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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

1.4.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

Seuraava IiSanomat 
ilmestyy to 15.4.2021

Ja siitä seuraavat 
joka viikko torstaisin 

kesäkuulle asti.

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

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

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Avajaishinta voimassa 
toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta.

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
kauniit keväiset kukat 

kaikkiin tilaisuuksiin ja 
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

www.arvokovaoy.fi

Kaikenikäisten 
fysioterapiaa

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

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii
010 237700

 
 

 
 

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

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

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

IiSanomien toimituksen väki toivottaa hyvää pääsiäistä kaikille. Pysykää terveinä!

SIMOYrittää

Tämän lehden 
liitteenä on

lehti 1/2021
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Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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

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

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 9 1.4.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 10
ILMESTYY TO 15.4.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 9.4.2021 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

IIN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon 
ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla)
Messu To 1.4. klo 19:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhä ehtoollinen. 
Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttoreina Eija Savolainen ja Markku 
Jaakkola.
Sanajumalanpalvelus Pe 2.4. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Jumalan Karitsa. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttoreina Eija Savo-
lainen ja Markku Jaakkola. Sello Mari Puolitaival.
Pääsiäisyön messu La 3.4. klo 23:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jee-
sus haudassa. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttoreina Eija Savolainen ja 
Markku Jaakkola.
Sanajumalanpalvelus Ma 5.4. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Ylösnousseen kohtaaminen, Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija 
Savolainen.
Pikkuhiiren pääsiäisrastit löytyvät pappilan pihapiiristä (Pappilantie 
16). Voit kiertää rastit oman aikataulun mukaan silloin kun sinulle so-
pii. Pikkuhiiren rastit on suunnattu lapsille ja perheille. Rastitehtävät 
vaihtuvat noin kahden viikon välein. Lähde liikkeelle ja tule kiertämään 
Pikkuhiiren rasteja, ihmettelemään Pikkuhiiren kertomuksia ja selvittä-
mään hauskoja tehtäviä!
Iin kirkkoherranvirasto on avoinna torstaina 15.4. klo 9-12
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 
osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi 
Iin rauhanyhdistys. Seurat sunnuntaisin YouTube -lähetyksenä 
https://rauhanyhdistys.fi/ii/

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon 
ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla).
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 
osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi 

Talvi on ollut eteläistä Suomea myöten runsaslu-
minen. Olemme päässeet nauttimaan hiihtämi-
sestä ja ulkoilusta. Kunnon talvi on ollut Luojan 
lahja meille poikkeusolojen väsyttämille elämän 
vaeltajille. Hiippakunnan pohjoisosissa talvi pi-
tää vielä luontoa otteessaan, mutta aikanaan 
aurinko sulattaa paksutkin lumikerrokset juok-
seviksi puroiksi. Kevään ihme alkaa taas olla kä-
sillä.

Näissä kevään odotuksen tunnelmissa minua 
on aivan erityisesti puhutellut pääsiäisvirsi 105, 
Aurinkomme ylösnousi. Sen on sanoittanut Ka-
lajokilaakson alajuoksulta Rautiosta kotoisin ol-
lut maanviljelijä, kansanedustaja ja lestadiolainen 
maallikkosaarnaaja Leonard Typpö (1868–1922).

Virrellä on sen sanoittajan kotiseutuun ja les-
tadiolaiseen uskonkieleen liittyvien syiden vuok-
si vahva kytkentä Oulun hiippakuntaan. Tämän 
vuoksi virttä onkin kutsuttu Oulun hiippakun-
nan nimikkovirreksi. Tuntuu erityisen hienolta, 
että hiippakunnan virsi liittyy nimenomaan pää-
siäiseen, kristikunnan suurimpaan juhlaan.

Monia on puhutellut virren kohta, jossa sano-
taan hieman runollisesti ja salaperäisesti ”aurin-
ko on ristin päällä valkoinen ja punainen”. Mitä 
tämä kielikuva tarkoittaa? Aurinko on kuva Kris-
tuksesta. Kristus-aurinko loistaa ristin päällä pu-
naisena ja valkoisena. Punainen on Jeesuksen 
sovintoveren väri. Se viestittää pitkäperjantain 
tapahtumista. Kristuksen sovintoveri vuoti mei-
dän syntiemme vuoksi. Valkoinen aurinko viit-
taa pääsiäisen ihmeeseen, kun Kristus ylösnousi 
ja kukisti kuoleman vallat.

Omalta osaltani tulevaa pääsiäistä sävyttää 
kauan odotettu Ylivieskan uuden kirkon vihki-
minen. Toimitan vihkimisen tarkalleen viisi vuot-
ta vanhan kirkon traagisen palon jälkeen. Silloin 
ylivieskalaiset kulkivat päät painuksissa porok-
si palaneen rakkaan kirkkonsa raunioille. Ylivies-
kalaisten suruun liittyivät monet ympäri maata 
kuullessaan sydämiä vavahduttavan uutisen kir-
kon palosta.

Tulevana pääsiäisenä, viisi vuotta myöhem-
min, tunnelma on täysin toinen. Saamme kat-
sella kaunista uutta Ylivieskan kirkkoa, joka on 
kuin ylösnousemuksen aamun ihme. Se on kyy-
nelten ja tuhkan keskeltä noussut ilon katedraa-
li. Jo olemassaolollaan se kertoo samaa sanomaa, 
jonka enkeli ilmoitti hämmentyneille naisille tyh-
jän haudan äärellä: Jeesus on noussut kuolleista. 
Tässä Ylivieskan seurakunnan suuressa juhlassa, 
Kalajokilaakson ylemmillä latvavesillä, lauletaan 
edellä mainitsemani Leonard Typön virsi Aurin-

Punainen ja 
valkoinen aurinko

komme ylösnousi. Sata vuotta syntynsä jälkeen 
virsi kajahtaa uudessa kirkossa julistaen Kristus-
ta, joka on ristin päällä valkoinen ja punainen; 
Kristusta, joka on sovittanut syntimme ja voitta-
nut kuoleman. Ylivieskan kirkon vihkiäisjuhla on 
koko Oulun hiippakunnan juhlapäivä. Seurakun-
nat Perhosta Utsjoelle yhtyvät iloon. Kristus nou-
si kuolleista, totisesti ylösnousi! Pääsiäisen alla 
2021,

Jukka Keskitalo 
Oulun hiippakunnan piispa

Jukka Keskitalo on Oulun hiippakunnan piispa.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

IiSanomat ilmestyy kesäkuulle 2021 asti 
joka viikko torstaisin

Kattoo ku ois viisi 
penniä poisa.

33
RAKENNUSPELLIT IISTÄ 
MITTOJENNE MUKAAN

Virkkulantie 418, Asema
Puh. 040 521 3401

Voi soittaa myös iltaisin ja lauantaisin!

Piipunpellit, ikkunalistat yms.
Myös korjaustyöt
Kotitalous-
vähennys

Rantakairan Sähkö Oy:n 
osakekirjoja ja arvo-osuuksia. 

Myös perikunnan 
kadonneet osakekirjat. 

OSTETAAN

P. 044 521 2121Tarjoa!

Hajusteetonta palvelua 
parturi-kampaamossa
Entiseen Postintaloon Iin 
Valtarintielle avautuu huh-
tikuun alussa uusi partu-
ri-kampaamo Hiusstudio 
Freesi. Yrittäjä Minna He-
vosmaa on asunut pari vuot-
ta Iissä ja kokee ajan olevan 
kypsän avata toimipiste Ii-
hin.

– Olen toiminut yrittäjä-
nä valmistumisestani lähti-
en eli vuodesta 2016, Oulun 
keskustassa ja työn ohessa 
opiskelin yrittäjän ammat-
titutkinnon, jonka suoritin 
vuonna 2018, Minna kertoo.

Kesällä 2020 hän siirsi 
Oulun toiminnot yliopistol-
le, jossa palvellaan sopimus-
yrittäjänä New Hairstore 
Yliopistolla.

Minna kertoo aiemmin 
tehneensä Iissä kampauk-
sia kotikäynteinä, lähinnä 
erilaisia juhlakampauksia. 
Palvellakseen paremmin ja 
monipuolisemmin, hän koki 
olevan tarvetta myös pienel-
le viihtyisälle toimipisteelle 
Iissä. Näin syntyi nyt avau-
tuva Hiusstudio Freesi.

Freesi haluaa tarjota asi-
akkaille kokonaisvaltaista 
palvelua ja käyntielämyk-
sen, jossa asiakas tuntee 
saaneensa haluamansa pal-
velun ammattitaitoisella ja 
ystävällisellä tavalla. Kaik-
ki käytettävät tuotteet ovat 
hajusteettomia ja kotimaisia, 
jos kotimainen tuote on saa-
tavilla.

– Haluan omalta osalta-
ni tukea kotimaista työtä. 
Kierrätys ja kestävä kehi-
tys ovat myös lähellä sydän-
täni. Hiusstudion hyllyt 
ovat kierrätysmateriaalis-
ta valmistettuja ja muuten-
kin olemme samassa talossa 
toimivan naapuriyrittäjän 
kanssa hankkineet kalustei-
ta käytettynä.

Minna Hevosmaa halu-
aa palvella mahdollisim-
man joustavasti ja aikoja 
voi varata niin illoille kuin 
viikonlopuillekin. Netti-
ajanvarauksen kautta ajan 
varaaminen on helppoa ja 
vaivatonta.

– Toki aina voi soittaa ja 
jos en pysty vastaamaan, 

Hiusstudio Freesin yrittäjä Minna Hevosmaa haluaa tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisen käyntielämyksen tiloissa, joihin allergisten-
kin on helppoa ja turvallista tulla.

soitan takaisin.
Minna kertoo kotiu-

tuneensa hyvin Iihin ja 
paikkakunnalta on hyvät lii-
kenneyhteydet käydä Oulun 
toimipisteessä. Iissä hän ha-
luaa keskittyä nimenomaan 
palveluihin, joihin on help-
poa ja turvallista myös aller-
gikkojen tulla.

– Korona-aikana terveys-
turvalliset palvelut kaiken 
perusta myös meidän alal-
la. Pieni, siisti toimitila ja 
hajusteettomat, kotimaiset 
tuotteet luovat hyvän perus-
tan Hiusstudio Freesin toi-
minnalle, Minna Hevosmaa 
toteaa, toivottaen kaikki ter-
vetulleiksi uuteen parturi-
kampaamoon. MTR

Nettiajanvaraus: 
www.hiusstudiofreesi.fi
Valtarintie 2 T 1, 91100 Ii 

P. 044 4914 808  
hiusstudiofreesi@gmail.com

Parturi-kampaamo Hiusstudio Freesi
Yksilöllistä hiusalan palvelua ammattitaidolla

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 499 €. Kaupan 
päälle alan kovin 
Rahat takaisin -takuu!
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
asennettuna
– myös huolto!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

Lue 
IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

(poikkeuksena viikko 14, jolloin ei lehti ilmesty pääsiäisen vuoksi)
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Kuntavaaleja siirrettiin kesä-
kuulle. Se on oikea ratkaisu. 
Tällainen pandemia kun jyl-
lää, niin koskaan ei ole liian 
varovainen. Se hyvä puoli 
siitä myös on, että puolueil-
la on enemmän aikaa val-
mistautua vaaleihin ja hioa 
omia vaalikampanjoita. 

Nyt ei enää riitä, että ym-
päripyöreästi sanotaan, että 
kunnan talouden tasapai-
nottamista tulee jatkaa. Pal-
veluja tiivistää. Nyt pitää 
rehellisesti/avoimesti ker-
toa, millä keinoilla saadaan 
Iin kunnan talous tasapai-
noon. Selkeät ohjelmat, mis-
tä tulee luopua, vai tarviiko 
luopua. On helppo sanoa jo-
tain, mitä ei sitten perustel-
la. Ei uskalleta sanoa ääneen 
niitä kohteita/palveluja, 
mitä pitää karsia, vai pitää-
kö karsia. Äänestäjillä on 
oikeus saada rehellisiä kan-
nanottoja puolueilta/eh-
dokkailta. 

Peruspalvelut tulee saada 
pysymään hyvänä, myös 
Kuivaniemellä
Se, että aina puhutaan, kuin-
ka lyhyt matka Kuivanie-
meltä on Simoon, vääristää 
pahoin asian ydintä. Aina 
unohdetaan kunnan laajuus. 
Esimerkiksi Oijärveltä on 
matkaa Simoon noin 60 km. 
Iihinkin tulee matkaa pisi-
millään sama, 50-65 km. 

Puolueiden tulee esittää 
vähintään kolme toimenpi-
dettä, jolla saadaan lyhyel-
lä aika välillä ne tarvittavat 
säästöt, millä keinoin saavu-
tetaan talouden tasapaino. 
Jotain konkreettista täytyy 
olla jo äänestäjille. Vaalien 
jälkeen tuppaa unohtumaan 
kaikki, mitä tuli puhuttua. 
Vielä ei ole kuulunut selkei-
tä linjauksia. Vaihtoehdot 
ovat tärkeitä äänestäjille.

Elämme vaikeita aikoja
Tulisiko kunnanhalli-

tukseen valita puolueisiin 
sitoutumattomia kuntata-
louden asiantuntija jäseniä? 
Pitäisikö puheenjohtajistoa 
jo vaihtaa? Osaava puheen-
johtajisto kyllä on, mutta 
uudet tuulet tekisi hyvää. 
Vuodesta toiseen samat hen-
kilöt istuvat nuijan varressa. 
Tavallaan tullut jo virka sii-
täkin.  Uusia henkilöitä kai-
vattaisiin. 

Naisia on äärettömän 
vähän puheenjohtajistos-
sa. Nyt tulisi jo naisten vuo-
ro olla kunnanhallituksen 
sekä valtuuston puheenjoh-
tajana. Pystyviä, rohkeita 
naisia nyt ehdokkaaksi. Pi-
täisikö lautakuntiin valita 
politiikkojen sijaan kuntalai-
sia enemmän? Nyt poliitikot 
istuvat liian monella pallil-
la. Kuntalaisista löytyy var-
maan lautakuntiin päteviä 
jäseniä. Näin saataisiin de-
mokratia toimimaan ja laa-
jempi näkemys asioihin. 
Puheenjohtajathan valitaan 
valtuutettujen joukoista.

Kuivaniemen terveys-
asema tulee nähtävästi taas 
syksyllä uudelle valtuus-
tolle talousarviokokouk-
sessa esille. Oulunkaaren 
säästölista toden- näköises-
ti sisältää taas terveysase-
man lakkauttamisen. Monta 
vuotta siitä pitää vääntää. 
Terveysasema ei tuo niitä 
säästöjä, mitä kunnan talous 
vaatisi. Se kuuluu niihin pe-
ruspalveluihin. Se on Iin 
kunnan vahvuus, että pe-
ruspalveluista huolehdi-
taan myös entisen itsenäisen 
kunnan alueellakin. Tämä 
asia on yksi vaaliteema, jos-
ta pitää saada rehellisiä kan-
nanottoja.

Ollinkorven tuulivoi-
mahanke, siinä toinen asia, 
mikä aiheuttaa keskusteluja.

Tapahtumien  
järjestämisistä
Kuivaniemen pitäjämarkki-
nat tulee järjestää entiseen 
malliin, kunnes asia saadaan 
muuten hallintaan. Siinä 
valtuustolle tuli pikkuinen 
kömmähdys päätöksenteos-
sa. Ei ollut tiedossa kunnan 
tärkeä osuus niitten järjestä-
misessä. Asia tulee korjata. 

Kuivaniemellä yrittäji-
en tulisi ottaa  muita yh-
distyksiä/seuroja mukaan 
tapahtumien järjestämiseen. 
Yhteistyöllä saisi paljon pa-
remmin asiat hoitumaan ja 
potti sitten jaettaisiin kaik-
kien kesken. Myös tuk-
kilaisten osalta samoin, 
yhdistykset/seurat yhteis-
työhön. Kunta avustaa eri 
tapahtumia.

Kuivaniemen koulun ti-
lannetta tulee arvioida myös 
siltä kannalta, että jo nyt Oi-
järven lapset istuvat bus-
sissa toista tuntia aamuin/
illoin. Jos heitä aletaan kus-
kaamaan Iihin tai Simoon, 
tulee tämä asia ottaa huo-
mioon päätöksiä tehtäessä. 
Ei voi laskea, että Kuiva-
niemeltä on se ja se matka 
jonnekin. Viranhaltijat, yrit-
täkää muistaa tämä, että 
otatte aina huomioon kun-
nan laajuuden/etäisyydet. 
Yli-Olhavasta on matkaa 
myös aika paljon Iihin/Si-
moon.

Elikkä nyt ainakin kun-
nan talouden tasapai-
notuksen selkeät keinot, 
Kuivaniemen terveysasema 
ja Ollinkorven tuulivoima-
hanke on niitä aika kinkki-
siä asioita, joihin tulee saada 
selkeät vastaukset. Yleen-
säkin koko tuulivoima. Vii-
me vaaleissa vaaliteemoina 

oli mm. kunnan velkaantu-
misen pysäyttäminen. Tässä 
ollaan täysin epäonnistut-
tu kuluvalla valtuustokau-
della. 

Elinkeinoelämä edellä
Ihmiset eivät muuta kun-
taan palvelujen perässä, 
vaan työpaikkojen perässä. 
Toki palvelut pitää olla tie-
tyssä tasossa koko kunnan 
alueella.

Säästöjä kun haetaan, 
niin tulisiko miettiä orga-
nisaatiota. Tulisiko virko-
ja lakkauttaa eläköitymisen 
myötä? Työn tehostaminen? 
Kaikki kortit tulee varmaan 
miettiä tarkoin. 

Allekirjoittanut vetäytyy 
politiikasta, ei ole osaamis-
ta tarpeeksi. Ei ymmärrystä 
tällaiselle talouspolitiikal-
le. Uudet tuulet alkaa pu-
haltamaan. Uusi ehdokas on 
löytynyt tilalleni, jolle voin 
oman ääneni antaa (HN). 
Toivotaan, että valtuustoon 
pääsee talouden/elinkeino-
elämän asiantuntijoita, sillä 
niitä tarvitaan. Myös uudet 
valtuutetut tuovat uutta ide-
ointia. 

Elämme vaikeita aikoja. 
Muistakaa käydä äänestä-
mässä. Se on oikea tapa saa-
da muutoksia

Pentti Jokela 
kunnanvaltuutettu, 
Keskusta (sit.)

Haminan uuden päiväko-
din rakentaminen alkaa syk-
syllä. Suunnittelun tueksi 
varhaiskasvatuspalvelut ky-
syvät kaikilta kuntalaisil-
ta näkemyksiä päiväkodin 
sisä- ja ulkotiloista. 

Päiväkotiin tulee seitse-
män lapsiryhmää, ja siellä 
tarjotaan varhaiskasvatus-
ta, esiopetusta sekä vuo-
rohoitoa. Kuntalaisilla on 
mahdollisuus osallistua 
suunniteluun vastaamalla 
kunnan verkkosivuilta löy-
tyvään kyselyyn.  Päiväkoti 
rakennetaan nykyisen Ha-
minan päiväkodin ja koulun 
viereen, vuonna 2019 pure-
tun vanhan päiväkodin ton-
tille.

Kyselyssä on mahdol-
lista esittää näkemyksensä 

Kuntalaiset mukaan Haminan päiväkodin suunnitteluun
muun muassa siihen, mil-
laisten sisätilojen uskoisi in-
nostavan lapsia leikkimään, 
oppimaan ja tutkimaan. Sa-
moin voi kertoa mielipiteen-

Haminan päiväkodin rakentaminen alkaa syksyllä. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua 
päiväkodin suunniteluun vastaamalla verkkokyselyyn. Uusi päiväkoti rakennetaan vuonna 
2019 puretun päiväkodin tontille Haminan koulun viereen.

sä sisätiloissa tärkeimpinä 
pitämiinsä huomioitaviin 
seikkoihin. Ulkoalueiden 
osalta kysytään samoin mie-
lipiteitä ja ilta- viikonlop-

pu- ja yöhoitotilojen tilojen 
toimivuuteen on myös mah-
dollista kyselyn kautta vai-
kuttaa. MTR

Hevosmiesten Uusi Uutistoimisto HUTIn Iin toimisto 
tiedottaa, että Nokia on laajentamassa toimialuettaan. 
Yhtiö on ostanut Pudasjärveltä ryijykutomon. Vielä jou-
lumarkkinoille on luvassa langattomia 5 G-ryijyjä.

   * * *
Historiantunnilla opettaja kertoo, että ennen oli tapana 
kirjoittaa ihmisen arvonimi hänen nimensä jälkeen. – Sel-
laisia olivat esimerkiksi Kaarle Herttua ja Birger Jaarli. 
Keksiikö joku jonkin muun esimerkin?

   Hetken miettimisen jälkeen Kalle-poika viittaa ja sa-
noo: ”Hertta Kuningas.” 

   * * *
Isä ja poika keskustelevat perinteisistä asioita. Isä kertoo 
kukista ja mehiläisistä. Poika kuuntelee otsa kurtussa, 
epäröi hetken, mutta rohkaistuu sitten kysymään: – Isä, 
synnyinkö minä siis kukkatarhassa vai mehiläispesässä?

   * * *
Päivällisellä: – Kultaseni, vaimo sanoo miehelleen, – lää-
käri sanoi, että minun täytyisi terveyteni takia viettää 
pääsiäinen etelässä. Mihin minä sinun mielestäni meni-
sin, Espanjaan vain Portugaliin? – Toiselle lääkärille! mies 
urahtaa.

   * * *
Mummo istuu kiikkutuolissa ja lukee hartauskirjaa. Pik-
kuinen Laura kiipeää mummon syliin ja kysäisee: – Onko 
mummolla tulossa jo lopputentti? 

    * * * 
Pentti sai syntymäpäivälahjaksi mopon eikä oikein osan-
nut puhua muusta. Firman juhlassa hän teki tanssin pyör-
teissä osaston sihteerille tunnustuksen: 

     – Voi Laila kun sinä tanssit ihanasti. Ihan kuin olisi 
kakkonen silmässä!

   * * *
Pubissa: – Onko se totta, että vaimosi ansaitsee itse lei-
pänsä? Make kysyy Kakelta. – On se, mutta kaiken muun 
maksankin sitten minä!

    * * *
Kahvilassa: – Molemmat avioliittoni ovat olleet epäonnis-
tuneita, Tarmo tunnustaa Jarmolle. – Ensimmäinen vaimo 
jätti, mutta toinen ei.

   * * *
Pikkuinen Ville lyö kaupassa 20 euron setelin tiskiin ja to-
kaisee myyjälle: – Kymmenen kiloa sokeria ja kilo hiivaa. 
Isä leipoo tänään!

   * * * 
– Jos on kovvoo, niin ottaa yksi pilleröö, ja jos se on löy-
söö, niin ottoo kaks pilleröö, sanoi Iin ensimmäinen ap-
teekkari.

       * * * 
Rouva lukee lehdestä miehensä horoskooppia: – Tämän 
mukaan sinä olet pitkä, komea, tumma, tulinen, rikas ja 
älykäs. Ja jopa ammattisikin on väärä!

   * * *
Rouvakutsuilla: – On se kumma, että nainen muistaa 
koko ikänsä oman hääpäivänsä, mutta mies ei sitten mil-
lään. rouva Verevä naurahtaa.

  – Mikäs kumma se on? rouva Terävä tuumaa. – Jokai-
nenhan muistaa sen päivän, jolloin sai suurimman kalan-
sa, mutta kysypäs kalalta, milloin se oli!

   * * *  
Pääsiäiskortti Laihialta. – Ajattele, miten nopeasti ihmi-
nen muuttuu, rouva sanoo miehelleen. – Se naapuri-
perhe, joka muutti eläkepäiville Laihialle, lähetti meille 
pääsiäiskortin, jossa luki: Hyvää pääsiäistä vuosina 2021–
2025!  

Martti Kähkönen
tietokirjailija, kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta 

”On niin ehtaa, että Iihin 
mennä kehtaa!”   
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Monille yrittäjille korona-
vuosi on ollut piinavuosi. 
Asiakkaita on kaikonnut ja 
sen mukana tulovirtaa. Tu-
kia on ehkä tullut mutta ei 
harvalle riittävästi. Pääomia 
on syöty, huoli tulevasta on 
suuri. 

Valitettavasti piina voi 
jatkua, sillä emme voi olla 
varmoja, että tämä on kesäl-
lä ohi. Optimistisenkin pitää 
varautua siihen, että krii-
si jatkuu – muodossa tai toi-
sessa.

Kriisi on kohdellut yrityk-
siä hyvin eri tavalla. Joitakin 
se on kohdellut pehmeästi, 
joihinkin se on iskenyt mou-
karin lailla. Moukari iskee 
toistuvasti samoihin aloihin: 
ravintolat, majoitus, mat-
kailu, tapahtumat, taiteet, 
viihde, virkistys, urheilu, 
henkilöliikenne, koulutus, 
osa kaupasta jne.

Helmikuussa kolmetois-
ta prosenttia yrityksistä oli 
maksuvaikeuksissa. Kym-
menen prosenttia pohti lo-
pettamista ja viisi prosenttia 
koki konkurssiuhkaa. Kym-
menen prosenttia on lähes 
30 000 yritystä, joten määrä 
on suuri. Eniten kärsivät pie-

Monen yrittäjän piinavuosi
net työnantajayritykset ja pk-
seudun yritykset.

Rajoitustoimien vuoksi 
yrittäjien mielialat ovat syn-
kentyneet. Sulkutoimet ja 
epäselvät ohjeet herättävät 
suuttumusta. Kun kriisi pi-
tenee, perusoikeuksia pol-
jetaan entistä kevyemmin. 
Moni kokee, että liiketoimin-
ta halutaan sulkea hinnalla 
millä hyvänsä, vaikka asioin-
ti olisi turvallista. Luottamus 
päättäjiin on vähentynyt.

Tuet liian höveliä tai 
tiukkoja
Hallitus ja eduskunta ovat 
auttaneet yrityksiä tuntu-
vasti. Silti monet kokevat, 
että tukia luvataan hövelisti, 
mutta kun tuki tulee haetta-
vaksi, sitä joko ei saa tai saa 
liian vähän. Se herättää ärty-
mystä.

Jos haluamme talouden 
toipuvan nopeasti kriisin jäl-
keen, yritystukia pitää olla 
riittävästi. Kun kriisi on ohi, 
tukien pitää loppua.

Tukipolitiikassa oltiin 
aluksi liian höveleitä ja viime 
aikoina liian tiukkoja. Busi-
ness Finlandin ja Ely-keskus-

ten kehittämistukia meni 
paljon yrityksille, jotka eivät 
ole juuri kärsineet koronasta. 
Raha ei mennyt kuitenkaan 
hukkaan, koska niillä kehi-
tettiin uutta.

Viime aikojen päätuki-
muodoksi noussut kustan-
nustuki toimii paremmin 
teoriassa kuin käytännös-
sä. Vaikuttaa, että se ei auta 
ketään riittävästi. Isoilla tu-
lee vastaan katto ja pienillä 
lattia. Valtiokonttorin jako-
prosessi on sujuva, mutta 
kriteerit ovat liian tiukat.

Kustannustuki III on pa-
rempi kuin isoveljensä, 
mutta siinä olisi pitänyt pa-
remmin huomioida heiken-
tynyt tilanne ja kiristyvät 
rajoitukset.

Myöskään pelkät raha-
tuet eivät riitä. Kun rajoi-
tukset muuttuvat nopeasti, 
myös lainsäädännössä pitää 
olla joustoja. Siksi on mahdo-
ton ymmärtää, ettei yt- ja lo-
mautusprosessia nopeutettu 
viime vuoden tapaan. Se on 
liian hidas ylipäänsä, mut-
ta aivan liian hidas kriisis-
sä, jossa tilanne jatkuvasti 
muuttuu.

Jälkihoito alkaa  
puoliväliriihestä
Koronan jälkihoito on koko 
Suomen kannalta tärkeä aika. 
Hallituksen puoliväliriihen 
merkitys on suuri. Siellä pi-
tää paaluttaa talouden uusi 
suunta ja luoda kriisialoille-
kin luottamusta tulevaan.

Riihessä ratkaistaan, mi-
ten Suomi toipuu ja miten 
yritykset uskaltavat työllis-
tää ja investoida. Jos yrittäjät 
eivät luota tulevaan, he eivät 
investoi eivätkä työllistä.

Yrittäjäjärjestö on tar-
jonnut puoliväliriiheen niin 
työllisyys- kuin yrittäjyys-
toimia. Jos ehdotuksistam-
me merkittävä osa toteutuu, 
Suomella on paremmat eväät 
päästä pois maailman hi-
taimmin kasvavien maiden 
joukosta.

Kuntavaalien siirron ta-
kia puoliväliriihi on ennen 
vaaleja. Se on siksi puolueille 
erityinen näytönpaikka vaa-
lien alla.

MIKAEL PENTIKÄINEN
Kirjoittaja on Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja

Mikael Pentikäinen

Noin vuosi sitten kirjoitin tä-
hän lehteen tervehdyksen, 
en tiennyt mitä tulisi tapah-
tumaan. Useille ihmisille, 
kuten myös useille yrittäjille 
mennyt vuosi on ollut haas-
tava. Kukaan ei osaa sanoa 
millainen maailma on tule-
vaisuudessa. Sen väitän, että 
menneeseen aikaan emme 
palaa. Tämä on hyvä muis-

Miksi emme tekisi 
Simosta vieläkin paremman?

taa, että uusi tilanne vaatii 
uusia ratkaisuja.

Aloituksesta huolimat-
ta en aio valaa synkkyyttä. 
Aion valaa uskoa paremmas-
ta tulevaisuudesta. Jos kerta 
aika entinen ei palaa, miksi 
emme tekisi tulevaisuudes-
ta vielä paremman? Siihen 
voimme jokainen vaikuttaa. 

En ole osallistunut kes-

kusteluun, kuinka hyvin 
tai huonosti meidän päättä-
jät tilannetta hoitaa. Syy on 
yksinkertainen: Kukaan ei 
voinut tietää miten toimia, 
sillä maailman historiassa ei 
ole ollut tilannetta, jossa jo-
kin ennalta arvaamaton tulee 
ja vie globaalilta taloudel-
ta maton jalkojen alta. Ei ole 
käytössä historiaa mihin no-
jata, vaan kaikki on uskallet-
tava kokeilla.

Olen silti täysin erimiel-
tä hallituksemme ajatuksista, 
miten liikkumisrajoituksia 
tulee noudattaa. 

Kaupan alalla pienet ja kes-
kisuuret yritykset tuottavat 
valtaosan työpaikoista. Nyt 
neuvotaan välttämään eri-
koistavarakaupoissa käyn- 
tiä. Tunnen paljon erikois-
tarvikekauppiaita, eikä ku-
kaan ole huolissaan siitä, että 
heillä käy liikaa asiakkaita. 
Päinvastoin. Jotkut ovat jopa 
rajoittaneet, että myymä-
lään otetaan muutama asia-
kas kerralla. Näin he oman 
etunsa sijaan huolehtivat asi-
akkaidensa turvallisuudesta.

Jos kansa ei saa käydä eri-

koistarvikeliikkeissä, tappai-
simme valtaosan kaupanalan 
työpaikoista. Samaan aikaan 
tapahtuma-ala on ilman toi-
mintaa, kun ei voi kokoontua 
massoissa. Neuvo sisältää 
contra argumentin, eli käy 
hypermarketissa. Urheilu-
tapahtumiin ei oteta ylei-
söä, mutta ison kaupungin 
hypermarketissa juhlii 7000 
ihmistä yhtä aikaa mitä ih-
meellisintä hullujen alennus-
ten viikkoa. Osa heistä ilman 
kasvomaskia ja osa jopa al-
koholin vaikutuksen alaise-
na. 

Mielestäni ohje on kan-
santaloutta ja kansan terve-
yttä vastaan. Parempi ohje 
olisi: Käy pienissä, turvalli-
sissa ja paikallisissa yrityk-
sissä. Hanki tulevia tarpeitasi 
mahdollisimman paljon yh-
den päivän aikana. Näin ra-
joitat liikkumistasi, vähennät 
altistumisriskiä ja säästät ra-
haa, kun et kulje ostoksilla 
jatkuvasti.

Kesän kunnallisvaalit 
ovat nyt tärkeämmät kuin 
ehkä koskaan aikaisemmin. 
Seuraavat valtuustot alka-

vat rakentamaan uutta tu-
levaisuutta. Lähivuosina 
tässä maassa tulee rakenne-
uudistuksia myös kuntien 
pakkoliitosten myötä. Mitä 
elinvoimaisempana oman 
kunnan päättäjät pystyvät pi-
tämään, sitä vähemmän pak-
koliitoksille tulee tarvetta. 
Toivomme yrittäjäjärjestössä 
näkevämme paljon eri alojen 
yrittäjiä kuntien valtuustois-
sa. Yrittäjällä on kokemus-
ta nopeasta päätöksenteosta, 
esimiehenä toimimisesta, ta-
louden yllä pitämisestä ja 
investointisuunnitelmien 
kannattavuuksien arvioin-
neista. Kuntaliiton johtaja 
Minna Karhunen oivallises-
ti teroitti, ettei kuntataloutta 
rakenneta valtionosuuksin. 
Se rakennetaan elinkeinopo-
litiikalla. Tähän yrittäjällä on 
antaa näkemystä enemmän 
kuin riittävästi.

Me Lapin Yrittäjissä olem-
me puhuneet vahvasti yh-
teistyön lisäämisen puolesta. 
Koskee niin yrittäjien vä-
listä yhteistyötä yli kunta-
rajojen, kuin myös kuntien 
välistä yhteistyötä. Kemissä 

käynnistynyt Metsä-Fibren 
suurhanke antaa kerrannais-
vaikutusten kautta elinvoi-
maa myös simolaisille. Mitä 
enemmän saamme Meri-
lappiin vilinää, sitä elinvoi-
maisempi alue tästä tulee. 
Jokainen työssä käyvä, kuin 
yrittäjäkin voi omalla osto-
käyttäytymisellä osallistua 
paremman tulevaisuuden ra-
kentamiseen. Mitä enemmän 
käytämme paikallisia palve-
luita ja yrittäjä tekee hankin-
tojansa vaikka kilpailijalta, 
niin sitä enemmän rahaa jää 
pyörimään Meri-lappiin ra-
kentamaan elinvoimaisem-
paa ja yhteistyökykyisempää 
seutukuntaa, jossa jokai-
nen kunta pärjää yhteistyön 
vuoksi omana kuntanaan il-
man ikäviä pakkoliitoksia. 
Nykyhetken teot ja päätökset 
rakentavat tulevaisuuden. 

Voikaa hyvin ja ennen 
kaikkea, pysykää terveinä ja 
pitäkää toisista huolta!

Marko Vuorinen
Lapin Yrittäjät ry 
puheenjohtaja

Lapin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Markko Vuorinen  valaa uskoa 
yrittäjiin: Jos kerta aika entinen ei palaa, miksi emme tekisi tule-
vaisuudesta vielä paremman? Siihen voimme jokainen vaikuttaa, 
hän sanoo.
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Yrittäjät ja kunta tiivistävät 
yhteistyötään Simon 
vetovoiman lisäämiseksi

Simon Yrittäjien puheenjohtaja Marko Veittikoski, kunnanjohtaja Vivi Marttila, yrittäjäyhdistyksen sihteeri Anu Veittikoski ja kunnan 
elinkeinokoordinaattori Jari Juusola kokoontuivat tapaamisen lopuksi yhteiskuvaan Simon kunnanvaltuustosalista uuden kodin löy-
täneiden Simoniemen vanhan pappilan kalusteiden ääreen.

Simon kunnan ja Simon Yrit-
täjien yhteistyö on toiminut 
mutkattomasti, eivätkä ta-
paamiset aina ole olleet vi-
rallisluonteisia. Pienessä 
kunnassa ihmiset tuntevat 
toisensa ja yhteistyötä teh-
dään luontevasti monin eri 
tavoin.

– Usein tulee ajatuksia 
vaihdettua jonkun yrittä-
jän kanssa vaikkapa kaupan 
kassajonossa, kunnanjohtaja 
Vivi Marttila toteaa.

Simon Yrittäjien uusi pu-
heenjohtaja Marko Veitti-
koski puolestaan harmittelee 
koronan perumia tapahtu-
mia.

– Ne ovat olleet luonnol-
linen paikka yhteistyölle ja 
niitä jatketaan heti, kun epi-
demia helpottaa.

Viime viikolla kunnan 
elinkeino- ja kaavatyöryh-
mässä keskusteltiin myös 
yhteistyön tiivistämisestä 
entisestään. Yhteistyötä tar-
vitaan Simon vetovoimaisuu-
den lisäämiseksi niin uusien 
yritysten kuin uusien asuk-
kaiden houkuttelemiseksi 
kuntaan.

Tapaamiseen osallistunut 
elinkeinokoordinaattori Jari 
Juusola kertoi teollisuusalu-
een laajennuksen etenevän ja 
alueelta hankitun 20 hehtaa-
rin alueen esisuunnitelman 
laatimisesta pyydetyn tarjo-

uksia.
– Alue on tarkoitus ra-

kentaa suunnitelmallisesti ja 
vaiheittain. Ilman tarkkoja 
esiselvityksiä ja suunnitelmia 
ei kannata esimerkiksi koko 
alueen kunnallistekniikka ja 
teitä rakentaa. Ne eivät vält-
tämättä vastaa yritysten tar-
peita, jos koko alueen infra 
rakennetaan kerralla, Juuso-
la totesi.

Kunnanjohtaja Vivi Mart-
tila kertoi vapaiden yri-
tystonttien olevan vähissä, 
joten teollisuusalueen laajen-
tamiselle on tarvetta. Asun-
torakentamisen hän totesi 
alkaneen pienen hiljaiselon 
jälkeen virkistymään ja Kan-
tolanharjuun nousseen usei-
ta uusia omakotitaloja viime 
vuoden aikana.

– Simojoen yleiskaavan 
myötä jokirvarteen tulee uu-
sia rakennuspaikkoja sekä 
vakituiselle asumiselle että 
loma-asunnoille.

Yhteistapaamisen henki 
ja vire oli positiivisesti tule-
vaisuuteen katsova. Simon 
sijainnin todettiin olevan hy-
vän ja kulkuyhteyksien pa-
ranevan entisestään 4tien 
perusparannuksen valmis-
tumisen myötä. Tuulivoi-
maa on tulossa lisää niin, että 
kaikkien hankkeiden toteu-
tuessa kunnan alueella olisi 
144 tuulivoimalaa. 

maan yhteyttä ja liittymään 
jäseneksi Simon Yrittäjiin.

Simon Yrittäjien puheen-
johtajana vuoden alussa 
aloittanut Marko Veittikoski 
toivoo Simoon uusia yrityk-
siä ja yrittäjäyhdistykseen li-
sää aktiivisia jäseniä.

– Mitä enemmän meil-
lä on toiminnassa aktiiveja, 
sitä enemmän saamme ai-
kaan ja uudet jäsenet tuo-
vat aina mukanaan uusia 
ajatuksia ja uutta puhtia 
toimintaamme. Toiveenam-
me myös olisi, että saisim-
me edes yhden,mielellään 
useamman, yrittäjäedusta-
jan kunnan elinkeinotyöryh-
mään kuten useissa kunnissa 
on tapana. Aktiivisessa yh-
teistyössä kunnan kanssa 
pystyisimme paremmin pal-
velemaan niin olemassa ole-
via kuin uusia simolaisia 
yrittäjiä ja sitä kautta myös 
kuntalaisia.

Veittikoski kehottaa kaik-
kia simolaisia yrittäjiä ja 
yrittäjäksi aikovia rohkeas-
ti ottamaan yhteyttä Simon 
Yrittäjiin.

-Yhteistyöllä ja vertaistu-
ella on suuri merkitys, joka 
korostuu entisestään näi-
nä poikkeusaikoina, Marko 
Veittikoski toteaa. MTR

(Yritys,yhteyshenkilö, puhelinnumero)
Rakennusliike Ylisuvanto Oy 
Ylisuvanto Tommi  ..........................................040 513 9313
HV-Maarakennus Oy 
Posti Harri,  .....................................................0400 694 286
K. Hekkanen Oy 
Veittikoski Anu ................................................040 506 1317
MV-Kiinteistöt Oy 
Vaarala Mauri .................................................0400 398 076
Arkkitehtitoimisto Jari Miettunen 
Miettunen Jari .................................................0400 402 359
Laitalan Luomutila 
Malinen Tomi ..................................................040 735 8831
Simon Peruna / Sakari Huttula 
Huttula Sakari .................................................0400 853 493
Kuljetusliike Pertti Ylitalo Oy 
Ylitalo Pertti ....................................................0400 397 658
Kone Niskala Oy 
Niskala Lauri ...................................................0400 290 359
Jari Vilmi Tmi 
Vilmi Jari .........................................................0400 494 959
Meri-Lapin Taimi Oy 
Ukonaho Esa ..................................................044 085 1188
Alfheim Oy 
Teppola Sami ..................................................050 511 4807
P. Huttu
Huttu Pasi .......................................................040 548 1832
Kuljetus Pajarit Oy 
Pajari Timo......................................................0400 893 865
Merilapin Vahinkotarkastus Oy 
Kemppainen Jouni ..........................................0400 215 002
T:mi Tauno Johansson 
Johansson Tauno ...........................................0400 657 381
Laude-Arska 
Tikkala Ari .......................................................0400 991 463
Rakennus ja Saneeraus Tuomo Böök Ky 
Böök Tuomo ...................................................0400 137 586
Lackman Software Solutions Oy 
Lackman Sami ................................................040 820 0258
Lämpötalo Veittikoski Oy 
Veittikoski Marko.............................................040 513 6815
VERSHOP Erkki Veittikoski 
Veittikoski Erkki...............................................0400 475 877
LVI- ja Saneerauspalvelu Mika Tikka Ky 
Tikka Mika ......................................................040 516 2988
Parturi-Kampaamo Paula Posti 
Posti Paula .....................................................0400 765 560
Simojoen Lohiranta  Oy 
Kesonen Tuomo  ............................................0400 394 066
HyvinvointiHoitola AnnaSofia 
Vähätaini Rauni ..............................................040 528 2208
Hamari Jukka Ky 
Hamari Jukka..................................................0400 357 252
MR Nuohous Oy 
Roudasmaa Markku .......................................040 762 7168
Vuokon Kotilounas 
Isokääntä Vuokko ...........................................040 745 0138
Tmi Lasse Pylkkö 
Pylkkö Lasse ..................................................040 527 0925
Ketotuulenlento Oy 
Ketopaikka Satu K ..........................................040 511 5782
Kotieläinpuisto Arkadia Oy 
Ruotsalainen Päivi ..........................................040 552 6146
Meri-Lapin metsä ja piha 
Tolonen Aki .....................................................040 740 5683
Kone Simoska Oy 
Simoska Juho .................................................040 756 6468
Jiipee Talotekniikka Oy 
Pajari Jani .......................................................040 524 9984
AMH Kotila Oy 
Kotila Antti.......................................................040 414 8768
K-Market Simontori 
Tirroniemi Mari ................................................045 122 2142
Uusikumpu Milk Team 
Leinonen Tuomo .............................................040 726 1884
Swiss-Sisu 
Kasser Stefanie ..............................................040 685 8588
Tainikoski Oy 
Martimo Sauli..................................................0400 691 435
Laatuhitsaus ja Asennus Oy 
Kemell Matti ....................................................040 574 6676
Rakennus J. Vilmi 
Vilmi Jukka .....................................................044 323 8375
Ari Hiltula Ky / Simon Wanha Pappila 
Hiltula Ari ........................................................040 822 3400
Hyvinvointipalvelut Maria Miettunen 
Miettunen Maria ..............................................040 822 1222

Simon Yrittäjien jäsenet 
maaliskuu 2021

– Perusvire kunnassa on 
positiivinen ja molemmin 
puolin on halua alkaa kehit-
tämään elinkeinoelämää mo-
nipuolisemmaksi. Kunnan 
elinkeinorakenne on vuosi-
kymmenten saatossa muo-
vautunut sellaiseksi, että 95 
prosenttia yrityksistä on 1-2 
henkilön yrityksiä. Kunnas-
sa ei ole varsinaista teollista 
toimintaa, vaan työssäkäyn-
tialue on suurelta osin kun-
nan ulkopuolelle, Kemiin ja 
Tornioon, Jari Juusola totesi.

Uusilla kaavoilla toivo-
taan kuntaan saatavan yri-
tyksiä ja yrittäjiä, jotka 
perustaisivat Simoon esi-
merkiksi muualla toimivan 
yrityksen sivutoimipisteen.

Simon Yrittäjien puheen-
johtajana vuoden alussa 
aloittanut Marko Veittikoski 
toivoo yrittäjäyhdistykseen 
lisää aktiivisia jäseniä.

– Mitä enemmän meil-
lä on toiminnassa aktiiveja, 
sitä enemmän saamme ai-
kaan ja uudet jäsenet tuovat 
aina mukanaan uusia ajatuk-
sia. Sitä kautta saamme uutta 
puhtia omaa toimintaamme 
ja yhteistyössä kunnan kans-
sa pystymme paremmin 
palvelemaan niin olemassa 
olevia kuin uusia simolaisia 
yrittäjiä.

Hän kehottaa kaikkia Si-
mon yrittäjiä rohkeasti otta-
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Simon
Parturi-Kampaamo

Puh. 016 276 611,
050 570 1380

Vanhatie 1, 95200 Simo

Tervetuloa!

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

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

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

Tervetuloa!

Kevät on kunnissa tilinpäätösten aikaa. Si-
mon kunnassa vuosi 2020 toteutui 1,45 milj. 
euroa ylijäämäisenä.  Talousarviossa oli va-
rauduttu alijäämään, mutta valtionosuuksien 
koronatuet ja samanaikaisesti poikkeukselli-
sen alhaiset erikoissairaanhoidon menot kor-
jasivat tilanteen positiiviseen suuntaan. 

Positiiviseen suuntaan on myös kunnan 
kehitys muutenkin menossa. Ja se on muka-
vaa se! Ii ja Simo ovat molemmat Perämeren-
kaaren vahvoja tuulivoimapitäjiä. Simossa 
Sarvisuon 27 tuulivoimalan pystytykset alka-
vat parhaillaan. Ylempänä Tainijokivarressa 
Lyypäkin alueella Metsähallitus on aloitta-
nut kaavoituksen 40 voimalle ja Myrsky Oy 
puolestaan Sarvisuon jatkoksi 13 voimalan 
kaavoituksen. Kuntataloudessa tuulivoiman 
kiinteistöverotulot ovat merkittävät ja vero-
tulojahan tarvitaan lisääntyvän palvelutar-
peen rahoittamiseen. 

Simossa on menossa kaksi vahvasti kun-
nan elinvoimaa ja myös pitovoimaa tukevaa 
kaavoitushanketta. Yritystoimintaan liitty-
en vt. 4 – varteen tulevan teollisuusalueen 
laajennuksen kaavoitussuunnittelu on aloi-
tettu. Pitovoimaan liittyen on Maksniemen 
Karsikkoniemessä Leuannokan merenran-
ta-alueen kaavoitus omakotirakentamiseen 
myös aloitettu. Leuannokan asuntoalue on 
herättänyt kovasti kiinnostusta heti alueen 
hankittuamme ja odotukset tämän todel-
la komean merenranta-alueen osalta ovat 
korkealla. Kaavoitus on valitettavan pitkä-
jänteistä toimintaa ja me malttamattomat 
joudumme vielä vähän aikaa odottelemaan. 
Hyvää kannattaa kuitenkin odottaa.

Simossa on toteutettu ja menossa valta-
van suuria tiehankkeita vt. 4 perusparannuk-
seen liittyen. Viantienjoki-Maksniemi väli on 
valmistunut ja tässä erityisesti Simoniemen 

eritasoliittymä parantaa kuntalaisten ja kaik-
kien tiellä liikkujien liikenneturvallisuutta. 
Syksyllä alkoi erittäin vaarallisen Maksnie-
men Karsikon risteyksen eritasoliittymän ra-
kentaminen napakalla aikataululla. Valmista 
pitäisi olla jo loppusyksystä. Hyvä niin! Seu-
raavana alkaa erityisesti raskaalle liikenteelle 
vaikean ja vaarallisen vt. 4 risteyksen Ranu-
antie-Onkalon eritasoliittymän rakentami-
nen. 

Liikenneturvallisuus valtaväylän varrella 
paranee ja osuu hyvin Metsä Fibren biotuo-
tetehtaan valmistumisen aikatauluihin. Met-
sä Fibren 1,6 miljardin investointi luo vahvaa 
uskoa toimeliaisuuteen ja elinvoimaan koko 
Meri-Lapissa. Tätä päätöstä kyllä kovasti 
odotettiin.

Koronatilanne on Simossa onneksemme 
ollut rauhallinen. Harmittavasti epidemia on 
estänyt käytännössä lähes kaiken yrittäjien ja 
kunnan yhdessä perinteisesti järjestämät ta-
pahtumat. Odotamme varmasti kaikki roko-
tusten etenevän nopeasti, jotta pääsisimme 
hieman vapaammin kohtaamaan toisiamme. 
Sekin aika vielä tulee ja simolaista sisukkuut-
ta tarvitaan tässä vielä tovi. Pysytään tervei-
nä!

Jäämme vielä odottamaan Simojoen va-
pautumista ja lohennousun alkamista sekä 
kuuman pesäpallokesän saapumista Eino 
Leinon Maaliskuulla –runon sanoin. ”Ei vielä 
leivon suvilaulut soi, ei virrat vuolaat syökse 
kuohumalla, mut keväästä jo urvut unelmoi 
ja kesä haaveksii jo hangen alla.” 

Oikein hyvää pääsiäistä ja kevään jatkoa 
kaikille simolaisille ja iiläisille yrittäjille sekä 
asukkaille!

Vivi Marttila, kunnanjohtaja
#rakkaudesta Simon kuntaan

Simossa myötätuulta

Turve uusiutuvaksi     kansalaisaloite.fi     Käy allekirjoittamassa

Kone Niskala OyKone Niskala Oy

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

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

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

• Jätevesijärjestelmät• Jätevesijärjestelmät

”Oikein hyvää 
pääsiäistä ja 

kevään jatkoa 
kaikille simolaisille 

ja  iiläisille 
yrittäjille sekä 
asukkaille!”
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Timo  0400 893 865
Joni 044 589 9622
Tommi 044 043 9045

Eekintie 6, 95200 Simo
khekkanen@luukku.com

Anu 040 506 1317
Kullervo 0400 691 728

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua

Kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi

0400 399 170

Vuoden yrittäjäpalkinnon 
Simossa saanut Tauno Jo-
hansson on pitkän linjan ra-
kennusalan ammattilainen. 
Oman yrityksen hän perus-
ti vuonna 2005, oltuaan sitä 
ennen viisitoista vuotta toi-
sen palveluksessa rakennus-
alalla.

– Kouluttauduin aikanaan 
sähkömieheksi, joten nekin 
hommat taittuvat. Samoin 
teen jonkin verran myös put-
kihommia, Tauno toteaa itse-
rakentamansa omakotitalon 
keittiössä.

Yrittäjäksi ryhtymistään 
hän ei ole katunut päivää-
kään.

– Töitä on riittänyt ja yrit-

Saneerauskohteet työllistävät 
Simon vuoden yrittäjä 2020 
Tauno Johanssonia

täjällä on oma vapautensa. 
Työtä ei saa pelätä ja puheli-
meen on vastattava.

Toiminimi Tauno Johans-
son tekee pääasiassa erilaisia 
remontteja ja saneerauksia, 
mutta myös uudisrakentami-
nen avaimet käteen -periaat-
teella onnistuu. Työkohteet 
ovat suurelta osin Simossa ja 
Kemissä. Jonkin verran Tau-
noa ovat työllistäneet myös 
Tornion seudulla sijaitsevat 
kohteet.

– Kivasti on töitä tiedos-
sa tulevalle kesälle, etenkin 
kattojen parissa, Simon Yrit-
täjien hallitukseen kuuluva 
Tauno toteaa työtilantees-
taan.

Käsistään kätevä mies pystyy moneen. Tauno on elävöittänyt talonsa eteisaulan seinää komealla maalauksella.

Hän on vuosien varrella 
kunnostanut muiden töiden-
sä ohella vanhoja taloja, joita 
vuokraa.

– Kunnan huutokaupas-
ta tuli aikaan ensimmäinen 
kohde hankittua.

Vapaa-aikanaan kiireinen 
yrittäjä rentoutuu liikkumal-
la ja metsästämällä. Myös 
hillasuot ovat tuttuja rentou-
tumispaikkoja.

– Nuorena hiihdin kil-
paa piirinmestaruustasolla 
ja metsästysammuntaa tuli 
harrastettua 20 vuotta SM-
tasolle saakka sekä kivääril-
lä että haulikolla.

Tauno onkin valittu met-
sästysammunnassa piirin 

parhaaksi sekä kivääri- että 
haulikkoluokissa.

Pihapiirissä oleva koira-
häkki ja sen asukas paljasta-
vat hänet hirvimieheksi.

– Satakunta hirveä olen 
ampunut, vaikka aina ei jah-
tiin lähdetäkään saalis mie-
lessä. Kolmisen kuukautta 
tulee hirvestyksen tiimoil-
ta metsässä liikuttua ja se 
on hyvää vastapainoa työl-
le. Parempikuntoisena jaksaa 
töissäkin painaa ja nostel-
la joskus raskaitakin raken-
nustarvikkeita, Tauno toteaa 
liikunnan tärkeydestä ja mer-
kityksestä. MTR



Huhtikuu 20216 SIMOYrittää

Kuivajoentie 19 B, 95100 Kuivaniemi

040 523 3316
Antti Kanniainen

Sadevesikourut ja 
rakennuspeltityöt

 

Lukkarilantie 6, 95230 Maksniemi 
p. 0400 137 586

tuomobook@gmail.com

      Kokonaisvaltaista rakennusurakointia,
ammattitaidolla ja yli 30-vuoden kokemuksella.

www.rakennusliikebook.fi

Terassin lasitukset

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

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

Jani Pajari
040 524 9984

jani.pajari@jiipeetalotekniikka.fi

www.jiipeetalotekniikka.fi

040 7627 168

MR Nuohous OyMR Nuohous Oy

Viime syksynä alkaneet 
työt Karsikon eritasoliitty-
män rakentamisessa ovat 
edenneet hyvin talven ai-
kana. Väylävirasto on teh-
nyt urakasta sopimuksen 
Destia Oy:n kanssa 3,4 mil-
joonan euron kokonaiskin-
taan. Urakka sisältää uuden 
Karsikon risteyssillan ja val-
tatien alittavan maantien ra-

Karsikon eritasoliittymän 
rakennustyöt etenevät

Karsikon eritasoliittymän sillan rakentaminen on edennyt talven aikana hyvin.

kentamisen. Lisäksi alueelle 
rakennetaan jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyksiä, yksi-
tyisteitä sekä melunsuojaus-
ta.

Sillanrakennustyöt käyn-
nistyivät tammikuussa, jol-
loin myös kiertotie otettiin 
käyttöön. Kaikki raken-
nustyöt on tarkoitus saada 
valmiiksi syksyyn 2021 men-

Siltatyömaan kohdalla liikenne on ohjattu kiertotielle. Oulu – Kemi välillä on paljon raskasta liikennettä ja risteys on muutenkin vilk-
kaasti liikennöity. Eritasoliittymä parantaa valmistuttuaan huomattavasti liikenneturvallisuutta valtatiellä ja mahdollistaa joustavan 
liittymisen sivuteiltä liikennevirtaan.

nessä.
Väyläviraston projekti-

päällikkö Keijo Heikkilän 
mukaan Karsikon eritasoliit-
tymä parantaa merkittäväs-
ti risteyksen turvallisuutta. 
Vanha tasoliittymä on koet-
tu erityisen turvattomaksi ja 
siitä on ollut vaikea päästä 
liittymään vilkkaasti liiken-
nöidylle valtatielle.

Vt 4:n liittymien paran-
taminen Simossa -hankkee-
seen kuuluvat lisäksi Simon 
taajaman kohdan sekä Ra-
nuantien eritasoliittymän 
rakentaminen. Näiden koh-
teiden suunnittelu on yhä 
käynnissä ja rakentamaan 
niitä on tarkoitus päästä lop-
puvuoden aikana. MTR



Huhtikuu 2021 7SIMOYrittää

TEL. 0207 288 520
Autoilijantie 9 KEMI

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

Pakettiauto
saatavana ajoon!

Myös asennuspalveluita, esim.
LVI, sähkö ja kodinkoneet

VERSHOP p. 0400 475 877

 jari.ylikarppa@gmail.com

KUMATRA OY

KULJETUS
MAANRAKENNUS

TRAKTORIURAKOINTI

0400 765 216

Puh. 040 548 1832

SÄHKÖASENNUS 
P. HUTTU

P. 040 527 0925

TAKSI 
Lasse Pylkkö

K-market Simontorin kaup-
piaspariskunta Mari Tirro-
niemi ja Aki Poikila kertovat 
takana olevan työntäyteisen 
vuoden.

– Vaikka korona pysäytti 
vuosi sitten turistiliikenteen 
hetkellisesti kokonaan, olem-
me selvinneet erinomaisen 
henkilökuntamme ja uskol-
listen asiakkaidemme ansi-
osta ilman ylipääsemättömiä 
vaikeuksia, Mari kertoo.

Suunniteltuja tapahtumia 
ei ole pystytty järjestämään, 
olemme vuoden keskittyneet 
kaupan perusasioihin ja asi-
oinnin turvallisuuteen, päi-
vittäinen kaupankäynti on 
Simontorilla kehittynyt hy-
vin.

– Olemme pystyneet li-
säämään henkilökuntamme 
kahdella. Kokoaikaisia työn-
tekijöitä meillä on kolme ja 
osa-aikaisia saman verran. 
Kesäksi palkkaamme lisäk-
si 2-3 määräaikaista työnte-
kijää. Kaikki työntekijämme 
ovat simolaisia, Simossa asu-
via, Mari toteaa.

Hän kiittää henkilökun-
taa joustavuudesta ja tsemp-
paamisesta vaikeina hetkinä. 
Sen ja yhteen hiileen puhal-
tamisen ansiosta koronae-
pidemian vaikeimmistakin 
hetkistä on selvitty.

– Puolin ja toisin on jous-
tettu ja soviteltu lomia sekä 
vapaapäiviä.

K-Market Simontorille on 
muodostunut uskollinen va-
kiintunut asiakaskunta, joka 
osaa arvostaa oman kylän 
kauppaa ja sen monipuolista 
valikoimaa.

– Olemme pyrkineet her-
källä korvalla kuuntelemaan 
asiakkaiden toiveita ja vas-
taamaan niihin mahdolli-
suuksien mukaan. Luvassa 
on lisää paikallisia tuotteita

Mari kertoo viihtyneens 

Yhteen hiileen puhaltamalla 
selviää vaikeistakin hetkistä

Hedelmä- ja vihannesosastolta löytyvät tuoreet tuotteet jokaisen makuun.

Mari Tirroniemi ja Aki Poikila ovat toimineet K-Market Simontorin kauppiaina kaksi vuotta. Lähestyvä pääsiäinen näkyy jo kaupan va-
likoimissa muun muassa tulppaanit ovat saapuneet.

K-Market Simontori sijaitsee keskeisellä paikalla Simon keskustassa.

alusta saakka Simossa erin-
omaisesti ja kahdessa vuodes- 
sa vakuuttuneensa entis-
tä enemmän Simon hyvistä 
puolista.

– Luonto on lähellä, on 
palveluita ja aktiviteette-

ja lapsille. Itsekin jokivarren 
kylillä kasvaneena arvostan 
luontoa ja sen monimuotoi-
suutta.

Marin herskyvän naurun 
kuullessaan on pakko us-
koa henkilökunnan hyvään 

yhteishenkeen ja palvelualt-
tiuteen. Samalla asiakas tu-
lee itsekin hyvälle mielelle 
iloisesta palvelusta ja palaa 
uudelleen palvelevaan K-
Market Simontoriin. MTR

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös omakustannekirjat.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Tehokasta,
joustavaa ja

ammattitaitoista
palvelua yrityksille

ja koteihin!

Ota yhteyttä niin räätälöimme sinulle sopivan palvelun!

KiiSA Palvelut Oy | kiisa-palvelut@outlook.com
Merja Hannila 040 763 1442

KIINTEISTÖ • SIIVOUS • AVUSTUS

Merilapin Merilapin 
Munkkitupa KYMunkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut ja voileipäkakut ja 

gluteenittomat tuotteet gluteenittomat tuotteet 
suoraan Oklahomankadun suoraan Oklahomankadun 

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

Oklahomankatu 1, 94700 KemiOklahomankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053p. 040 159 6053

munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com

Tervetuloa vappuostoksille Tervetuloa vappuostoksille 
OklahomankadulleOklahomankadulle

Tervetuloa Vappu ostoksille Oklahomankadulle !

 

• Sisä- ja ulkoremontit 
• Kylpyhuoneen saneeraukset 
• Uudisrakentaminen 

Jukka Vilmi P. 044 323 8375 

 

• Sisä- ja ulkoremontit
• Kylpyhuoneen saneeraukset
• Uudisrakentaminen

Jukka Vilmi P. 044 323 8375

T:mi Tauno Johansson
Rakennusurakointi

RAKENNAN UUTTA JA 
SANERAAN VANHAA

Simoniemi 
puh.0400 657 381

Liikkumisrajoituksilla on Yrittäjien mielestä parempia vaih-
toehtoja, jotka sisältyvät Yrittäjien tänään eduskunnalle 
antamaan lausuntoon. Suomen Yrittäjät esittää liikkumisra-
joituslain sijaan, että:

1. Kohdistetaan rokotuksia nopeasti ongelma-alueille, eri-
tyisesti Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle, joissa on rokotettu 
suhteellisesti vähemmän kuin muualla maassa.

2. Otetaan käyttöön nykyistä tiukempia kokoontumisra-
joituksia ja lisätään tuntuvasti viestintään ongelmaryhmille 
lähipiirikontaktien välttämiseksi.

3. Säädetään nykyistä tarkemmin kauppojen ja palveluyri-
tysten sallitusta yhtäaikaisesta enimmäisasiakasmäärästä. Pal-
veluyrityksissä voidaan hyödyntää ajanvarausjärjestelmiä 
asiakasmäärien hallinnassa ja terveysturvallisen asioinnin var-
mistamisessa.

4. Jos liikkumisrajoituksia säädetään, ne on kohdennettava 
esimerkiksi kello 22–06 väliselle ajalle. Näin voidaan vähen-
tää yksityistilaisuuksien kontakteja. Samalla voidaan kieltää 
kotona tapahtuvat yksityiset juhlat, joihin osallistuu muita 
kuin saman perheen jäseniä.

5. Maskipakko säädetään yleisenä sisätiloihin ja liikenne-
välineisiin, eikä velvoitetta kytketä liikkumisrajoituksiin.

Elinkeinovapautta ei pidä rajoittaa, kun tartunnat leviävät 
erityisesti perhepiirissä 
Yrittäjien mielestä elinkeinovapauden voimakas rajoitus on 
tarpeetonta, kun tartunnat leviävät tällä hetkellä erityisesti 
lähi- ja perhepiirissä.  

Yrittäjät tarjoaa liikkumisrajoituslaille sujuvampia vaihtoehtoja

– Mahdolliset rajoitukset on ehdottomasti kohdistettava 
tarkasti näihin tilanteisiin, asiantuntija Karoliina Katila sa-
noo.

– Pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle pitää kohdistaa 
nopeampia rokotustoimia ja kokoontumisrajoituksia pitää 
entisestään tiukentaa ja valvoa, Katila lisää.

Yrittäjät muistuttaa, että kaupat ja palveluntarjoajat ovat 
panostaneet merkittävästi asioinnin turvallisuuteen ja oma-
valvontaan. Yritykset ovat valmiita tarvittaessa lisäämään en-
tisestään turvallisen asioinnin takaamia toimia.  

– Virus ei ole levinnyt juurikaan kaupoista tai palveluntar-
joajien tiloista, Katila muistuttaa.

Tulkinnanvarainen esitys 
Eduskunnalle annettu esitys on Yrittäjien mielestä monella 
tapaa huono. 

– Esitys ei ole selvä, tarkkarajainen eikä oikeasuhtainen. Se 
on epätarkka ja tulkinnanvarainen. Se on epäselvä niin kan-
salaisille kuin yrityksille. Se voi murentaa luottamusta kaik-
kia rajoitustoimia kohtaan, Pentikäinen sanoo.

– Esitys kohtelee yrityksiä eriarvoisesti. Rajoitukset koh-
distuvat yrityksiin eri tavalla esimerkiksi koon perusteella. Se 
suosii suuria marketteja ja sorsii pieniä erikoiskaupan ja pal-
velualan yrityksiä. Se aiheuttaa matkailurajoitusten vuoksi 
ongelmia myös muualla maassa. Rokotuksia pitää kohdentaa 
pahimmille tautialueilla. Ei ole järkeä, että rokotamme suh-
teellisesti eniten siellä, missä tautia on vähiten, ja vähiten siel-
lä, missä tautia on eniten, toteaa Pentikäinen.

Yrittäjät vastustaa hallituksen esitystä liikkumisrajoituksista. ”Vakava pandemia pitää nujertaa, mutta liik-
kumisrajoituslaki on siihen väärä, tehoton ja epäselvä keino. Se iskisi lujaa tuhansiin kaupan ja palvelualan 
yrityksiin sekä kaataisi niitä turhaan ja aiheuttaisi työttömyyttä”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

p. 040 840 5891
www.ktk-kemi.fi

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

Yrittäjä! Liity jäseneksi.
SIMO

Simon Autopalvelu Liiten Oy
Etappitie 2, 95200 Simo 

016 266 037

Huolto- ja rengastyöt
Polttoainepalvelu!
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Uusikumpu Milk Team on 
Simon Ylikärpän kylällä si-
jaitseva maatalousyritys. 
Pääasiallinen toimiala on 
maidontuotanto ja navetas-
sa on tällä hetkellä 62 lyp-
sävää sekä saman verran 
nuorta karjaa. Rehuntuotan-
toon tilalla on 150 hehtaaria 
nurmella, lähes kaikki omilla 
mailla. Vuonna 2018 suorite-
tun sukupolvenvaihdoksen 
jälkeen elinkeinonharjoit-
tajana on toiminut Tuomo 
Leinonen. Perheyrityksessä 

Luja usko maaseudullaLuja usko maaseudulla
 yrittämiseen yrittämiseen

auttelevat myös vanhemmat 
ja lisäksi on yksi palkattu 
työntekijä.

– Aika haasteellistahan 
maidontuotanto nykyään on. 
Hintakehitys ei ole ollut toi-
vottua, eikä maataloutta ar-
vosteta. Ennakkoluulot ja 
väärät mielikuvat ohjaavat 
liikaa ihmisten asenteita alaa 
kohtaan, nuori yrittäjä ku-
vailee maitotilallisen arkea.

Maidontuotannon lisäksi 
hänen tilallaan tuotetaan li-
haa, jonka markkinoimiseksi 

on viritelty Tilalta.fi nouto-
pisteen saamista Simoon.

– Tässä verkkokaupassa 
tuottaja ja kuluttaja kohtaa-
vat ilman välikäsiä ja kaup-
papaikkamaksuja. Tilaukset 
tehdään ja maksetaan netis-
sä. Nouto tapahtuu ilmoitet-
tuna aikana noutopisteestä. 
Vielä emme ole saaneet Si-
mosta riittävästi tuottajia 
mukaan, eikä käytettävissä 
ole sopivia elintarviketiloja. 
Toivottavasti saamme asian 
etenemään lähitulevaisuu-

Tuomo Leinonen urakoi kaivurilla ja traktoreilla oman tilan töiden ohella myös ulkopuolisille.

Uusikumpu Milk Team sijaitsee Simon Ylikärpän kylällä Ranuantien varressa.

dessa, Tuomo toteaa.
Maatalous vaatii nykyisin 

monenlaista konekantaa ja 
Tuomolta löytyy muun mu-
assa kolme traktoria ja kai-
vinkone sekä tietenkin kaikki 
tarvittavat lisälaitteet ja ko-
neet tilan pyörittämiseen.

– Pienimuotoista urakoin-
tia olen tehnyt lähialueella 
kaivinkoneella ja traktoreilla 
metsäautoteiden jäädytyksiä 
ja talvikunnossapito Metsä 
Group Simon alueella.

Maatalousyrittämisen li-

säksi tai sen myötä Tuomo 
Leinonen on mukana lukui-
sissa luottamustehtävissä, 
niin kunnallisissa kuin eri 
järjestöissä. Hän on kunnan-
valtuutettu ja kunnanhalli-
tuksen jäsen, kuuluu Lappia 
yhtymävaltuustoon ja on 
kunnanhallituksen edusta-
ja sivistyslautakunnassa. Jär-
jestöpuolella Tuomo johtaa 
MTK Simoa puheenjohta-
jana, kuuluu MTK:n Lapin 
johtokuntaan ja on MTK:n 
valtuuskunnan jäsen. Lisäk-

si hän toimii 4H-Simon halli-
tuksen puheenjohtajana.

Kahden lapsen isällä pitää 
kiirettä ehtiä kaikkeen, mutta 
siitä huolimatta hän haluaa 
tukea myös Simon Yrittäjien 
toimintaa, kuulumalla myös 
yrittäjäjärjestöön.

– Aika on usein kortilla, 
mutta kotona ollessani pyrin 
olemaan myös läsnä, enkä 
vain paikalla. MTR

Tilan rehusiilot on täytetty itse tuotetulla tuorerehulla.
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Simon Yrittäjillä 41. toimintavuosi
Yrittäjien kanssa Kärppäot-
teluun Oulussa. Helmikuus-
sa kokoustimme jäsenten ja 
kunnan edustajien kanssa 
suunnitellen muun muassa 
Talviriehaa ja Talvitansse-
ja maaliskuulle. Korona pi-
lasi kuitenkin suunnitelmat. 
Maaliskuussa toteutettiin 
Simo Yrittää lehti yhteistyös-
sä IiSanomien kanssa ja sen 
liitteenä. 

Valitettavaa on se, että 
monelta yritykseltä lock 
down vei työt tai ainakin 
vähensi niitä. Yritimme ja-
kaa tietoa avustuksista yms. 
Kunnalta moni olisi toivo-
nut aktiivisempaa yhteistyö-
tä yrittäjiä kohtaan vaikeassa 
tilanteessa ja apua hakemuk-

sien kanssa. 
Huhtikuussa saimme su-

ru-uutisen pitkäaikaisen 
aktiivijäsenemme Leena Hil-
tulan menehtymisestä vaike-
aan sairauteen.

Syksyllä kokoustelim-
me rennommissa merkeissä 
Pappilan rannassa mukana 
kunnan ja Lapin yrittäjien 
edustajia. Syksylle suunni-
teltua 40-vuotisjuhlaa ei voi-
tu pitää koronarajoitusten 
vuoksi. Perinteinen joulu-
kuusilahjoitus vietiin kun-
nantalon pihalle valoineen.

Simon Yrittäjät hallitus 

Lehden kustantaja:  Simon Yrittäjät ry
Toimituskunta Marko Veittikoski, Anu Veittikoski,
 Niina Veittikoski, Matti-Tapio Rissanen, 
 Heimo Turunen
Ilmoitukset: Simon Yrittäjät, Pauli Tiiro
Sivun taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

SIMOYrittää I/2021

SIMO

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

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

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

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

Tuomo Böök
Rakennus ja saneeraus Tuomo Böök Ky
0400 657 381
tuomobook@gmail.com 

Simon Yrittäjät Hallitus 2021
Tauno Johansson 
T:mi Tauno Johansson
0400 675 381
taunojohansson@pp.inet.fi 

Hanna Tikka
LVI- ja Saneeraus Mika Tikka Ky
040 766 2703
hannatikkka@gmail.com
 
Jari Vilmi
Jari Vilmi Oy
0400 494 959
jarivilmioy@gmail.com

Jukka Vilmi
Rakennus J. Vilmi
044 323 8375
jukka.eemeli@hotmail.com

Kokoustelua loppukesästä Pappilan saunalla

Joulukuusen laittoa, on vähän huono kuva. Anu Veittikoski, Tau-
no Johansson poikansa kanssa, Pertti Ylitalo

Vuoden 2020 simolainen yrittäjän palkitsemistilaisuus kunnantalolla. Vas.lähtien nimet Simon yrittäjien edustajat Pertti Ylitalo ja Anu 
Veittikoski, Tauno Johansson, Kunnan edustajat:Martti Ruotsalainen, Vivi Marttila, Helena Hamari

Simoniemessä Pappilan rannassa kokousteltiin. Kuvassa Lapin 
yrittäjien pj Marko Vuorinen ja simon yrittäjien Hanna Tikka

Uusi puheenjohtaja, Marko Veittikoski, työntouhussa

Simon Yrittäjillä vuosi 2021 
on yhdistyksen 41. toiminta-
vuosi. Korona sekoitti viime 
vuonna suunnitellut 40-vuo-
tisjuhlat, joita ei siis voitu jär-
jestää.

Yhdistyksen tavoitteena 
on yrittäjien vaikutusmah-
dollisuuksien lisääminen, 
yrityspalvelujen ja kunnan 
elinvoimaisuuden lisäämi-
nen. Toimimme linkkinä 
paikallisesti oman kunnan 
ja jäsenyritysten välillä. Yh-
distyksen toiminnassa to-
teutetaan Suomen Yrittäjien 
valtakunnallisia ja Lapin 
Yrittäjien alueellisia tavoit-
teita. 

Varoja kerätään jäsen-
maksuilla ja järjestämällä ta-

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

Hankimme uusia jäse-
niä sekä tapaamalla yrittäjiä 
että valtakunnallisen Lapin 
Yrittäjien Call Center-pal-
velun kautta. Tällä hetkellä 
jäsenyrityksiä on 43. Tapah-
tumia järjestämme muiden 
yhdistysten ja Simon kunnan 
kanssa.

Toimintaa koronasta  
huolimatta
Viime vuonna tammikuus-
sa teimme retken Kemin 
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Kotieläinpuisto Arkadia Si-
mon Maksniemessä avau-
tui yleisölle kesäksi 2016. 
Yrityksen omistavat Samu-
li Myllyneva ja Päivi Ruot-
salainen. Kesällä toiminta 
painottuu kotieläinpuis-
ton ympärille ja ryhmillä on 
suuri merkitys puiston kävi-
jämäärissä. Kesällä kotieläin-
puistosta löytyy noin 70 eri 
eläinlajia, joukossa eksoot-
tisempiakin eläimiä kuten 
papukaijat, laamat, emut ja 
aasit sekä kameli.

Kesällä 2017 yritykses-
sä tehtiin päätös satsata 
voimakkaasti myös talvimat-
kailuun. Jouluksi 2017 avau-
tui komea kotarakennus, 
jossa on 60 asiakaspaikkaa 

Kotieläinpuisto Arkadiassa suunnitellaan 
jo koronan jälkeistä aikaa

sekä 12 paikkaa kodan kes-
kellä olevan kotakeittiön ym-
pärillä. Kodan katossa olevat 
revontulet luovat kotaan ko-
dikkaan lappimaisen tun-
nelman. Kodan ympärillä 
olevassa poropuistossa ma-
jailee poroja. Maastosta löy-
tyy poroajeluille reitit sekä 
reittien lähtöpaikalta tiettä-
västi maailman ainoa neljän 
tuulen laavu.

Kulunut vuosi on koro-
nan vuoksi ollut Arkadialle 
tunteiden vuoristorataa.

– Talvimatkailu laajeni 
nopeasti. Ensimmäisellä tal-
vikaudella matkailijoita vie-
railu kolmestakymmenestä 
maasta, toisena lähes seitse-
mästäkymmenestä ja viime 

talvena lähes sadasta, ennen 
kuin korona pysäytti kaiken, 
Samuli kertoo.

Kesä oli kotieläinpuistos-
sa vilkasta aikaa ja kaikki 
näytti taas hyvältä.

– Kotimaanmatkailijoi-
ta oli paljon liikkeellä ja 
Etelä-Suomesta Norjaan mat-
kanneet pysähtyivät ilahdut-
tavasti meillä, Päivi kuvailee 
hyvin sujunutta kesäkautta.

Koronan toinen aalto ja 
sen myötä tulleet matkus-
tusrajoitukset iskivät kovaa 
yritykseen, jonka asiakkais-
ta talvikaudella 95 prosenttia 
koostuu ulkomaalaisista.

– Tällä talvikaudella meil-
lä on vieraillut matkailijoi-
ta vain kolmesta maasta. 

Suomalaisten lisäksi parista 
muusta maasta kotoisin ol-
leet vierailijat ovat pitkään 
Suomessa olleita. Yhtään 
muusta maasta Suomeen tul-
lutta turistia ei tänä vuonna 
ole Arkadiassa käynyt, yrit-
täjäpariskunta toteaa.

Arkadiassa ei kuitenkaan 
ole vaivuttu synkkyyteen, 
vaan rohkeasti katsottu koro-
nan jälkeiseen aikaan. Mön-
kijäradalla pikkuvierailijat 
ovat päässeet poropuiston 
kupeessa kokemaan vauhdin 
hurmaa ja talvieläinpuistoa 
on pidetty avoinna muuta-
mana viikonloppuna.

– Haluamme tarjo-
ta vierailijoille monenlais-
ta puuhaa ja aktiviteettia. 

Uskomme kehityskaarem-
me olevan vasta alussa. Siksi 
suunnitelmissamme on ma-
joitustoiminnan aloittami-
nen ja uuden saunaosaston 
rakentaminen merenrantaan, 
kivenheiton päähän koti-
eläinpuistosta. Saunaosaston 
ympärille on tulossa paljun 
lisäksi monenlaista merellis-
tä toimintaa polkuveneistä 
kanootteihin ja paljon muu-
ta, Samuli paljastaa yrityksen 
uusista suunnitelmista.

Päivi puolestaan toteaa 
laajennusten tarjoavan hyvät 
mahdollisuudet erilaisten 
hyvinvointipakettien suun-
nittelemiseen ja tarjoamiseen 
yritysten työhyvinvointipäi-
vien ohjelmaksi.

– Paketteihin voidaan 
liittää tarvittaessa, vaikka 
verkkokalastusta tai pilkki-
reissua.

Arkadia on tehnyt aiem-
pina kausina kiinteää yh-
teistyötä Kemissä toimivan 
ohjelmapalveluita tarjoavan 
Sea Lapland Safariksen kans-
sa. Päivin ja Samulin haa-
veena on ollut tuottaa itse 
vastaavia ohjelmapalveluita, 
joten heidän oli helppo tart-
tua tilaisuuteen yrityksen 
tultua myyntiin.

– Yrittäjänä on pakko us-
koa parempiin aikoihin ja 
olla valmiita epidemian hel-
potuttua. Siksi rohkenimme 
yrityskaupat tehdä. Molem-
mat yritykset jatkavat it-

Talvimatkailussa poropuistolla ja poroilla on suuri merkitys Kotieläinpuisto Arkadialle. 

senäisinä yrityksinä, joita 
kehitämme tarjoamaan mah-
dollisimman hyvin matkai-
lijoiden tarpeisiin vastaavia 
tuotteita.

Sea Lapland Safariksen 
kaupassa he ostivat yrityk-
sen liiketoiminnat, netti- ja 
varaussivustot sekä huomat-
tavan määrän kalustoa.

– Moottorikelkat, reet, 
ajopuvut, kypärät, lumiken-
gät, metsäsukset ja paljon 
muuta tulivat kaupan muka-
na. Mönkijät ja vesijetit eivät 
tässä vaiheessa kuuluneet 
kauppaan, Samuli kertoo.

Ohjelmapalveluita tuotta-
van Sea Lapland Safariksen 
toimisto ja pukimo tulevat 
jatkamaan Kemissä, Maks-
niemeen tullessa toisen safa-
reille lähtöpaikan.

– Tästä on helppo läh-
teä kelkkailemaan merel-
le ja esimerkiksi Iijokisuulle 
on vain 45 kilometriä. Suun-
nitelmissa onkin yhteistyön 
kehittäminen Iihin päin ruo-
kapalveluiden ja vastaavien 
osalta. Yhteistyötä paikallis-
ten yritysten kanssa on muu-
tenkin tarkoitus kehittää ja 
laajentaa. Joskushan ajat pa-
ranevat ja turistit alkavat 
taas liikkua.

Parannusta Päivi ja Sa-
muli toivovat Simon kelkka-
reitteihin ja etenkin rautatien 
alituspaikka olisi kiireelli-
nen saada aikaan. Näin mah-
dollistettaisiin turvallinen 
kelkkailu ja safarien järjestä-
minen Simosta sisämaahan.

– Paikallisena safa-
riyrityksenä haluamme 
tuoda matkailijavirtaa ni-
menomaan Simoon ja Maks-
niemeen. Talvimatkailu on 
nousussa ja oleellinen osa 
sitä ovat sekä poro- että kelk-
kasafarit. MTR

Päivi Ruotsalainen ja Samu-
li Myllyneva ovat hankkineet 
Sea Lapland Safaris ohjelma-
palveluyrityksen. Yrityskaupan 
myötä tulleista moottorikel-
koista yksi oli Kotieläinpuisto 
Arkadian poropuiston kodan 
luona ja sai Lulu koirankin ihai-
lemaan komeaa menopeliä. 

Arkadia junior racing-radalla alle 12-vuotiaat voivat tuntea vauhdin hurmaan pikkumönkijöillä.
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www.hvm.fi Karjalahdenkatu 28, 94600 KEMI  |  Puh. 0400 694 286

Teräsponttityöt
Rakennusten purkutyöt
Maarakennuksen 
kokonaisurakointi
Purkumateriaalien 
kierrätys

Puukauppaa ja
metsäpalveluita

Tällä hetkellä kysyntää on sulanmaan aikana korjattavista ainespuu- 
leimikoista. Meiltä saat myös kattavat metsänhoito- ja uudistamispalvelut. 
Omistajajäsenille tarjoamme lisäksi muita monipuolisia jäsenetuja sekä 
kannattavat sijoitusmahdollisuudet. Metsäasioita voit hoitaa sähköisesti 
Metsäverkossa www.metsaverkko.fi tai ottaa yhteyttä paikallisiin 
metsäasiantuntijoihimme:

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

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

SIMONTORI

Oman kylän kauppa

PAIKALLINEN 
JA PALVELEVA

TERVETULOA 
MEILLE!

ma-la 8-21
su 10-21

Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

Pohjoiset taimet Simosta
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 045 110 9012!
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

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

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

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

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

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

terveyspojat.fi

Apunasi hyvän elämän arjessa

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

IIN TYÖOSUUSKUNTA
Luotettavaa ja tuttua siivoustoimintaa, 

asiointia, pyykinpesua ym. kodinhoitoapua

040 828 9497
Huhtikuja 24, 91100 Ii 
Muista kotitalousvähennys

SIIVOUSPALVELUT • KODINHOITOPALVELUITA

040 576 8856
Särkiperäntie 44 
91100 Ii

Parturi-kampaamo Tango

Tervetuloa!

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

08 4156 3882 
Vääränpolku 13, 91100 Ii

kuvastin@luukku.com

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Vuoden 2020 tilikauden yli-
jäämä on Iin kunnan tilin-
päätöksessä 1 122 724 euroa. 
Kun tämä lisätään taseessa 
aiemmin olleeseen edellis-
ten vuosien ylijäämään 1 701 
113 euroon, kertynyt ylijää-
mä 31.12.2020 on 2 823 838 
euroa.

Tilinpäätösasiakirjassa 
kunnanjohtaja toteaa kat-
sauksessaan muun muassa 
seuraavaa:

”Valtio oli viime vuon-
na anteliaalla päällä. Kun- 
tien valtionosuuksiin teh- 

Iin tilinpäätös 2020 reilusti ylijäämäinen
tiin merkittävä tasokoro-
tus jo ennen koronaa. Ko-
ronan vaikutukset kuntien 
talouteen päätettiin val-
tion toimesta kompensoi-
da täysimääräisesti. Nämä 
päätökset käänsivät kunta-
talouden edellisen vuoden 
historiallisen heikosta tulok-
sesta huomattavasti parem-
paan. Koko kuntatalouden 
tilikauden tulos oli tilinpää-
töstietojen perusteella noin 
1,659 miljardia euroa posi-
tiivinen, kun vuonna 2019 
vastaava luku oli negatii-

vinen noin 0,3 miljardia 
euroa. Tilikausi oli negatii-
vinen vain 27 kunnassa, kun 
vuonna 2019 tulos oli nega-
tiivinen 230 kunnassa. Valti-
onosuuksien lisäksi kuntien 
taloustilannetta paransi se, 
että verotulot nousivat ehkä 
vähän yllättäenkin. Vielä 
kesällä tilanne näytti vero-
tulokertymän osalta huonol-
ta, mutta loppujen lopuksi 
koronan vaikutukset vero-
tulokertymään jäivät vähäi-
siksi. Samaa tarinaa kertoo 
viime vuoden tilinpäätös 

Iissäkin. Valtionosuudet 
nousivat peräti 6 miljoo-
naa euroa ja verotulot 553 
000 euroa. Vuosikate nousi 
5 miljoonaan euroon, jossa 
kasvua edelliseen vuoteen 
4,7 miljoonaa. Tilinpäätös 
on ylijäämäinen 1,1 miljoo-
naa euroa ja toimintameno-
jen kasvu oli 1,9 prosenttia 
(kunnissa keskimäärin 1,7 
prosenttia). Johtopäätökse-
nä voikin sanoa, että viime 
vuosi oli taloudellisesti hyvä 
vuosi. Viime vuoden inves-
toinnit olivat yhteensä 4,7 

miljoonaa euroa. Suurin in-
vestointi oli uusi Alarannan 
koulu, joka saatiin valmiik-
si loppuvuonna. Investointi-
tarve on pienenemään päin, 
hyvä niin. Vaikka korona-
vuosi antoikin hengähdys-
aikaa, niin näyttää siltä, 
että taloussuunnitelmakau-
si eli vuodet 2021 - 2023 
tulevat olemaan taloudelli-
sesti vaikeita. Talousarvio 
2020 on vuoteen lähdettä-
essä 2,6 miljoonaa euroa 
alijäämäinen. Talouden ta-
sapainottamistyö jatkuu. 

Rakenteellisia uudistuksia 
on välttämätöntä tehdä.”

Kunnanhallitus käsitte-
li Iin kunnan tilinpäätös-
tä 2020 kokouksessaan 29.3. 
hyväksyen ja allekirjoitta-
en tilinpäätöksen. Tilinpää-
tös annetaan tilintarkastajan 
tarkastettavaksi sekä saate-
taan tarkastuslautakunnan 
käsittelyn jälkeen kunnan-
valtuuston hyväksyttäväksi 
kesäkuun loppuun mennes-
sä. MTR
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Kunnan päätös säästösyis-
tä siirtää suuret tapahtumat, 
kuten Kuivaniemen Pitäjä-
markkinat ja Kuningasjätkä, 
järjestöjen vastuulle, poiki 
valtuustoaloitteet kunnan jat-
kamisesta tapahtumien jär-
jestäjänä. 

Kuivaniemen Pitäjämark-
kinoiden kustannukset kun-
nalle ovat olleet 17 300 euroa 
vuonna 2019. Kustannuksia 
ovat muun muassa esiinty-
jäpalkkiot, juontajapalkkiot, 
äänentoisto, matkat, ruokai-
lut, majoituskulut, luvat, jä-
tehuolto, ilmoituskulut, 
yhdistyksille maksettiin lii-
kenteenohjauksesta, järjestyksen-
valvonnasta, yövalvonnasta, 
kuljetuksista ja ensiaputoi-
minnasta. Kuningasjätkä-ta-
pahtuman osalta vastaavat 
kulut olivat 4 900 euroa.

Iin kunnanvaltuusto on 
talousarviokokouksessaan 
7.12.2020 päättänyt, että ”Ku-
ningasjätkä, Kuivaniemen 
markkinat ja Iijokipyöräily 
siirretään yhdistysten hoidet-
tavaksi ja yhdistyksiä avuste-
taan toiminnassa”. Päätös on 
perustunut siihen, että nämä 
tapahtumat ovat vieneet pal-
jon vapaa-aikapalveluiden 
henkilöstöresurssia, ja rahaa. 
Lisäksi se on ollut epätasa-ar-
voista.

– Kun instituutissa etsittiin 
säästökohteita vuoden 2021 
talousarvion käsittelyn yhte-
ydessä, mietittiin, säästetään 
joko avustusmäärärahois-
ta ja/tai tapahtumamäärä-
rahoista, koska ne eivät ole 
lakisääteisiä. Keskustelus-
sa päädyttiin siihen, että 
säästetään tapahtumamää-
rärahoista ja säilytetään 
avustusmäärärahat ennal-
laan, jotta yhdistyksiä voi-
daan avustaa merkittävästi 
tapahtumien järjestämäises-
sä, hyvinvointijohtaja Tarja 
Rahkola kertoo.

Lisäksi instituutin vapaa-
aikapalveluiden työnteki-
jöitä on tapahtumassa ollut 
töissä 4-5 henkilöä markki-
noiden aikana keskiviikos-
ta seuraavan viikon tiistaihin 
aamusta iltaan eli kuusi työ-
päivää. Lisäksi markkinoita 
on valmisteltu tammikuus-

Kunta ei järjestä Kuivaniemen 
Pitäjämarkkinoita eikä  
Kuningasjätkää

ta alkaen arviolta päivä/
viikko (vapaa-aikapäällik-
kö, vapaa-aikasihteeri ja hy-
vinvointikoordinaattori) eli 
valmisteluun on käytet-
ty paljon aikaa. Tästä syys-
tä markkinoista on syntynyt 
lisähenkilöstökuluja ja osa 
henkilöstöstä on ollut pit-
kään pois töistä. Kesäloma on 
ollut loppukesällä/syksyllä, 
jolloin työntekijän olisi tärke-
ää olla tekemässä varsinaista 
perustyötään. Sama on kos-
kenut myös Kuningasjätkä-
tapahtumaa ja valmistelua, ei 
kuitenkaan yhtä suurella pa-
noksella.

Ii-instituutti -lautakun-
ta käsitteli valtuustoaloit-
teiden vuoksi Kuivaniemen 
Pitäjämarkkinoiden ja Ku-
ningasjätkä-tapahtuman jär-
jestämistä kokouksessaan 
24.3. Hyvinvointijohtajan 
päätösesitys oli ” Ii-instituutti 
-lautakunta päättää, että kun-
ta ei järjestä Kuivaniemen pi-
täjämarkkinoita kesällä 2021 
ja vuoden 2022 talousarvion 
käsittelyn yhteydessä pääte-
tään järjestääkö kunta sekä 
Kuivaniemen Pitäjämarkki-
nat että Kuningasjätkä -ta-
pahtuman vuonna 2022.”

Lautakunnan käsittelyssä 
Aili-Marja Alaraasakka esitti 
Jarkko Kärjen kannattamana, 
että Ii-instituutti –lautakunta 
päättää nimetä suunnittelu-
työryhmän, joka huhtikuun 
kuluessa tekee päätöksen, 
järjestetäänkö Kuivaniemen 
pitäjämarkkinoita kesällä 
2021 koronatilanne huomi-
oiden ja vuoden 2022 talous-
arvion käsittelyn yhteydessä 
päätetään järjestääkö kunta 
Kuivaniemen Pitäjämarkki-
nat vuonna 2022.

Suoritetussa äänestyk-
sessä päätösehdotus sai viisi 
ääntä (Pertti Huovinen, Sep-
po Keltamäki, Jussi Kurtti-
la, Johanna Jakku-Hiivala, 
Hilkka Kalliorinne) ja Ala-
raasakan esitys kolme ääntä 
(Aili-Marja Alaraasakka, Jari-
Jukka Jokela, Jaakko Kärki). 
Näin lautakunta hyväksyi 
hyvinvointijohtajan päätös-
esityksen äänin 5-3. Oili Kale-
va ei esteellisenä osallistunut 
asian käsittelyyn. MTR

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla on vuosittain ollut vetonaulana 
huippuesiintyjiä, kuten Eini vuonna 2019. Esiintyjistä on koitu-
nut kunnalle huomattavat kustannukset. Toisaalta he ovat saa-
neet väen liikkeelle ja Pitäjämarkkinoilla on ollut useita tuhansia 
markkinavieraita joka vuosi.

Vuoden 2021 Hyvä YVA-palkinto 
Yli-Olhavan tuulivoimahankkeelle

Yva ry on myöntänyt vuo-
den 2021 Hyvä YVA-
palkinnon Yli-Olhavan 
tuulivoimahankkeen ympä-
ristövaikutusten arvioinnil-
le. Hankkeesta vastaavana 
menettelyssä toimi Mega-
tuuli Oy, YVA-konsulttina 
Ramboll Finland Oy ja yh-
teysviranomaisena Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus. 
Hankkeen kaavamenettely 
ja ympäristövaikutusten ar-
viointimenettely toteutettiin 
YVA-lain mahdollistamana 
yhteismenettelynä. Kaavoi-
tuksesta vastaavana viran-
omaisena toimi Iin kunta.

Yva ry myöntää vuosit-
tain Hyvä YVA-palkinnon 
vaikutusten arvioinnin kan-
nalta ansiokkaasta menette-
lystä. Palkinto myönnetään 
menettelylle, jossa vaikutus-
ten arviointi on toteutettu 
esimerkillisellä tavalla jolla-
kin arvioinnin osa-alueella 
tai joka kokonaisuudessaan 
on ollut esimerkillinen, 
tuoden uusia käytäntöjä 
vaikutusten arvioinnin to-

teuttamiseen.
– Nyt palkittavassa me-

nettelyssä vaikutusten ar-
viointi ja Natura-arvioinnit 
ovat vaikuttaneet selkeäs-
ti hankkeen suunnitteluun 
ja sen reunaehtoihin. Vai-
kutusten merkittävyyden 
arviointi on tärkeässä roo-
lissa arviointiselostukses-
sa. Vaikutukset on arvioitu 
kattavasti, noudattaen mer-
kittävyyden arvioinnin 
periaatteita, Yva ry:n pal-
kintoraadin varapuheenjoh-
taja Niina Pirttiniemi kertoo.

Hän toteaa Yli-Olha-
van tuulivoimahankkeen 
yva-menettelyn erottuneen 
edukseen monella tapaa. 

– Selkeällä raportoinnil-
la merkittävät vaikutukset 
nousevat arvioinnissa hy-
vin esiin. Tässä hankkeessa 
YVA-menettely on erityi-
sen onnistuneesti toiminut 
suunnittelun apuvälinee-
nä ja hanke on kehittynyt si-
ten, että on saavutettu niin 
ympäristön kuin tekniikan-
kin kannalta toteuttamis-

kelpoinen kaavaratkaisu. 
Arvioinnissa on mahdolli-
suus seurata konkreettisten 
lieventämiskeinojen mer-
kitystä vaikutusten muo-
dostumiseen ja hankkeen 
suunnitteluun. 

YVA-menettelyn ja kaa-
voitusprosessin aikana vai-
kutusten lieventämiseksi 
on päädytty poistamaan al-
kuperäisestä suunnitel-
masta 18 voimalaa ja osaa 
voimaloista on siirretty ja 
/ tai madallettu. Vaiku-
tusten arvioinnin pääkoh-
dat ja ydinasiat on koottu 
arviointiselostukseen, jota 
täydentävät lukuisat erillis-
selvitykset.

Pirttiniemi kertoo pal-
kintoraadin käyneen läpi 27 
vuonna 2020 valmistunutta 
ympäristövaikutusten arvi-
ointia. Yli-Olhavan tuulivoi-
mahankkeelle myönnetty 
tunnustus on ensimmäinen 
tuulivoimahankkeelle myön-
netty Hyvä YVA-palkinto.

– Hienoa, että tuulivoi-
mahanke ja koko ala on saa-

nut tällaisen tunnustuksen. 
Alalla on pyritty tekemään 
mahdollisimman kattavia 
ympäristövaikutusten ar-
viointeja jo vuosia. Yli-Ol-
havan hankkeessa olemme 
tehneet huomattavasti pe-
rusteellisempaa selvitystyö-
tä, kuin mitä laki edellyttää. 
Maastopäiviä on kertynyt 
reilusti enemmän, toimitus-
johtaja Lauri Lammivaara 
Megatuuli Oy:stä kertoo.

Hän toteaa tuulimitta-
usten olevan alueella käyn-
nissä ja kesällä pystytetään 
toinen mittausmasto. Myös 
siirrettävä mittausyksikkö 
on tulossa kesän aikana.

– Olemme investoineet 
hankkeeseen jo lähes mil-
joona euroa. Tarkat tuuli-
mittaukset ovat edellytys 
investointipäätökselle.

Megatuuli uskoo pää-
sevänsä toteuttamaan han-
ketta aikaisintaan vuosina 
2024-2025. Rakennuslupa-
hakemusten valmistelu on 
alkamassa ja voimaloi-
den paikat tarkentuvat. Sa-
moin tie- ja sähköverkkojen 
tarkemmat suunnitelmat. 
Yli-Olhavan tuulivoima-
puistoon tulee 50 tuulivoi-
malaa.

– Olemme mallinnuk-
sissa huomioineet kaikkein 
meluisimmatkin voimalat, 
joita ei enää ole markkinoil-
lakaan. Niidenkään osalta 
melutaso ei ylittänyt asun-
tojen luona raja-arvoja ja 
vaikutusarvioinneissa todet-
tiin, että näilläkin voimaloil-
la meluvaikutukset jäävät 
vähäisiksi. Ovatko voima-
lat toteutuessaan haruk-
sellisia vai haruksettomia, 
tarkentuu voimalatyypin ti-
lausvaiheessa. Molempien 
osalta vaikutukset on tutkit-
tu, Lammivaara kertoo. MTR

Yli-Olhavan tuulivoimapuiston 50 tuulivoimalaa ko-
hoavat korkeammalle puiden yläpuolelle kuin Ol-
havan tuulivoimapuistojen voimalat. Ne lienevät 
toteutuessaan samaan korkeusluokkaa kuin Viinamä-
en tuulivoimalat.

Hyvä YVA-palkinnon saaneen Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa 
hankevastaavana on ollut Megatuuli Oy, joka saa varsinaisen palkinnon. Kunniakirjat luovutettiin 
myös muille hanketoimijoille kuten kaavoituksesta vastanneelle Iin kunnalle.
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www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla

Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

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

Iijoen kalatalousalueelle, 
mereltä Kuusamoon, ollaan 
valmistelemassa käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa vuosille 
2021-2029. Tavoite on järjes-
tää jokialueen kalavarojen 
ja kestävä käyttö perustu-
en parhaaseen käytettävissä 
olevaan tietoon. 

Iijoen kalatalousalue on 
yksi Suomen suurimmista 
ja eittämättä myös merkittä-
vimmistä ja monipuolisim-
mista kalatalousalueista. 
Kalatalousalueella on jäse-
ninä vesialueen vesialuei-
den omistajien edustajina 
74 osakaskuntaa, Metsähal-
litus ja PVO Vesivoima Oy, 
lisäksi edustus on valtakun-
nallisista kalatalous- ja luon-
nonsuojelujärjestöistä.

Monia Iijoen kalatalou-
teen liittyviä tekijöitä ei 
tunneta. Iijoen voimaloi-
den velvoitehoito, siihen 
kuuluva kalastotarkkailu, 
kalatiehankkeet, Iijokisopi-
mus, vesien laadun ja tilan 
seuranta tuovat kuitenkin 
perustan kalataloussuunni-
telman nykytilaosaan, jossa 
on tarkasteltu miten Iijoen 
vesistöalueen vedet ja kala-
kannat voivat. 

Suunnitelmaosassa hae-
taan ratkaisuja, miten kala-

Iijoen kalataloussuunnitelmaan 
etsitään ratkaisuja

kantojen ja vesien tilannetta 
pitäisi parantaa ja millä toi-
menpiteillä otetaan huomi-
oon kotitarve-, vapaa-ajan-, 
matkailu-, urheilu- ja am-
mattikalastus? Mitkä ve-
sialueet sopivat parhaiten 
näihin tarkoituksiin ja mi-
ten nämä tulisi järjestää? 
Vedenlaatu, valuma-alueet, 
vesistöjen kunto / -kunnos-
tukset, kalojen lisääntymi-
nen, kalatiet, kysymyksiä ja 
haasteita on monia. 

Suunnitelmaan on kirjat-
tu lukuisa määrä tavoitteita, 
joihin pyritään 10 vuoden ai-
kana. Tavoitteiden rinnalle 
on nimetty keinot kalatalou-
den edellytysten parantami-
seksi ja myös mittarit, joilla 
voidaan tarkastella tuloksia. 
Tavoitteissa tärkeällä sijal-
la on kalatiehankkeet, yhtä 
tärkeää ovat vesien laatu-
kysymykset, kalavarojen ja 
kalastuksen ylläpitäminen 
sekä lähikalan käytön edis-
täminen. Kalavarojen jär-
kevä hyödyntäminen on 
terveellistä, ekologisesti, ta-
loudellisesti ja sosiaalises-
ti kestävän käytön mukaista 
ilmastotyötä.

Käyttö- ja hoitosuunnitel- 
maa on valmisteltu kalata-
lousalueen hallituksen joh- 

dolla, käytännön teki-
jänä toimii Heikki Lai-
tala Eurofins Oy:stä. 
Suunnitelmaluonnos lähe-
tetään huhtikuussa kaikil-
le kalatalousalueen jäsenille 
lausunnolle ja kommentoi-
tavaksi Tämän jälkeen käyt-
tö- ja hoitosuunnitelma 
käsitellään kalatalousalueen 
yleisessä kokouksessa.

Kalatalousalueen hal-
lituksessa on edustus ka-
lataloustoimijoista ja 
kattavasti alueen eri osis-
ta. Suunnitelmasta voi ot-
taa yhteyttä myös suoraan 
hallituksen jäseniin. Hal-
lituksen kuuluvat pu-
heenjohtaja Jari Jussila, 
metsähallituksesta Kari Sa-
rajärvi, Pvo Vesivoima 
Oy:stä Jyrki Salo, virkistys-
kalastajista Vesa Rahikkala, 
ammattikalastajista Hannu 
Kaisto. Puolangalta halli-
tukseen kuuluu Mikko Kan-
niainen, Posiolta Reino 
Loukusa, Taivalkoskelta 
Olavi Kammonen, Pudasjär-
veltä Eero Oinas-Panuma, 
Siuruanjoelta Tuula Liika-
nen, Iistä Risto Tolonen.

Iijoen kalatalousalue
Jari Jussila, 
hallituksen puheenjohtaja

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

Maksamme reilun 
korvauksen

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

OLEMME SAANEET SOLARIS-LOMIEN 
TUETUN LOMAN 50 HENGELLE 

AJALLE 30.8.-4.9.2021. 

1969 Iin eläkeläiset ry

Lomapaikka on Kylpylähotelli Rauhalahti. 
Hakemuksia saa Iin Järjestötalolta 

maanantaisin ja torstaisin klo 12-13.30.

Hakemuksen voi tehdä myös netissä osoitteessa 
www.solaris-lomat.fi 

(mainittava ryhmän nimi Iin Eläkeläiset ry).
Hakuaika päättyy 30.4.2021. 

Loma on avoin kaikille, yhdistyksen jäsenyyttä ei tarvita.

Lisätietoja Kaarinalta p. 040 822 9274.
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Iin Hiihtoseuran hiihtokou-
lukausi päättyi 22.2. iloisissa 
tunnelmissa Illinsaaren hiih-
tomajan maastoissa. Innok-
kaat pikkuhiihtäjät kiersivät 
ryhmissä ennalta laaditun 
taitoradan ja maalissa odotti-
vat Iin Lions Clubin lahjoitta-
mat mitalit. Aikaa ei otettu ja 
hauskanpidon lomassa opit-
tiin uusia hiihtoon liittyviä 
asioita. Matkaan lähdettiin 
tasatyönnöin, matkalla pujo-
teltiin ja alitettiin esteitä. Lo-
puksi maalisuoralla otettiin 
loppukiri ennen palkinto-
pöydän luokse kurvaamista.

Hiihtokouluissa ovat oh-
jaajina toimineet Terhi ja Ve-

Ajattomat lastenhiihdot kruunasivat Ajattomat lastenhiihdot kruunasivat 
Iin Hiihtoseuran hiihtokoulukaudenIin Hiihtoseuran hiihtokoulukauden

Illan hämärtyessä jokainen 
hiihtäjä laittoi maalissa ter-
veysturvallisesti itse mitalin 
kaulaansa.

li-Hannu Pesämaa, Katariina 
Pyörälä, Niina Holmström, 
Patrik Mäenpää, Hilla Mäen-
pää ja Kari Holmström.

–  Lapsia on talven aikana 
ollut mukana 55. Viimeisel-
lä kerralla hiihdon saloihin 
tutustui 45 lasta, Terhi Pesä-
maa kertoo.

Lapsia on opastettu 10-
20 lapsen ryhmissä, eskarit, 
1-2 -luokkalaiset ja 3. luokka 
sekä vanhemmat. Hiihtokou-
lut alkoivat etähiihtokou-
luina ja koronarajoitusten 
keventyessä aloitettiin var-
sinaiset hiihtokoulut. Aluksi 
pakkaset peruivat muutamia 
opetuskertoja, joten varsinai-

sia hiihtokouluja ehdittiin to-
teuttaa viisi. 

– Iin hiihtoseura pyörittää 
vielä tälle keväälle juniorei-
den hiihtotreenejä ja harkka-
kisoja niin kauan kuin kelit 
sallivat. Viikon päästä maa-
nantaina tehdään vielä vii-
meinen etähiihtokoulu eli 
taitorata, jonka voi käydä 
kiertämässä yksin, kaverei-
den kanssa tai koko perheel-
lä. On kiva lopettaa siihen 
mistä talvi aloitettiin, Terhi 
kertoi lopuksi ja kiitti kaik-
kia talven aikana mukana ol-
leita. MTR

Ilman sauvojakin voi hiihtää ja pitää hauskaa.

Ilman sauvojakin voi hiihtää ja pitää hauskaa.

Ajattomissa lastenhiihdoissa matkalla myös pujoteltiin.

Joskus laduilla on ruuhkaa, mutta siitäkin selvitään yhteispelillä ilman laturaivoa.
Veli-Hannu Pesämaa vastaanotti Sauli Hämälän tuomat Iin Lions 
Clubin lahjoittamat mitalit hiihtokoululaisille.

Merikahffillan yrittäjä Mika 
Mäntynen ja Helsingistä koro-
na-ajaksi Simoon muuttanut, 
etälukiossa opiskeleva, Henna 
Lappi myivät kuumia munkke-
ja Simon keskustassa. 

Vasankarinrannassa sijait-
sevan Merikaffilan yrittäjä 
Mika Mäntynen oli kokei-
lumielessä saapunut Simon 
keskustaan paistamaan her-
kullisia munkkeja. Munk-
kien tuoksu houkutteli 
paikalle runsaasti ostajia ja 
viikonloppu alkoi monien 
kotona munkkeja nautiskel-
len.

– Meillä on Vasankaris-
sa pystytty toimimaan ko-
rona-aikanakin turvallisesti 
ja kahffilan pihapiirissä on 
ollut tilaa nauttia sisältä 
noutamansa herkut, Mika 
kertoo.

Kahffilassa onkin riittä-
nyt asiakkaita erinomaisia 
latuja hiihdellen ja auringos-

Kuumia munkkeja Simon keskustasta
ta nauttien.

Simon mummolassa lap-
suudessaan viihtynyt Mika 
kertoo olevansa paluumuut-
taja Simoon.

– Kesätöihin lähdin ete-
lään ja 28 vuotta sillä reis-
sulla vierähti. Kuutisen 
vuotta sitten palasin Simoon 
ja nyt avopuoliso Soile La-
pin kanssa pyöritämme Me-
rikahffilaa.

Yrittäjän haaveena on 
päästä kesällä paistamaan 
Vasankarin Merikaffilassa 
maivoja, joita kalastusreis-
sulla käydään mereltä pyy-
tämässä.  

– Nyt kuitenkin pais-
telemme munkkeja, jotka 
meille tulevat puolivalmis-

teina Meri-Lapin Munkkitu-
valta. Iso kiitos pitää antaa 
Munkkituvan Risto Nuora-
lalle, joka lainasi tarvittavat 
varusteet ja opasti alkuun. 
Se mahdollisti kuumien 
munkkien tuomisen tarjol-
le tänne kuntakeskukseen, 
Mika kiittelee yhteistyö-
kumppaniaan. MTR


