkaista yrittä-
jien kasvuhaasteita ja tehostaa verkos-
toitumista. Ohjelmat ovat maksuttomia. 
Hakuaika 14.2.-20.3.2022. 

Johanna Jakku-Hivala
yhteisöaktivaattori Iin Micropolis Oy

Yrittäjä! Kaipaako jokin liiketoiminnassa 
viilausta tai ideointia? 

Lue lisää ja hae mukaan täältä: 
https://kasvuopen.fi/kasvupolut/pohjois-pohjanmaa

Yhteistyössä mukana: 
Kasvu Open, Oulun kauppakamari, OSAO, Micropolis Oy ja Nordic Option.

Helmikuu 2022
SIMOYrittää
Tässä lehdessä liitteenä

www.iisanomat.fi
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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 6 24.2.2022
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 7 ILMESTYY TO 10.3.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

pe 4.3.2022 klo 11 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

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

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittajat Ii 
Mauri Hietala 050 3950365, mauri.hietala@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

Maksamme reilun 
korvauksen

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414

IN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Syysriparin konfirmaatiomessu Su 27.2.2022 10:00  Iin kirkko
Pyhäpäivän aihe: Jumalan rakkauden uhritie, Toimittaa: Matti Kinnu-
nen, kanttorina: Markku Jaakkola, Avustaa: Jenna Tauriainen, Piritta 
Aatsinki, Kolehti: Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon katastro-
firahaston valmiuden ylläpitämiseksi.
Raamattu- ja rukouspiiri 1.3.2022 kello 18.00 Iin seurakuntasali
Tuhkamessu Ke 2.3.2022 18:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Katumus ja 
paasto, Toimittaa: Tapani Ruotsalainen
kanttori Eija Savolainen
Messu Su 6.3.2022 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jeesus, kiusaus-
ten voittaja, Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Eija Savolainen, 
Avustaa: Pekka Nevalainen, Kolehti: Inkerin kirkon koulutustoimintaan 
Inkerin kirkon Teologisessa Instituutissa.
Lapsikuoro To 24.2.2022 17:00  Iin seurakuntasali kuoroharjoitus seu-
rakuntatalolla.
Kirkkokuoro To 24.2.2022 18:15 Iin seurakuntasali
Lasten kirjepyhis KIRJEKYYHKY Pe 25.2.2022 08:00. Postin voi tilata 
milloin vain ja näin pääset mukaan Kirjekyyhkyn pyhäkouluun. Kun 
haluat, että lapsi saa postissa kotiin Kirjekyyhkyn pyhispostia, soita tai 
lähetä viesti 0400-541319/ irmeli.hietapelto@evl.fi . Kerro viestissä lap-
sen nimi, ikä ja osoite.
Iin perhekerho Pe 25.2.2022 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerho-
huone. 
Laskiaistapahtuma Ti 1.3.2022 17:00 Tikkamäki Tervetuloa koko per-
heen laskiaistapahtumaan Tikkamäelle! Luvassa mäenlaskua, makka-
raa ja mehua. Ota oma laskuväline mukaan! Pakkasraja on -15 astetta. 
Vapaa pääsy.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 2.3.2022 10:00 Iin seurakuntatalon Ker-
hohuone. 
Iin perhekerho Pe 4.3.2022 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerho-
huone. 
Jakkukylän kolmen polven kerho Ti 15.3.2022 10:00 - 11:30 
Nuortenilta To 24.2.2022 17:30 Iin pappilassa 
Liikkari Ke 2.3.2022 17:30 Iisi Areena
Nuortenilta To 3.3.2022 17:30 Iin pappilassa. 
Olhavalaisten porinapiiri Ti 1.3.2022 12:00 Väli-Olhavan seurakunta-
talo
Porinapiiri 2.3. kello 12.00 Iin seurakuntasali
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139 maanantai-
sin klo 10-12 ja 13-15. Ma 28.2.2022 
Viikolla 10 diakoniatoimisto on suljettu.

KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 27.2.2022 12:00 Oijärven kyläkirkko
Pyhäpäivän aihe: Jumalan rakkauden uhritie, Toimittaa: Pekka Soro-
nen, Kolehti: Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon katastrofira-
haston valmiuden ylläpitämiseksi.
Messu Su 6.3.2022 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jee-
sus, kiusausten voittaja, Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija 
Savolainen, Kolehti: Inkerin kirkon koulutustoimintaan Inkerin kirkon 
Teologisessa Instituutissa. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa tak-
sikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle 
p. 0405718618
Kuivaniemen perhekerho To 24.2.2022 10:00 - 12:00 Kuivaniemen 
seurakuntasali
Kuivaniemen perhekerho To 3.3.2022 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seu-
rakuntasali
Lasten kirjepyhis KIRJEKYYHKY Pe 4.3.2022 08:00 Muu tila. Postin voi 
tilata milloin vain ja näin pääset mukaan Kirjekyyhkyn pyhäkouluun. 
Kun haluat, että lapsi saa postissa kotiin Kirjekyyhkyn pyhispostia, soita 
tai lähetä viesti 0400-541319/ irmeli.hietapelto@evl.fi . Kerro viestissä 
lapsen nimi, ikä ja osoite.
Kuivaniemen perhekerho To 17.3.2022 10:00 - 12:00 Kuivaniemen 
seurakuntasali
Nuortenilta Kuivaniemi To 24.2.2022 15:30 Nuorisotila Majakka
Diakoniatupa avoinna To 24.2.2022 11:00 Diakoniatupa
Diakoniatupa avoinna To 3.3.2022 11:00 Diakoniatupa
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139 maanantai-
sin klo 10-12 ja 13-15. Ma 28.2.2022 
Viikolla 10 diakoniatoimisto on suljettu.

Iissä laaditaan parhaillaan 
kuntastrategiaa 2030 kol-
men työpajan avulla. Nyt on 
pidetty toinen työpaja. 

Paikkariippumaton Ii 
Iin kasvu mahdollistuu, jos 
onnistumme rakentamaan 
Iihin vahvoja paikkariip-
pumattoman elämän edel-

Kuntastrategian työpajan 2/3 tuloksia
lytyksiä. Näin pystymme 
hyödyntämään kehyskun-
tiin ja maalle muuttamisen 
ilmiöitä.

Rikas luonto 
Nykyisten asukkaiden elä-
mänlaadun, uusien asuk-
kaiden houkuttelun ja 
hyvinvointiajattelun keski-

Kuvassa on tiivistys numero kaksi pidetystä työpajasta.

össä nähtiin olevan Iin rikas 
luonto.  Tällöin keskiössä on 
monipuoliset mahdollisuu-
det viettää vapaa-aikaa, liik-
kua ja harrastaa luonnossa.

Henkinen hyvinvointi 
Tätä nostivat esille niin osal-
listujat kuin myös syksyllä 
toteutettu asukasbaromet-

ri. Myös Iin koululaisille 
tehdyssä kyselyssä, lapset 
ja nuoret haluaisivat löytää 
tapoja tasapainottaa omaa 
arkeaan. Henkisen hyvin-
voinnin rinnalla työpajaan 
osallistujat näkivät tärkeänä 
ruuhkavuosien palveluihin 
panostamisen. 

Iin Särkijärvellä järjeste-
tään yleiset pilkkikilpailut 
lauantaina 26.3.2022. Sär-
kijärven osakaskunta ry:n 
järjestämässä kisassa löy-
tyy sarjat miehille, naisille, 
yli 60-vuotiaille miehille ja 
yli 60-vuotiaille naisille, alle 
16-vuotiaille nuorille sekä 
alle 12-vuotiaille lapsille.

Yleiset pilkkikilpailut Iin Särkijärvellä
Jokaisessa kilpasarjassa 

pilkkiminen alkaa kello 11 
ja aikuisten sarjoissa jatke-
taan kello 15 saakka. Nuor-
ten sarjassa kisataan kello 14 
saakka ja lasten sarjassa kel-
lo 13 saakka.

Ilmoittautuminen kisa-
paikalla alkaa jo kello 09.30. 
Kilpailualueena on koko jär-

vi. Järjestäjät huomautta-
vat myös, että hauki ei ole 
kilpailukala. Rahapalkinto-
na jaetaan 70 prosenttia ta-
pahtuman lipputuloista ja 
lisäksi alle 12-vuotiaiden 
sarjassa, jokainen osallistu-
ja saa tavarapalkinnon. Kai-
kissa sarjoissa akkukairan 
käyttö sallittu. Lisäksi kaik-

kien osallistujien kesken ar-
votaan yllätyspalkinto.

Osallistumismaksut kai-
kissa aikuisten ja nuorten 
sarjoissa 10 euroa, lasten 
sarjassa 2 euroa. Buffetis-
sa tarjolla kahvia, pullaa ja 
makkaraa.

Tervetuloa pilkkimään!
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

2022 ilmestyy joka toinen viikko 
parittomina viikkoina torstaisin. 

33Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Kolomen Kallen tippoja Kolomen Kallen tippoja 
Iin Apteekista Iin Apteekista 
(Kalle Tohila, Kalle (Kalle Tohila, Kalle 
Karppinen, Kalle Päkkilä)Karppinen, Kalle Päkkilä)

Iin kunta on avannut haun 
taiteilijoille julkisen taide-
teoksen toteuttamiseksi Iin 
torille. Teoshankinta on osa 
keskustaajaman kehittä-
mistä ja torin uudistamista. 
Teoksen toteuttamiseen on 
saatu tukea Taiteen edistä-
miskeskukselta. 

- Viimeinkin Iin keskus-
tan profiilia päästään nosta-
maan. Iiläiset ovat toivoneet 
keskustan elävöittämistä ja 
nyt siihen lähdetään taide 
edellä, toteaa kirjastonjoh-
taja Minna Halonen, joka on 
mukana taidetyöryhmässä. 

- Olen tyytyväinen siitä, 

Iin torille haetaan julkista taideteosta
että Iin kunnan maine tai-
depitäjänä on vakuuttanut 
myös rahoittajan.

Julkisen taideteoksen 
haku toteutetaan kaksivai-
heisena. Ensimmäisessä 
vaiheessa teoksen toteutuk-
sesta kiinnostuneet taiteilijat 
voivat avoimessa portfolio-
haussa lähettää työnäytteitä 
aikaisemmista töistään. Iin 
kunnan nimittämä taidetyö-
ryhmä lukee hakemukset 
ja päättää jatkoon valituis-
ta taiteilijoista. Iiläisillä on 
mahdollisuus vaikuttaa va-
lintaan luonnosvaiheessa, 
jolloin iiläiset voivat kom-

mentoida valittujen taiteili-
joiden luonnoksia. 

Portfolioiden perusteella 
valitaan rinnakkaiseen luon-
nostilaukseen enintään neljä 
taiteilijaa tai työryhmää. To-
teutettavan teoksen valitsee 
asiantuntijoista koostuva 
ohjausryhmä. Teos tulee ole-
maan valmiina Iin torilla ke-
sällä 2023. 

Portfoliohaku on auki 
KulttuuriKauppilan verkko-
sivuilla 21.2. - 14.3. Portfolio-
haku päättyy maanantaina 
14. maaliskuuta kello 16. 

Portfoliohakuun voivat 
osallistua Suomessa työs-

kentelevät ammattitaiteili-
jat ja taiteelliset työryhmät, 
joilla tulee olla taiteelliseen 
työskentelyyn soveltuva 
koulutus ja/tai aktiivinen 
ja ammattimainen toimin-
ta alalla sekä kyky toteut-
taa teos itsenäisesti. Eduksi 
katsotaan ympäristötietoi-
nen asenne sekä pohjoisen 
maiseman tuntemus. Lisäk-
si painotetaan kokemusta 
osallistavien taidemenetel-
mien käytöstä.

Jetta Huttunen 
vastaava tuottaja 

iin torinäkymä. (Kuva Inka Hyvönen)

Ii-aiheinen neulepuserokilpailu 
alkaa maaliskuussa

Millainen kotiseutusi on?

Kotiseutu merkitsee pysyvyyttä ja turvaa Sirpa Varangalle.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto 
vahvisti valintansa Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialueen luot-
tamustehtäviin 15.2. pidetyssä 
piirihallituksen ja aluevaltuusto-
ryhmän yhteiskokouksessa.

- Saimme valittua tasapainoisen 
kokonaisuuden, jossa on mukana 

toimijoita laajasti koko maakun-
nan alueelta sekä runsaasti koke-
musta sote- ja pelastusalalta. Tällä 
joukkueella on hyvä jatkaa työtä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
miseksi hyvinvointialueellamme, 
toteaa Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmiston puheenjohtaja Olli Ko-

honen.  
Luottamustehtäviin valittiin 

Iistä Tulevaisuuslautakunnan jä-
sen Teijo Liedes (varalla Arja Hon-
kakoski Raahe), Oulunkaari jäsen 
Leena Tiiro (varalla Tiina Kylmä-
nen Vaala). HT

Vasemmisto valitsi 
hyvinvointialueen luottamushenkilöt

Portfoliohaku on auki KulttuuriKauppilan verkkosivuilla 21.2. - 14.3. 
Portfoliohaku päättyy maanantaina 14. maaliskuuta kello 16.

Oletko koskaan pohtinut, 
mitä kotiseutu sinulle mer-
kitsee? Onko se vain paik-
ka, jossa asut, asioit ja teet 
työtä –vai onko se paljon 
enemmän? Koti on varmaan 
monelle yksi tärkeimmistä 
paikoista ja jokainen muo-
dostaa oman suhteensa ko-
din ympäristöön ja lähistöllä 
oleviin paikkoihin.  Mitäpä 
Sirpa Varanka, Ii-instituutin 
lautakunnan uusi puheen-
johtaja, ajattelee kotiseudus-
taan Iistä?

-Kotiseutu merkitsee py-
syvyyttä ja turvaa. Se on 
paikka, jonne voin sanoa 
kuuluvani ja sinne on aina 
mukava palata, toteaa Sirpa 
Varanka. 

Miehensä työn perässä 
Kuivaniemelle muuttanut 
Sirpa on asunut perheensä 
kanssa kohta 26 vuotta Iissä 
ja kokee, että tällä seudulla 
ihmisiin on helppo tutustua 
ja ihmiset auttavat toisiaan.

-Meidät otettiin vastaan 
todella hyvin. Sirpa sanoo ja 
jatkaa, että alkuaikoina syn-
tyneet ystävyyssuhteet jat-
kuvat edelleen.

Iissä on Sirpan mieles-
tä hyvät puitteet elää ja 
harrastaa. Luonnon lähei-
syys ja monet retkeilykoh-
teet tekevät Iistä mieluisan 
asuinpaikan. Oolannin laa-
vu, kunnan ranta ja Pan-
kinnokan uimaranta ovat 
muodostuneet Sirpalle tär-
keiksi, sillä niihin liittyy 
mukavia muistoja lasten ol-
lessa pieniä. Ulkoilu ja ret-

keily antavat yhä voimaa 
ja vastapainoa viiden lap-
sen äidille, kahden pienen 
pojan mummolle ja luo-
kanopettajalle. Myös nykyi-
set luottamustehtävät Iin 
kunnanvaltuustossa tarjoa-
vat oivan mahdollisuuden 
päästä osallistumaan koti-
seutuun ja sen ympäristöä 
koskeviin päätöksiin. 

Millaisin sanoin, ajatuk-
sin, värein tai symbolein 
sinä kuvaisit Iitä? Entäpä jos 
tekisit kotiseudustasi piir-
roksen tai suunnitelman pa-
perille, miltä se näyttäisi? 
Kannustamme kaikkia poh-
timaan kotiseutua ja sen 
merkitystä, historiaa tai ny-
kypäivää ja osallistumaan Ii-
aiheiseen neulekilpailuun! 
Iin kansalaisopisto järjestää 
keväällä 2022 Ii-neulepu-
serokilpailun ja kilpailu on 
kaikille avoin ideointikilpai-
lu, johon voi osallistua lä-
hettämällä neulepuserosta 
piirroksen tai suunnitelman 
mallitilkkuineen. Kilpailuai-
ka on 14.3-29.4.2022 ja kan-
salaisopistolle lähetetyistä 
suunnitelmista ja piirrok-
sista valitaan 3-5 mallineu-
letta. Parhaista ehdotuksista 
kuntalaiset saavat äänestää 
23-29. toukokuuta ja mal-
lineuleen voittaja julkiste-
taan toukokuun viimeisellä 
viikolla. On erittäin kiehto-
vaa nähdä, millaisia Ii-aihei-
ta nousee esille! 

Hennariikka Lohi
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Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

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

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Palvelumme:

www.teollisuuskopla.com
Teollisuuskoplaoy@teollisuuskopla.com

• Kone- ja laitesuunnittelu
• Kone- ja laiteasennukset

• Huolto- ja  
   kunnossapito www.puustaoy.fi

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

Digipalvelujen kehittäminen tervey-
denhuollon osa-alueena on ollut val-
takunnallinen tavoite jo vuosien ajan. 
Oulunkaarella käytetään asiakkaan palve-
lujen tukena erilasia sähköisiä palveluja, 
jotka helpottavat asiointia ja vähentävät 
kuormitusta vastaanotoilla. 

Esimerkiksi astman perustutkimuk-
siin kuuluu PEF-seuranta (uloshengityk-
sen huippuvirtaus), jota tehdään riippuen 
tutkimuksesta 1 - 2 viikkoa. Perinteisesti 
asiakas puhaltaa PEF-mittariin aamuin il-
loin, tulkitsee mittarista tuloksen ja mer-
kitsee tulokset seurantalomakkeelle. 

Seurannassa ja kaavakemerkinnöis-
sä saattaa olla kuitenkin hankaluuksia ja 
puutteita. Meillä on ollut jo jonkin aikaa 
käytössä PEF- etämittarit. Se on laite, joka 
yhdistetään asiakkaan älypuhelimeen. 
Sovellus varmistaa oikean puhallustek-
niikan ja muistuttaa oikea-aikaisesta mit-
tauksesta. 

Puhallustulokset dokumentoituvat 

automaattisesti seurantajärjestelmään. 
Hoitaja voi reaaliaikaisesti seurata tutki-
muksen edistymistä ja tarvittaessa tukea 
asiakasta mittauksissa. Kun tulokset siir-
tyvät automaattisesti järjestelmään, hoi-
taja voi käyttää enemmän aikaa esim. 
ennaltaehkäisevään potilastyöhön. 

Etämittauspalvelu on ollut varsin-
kin nuorten ja aikuisten mieleen, myös 
vanhempi väestö on pikkuhiljaa hyväk-
symässä etälaitteet. Mittaustulosten on 
huomattu jo nyt olevan laadukkaampia 
sekä luotettavampia.

Myös INR-etälaite on ollut pitkään Ou-
lunkaarella käytössä. Laite on käytössä 
Marevan-verenohennuslääkkeen käyttä-
jillä, joiden lääkepitoisuutta arvioidaan 
verikokeilla 1- 6 viikon välein. Verikoe voi 
olla joko laboratoriossa otettava suonive-
rinäyte tai sairaanhoitajan sormenpäästä 
ottama pikanäyte. Tuloksen perusteella 
määritellään asiakkaan lääkitys seuraa-
vaan kontrolliin asti. 

Etämittauksessa INR-mittari on ko-
tona yhdistettynä asiakkaan älypuhelin-
sovellukseen. Sairaanhoitaja ohjaa ensin 
asiakasta ohjelmiston käytössä ja yhdes-
sä varmistetaan oikeanlainen näytteen-
ottotekniikka. Asiakas tekee mittauksen 
sovittuna ajankohtana ja lähettää tulok-
sen puhelinsovelluksella hoitajan järjes-
telmään. 

Hoitaja määrittää lääkeannostuksen 
ja seuraavan kontrolliajankohdan. Tieto 
siirtyy asiakkaan älypuhelimeen. Palvelu 
helpottaa asiakkaan elämää paljon. Labo-
ratorio tai sairaanhoitaja voi olla kaukana, 
joten palvelu säästää todella asiakkaan ai-
kaa ja vaivaa. 

Palvelu lisää myös potilasturvallisuut-
ta, kun muuttunut lääkeannostus tal-
lentuu älypuhelimeen ja asiakas voi sen 
tarvittaessa tarkistaa. 

Parhaimmillaan sähköisten palvelui-
den käyttö tukee ja kannustaa asiakas-
ta ottamaan vastuuta omasta hoidostaan 

sekä samalla helpottaa hoitohenkilökun-
nan työmäärää. 

Marko Holappa
Oulunkaari, 
sairaanhoitaja, 
astmahoitaja

Digitaalista helpotusta asiakkaan arkeen

Marko Holappa

PAULAN JOOGA & HYVINVOINTI
Koulutettu hieroja • Joogaohjaaja
varaa.timma.fi/paulanhyvinvointi

p. 041 317 1348

Kauneus- ja hyvinvointitalo • Valtarintie 2, Ii

Tervetuloa 
joogaamaan!
Katso lisää 

Taffii.fi
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Tätä kirjoittaessani koronapande-
mia hellittää, mutta maailmanpo-
litiikassa on myrskyn merkkejä. 
Venäjän aggressiivinen ja häikäi-
lemätön toiminta herättää huolta 
läpi läntisen maailman.

Kansainvälisen politiikan epä-
varmuus kärjistää 2020-luvun 
valtavia haasteita, joita meidän pi-
täisi kyetä ratkomaan: ilmastokrii-
si, kestävyysvaje, voimakkaasti 
kasvanut julkinen velka, heikenty-
vä huoltosuhde, ikääntyvä väestö 
ja suuri joukko kansalaisia työvoi-
man ulkopuolella.

Juuri nyt talousluvut näyttävät 
hyviltä, mutta kasvu on jo selkeäs-
ti hidastumassa.

Jotta Suomi palaa kestävän kas-
vun tielle, yrittäjyyden edellytyk-
siä pitää vahvistaa. Suomen kasvu 
vahvistuu vain menestyvien suo-
malaisten yritysten kasvun kautta.

Tarvitsemme rohkeita uudis-
tuksia, jotta Suomi – syrjäinen maa 
haastavassa geopoliittisessa tilan-
teessa – voi menestyä ja huolehtia 
kaikista kansalaisistaan.

Uudistu Suomi
Yrittäjäjärjestö valmistautuu tänä 
keväänä eduskuntavaaleihin, jotka 
on määrä pitää ensi vuonna. Vaa-

Yrittäjyyden merkitys vain kasvaa
Velkatielle loppu
Suomen heikkouksia pitää uskal-
taa korjata. Seuraavissa eduskun-
tavaaleissa on kysymys talouden 
suunnasta ja uudistuksista. Emme 
voi jatkaa velkapolitiikkaa, sillä 
seuraava kriisi on ovella. Jos jou-
dumme siihen valtavassa velka-
lastissa, se heikentää kykyämme 
selvitä.

Velkapolitiikan sijaan tarvit-
semme kasvupolitiikkaa, joka kan-
nustaa ihmisiä töihin ja yrittäjiä 
riskinottoon sekä investointeihin. 
Vain siten voimme turvata suoma-
laisen hyvinvointivaltion talouden 
perustan ja huolehtia kaikista täs-
sä maassa asuvista.

Mikael Pentikäinen
Suomen Yrittäjät ry 
toimitusjohtaja

liohjelmamme otsikko on Uudistu 
Suomi. Tarjoamme suuren joukon 
ratkaisuja, joilla Suomi voi voittaa 
haasteitaan ja menestyä 2000-lu-
vun maailmassa.

Meillä on onneksi vahva perus-
ta, jolle rakentaa. Kiitos edellisten 
sukupolvien työn Suomi on vapaa 
ja vakaa oikeusvaltio, jossa on kor-
keaa osaamista ja vähän korruptio-
ta. Olemme osa Euroopan unionia, 
ja yrityksillämme on pääsy maail-
man markkinoille.

Mutta meillä on myös paljon 
parannettavaa: On aloja, joilla on 
liian vähän kilpailua. On turhaa 
byrokratiaa. Työmarkkinamme 
ovat osin jäykät. Esimerkiksi pal-
kanmuodostus on Suomessa lähes 
maailman jäykintä; palkat eivät 
nouse, kun yritys menestyy, eivät-
kä laske, kun menee huonosti. 

Veroaste on liian korkea ja hei-
kentää toimeliaisuutta. Sosiaalitur-
va ei kannusta ottamaan vastaan 
työtä, minkä vuoksi yli 300 000 
työikäistä on kokonaan työvoiman 
ulkopuolella. Julkinen sektori toi-
mii laajalti monilla alueilla, joille 
olisi tarjolla myös yksityisiä toimi-
joita ja pääomaa, ja syö siten tilaa 
yritysten kasvulta ja investoinneil-
ta.

”Suomen heikkouksia pitää uskaltaa 
korjata. Seuraavissa eduskuntavaa-
leissa on kysymys talouden suunnas-
ta ja uudistuksista. Velkapolitiikan 
sijaan tarvitsemme kasvupolitiikkaa, 
joka kannustaa ihmisiä töihin ja yrit-
täjiä riskinottoon sekä investointei-
hin.”

Hyvää helmikuuta kaikille simo-
laisille ja yhteistyökumppaneil-
le lähikuntiin! Olen nyt toiminut 
Simon Yrittäjien puheenjohtaja-
na vähän yli vuoden, nykysään-
töjen mukaan puheenjohtajakausi 
on kaksivuotinen, joten vuoden 
lopulla pääsemme päättämään 
uudesta puheenjohtajasta yrittä-
jäyhdistyksellemme. Tällä hetkellä 
varapuheenjohtajana toimii Pert-
ti Ylitalo.

Puheenjohtajan palsta

Koronan tuoman ”tauon” 
vuoksi yhdistyksemme on monen 
muun toimijan tavoin pitänyt hil-
jaiseloa, mutta nyt hiljaisuuden 
jälkeen yhdistys on taas mukavas-
ti aktivoitunut.

Yhteistyö Simon kuntaan on 
tärkeää sekä kunnan että yrittäji-
en kannalta, ja siksi kunnan elin-
keinotoimen kanssa yritetään 
pitää yhteistyötä yllä. Lisäksi vii-
me vuonna pidetyissä kunnal-
lisvaaleissa yrittäjät menestyivät 
ja kaikki yrittäjäehdokkaamme 
pääsivät valtuustoon ja/tai hal-
litukseen. Nyt jos koskaan on 
mahdollista saada elinvoima kas-
vuun (pienessä) kunnassamme! 
Sijaitsemme kuitenkin erittäin hy-
vien kulkuyhteyksien varrella, jo-
ten meillä on mahdollisuus saada 
kuntaamme yrittäjiä sekä työnte-
kijöitä, sekä sitä kautta hyvinvoin-
tia kaikille.

Kunta on tällä hetkellä teke-
mässä useampia isoja investointeja 
ja toivomme, että niistäkin seuraa 
myös paikallisille yrityksille töitä.

Yhteistyö simolaisten yritysten 
välillä toimii loistavasti ja vedäm-

me yhtä köyttä. 
Tänä keväänä yrittäjät päättivät 

aktivoitua, joten järjestämme tal-
viriehan pitkästä aikaa lauantaina 
19.3. Simon kesätorilla. Paikalliset 
toimijat ovat tervetulleita mukaan 
järjestämään ohjelmaa ja eloa ta-
pahtumaan, jossa lisäksemme jär-
jestäjinä toimivat Simon kunta ja 
MLL.

Lisäksi järjestämme Kevät-tans-
sit Simon pirtillä lauantaina 2.4. 
Toivotaan, että tapahtumien jär-
jestäminen on mahdollista tulevan 
vuoden aikana ja siitä eteenpäin. 

Aurinkoista kevättä kaikille ja ke-
väthankia odotellen,

Marko Veittikoski
puheenjohtaja
Simon Yrittäjät

Kevään tulo aktivoi yrittäjäyhdistystä

Koronan tuoman ”tauon” vuoksi 
yrittäjäyhdistyksen toiminta on ol-
lut hiljaiseloa. Puheenjohtaja Marko 
iloitsee, kun kevään myötä toiminta 
aktivoituu. 
- Järjestämme pitkästä aikaa Talvirie-
han lauantaina 19.3. Simon kesätoril-
la. Lisäksi järjestämme Kevättanssit 
Simon pirtillä lauantaina 2.4.
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Vastoinkäymiset ovat maailman 
paras mahdollisuus lisätä omaa 
menestymistä. Eikä koske pel-
kästään yrittäjää. Koskee taval-
lista palkansaajaa, koska hänkin 
on ”yrittäjä” omassa elämässään 
oman tuloslaskelman ja taseensa 
kanssa. Koskee myös kuntaa, joka 
ei ole voittoa tavoitteleva yritys, 
mutta tulojen täytyy menot korre-
loida samoin kuin yksittäisen ih-
misen ja yrittäjän elämässä.

Viimeiset kaksi vuotta olemme 
saaneet monin tavoin kärsiä, mut-
ta myös saaneet valtavan mahdol-
lisuuden omaksua uutta. Minua 
harmittaa sen pienen joukon puo-
lesta, jotka ovat tämän kaksi vuot-
ta tuhlanneet someväittelyyn 
rokotteista ja rajoitusten tarpeelli-
suudesta. Valtavaa mahdollisuuk-
sien tuhlaamista sen sijaan, että 
olisi keskitytty miettimään jotain 
mitä kukaan ei ole aiemmin oival-
tanut.

Maailma oppi viikossa teke-
mään etätyötä. Tämä on mieletön 
mahdollisuus, jonka tärkeydestä 
oli puhuttu pitkään. Kaikkia töitä 
ei voi tehdä kotoa. Patologi ja pa-
lomies tuli nopeimmin mieleen. 
Mutta maailmassa on paljon töitä 
joita tehdään lisääntyvästi tietoko-
neella ja puhelimella.

Tulevaisuudessa moni ala ei 

Ei hukata mahtavaa mahdollisuutta
tarvitse työperäistä maahanmuut-
toa, vaan etätyöperäistä maahan-
muuttoa. Sama toisinpäin. Enää 
ei tarvitse koodarin pakata lähte-
äkseen piilaaksoon töihin. Tiedän 
monta ihmistä joille etätyöskentely 
on lisännyt vapaa-aikaa, kun työn-
tuottavuutta mitataan viimeinkin 
saavutuksilla, eikä työssäoloajal-
la. Näille jotka itsekseen ajankäyt-
tönsä organisoivat paremmin kuin 
työyhteisössä uusi maailma antaa 
mahdollisuuden tulojen lisäämi-
seen tehden jotain muuta lisäänty-
neen vapaa-ajan myötä.

Asiantuntija työskentelyssä toi-
mistotyöaika 8-16 on ollut aina 
täysin absurdi ajatus. Itse en palk-
kaisi juristia, joka kuvittelee, että 
hänen ajatus alkaa juosta klo 8.00 
eikä klo 16.00 jälkeen tule mitään 
mieleen. 

Lasku menneestä kahdesta vuo-
desta tulee olemaan valtava. Sen 
vuoksi kuntien on hyvä laajentaa 
verotulokoriansa. Simo menestyy 
tuulivoimalla. Siinä jälki on upeaa. 
Mutta ollaanko liikaa yhden kortin 
varassa, kuten Kemi oli teollisuu-
den kanssa, kivijalkakulttuuri alas 
ajettuna? Toivottavasti Simo saa 
nopeasti teollisuuskylän jalalle ja 
onnistuu markkinoinnissa parem-
min kuin Kemi ja Keminmaa, jotka 
tässä ovat epäonnistuneet. Itse-

näisenä kuntana säilymisen mah-
dollisuuskin paranee oleellisesti 
elinvoiman lisääntyessä.

Nuorille tämä uusi aika vas-
ta mahtava onkin, kun ei ole vielä 
sidoksia mihinkään.  Omille lap-
silleni neuvoin, että perusta se yri-
tys Suomeen. Muuta itse vaikka 
Intiaan. Nostat palkkasi suomes-
ta jota tuhlaat halpamaassa! Pieni 
palkka suomesta on siellä iso raha. 
Viimeinkin työllä rikastuminen 
on nyt etätöiden oppimisen myö-
tä mahdollista ja enemmän kuin 
helppoa!

Ajatus kuntoon ja täysillä päin 
uusia mahdollisuuksia.

Markku Vuorinen 
Lapin Yrittäjät ry 
puheenjohtaja 

”Maailma oppi viikossa tekemään 
etätyötä. Tämä on mieletön mahdol-
lisuus, jonka tärkeydestä oli puhut-
tu pitkään. Tulevaisuudessa moni ala 
ei tarvitse työperäistä maahanmuut-
toa, vaan etätyöperäistä maahan-
muuttoa. Sama toisinpäin”, toteaa 
Markku Vuorinen.

Tämä vuosi on suurien muutosten 
vuosi. Sote-uudistus etenee vauh-
dilla ja uudet hyvinvointialueet 
aloittavat jo kymmenen kuukau-
den kuluttua. Kunnille tämä sote-
uudistus on suurin muutos, mikä 
on kuntia kohdannut. 

Me Simossa olemme tehneet 
erittäin hyvää yhteistyötä Oulun-
kaaren kuntien ja erityisesti Iin 
kunnan kanssa. Simo kuuluu La-
pin hyvinvointialueeseen ja Ii sekä 
Oulunkaari Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueeseen. Tällä het-
kellä selvitetään, miten hyvää yh-
teistyötä maakuntien välillä olisi 
mahdollista jatkaa inhouse-yhtiön 
avulla. Luonnollisesti selvitetään 
myös, miten Simon sote-palvelut 
tuotettaisiin Lapin johdolla. Uusi 
Lapin aluevaltuusto tulee tästä ke-
väällä päätöksen tekemään. Hyvät 
sote-palvelut ovat meille kaikille 
äärimmäisen tärkeitä. Yhteistyö-
tä tarvitaan ja se yleensä on vielä 
kovin hedelmällistä. Toivoa vain 
sopii, että lainsäätäjä ei tällaista 
järkevää yhteistyötä estä.

Korona on koetellut meitä kaik-
kia, mutta yrittäjiä erityisesti. Mat-
kailu- ja palveluammatit ovat 

Hyvää tuulta Suomen tuulivoimaisimmasta kunnasta!
rajoitusten vuoksi olleet suurissa 
vaikeuksissa. Helmikuussa rajoi-
tuksia on purettu ja näkymänä on, 
että pandemia tästä lievenisi niin, 
että pääsisimme takaisin normaa-
limpaan järjestykseen. Vielä pitää 
vähän aikaa jaksaa ja sisua tarvi-
taan! Veitsiluodon tehtaan lak-
kauttaminen ei vielä suuresti näy 
työllistämisessä ja alueella teh-
dään kovasti töitä, että työtä, uusia 
urapolkuja tai opiskelupaikko-
ja kaikille löytyisi. Samoin selvite-
tään myös yritysten tulevaisuuden 
tarpeita erilaisissa hankkeissa.

Asemankylän teollisuusalueen 
laajennuksen kaavoitus etenee ja 
samoin Maksniemessä Leuanno-
kan merenrantatonttien kaavoitus. 
Merkittäviä elinvoimahankkeita 
meille, joista myös sekä veto- että 
pitovoimaa tavoitellaan. 

Simon kunta on nyt virallises-
ti Suomen tuulivoimaisin kunta 64 
tehokkaalla tuulivoimalalla. Toki 
voimalat näkyvät kuntakuvas-
sa, mutta erityisesti taloudellinen 
merkitys kunnan kiinteistöverotu-
lojen muodossa on suuri. Verotulot 
käytetään kunnan palvelutuotan-
toon ja kunnan kehittämiseen.

Simon 17 jäsenisessä kunnan-
valtuustossa on päättäjänä viisi 
yrittäjää. Kunnanhallituksen seit-
semästä jäsenestä samoin peräti 
viisi on yrittäjää! Ollaan varmaan 
tässäkin kiinni kultamitalissa. 
Saamme arvokasta tietoa, näke-
mystä ja yhteistyötä luonnollisesti 
suoraan päätöksentekoon. Yhteis-
työssä on voimaa!

Toivotan kaikille oikein hyvää 
tuulta ja erityisesti myötätuulta ke-
vääseen!

Rakkaudesta Simoon – sisuk-
kaasti

Vivi Marttila, 
kunnanjohtaja

”Simon kunta on nyt virallisesti Suo-
men tuulivoimaisin kunta 64 tehok-
kaalla tuulivoimalalla. Verotulot 
käytetään kunnan palvelutuotan-
toon ja kunnan kehittämiseen” sa-
noo kunnanjohtaja Vivi Marttila.
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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

Estonia Medical & SPA 

K. Hekkasen Bussit
Kylpylämatka Pärnuun 

14.-22.5.2022

550 € / hlö 2hh 
2 hh täysihoidolla

Sis. mm: Mennessä lounas ja yö laivalla 2hh. 
Aamiainen Tallinnassa. 

Perillä lääkärinvastaanoton 
ja hoidot 2-3 / arkipäivä. 
Palatessa yö Lahdessa.

Ilm. 15.3. mennessä p. 040 544 70 71

Oma bussi mukana Virossa

www.khekkasenbussit.fi

K. Hekkanen Oy     Kemin Liikenne Oy
Vähintään 30 maksavaa matkustajaa

Eekintie 6, 95200 Simo
khekkanen@luukku.com

Anu 040 506 1317
Kullervo 0400 691 728

Terassin lasitukset

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

Mika Tikalla on tällä hetkel-
lä meneillään yrittäjäuransa 
yhdeksäs toimintavuosi, ja 
hän on erikoistunut LVI-alal-
le ja saneerauspalveluihin. 
Työrintamalle on mahtunut 
monenlaista remontointia, 
mutta pääasiassa saneeraus-
töitä ja keittiökalusteiden 
asennusta. Hänellä on myös 
VTT:n myöntämä märkäti-
lojen henkilösertifikaatti.

- Tällä alueella rakenne-
taan suhteellisen vähän uut-
ta, joten enimmäkseen työ 
on ollut vanhan korjaamista. 
Työtä riittää hyvin ja ympä-
ri vuoden on ollut vilkasta, 
mutta tällä hetkellä työllis-
tän vain itseni, vaikka joku-

Mika Tikalla yhdeksäs vuosi LVI- 
ja saneerauspalveluyrittäjänä

nen harjoittelija minulla on 
kyllä ollut, Tikka kertoo.

- Laajentumiskuvioita ei 
ole nyt mielessä, ja koronan-
kin vuoksi olen koittanut pi-
tää homman maltillisena. 
Onneksi korona ei ole vai-
kuttanut töiden määrään, 
mutta ainahan se mietityttää 
mitä tapahtuu jos sairastuu 
tai jos tilanne pahenee.

Ennen yrittäjyyttään 
Tikka oli lähes 20 vuot-
ta talotehtaalla töissä ja re-
monttitietämystä kertyi 
lisäksi myös oman harras-
tuneisuuden kautta. Hän 
opiskeli Kemissä ammatti-
opisto Lappiassa aikuiskou-
lutuksena putkiasentajan 

ammatin, ja yrittäjyys tuli 
ajankohtaiseksi valmistumi-
sen jälkeen vuonna 2013.

- Yrittäjyys on passannut 
minulle hyvin ja vaihtele-
vuutta piisaa: joka päivä on 
erilainen. Tämä ei ole yksi-
toikkoista liukuhihnatyötä 
ja yrittäjänä pystyn itse sää-
telemään työpäiviä ja aika-
tauluja – toki asiakkaiden 
toiveiden mukaan ja aika-
tauluihin sovitellen.

Simo on ollut Mika Tikal-
le hyvä paikka yrittää, sil-
lä asiakkaita on ollut oman 
pitäjän lisäksi muualla Me-
ri-Lapin alueella ja kunnan 
eteläpuolellakin, Iissä ja Ou-
lussa. Rovaniemelläkin on 

LVI- ja Saneerauspalvelu Mika Tikka Ky:n yrittäjä kertoo, että työtä on riittänyt vilkkaasti ympäri vuoden. 

muutama reissu tullut teh-
tyä isomman projektin pe-
rässä. Onneksi Simosta 
pääsee kätevästi kaikkiin 
suuntiin ja työmatkat pysy-
vät kohtuullisina.

Vapaa-ajan ongelmaa hä-
nellä ei ole, sillä yrittäjyys 
vie ison osan ajasta, ja muu-
na aikana saa esimerkiksi 
ajella lasten harrastuksien 
perässä.

Jenny Kärki

Janne 040 744 9020  |  Matti 0400 287 729
mattibookoy@gmail.com

Matti Böök Oy
Maanrakennus- ja maansiirtotyöt
Teiden ja pihojen kunnossapito
Metsänparannustyöt
Vesakonleikkuu

 jari.ylikarppa@gmail.com

KUMATRA OY

KULJETUS
MAANRAKENNUS

TRAKTORIURAKOINTI

0400 765 216
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Kuivajoentie 19 B, 95100 Kuivaniemi

040 523 3316
Antti Kanniainen

Sadevesikourut ja 
rakennuspeltityöt

 

• LVI-urakoinnit, 
 -asennukset ja -tarvikkeet 
• Maalämpö- ja 
 energiaratkaisut
• Öljy- ja pellettipoltinten 
 huollot ja asennukset

Jani Pajari
040 524 9984

jani.pajari@jiipeetalotekniikka.fi

www.jiipeetalotekniikka.fi

p. 040 840 5891
 www.keminajotilaus.fi

 

• Sisä- ja ulkoremontit 
• Kylpyhuoneen saneeraukset 
• Uudisrakentaminen 

Jukka Vilmi P. 044 323 8375 

 

• Sisä- ja ulkoremontit
• Kylpyhuoneen saneeraukset
• Uudisrakentaminen

Jukka Vilmi 

P. 044 323 8375

Mehtäset Oy
Metsäkoneurakointi

P. 050 543 1424

Simolaisista Simoskan vel-
jeksistä koostuva Kone 
Ässät palvelee useilla eri toi-
mialueilla. Kone Ässät on 
markkinointinimi, jonka alla 
toimii kaksi eri aloilla toimi-
vaa yritystä: Kone Simoska 
Oy ja Metsä- ja Maanraken-
nus Simoska Oy.

- Meillä on jokaisella oma 
osa-alue, josta vastaamme, 
mutta tarvittaessa kuka ta-
hansa meistä osaa ope-
roida kaikkia koneita. Jos 
joku vaikkapa soittaa lu-
mihommiin, sen voi käy-
dä tekemässä kuka vain. Ja 
isommissa urakoissa, voim-
me kaikki olla mukana, Juho 
kertoo.

Veljeksistä vanhin, Juho 
Simoska perusti oman yri-
tyksensä ensimmäise-
nä vuonna 2018 ja hän 
erikoistui erityisesti kul-
jettajapalveluihin ja mo-
nenlaisiin koneurakoinnin 
tehtäviin. Nykyään hän on 

Simoskan veljekset jakavat 
vastuuta yrityksissään

keskittynyt saattoautopalve-
luihin, kuljetuspalveluihin 
sekä kuljettajavuokrauk-
seen.

- Tällä hetkellä enim-
mäkseen teen muille töi-
tä vuokrakuljettajana, sillä 
polttoaineen hinta on niin 
kova, että ei ole kovin kan-
nattavaa ajaa omalla autolla, 
Juho kertoo.

Ennen yrittäjyyttään 
Juho teki lähes 10 vuotta 
turvekuljettajan hommia, 
joiden innoittamana hän pe-
rusti yrityksen ja alkoi itse 
turveurakoitsijaksi. Tur-
peentuotannon alas ajami-
sen seurauksena hän joutui 
vaihtamaan alaa kuljetus-
puolelle. Onneksi töitä on 
riittänyt – niin paljon kuin 
jaksaa tehdä.

Veljeksistä nuoremmat 
Jussi ja Jaakko, ovat yrittä-
jinä Metsä- ja Maanraken-
nus Simoska Oy:ssä, joka 
perustettiin vuonna 2020. 

Jussi tekee kaivinkone- ja 
traktoritöitä ja Jaakko on 
pääasiassa keskittynyt met-
säkonetöihin. Metsäkone-
kausi onkin tällä hetkellä 
parhaimmillaan, maan vielä 
ollessa jäässä, joten koneella 
pääsee nyt ajamaan pehme-
ämpääkin metsäpohjaa pit-
kin.

Kemi-Tornion alueella 
uusi Metsä Fibren biotuo-
tetehdas on työllistänyt eri-
tyisesti konepuolella, mutta 
myös kuljetuspuolella. Kone 
Ässät on ollut mukana te-
kemässä myös Valtatie 4:n 
Maksniemen ja Karsikon 
eritasoliittymää.

Juho Simoskalla on myös 
katse tulevaisuuteen ja hän 
parhaillaan kouluttautuu 
myös liikenneopettajaksi.

- Kone- ja kuljetusalalla 
on hankala saada kovin pit-
kiä sopimuksia ja ala on hy-
vin sesonkiluontoista, joten 
syksyllä hommien hiljennyt-

tyä on hyvä sauma hankkia 
lisäkoulutusta. Parin vuo-
den päästä saattaa kone-
puolella olla hiljaista, kun 
alueelle tehdyt tiet ja tehtaat 
ovat valmiina.

Juho Simoska liittyi yrit-
täjyytensä alkupuolella Suo-
men yrittäjiin, paikallisen 
yrittäjäkollegan sitä suo-
siteltua. Sitä kautta hän 
on kokenut saaneensa tie-
toa ja apuja yrittäjyyteen, 
varsinkin aloittavana yrit-
täjänä. Suomen yrittäjät pai-
kallisyhdistyksineen auttaa 
jäseniään kaikissa yrityksen 
elinkaaren vaiheissa ja tar-
joaa vertaistuen verkostot 
elinkeinon tueksi.

Jenny Kärki

Kone Ässät palvelee useilla toimialueilla: Juho Simoska tarjoaa muun muassa saattoautopalveluita.
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tiikka on kiinnostavaa ja on 
mukava nähdä simolaisten 
yhteishenkeä, sekä saada jo-
tain hyvää aikaan.

Toimintaa maakunnissa ja 
Ruotsissa
Tänä päivänä yrityksen toi-
minta pitää sisällään maan-
rakennus- ja purkutöitä sekä 
teräsponttauksia. Maara-
kennustoiminta keskittyy 
Kemi-Tornion ja Oulun alu-
eelle ja purkutöitä tehdään 
laajemmin maakuntien alu-
eella.

Teräsponttausta, eli eri-
laisten kaivantojen tuki-
seinien tekoa, tehdään 
laajemmalla alueella, Ruot-
sia myöten. Teräspontta-
uksen avulla esimerkiksi 
kaupunkialueella voidaan 
rakentaa pienelle alueelle 
vaikkapa maanalainen au-
tohalli, ilman että viereinen 
talo tai tie vahingoittuu. 

Liiketoiminnan laajenta-
minen Ruotsiin vuonna 2000 
oli yksi yrityksen merkittä-
vimmistä kehityshankkeis-
ta, sillä se lisäsi tuntuvasti 
yrityksen liikevaihtoa. Täl-
lä hetkellä yrityksellä on 24 
työntekijää ja 13 toimihen-
kilöä, mutta jos koko ali-
hankkijaverkosto lasketaan, 
työllistävä vaikutus on 50-
60 henkilöä.

Jenny Kärki

Purkukohteiden kierrätysaste yli 90 prosenttiin
Simon yrittäjien hallituk-
sessa uutena jäsenenä tänä 
vuonna aloitti Harri Pos-
ti, joka toimii HV-maara-
kennus Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana ja hänen 
veljensä Veli-Pekka Pos-
ti toimii yrityksen toimitus-
johtajana.

Viime vuosina yrityk-
sessä on erityisesti satsattu 
kiertotalousajatteluun, jon-
ka ansiosta HVM Oy:n pur-
kukohteiden materiaalien 
kierrätysaste on saatu nos-
tettua yli 90 prosenttiin.

- Olemme ottaneet käyt-
töömme Urban Technology 
-kierrätysmurskaimen, jon-
ka pöly- ja meluvaimentimi-
en ansiosta sitä voi käyttää 
jopa kaupunkialueella pur-
kumateriaalien murskauk-
seen, Harri Posti kertoo.

Esimerkiksi Tahkokan-
kaan sairaala-alueella kaikki 
puretusta betoni- ja tiilima-
teriaalista tehty murske voi-
tiin uusiokäyttää samalla 
paikalla uuden asuinalueen 
maanrakennustöissä. Tä-
män kevään aikana valmis-
tuu myös Oulun kaupungin 
teettämä purkukäsikirja 
hankkeesta.

Simolaista yrittäjyyttä
HV-maarakennus Oy:n toi-
mintaa pyöritetään kolmes-
ta pisteestä käsin: Kemin 
ja Oulun toimistoista sekä 

Maksniemen hallilta. Yri-
tyksen juuret ovat hyvin 
Simolaiset, sillä Maansiir-
toliike Hannu Posti aloitti 
toimintansa 1960-luvulla ja 
hän oli yksi Simon Yrittäji-
en ensimmäisistä jäsenistä, 
vuodesta 1981 lähtien.

- Isä oli aina hyvin yritteli-
äs ihminen. Maatilan töiden 
lisäksi hän hankki lisätienes-
tiä kalastuksella ja metsäs-
tyksellä, ja sitten 60-luvun 
alussa alkoi yhdellä autolla 
tehdä puutavaran rahtiajoa, 
Harri kertoo.

Harri Posti pääsi aut-
tamaan isänsä yritykseen 
15-vuotiaana lapiomiehenä. 
Hän opiskeli itsensä yhdys-
kuntateknikoksi Oulussa, 
ja opiskeluaikana hän kävi 
vieraalla töissä tekemässä 
teitä ja asfalttitöitä. Lähes 
koko uransa hän on kuiten-
kin tehnyt töitä perheyrityk-
sensä eteen ja vuodesta 1999 
veljekset ovat olleet yrityk-
sen omistajina.

Viime vuosina nousi 
myös ajatus, että nyt voisi 
olla rahkeita myös yhteis-
ten asioiden hoitoon. Yrit-
täjäyhdistystoimien lisäksi 
hän toimii myös Simon kun-
nanhallituksessa ja -valtuus-
tossa.

- Velipoikani on alkanut 
ottaa isompaa roolia yrityk-
sen toimitusjohtajana, joten 
ajattelin, että nyt olisi hyvä 
aika olla osa paikallista vai-
kuttamista. Kunnallispoli- Simon yrittäjien hallituksessa uutena jäsenenä tänä vuonna aloitti Harri Posti.
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040 52 822 08

Merilapin Merilapin 
Munkkitupa KYMunkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut ja voileipäkakut ja 

gluteenittomat tuotteet gluteenittomat tuotteet 
suoraan Oklaholmankadun suoraan Oklaholmankadun 

leipomolta Kemistä. leipomolta Kemistä. 
Tai tule suoraan ostoksille!Tai tule suoraan ostoksille!

Oklaholmankatu 1, 94700 KemiOklaholmankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053p. 040 159 6053

munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com

Simon yrittäjät palkitsivat 
Vuoden 2021 yrittäjänä Pau-
la Postin, joka on palvellut 
kuntalaisia parturi-kampaa-
jan ammatissaan jo 30 vuot-
ta. Yrittäjät halusivat palkita 
aktiivisen paikallisen toimi-
jan ja yksinyrittäjän, joka 
selviytyi hyvin myös haas-
tavista korona-ajoista.

- Varsinkin korona-ajan 
alussa tilanne näkyi asia-
kasvirroissa. Olihan se aluk-
si outo tilanne kaikille. Nyt 
on jo totuttu maskien pitä-
miseen ja käsien pesuun, ja 
viruksen leviämisestäkin 
tiedetään enemmän, joten 
nyt uskalletaan jo käyttää 
palveluita hyvin.

Postille tulee asiakkai-
ta myös naapuripitäjistä 
Kemin ja Kuivaniemenkin 
puolelta, ja tarvittaessa hän 
tekee myös koti- ja laitos-
käyntejä.

- Laitos- ja kotikäynneil-
lä voidaan vaikkapa leika-
ta hiukset tai laittaa kiharat. 
Monet, jotka eivät itse pää-
se liikkumaan, ovat kyllä 
kiitollisia liikkuvasta palve-
lusta ja siellä sitten keitetään 
kahvit, ja samalla rupatel-
laan päivän kuulumiset, 
Posti kertoo.

- Tässä ammatissa saa vä-
lillä toimia terapeuttinakin 

Vuoden 2021 Yrittäjä: 
Parturi-kampaamo Paula Posti

– oikeastaan puolin ja toi-
sin. Olen itsekin aika avoin 
ihminen, joten asiakkaiden 
kanssa jaetaan surut ja nau-
retaan ilon aiheille. Ja asiak-
kaat voivat luottaa siihen, 
että asiat jäävät meidän kes-
keisiksi.

Parturileikkejä pienestä 
pitäen
Kemistä kotoisin oleva Posti 
simolaistui 40 vuotta sitten. 
Hän myöntää jo pienestä 
pitäen laittaneensa äitinsä 
hiuksia, eli kampaajan työt 
olivat jo hänen lapsuutensa 
leikeissä mukana. Yrittäjyy-
destä hän ei silti ollut ehti-
nyt haaveilla ja opiskeltuaan 
itsensä ompelijaksi, hän teki 
kaksi lasta melko nuorena.

Välillä hän työskenteli 
kunnan perhepäivähoitaja-
na, kunnes hän päätti kou-
luttautua uudelle alalle ja 
kokeilla onneaan parturi-
kampaamoyrittäjänä. En-
simmäinen toimipaikka oli 
rakennettu kotipihalle auto-
talliin.

Vuosi sitten hän muutti 
viidenteen toimipaikkaan-
sa Simon kuntakeskukseen, 
samaan taloon K-marketin 
kanssa. Eloisampi sijainti 
on ollut yrittäjän ja asiakkai-
denkin mieleen.

Posti kokee, että on saa-
nut Simon yrittäjäyh-
distyksestä vertaistukea 
omalle yrittäjyydelleen. Si-
mossa työskentelee myös 
kaksi muuta kampaajaa, joi-
den kanssa on hyvät välit.

- Varsinkin Tertun kans-
sa pystymme olemaan 
toisillemme tukena, ja tar-
vittaessa saa kysyä neuvoa, 

vaikkapa ALV-asioissa tai 
missä vain. Eli yhteistyö toi-
mii eikä kollegoita tarvit-
se kadehtia, kun kaikille on 
riittänyt hyvin asiakkaita.

Jenny Kärki

Asiakaspalvelun parissa on jo totuttu maskin käyttöön ja käsien pesuun. Kuvassa myös vakioasiakas Anne Hietala.

Paula Posti on työskennellyt nykyisissä tiloissa Simon kuntakes-
kuksessa noin kahden vuoden ajan.

TEL. 0207 288 520
Autoilijantie 9 KEMI

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

Yrittäjä! 
Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat/simon-yrittajat
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Väylävirasto käynnistää Si-
mon taajaman kohdalle si-
joittuvan hankkeen ”Vt 4 
Etappitie-Simojoen silta” ra-
kentamistyöt maaliskuussa. 
Urakassa levennetään valta-
tietä ja rakennetaan se keski-
kaiteelliseksi.

Hankkeeseen sisältyy 
kolmen uuden sillan, erita-
soliittymän ja kevyenliiken-

Vt 4 Etappitie-Simojoen silta -hanke alkaa maaliskuussa

teen väylän rakentamista 
sekä melunsuojausta. Ura-
koitsijana toimii GRK Infra 
Oy. Urakka valmistuu syk-
syllä 2023. Urakkahinta on 
noin 8,6 miljoonaa euroa.

Väyläviraston projek-
tipäällikkö Keijo Heikkilä 
toteaa hankkeessa rakennet-
tavien täysmittaisten liitty-
mis- ja kääntymiskaistojen 

parantavan Simon taajaman 
kohdan liittymien turvalli-
suutta. Keskikaiteiden an-
siosta myös mahdollisuus 
kohtaamisonnettomuuksiin, 
joissa auto suistuu vastaan-
tulevien kaistalle, poistuu.

- Tämä Simon kuntakes-
kuksen kohdan tienraken-
nustyö viimeistelee valtatien 
parantamistyöt Simon koh-

Pertti Ylitalo toivoo, että urakoissa käytettäisiin enemmänkin paikallista työvoimaa. Ranuantien eritasoliittymän rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja valmistuu syksyyn 
2023 mennessä.

dalla. Nämä toimenpiteet 
yhdessä rakennettavan Ra-
nuantien eritasoliittymän 
kanssa parantavat liikenne-
turvallisuutta Simon koh-
dalla merkittävästi, Heikkilä 
kertoo.

VT 4 Etappitie-Simojoen 
silta -hanke on yksi valtion 
4. lisätalousarvion kohteis-
ta vuodelle 2020. Projektiin 

kuuluu lisäksi syksyllä 2021 
valmistunut Karsikon liitty-
mä sekä Vt 4 Ranuantien eri-
tasoliittymän rakentaminen, 
jota ollaan vielä viimeistele-
mässä.

Vt 4 parannushankkeet 
työllistävät simolaisia
Simon kohdalla ”nelostie-
tä” ja sen liittymiä on kun-
nostettu jo syksystä 2019 
lähtien. Nelostien paran-
nusurakka on työllistänyt 
paljon paikallisia yrityk-
siä etenkin maansiirtoalalla, 
mutta myös jonkin verran 
konepuolella.

AMH Kotila Oy:n Antti 
Kotila oli mukana Maksmie-
men osuudella aliurakoitsi-
jana, tekemässä kivetyksien 
pohjia alikäytävien kohdalla 
sekä joitakin loppuprojektin 
siistimistöitä.

- Hienoa, että paikallisia-
kin on saanut jonkin verran 
hommia, toki pääurakoitsi-
jalla kulkee myös oma po-
rukka mukana, mutta on 
näillä työmailla ollut myös 
työllistävää vaikutusta Si-

mossa ja useampia tuttuja 
automiehiä on näkynyt töis-
sä, Kotila kertoo.

Kuljetusliikkeen yrittäjä 
Pertti Ylitalo kertoo, että hä-
nen autonsa on ollut Ranu-
antien liittymän työmaalla 
alusta saakka, ja hän toivoi-
si, että pääurakoitsija pyrki-
si hyödyntämään paikallisia 
enemmänkin, mutta ym-
märtää miksi tutuissa teki-
jöissä halutaan pitäytyä:

- GRK:lla on samat ali-
urakoitsijat pyörineet vuo-
sikausia ja siellä on se tietty 
piiri. Kun uusi mies tulee 
töihin, sillä menee aikansa, 
että oppii sen tyylin ja ryt-
min. Eikä ole varma, että 
tekeekö uusi ihminen hei-
dän toiveiden mukaan, niin 
helppo ottaa sitten samat te-
kijät kuin ennenkin, Ylitalo 
sanoo.

- Tosi hyvä juttu, että 
nämä liittymät nyt uusitaan 
liikenteen sujuvoittamisek-
si. Varsinkin ruuhka- ja lo-
ma-aikoina Ranuantieltä saa 
joskus odottaa hyvinkin pit-
kään, että pääsee käänty-
mään Valtatielle.

- Jenny Kärki 
- Väylävirasto, 
  tiedotus

VT 4 Etappitie-Simojoen sil-
ta -hanke on yksi valtion 4. 
lisätalousarvion kohteista 
vuodelle 2020.

Kotieläinpuisto Arkadia avataan jälleen kesäkaudelle 15.5. 
Tervetuloa viettämään mukavaa päivää ja 

herkuttelemaan Arkadian kahvila-ravintolaan. 
Avoinna joka päivä 10-18 elokuun loppuun saakka.

ARKADIA KOTIELÄINPUISTO 
Saarenrannantie 12, Maksniemi, p. 040 552 6146

Tervetuloa!

Timo  0400 893 865
Joni 044 589 9622
Tommi 044 043 9045
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PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550

Ratatie 1, Liikekeskus, 95200 Simo

erkki.veittikoski@gmail.com

VERSHOP
p. 0400 475 877

Puh. 040 548 1832

SÄHKÖASENNUS 
P. HUTTU

Lehden kustantaja:  
Simon Yrittäjät ry
Toimituskunta 
Niina Veittikoski, Jenny Kärki, 
Heimo Turunen
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Simon Yrittäjät, Pauli Tiiro
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T:mi Tauno Johansson
Rakennusurakointi

RAKENNAN UUTTA JA 
SANERAAN VANHAA

Simoniemi 
puh.0400 657 381

Kunnan asioita esillä Simon Yrittäjien 
hallituksen kokouksessa

Simon Yrittäjien helmikuun hallitus kokoontui Toivon Tuvalla. Kokouksessa kuultiin Simon kunnan ajankohtaisia asioita.

Niina Veittikoski valittiin jatkamaan yhdis-
tyksen rahastonhoitajana. 

Kunnan asioista kertoivat kunnanjohtaja Vivi Marttila ja elinkeinokoordinaattori Jari 
Juusola. 

Simon
Parturi-Kampaamo

Puh. 016 276 611,
050 570 1380

Vanhatie 1, 95200 Simo

Tervetuloa!

SIMO

Yrittäjä! 
Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat/simon-yrittajat

Simon Yrittäjien hallituksen 
järjestäytymiskokoukses-
sa 10.2. oli vierailijana kun-
nanjohtaja Vivi Marttila ja 
elinkeinokoordinaattori Jari 
Juusola. He kertoivat kun-
nan ajankohtaisia asioita.

Marttila kertoi, että Leu-
annokan merenrannan asun- 
toalueen kaava alkaa valmis- 
tua. Tonttiasioista on kun-
nan sivuilla tietoa ja kiinnos-
tusta tonteista on ollutkin. 
Aluevaaleissa onnistuttiin 
saamaan Simoon kaksi val-
tuutettua. Pohtimista onkin 
tiedossa, koska tällä hetkellä 
Sote -asiat hoidetaan Oulun-
kaaren kuntayhtymän toi-
mesta. Kuntayhtymällä on 
mm. paljon yhteisiä virkoja. 

Kuntataloudessa tuuli-
voima tuottaa kiinteistöve-
roa 1,5 miljoonaa euroa, joka 
on merkittävä tulonlähde 
kunnalle. Tuulivoiman tuot-
tamisessa Simo onkin Suo-
men tuulivoimaisin kunta. 
Viime vuonna jätettiin Kala-
joki kakkoseksi. 

Kunnassa on monia 
hankkeita menossa. Valtatie 
4 remontit ovat Simon koh-
dalla loppusuoralla. Tiere-
montti valmistuu vuonna 
2023, jolloin rakenteilla ole-
vat liittymät saadaan val-
miiksi. 

Kunnanjohtaja ja elinkei-
nojohtaja selvittivät myös 
Asemakylän teollisuusalu-
een laajennusosan toteutuk-
sen edistymistä. Alueelle 
on tehty asiantuntijatyönä, 
elinkeino- ja kaavatyöryh-
män ohjauksessa esisuun-
nitelma, joka mahdollistaa 
kaavoituksen valmistu-
misen kevättalven aikana. 
Jotta aluetta voidaan mark-
kinoida yrittäjien suuntaan, 
on tiestön saaminen alueel-
le perusedellytys.  Tiestö on 
tarkoitus rakentaa kaavoi-
tuksen jälkeen, lähiaikoina.

Simoniemen satama-alu-
een kehittämisestä kuultiin 
myös viime ajan kuulumi-
set. Aluetta ollaan kehittä-
mässä yritystoiminallisesta 

näkökulmasta.
Kunnan yritystoiminnan 

kehittämisestä ollaan teke-
mässä selvityksiä Xpan 2022 
-hankkeen puitteissa sekä 
Veitsiluodon äkillisen ra-
kennemuutos – prosessin 
yhteydessä. 

Laajakaistahankekin on 
käynnissä, jossa tehdään 
selvityksiä kustannuksis-
ta ja rahoitus-/ tukimahdol-
lisuuksista. Oletus on, että 
Simon kunnan asukaskes-
kittymät tulevat markki-
naehtoisesti toteutettavan 
laajakaistan piiriin. Sivuky-
lien osalta tilanne voi olla 
toinen.  Kunnan laajakais-
tan rahoitukseen ja toteu-
tukseen mukaan lähteminen 
tulee kuntapäättäjien harkit-
tavaksi. 

Alustuksien jälkeen käy-
tiin vilkas keskustelu. 

Koko perheen kevätpäivä
Hallituksessa suunniteltiin 
mm. koko perheelle sopivaa 
kevätpäivää Arkadian eläin-

puistoon. Tapahtuman päi-
vämäärä jäi vielä avoimeksi. 
Kuntapäättäjien kanssa py-
ritään järjestämään yhtei-
nen keskusteluilta, jossa 
käytäisiin läpi mm. viime 
syksynä tehdyn kuntabaro-
metrin tuloksia Simon osal-
ta. Niina Veittikoski valittiin 
jatkamaan yhdistyksen ra-
hastonhoitajana. 

Lehtiyrittäjä Heimo Tu-
runen selvitti helmikuussa 
julkaistavasta Simo Yrittää 
-lehdestä, joka on julkais-
tu vuosittain IiSanomien 
liitteenä. Hän otti vastaan 
juttu- ja ilmoitustoiveita. 
Yrittäjien asioista kertova 
lehti jaetaan Iin lisäksi joka 
talouteen Simossa. 

IiSanomat
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SIMON 
YRITYSTONTIT
VT 4 VARRELLA

Vain taivas on rajana

Simossa uskotaan yrittäjyy-
teen ja katsotaan rohkeasti 
eteenpäin! Tästä on osoituk-
sena muun muassa Ravinto-
la Ruusa, joka sai uudet tilat 
Simon keskustasta, osoit-
teesta Etappitie 1. 

Ravintolayrittäjä Satu 
Leskinen aviomiehensä Tee-
mun kanssa etsivät asuinta-
loa Simosta, joka löytyikin, 
mutta samalla löytyivät uu-
det liiketilat heidän ravinto-
lalleen. Edellinen ravintola 
sijaitsi Ratatiellä.

Etappitiellä oli ollut pit-
kään tyhjillään liiketila, jota 
Satu ja Teemun ovat nyt 
remontoineet talven ajan. 
Aikaisemman ravintolan 
baaripuoli kärsi kovasti ko-
ronarajoituksista, mutta nyt 
baarin ollessa kiinni, yrittä-
jät ovat voineet keskittyä re-
montoimaan uutta liiketilaa. 

Etappitien touhuja on-
kin mielenkiinnolla seurail-
tu kylällä, kun ilta myöhään 
asti valo pilkistää ikkunois-

Uusittu Ravintola Ruusa avasi ovensa
ta. Ikkunoista, jotka ovat ol-
leet vuosia pimeinä.

Viimein odotus päättyi 
ja uusittu Ravintola Ruusa 
avasi ovensa uusissa tiloissa 
perjantaina 18.2. Paikka on 
kokenut suuren muodon-
muutoksen. Asiakaspaikko-
ja on tullut entiseen paljon 
lisää. Satun ja Teemun per-
soonat näkyvät trendikkääs-
sä sisustuksessa. Tunnelma 
on kotoisa ja rento. Ihmiset 
viihtyvät ja nauttivat.

Tilan hurmaa kuiten-
kin läsnäolollaan itse emän-
tä. Satun kanssa voisi jutella 
koko illan, hänellä ei juttu 
lopu. Pariskuntaa on todel-
la helppo lähestyä. 

Ravintolassa pääsee 
nauttimaan aamupalaa ja 
lounasbuffettia, kahvia ja 
pullaa. Viikonloppuilloiksi 
tilat taipuvat baariksi, jossa 
asiakkaat pääsevät rentou-
tumaan ja laulamaan kara-
okea. 

Uusien tilojen myötä 

paikka taipuu moneen, iloit-
sevat Satu ja Teemu. Paris-
kunta juhli omia häitäänkin 
Etappitien uusissa tiloissa, 
ikään kuin sisäänajona uu-
sille tiloille.

- Tilaan sopii hyvin esimer-
kiksi bändi-illat ja yksityisti-
laisuudet, Satu suunnittelee. 

Pariskunnasta huokuu-
kin into päästä palvelemaan 
asiakkaitaan uusissa tilois-
sa, sekä onnellisuus omasta 
paikasta.

Satu ja Teemu miettivät 
uutta nimeä ravintolalleen, 
josta onkin nimiehdotus 
kisa käynnissä, käyhän eh-
dottamassa omaa suosikkia. 
He toivottavatkin kaikki 
lämpimästi tervetulleeksi ja 
viihtymään ravintolaansa. 
Ajankohtaiset lounaslistat 
löytyy ravintolan Facebook-
sivulta.

Mari Tirroniemi

Teemu ja Satu Leskinen esittelivät uuden ravintolan tiloja.
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Perinteeksi muodostunut mukava ja koko per-
heelle sopiva Talvirieha -ulkoilutapahtuma järjes-
tetään tänä talvena lauantaina 19.3. kello 13–15 
Simon kesätorilla. 

Tapahtuma on jo muodostunut perinteeksi, sillä 
ensimmäinen talvirieha järjestettiin vuonna 2015.

Viime keväänä riehaa ei voitu järjestää pandemi-
an vuoksi, mutta yrittäjät halusivat tauon jälkeen 
jälleen tuoda piristysruiskeen kevättalveen kunta-
laisten iloksi. Toki järjestäjät pitävät ajankohtaisia 
suosituksia silmällä, mikä voi vaikuttaa tapahtu-
maan.

Talvirieha -tapahtuman järjestelyissä tällä het-
kellä ovat mukana Simon Yrittäjät, Simon Kun-
ta sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Simon 
paikallisyhdistys.

Simon Yrittäjät toivovat, että mukaan saataisiin 
muitakin paikallisia toimijoita järjestämään ohjel-
maa ja tuomaan elämää pitäjään. Lisätietoja saa 
sähköpostilla osoitteesta simon@yrittajat.fi

Ohjelmassa on mäenlaskua, leikkejä, hiihtokil-
pailut ja arvontaa. Tarjolla myös pientä purtavaa! 
Tapahtuman tuotto ohjataan simolaisten lasten 
hyväksi!

Kuvat talviriehoista 
vuosien varrelta
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Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

Pohjoiset taimet Simosta

Asiakaspalaute 
erinomainen 

9,7 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

www.hvm.fi Karjalahdenkatu 28, 94600 KEMI  |  Puh. 040 546 6076
Hiltusenkaarre 23, 90620 OULU  |  Puh. 050 340 8603

Purkutyöt

Materiaalien kierrätys

Murskaustyöt

Teräsponttaukset

Ankkuroinnit ja porapaalutukset

Teräsputkipaalutukset

INFRARAKENTAMISEN
RAUTAINEN AMMATTILAINEN

Turve on tulevaisuuden turva

SIMONTORI

Oman kylän kauppa

PAIKALLINEN 
JA PALVELEVA

TERVETULOA 
MEILLE!

ma-la 8-21
su 10-21
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”Kyläkirja Olhavasta” kir-
jan kirjoittajalta Heikki Lah- 
denperältä on ilmestymäs-
sä maaliskuussa uusi kirja  
”Kyläkirja Olhavajokivar-
resta”. 

Kirjassa käydään kaikis-
sa Olhavajokivarren taaja-
missa Niemelästä Kaihuaan. 
Tarinoita on monista tapah-
tumista ja muutakin tietoa 
suvuista, mitkä ovat asutta-
neet jokivartta 1850-luvulta 
lähtien. Maatalous, metsä-
työt, koulut, Maamiesseura, 
kaupat ja sota-aika löytyvät 
kuvin ja sanoin. Kirjasta löy-
tyy kivikaudenkin historiaa. 
Kirjan tekemisessä oli suuri 
työ, sillä seutu oli kirjoitta-
jalle suurelta osin tuntema-
tonta, vaikka sukulaisiakin 
löytyy sieltä. Heikki Lah-
denperä kertoo, että uudem-
pia kirkonkirjoja ei päässyt 
lukemaan, mutta onneksi 
Iin henkikirjoittaja oli tehnyt 
tarkkaa työtä. 
”Nämä asiakirjat ovat Maa-
kunta-arkistossa. Korona-
aika tuli sotkemaan tätäkin 
tutkimushaaraa, kun arkis-

Kyläkirja Olhavajokivarresta
Heikki Tuomela s.1855 
kulki paljon metsissä ja 
oli usein oppaana valtion 
herroille. Iltasella oli sy-
dän ruvennut vaivaamaan 
ja naapurin Aukusti Soini 
lähti yötä myöten Heikkiä 
viemään hevosreellä Iihin 
lääkäriin. Hän saattoi Hei-
kin sisälle ovenpieleen 

ja lähti sitomaan hevosta 
kiinnityspuuhun. Sisältä 
juoksee joku ja sanoo, että 
tuliko teidän kanssa tuo 
vanha mies. Auku lähtee 
katsomaan ja Heikki on jo 
kuolleena lattialla. Kaar-
re Pekka oli ollut tuo mies 
Tannikylästä. Arkena läh-
tivät pojat Jalmari, poika 

Heikki, Antti ja Aukusti 
hommaan arkkua ja sopi-
maan papin kanssa hauta-
jaisista. Kun sitten pojat 
lähti hautajaisten edel-
lä ruumista hakemaan, ei 
arkku ollutkaan tullut ja 
seuraavana päivänä piti 
olla hautajaiset.

tot laitettiin kiinni. Näytti 
välillä, että olin mahdotto-
man tehtävän edessä. Jätin 
kirjoittamisen kuukausiksi 
tauolle ja lähdimme vaimo-
ni kanssa auttamaan pojan 
talon rakentamista Rovanie-
melle ja sen jälkeen toiselle 
pojalle oltiin apumiehinä ta-
loremontissa.” 

”Vähitellen alkoi koro-
na helpottaa ja arkistotkin 
avattiin. Kirja ei ole perin-
teinen sukukirja tauluineen, 
sillä siinä ei ole välttämät-
tä kaikkia kyseisen suvun 
henkilöitä mainittu. Hän on 
löytänyt vuosien kuluessa 
jokivarresta ja lähiseuduil-
ta vielä henkilöitä, joilta löy-
tyi vanhoja tarinoita saa-den 
samalla mahdollisuuden tu-
tustua jokivarteen. Elämä 
on ollut niukkaa ja työn-
täyteistä, mutta vanhanajan 
ihmiset olivat tyytyväisiä 
pieniinkin onnen ja ilon het-
kiin raskaiden työpäivien 
jälkeen.” 

Lahdenperä toteaa tä-
män uudisraivaaja- ja ra-
kentajasukupolven saavan 

hänen kunnioituksensa te-
kemästään työstä. ”He kas-
vattivat sen sukupolven, 
mikä on kehittänyt maam-
me tasolle, mistä he eivät 
osanneet uneksia. Raivaaja-
sukupolven oli tehtävä ah-
kerasti työtä jokapäiväisen 
elannon eteen.”

Kirjassa on myös tarkko-
jakin tietoja suvuista niille, 
joita tieto kiinnostaa. Lah-
denperä toteaa lähes kaik-
kien haastateltujen ottaneen 
hänet mielellään vastaan 
ja haluaakin kiittää kaik-
kia, joita on vaivannut tie-
toja kerätessään ja tietoja 
tarkistaessaan. Kirja ei ole 
kaunokirjallinen teos, sillä 
kirjallisuutta Lahdenperä on 
opiskellut aikanaan vain lu-
kiossa.

Heikki on toimittanut 
ja taittanut kirjan itse, kos-
ka valokuvia on lähes 1000, 
piirroksia ja karttoja noin 50. 
Kirja on A4 kokoa ja sivuja 
376. Puoliso Raija on piirtä-
nyt edesmenneitä pihapii-
rejä ja rakennuksia. Virheitä 
ja puutteita varmasti löy-

tyy, mutta hän toivoo, et-
tei niihin liikaa takerruta. 
Painatuskulut on pyritty 
pitämään kohtuullisena tin-
kimällä kirjan ulkonaisista 
tekijöistä. Valto Pernu sää-
tiö on luvannut avustusta. 
Kirjan hinta tulee olemaan 
40 euroa ja kirjan haluavi-
en tulisi pikaisesti ilmoittau-
tua Lahdenperälle (s-posti: 
heikki.lahden@gmail.com, 
puh. 040 5558923). Kirjas-
ta on saatu vedos ja maalis-
kuussa toivon mukaan kirja 
olisi painettu ja siitä ilmoi-
tetaan sen tilanneille, miten 
jako tehdään.

Samoin hän toteaa: ”elä-
keläisenä olen huomannut, 
että kaipaan arkiaktiivisuu-
den lisäksi myös aivoille 
puuhastelua. Tutkimustyö 
on mielenkiintoista ja siinä 
voi asettaa itse asettaa riman 
korkeuden. Kun saa pro-
jektin valmiiksi miettii, että 
mitä sitten tutkittais…. Nyt 
pitää ensin ajatukset vaihtaa 
ja käydä pilkillä sekä hiih-
dellä keväthangilla.”

Heikki s.1855 Maria s.1853 Tuomelan tytär Ruusa s.1898.

Lahdenperä toteaa lähes kaikkien haastateltujen ottaneen hänet 
mielellään vastaan ja haluaakin kiittää kaikkia, joita on vaivannut 
tietoja kerätessään ja tietoja tarkistaessaan. 

Herman Sassi.

Ylitalo.

Heikki on toimittanut ja taittanut kirjan itse.

Kyläkirja Olhavajokivarresta -kirjan hinta tulee olemaan 40 euroa ja 
kirjan haluavien tulisi pikaisesti ilmoittautua Lahdenperälle 

(s-posti: heikki.lahden@gmail.com, puh. 040 5558923).
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Kunnanvaltuusto hyväksyi Ollinkorven 
tuulivoimapuiston osayleiskaavan

IIN ASEMA. KUVA: VÄINÖ UKONMAANAHO

Miehen tärkein asuste? 
Oulussa asuva Antero Nygård on lähettänyt lukijoittem-
me iloksi kaksiosaisia eläinten nimiä. Saapa nähdä, kek-
siikö joku lisää! Onhan lukijoissamme niin kala- kuin 
metsämiehiäkin sekä muutoinkin luonnossa liikkuvia. 
Huomaattehan, että listalle eivät kelpaa hepokatti eikä 
kalakukko!

Eläimiä: kalalokki, kalasääski (kalasääksi), pandakarhu, ka-
nahaukka, hiirihaukka, hiiripöllö, varpushaukka, varpuspöl-
lö, tiikerihai, valashai, kissakala, hirvikärpänen, kamelikurki, 
hevospaarma, kettuterrieri, lintukoira, hirvikoira, jäniskoira, 
karhukoira, lammaskoira, saukkokoira, susikoira, mäyräkoira, 
käärmekala, hiirenhäntälepakko, siankuonolepakko, hevo-
senkenkäyökkö, seeprakala, tiikerirapu ja muurahaiskarhu. 
   * * *                                                                                            
Jatketaan vielä ”Hummani hei!” -tyyliin. Henrik Muste ja Pet-
ri Kaste painottivat ”Suomen parhaat vitsit 2013” -kirjassa 
(Gummerus Kustannus Oy), että ”Huumori on ystävä – ei ke-
nenkään vihollinen”. Esimerkiksi he ottivat Hugo Bossin, jol-
ta kysyttiin, mikä on miehen tärkein asuste. Muotikuningas 
vastasi: ”Hyvä huumori!”   
   * * *
Viikon miete: Politiikka on yhtä vaikeaselkoista kuin se, että 
valkoista maitoa tulee ruskeasta lehmästä, joka syö vihreää 
ruohoa.   
   * * *                                                               
Himopolttaja kertoi baarissa kavereilleen: – Sunnuntaina 
olin veneretkellä perheen kanssa enkä polttanut yhtään tu-
pakkaa koko päivänä!
– Ohoh! ihmettelivät kaverit. – Mutta eikös se ollut melko tus-
kallista?
– Höh! Ei se ollut edes vaikeaa. Siihen tarvittiin vain päättä-
väisyyttä, tahdonvoimaa – ja rasia kastuneita tulitikkuja! 
   * * *
Hienostorouva: – Veljeni on numismaatikko. 
Naapuri: – Mikä se sellainen on? 
Rouva: – Hän keräilee kolikoita. 
Naapuri: – Kylläpä ne keksivät nykyisin joka asiaan hienoja 
sivistyssanoja. Ennen sellaisia sanottiin kerjäläisiksi. 
   * * *
Äijähuumoria: Miten tosimies auttaa vaimoaan vuoteen si-
jaamisessa?
Vastaus: Nousemalla vuoteesta.   
   * * *
Rane: – Luin lehdestä, että vinttikoiria ollaan viemässä Aa-
siaan ja Afrikkaan. Miksi siellä tarvitaan niin nopeita koiria?  
Mane: – Kai siksi, kun siellä on niin hirveän harvassa puhelin-
pylväitä!   
   * * *
Kalle: – Meidän isi sanoi, että äiti täyttää huomenna 35 vuot-
ta.
Ville: – Mutta meidän isi sanoi, että äiti täyttää ensi viikol-
la 40 vuotta.
Julle: – Meidänpä isi sanoi, että äiti täyttää kohta meidän au-
ton takapenkin!

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia

Lahjoita vanhat kehykset hyötykäyttöön
Taiteilija, Taidekummi Mar-
tu Väisänen ottaa vastaan 
vanhoja ja käytettyjä tau-
lujen ja valokuvien kehyk-
siä! Kehykset tulevat Lähde! 
Taiteesta osallisuutta –hank-
keen osallistujien käyttöön, 
ja niitä hyödynnetään valo-
kuvausprojektissa sote- ja 
hyvinvointipalveluiden yk-
siköiden asiakkaiden kanssa.

Kehys voi olla esimer-
kiksi taulun kehys, taus-
tapahveja ja kehyslasia ei 
tarvitse olla. Kehys voi olla 
vanhakin ja pienet kolhut ei-
vät haittaa, kunhan kehys 
on käyttökelpoinen. Aivan 
pienimpiä kehyksiä (alle 
10x15cm) lukuun ottamatta 
voit vapaasti lahjoittaa eri-
kokoisia ja näköisiä kehyk-

siä. Mitä persoonallisempi 
kehys sen parempi!

Kehykset voit tuoda hel-
mikuun ajan kirjaston auki-
oloaikoina Nätteporin aulan 
keräyslaatikkoon. Kehyk-
set ja niihin projektin aikana 
luotavat muotokuvat näh-
dään esillä Iin kirjastossa 
myöhemmin keväällä! 

Martu Väisänen on ou-

lulainen valokuvaaja ja tai-
teilija, joka työskentelee 
moninaisesti ja moninaisten 
ihmisten kanssa hyödyn-
täen pääasiassa valokuvaa 
mutta myös muita taideme-
netelmiä. Iissä toteutettava 
valokuvausprojekti on osa 
Väisäsen työtä Lähde! Tai-
teesta osallisuutta –hank-
keen Taidekummina.

Lue 
IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Iin kunnanvaltuusto hy-
väksyi kokouksessaan 24.1. 
äänestyksen jälkeen Ollin-
korven tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan. Asian kä-
sittelyn alussa puheenjohta-
ja Johannes Tuomela antoi 
valtuutetuille tiedoksi 767 
henkilön allekirjoittaman 
adressin ”Ei enää lisätuuli-
voimaa Iihin”.

Ilkka Pakonen esitti, että 
kunnanvaltuusto päättää 
palauttaa kaavan takaisin 
valmisteluun, perusteena 
strategisen yleiskaavan ja 
maakuntakaavan valmis-
tuminen lähiaikoina. Lee-
na Tiiro, Jari-Jukka Jokela, 
Juho-Jussi Heinäaho ja Oili 
Kaleva kannattivat Pakosen 
esitystä.

Jarmo Lauri esitti, että 
asian käsittelyä jatketaan. 
Petri Tervonen, Harri Sa-
naksenaho ja Risto Säkkinen 
kannattivat Jarmo Laurin 
esitystä.

Nimenhuutoäänestyk-
sessä käsittelyn jatkamis-
ta kannatti 19 valtuutettua 
Hast Mika, Hyvärinen Veli-
heikki, Hyvönen Petri, Ke-
hus Reijo, Keränen Kirsti, 
Klasila Pirjo, Koskela Pekka, 
Lauri Jarmo, Laurila Inka, 
Säkkinen Risto, Tapio Hel-
ka, Tervonen Petri, Tuome-
la Johannes, Valaja Sanna, 
Varanka Sirpa, Jutila Mika, 
Ruottinen Johanna, Sanak-
senaho Harri ja Torvinen 
Katja. 

Kaavan palauttamis-

ta jatkokäsittelyyn kannat-
ti 12 valtuutettua: Fäldt Eila, 
Haapaniemi Heli-Hannele, 
Heinäaho Juho-Jussi, Joke-
la Jari-Jukka, Kaisto Hannu, 
Kaleva Oili, Liedes Teijo, 
Paaso Aila, Pakonen Ilkka, 
Tiiro Leena, Häkkilä Taina 
ja Kivelä Tauno.

Jatkokäsittelyssä Leena 
Tiiro esitti Jari-Jukka Joke-
lan ja Oili Kalevan kannat-
tamana, että kaavaesitys 
hylätään. Jarmo Lauri kan-
natti kunnanhallituksen esi-
tystä. 

Äänestyksessä 24 val-
tuutettua kannatti kun-
nanhallituksen esitystä ja 
Ollinkorven tuulivoiman 
osayleiskaava tuli hyväk-
sytyksi. Haapaniemi He-

li-Hannele, Hast Mika, 
Hyvärinen Veliheikki, Hy-
vönen Petri, Kaisto Hannu, 
Kehus Reijo, Keränen Kirsti, 
Klasila Pirjo, Koskela Pekka, 
Lauri Jarmo, Laurila Inka, 
Liedes Teijo, Paaso Aila, 
Säkkinen Risto, Tapio Hel-
ka, Tervonen Petri, Tuomela 
Johannes, Valaja Sanna, Va-
ranka Sirpa, Häkkilä Taina, 
Jutila Mika, Ruottinen Jo-
hanna, Sanaksenaho Harri 
ja Torvinen Katja. 

Kaavan hylkäämisen 
puolella oli seitsemän val-
tuutettua Fäldt Eila, Hei-
näaho Juho-Jussi, Jokela 
Jari-Jukka, Kaleva Oili, Pa-
konen Ilkka, Tiiro Leena ja 
Kivelä Tauno. MH
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Lukijalta:

Kevättä kohti ollaan menossa hyvää vauhtia ja 
koronarajoituksia on purettu.

Johtokunta on päättänyt seuraavista matkoista:

Spa Hotel Runni to-la 3.-5.3.  (TÄYNNÄ)
Majoitus 2 h huoneissa 138 e/hlö puolihoito. 

Eläkeläiset ry:n Kulje Kanssain -risteily Tallinnaan 13.-14.9. 
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä, 10 paikkaa vapaana.

Molemmista matkoista lisätietoja Iin Eläkeläiset -nettisivuilta.

Lisätietoa puh. 040 822 9274/Kaarina

1969 Iin eläkeläiset ry

2323
1515

BINGOBINGO

22 88
44

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 27.2. klo 17.00Su 27.2. klo 17.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

400 € pr50 | 400 € mp
2 x 100 € | 5x50 € Tervetuloa!  

Iin Ympäristöyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS
Kauppilan kerhotilassa, Kauppilantie 15

su 13.03.2022 klo 18.00

Esillä sääntömääräiset asiat sekä muuta 
ajankohtaistakuntasi ympäristöasioista.

Kaikki luontoihmiset tervetuloa mukaan!

Hallitus

Kulttuurikauppilan Läh-
de! –hankkeessa on vuoden 
alussa aloittanut kaksi uutta 
Taidekummia, keramiikka-
taiteilija Talvikki Pisilä ja va-
lokuvaaja Martu Väisänen. 

Talvikki Pisilä on pu-
dasjärveläislähtöinen kera-
miikkataiteilija, joka asuu ja 
työskentelee Haukiputaalla. 
Hän on koulutukseltaan si-
sustussuunnittelija, ja vuo-
desta 2017 alkaen hän on 
työskennellyt myös itsenäi-
senä keramiikkataiteilijana 
oman yrityksensä Creami-
xin parissa. Yrityksen nimi 
tuleekin sanoista ”luova se-
koitus keramiikkataidet-
ta ja sisustussuunnittelua”. 
Talvikki on kouluttautu-
nut myös mielenterveys-
hoitajaksi, sekä opiskellut 
taideterapiaa. Talvikki on 
erityisen kiinnostunut eri 
kulttuureista, ja hän on-
kin vuosien varrella asunut 
muun muassa Liettuassa, 
Kiinassa, Hollannissa ja Yh-
dysvalloissa. Syksyn 2021 
aikana Talvikki työskente-
li Lähde! –hankkeen projek-
titaiteilijana Pudasjärvellä, 
jossa yhdessä työkeskuksen 
osallistujien kanssa luotiin 
taidepenkkejä.

-Taide, muotoilu ja käsil-
lä tekeminen ovat tapani olla 
vuorovaikutuksessa luon-
toon ja ihmiskokemuksiin. 
Ammennan töihini element-
tejä esimerkiksi erilaisista 
kohtaamisista ja tunnelmis-
ta. Jokin arjen pieni ilo, hu-
moristinen kohtaus tai suru 
voi olla taiteelle alkusysä-
ys. Kaikenlaisten tunteiden 
muovaaminen saveen antaa 

Uudet Lähde-hankkeen Taidekummit 
ovat aloittaneet

vapauttavan olon. Ilman ih-
misiä ja kiinnostusta heihin 
olisin varmaan tyhjä, ilman 
inspiraatioiden ja tunteiden 
kirjon kaunista värimaail-
maa, Talvikki pohtii.

Martu Väisänen on oulu-
lainen taiteilija, valokuvaa-
ja ja kulttuurin monitoimija. 
Hänellä on taustallaan mm. 
artesaani-ompelija-, taide-
terapia- ja medianomiopin-
toja, ja suurimmaksi 
rakkaudekseen Martu ku-
vaa kuvallista kulttuuria 
ja valokuvausta. Martu on 
työskennellyt vuosien var-
rella mm. elokuva- ja tv-
alalla, opetustehtävissä sekä 
taiteilijana useissa erityi-
sesti taiteen hyvinvointi-
vaikutuksiin keskittyvissä 
projekteissa. Hän on ke-
hittänyt myös mm. luotta-
mukseen, avoimuuteen sekä 
kuvattavan oman äänen ja 
itsetuntemuksen vahvista-
miseen pohjautuvan Tun-
nekuva-menetelmän. Martu 
työskentelee eri yhteisöjen 
kanssa ja soveltaa taideme-
netelmiä erilaisten osallis-
tujilta nousevien toiveiden 
ja tarpeiden mukaan. Hän 
oli myös yksi Lähde! Tai-
teesta osallisuutta-hanketta 
edeltäneen Lähde! Taitees-
ta voimaa arkeen-hankkeen 
pilottitaiteilijoista.

-Odotan tulevalta ihania 
kohtaamisia, sitä että voim-
me yhdessä oppia ja opet-
taa toisiamme. Tiedän, että 
jokainen päivä on erilainen 
ja yhdessä saamme niistä 
vielä jokaiselle sopivampia. 
Olemmehan kaikki kuiten-
kin yksilöitä, teemme asioita 

omalla tavallamme, ja se on-
kin tämän työn yksi rikkaus, 
Martu kuvaa.

Lähde! Taiteesta osal-
lisuutta -hankkeen Taide-
kummit ovat taiteen alan 
ammattilaisia, jotka tekevät 
taidetta yhdessä osallistuji-
en kanssa heidän ehdoillaan. 
Taidekummien työ sisäl-
tää esimerkiksi osallistujien 
omien taidepolkujen pohti-
mista yhteistyössä osallistu-
jien ja työntekijöiden kanssa, 
ohjaajana toimimista yksilö- 
ja pienryhmätoiminnassa, 

tutustumiskäyntien järjestä-
mistä sekä toimintamallien 
kehittämistä muiden Taide-
kummien ja hankkeen toi-
mijoiden kanssa. Kevään 
2022 aikana Oulunkaaren 
kunnissa työskentelee yh-
teensä neljä Taidekummia.

Mauri Hietala, 
valokuvat Martu Väisä-
nen, Talvikki Pisilä

Martu Väisänen on oululainen taiteilija, valokuvaaja ja kulttuu-
rin monitoimija. 

Talvikki Pisilä on pudasjärveläislähtöinen keramiikkataiteilija, joka asuu ja työskentelee Haukiputaalla. Hän on koulutukseltaan sisus-
tussuunnittelija.

Pertti Huovisen 
uutuuskirjaa

voi ostaa tekijältä 
Iin Järjestötalolla 
lauantaina 26.2. klo 15-16.

Hinta 30 euroa.

Ii - Lyhyt nimi, pitkä historia

Hyvät Iin ihmiset, voisitteko ystävällisesti pitää julki-
sissa tiloissa asioilla kulkiessane turvavälejä muihin ih-
misiin, koska usein kaupoissa ym ei ole turvaväleistä 
tietoakaan. 

Nyt on Iissä paljon koronaa liikkeellä, mutta se kaik-
ki ei näy missään tilastoissa, koska sairastuneet tekevät 
kodeissan koronan kotitestejä ja saavat niistä korona tu-
lokset. Myös sairastavat koronan kodeissaan. Koronaa 
liikkuu nyt kaikissa ikäluokissa.

    Muistattehan, että omaehtoinen karanteenissa ko-
tona olo on fiksu ja hyvä teko, jos olet sairastunut tai oi-
reinen. Maskien käyttäminen kaikissa yleisissä tiloissa, 
kaupoissa yms on myös viisasta ja fiksua.

    Yritetään toimia toistemme parhaaksi. 

 Nimim. Lähimmäisiä ajatellen

Otetaan korona 
edelleen huomioon !
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2022Iin nuorisotyön hiihtoloma 
Maanantai 7.3. Tiistai 8.3. Torstai 10.3.Keskiviikko 9.3.

Toimintapäivä Iisi-
areenalla 

3lk-6lk, klo 9-12, 
Vapaa pääsy

 
Toimintapäivä
Kuivaniemen

liikuntasalissa 1lk-6lk,  
klo 11-14,

Vapaa pääsy
 

Minilanit 5-6lk, 
klo 13-18

Mukaan mahtuu 10
ensimmäistä. ILMAINEN.

Ilm. viim. 2.3. 
Lea Alioravainen 

050 3950 393

Pilkkitapahtuma  
klo 12-15.

Rantakestilä 3lk-17v.
Pilkkivälineet ja makkarat

löytyvät osallistujille. 
ILMAINEN

ilm. viim. 2.3.
Esa Niskala 

050 3950 400
Yhteistyössä Iin

kalamiehet.
 
 

Nuorisotilat Löhölä ja
Majakka auki 7lk-17v. klo

15-20.
VAPAA PÄÄSY

Reissu Oulun Tietomaahan
(3lk-17v), 10 euroa (sis.

ruokailun) tai
 Ideaparkiin (7lk-17v).

ruokailun kanssa 8 euroa ja
ilman 5 euroa.

ilm. viim. 2.3. Bettina
Seppälä 050 3950 401

Lanit löhölässä 7lk-17v.
ke-to 9.-10.3. klo 18.00-

7.00 Mukaan mahtuu 10
ensimmäistä.

ILMAINEN.
Ilm. viim. 2.3. 

Esa Niskala 050 3950 400

Yönuokkari Majakalla
7lk-17v. to-pe 10.-11.3

klo 18.00- 7.00
Mukaan mahtuu 15

ensimmäistä.
ILMAINEN.

Ilm. viim. 2.3.
Bettina Seppälä

050 3950 401
 

Ilmoittautumiset viim.
2.3. tekstiviestillä:

Osallistujan nimi ja ikä,
huoltajan nimi ja

puhelinumero
sekä muut lisätiedot

HOX!

Tiina Hakala edustaa Suomea valjakkourheilijoiden 
talvilajien MM-kisoissa

Tiina Hakala ajoi Jämin talvikisoissa kaikkien sarjojen kovimman keskinopeuden. Kuvaaja Jenna 
Jönkkäri

Tiina Hakala on tänä talvena keskittynyt valjakkolajeista neljän koiran sprinttiluokkaan. Kuvaaja: 
Kimmo Virkki

Iin Jakkukylässä asu-
va Tiina Hakala on valittu 
edustamaan Suomea Val-
jakkourheilijoiden talvila-
jien MM-kisoissa Norjan 
Hamarissa 23.–27.2. lajinaan 
valjakkoajon neljän koiran 
sprinttiluokka.

Hänet valittiin maajouk-
kuepaikalle edustustehtä-
vään kerättyään menestystä 
kahdessa näyttökisassa: 
SHS:n järjestämässä ki-
sassa Rautavaaralla Poh-
jois-Savossa 5.–6.2. sekä 
Länsi-Suomen valjakkour-

heilijoiden Talvikisassa Jä-
millä 12.–13.2. 

Molemmissa kisoissa 
hän osallistui neljän koiran 
sprinttiluokkaan ja kum-
massakin kisassa hän saa-
vutti kaikkien sarjojen 
kovimmat keskinopeudet. 
Jämin kisoissa Hakalan ja 
koko kisan kovin keskino-
peus oli 31,992 kilometriä 
tunnissa. 

- Molemmat voitot tuli-
vat yllätyksenä, sillä minulla 
on vakava sairaus taustalla, 
mutta olen onnellinen, että 

pystyn tätä tekemään. Li-
säksi avomies on ollut suu-
rena apuna ja treenannut 
koiria minun sairastaessani. 
Sijoitustavoitteita kisoihin 
en ole suurempia laittanut, 
Hakala kertoo.

Hakala on ollut koira-
harrastaja vuodesta 1988 
lähtien, jolloin sai lapsena 
ensimmäisen koiransa. Ak-
tiivista kisaamista hänel-
lä on takana reilu 10 vuotta, 
jonka aikana kisareissuil-
la on Suomen lisäksi käy-
ty muissa Pohjoismaissakin 

sekä pari kertaa muualla Eu-
roopassa.

Hakalalla on Jakkuky-
lässä 16 koiraa, joista kah-
deksan on tällä hetkellä 
kilpatreenissä. Koirien tree-
naaminen on kaikkiaan pit-
käjänteistä työtä, samoin 
kuin ihmisillä: se lähtee ra-
vinnosta ja hyvästä pe-
ruskunnosta. Harjoittelu 
koostetaan monipuolisesti 
ja nousujohteisesti pyrkien 
ajoittamaan huippukunto 
pääkisoihin.

- Hyvin paljon koiria 

juoksutetaan myös irti ja 
ylipäätään vietetään aikaa 
koirien kanssa, ja huolehdi-
taan, että koirat saavat tehdä 
myös aivan tavallisen koi-
ran asioita, Hakala kertoo.

- Minulle on tärkeää, että 
koirat ja kuljettajat ovat ko-
konainen tiimi, joiden välillä 
on hyvä yhteys ja luottami-
nen on molemminpuolista.

Aivan pentuina koiria ei 
vielä treenata, mutta Hakala 
ottaa myös pennut mukaan 
kisamatkoille, jotta ne tot-
tuvat matkustamiseen, kil-

pailutilanteisiin ja oppivat 
sosiaalisuutta.

IFSS:n ja WSA:n talvilaji-
en MM-kilpailut järjestetään 
kolmessa osassa Norjan Ha-
marissa sekä Ruotsin Öster-
sundissa ja Särnassa. IFSS:n 
sprintin ja keskipitkien mat-
kojen MM-kilpailut jär-
jestetään Hamarissa 23.2. 
– 27.2.2022. Aiemmin Åsar-
naan suunnitellut kilpailut 
siirrettiin lumenpuutteen 
vuoksi Norjan Hamariin. JK


