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SEURAAVA IISANOMAT NRO 8
ILMESTYY TO 16.4.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to 9.4.2020 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

Maailma on muuttunut vii-
meisten viikkojen aikana 
nopeampaa, kuin kukaan 
meistä olisi koskaan osan-
nut kuvitellakaan. Haas-
tavaksi tilanteen tekee se, 
että tämä vallitseva tilan-
ne on meille kaikille uusi ja 
tulevaisuuden ennustami-
nen on vaikeaa. Turvalli-
suuden tunne elämässämme 
rakentuu siitä, että koem-
me elämämme olevan jolla-
kin tapaa hallittavissa. Nyt 
tuo tunne on monella meis-
tä uhattuna, ja se aiheuttaa 
mieliimme pelkoa ja epävar-
muutta: mitähän elämä tuo 
tullessaan? Tällaisessa tilan-
teessa on tärkeää huolehtia 
omasta ja erityisesti lastem-
me henkisestä jaksamisesta. 

Kokonaisvaltainen hy-
vinvointimme rakentuu 
monesta eri asioista. Yksi 
keskeinen asia henkisessä 
hyvinvoinnissa on arjen ru-
tiinit. Se, että viikkojen si-
sällössä on selkeä ja toistuva 
rakenne, on tärkeää – arjen 
struktuuria. Koulu on kes-
keinen osa tätä struktuu-
ria ja koululaitoksemme on 
osoittanut hienoa mukautu-
miskykyä tässä haastavassa 
tilanteessa. Ihailen erityises-
ti sitä asennetta, miten lap-
set ovat ottaneet vastaan 
tämän muutoksen. 

Myös kansalaisopistos-
sa ja taidekoulussa olemme 
käynnistäneet etäopetuk-
sen. Etäopetus sopii useaan 

Kansalaisopisto arjen struktuuria luomassa
harrastukseen, ja olemme-
kin kovasti ideoineet viime 
päivinä, mitä kaikkia uusia 
mahdollisuuksia etäopetus 
avaa harrastustoimintaan. 
Usealle meistä oma soitto-
tunti, kuvataidetunti, kiel-
ten tunti jne. voi olla viikon 
kohokohta. Haastavasta ti-
lanteesta huolimatta on tär-
keää, että pidämme näistä 
meille tärkeistä asioista kiin-
ni. Nämä ovat juuri niitä ar-
jen rutiineja, jotka pitävät 
meidät ”elämässä kiinni” ja 
tuovat tunnetta turvallisesta 
ja eteenpäin menevästä ar-
jesta. 

Vallitsevasta tilanteesta 
johtuen sosiaalinen elinpii-
rimme kaventuu huomat-
tavasti tulevien viikkojen 
aikana. Tärkeät ihmiset 
nousevat tällaisessa tilan-
teessa kullanarvoisiksi. Use-
alla kurssilaisellemme oma 
opettaja on hyvin tärkeä ih-
minen. On mieltä rauhoitta-
vaa kuulla ja nähdä tuttu ja 
turvallinen henkilö, vaikka-
kin verkkoyhteyden kautta. 
Erään opettajamme lähet-
täessä videotervehdyksen 
oppilailleen, hän sai vasta-
uksen: Onpa ihanaa kuulla 
ääntäsi.

Useat lapsistamme ja 
nuoristamme opiskelevat 
kansalaisopistossa ja taide-
koulussa hyvin tavoitteelli-
sesti. Opintojen jatkumisen 
turvaaminen etäyhteyden 
yli ja opittujen taitojen yl-

läpitäminen on opiskelijoil-
lemme ensiarvoisen tärkeää. 
Onkin hienoa, että pystym-
me turvaamaan harrastuk-
sen jatkumisen vaikeasta 
ajasta huolimatta. Myöskin 
se, että saamme ajatukset 
välillä pois kaiken täyttä-
västä koronauutisoinnista, 
tekee meille kaikille hyvää. 

Kansalaisopistossa opis-
kelee myös paljon iäk-
käämpiä ihmisiä. Heille 
harrastusryhmän ja tu-
tun opettajan tapaaminen 
viikoittain on viikon ko-
hokohta. Useat näistä ihmi-
sistä saattavat asua yksin, 
eivätkä he saa tavata täl-
lä hetkellä ketään. Heidän 
elämänpiirinsä kapenee nyt 
kovin. Myös heille tarjoam-
me etäopetusta. Uskon vah-
vasti, että etäopetushetki 
esimerkiksi videopuhelun 
kautta piristää heitä paljon. 
Ja uskon myös vahvasti, että 
tulemme lähiviikkoina ot-
tamaan aikamoisen digiloi-
kan lasten, mutta erityisesti 
myös iäkkäämpien ihmisten 
parissa. 

”Ei niin pahaa, ettei jota-
kin hyvääkin” sanoo van-
ha suomalainen sananlasku. 
Kun viimeisten päivien ai-
kana opettajamme ovat ide-
oineet ja pohtineet, miten 
etäopetusta voi toteuttaa va-
paassa sivistystyössä, olen 
itse mykistynyt. Ideoita ja 
ajatuksia on syntynyt pal-
jon. Kun yksi ovi sulkeutuu, 

avautuu uusia ovia. Etäope-
tusmahdollisuuksia on pal-
jon, ja tänä päivänä meillä 
kaikilla on erilaisia laitteita, 
joita voimme etäopiskelussa 
hyödyntää. Itse uskon vah-
vasti, että tästä syntyy myös 
uusia käytänteitä ja tapoja, 
jotka jäävät opetukseemme 
jollakin tapaa pysyviksi. 

Rohkaisen sinua opis-
kelijamme osallistumaan ja 
kokeilemaan etäopetusta 
kurssillasi, jos opettajasi täl-
laista mahdollisuutta sinulle 
tarjoaa. Lupaan, ettet pety! 

Tarvitsemme jokainen 
nyt toisia ihmisiä ja on tär-
keää, että tuemme toinen 
toisiamme. Näin syntyy 
kokemus vahvasta yhtei-
söllisyydestä. Olemme tilan-
teessa yhdessä ja selviämme 
tästä yhdessä. Me kansalais-
opistona haluamme olla ih-
misten tukena ja turvana 
tässä vallitsevassa tilantees-
sa. Uskon, että pystymme 
tuomaan useiden ihmisten 
arkeen helpotusta, levolli-
suutta ja toivoa paremmas-
ta huomisesta. Valon määrä 
lisääntyy hurjaa vauhtia – 
olemme menossa kesää koh-
den. Ainakin minulle saa 
antaa paljon lisäenergiaa, 
toivottavasti myös sinulle.  

Janne Puolitaival, 
Iin kansalaisopiston ja 
taidekoulun rehtori

Iin kunnanhallitus päätti 
kokouksessaan 20.3. käyn-
nistää koko vakituisessa 
työ/virkasuhteessa olevaa 
henkilöstöä koskevan yh-
teistoimintamenettelyn 
poikkeusjärjestyksessä il-
man työntekijäosapuolen 
kanssa käytäviä neuvotte-
luja. Toimialajohtajilla on 
oikeus tehdä henkilöstö-
ään koskeva lomautuspää-
tös siten, että lomautus tulee 
voimaan 14 vuorokauden 
kuluttua työvelvollisuuden 
loppumisesta. Ensin hallin-
tojohtajan kanssa käydään 

Iin kunta valmistelee lomautuksia
läpi henkilökunnan mah-
dollisuudet tehdä etätöi-
tä, mahdollisuudet sijoittaa 
henkilökunta muihin töihin 
omalla ja muilla toimialoil-
la. Lisäksi ennen lomautta-
mista tulee käyttää vuoden 
2019 vuosilomat ja mahdol-
liset ylityövapaat.

Muhosuon turvetuo-
tantoalueen ympäristölu-
van osalta kunnanhallitus 
antoi vastineensa. Iin kun-
nanhallitus esittää Vaa-
san hallinto-oikeudelle, että 
Iin kunnan 07.01.2020 an-
tama valitus hyväksytään 

ja Pohjois-Suomen aluehal-
lintoviraston Turveruukki 
Oy:lle myöntämän Muho-
suon turvetuotantoalueen 
ympäristölupa kumotaan. 
Iin kunnanhallitus on vali-
tuksessaan todennut, että 
aluehallintoviraston pää-
tös ei huomioi Muhojoen 
käyttäjien ja kalastajien tar-
peita sekä rikkoo seuraavia 
säädöksiä ja on siten lain-
vastainen: Ympäristönsuoje-
lulaki 11 § kohdat 2 ja 3, 13 
§ 1mom. ja 49 § kohdat 4 ja 
5. Naapuruussuhdelaki 17 §. 
Lisäksi tuotannon aiheutta-

mat kuljetusten lisäykset jo 
ennestään huonokuntoisilla 
ja ylikuormitetuilla teillä li-
säävät teiden vaarallisuutta 
ja tehdyt linnusto- ja kalas-
toselvitykset ovat puutteel-
lisia. Vedenlaatutiedot eivät 
myös ole ajan

tasaisia. Iin kunnanhalli-
tus esittää, että Turveruukki 
Oy:n 07.02.2020 antama vali-
tus kumotaan. Muhojoen ve-
sistöalueen biodiversiteetti 
ei kestä turvetuotannon ym-
päristölle aiheutuvaa kuor-
mitusta. MTR

IIN ALUE
Iin seurakunnan tiedote koronavirukseen liittyen (Piispojen 
ohjeistuksen mukaan ) Jumalanpalvelukset toimitetaan kir-
kossa työntekijöiden läsnä ollessa (ainakin 13.4.2020 asti) 
ja sitä voi seurata internetin kautta (linkki suoratoistoon Iin 
seurakunnan kotisivuilla). Iin kirkko  avoinna hiljentymistä ja 
rukousta varten 2 tuntia lähetyksen jälkeen) ja kirkolliset toi-
mitukset toimitetaan normaalisti kuitenkin niin, että läsnä voi 
olla korkeintaan noin 10 henkilöä.
 Iin seurakunta keskeyttää ainakin 13.4.2020 asti: kaiken ko-
koavan toiminnan eli kaikki kerhot, piirit, ryhmät, leirit, kuorot, 
tapahtumat ja konsertit. 
 Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskustelua, 
sielunhoitoa ja yksityistä ehtoollista varten. Diakonian asia-
kasvastaanotto toimii puhelimen kautta.

Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra

Sanajumalanpalvelus su 5.4. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
Kunnian kuninkaan alennustie. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, 
kanttorina Markku Jaakkola. Kirkon ovet ovat avoinna jumalanpal-
veluksen jälkeen hiljentymistä varten. 
Messu to 9.4. klo 19 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Pyhä ehtoollinen. 
Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Jumalanpal-
velus striimataan eli lähetetään kirkosta nettiin. Kirkon ovet ovat 
avoinna jumalanpalveluksen jälkeen hiljentymistä varten. 
Sanajumalanpalvelus pe 10.4. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
Jumalan Karitsa. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaak-
kola. Kirkon ovet ovat avoinna jumalanpalveluksen jälkeen hiljen-
tymistä varten. 
Pääsiäisyön messu la 11.4. klo 23 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
Jeesus haudassa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku 
Jaakkola. Jumalanpalvelus striimataan eli lähetetään kirkosta net-
tiin.
Sanajumalanpalvelus ma 13.4. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän 
aihe: Ylösnousseen kohtaaminen.  Toimittaa Pekka Soronen, kantto-
rina Markku Jaakkola. Kirkon ovet ovat avoinna jumalanpalveluksen 
jälkeen hiljentymistä varten. 

Nettiperhekerho ja nettipäiväkerho löytyvät Iin seurakunnan netti-
sivuilta (Lapsille ja lapsiperheille /Nettipäiväkerho). Nettiperheker-
hossa ja nettipäiväkerhossa on viikoittain vaihtuva kerho-ohjelma, 
jonka voi toteuttaa kotona. Nettikerhoista löydät viikon Raamatun 
kertomukset, kerhoviikon askartelun ja leikki-idean. 
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Iin seurakunnan tiedote koronavirukseen liittyen (Piispojen 
ohjeistuksen mukaan) Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkos-
sa työntekijöiden läsnä ollessa (ainakin 13.4.2020 asti) ja sitä 
voi seurata internetin kautta (linkki suoratoistoon Iin seura-
kunnan kotisivuilla). Iin kirkko avoinna hiljentymistä ja rukous-
ta varten 2 tuntia lähetyksen jälkeen) ja kirkolliset toimitukset 
toimitetaan normaalisti kuitenkin niin, että läsnä voi olla kor-
keintaan noin 10 henkilöä.
 Iin seurakunta keskeyttää ainakin 13.4.2020 asti: kaiken ko-
koavan toiminnan eli kaikki kerhot, piirit, ryhmät, leirit, kuorot, 
tapahtumat ja konsertit. 
 Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskustelua, 
sielunhoitoa ja yksityistä ehtoollista varten. Diakonian asia-
kasvastaanotto toimii puhelimen kautta.

Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra

Nettiperhekerho ja nettipäiväkerho löytyvät Iin seurakunnan 
nettisivuilta (Lapsille ja lapsiperheille /Nettipäiväkerho). Nettiper-
hekerhossa ja nettipäiväkerhossa on viikoittain vaihtuva kerho-
ohjelma, jonka voi toteuttaa kotona. Nettikerhoista löydät viikon 
Raamatun kertomukset, kerhoviikon askartelun ja leikki-idean. 
Kappelintoimisto suljettu pe 27.3. – pe 1.5. toimistoasioissa ota 
yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon ma-pe klo 9-14, puh: 040 848 
0078, Puistotie 3, 91100 Ii. 
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
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parillisina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 3

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, 
toimittanut Toivo Hyyryläinen

”Jokos tuut! huuti Pitsin 
Pekka pirulle.”

Helmikuussa 2019 Iin kan-
salaisopiston rehtorina 
aloittanut Janne Puolitai-
val on irtisanoutunut teh-
tävästä ja palaa Iin Aseman 
koulunjohtajaksi. Ii-insti-
tuutti-lautakunta hyväksyi 
kokouksessaan 18.3. Puo-
litaipaleen irtisanoutumi-

Janne Puolitaival palaa Aseman koulun johtoon

Janne Puolitaival (oikealla) haastattelemassa kirjailija Karo Hämäläistä. Reilun vuoden kansalaisopiston rehtorina toiminut Puolitai-
val palaa Aseman koulunjohtajaksi.

Iin koulujen tilat suljettiin 
keskiviikkona 18.3. ja kou-
luilla siirryttiin etäopetuk-
seen. Tämä on vaatinut 
paljon suunnittelua sekä 
kouluilla että oppilaiden ko-
tona, sujuvan opiskelun ta-
kaamiseksi poikkeusoloissa.

– Opettajien näkökul-
masta etäopetus on vaatinut 
paljon suunnittelua ja työtä, 
voidaksemme huomioida 
oppilaat yksilöinä. Koulun 
opettajat soittavat oppilail-
leen päivittäin, antaen tehtä-
viä ja varmistaen koulutyön 
sujumisen. Olemme kiitol-
lisia erinomaisesta yhteis-
hengestä koulun ja kotien 
välillä. Lähiopetuksessa ole-
via oppilaita opettajat opet-
tavat kukin vuorollaan, 
Haminan koulun rehtori Ja-
ri-Jukka Jokela kertoo.

Lähiopetuksessa kun-
nan alueella on reilut kol-

Iin koulut etäopetukseen
- reilut kolmekymmentä lasta lähiopetuksessa

Oppilaiden siirryttyä etäopetukseen ovat koulut hiljenneet, kuten kuvassa oleva Ojakylän koulu. Iis-
sä lähiopetus on keskitetty Haminan koululle ja Kuivaniemellä varhaiskasvatuksen yhteyteen. 

mekymmentä 1-3 luokkien 
oppilasta. Lähiopetusta an-
netaan Haminan koululla ja 
Kuivaniemellä varhaiskas-
vatuksen yhteydessä.

– Maan hallituksen lin-
jattua lähiopetuksen koske-

maan kaikkia sitä syystä tai 
toisesta tarvitsevia oppilai-
ta, lisääntyi lähiopetettavien 
määrä seitsemällä oppilaal-
la. Kouluruokailu järjeste-
tään ministeriön ohjeiden 
mukaisesti vain lähiopetuk-

sessa oleville oppilaille, ope-
tusjohtaja Tuomo Lukkari 
toteaa. MTR

Monia iäkkäitä ihmisiä ovat 
hämmentäneet viime päivi-
en kehotukset yli 70-vuotiai-
den pysymisestä kotoa.

– Meillä on tiedotteis-
sa ohjeistettu yli 70-vuoti-
aita noudattamaan erityistä 
varovaisuutta esimerkiksi 
kauppa-asioinneissa, myös 
ryhmissä oleskelua on ke-
hotettu välttämään. Asi-
ointiapua on kannustettu 
pyytämään rohkeasti myös 
sukulaisilta ja tutuilta, vies-
tinnän asiantuntija Jenni 
Tolonen Oulunkaaren kun-
tayhtymästä kertoo.

Jos sukulais- tai tuttava-
apua ei ole saatavilla, voi 
asiointiapua tiedustella niin 
Oulunkaaren palveluohja-
uksen numerosta kuin myös 
kunnasta hyvinvointikoor-
dinaattorilta. He selvittävät 
mitä apua tarvitaan ja kuin-
ka siihen voidaan vastata.

Sukulaiset avainasemassa, 
seurakunta ja kunta 
täydentävänä apuna

Myös seurakunta aut-
taa mahdollisuuksiensa mu-
kaan, etenkin diakonityön 
keinoin.

– Pyrimme pitämään yh-
teyttä vanhuksiin puheli-
men välityksellä, samoin 
perheisiin ja tiedustelemaan 
”kuinka siellä pärjätään”, 
kirkkoherra Tapani Ruotsa-
lainen kertoo.

Avuntarvetta ja hätää 
pärjäämisestä hän kertoo 
lisänneen muun muassa 
koulujen siirtymisen etäope-
tukseen ja sen myötä poistu-
neen kouluruokailun. 

– Varsinaiseen ruoka-
apuun mahdollisuutemme 
ovat hyvin rajalliset, Ruotsa-
lainen kertoo. MTR

sen 1.8.2020 alkaen. Samalla 
lautakunta antoi täyttölu-
van kansalaisopiston reh-
torin toistaiseksi voimassa 
olevaan virkaan 1.8.2020 lu-
kien. Haastatteluryhmään 
nimettiin Jari-Jukka Joke-
la, Pertti Huovinen ja Jussi 
Kurttila.

Aseman koulunjohtajan 
tehtävästä virkavapaalla ol-
lut Janne Puolitaival kertoo 
lähteneensä ennakkoluulot-
tomasti uuteen haasteeseen 
kansalaisopiston rehtorin 
virassa.

– Koko ajan oli tietty kai-
paus perusopetukseen ja 

kouluelämän yhteisöllisyy-
teen. Ajan kuluessa kävi sel-
väksi, että perusopetus ja 
sen rytmi sopii minulle pa-
remmin, Janne perustelee 
ratkaisuaan palata Aseman 
koululle. MTR

Huhtikuuksi suunniteltua kokousta siirre-
tään pandemian vuoksi, kunnes kokoontu-
miset ovat jälleen mahdollisia. Päätökset, 
jotka on tehty aikaisemmassa kokoukses-
sa, ovat voimassa kunnes uusi kokous voi-
daan järjestää.

Poikkeuksellisesti viime vuonna kalastus-
paikkoja huutaneet voivat halutessaan jat-
kaa kalastamista samoilla paikoilla maksa-
malla vuoden 2020 kalastuspaikkamaksun 
huhtikuun loppuun mennessä edellisen 
vuoden suuruisena. Sen jälkeen maksa-
matta jääneet paikat ja vapaat paikat tule-
vat myyntiin Kuivaniemen Osakaskunnan 
sivuille. 

Kalastuspaikakartat löytyvät sivuilta 
https://www.kuivaniemenosakaskunta.fi/
kalastusluvat/. 

Osakaskunnan sivuilta löytyvät ohjeet myös 
kalastuslupiin ja pyydysmerkintöihin. 

Lisätietoja puhelin: 
040 5721164 

Hoitokunta

Kuivaniemen Osakaskunnan
OSAKASTEN 

KOKOUS SIIRTYY
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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 • JALKA- JA KYNSIHOITOJA

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

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

PITOPALVELUA

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Parturi-kampaamo

Nettiajanvauraukset: 
www.timma.fi/kauneuskuja

040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

KAUNEUSKUJA

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

PitoPalvelu

- Maukkaat ruuat
- Aidot kotileivonnaiset

- Täyte- ja voileipäkakut
  sekä muut juhlaherkut

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

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
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

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

P. 0400 330 231 
Laitakuja 4, 91100 Ii

Kynsisalonki

RUSETTI
Nails, lashes & beaty

YRITTÄJÄ! 
Ilmoita Palveluhakemistossa. 

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

TEKSTIILI- JA KEMIKALIOKAUPPAPALVELUITA

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

• Personal trainer-palvelut 
• Pienryhmävalmennus
• Ryhmäliikunta
• InBody770-kehonkoostumus-
 mittaukset
• Ravintovalmennus

Varaa palvelut netistä: 
www.varaaheti/kunnostamo

Anu Suotula-Teppo 044 5577 677
anu.suotula@gmail.com

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA
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KYSY LISÄÄ:
Antti Tuomaala
040 672 1389

www.iilaakso.fi

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940

0400 253 270
Lea Tumelius

KODINOMAISTA
ASUMISTA

MIELENTERVEYS-
KUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

0207 3534 53
konejare@konejare.fi

Liikkuvan kaluston varusteet

The reversible fan for diesel engines 

Kone Jare Oy 

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

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy 

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

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy 

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

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy 

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

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy 
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OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy

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

Liikkuvan kaluston varusteet

KÄÄNTYVÄ TUULETIN 
DIESELMOOTTOREILLE

LUOTETTAVA RASKAAN KALUSTON
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄ

OHJAAMON SISÄILMAN
SUODATUSJÄRJESTELMÄT

PYYDÄ TARJOUS! Hyvää joulua ja 
menestystä 

vuodelle 2020!

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

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

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

www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla

Kauppilantie 12,  91100 Ii 
044 241 4797

info@villakauppila.fi

Ruokaa kotiin kuljetettuna
Ruoat tulisi tilata viimeistään edellisenä päivänä klo 18 

mennessä. Kuljetamme ruoat aina lämpimänä ja samana 
päivänä valmistettuna kertakäyttöastioissa 

klo 11-16 välisenä aikana suoraan kotiin. 
Kuljetus on ilmainen 10 km säteellä Iin keskustasta. 

Maksuvälineenä käy pankkikortti, käteinen ja laskutus. 
Tilaukset voi tehdä soittamalla numeroon 044 2414797.

A.wiik
Traktoriurakointi

0405199866
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Yrittäjät: Paljon hyvää, mutta järein 
tukiarsenaali jää yhä varikolle
– Hallituksen pitää antaa yri-
tyksille enemmän suoraa 
tukea niin, että valtio ja so-
siaalivakuutuslaitokset otta-
vat vastuulleen yrittäjien ja 
työnantajien sosiaalivakuu-
tusmaksut heti. Nyt on syvä 
kriisi. Järein tukiarsenaali ei 
voi jäädä varikolle, Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja Mi-
kael Pentikäinen vaatii. 

Yrittäjät kiittää hallitusta 
siitä, että se edistää yrittäjien 
työttömyysturvaa. 

– Se on todella tarpeen. 
Paketissa on useita hyviä eh-
dotuksia yritysten kassakrii-
sien torjuntaan, mutta järein 
tukiarsenaali jätetään vie-
lä varikolle. Se ei ole viisas-
ta. Tarvitaan miljardiluokan 
suoraa tukea eikä vain lai-
naa, Pentikäinen kommentoi 
hallituksen esittelemää tuki-
pakettia talouteen koronasta 
selviytymiseksi.  

– Jotta suuri konkurs-
siaalto vältetään, julkisen 
vallan pitää hoitaa pahim-
man kriisin ajan yrittäjien 
ja työnantajien sosiaalitur-
vamaksut eli YEL-, TyEL- ja 
MyEL-maksut, työttömyys-
vakuutusmaksut ja sosiaali-
turvamaksut, hän esittää.  

Yrittäjien esityksen kus-
tannusvaikutus olisi noin 1,5 
miljardia euroa kuukaudes-
sa.  

– Olen pettynyt sii-
hen, miten Emu-puskurei-
ta käytetään syvän kriisin 
keskellä. Järjestöjen eläke-
maksujen alennusehdotus 
on näpertelyä. Nyt jos kos-

kaan työeläkeyhtiöiden ja 
työllisyysrahaston puskurit 
pitää valjastaa pelastamaan 
yritykset ja työpaikat, Penti-
käinen sanoo.  

Pääomavaatimusten 
alentaminen vaikuttavaa 
rahoitukselle  
Yrittäjät pitää erittäin tärkeä-
nä sitä, että Finanssivalvonta 
laskee luottolaitosten pää-
omavaatimuksia.   

– Pääomavaatimusten 
alentaminen vahvistaa mer-
kittävästi pankkien kykyä 
rahoittaa yrityksiä. Tämä on 
erittäin tärkeää, Pentikäinen 
kiittää.  

Yrittäjät antaa tunnustus-
ta hallitukselle myös siitä, 
että se lupaa tarjota rahoitus-
ta kaikille yrityksille riippu-
matta niiden yhtiömuodosta.  

– Tämä on oikeudenmu-
kaista erilaisia yrittäjiä koh-
taan.  

Yrittäjän työttömyysturva 
todella tarpeen, erityisesti 
yksinyrittäjille  
Yrittäjät on hyvin tyyty-
väinen siitä, että hallitus 
vahvistaa yrittäjän työttö-
myysturvaa. Liikevaihtonsa 
menettänyt yrittäjä voi saada 
työttömyysturvaa ilman, että 

yritystoiminta pitää ajaa alas.  
Pentikäisen mukaan tämä 

on todella tarpeen, ja halli-
tus on kuunnellut yksinyrit-
täjien hätähuutoja. Nyt on 
kymmeniä tuhansia yrittäjiä, 
joiden toimeentulo on koro-
nakriisin takia romahtanut.   

– Heitä pitää auttaa ja no-
peasti. Tämä pitää saada 
voimaan pikavauhtia. Pitää 
rakentaa järjestelmä, joka on 
yksinkertainen ja toimii no-
peasti. Byrokratia on karsit-
tava minimiin.  

Suomessa on runsaat 260 
000 yritystä, jotka työllistä-
vät alle kymmenen henkilöä. 
Näistä on yksinyrittäjiä noin 
187 000.   

Yrittäjät esitti erityises-
ti yksinyrittäjille suunnattua 
yrittäjäturvaa hallitukselle 
keskiviikkona. Hallituksen 
malli vastaa pääosiltaan Yrit-
täjien ehdotusta.  

Yrittäjien ajamia muutoksia 
työlakeihin  
Hallitus ilmoitti myös useis-
ta työlakimuutoksista, joita 
Yrittäjät ovat esittäneet hal-
litukselle. Hallitus esittää, 
että lomautusilmoitusaikaa 
lyhennetään nykyisestä 14 
päivästä viiteen. Myös mää-
räaikaisten työntekijöiden lo-
mautukset ovat mahdollisia. 

Yrittäjien mukaan olisi tärke-
ää, että muutokset tulisivat 
voimaan takautuvasti 16.3. 
alkaen.  

Lisäksi yhteistoimintalain 
piirissä olevien yritysten, jot-
ka työllistävät vähintään 20 
työntekijää, on mahdollista 
käydä lomautuksia koskevat 
yt-neuvottelut nykyistä no-
peammin.  

– Lomautusten toteutta-
minen nopeasti on näissä 
oloissa kriittistä. On tärkeää, 
että työsopimuslain mukais-
ta lomautusilmoitusaikaa 
lyhennetään merkittävästi, 
Pentikäinen sanoo.   

– Hallitus ilmoitti, että 
muutokset koskevat kaik-
ki yrityksiä. Muutokset pi-
tää viedä lakiin niin, että 
kaikki yritykset voivat nou-
dattaa laissa olevaa lomau-
tusilmoitusaikaa, jos se on 
lyhyempi kuin työehtoso-
pimuksessa oleva. Muutoin 
syntyy sekamelska. Nyt tar-
vitaan selkeitä ja yksinkertai-
sia ratkaisuja.  

Yrittäjät kiittää myös sitä, 
että työntekijän asemaa vah-
vistetaan.  

– On oikein ja reilua, että 
lomautustilanteissa työn-
tekijöiden omavastuu työt-
tömyysturvassa poistetaan 
eikä karenssia tule, jos lo-
mautuksesta sovitaan, Penti-
käinen sanoo.  

Yrittäjät korostaa, että 
lainsäädäntömuutokset on 
vietävä viipymättä eduskun-
taan. Tarvitaan myös lisä-
muutoksia. 

Nyt tarvitaan selkeitä ja yksinkertaisia ratkaisuja ja  että lainsäädäntömuutokset on vietävä viipymättä eduskuntaan, sanoo Suomen Yrit-
täjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tämän hetkisestä yrittäjien ja yritysten tilanteesta koronaviruksen varjossa.

”Nyt on kymmeniä tuhansia yrittäjiä, 
joiden toimeentulo on koronakriisin takia 

romahtanut.”  
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SEURAAVA IILÄINEN ILMESTYY 27.8.2020. Aineisto 
siihen toivotaan olevan toimituksessa (info@iinlehti.fi tai 

vkkmedia@vkkmedia.fi) to 20.8.2020 mennessä.

Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Tuija Alikoski
Toimittajat: Heimo Turunen ja Matti-Tapio Rissanen
Toimitus: Iin Lehti Oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
Ilmoitusmyynti: VKK-Media/Pauli Tiiro ja Heimo Turunen 
Taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen  
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Vuosi 2020 alkoi Iin Yrittä-
jät ry:ssä uuden puheenjoh-
tajan sekä uuden hallituksen 
voimin. Tälle vuodelle odo-
tukset ja tavoitteet ovat kor-
kealla ja vuosi onkin alkanut 
varsin vilkkaasti. Olemme 
mm. järjestäneet kaksi aamu-
palatilaisuutta, toinen yhteis-
työssä Kuivaniemen Yrittäjät 
ry:n kanssa. Meillä on todel-
la aktiivinen hallitus ja olen 
siitä ylpeä. Tänäkin vuon-
na paikallisyhdistyksessä 
tullaan tekemään asioita jä-
senyritysten eteen toden 
teolla. Uutena puheenjohta-
jana ajattelen, että oli hienoa 
aloittaa tämän hallituksen 
kanssa ja jatkaa entisen pu-
heenjohtajan Markku Koske-
lan rakentamaa vankkaa Iin 
Yrittäjät ry:n toimintaa, joka 
on jatkunut jo vuodesta 1966.

Vuoden alun hyvät nä-
kymät, kokivat kuitenkin 
kolauksen, kuten kaikki tie-
dämme. Kiinasta lähtöisin 
oleva korona virus ja siitä ke-
hittynyt koko maailman laa-
juinen pandemia on tosiasia. 
Voiko tämä olla tottakaan? 
Yhtäkkiä ollaan tilanteessa, 
jossa kaikki on epävarmaa. 
Koko maailma on kokemassa 
kovan kolauksen. Suomessa 
useat yritykset ovat aloitta-
neet koronaviruksen vuoksi 
yhteistoimintaneuvotteluja 
ja jotkin yritykset ovat joutu-
neet keskeyttämään liiketoi-

Uusi vuosi ja korona
minnan väliaikaisesti. Myös 
konkursseja on luvassa. Ih-
misten liikkumista on alet-
tu rajoittaa ja valtava joukko 
eri-ikäisiä opiskelijoita käy-
vät parhaillaan kotikou-
lua jne. Olisimmeko voineet 
vuoden vaihtuessa aavistaa 
tulevasta, varmasti emme! 

Nyt on kuitenkin katsot-
tava eteenpäin ja muistaa, 
että tästäkin selviämme ta-
valla tai toisella - yhdessä. 

Nyt jos koskaan, erityi-
sesti yrittäjien on pidettävä 
yhtä ja keksiä liiketoiminto-
ja, jotka kantavat yli tämän 
kriisin. On ollut hienoa näh-
dä, että useat Iiläiset yrityk-
set ovat heti laittaneet hihat 
heilumaan ja kehitelleet uu-
sia ideoita liiketoiminnan 
toteuttamiseen. Toivon var-
sinkin nyt, paikallisten ih-
misten käyttävän oman 
paikkakunnan palveluita te-
hokkaasti, jotta mahdollisim-
man moni yritys selviäisi. 
Meillä on Iissä valtavan hie-
no joukko erilaisia yrityksiä, 
joista Iin yrittäjien jäsenyri-
tykset löydät tästä lehdestä 
keskiaukeamalta.

Haluan toivottaa kaikille 
aurinkoista kevättä ja pide-
tään itsestämme ja läheisis-
tämme huolta!

Tuija Alikoski
Puheenjohtaja Iin Yrittäjät 

Tuija Alikoski toivoo paikallisten ihmisten käyttävän oman paikka-
kunnan palveluita tehokkaasti, jotta mahdollisimman moni yritys 
selviäisi koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista.
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Maan hallituksen otettua 
valmiuslain käyttöön koro-
naepidemian leviämisen es-
tämiseksi, ovat yritykset ja 
kansalaiset joutuneet uusien 
haasteiden eteen. 

Osalta yrityksiä on lii-
kevaihto erilaisten rajoitus-
toimien vuoksi kutistunut 
olemattomiin, osalla taas 
palveluiden kysyntä on mo-
ninkertaistunut. Kehotuk-
set pysyä kotona ja välttää 
sosiaalisia kohtaamisia ovat 
olleet kova isku ravintola-
toiminnalle, sen eri muo-
doissa. Ruon nettikauppa on 
puolestaan kasvattanut suo-
siotaan, kuntalaisten varmis-
taessa ruokahuoltoon ilman 
ihmiskohtaamisia. Monet 
ruokapaikat ja pitopalvelu-
yritykset puolestaan ovat 
muuttaneet toimintaansa 
vallitseviin oloihin apua tuo-
maan.

Pizzeriat ovat laajentaneet 
tai aloittaneet kotiinkulje-
tuspalveluita, samoin grillit. 
Pitopalveluyritykset puoles-
taan ovat aloittaneet ruokien 
valmistamisen viikoittaisten 
listojen mukaan ja toimitta-
vat valmiita ruoka-annoksia 
koteihin. Hallitukset päätös 
sulkea ravintolat ja kahvilat 
on keskeyttänyt esimerkiksi 
Iin Autokeitaan toiminnan, 
eikä heidän tarjoamansa ruo-
kaboksipalvelu ole tällä het-
kellä toiminnassa.

– Erilaiset rajoitustoimin-
nat tyhjensivät tilauskirjam-
me kertaheitolla. Muutimme 
toimintamme pikavauhdilla 
kotiruokaboksien valmista-
miseen. Tarjoamme palvelua 
viikon jokaisena päivänä. 
Ensimmäisen viikon perus-

Iiläiset yritykset kehittelevät 
uusia palvelumuotoja poikkeusoloihin

teella voi sanoa tarvetta pal-
velulle olleen. Päivittäin 
olemme toimittaneet kym-
meniä ruokabokseja Iin 
keskustaajamaan ja laajem-
mallekin Jakkukylää myö-
ten. Ruokaboksista riittää 
noin kuudelle ja salaatti kuu-
luu mukaan, Pitokamun Kari 
Ponto kertoo.

Hanna Ahonen Villa-
Kauppilasta puolestaan ker-
too heidän tarjoavat ruokia 
kotiin kuljetettuina maanan-
taina, keskiviikkona ja per-
jantaina.

– Vastaanotto on ollut 
hyvä etenkin ikäihmisten ja 
lapsiperheiden keskuudessa. 
Meillä ruokaa saa eri kokoi-
sina annoksia puolesta litras-
ta kahteen litraan, Ahonen 
toteaa.

Iin K-Marketin muuta-
ma viikko sitten aloittama 
verkkokauppa on koronae-
pidemian myötä vilkastunut 
huomattavasti. Verkon kaut-
ta tilatut tuotteet noudetaan 
kaupan takaovelta. 

– Tilausmäärät ovat ol-
leet kasvussa koko ajan. 
Pystyäksemme vastaamaan 
toiveeseen tuotteiden ko-
tiin kuljettamisesta, olemme 
aloittaneet yhteistyön Iijoen 
Raudan kanssa. Heiltä tulee 
kuljetuskalusto ja kuljetta-
ja. Kotiinkuljetusmahdolli-
suus meillä on maanantaina, 
keskiviikkona ja perjantaina, 
kauppias Markus Rajaniemi 
kertoo.

Tarkat tiedot Iissä tarjolla 
olevista palveluista löytyvät 
kunkin yrityksen nettisivuil-
ta tai facebookista. MTR

VillaKauppila toimitti viime viikon keskiviikkona lihapullia muusilla 
erikoisina annoksina moniin iiläiskoteihin.

Pitokamun Kari Ponto on tuttu näky iiläiskotien ovella. Pitokamu 
toimittaa päivittäin kotiruokabokseja kymmeniin talouksiin.

Iin K-Marketin nettikaupasta tilatut tuotteet joko noudetaan nou-
topisteestä tai ne voidaan toimittaa kotiin kuljetuksella. Eerika Ke-
husmaa siirtämässä tuotteita pihalla odottavan asiakkaan autoon.

Museokahvila Huilinki on 
ollut suljettuna edellisen 
yrittäjän luovuttua toimin-
nasta joulun alla. Ii-insti-
tuutti-lautakunnan toimesta 
tiloihin on haettu uutta yrit-
täjää muun muassa lehti-il-
moituksella.

Lautakunta päätti ko-
kouksessaan 18.3. vuokra-
ta Museokahvila Huilingin 
Pöllönpoikanen Oy:lle ajal-
le 1.4.-31.12.2020. Määräajan 
jälkeen sopimus voi jatkua 
toistaiseksi voimassa oleva-
na, mikäli se sopii kummal-
lekin osapuolelle.

Pöllönpoikanen Oy on Iin 
Sillat yrityksen taustayhtiö. 
Yrittäjät kertovat voivansa 
helposti yhdistää Huilingin 
nykyisiin toimintoihinsa ja 
hyödyntää muun muassa 
vuosi sitten valmistunutta 
ammattikeittiötä. MTR

Uusi yrittäjä Museokahvila Huilinkiin

Museokahvila Huilingin valot sammuivat joulun alla. Keväällä toiminta jatkuu uusien yrittäjien voimin 
Iin Siltojen ottaessa vetovastuun Pöllönpoikanen Oy:n kautta. 

Puheenjohtaja 
Tuija Alikoski 
Tikkaskodit Oy
044 985 3660
alikoski.tuija@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Juha Kallio 
Juhan Automaalaamo Oy
040 352 9215
juha.kallio@
juhanautomaalaamo.fi

Sihteeri
Juho Tauriainen 
Valokuvaamo Studio Salama 
040 743 8373 
juho.tauriainen@studiosalama.fi

Rahastonhoitaja 
Outi Kantola 
Kauneushoitola Outi 
0400 448 873 
outikantola2@gmail.com

Marja Jaara 
Pitokamu Oy
040 481 9121
marja.jaara@outlook.com

Hallitus Iin Yrittäjät ry 2020
Pasi Outila 
PT Outila Oy 
044 208 5738 
pasi@liikuntakeskusmove.fi

Veli Paakkola 
Iin Jätehuolto Paakkola Oy 
0400 388 622 
veli.paakkola@
iinjatehuolto.inet.fi

Mauri Pirttikoski
Mareki
040 552 8510  
mauri.pirttikoski@mareki.fi

Anu Suotula-Teppo
Kunnostamo
044 557 7677
anu.suotula@gmail.com

Eero Turtinen 
Iin MP Oy 
0400 287 230 
eero.turtinen@iinmp.fi

Heimo Turunen 
Iin lehti Oy 
0400 385 281 
info@iinlehti.fi

Iilaakso Oy toimitusjohtaja Antti Tuomaala: 
Kasvuun tähtääviä hankkeita suunnitelmissa s.11
Tue paikkalista s. 11
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PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

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

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

Satu Kaisto 
iiläisten liikuttajana
Vuodesta 2018 alkaen jump-
patoimintaa Iissä pyörit-
tänyt Satu Kaisto huomasi 
toimintansa laajenevan niin, 
että oman yrityksen perus-
taminen tuli ajankohtaiseksi. 
Niinpä hän perusti tammi-
kuussa 2020 Satun valmen-
nus ja liikuntapalvelut, joka 
tarjoaa monipuolista ohjaus-
toimintaa Iissä ja Yli-Iissä.

– Valmistuin juuri Virpi-
niemen liikuntaopistolta lii-
kuntaneuvojaksi. Itselläni 
on pitkä urheilutausta mo-
nipuolisen ryhmäliikunnan, 
tanssin sekä voimailun puo-

Satu Kaisto on Satun valmen-
nus ja liikuntapalveluiden yrit-
täjä. 

lelta. Kuntosalin voisin sa-
noa olevan myös toinen 
kotini, Satu kertoo.

Ryhmäliikunnan lisäksi 
hän tarjoaa henkilökohtaista 
valmennusta ja Satu on mah-
dollista kutsua ohjaamaan 
vaikkapa yrityksen virkistys-
päivään, tai kaipaatko poltta-
reihin hauskaa liikunnallista 
aktiviteettia.

– Teen yhteistyötä muun 
muassa Iin Siltojen kans-
sa ajatuksella ”suurten 
paikkakuntien tapahtumia 
pienelle kylälle”. Olemme 
kokoontuneet esimerkik-

si kehonhuoltoon, jonka jäl-
keen on ollut saunomis- ja 
avantouintimahdollisuus.  
Skumppa-joogan jouduim-
me valitettavasti siirtämään 
tältä keväältä, Satu toteaa 
koronan vaikutuksesta toi-
mintaansa.

Hän kertoo iloitsevansa 
siitä, että liikunnasta on tul-
lut pysyvä elämäntapa mo-
nille ryhmiin osallistuneista. 
Ryhmien päätyttyä on kysyt-
ty jatkoryhmää ja perustetut 
whatsapp-ryhmät ovat jatka-
neet toimintaansa, kannusta-
en toinen toisiaan liikunnan 
pariin.

Facebookissa ovat alka-
neet Satun LIVE-jumpat ja 
Instagramissa hän jakaa lii-
kuntavinkkejä.

Yrittäjäyhdistykseen liit-
tymisen Satu Kaisto kertoo 
olleet hänelle itsestään sel-
vyyden.

– Yrittäjä on usein yk-
sin ja Yrittäjien tapaamisissa 
saa vertaistukea, sekä hyö-
dyllistä tietoa. Myös yrittäji-
en edunvalvonta on tärkeää. 
Siinä Suomen Yrittäjillä ja 
paikallisjärjestöillä on tärkeä 
rooli, kuten olemme viime 
viikkoina nähneet, Satu tote-
aa. MTR

Kone Jare on vuonna 2005 
perustettu yritys, jonka toi-
mialana on raskaan ka-
luston lisävarusteiden 
huolto- ja asennuspalvelut. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat 
keskusvoitelujärjestelmät, 
sammutusjärjestelmät, ajo-
neuvolämmittimet, suodatin-
järjestelmät ja muut raskaan 
kaluston varusteluun kuu-
luvat tuotteet. Yrityksen toi-
mipisteet sijaitsevat Iissä ja 
Pirkkalassa. Yrittäjäparis-
kunnan Olli ja Annika Jaaran 
lisäksi yritys työllistää viisi 
henkilöä.

-Käytännössä toimialuee-
namme on koko Suomi. 90 
prosenttia liikevaihdostam-
me koostuu myynnistä ko-
neliikkeille. Ammattitaitoiset 
asentajamme huolehtivat va-

Raskaan kaluston varustelua 
ympäri Suomen

rusteiden asennukset ja huol-
lot, Olli Jaara kertoo.

Kone Jare Oy toimii alal-
la, jossa on paljon pieniä toi-
mijoita ja kolme suurempaa, 
ollen Suomen toiseksi suurin 
toimia alallaan. Yrityksellä 

Kone Jare Oy on varustellut jo 
yli 10 000 konetta ympäri Suo-
men.  

on oma maahantuonti, joka 
takaa asiakkaille kilpailuky-
kyiset hinnat ja laadukkaat 
toimintavarmat tuotteet.

-Vahvuuksiimme kuuluu 
ammattitaitoisen henkilös-
tön ja laadukkaiden tuottei-

den lisäksi joustavuutemme. 
Emme ole virka-aikaan si-
dottuja, vaan palvelemme 
tarvittaessa asiakkaalle par-
haiten sopivana aikana, Olli 
Jaara toteaa yrityksestään. 
MTR

Iin Yrittäjiin on loppu-
vuoden 2019 ja alkuvuo-
den 2020 aikana liittynyt 
12 uutta jäsentä. 
Uusia jäseniä ovat K&K 
Forest Oy (toimiala-
na puunkorjuu), Sisus-
tuspalvelu Miko Böök 
Oy, Iin Putkiasennus 
Goman Oy, ILERAK, 
Konemyynti Ojala (Kui-
vaniemi), JS Havula 
(Yli-Olhava, toimialana 
nautakarja), Korpiniityn 
Lammastila, Erikois- ja 
rakennuspuutyö Kim-
mo Hand, Kone Jare 
Oy, Satun valmennus 
ja liikuntapalvelut, Yli-
rannan Ratsutila, Partu-
ri-kampaamo Tango.

Jäseniä on nyt kaikki-
aan 127, sekä kaksi seni-
oriyrittäjien jäsentä. 

Tervetuloa Iin Yrittä-
jien toimintaan.

Uusia jäseniä 
Iin Yrittäjiin

www.yrittajat.fi/
pohjois-pohjanmaan-yrittajat/

iin-yrittajat

LIITY JÄSENEKSI
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Aallon Kaluste Oy
Sahatie 1

II
0207 622 230
040 516 4180

Anttila Tuomo Ky
Kantolantie 13

II
040 555 2736

Arctic Nature Oy
Piisilta 1 

II 
044 988 6474

Arvo Kova Oy
Haminantie 1 

II
08 817 6100

Automaatio 
Turkki Oy

Illinsaarentie 180
II

0400 682 924

B&B 
Villa Kauppila Oy

Kauppilantie 12
II

040 749 1913

BF Capital Oy
Veistämöntie 8

II
040 762 0083

BH Group Oy
Tilhikuja 1

II
044 773 4000

Chuan Yi
Poolatie 19 A 

II
044 529 1111

CodeHammer
Tiirankuja 8

II
040 7626125

Elinan Kotileipomo Ay
Maalismaantie 1015

YLI-II
08 817 2650
050 367 8469

Ensiapukoulutus 
Hanna Maaria
Oijäventie 1220

YLI-OLHAVA
040 869 7338

Erikois- ja 
rakennuspuutyö 

Kimmo Hand 
Alarannantie 343 

II
044 251 2146

Fin Door Oy
Lieksentie 11

II
0208 384 530
0400 224 857

Hermoratahieroja 
Sirkka Jaara

Pikkusorosentie 53
II

040 744 9738

HH-Yrityspalvelu
Puistotie 11

II
040 771 1898

Hiushuone  
Lumo Avoin Yhtiö

Kirkkotie 1
II

050 320 6513
050 525 8077

Hoivahoito 
Illikainen Oy

Koskikarankuja 16 
II

044 455 6560

Huovinen Hannu T:mi
Kirstinharjuntie 1

II
040 738 0052

ICT Konsultointi 
KaJo Oy

Kemintie 2000 
OLHAVA

0453 124 446

Ida Valpuri Ky
Lanssitie 3 

II
050 407 4409

Iilaakso Oy
Piisilta 1 

II
08 553 6700
040 567 6700

Iilaakson  
Fysioterapia Oy

Laitakuja 4
II

050 5234649
040 5088476

Iin Autohuolto Ky
Kauppatie 24 

II
040 767 1582

Iin Automaalaamo Oy
Pentintie 26

II
0449723559

Iin Energia Oy
Paloasemantie 13

II
08 818 0220
0400 683 696

Iin Fysio
Vorellirannantie 1

YLI-II
050 911 1739
040 703 2155

Iin Haminan 
Grillikioski
Laurintie 2 

II
050 449 3535

Iin Herkutteluhetki Oy
Sorosentie 2

II
0207 716 174
0456 713 259

Iin huolto ja 
asennus Ky
Yli-Iintie 467

II
040 584 8571

Iin Jätehuolto 
Paakkola Oy
Palukantie 22 

II AS
08 817 3496
0400 388 622

Iin Lehti Oy
Korpitie 6  

PUDASJÄRVI
0400 385 281

Iin Metsätyö Oy
Kielokuja 26 

II AS
0400 391 855

Iin Mp Oy
Palstatie 9

II
0400 287 230
040 564 6063

Iin Palvelukoti Oy
Jokisuuntie 15

II
08 817 7940

Iin Pohjantutkimus & 
Mittauspalvelu Oy

Leipojantie 4
II

0400 380 688

Iin Putkiasennus 
Goman Oy 
Valtarintie 6

II 
0400 585 564

Iin Puu- ja 
Metallituote Tmi

Veistämöntie 57
II

044 058 4694

Iin Puunjalostus Oy
Sahatie 3

II
08 817 4910
0400 687 875

Iin Päiväkoti, Iitula
Kauppatie 8

II
050 373 7774
050 564 6063

Iin Taksiajot 
Sirpa Rautio 

Pihlajatie 5
II

0400 998 809

Iirep Oy Ab
Raasakantie 115 B 

II AS
050 925 5055

ILERAK 
Posankuja 4 A 

II
040 352 4986

Insinööritoimisto 
Airlon Oy

Konintie 101
II

041 438 4375

Insinööritoimisto 
Alaplan 

Tiirankuja 8, II
041 504 2772

Insira Oy
Virkkulantie 26

II
0400 788 459

Iso-Syötteen 
Keidas Oy

Romekievarintie 1
Syöte

0440 838 668
044 527 8498

Jaara-Kiinteistöt Oy
Leipojantie 2

II
010 323 2777
044 015 0130

Jancotec Oy
Kaakkuriniementie 28

KUIVANIEMI KK
0400 645 850

JBE Service Oy
Vaneritie 5

II
040 183 3637

Jokivarren 
Puutarha Ky

Oljärventie 1144 
YLI-OLHAVA
0400 192 142

Jovi.Tm
Yli-Iin tie 332 

II AS
040 824 3461

JS Havula 
Kärppäsuontie 794 

YLI-OLHAVA
045 234 9733

Juhan 
Automaalaamo Oy

Tyrnäväntie 3
OULU

020 792 9870

Juhani Nenonen Oy
Kauppatie 4

II
0400 411 517

Jussila Group Oy
Lieksentie 5

II
08 817 3135
0400 887 268

K&K Forest Oy 
Kuusitie 12 

II 
040 938 4191

Kahera Oy
Kantolantie 922 

OLHAVA
041 459 6796

Kari Mustonen Oy
Honkalantie 2

II
08 817 4614
0400 287 011

Kauneushoitola Outi
Kirstinharjuntie 11

II
0400 448 873

Kerttu-Inkeri
Huukontie 3

II AS
040 513 1020
040 513 1962

Kiinteistö - osakeyhtiö 
Iin Teletalo Oy
C/O Kauppatie 5

II
050 511 1555

Klasila-Yhtiöt Oy
Pakasentie 13

II
040 553 2881

K-Market Ii/ 
MM Rajaniemi Ay

Kisatie 1
II

040 158 7000 

Koistisen 
Korjaamo Oy 

Poikkisaarentie 48
II

08 817 3120
040 708 2438

Kone Jare Oy 
Säikäntie 24 

II 
0400 460 032

Konehuolto Paakkola 
Pappilantie 14

II 
040 708 8146

Konemyynti Ojala 
Kaukolantie 28 

KUIVANIEMI KK
040 185 5667

KONEPASI Ky
Virkkulantie 141

II
040 844 3727

Konetyö Klasila Oy
Klasilantie 41

II AS
0400 585 232

Koneurakointi 
J-M Paakkola
Palukantie 12

II AS
0400 389 534

Korpiniityn 
Lammastila 
Kemintie 512 

II
040 705 0739

Koskelan Laki Oy
Alakatu 24

II
08 817 6355

Kuljetus  
Jonne Rajala Oy

Ojakyläntie 407
II

040 963 4155

Kuljetusliike 
Backman Ky

Pentintie 12
II

0400 387 682

Kulta-Aalto Ky
Kirkkotie 1

II
0456 507 256

Kylmä- ja Kodinkone-
huolto Tuikkanen

Laksontie 23
II

0400 348 670

Kylätalkkari 
Service Oy

Kantolantie 822
II

040 529 0537

Logidelive Oy
Kuukkelinkuja 6

II
050 307 9355

LVI Asennus 
Kantola Oy

Paasorannantie 11 A
II

040 510 6746

LVI ONNI OY
Juontotie 7

II
044 975 8910

Maalausliike 
Ari Eriksson Oy

Höyläämötie 10
KELLO

0400 991 329

Maanrakennus 
Kalle Klasila
Klasilantie 26

II AS
0400 238 823

Mareki
Härmänkuja 63

II
040 552 8510

Merilapin Laite- ja 
Soitinhuolto

Kuusitie 35
II

0400 747 194

Merjo Ky
Paakkarintie 57

II
040 738 8242

Metsätoimisto 
Kuukkeli Oy
Tammikuja 2

II
0400 155 234

Mähönen Jouni
Kantolantie 41

II
040 580 6719

Neone
Tangontie 70

II
040 141 0737

Nokikolari Lämsä
Lemmenkuja 2B

II
044 329 3881

Nordbull Oy
Sortteeritie 5 

II
0400 283 130

Olhavan Kotiranta ky
Kemintie 1945

OLHAVA
08 817 5322
044 597 7628

Ot-Kumi Oy
Lieksentie 8 

II
08 655 8800
0400 805 482

Oulun Arvokiinteistöt Oy
Vanhatullinkatu 8

OULU
0400 581 960
08 311 2270

Oulun Karuselli/
Iin Taksikyyti

Konintie 32 
II

040 511 5432

Parturi-kampaamo 
Tango 

Särkiperäntie 44 
II

040 576 8856

Pelkosenniemen 
apteekki

Sodankyläntie 2
PELKOSENNIEMI

016 851 266

Piha- ja 
Vihersuunnittelu 

AnitaS
Sorosentie 138

II
0400 359 205

Pitokamu Oy
Korpiniityntie 3

II
040 481 9121

Pottu ja Poika Oy
Ouluntie 370

II
045 122 7009

Present-Rakenne Oy
Kantolantie 145

II
050 401 7652

PT Outila OY
Laitakuja 4 

II
044 208 5738

Puutuomela Oy / 
JT-Talo

Siljonkatu 70
OULU

0207 280 180
0400 687 502

Pyörivä Pyörä Ky
Säikäntie 6  

II
0400 530 417

Iin Sillat
Haminantie 32 

II
088173300

Rakennuspalvelu 
Puusta Oy

Maalismaantie 338 
II AS

040 418 4049

Rakennuspalvelu 
Sokra Oy

Heinäläntie 19
II

040 565 1979

Raktell Oy
Puusepäntie 32 

II
0400 694 857

Rautio Ilkka Tmi
Pihlajatie 5

II
0400 937 739
0500 937 739

Salera Oy
Uittotie 5 

II
0400 680 163

Satun valmennus ja 
liikuntapalvelut 

Maalismaantie 244 B
II AS 

044 201 7778

Sisustuspalvelu 
Miko Böök Oy

Tangontie 70
II

040 505 4117

Pienet yrittäjät ovat Pulassa 
– auta Pientä!

jäsenyritykset:

Nyt on apu tarpeen! Hyvä uutinen on se, 
että sinä voit auttaa. Ohjaamalla ostoksiasi 
nyt pienyrittäjille olet tärkeänä osana säi-
lyttämässä kotimaan työpaikkoja. Samalla 
varmistat, että myös pienyrittäjien perheet 
selviytyvät tässä rajussa muutoksessa ja 
yhteiskunnan rattaat pyörivät mahdollisim-
man vakaina.

Miksi pienet ovat pulassa?
Koronaviruspandemian vaikutukset iske-

vät voimalla pienyrittäjiin. Tavara ei liiku, 
tilauksia ei tule ja aiemmin sovitut työt pe-
ruuntuvat. Tapahtumien peruuntuminen ja 
siirtyminen vie elannon paitsi tapahtuma-
järjestäjiltä, myös esiintyjiltä.

Meillä on nyt mahdollisuus tehdä viisai-
ta, harkittuja valintoja ja puhaltaa yhteen 
hiileen. Samalla voimme antaa tukemme 
sille, että Suomi selviytyy maailman muu-
toksissa mahdollisimman hyvin.

Pientenkin ostosten kohdistamisen ker-

rannaisvaikutukset voivat olla suuret. Ole 
mukana varmistamassa, että juuri sinun 
eurosi on luomassa turvaa ja hyvinvointia 
myös paikallisille pienyrittäjille.

Mitä voit tehdä?
Osta iiläisistä  yrityksistä, hanki lahjakortte-
ja palveluihin, jotka voit hyödyntää pande-
mian kukistuttua. Suosi oman kylän yrittä-
jää ja kotimaisuutta. Tapoja on monia. 

Meillä on yhteisönä voima pitää huolta 

toisistamme. Kohdistamalla arjen ostokset 
sekä palvelut paikallisille pienille yrityksille 
ylläpidämme tuotantoa, palveluita ja talout-
ta. Se on parasta arkista turvaa aivan meille 
kaikille. 

julkinen sektori
Iin Yrittäjät haastavat myös julkisen sek-
torin toimijoita tässä tilanteessa tekemään 
hankintoja mahdollisimman paljon paikal-
lisista yrityksistä. Tällä varmistamme iiläis-

ten yritysten selviytymistä poikkeuksellisen 
ajan ylitse. Se tuo työtä ja verotuloja paikka-
kunnalle ja on parasta työllisyyspolitiikkaa.

viisautta valintoihin! 
yhdessä 

me selviämme!

iin
yrittäjät ry

#ostapieneltä #autanyt

Studio Salama
Piisilta 1

II
040 743 8373

T:mi Iin Mikrotuki
Kangastie 10

II
044 700 1177

Eero Tuomela Tmi
Iin Etu-Rengas  

Lieksentie 4 Ii
II 

0400 588 735

Tangotassu
Sorsaletontie 66

II
0400 217 330

Terätekniikka Oy
Hallitie 24, Iilaakso

II
0400 829 260

Tiiron 
Raudoituspalvelu

Virkkulantie 183
II

040 583 2130

Tilitoimisto 
Terttu Rousu

Ojakyläntie 439 A II
 08 817 3134,
040 731 7325

Kunnostamo
Niittytie 36

II
044 557 7677

Tmi Kimmo 
Kautovuori

Närhinkuja 6 B
II

040 679 6355

TMI M-J Puolakka
Kauppatie 18

II
044 033 4050

Verkonrakennus
Sipola

Myllypurontie 5 
II

040 520 0223

Wiik Anssi T:mi
Virkkulantie 317

II AS
040 519 9866

Wilmiina Oy/
Pannukakkutalo Oulu

Pojankuja 2 As. 1
II

045 698 4437

Ylirannan Ratsutila 
Yli-Iintie 183 

II
040 417 4761

Reijo Goman
0400 383 942

Väinö Klasila
Alarannantie 411 II

0400 388 305

Tikkaskodit Oy
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Aallon Kaluste Oy
Sahatie 1

II
0207 622 230
040 516 4180

Anttila Tuomo Ky
Kantolantie 13

II
040 555 2736

Arctic Nature Oy
Piisilta 1 

II 
044 988 6474

Arvo Kova Oy
Haminantie 1 

II
08 817 6100

Automaatio 
Turkki Oy

Illinsaarentie 180
II

0400 682 924

B&B 
Villa Kauppila Oy

Kauppilantie 12
II

040 749 1913

BF Capital Oy
Veistämöntie 8

II
040 762 0083

BH Group Oy
Tilhikuja 1

II
044 773 4000

Chuan Yi
Poolatie 19 A 

II
044 529 1111

CodeHammer
Tiirankuja 8

II
040 7626125

Elinan Kotileipomo Ay
Maalismaantie 1015

YLI-II
08 817 2650
050 367 8469

Ensiapukoulutus 
Hanna Maaria
Oijäventie 1220

YLI-OLHAVA
040 869 7338

Erikois- ja 
rakennuspuutyö 

Kimmo Hand 
Alarannantie 343 

II
044 251 2146

Fin Door Oy
Lieksentie 11

II
0208 384 530
0400 224 857

Hermoratahieroja 
Sirkka Jaara

Pikkusorosentie 53
II

040 744 9738

HH-Yrityspalvelu
Puistotie 11

II
040 771 1898

Hiushuone  
Lumo Avoin Yhtiö

Kirkkotie 1
II

050 320 6513
050 525 8077

Hoivahoito 
Illikainen Oy

Koskikarankuja 16 
II

044 455 6560

Huovinen Hannu T:mi
Kirstinharjuntie 1

II
040 738 0052

ICT Konsultointi 
KaJo Oy

Kemintie 2000 
OLHAVA

0453 124 446

Ida Valpuri Ky
Lanssitie 3 

II
050 407 4409

Iilaakso Oy
Piisilta 1 

II
08 553 6700
040 567 6700

Iilaakson  
Fysioterapia Oy

Laitakuja 4
II

050 5234649
040 5088476

Iin Autohuolto Ky
Kauppatie 24 

II
040 767 1582

Iin Automaalaamo Oy
Pentintie 26

II
0449723559

Iin Energia Oy
Paloasemantie 13

II
08 818 0220
0400 683 696

Iin Fysio
Vorellirannantie 1

YLI-II
050 911 1739
040 703 2155

Iin Haminan 
Grillikioski
Laurintie 2 

II
050 449 3535

Iin Herkutteluhetki Oy
Sorosentie 2

II
0207 716 174
0456 713 259

Iin huolto ja 
asennus Ky
Yli-Iintie 467

II
040 584 8571

Iin Jätehuolto 
Paakkola Oy
Palukantie 22 

II AS
08 817 3496
0400 388 622

Iin Lehti Oy
Korpitie 6  

PUDASJÄRVI
0400 385 281

Iin Metsätyö Oy
Kielokuja 26 

II AS
0400 391 855

Iin Mp Oy
Palstatie 9

II
0400 287 230
040 564 6063

Iin Palvelukoti Oy
Jokisuuntie 15

II
08 817 7940

Iin Pohjantutkimus & 
Mittauspalvelu Oy

Leipojantie 4
II

0400 380 688

Iin Putkiasennus 
Goman Oy 
Valtarintie 6

II 
0400 585 564

Iin Puu- ja 
Metallituote Tmi

Veistämöntie 57
II

044 058 4694

Iin Puunjalostus Oy
Sahatie 3

II
08 817 4910
0400 687 875

Iin Päiväkoti, Iitula
Kauppatie 8

II
050 373 7774
050 564 6063

Iin Taksiajot 
Sirpa Rautio 

Pihlajatie 5
II

0400 998 809

Iirep Oy Ab
Raasakantie 115 B 

II AS
050 925 5055

ILERAK 
Posankuja 4 A 

II
040 352 4986

Insinööritoimisto 
Airlon Oy

Konintie 101
II

041 438 4375

Insinööritoimisto 
Alaplan 

Tiirankuja 8, II
041 504 2772

Insira Oy
Virkkulantie 26

II
0400 788 459

Iso-Syötteen 
Keidas Oy

Romekievarintie 1
Syöte

0440 838 668
044 527 8498

Jaara-Kiinteistöt Oy
Leipojantie 2

II
010 323 2777
044 015 0130

Jancotec Oy
Kaakkuriniementie 28

KUIVANIEMI KK
0400 645 850

JBE Service Oy
Vaneritie 5

II
040 183 3637

Jokivarren 
Puutarha Ky

Oljärventie 1144 
YLI-OLHAVA
0400 192 142

Jovi.Tm
Yli-Iin tie 332 

II AS
040 824 3461

JS Havula 
Kärppäsuontie 794 

YLI-OLHAVA
045 234 9733

Juhan 
Automaalaamo Oy

Tyrnäväntie 3
OULU

020 792 9870

Juhani Nenonen Oy
Kauppatie 4

II
0400 411 517

Jussila Group Oy
Lieksentie 5

II
08 817 3135
0400 887 268

K&K Forest Oy 
Kuusitie 12 

II 
040 938 4191

Kahera Oy
Kantolantie 922 

OLHAVA
041 459 6796

Kari Mustonen Oy
Honkalantie 2

II
08 817 4614
0400 287 011

Kauneushoitola Outi
Kirstinharjuntie 11

II
0400 448 873

Kerttu-Inkeri
Huukontie 3

II AS
040 513 1020
040 513 1962

Kiinteistö - osakeyhtiö 
Iin Teletalo Oy
C/O Kauppatie 5

II
050 511 1555

Klasila-Yhtiöt Oy
Pakasentie 13

II
040 553 2881

K-Market Ii/ 
MM Rajaniemi Ay

Kisatie 1
II

040 158 7000 

Koistisen 
Korjaamo Oy 

Poikkisaarentie 48
II

08 817 3120
040 708 2438

Kone Jare Oy 
Säikäntie 24 

II 
0400 460 032

Konehuolto Paakkola 
Pappilantie 14

II 
040 708 8146

Konemyynti Ojala 
Kaukolantie 28 

KUIVANIEMI KK
040 185 5667

KONEPASI Ky
Virkkulantie 141

II
040 844 3727

Konetyö Klasila Oy
Klasilantie 41

II AS
0400 585 232

Koneurakointi 
J-M Paakkola
Palukantie 12

II AS
0400 389 534

Korpiniityn 
Lammastila 
Kemintie 512 

II
040 705 0739

Koskelan Laki Oy
Alakatu 24

II
08 817 6355

Kuljetus  
Jonne Rajala Oy

Ojakyläntie 407
II

040 963 4155

Kuljetusliike 
Backman Ky

Pentintie 12
II

0400 387 682

Kulta-Aalto Ky
Kirkkotie 1

II
0456 507 256

Kylmä- ja Kodinkone-
huolto Tuikkanen

Laksontie 23
II

0400 348 670

Kylätalkkari 
Service Oy

Kantolantie 822
II

040 529 0537

Logidelive Oy
Kuukkelinkuja 6

II
050 307 9355

LVI Asennus 
Kantola Oy

Paasorannantie 11 A
II

040 510 6746

LVI ONNI OY
Juontotie 7

II
044 975 8910

Maalausliike 
Ari Eriksson Oy

Höyläämötie 10
KELLO

0400 991 329

Maanrakennus 
Kalle Klasila
Klasilantie 26

II AS
0400 238 823

Mareki
Härmänkuja 63

II
040 552 8510

Merilapin Laite- ja 
Soitinhuolto

Kuusitie 35
II

0400 747 194

Merjo Ky
Paakkarintie 57

II
040 738 8242

Metsätoimisto 
Kuukkeli Oy
Tammikuja 2

II
0400 155 234

Mähönen Jouni
Kantolantie 41

II
040 580 6719

Neone
Tangontie 70

II
040 141 0737

Nokikolari Lämsä
Lemmenkuja 2B

II
044 329 3881

Nordbull Oy
Sortteeritie 5 

II
0400 283 130

Olhavan Kotiranta ky
Kemintie 1945

OLHAVA
08 817 5322
044 597 7628

Ot-Kumi Oy
Lieksentie 8 

II
08 655 8800
0400 805 482

Oulun Arvokiinteistöt Oy
Vanhatullinkatu 8

OULU
0400 581 960
08 311 2270

Oulun Karuselli/
Iin Taksikyyti

Konintie 32 
II

040 511 5432

Parturi-kampaamo 
Tango 

Särkiperäntie 44 
II

040 576 8856

Pelkosenniemen 
apteekki

Sodankyläntie 2
PELKOSENNIEMI

016 851 266

Piha- ja 
Vihersuunnittelu 

AnitaS
Sorosentie 138

II
0400 359 205

Pitokamu Oy
Korpiniityntie 3

II
040 481 9121

Pottu ja Poika Oy
Ouluntie 370

II
045 122 7009

Present-Rakenne Oy
Kantolantie 145

II
050 401 7652

PT Outila OY
Laitakuja 4 

II
044 208 5738

Puutuomela Oy / 
JT-Talo

Siljonkatu 70
OULU

0207 280 180
0400 687 502

Pyörivä Pyörä Ky
Säikäntie 6  

II
0400 530 417

Iin Sillat
Haminantie 32 

II
088173300

Rakennuspalvelu 
Puusta Oy

Maalismaantie 338 
II AS

040 418 4049

Rakennuspalvelu 
Sokra Oy

Heinäläntie 19
II

040 565 1979

Raktell Oy
Puusepäntie 32 

II
0400 694 857

Rautio Ilkka Tmi
Pihlajatie 5

II
0400 937 739
0500 937 739

Salera Oy
Uittotie 5 

II
0400 680 163

Satun valmennus ja 
liikuntapalvelut 

Maalismaantie 244 B
II AS 

044 201 7778

Sisustuspalvelu 
Miko Böök Oy

Tangontie 70
II

040 505 4117

Pienet yrittäjät ovat Pulassa 
– auta Pientä!

jäsenyritykset:

Nyt on apu tarpeen! Hyvä uutinen on se, 
että sinä voit auttaa. Ohjaamalla ostoksiasi 
nyt pienyrittäjille olet tärkeänä osana säi-
lyttämässä kotimaan työpaikkoja. Samalla 
varmistat, että myös pienyrittäjien perheet 
selviytyvät tässä rajussa muutoksessa ja 
yhteiskunnan rattaat pyörivät mahdollisim-
man vakaina.

Miksi pienet ovat pulassa?
Koronaviruspandemian vaikutukset iske-

vät voimalla pienyrittäjiin. Tavara ei liiku, 
tilauksia ei tule ja aiemmin sovitut työt pe-
ruuntuvat. Tapahtumien peruuntuminen ja 
siirtyminen vie elannon paitsi tapahtuma-
järjestäjiltä, myös esiintyjiltä.

Meillä on nyt mahdollisuus tehdä viisai-
ta, harkittuja valintoja ja puhaltaa yhteen 
hiileen. Samalla voimme antaa tukemme 
sille, että Suomi selviytyy maailman muu-
toksissa mahdollisimman hyvin.

Pientenkin ostosten kohdistamisen ker-

rannaisvaikutukset voivat olla suuret. Ole 
mukana varmistamassa, että juuri sinun 
eurosi on luomassa turvaa ja hyvinvointia 
myös paikallisille pienyrittäjille.

Mitä voit tehdä?
Osta iiläisistä  yrityksistä, hanki lahjakortte-
ja palveluihin, jotka voit hyödyntää pande-
mian kukistuttua. Suosi oman kylän yrittä-
jää ja kotimaisuutta. Tapoja on monia. 

Meillä on yhteisönä voima pitää huolta 

toisistamme. Kohdistamalla arjen ostokset 
sekä palvelut paikallisille pienille yrityksille 
ylläpidämme tuotantoa, palveluita ja talout-
ta. Se on parasta arkista turvaa aivan meille 
kaikille. 

julkinen sektori
Iin Yrittäjät haastavat myös julkisen sek-
torin toimijoita tässä tilanteessa tekemään 
hankintoja mahdollisimman paljon paikal-
lisista yrityksistä. Tällä varmistamme iiläis-

ten yritysten selviytymistä poikkeuksellisen 
ajan ylitse. Se tuo työtä ja verotuloja paikka-
kunnalle ja on parasta työllisyyspolitiikkaa.

viisautta valintoihin! 
yhdessä 

me selviämme!

iin
yrittäjät ry

#ostapieneltä #autanyt

Studio Salama
Piisilta 1

II
040 743 8373

T:mi Iin Mikrotuki
Kangastie 10

II
044 700 1177

Eero Tuomela Tmi
Iin Etu-Rengas  

Lieksentie 4 Ii
II 

0400 588 735

Tangotassu
Sorsaletontie 66

II
0400 217 330

Terätekniikka Oy
Hallitie 24, Iilaakso

II
0400 829 260

Tiiron 
Raudoituspalvelu

Virkkulantie 183
II

040 583 2130

Tilitoimisto 
Terttu Rousu

Ojakyläntie 439 A II
 08 817 3134,
040 731 7325

Kunnostamo
Niittytie 36

II
044 557 7677

Tmi Kimmo 
Kautovuori

Närhinkuja 6 B
II

040 679 6355

TMI M-J Puolakka
Kauppatie 18

II
044 033 4050

Verkonrakennus
Sipola

Myllypurontie 5 
II

040 520 0223

Wiik Anssi T:mi
Virkkulantie 317

II AS
040 519 9866

Wilmiina Oy/
Pannukakkutalo Oulu

Pojankuja 2 As. 1
II

045 698 4437

Ylirannan Ratsutila 
Yli-Iintie 183 

II
040 417 4761

Reijo Goman
0400 383 942

Väinö Klasila
Alarannantie 411 II

0400 388 305

Tikkaskodit Oy
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Maaliskuun alkupäivinä juh-
listettiin Maalausliike Ari 
Eriksson Oy:n kolmea toi-
mintavuosikymmentä. Toi-
minimellä Ari Eriksson 
alkunsa vuonna 1983 saanut 
yritys muuttui osakeyhtiök-
si vuonna 1990. Perheyrityk-
senä koko toimintansa ajan 
toiminutta yritystä luotsaa 
tällä hetkellä Sami Eriks-
son yhdessä vaimonsa He-
lin kanssa. Myös kaikki 
perheen kolme lasta ovat ta-
valla tai toisella mukana yri-
tystoiminnassa. Lisäksi Ari 
auttelee edelleen yrityksen 
toiminnassa. Maalausliike 
Ari Eriksson Oy:n työnteki-
jämäärä on tällä hetkellä kah-
deksan.

– Isän perujahan tämä 
yrittäjähenkisyys on. Itse 
olen ollut mukana 14 -vuo-

Maalausalan palvelua 30 vuotta
tiaasta saakka. Vuonna 2007 
teimme sukupolvenvaihdok-
sen, mutta halusin säilyttää 
yrityksen hyvä maineisen 
nimen. Ariksi minua usein 
työmailla kutsuvatkin, Sami 
naurahtaa.

Yrityksen pääasiallinen 
toimialue on Oulu ja Ou-
lunseutu. Kohteina ovat niin 
uudiskohteet kuin erilaiset 
saneeraukset. Liikevaihdosta 
puolet koostuu nykyisin jul-
kisivu- parveke- ja vastaavis-
ta saneerauskohteista.

– Tarjoamme pal-
veluita muun muassa 
rakennusliikkeille, taloyhti-
öille, virastoille, seurakunnil-
le ja kunnille. Palveluitamme 
käyttävät myös yksityishen-
kilöt, Sami Eriksson kertoo.

Hän toteaa työtapojen 
maalauksessa säilyneen vuo-

Yrityksen liikevaihto koostuu sekä uudis- että saneerauskohteista. Yrittäjäpariskunta Heli ja Sami Eriksson johtavat Maalausliike Ari Eriksson Oy:tä.

sien varrella hyvin saman-
laisina. Työturvallisuus ja 
maalien laatu, kuten myr-
kyttömyys ovat parantuneet 
huomattavasti. Pimeä työ on 

alalta saatu kitkettyä, mikä 
on yrittäjän kannalta hyvä, 
mutta poistuessaan se on 
tuonut alalle paljon byrokra-
tiaa ja uusia velvollisuuksia.

 Vuosikymmenten aika-
na hillityt ja voimakkaat vä-
risävyt ja pintojen materiaalit 
ovat menneet, tullakseen taas 
uudestaan kulloistenkin si-

sustustrendien mukaan. Ih-
misten tarve uudistaa ja 
ylläpitää rakennusten pinto-
ja pysyy kuitenkin samanlai-
sena. MTR

Tuunataan työtä –hanke on 
ESR-rahoitteinen Iin kun-
nan ja Micropoliksen hal-
linnoima kehittämishanke, 
joka toimii ajalla 1.9.2018-

Ohjaus luo uskoa tulevaan
31.12.2020. Tavoitteena on 
luoda uusi työllistämisen 
toimintamalli osallistamalla 
ja työllistämällä iiläisiä kes-
tävän kehityksen, resurssi-

viisauden ja kiertotalouden 
periaatteita hyödyntäen. Li-
säksi hankkeessa kannuste-
taan itsensä työllistämiseen, 
kevytyrittäjyyteen ja yrittä-

jyyteen.
Kaikenikäiset ihmiset tar-

vitsevat elämänsä ja uransa 
eri vaiheissa ohjausta ja neu-
vontaa. Elämä tuo eteen eri-

laisia nivelvaiheita, joiden 
äärelle meidän on merkityk-
sellistä pysähtyä miettimään 
seuraavia askeleita tai suun-
taa. 

Tällä hetkellä elämme 
poikkeuksellista aikaa ja nyt 
on hyvä paikka pysähtyä 
miettimään miten tästä läh-
teä etenemään – olitpa työs-
sä, työnhakija tai työnantaja. 

Omannäköisiin askeliin 
tarvitsemme usein kykyä 
nähdä ja tunnistaa vahvuuk-
sia, osaamista, onnistumisia 
ja lahjakkuutta. Hankkeen 
uraojauksessa etsimme kei-
noja ja mahdollisuuksia 
työllistymiseen ja työn tun-
nistamiseen kestävän kehi-
tyksen, resurssiviisauden 
ja kiertotalouden mahdolli-
suuksia hyödyntäen. Hank-
keemme palvelut ovat 
avoinna iiläisille henkilöasi-
akkaille, yrittäjille ja yrittä-
jyyttä suunnitteleville.

Tuunataan työtä –hank-
keen uutena urasuunnitte-

lijana on aloittanut vuoden 
alussa Mari Granholm. Tie-
toa ja neuvontaa Marilta saa 
erilaisten koulutusten suo-
rittamiseen; koulutus ei enää 
tässä päivässä automaatti-
sesti tarkoita koulunpenkil-
lä istumista vaan erilaisia 
suorittamisen muotoja löy-
tyy hyvin monenlaisiin elä-
mäntilanteisiin. Hankkeessa 
Marilta saa neuvoja myös 
palkkatuen, ohjauksen ja ke-
vytyrittäjyyden mahdolli-
suuksista. Mari on erityisen 
kiinnostunut ihmisten koh-
taamisesta, itsetuntemuksen 
lisäämisestä ja vahvuuksi-
en esiin nostamisesta – oman 
näköiseen uraan tukemises-
ta.

Yhdessä voidaan päivit-
tää työnhakuasiakirjoja ajan 
tasalle, keskustella ohjauk-
sen menetelmistä tai pun-
nita erilaisia oman näköisiä 
vaihtoehtoja uraohjauksen 
keinoin. Mari kannustaa ot-
tamaan matalalla kynnyk-
sellä yhteyttä, mikäli omaan 
uraan liittyen kaipaa tukea, 
ohjausta tai neuvoja! 

Urasuunnittelija 
Mari Granholm

Mari on erityisen kiinnostunut 
ihmisten kohtaamisesta, itse-
tuntemuksen lisäämisestä ja 
vahvuuksien esiin nostamises-
ta – oman näköiseen uraan tu-
kemisesta.
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Elämme erikoisia aikoja. 
Maailma on tehnyt äkkijar-
rutuksen. Muutama kuukau-
si sitten Kiinasta leviämään 
lähtenyt virus on muuttanut 
meidän kaikkien normaa-
lin arjen. Tätä kirjoittaessani 
on virus todettu yli puolella 
miljoonalla ihmisellä ja tau-
tiin on kuollut 25 000 ihmistä. 
Todennäköisesti tätä juttua 
lukiessa, luvut ovat kaksin-
kertaistuneet. Monessa maas-
sa hätä on suuri.

Olemme poikkeustilas-
sa. Eduskunta on asettanut 
erilaisia rajoitustoimia. Kou-
lut on lähes kokonaan suljet-
tu, kulttuuri- ja liikuntapaikat 
ovat kiinni, samoin ravinto-
lat. Liikkumista rajoitetaan ja 
tapahtumia ei järjestetä. Mei-
tä on kehotettu pysymään 
kodeissamme ja liikkumaan 
vain välttämättömien tarpei-
den eteen. Työt tehdään etä-
nä, jos se vain on mahdollista. 

Rajoitustoimien tarkoituk-
sena on suojella meitä kansa-
laisia. Olemme vasta alussa 
emmekä halua, että korona 
leviää tänne. Meidän on kui-
tenkin varauduttava pahim-
paan. Epidemian on arvioitu 
kestävän useita kuukausia. 

Tämä kaikki on muutta-
nut elämän myös täällä Iissä. 
Hyvä uutinen on, että Iissä ei 
ole todettu tartuntoja. Toivo-
taan, että ei tultaisi jatkossa-
kaan toteamaan. 

Kunnan tehtävänä on 
poikkeusoloissakin pitää pal-

Maailma meni kiinni
velut mahdollisimman nor-
maalina. Etulinjassa ovat 
terveyspalveluiden työnteki-
jät, jossa henkilökunnan riit-
tävyys ja jaksaminen ovat 
tällä hetkellä tärkein huoleh-
dittava asia. Kiireettömiä ai-
koja on syytä siirtää, jos ei sitä 
vielä ole tehnyt.

Koronan vaikutukset ovat 
mittavat. Kun kansalaiset ja 
matkailijat eivät liiku, mo-
net yritykset ovat ahdingos-
sa. Vaikutukset näkyvät heti 
ja ovat jo vaikuttaneet yritys-
ten toimintaan. Yrittäjille on 
rakennettu tieto- ja rahoitus-
paketteja. Yrityksille koronan 
takia maksettavat suorat tuet 
nousevat tämän hetkisen tie-
don mukaan miljardiin eu-
roon. 

Tärkeää on olla nopeasti 
yhteydessä omaan rahoitta-
jaan. Neuvoa antavat rahoit-
tajien lisäksi muutkin tahot, 
kuten yrittäjäjärjestöt, tilitoi-
mistot ja kunnan yrityspal-
velut. 

Kunta ja kunnan yhtiöt 
ovat sopimussuhteessa mo-
nien yritysten kanssa. So-
pimukset jatkuvat pääosin 
entiseen tapaan, joitain muu-
toksia on toki tiedossa, kos-
ka olemme joutuneet valtion 
päätösten seurauksena omia 
käytänteitä muuttamaan. 

Esimerkiksi tilavuokrista 
olemme valmiit neuvottele-
maan ja tulemaan niissä vas-
taan, niin kuin on jo tehtykin. 
Samoin kuntaan lähetettävi-

en laskujen maksuaikoja voi-
daan tarvittaessa lyhentää, 
jotta rahan kierto nopeutuu. 
Hankintoja tehdään edelleen 
normaalisti. Muitakin toimia 
olemme valmiit tekemään. 
Toivon, että yrittäjät ovat 
näissä asioissa suoraan kun-
taan yhteydessä.

Jokainen meistä voi kan-
taa kortensa kekoon. Parasta 
ja nopeinta tässä tilanteessa 

on se, että me iiläiset ostam-
me iiläisiltä yrityksiltä pai-
kallisia tuotteita ja palveluita. 
Osa yrityksistä toimii verkos-
sa, jossa ostosten tekeminen 
on helppoa. Nyt jos koskaan 
on aika puhaltaa yhteen hii-
leen.

Ari Alatossava
Iin kunnanjohtaja

Ari Alatossava kehottaa käyttämään paikallisia palveluita: ”Jokai-
nen meistä voi kantaa kortensa kekoon. Parasta tässä tilanteessa 
on se, että me iiläiset ostamme iiläisiltä yrityksiltä paikallisia tuot-
teita ja palveluita.”

K & K Forest Oy

Timo Kyngäs 040 938 4191
Juha Karjalainen 040 418 9202
  IiMaailma on näyttänyt mitä 

voi tapahtua lyhyessäkin 
ajassa. Kukaan ei vielä joulu-
kuussa osannut odottaa mitä 
haasteita kohdataan muuta-
man kuukauden sisällä.

Tällä hetkellä moni yrit-
täjä kamppailee odotta-
mattoman haasteen edessä; 
tilauksien sijaan puhelimesta 
tulvii peruutussoittoja. Vain 
muutamien päivien aikana 
ovat tehtävät työt hävinneet, 
mutta edelleen kulut juokse-
vat.

Usea yrittäjä on muutta-
nut liiketoimintaa palvele-
maan tämänhetkistä arkea, 
asiakaspalveluyritykset de-
sinfioivat tiloja ja opastavat 
asiakkaita pitämään väliä 
toinen toisiinsa, verkkokaup-
pojen kautta tehtävään os-
tamiseen on panostettu, 
ruokaa voidaan tilata useas-
ta paikkaa noutopalvelulla 
ja erilaisia kuljetuspalvelui-
ta otettu käyttöön ja uusia 
toimintoja tullaan kokeile-
maan. Tällä hetkellä yrittäjät 
ovat haastavassa tilantees-

Yrittäjät, tukenanne on iso verkosto
sa ja pitäisi nopeasti kehittää 
uutta vastaamaan muuttu-
neita olosuhteita. Kuluttaji-
na voimme auttaa yrityksiä 
ostamalla paikallisilta yrit-
täjiltä edelleen palveluita, 
palveluita, joita poikkeuksel-
lisesti ehkä ostetaan eri kana-
via pitkin, kivijalkaliikkeen 
sijaan kokeillaankin verk-
kokauppaa. Tämä on rat-
kaiseva tekijä, että saamme 
pidettyä palvelut myös jat-
kossa käytössämme!

Osalla yrittäjiä saattaa olla 
edessä työttömyyttä, työnte-
kijöitä joudutaan ehkä lo-
mauttamaan. Tässä kohtaa 
voimme vain toivoa, että 
asiat normalisoituvat mah-
dollisimman pian. Toivon 
mukaan saamme käyttööm-
me pian tukea yksinyrittäji-
en käyttöön.

Yhdessä me tästä selvi-
tään ja jokaisella tulee ole-
maan tärkeä rooli. Tärkeää 
on tässä tilanteessa myös 
keskittyä noudattamaan an-
nettuja ohjeita. Pidetään it-
sestä ja toisistamme huolta.

Yrittäjät, tukenanne on 
iso verkosto. Jos tilanne 
näyttää yrityksen tulovir-
tojen pienentymistä, pitää 
toimia nopeasti. Osalla ti-
lanne ei välttämättä näy vie-
lä ja vaikutus tulee viiveellä. 
On hyvä käyttää hetki ai-
kaa tilanteen läpi käymiseen 
omassa yrityksessä ja myös 
käyttää asiantuntijoita apu-
na, pankit, yrittäjäverkosto, 
yritysasiantuntijat. Yrityksen 
kannalta on tärkeää tehdä 
realistinen arvio kassavirto-
jen kehittymiselle tuleville 
kuukausille ja pohtia mitkä 
toimenpiteet on järkevää to-
teuttaa. Ensimmäisenä kan-
nattaa käydä rahoittajat läpi 
ja sopia lainan lyhennysva-
paista. Pankeilla on myös 
käytössä Finnveran takauk-
silla myönnettävää rahoi-
tusta. Business Finlandilta 
ja ELY-keskuksilta on haet-
tavissa häiriötilanteen ra-
hoitusta ja yksinyrittäjille 
tulossa tukea ansionmene-
tyksiin. Muita tukimuotoja 
on kehitteillä ja tilanne elää 

koko ajan. 
Mikäli sinulle tulee ky-

symyksiä ja tarvitset apua 
yrityksesi tilanteen kartoitta-
miseen, olethan yhteydessä! 
Pidämme jatkossa verkko-
yhteyden kautta yritysinfoja, 
joissa tarkoitus tuoda tietoa 
ajankohtaisia asioista yrittä-
jille, ensimmäinen on pidet-
ty ja seuraava 7.4. tiistaina. 
Jos et ole saanut kutsua säh-
köpostitse, laitathan minulle 
tiedon sähköpostiini ja lisään 
sinut kutsun jakeluun.

Yhteistyössä 
Noora Huotari, 
Iin yrityskehittäjä, 

 • Saneeraukset • Uudiskohteet
 • Huollot/korjaukset  • Kattoturvatuotteet

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
0447734000 / Juho • 0447734001 / Jarno

Yhteystiedot: Noora Huotari, Iin yrityskehittäjä, Iin Micropolis Oy, noora.huotari@micropolis.fi, 040 683 0541



10 nro 1/2020IILÄINEN

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Arto AlasaarelaArto Alasaarela  0400 686 252

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA

kuljetusliike

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

Puh. 040 708 8146 Liikkuva huolto - siellä missä tarvitset
konehuoltopaakkola@gmail.com

HUOLLAMME JA KORJAAMME KAIKENLAISEN 
RASKASKALUSTON MERKISTÄ RIIPPUMATTA,

PAIKANPÄÄLLÄ, SIELLÄ MISSÄ TARVITSET, SEKÄ 
HALLITILOISSAMME PORKANTIE 4, 91100 II

• Komatsu Forest Oy:n merkkihuolto
• Liebherr maansiirtokoneiden merkkihuolto

www.konehuoltopaakkola.fi

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Piha- ja Vihersuunnitte-
lu AnitaS on kaikenlaisten 
ja kaikenkokoisten pihojen 
ja viheralueiden suunnitte-
luun, vihertöiden valvontaan 
ja pihan hoitotöihin keskitty-
vä yritys.

Ennen oman yrityksen 
perustamista Anita Simi ehti 
työskennellä eri työnantaji-
en palveluksessa viherraken-
tamisessa ja -suunnittelussa, 
sekä hoitotöissä Oulun ja Ro-
vaniemen seuduilla.

– Oman yrityksen pe-
rustin vuonna 2010, monen 
vuoden harkinnan jälkeen. 
Aiempi työni oli kausiluon-
teista, joten rohkaistuin ai-
kuisiällä hankkimaan lisää 
koulutusta ja aloittamaan 
yrittäjänä, Anita kertoo.

Yrityksen pääasiallinen 
toimialue kattaa Oulun seu-
dun, sekä Kemi-Tornion ja 
Rovaniemen ympäristöi-
neen. Pihasuunnittelua teh-
dään myös muualle Lappiin, 

AnitaS suunnittelee kaiken 
kokoisia pihoja ja viheralueita

Inari ja Kaamanen pohjoi-
simpana sekä Etelä-Suomen 
alueelle.

Kevät lumien sulamises-
ta kesäkuun loppuun on kii-
reisintä aikaa, asiakkaiden 
kaivatessa ohjeita (ja opas-
tusta,) pihojen ongelmiin ja 
apua pihan hoitotöissä, sekä 
suunnitellessaan pihojen sa-
neeraamista tai uudisraken-
nusten piha-alueita. Toinen 
kiireinen aika on syksy hoi-
totöineen ja suunnittelu-
käynteineen ennen talven 
tuloa.

– Lähes aina asiakkaan 
toiveena on pihan helppo-
hoitoisuus. Aikaa halutaan 
viettää entistä enemmän pi-
halla ja lisääntynyt materi-
aalitarjonta (tarjonta) antaa 
suunnitteluun entistä enem-
män vaihtoehtoja, Anita to-
teaa.

Tulevaisuuden hän näkee 
valoisana ja kertoo viihty-
vänsä työssään. Työ on hy-

Anita Simi lomamatkalla Turkissa 2014.

vin vaihtelevaa ja asiakkaan 
tarpeista lähtevää. Joskus 
asiakas tarvitsee neuvon-
taa puutarhan osalta, joskus 
taas työ voi käsittää piha- vi-
her- tai maisemasuunnitte-
lua ja piharakennustöiden 
valvontaa. Näihin kaikkiin 
tarpeisiin Anita Simi pystyy 
joustavasti vastaamaan.

– Päivääkään en ole katu-
nut yrittäjäksi ryhtymistäni 
ja aion jatkaa, tosin hieman 
tahtia kohti eläkepäiviä hil-
jentäen. Tämä kevät on tie-
tenkin poikkeuksellinen, 
vaikka pihan hoitotöitä voin-

kin tehdä ilman ihmiskon-
takteja.

Vanhasta sanonnasta 
”suutarin lapsella ei ole ken-
kiä” poiketen yrittäjän omaa 
pihaa kelpaa esitellä kukka-
loistoineen ja Anitan silmä-
terä oma marjamaa ja laavu 
mukaan lukien.

Vapaa-aikanaan Ani-
ta Simi harrastaa muun lii-
kunnan lisäksi patikointia, 
etenkin Lapin tuntureil-
la. Mukana seuraa tietenkin 
Personal Trainer eli Liana 
koira. MTR

Anitan silmäterä, oma marjamaa ja laavu.

Suutarin lapsella on kuin onkin kengät. Kappale Anitan kaunista 
kotipihaa.
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Rengasmyynti- ja työt
• Raskaskalusto • Henkilöautot 

• Traktorit/kuorma-autot

Iin Etu-Rengas
0400 588 735 Lieksentie 4, Ii

Iissä puhaltavat yritysrinta-
malla hyvät tuulet, vaikka 
korona on vaikuttanut mo-
nen yrityksen toimintaan. 
Iilaaksolle alkava kevät on 
ollut kiireinen ja asiakkaiden 
kanssa suunnitellaan tulevia 
kasvuun tähtääviä hankkei-
ta. Iilaakson toimintamalli 
onkin koettu hyväksi vuok-
ralaisten keskuudessa ja 
joustavuus esimerkiksi laa-
jentamisessa ja siihen liit-
tyvässä rakentamisessa on 
ollut yrityksille helpotus. Ii-
laakson mallissa yritys voi 
käyttää pääomaa laitteiden 
ja henkilöstön kehittämi-
seen, sen sijaan että pääoma 
sidottaisiin pitkäksi aikaa 
”seiniin”. Lisäksi Micropo-

Kasvuun tähtääviä hankkeita suunnitelmissa

Antti Tuomaala (oikealla) yrit-
täjien aamupalatilaisuuden lo-
pussa vaihtamassa osallistujien 
kanssa ajatuksia viime vuoden 
puolella. 

likseen on juuri rakenteilla 
kiertotalouden yrityskluste-
riin tähtäävä demonstraatio-
ympäristö.

Joskus yrityksillä voi 
olla tarve supistaa toimiti-
lojen kokoa ja pyrimme vas-

Näinä aikoina on todella tärkeää tukea pieniä paikallisia yrityksiä. Tukemalla 
yrittäjiä turvaat palvelut lähelläsi ja pidät yllä oman paikkakuntasi tuotantoa, 
palveluita, taloutta ja työpaikkoja. Paikallista -merkistä tunnistat yrityksen, 
jonka kotipaikka on Iissä ja se työllistää iiläisiä. 

Iiläisille yrittäjille ollaan perustamassa lahjakortti -verkkokauppaa. Micro-
polis ja Starttipaja Valmennus Oy avaavat pian yhteistyössä verkkokaupan, 
jossa iiläiset yrittäjät voivat myydä lahjakortteja. Lahjakortin ostamalla pystyt 
tukemaan paikallisia yrittäjiä pääsemään yli haastavan tilanteen. Verkkokau-
pan kautta ostettu lahjakortti kilahtaa kätevästi asiakkaan tai vaikka ystävän 
sähköpostiin, jota haluaa ilahduttaa. 

Paikallista -merkin ulkoasua ollaan parhaillaan päivittämässä. Merkin uudis-
tus tehdään, koska halutaan uusi raikas ilme, joka kuvaa paremmin iiläisyyttä 
ja yrittäjyyttä, unohtamatta kuitenkaan ympäristönäkökulmaa. 

Kiinnostaisiko sinua tai tiedätkö jonkun, joka haluaisi myydä yrityksensä 
lahjakortteja verkkokaupassa?

Ota yhteyttä ja kerromme lisää: 
Johanna Jakku-Hiivala 
johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi, 040 024 2290
tai
Petri Leppänen 
petri.leppanen@micropolis.fi, 040 7538 381

Tue Paikallista

Verkkokauppaan löydät osoitteesta:
ii.fi/paikallista-verkkokauppa

Tsemppiä kaikille ja käytetään Paikallisia palveluita!

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com

taamme näihinkin tarpeisiin. 
Iilaaksossa ei ole määritel-
ty yrityksen kokoa, joiden 
kanssa asioidaan, vaan toi-
votammekin kaikki yritykset 
tervetulleeksi keskustele-
maan toimitiloihin liittyvis-

sä asioissa.

Antti Tuomaala 
Toimitusjohtaja
Iilaakso Oy, 
Iin vuokratalot Oy

• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

•Veli Paakkola 
Iin Jätehuolto Paakkola
•Tuija Alikoski 
Tikkaskodit Oy
•Joona Österberg 
Pt Pohjanteko Oy 
•Satu Piispanen 
Tilataitaja 
•Tauno Kova 
 Arvo Kova Oy 
•Susanna Aalto 
 Aallon kaluste Oy 
•Sari Kanniainen 
 Koulutettu hieroja Sari Kanniainen 
•Risto Väyrynen 
 Iin Puu- ja Metallituote T:mi 
•Riikka Liikavainio 
 Pottu ja Poika/Nelosgrilli 
•Pauli Häyrynen 
 Insira Oy 
•Jäppinen Jukka 
 Jäppinen Paavo Ky 
•Jussi Nenonen 
 Juhani Nenonen Oy 
•Markku Koskela 
 Asianajotoimisto Koskela Oy 
•Leena Vuotovesi 
 Iin Micropolis Oy 
•Lea Aalto  
 Kulta-Aalto Oy 
•Reijo Backman 
 Kuljetusliike Backman Ky 

IIN 
PAIKALLISTA -YRITYKSET

www.ppy.fi
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www.jt-talo.com

Yksilölliset kodit

www.jt-talo.com

Yksilölliset kodit

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Monipuolinen rakennusalan osaaja
Rakennusyhtiö Observo Oy on rakennusurakointiyritys Oulun Haukiputaalla. 
Rakennamme kotimaisille ja kansainvälisille kauppaketjuille, teollisuuskonserneille, 
julkishallinnolle, vuokra-asumispalvelujen tuottajille sekä asunto-osakeyhtiöille.
     Vuosien tuoma kokemus rakentamisen parissa tuo varmuutta ja näkemystä 
kaikkiin toimintoihimme. Asiakkaan toiveiden noudattaminen yhdistettynä asian-
tuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää: 
www.observo.fi

Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510








Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

www.jt-talo.com

Yksilölliset kodit

IIN KONEPAJA OY IKP SERVICE OY
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Maan hallituksen kehotus 
yli 70-vuotiaiden pysymises-
tä kotona hämmensi monen 
ikäihmisen mieltä. Voinko 
mennä kauppaan ja mistä 
saan ruokaa, kun ei ole lap-
sia tai lapset ovat kaukana?

– Ajatuksella ”ketään ei 
jätetä ja kaikista pidetään 

Huoli riskiryhmistä herätti auttamishalun

Älä säikähdä, jos pihallesi kurvaa tällainen auto. Asiointiapua iiläisille ryhmän jäsen on liikkeellä riskiryhmiä auttaakseen.

huoli”, aloin miettimään 
auttamismahdollisuuksia, 
Asiointiapua iiläisille face-
book-ryhmän perustanut 
Anu Mäenkoski kertoo.

Ryhmän vapaaehtoiset 
tarjoavat kaupassa tai aptee-
kissa käyntiapua vanhuk-
sille ja muille riskiryhmille. 

Asioidessa ei olla ihmiskon-
takteissa, vaan asiat hoide-
taan puhelimella ja ostokset 
jätetään oven taakse. Avun-
tarvitsija voi jättää rahan ja 
tarvittaessa valtakirjan niin 
ikään oven ulkopuolelle tai 
maksu hoituu pankkitilin 
kautta.

Asiointiavun lisäksi ryh-
män jäsenet ovat hank-
kineet omilla varoillaan 
hätäapukasseja ruokaa, toi-
mitettavaksi vähävaraisil-
le perheille. Kouluruokailun 
poisjääminen on monelle 
perheelle vakava paikka, kun 
rahaa ei ole.

– Ryhmään on liittynyt 
muutamassa päivässä reilut 
sata jäsentä ja ensimmäiset 
hätäapukassit ovat löytäneet 
tiensä kiitollisen äidin hätä-
avuksi selvitä kolmen lapsen 
kanssa, Anu kertoo kiitollise-
na iiläisissä heränneestä aut-
tamisenhalusta.

Asiointiapua voivat tar-
vitsijat kysyä Anulta puh 045 
1332650. Yhteydenoton jäl-
keen hän informoi ryhmää ja 
selvittää mahdollisuudet tar-
jota kysyttyä apua. MTR

Kolmen lapsen kanssa kotikaranteeniin joutunut vähävarainen 
äiti sai muutamassa tunnissa hätäapukassit ryhmäläisten omin 
varoin hankkimana. 

Mitä Taidekoulun opetus oikeastaan on?

Nyt poikkeusolojen aikana 
meidän kaikkien ajatukset 
ovat hyvin vahvasti täs-
sä hetkessä. Tilanne vaatii 
keskittymistä arkisiin aska-
reisiin, eikä ajatukset vält-
tämättä yllä vielä syksyn 
tapahtumiin. Poikkeustilan-
teesta huolimatta, me tääl-
lä Iin kansalaisopistossa 
suunnittelemme luottavai-
sin mielin jo ensi lukuvuot-
ta. Päätöksiä ensi syksyyn 
tehdään nyt ja siksi muistu-
tamme teitä iiläisiä, että las-
ten ja nuorten on jälleen aika 
hakea lukuvuoden 2020-
2021 Iin Taidekoulun ope-
tukseen. 

Taidekoulu on vapaan 
sivistystyön tuottamaa tai-
teen perusopetusta, jota laki 
ja opetussuunnitelmat mää-
rittävät. Toimintaa ohjaavat 
kunkin taiteen alan ammat-
tilaiset, opetus on laadukas-
ta ja tasolta toiselle etenevää. 
Iin Taidekoulun opetukses-
sa syvennytään kuvataiteen, 
musiikin tai käsityön eri 
osa-alueisiin ja toiminnan 
kautta luodaan oppilaan ja 
taiteen välistä suhdetta. Tai-
de eri muotoineen antaa vä-
lineitä itsetuntemukseen ja 
ilmaisuun sekä vaikuttaa 
myönteisesti kehitykseen, 
kasvuun sekä kokonaisval-
taiseen fyysiseen ja psyyk-
kiseen hyvinvointiin. Monet 

tutkimukset osoittavat tai-
deaineiden merkityksen las-
ten ja nuorten hyvinvointiin. 
Iin Taidekoulun yksi tär-
keimmistä periaatteista on 
tarjota laadukasta opetus-
ta ja olla mukana tukemas-
sa lasten ja nuorten kasvua 
sekä vuorovaikutusta tai-
teen keinoin. 

Iin kansalaisopistossa 
Taidekoulun opetusta tar-
jotaan eri taiteenaloilla ja 
eri ikäryhmille. Valmenta-
vien opetus on 6-vuotiaille, 
vuonna 2014 syntyneille lap-
sille suunnattu ryhmä, jossa 
opinnot koostuvat kuvatai-
teen, musiikin ja kädentaito-
jen jaksoista. Kuvataiteessa 
tarjotaan päiväopetusta 
1—2-luokkalaisille ja taide-
koulun opetus tapahtuu heti 
koulun oppituntien jälkeen 
koulun tiloissa. Iltaryhmät 
on jaettu iän mukaan 7-10 
-vuotiaille, 10-13 -vuotiaille 
sekä uutena ryhmänä myös 
yli 13-vuotiaiden nuorten 
ryhmä. Käsityössä on tarjol-
la iltaryhmä yli 7-vuotiaille.  
Musiikin yksilöopetukseen 
voivat hakea kaikki tänä 
vuonna 7-vuotta täyttävät 
ja sitä vanhemmat. Opistos-
sa annetaan yksilöopetusta 
monissa eri instrumenteis-
sa ja laulussa. Kevään haus-
sa haetaan myös ensi syksyn 
Musiikin perusteet –kurssil-

le sekä lauluryhmiin, orkes-
tereihin ja bändeihin.    

Taidekoulun ja musiikin 
hakuaika on avoinna koko 
huhtikuun 1.4. - 30.4.2020. 
Hakemus tehdään verkos-
sa www.opistopalvelut.
fi/ii, jonka etusivulla nä-
kyvät kaikki taidekoulun 
hakuun liittyvät kurssit. 
Kurssille ilmoittaudutaan 
samalla tavoin kuin opis-
ton kursseillekin ja paikat 
täyttyvät hakujärjestykses-
sä. Musiikin yksilöopetuk-
sessa jatkavat opiskelijat 
ovat etusijalla ja uudet va-
paat paikat arvotaan kuiten-
kin niin, edellisten vuosien 
hakukerrat lasketaan eduk-
si. Aikuisopiskelijat voivat 
opiskella musiikin yksilö-
opetuksessa yhtäjaksoisesti 
kolme vuotta, minkä jälkeen 
etusija annetaan uusille ha-
kijoille.

Hennariikka Lohi ja 
Johanna Niskanen

Kevät on normaalisti paras-
ta hiihtoaikaa, keväthan-
kien hohtaessa ja auringon 
virkistäessä mieltä. Poikke-
uksellisen vähälumisesta 
talvesta johtuen hiihtokau-
si alkoi huomattavasti nor-
maalia myöhemmin ja lumet 
ovat myös sulaneet vauhdil-
la. Viime päivien pakkaset 
ovat kuitenkin hidastaneet 
kevään tuloa ja hiihtolatuja 
kunnan alueelta löytyy vie-
lä kuntoiluun ja luonnossa 
virkistäytymiseen. Illinsaa-
ressa ja tasamaan ladulla 
löytyy vielä lenkkejä, jotka 
ovat hiihtokunnossa. Jakku-
kylän koululta puolestaan 
lähtee vaihtelevissa maas-
toissa kulkeva latu, josta ks. isompi ilmoitus etusivulta

Hiihtäen kevätväsymystä vastaan

Jakkukylän koululta lähtevän ladun varresta löytyy tulipaikka 
vaikkapa makkaranpaistoon.

Jakkukylässä hiihtokausi jatkuu ja lunta riittää.

on yhdyslatu Purusaareen. 
Reitin varrelta löytyy tulisi-
ja makkaranpaistoon ja Pu-
rusaaressa olevalla laavulla 

voi virkistäytyä kevätaurin-
gosta nauttien Iijoen rannal-
la.  MTR
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Museoitu Ii

Lukijalta:

Ilmasto Areenalle erityismaininta 
Pohjoisen parhaat -tapahtumagaalassa

Viime kesän Iin IlmastoAreenassa haettiin ratkaisuja tulevaisuuteen ilon kautta ja festivaalihengessä. Koululaiset näyttivät avajaisissa, 
kuinka Ii voi olla esimerkki paremmasta muille.

Pohjoisen parhaat -tapah-
tumagaalassa torstaina 26. 
maaliskuuta palkittiin Poh-
jois-Pohjanmaan onnis-
tuneimmat tapahtumat ja 
tapahtuma-alan ammatti-
laiset viime vuodelta. Ko-
ronavirustilanteen vuoksi 
virtuaaliseksi muutetussa 
palkintojenjaossa ehdok-
kaat eivät olleet läsnä, vaan 
saivat seurata voittajien jul-
kistusta etäyhteyksin. Va-
linnoissa painotettiin paitsi 
tapahtumien onnistunei-
suutta, myös ympäristö-
työtä, kuten kierrätyksen 
järjestämistä.

– Voittajiksi valittiin alu-
eelle ja alueen ihmisille mer-

kittäviä tapahtumia, jotka 
erottuvat muista. Palkituis-
sa tapahtumissa näkyy se, 
miten pieni tapahtuma voi 
kasvaa, saada lihaa luitten-
sa ympärille ja tulla mer-
kittäväksi, jokavuotiseksi 
tapahtumaksi, totesi gaalan 
tuottaja Merja Koistinen Bu-
sinessOulusta. 

Tapahtumakävijät sai-
vat helmikuussa sanoma-
lehti Kalevan verkkosivuilla 
äänestää suosikkejaan kult-
tuuri-, messu- ja urheiluta-
pahtumien kategorioissa. 
Finaaliin yltäneiden joukos-
ta tuomaristo valitsi voittajat.

Erityismaininnan sai Iis-
sä järjestettävä Ilmasto 

Areena. Tuomaristo kehuu, 
että kaikille avoin kaksipäi-
väinen, koko perheen tapah-
tuma on moniulotteinen ja 
teemaltaan tärkeä. Ilmasto 
Areena ylläpitää keskuste-
lua ilmastoasioista ympäri-
vuotisesti ja tuo alan uusinta 
tietoa kuultavaksi. Ii on ollut 
näkyvästi esillä ilmastotee-
moista Suomessa ja Euroo-
passa. Koko Iin kunta oli 
sitoutuneesti mukana ta-
pahtumassa.

Vuoden 2019 tapahtuma-
tuottajiksi valittiin Pudas-
järven urheilijoiden Heino 
Ruuskanen ja Marko Koivu-
la, jotka ovat vuosien ajan ja 
ympärivuotisesti järjestäneet 

Pudasjärven Urheilijoiden 
tapahtumia, kuten Umpi-
hankihiihdon SM-kilpailuja 
ja Kesäpilikin MM-kilpailu-
ja. Tapahtumat ovat tuoneet 
Pudasjärven kaupunkia mo-
nipuolisesti esille. Parhaana 
kulttuuritapahtumana pal-
kittiin Taivalkoskella järjes-
tettävä Päätaloviikko. 

Palkittiin myös paras 
messutapahtuma, urheiluta-
patuma, yleisön suosikkita-
pahtuma, businestapahtuma 
ja vuoden palvelutarjoaja. 
HT

Iän myötä monelle tulevat 
mieleen ja uniin lapsuuden 
ihanat vuodet. Silloin oli aina 
aurinkoinen lämmin kesä 
vailla huolen häivää, uisken-
nellessa päivät pitkät Iijoella 
kavereiden kanssa. Vanhem-
mat hurauttivat Jawoillaan 
juhannuksena Iijoen rannalle 
juhannuskokkoa ihailemaan. 
Kymmenkiloiset  lohet hyp-
pivät Uiskarinkosken va-
paassa virrassa, joki pursui 
kalaa elämä oli upeaa, toki 
puunuitto loi pienen särön 
paratiisiin. Mutta paratiisin 
”tuho” oli jo sähköpylvään 
takana, ”kauheudet” seura-
sivat toistaan.

Ihmiset keksivät, että 
myymällä metsää he saivat 
helpotusta arjen elämään-
sä, jälleenrakennus sai puun-
käytön kasvun räjähtämään. 
Sähköt helpottivat valtavas-
ti suurperheisen äidin arkea. 
Isäkin saattoi lukea illal-
la lehtensä kirkkaan sähkö-
valon alla entisen tihruilun 
sijaan. Lisääntyvä kysyntä 
vaati kapasiteettia. Sähkön-
tuotannon lisäys hoitui sil-
loin jokien valjastamisella 
sähköntuotantoon, näin ta-
pahtui myös Iijoella. Tuulen 
käyttö sähköntuotantoon oli 
tuntematonta. Iin päättäjät 
olivat ennakkoluulottomia ja 
yksimielisesti neuvottelivat 
itsensä osakkaiksi Pahkakos-
ken ja Raasakan voimaloihin, 
niinpä iiläiset ovat hyötyneet 
halpana sähkönä kymmeniä 
miljoonia kunnan omista-
man yhtiön kautta ja kunta-
kin on saanut hyötyä. Samaa 
kaukonäköisyyttä päättäjät 
ja maanomistajat ovat osoit-
taneet edistäessään tuulivoi-
man rakentamista kuntaan.

Huoli metsien riittävyy-
destä oli esillä jo Kestilän 
sahan aikaan. Nyt maa al-
koi varautumaan puun riit-
tävyyden turvaamiseen ja 
metsien hoito tuli säännön-
mukaiseksi lainsäädännön 
vauhdittamana, ikimetsi-
en aika oli ohi, metsistä ha-
ettiin työtä ja toimeentuloa 
ja sitä Iihinkin tuli. Ihmisten 
elämänlaatu nousi kohisten, 
äitien työ helpottui kodinko-
neiden myötä, isät hankkivat 
autoja, puhelimet, televisiot 
ym. olivat arkipäivää, iiläi-
set olivat tyytyväisiä helpot-
tuneeseen arkeensa.

Kunta pystyi huoleh-
timaan entistä paremmin 
asukkaistaan lisääntyvän 
vaurauden myötä vauvas-
ta vaariin. Ii kehittyi ja asu-
kaslukukin kasvoi 70-luvun 
notkahduksen jälkeen näi-
hin päiviin saakka ja kasvu 
jatkuu.

Paratiisilasien läpi katsot-
tuna tämä kaikki hyvin tii-
vistetysti kerrottu edistys 
Iissä tuntuu olevan pahasta, 
kotikuntamme olisi pitänyt 
säilyttää museona. Laulun 
sanoja mukaillen: ”Koskaan 

muuttua et saa.” Haave 
50-luvun Iistä on vahvana 
unissa. Kun kesällä entinen 
iiläinen lennähtää lapsuuten-
sa maisemiin linnunpönttö-
jä ripustamaan kotikuusiinsa 
hän  masentuu, minne on ka-
donnut hänen unelmansa? 
Hän ei tunnista unelmissaan 
vaalinutta Iitä, moderni ke-
hittynyt Ii ei ollenkaan vas-
taa hänen unelmiaan. Jo 
nuorena he poistuivat opis-
kelemaan ja luomaan töitä 
ja uraa, monet kansainväli-
sissä yrityksissä ja menestyi-
vät hyvin ja vaurastuivat 
ulkomaisen pääoman tur-
vin, Suomihan on aina ollut 
pääomaköyhä maa. Kaikki 
isommat yrityksemme ovat 
osin ulkomaalaisomistukses-
sa niin myös Iissä. Muistot 
kultaantuivat vuosien myötä 
uran ja menestyksen myötä 
pallolla ykkösluokassa suih-
kiessa.

Paratiisissa ei tarvitse vä-
littää elämän tylyistä tosi-
asioista, talouden karuista 
reunaehdoista, miten tur-
vaamme kuntana iiläisten 
palvelut? Asukasmääränsä 
tuplannut ja kehittynyt Ii pai-
nii lihavien vuosien jälkeen 
talousongelmien kimpus-
sa, suunta on huolestuttava. 
Haikailu menneeseen ei tuo 
euroakaan vanhustenhoi-
toon tai päivähoidon järjes-
tämiseen. Iin selviytyminen 
jatkossa edellyttää kaik-
kien tulonlähteiden käyt-
töä, tiukan talouden lisäksi 
asukkaiden palveluiden tur-
vaamiseksi. Joudumme 
tutkimaan palvelurakennet-
tamme talouspaineiden alla. 
Rakentavat ehdotukset ote-
taan varmasti kiitollisena 
vastaan päättäjien keskuu-
dessa. Rannalta huutelu, kun 
merellä on ongelmia, on hyö-
dytöntä. Juuri uutisoitu ko-
ronaviruksen vaikutus tuo 
Iillekin mojovan lisälaskun 
entisten lisäksi ja kuritus on 
vasta alussa. Päätöksien poh-
jana tulee olla todennettu re-
aalimaailma.

Tuulivoima on vuosi-
kymmenien mahdollisuus, 
jos iiläiset niin haluavat. An-
tamalla tilinumeron ja alle-
kirjoituksen sopimukseen 
puiston jäsenet saavat mo-
ninkertaisen tuoton puun-
myynnin lisäksi ja kunta saa 
tuplapotin puiston jäseniin 
verrattuna.

Pentti Soini, Ii Tuomela
ps. Kirjoittajalla ei ole nykyisis-
sä eikä tulevissa tuulivoimakaa-
voissa maata eikä osakkuuksia 
alan yhtiöissä. 

Ensimmäisen IlmastoAreenan aluksi Iin koulujen 1700 oppilasta marssivat festivaalialueelle. Virallisen avauksen suorittivat Iin koulu-
laiset lukion rehtorin Tuomas Kulhan johdolla, kertoen eri kouluilla tehdystä ilmastotyöstä. Kouluja lavalla edustivat Ronja Keränen 
Alaranta, Lumia Tuomikoski Hamina, Juulia Vähäkainu Pohjois-Ii, Iita Kimpimäki Ojakylä, Marissa Kenttä Jakku, Konsta Kyröläinen Ase-
ma, Iina Loukusa Iin lukio.
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Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto on suljettu pe 24.11.2017 
henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

Koronavirustartunta voi tulla kyseeseen kahden kriteerin 
täyttyessä: henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oirei-
ta (esim. kuume, yskä, hengenahdistus) JA henkilö on ollut 
ulkomailla tai lähikontaktissa varmennetun koronavirus-
tartunnan saaneen henkilön kanssa. Oireet alkavat n. 14 
vrk:n sisällä altistumisesta.

Jos epäilet saaneesi koronavirusinfektion, soita aina 
ensimmäiseksi Iin ja Kuivaniemen terveysaseman 
ajanvarausnumeroon, josta saat toimintaohjeita (ma–
to klo 8–16, pe klo 8–15), p. 08 5875 6500.

Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot tulee tehdä alueelli-
seen neuvontanumeroon: Oulun seudun call center, 
p. 08 315 2655.

Erillinen infektiovastaanotto palvelee kaikkia hengi-
tystieinfektioista kärsiviä potilaita Iin terveysasemalla 
(Asematie 169, C-siipi). Ensimmäinen yhteydenotto 
tulee tehdä aina puhelimitse terveysaseman ajanvara-
usnumeroon. Vastaanotolle on myös erillinen sisään-
käynti.

HUOM! Kuivaniemen terveysasema on suljettu 20.3.–
16.8.2020 aikana. Toiminta keskitetään Iin terveysasemal-
le palvelutuotannon turvaamiseksi koronaepidemian aika-
na. Jo varatut aja pyritään hoitamaan Iin terveysasemalla 
ja hammashoitoajat Iin hammashoitolassa (Laurintie 1). 
Henkilökunta ottaa kaikkiin asiakkaisiin yhteyttä jo varat-
tujen aikojen osalta.

Oulunkaaren Chat palvelee arkisin klo 9–17 osoitteessa 
www.oulunkaari.com

Ajantasaista tietoa koronasta Oulunkaaren alueella: 
www.oulunkaari.com/koronainfo

Oulunkaaren 
koronavirusohjeistus Iin ja 
Kuivaniemen alueelle

Kaakkuriniemen asemakaavan muutos – voimaantulo

Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 3.2.2020.
Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

24.3.2020
Iin kunnanhallitus

KUULUTUS

Suomen hallitus on todennut 
yhteistoiminnassa tasaval-
lan presidentin kanssa Suo-
men olevan poikkeusoloissa 
koronavirustilanteen vuok-
si. Hallitus linjasi 16. maa-
liskuuta lisätoimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on hi-
dastaa koronavirustartunto-
jen leviämistä sekä suojella 
riskiryhmiä. 

Linjaukset ovat voimassa 
13. huhtikuuta 2020 asti. Var-
haiskasvatuksen palveluja 
voivat käyttää kaikki sitä tar-
vitsevat lapset. Varhaiskas-
vatuksen toimintayksiköt ja 
niiden yhteydessä järjestet-
tävä esiopetus pidetään toi-
minnassa jatkossakin. Näin 
turvataan yhteiskunnan toi-
minnan kannalta kriittis-
ten alojen henkilöstön lasten 
pääsy varhaiskasvatukseen 
ja mahdollistetaan vanhem-
mille työssäkäynti. Niiden 
huoltajien, joiden on mah-
dollista järjestää lapsen-
sa hoito kotona, pyydetään 
menettelevän näin. Ope-

Ii ei peri varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja
tus- ja kulttuuriministeriö 
suosittelee, etteivät kunnat 
perisi kunnallisesta varhais-
kasvatuksesta maksuja ajal-
la 18.3.2020–13.4.2020 niiden 
lasten kohdalta, jotka eivät 
ajanjaksolla käytä varhais-
kasvatusta, vaan hoidetaan 
kotona. Yksityisessä varhais-
kasvatuksessa olevien las-
ten asiakasmaksuista päättää 
palveluntuottaja. Palvelun-
tuottajille suositellaan myös 
poikkeusajan huomioiminen 
asiakasmaksuissa.

Varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksuista päättäminen 
kuuluu Iin kunnan voimas-
sa olevan hallintosäännön 
mukaan opetus- ja varhais-
kasvatuslautakunnan rat-
kaisuvaltaan. Lautakunta 
käsitteli asiaa kokoukses-
saan 19.3. ja päätti, ettei kun-
nallisen varhaiskasvatuksen 
asiakaspalvelumaksuja peri-
tä niiden lasten osalta, jotka 
hoidetaan kotona. Poissa-
olon tulee olla yhtäjaksoinen 
13.4.2020 saakka.

Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus 
Leipojantien alueella, valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti 20.03.2020 kokouksessaan asettaa 
asemakaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaa-
vahankkeen tavoitteena on mahdollistaa katuyhteyden toteut-
taminen Leipojantieltä Tikkasentielle.

Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä Iin 
kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla 30.3.2020–
14.4.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan val-
misteluaineisto on luettavissa sähköisesti Iin kunnan internet-
sivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat 
sekä Iin kunnanviraston asiointipisteessä sen aukioloaikoina 
osoitteessa Jokisuuntie 2.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin 
ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmis-
teluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään 
toimittamaan 14.4.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoit-
teeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen 
kirjaamo@ii.fi.

Lisätiedot:
Maankäytön suunnittelija Heini Ervasti
p. 050 4083811 heini.ervasti@ii.fi

Ii 20.03.2020
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Iiläisillä nuorilla on nyt upea 
mahdollisuus vahvistaa 
omaa luovuutta ja taiteelli-
sia kiinnostuksen kohteita! 
Nuorten kuvataideryhmä 
on suunnattu yli 13-vuoti-
alle nuorille ja ryhmän oh-
jaajana toimii Marianne 
Lukkarinen. Hän on kas-
vatuspsykologiataustainen 
(KM) taideopettaja, joka on 
kehittänyt hyvinvointia tu-
kevia taidemenetelmiä työs-
sään jo pitkään. Marianne 
Lukkarinen on tehnyt nuor-
ten kanssa paljon taidetyötä 
ja hänen ohjauksessaan on 
hyvä etsiä omaa mieluisin-
ta tapaa tehdä taidetta ja tar-
kastella kuvallisen ilmaisun 
kautta itselle tärkeitä asioita.  

Ryhmässä saadaan myös 
hyvää oppia väreistä, teknii-
koista ja materiaaleista, niis-
tä, jotka sopivat parhaiten 

Esiopetusta lautakunta 
päätti järjestää kaudella 2020-
2021 perustamalla seuraavat 
esiopetusryhmät: 

Perusopetuksen yhtey-
dessä annettava esiopetus ja 
ryhmien sijoittuminen Ase-
man koulu (sisältää Pohjois-
Iin esiopetuksen oppilaat), 
Haminan koulu (kaksi ryh-
mää, sisältää Alarannan ja 
Ojakylän esioppilaat), Jakun 
koulu (yhdistettynä alku-
opetukseen), Kuivaniemen 
koulu, Olhavan koulu (yh-
distettynä alkuopetukseen)

Varhaiskasvatuksen yh-
teydessä annettava esiope-
tus ja ryhmien sijoittuminen 
Nikkarin päiväkoti (kak-
si tai kolme ryhmää riippu-
en esioppilaiden määrästä), 
Lakson päiväkoti, Haminan 
päiväkoti, Alarannan päivä-
koti

Lisäksi esiopetuksen ryh-
miä perustetaan hakemusten 
perusteella yksityisen var-
haiskasvatuksen yksiköihin 
seuraavasti, Päiväkoti Iitula, 

Päiväkoti Ida Valpuri, Päivä-
koti Touhula Harjuntähti.

Opetus- ja varhaiskas-
vatuslautakunta päätti 
esittää kunnanhallitukselle vir- 
ka-apulaisrehtoreiden tehtä-
vien perustamista Haminan 
ja Valtarin kouluille 1.8.2020 
lähtien. Samalla lautakunta 
päätti lakkauttaa luottamus-
toimisten apulaisrehtoreiden 
tehtävät kyseisillä kouluil-
la. Tehtävien perustamisen 
ja lakkauttamisen taloudelli-
nen vaikutus on vuositasol-
la menoja lisäävä 18 000 – 22 
000 euroa.

Koulukuljetuksiin liit-
tyen lautakunta hyväksyi 
työryhmän päivittämän kou-
lukuljetusoppaan sekä sen 
sisältämät koulukuljetusten 
järjestämistä koskevat peri-
aatteet ja ohjeet. Periaattei-
den noudattaminen alkaa 
1.4.2020. Iin kunnassa on täl-
lä hetkellä noin neljäsataa 
perusopetuksen oppilasta, 
joille järjestetään maksuton 
koulukuljetus. MTR

Yli 13-vuotiaiden kuvataideryhmä 
on uutuus taidekoulun tarjonnassa! 

Betonimaalausta voi harrastaa 
eri tekniikoilla vaikka kotipi-
han pihalaatoille.

Lisätietoa: Marianne Lukkarinen, sähköposti: marianne.lukkarinen@gmail.com

juuri omaan kuvakerron-
taan ja tapaan. 

Jos haluaisit tehdä luo-
via juttuja tai vain etsiä 
omaa mieluisaa välinettä, 
tehdä taidehommia kivas-

sa ilmapiirissä, oppia uu-
sia tekniikoita ja viedä omaa 
osaamista eteenpäin, tule 
mukaan! Taidekoulun toi-
minnassa voit rentoutua 
omassa tekemisessä ja vah-

vistua siinä. 
Tule vaikket tietäisikään, 

mitä haluat tehdä, mutta tie-
dät että taidehommat kutsu-
vat. 

   

Lue IiSanomat netistä: 

www.iisanomat.fi
Näin kannamme osuutemme korona viruksen leviämisen 
ehkäisemiseksi ja suojelemme niin itseämme kuin muita 
ihmisiä tartunnalta. Seuraamme THL:n ja viranomaisten 
tiedotuksia, jatkosta ilmoitamme tilanteen rauhoituttua. 

Johtokunta

1969

Iin eläkeläiset ry

Koska korona pandemia ei 
näytä laantumisen merkkejä, 
Iin Eläkeläiset ry: n kevään 
toiminta on keskeytetty.
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Julkaisemme Oulunkaaren maanantaina 30.3. tulleen tiedotteen.

Oulunkaarella on varauduttu koronavirusepidemiaan

Kunnanhallitus allekirjoitti 
alijäämäisen tilinpäätöksen

Iin vuoden 2019 suurin investointi, Iisi-areena nimen saa-
nut liikuntahalli, valmistui vuoden lopulla.  

Iin kunnanhallitus käsitte-
li kokouksessaan 23.3. Iin 
vuoden 2019 tilinpäätöstä ja 
allekirjoitti tilinpäätöksen ja 
antoi sen tilintarkastajan tar-
kastettavaksi. Tarkastuslau-
takunnan käsittelyn jälkeen 
tilinpäätös saatetaan kun-
nanvaltuuston käsittelyyn 
30.6. mennessä.

Iin kunnan tilikauden 
alijäämäksi muodostuu 2 
989 438,74 euroa. Kunnan-
hallitus esittää kunnan-
valtuustolle, että alijäämä 
siirretään vapaaseen omaan 
pääomaan tilikauden alijää-

mäksi.
Taseessa on aiempi-

en vuosien ylijäämää 4 690 
551,79 euroa. Kun siitä vä-
hennetään vuoden 2019 ali-
jäämä, jää kunnan taseeseen 
ylijäämää 1 701 113,05 eu-
roa.

Kunnanjohtajan katsaus 
vuoteen 2019 kertoo koru-
tonta kieltä Suomen kunti-
en ja Iin tilanteesta. Vaikka 
talous yleisesti on ollut kas-
vussa ja työttömyys vähen-
tynyt, julkinen sektori on 
vahvasti alijäämäinen. Kun-
tatalouden tila on synkkä. 

Kolme neljästä Manner-Suo-
men kunnasta, eli yhteensä 
225 kuntaa teki vuonna 2019 
negatiivisen tuloksen. Vuo-
sikate heikkeni 13,4 prosent-
tia. Vuonna 2018 tulos oli 
negatiivinen 196 kunnassa.  

– Valitettavasti samaa 
tarinaa kertoo viime vuo-
den tilinpäätös Iissäkin. Ti-
linpäätös on alijäämäinen 
lähes 3 miljoonaa euroa ja 
toimintamenojen kasvu oli 
5,4 prosenttia. Toimintame-
noissa kasvua oli erityisesti 
sosiaali- ja terveyspalveluis-
sa. Hyvä uutinen on, että 

työllisyysaste on viime vuo-
sina parantunut, myös Iis-
sä työllisten määrä on ollut 
ennätystasolla. Työllisyys-
aste on noussut koko valta-
kunnassa ja työttömyysaste 
vastaavasti tullut alaspäin. 
Pulaa on samanaikaisesti 
sekä töistä että työntekijöis-
tä. Kasvu on näkynyt myös 
Iissä. Työpaikkoja on avoin-
na aiempaa enemmän. Vuo-
tuinen keskimääräinen 
työttömyysaste laski uuteen 
ennätykseen 10,8 prosent-
tiin, Ari Alatossava toteaa.

Iin kunnan talous oli 

alijäämäinen toista vuot-
ta peräkkäin. Verotulot ke-
hittyivät monen vuoden 
heikon kasvun jälkeen ja ve-
rotilitysten ongelmista huo-
limatta hyvin, kasvua 1,8 
miljoonaa euroa (+5,6 pro-
senttia). 

Ansiotuloverot kääntyi-
vät nousuun. Valtionosuu-
det kasvoivat 0,2 miljoonaa 
euroa (+0,8 prosenttia) ja 
toimintatuotot 0,8 miljoonaa 
(+7,6 prosenttia). Verotulo-
jen kasvu ei kuitenkaan ollut 
riittävällä tasolla, sillä kus-
tannukset nousivat yhteen-

sä 3,6 miljoonaa euroa (+ 5,4 
prosenttia). Vuosikate oli 
positiivinen eli syömävel-
kaa ei otettu.  Viime vuoden 
investoinnit olivat yhteensä 
7,3 miljoonaa euroa. Suurin 
investointi oli uusi liikunta-
keskus, joka saatiin valmiik-
si loppuvuonna. 

– Investointitarve on 
edelleen liian korkealla ta-
solla. Investointien rahoitta-
miseksi kunnan on otettava 
lisää lainaa ja näin kunta 
velkaantuu, Alatossava ker-
too. MTR

Oulunkaaren alueella koronavirustilanne ei toistaiseksi ole 
edennyt epidemiavaiheeseen eikä Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Lapissa ole todettu uusia tartuntoja viime päivien aikana. Jat-
kossa koronavirustartunnoista viestitään maakuntatasoisesti 
THL:n suosituksen mukaan, jotta taataan yksityisyydensuo-
ja.

Valmiuslain astuttua voimaan Oulunkaarella on varau-
duttu koronavirukseen monin eri tavoin, jotta viruksen leviä-
mistä voidaan hillitä tai estää. Valmistautumisessa on edetty 
alusta asti sosiaali- ja terveysministeriön, Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 
ohjeistusten mukaan. Valtioneuvoston linjausten mukaises-
ti muun muassa vierailut Oulunkaaren vuodeosastoilla ja 
asumispalveluyksiköissä on kielletty. Myös monia ryhmä-
toimintoja esimerkiksi vanhusten päivätoiminnoissa ja mie-
lenterveystoiminnoissa on peruttu toistaiseksi ja palvelut 
tuotetaan muilla keinoilla, esimerkiksi yksilöohjauksena tai 
kotikäynteinä. Riskiryhmien kiireettömät vastaanottoajat on 
pyritty järjestämään puhelimitse ja jatkossa myös etävastaan-
otoilla. Laajemmin kiireettömiä vastaanottopalveluita voi-
daan joutua myös keskeyttämään, jos henkilöstöresursseja 
tarvitaan kiireellisimpiin tehtäviin ja yksiköihin. Esimerkik-
si tällä hetkellä kouluterveydenhuollosta vapautunutta hen-
kilöstöä on siirtynyt töihin terveysasemien vastaanotoille ja 
osastoille sekä chatpalveluun.

– Olemme joutuneet keskeyttämään joitakin toimintoja 
ja yksiköitä, joissa infektiopotilaita ei ole mahdollista hoitaa 
eriytetysti ja erillisissä tiloissa. Nämä ovat Kuivaniemen ter-
veysaseman vastaanotto ja Pudasjärven viikonloppupäivys-
tys. Niistä vapautuneita laitteita ja henkilöstöä hyödynnetään 
muissa tärkeissä toiminnoissa”, sanoo Oulunkaaren johtava 
lääkäri, ylilääkäri Tuula Saukkonen.

Vastaanotolla virusten ja bakteerien leviämisen ehkäisyä
Oulunkaaren terveysasemille on perustettu erillisiä in-
fektiovastaanottoja hengitystieinfektio-oireista kärsiville 

potilaille. Niille on aina oma erillinen odotustilansa ja si-
säänkäyntinsä. Vastaavia vastaanottoja on hyödynnetty ai-
emminkin, kun on haluttu ehkäistä esimerkiksi influenssan 
leviämistä. Myös Oulunseudun yhteispäivystyksessä on 
aloitettu erillinen infektiovastaanotto, ja lisäksi yksityisiä 
vastaanottoja on ohjeistettu ottamaan vastaan infektiopoti-
laat eri tiloissa kuin muut potilaat.

– Erillisillä vastaanotoilla turvataan terveydenhuollon 
muu toiminta, joka ei liity hengitystieinfektioihin. Ihmisten 
on turvallista käydä muilla vastaanotoilla, kun infektiovas-
taanotto on eriytetty erillisiin tiloihin. Myös henkilökuntaa 
pystytään suojaamaan paremmin näin, ja samalla varmiste-
taan henkilöstön riittävyys, mikäli koronavirusepidemia laa-
jenee. Kannattaakin muistaa, että tällä hetkellä on liikkeellä 
myös muita tavanomaisia hengitystieinfektioita, kertoo Ou-
lunkaaren vt. terveyspalvelujohtaja Ritva Väisänen.

Soita ensin
Infektiopotilaita pyydetään aina ensimmäisenä soittamaan 
vastaanotolle. Ne potilaat, joiden arvioidaan tarvitsevan klii-
nistä tutkimusta tai laboratoriokokeita, kutsutaan vastaan-
otolle. Myös työterveyshuollon infektioasiakkaat ohjataan 
työterveyshuollon puhelinarvioinnin jälkeen infektiovas-
taanotoille. Oulunkaaren terveysasemilla on myös valmi-
us ottaa koronanäytteitä, jos näytteenottokriteerit täyttyvät. 
Näytteet otetaan potilaiden omissa autoissa tai tarvittaessa 
kotikäynnillä.

Toimi näin; jos sinulla on vakavia hengitystieinfektion oi-
reita (korkea kuume, yskä tai hengenahdistus):

1. Soita infektiovastaanotolle aina ensin: terveysaseman 
ajanvarausnumerosta arvioidaan tilanne ja jatkotoimenpiteet. 
Saat hoito-ohjeita mahdollisesti myös puhelimitse.

Työterveyshuollon asiakkaat ottavat aina ensin yhteyt-
tä puhelimitse tai Omahoitopalvelun kautta työterveyshuol-
toon.

2. Jos sinut kutsutaan infektiovastaanotolle, pue saapues-

sasi päälle hengityssuojain, joita löytyy vastaanotoilta. Huo-
lehdi myös käsihygieniasta kotoa lähtiessä ja vastaanotolla.

3. Mikäli sinulla epäillään koronavirustartuntaa, saat pu-
helimitse erilliset ohjeet: koronavirustesti tehdään joko ko-
tonasi tai omassa autossasi saapuessasi infektiovastaanotolle.

Vastuullinen toiminta ehkäisee 
Koronavirusepidemian ehkäisemisessä tärkeää on vastuulli-
nen käyttäytyminen ja annettujen ohjeiden noudattaminen. 
Myös hyvä käsi- ja yskimishygienia ovat tärkeitä asioita. 

– Ihmiset ovat Oulunkaaren alueella toimineet vastuulli-
sesti ja esimerkiksi peruneet kiireettömiä terveydenhuollon 
aikojaan, mikäli heillä on ollut hengitystieinfektion oireita. 
Myös kokoontumista ja vierailuja riskiryhmiin kuuluvien 
luona tulee välttää ja sairaana tai kotikaranteeniin määrätty-
nä ei tule matkustaa, muistuttaa Väisänen.

Valtioneuvosto suosittelee 14 vuorokauden kotikarantee-
nia esimerkiksi ulkomailta palaaville. Mökkeily ja ulkona 
sekä luonnossa liikkuminen ei ole kiellettyä, mutta niiden yh-
teydessä tulee muistaa STM:n ohjeet ja välttää esimerkiksi lä-
hikontakteja.

– Koronavirustilanne on muuttanut arkea paljon ja se var-
masti mietityttää, pelottaa ja ehkä ahdistaakin monia. Psyyk-
kistä apua pyritään järjestämään tarvitseville. Tilanne on 
meillä tällä hetkellä rauhallinen ja meillä on hyvät valmiudet 
tilanteen hoitamiseen. Ylilyöntejä kannattaa välttää ja toimia 
rauhallisesti ja harkitusti, toteaa Saukkonen.

Oulunkaari tiedotus


