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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 569 €. Meiltä
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.ﬁ

Ammattitaidolla
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT
ym. kiinteistön remontit

IILÄINEN

Mauri Pirttikoski

IIN YRITTÄJÄT RY:N
TIEDOTUSLEHTI

Härmänkuja 63 Ii • Puh. 040 552 8510

www.mareki.fi

SYYSKUU 2/2022

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

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

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

www.sisustuspalvelu.fi

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

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

Rantakairan Sähkö Oy:n
osakekirjoja ja arvo-osuuksia.
Autamme myös perikunnan
papereiden selvittämisessä!

Soita!

P. 040 550 0048

Kanssasi
surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
värikkäät syksyn kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

FURKA

40

VUOTTA.
Hammaslääkäri
Elias Sundqvist

Hammaslääkäri
Olli Iivanainen

www.furka.fi

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

2

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 18.9.klo 10:00 Iin kirkko Pyhäpäivän aihe: Kiitollisuus, Toimittaa: Matti Kinnunen. Kanttorina: Markku Jaakkola, Kolehti:
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry.
Sanajumalanpalvelus - Rippikoulusunnuntai Su 25.9. klo 10:00 Iin kirkko.
Pyhäpäivän aihe: Jumalan huolenpito. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen. Kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: Katri Sillanpää, Nina Peltola, Kolehti: Oulun
hiippakunnan ystävyyshiippakunnan Tansanian luterilaisen kirkon Viktoriajärven Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen Lähetysseuran kautta.
Laulukerho To 15.9. klo 12:00 Iin seurakuntasali. Laulamme virsiä, koululauluja ja hengellisisä lauluja. Mukana kanttori.
Kirkkokuoro To 15.9., 22.9.,28.9. klo 18:15 Iin seurakuntasali. Kuoroon otetaan uusia laulajia.
Vauva- ja taaperoryhmä keskiviikkoisin klo 10:00 - 11:30 Iin Pappila.
Liikkari Ke 21.9., 28.9. klo 16:30 Iisi Areena. 1-3 -luokkalaisten liikkari Iisiareenan lohkossa 3. Kerhossa tutustutaan monipuolisesti eri lajeihin, leikitään
ja pelataan. Ilmoittautuminen Iin seurakunnan nettisivujen kautta. Mukana
nuorisotyönohjaaja Katri.
Lapsikuoro To 21.9.,28.9. klo 17:00 Iin seurakuntasali. Lapsikuoron syyskausi käynnistyy. Kaikki kuorosta kiinnostuneet 1-6 luokkalaiset ovat tervetulleita.
Iin perhekerho perjantaisin klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Toivonpolku 12.8.-30.9. on rukouspolku ja se lähtee Iin Pappilan portilta.
Polku kiertää Ruustinnan reitin ja reitin varrella on 12 hiljentymiskohtaa. Voit
kiertää reitinvapaasti.
Naistenpäivä La 24.9. klo 11:00 Iin seurakuntasali OlenNainen- naistenpäivä. Mukana evankelista Anne Pohtamo-Hietanen ja musiikkisihteeri Anna
Pöyhönen. Toivelauluhetki, luennot ja yhdessäoloa. Alkaa lounaalla klo 11.
Ennakkoilmoittautuminen ruokailuun ja kahvitukseen 21.9. mennessä Sanna
Karppiselle p. 040 7376955. Ruokamaksu 10 €.
Lasten syyskirkko Ma 19.9. ja ti 20.9. klo 09:30 Iin kirkko
Sururyhmään ilmoittautuminen Ke 7.9. -To 22.9. Sururyhmä on sinulle,
joka olet menettänyt läheisesi. Ryhmässä jaetaan suruun liittyviä ajatuksia ja
tunteita keskustelemalla yhdessä toisten samassa tilanteessa olevien kanssa.
Surun jakaminen toisten kanssa auttaa jaksamaan ja selviämään elämässä
eteenpäin. Yhdessä toisten kanssa turvallisessa ilmapiirissä luottamus elämään
vahvistuu. Ryhmä aloittaa ke 12.10. Kokoonnumme 7 kertaa. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Pekka pappi p. 040-777 6959.
10-synttärit Su 2.10. klo 12:00 Iin seurakuntasali. Tänä vuonna 10 vuotta
täyttävien yhteiset kymppisynttärit seurakuntatalolla 2.10. klo 12-14. Ilmoittautuminen 12.-25.9. seurakunnan nettisivujen kautta.
Nuortenilta To 15.9., 22.9. klo 17:30 Iin Pappila. Kaikille avoin, ohjelmallinen
ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 10-12
ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 078
tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta
www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 18.9.klo 12:00 Kuivaniemen kirkko Pyhäpäivän
aihe: Kiitollisuus, Toimittaa: Matti Kinnunen. Kanttorina: Markku Jaakkola,
Kolehti: Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry.
Sanajumalanpalvelus - Rippikoulusunnuntai Su 25.9.klo 12:00 Kuivaniemen kirkko Pyhäpäivän aihe: Jumalan huolenpito, Toimittaa: Matti Kinnunen,
Avustaa: Eija Savolainen, Katri Sillanpää, Nina Peltola, Kolehti: Oulun hiippakunnanystävyyshiippakunnan Tansanian luterilaisen kirkon Viktoriajärven
Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen Lähetysseuran
kautta.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 19.9.klo 10:30 - 12:00. Seurakuntakerho Aseman vanhustentalojen kerhohuoneessa. Mukavaa yhdessäoloa ja
kahvittelua, tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Seurakuntakerho Ti 20.9. klo 11:00) Oijärven kyläkirkko. Seurakuntakerho
Oijärven kyläkirkolla. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua, tervetuloa uudet
ja vanhat kävijät!
Kuivaniemen lasten syyskirkko To 22.9. klo 10:00 Kuivaniemen kirkko
Kuivaniemen perhekerho To 29.9. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali.
Sururyhmään ilmoittautuminen Ke 7.9. - To 22.9.2022. Sururyhmä on sinulle, joka olet menettänyt läheisesi. Ryhmässä jaetaan suruun liittyviä ajatuksia ja tunteita keskustelemalla yhdessä toisten samassa tilanteessa olevien
kanssa. Surun jakaminen toisten kanssa auttaa jaksamaan ja selviämään elämässä eteenpäin. Yhdessä toisten kanssa turvallisessa ilmapiirissä luottamus
elämään vahvistuu. Ryhmä aloittaa ke 12.10. Kokoonnumme 7 kertaa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Pekka pappi p. 040-777 6959.
10-synttärit Su 2.10.klo 12:00 Iin seurakuntasali. Tänä vuonna 10 vuotta
täyttävien yhteiset kymppisynttärit seurakuntatalolla 2.10. klo 12-14. Ilmoittautuminen 12.-25.9. seurakunnan nettisivujen kautta. Lisätietoja seurakunnan nettisivulta.
Diakoniatupa avoinna Ti 27.9. klo 11:00 Diakoniatupa. Tuvalla voi käydä
juttelemassa, kahvilla tai muulla seurakunnan toimintaan liittyvällä asialla.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 10-12
ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 078
tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta
www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
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Oijärven VPK:lle 5000
euron avustus
Oijärven Vapaaehtoinen Palokunta ry on saanut 5000
euron lahjoituksen LähiTapiolan kampanjan kautta. Seppo Tuohino Oijärven
VPK:lta kertoo, että tukea
haettiin uuden maastoajoneuvon hankintaan.
- Talvisin vapaapalokunnan tehtäviin kuuluu muun
muassa maastoon juuttuneiden ulkoilijoiden ja kelkkailijoiden auttaminen, joten
uudelle kelkalle on tarvetta.
Uudempi ja varmempi vehje
auttaa siihen, ettemme itsekin juutu maastoon autettaviksi, Tuohino kertoo.
Oijärven VPK:n toiminta on laajaa ja siihen kuuluu
muun muassa auttaminen
maasto- ja rakennuspalotilanteissa sekä tieliikenneonnettomuuksissa. Lisäksi
VPK ylläpitää nuorisotoimintaa, jossa paikallisille
nuorille opetetaan kodin
turvallisuus- ja ensiaputaitoja.
Seppo Tuohinon mukaan
avustuksilla
on
merkittävä rooli VPK:n toiminnalle. Vuonna 2016
VPK:lle rakennettiin nuo-

risoseuran tilojen yhteyteen
uusi talli Leader-rahoituksen ansiosta. Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta on
saatu myös avustusta dronen hankintaan.
- Joitakin hankintoja tehdään sitten tarpeen mukaan itse. Meitä on noin
kahdeksan henkilöä mukana ringissä ja kymmenelle
henkilölle meillä on sopimus Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa. Voisi
sanoa, että me olemme Suomen pienin VPK.
LähiTapiola
Pohjoisen
Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksia jaettiin syyskuun
alussa yhteensä 100 000
euroa 17 erilaiselle yleishyödylliselle toimijalle Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.
Pelastustoiminnan tukeminen ja edistäminen erityisesti haja-asutusalueilla on yksi
tärkeä tuen kohde. Lisäksi
tuen saajina oli tahoja, jotka
edistävät liikenneturvallisuutta sekä nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Jenny Kärki

Naistenpäivä Iin seurakuntatalolla olennaisten
asioiden äärellä lauataina 24.9.2022 klo 11.00-16.00

MUKANA EVANKELISTA ANNE POHTAMO-HIETANEN
MUSIIKKISIHTEERI ANNA PÖYHÖNEN

Ennakkoilmoittautumiset ja
erikoisruokavaliotiedot 21.9. mennessä
Sanna Karppiselle p. 040 737 6955.
Ruoka- ja kahvimaksu 10 euroa.
Kirjamyynti, kolehti naistyön hyväksi.
Tervetuloa!
Järjestää Iin seurakunta

Iin seurakunnassa haettavana

Toimistosihteerin määräaikainen virka 31.12.2023 asti
Tarkempi hakuilmoitus Iin seurakunnan kotisivulla osoitteessa:
www.iinseurakunta.fi (Avoimet työpaikat Iin seurakunnassa).
Hakemukset toimitetaan sähköisesti osoitteessa:
www.iinseurakunta.fi 26.9.2022 kello 15.00 mennessä.
Tiedustele lisää: kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 tai
talouspäällikkö Tapani Huhta p. 040 681 2815

Iin Energia nostaa
sähkönmyyntihintoja
Iin Energia nostaa sähkönmyynti hintoja 1.10. alkaen.
Suomessa on sähkömarkkinoilla poikkeuksellinen tilanne, joka jatkuu edelleen
ainakin keväälle 2023 saakka.
Sähkön markkinahintojen merkittävä nousu johtuu
mm. Venäjän sähköntuonnin
loppumisesta ja koska myös
kaasun vienti Venäjältä Keski-Eurooppaan on tyrehtynyt
lähes täysin. Myös Olkiluoto
3 ydinvoimalan käyttöönotto
viivästyy teknisten ongelmien takia. Iin Energia hankkii varsinkin talvikuukausina
suuren osan myymästään
sähköstä vapailta markkinoilta, koska omien tuotantoosuuksien määrä mm. Iijoen
vesisähköstä on yleensä pienimmillään juuri talvikuu-
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kausina.
Iin kunnassa on nykyisin
paljon tuulivoimaa, jossa Iin
Energia ei ole mukana eikä siten saa niistä sähköä. Näin Iin
Energia korottaa toistaiseksi
voimassa olevia hintoja 1.10.
alkaen. Uusi hinnasto löytyy
www.iinenergia.fi -sivuilta.
Vertailussa muihin sähkömyyntiyhtiöiden hintoihin
Iin Energia on edelleen edullisimmasta päästä. Olemme
pyrkineet lisäämään oman
tuotannon osuutta määrätietoisesti. Olemme mukana Olkiluoto 3 ydinvoimalassa ja
Lestijärvelle rakennettavassa
valmistuessaan Suomen suurimmassa tuulivoima puistossa.

Tilaa tuttu Kelataksi helposti ja nopeasti!
Paikallinen ja palveleva!

Iin Energia tiedotus

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

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
jäsenyritys
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

SEURAAVA IISANOMAT NRO 21 ILMESTYY KE 29.9.2022.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään
pe 23.9.2022 klo 11 mennessä.

HINNAT:
Etusivu
1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Hinta sisältää alv. 10%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm
mista
2 p 83 mm
Suurem sista
3 p 127 mm
k
u
it
o
ilm
4 p 170 mm
ous
kysy tarj
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko
keskiviikkoisin parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Hyi ku on makijaa,
sano Kakko-Jenni
nuuskasta.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka
on toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Eläkkeensaajilla valtakunnallinen
ongintakisatapahtuma Iissä
Iin kunnan tervehdyksen
esitti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela.

Eläkkeensaajien
Keskusliiton rannalta -ongintakilpailu pidettiin Iissä 1.9.
Käytännön
järjestelyistä
vastasi Iin Eläkkeensaajat.
Osallistujia oli Turusta Rovaniemelle. Ilma oli kylmä.
Napakka pohjoistuuli vei
kalat syvänteisiin ja saaliit
jäivät pieneksi. Kirjolohet
jäivät odottamaan uusia onkijoita. Tunnelma oli kuiten-

kin iloinen ja rento.
Kunnan
tervehdyksen
kisan alkuun toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Johannes Tuomela. Kiitokset
ansaitsevat tukijat ja talkoolaiset, jotka mahdollistivat
kilpailun onnistumisen.
TULOKSIA
Joukkuekilpailu:
Miehet alle 70 v. Kajaanin

eläkkeensaajat 1400 g.
Miehet yli 70 v. Keiteleen es
440 g.
Naiset alle 70 v. Kuivaniemen es 120 g.
Henkilökohtaiset voittajat:
Miehet: Alle 70 v. Risto
Rautiainen Kajaani 1312 g.
Yli 70 v. Heino Kolehmainen Iin es 249 g. Yli 80 v.
Antero Toppila Saarijärvi es

Iin elinvoimajohtajaksi Helena Illikainen
Iin kunnanhallitus valitsi 5.
syyskuuta elinvoimajohtajan vakinaiseen virkaan Helena Illikaisen. Virkaa haki
kolmetoista hakijaa ja valinta tehtiin yksimielisesti.
Elinvoimajohtaja toimii samalla Iin Micropolis Oy:n
toimitusjohtajana.
- Minut on toivotettu
lämpimästi
tervetulleeksi
Iihin töihin ja olen kuullut
paljon hyvää myös Micropoliksen ammattitaitoisesta väestä. Iihin on hyvä tulla
töihin!
Illikainen sanoo, että Ii
on ollut myönteisesti esillä julkisuudessa ja toki Ii on
tullut vähän tutuksi PohjoisPohjanmaan kuntakentällä
työskennellessä.
- Ii on kasvukunta, sijainti on loistava Oulun ja
Kemin välissä, Valtatien
Ja Iijoen varrella, Perämeren rannalla. Iillä on mahdollisuus hyötyä alueen

vahvuuksista ja Pohjoisen
isoista hankkeista. Iillä on
monesta näkökulmasta katsottuna paljon mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä,
mikä on innostava pohja
elinvoimajohtajana työskentelemiseen.
Vielä toistaiseksi Illikainen toimii Pyhäjoen kunnan
elinkeinojohtajana sekä Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n
toimitusjohtajana. Hän aloittaa Iin elinvoimajohtajana
näillä näkymin loka-marraskuun taitteessa.
Illikainen on koulutukseltaan arkkitehti sekä
kasvatustieteiden
maisteri. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa
Tyrnävän kunnan kehittämisjohtajana sekä aluearkkitehtina.
- Uskon, että aiemman
työkokemuksen ansiosta minulla on annettavaa Iin elinkeinoelämälle. Nykyinenkin

työ Pyhäjoella on ollut loistava työpaikka ja antanut
monipuolisesti
mahdollisuuksia kehittyä kunta-alan
ammattilaisena ja antanut
hyvät verkostot.
Hänen mukaansa yksi
tärkeä osa paikallisen elinvoiman edistämistä liittyy
toimiviin yrityspalveluihin,
joilla tuetaan sekä uusia että
jo olemassa olevia yrityksiä.
Jatkossa Iin elinvoimajohtajana Illikainen vastaa Iin elinkeinopolitiikan
strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta suoraan
kunnanjohtajan
alaisuudessa ja tiiviissä yhteistyössä hänen kanssaan.
Elinvoimajohtaja
edistää
kunnan kasvua ja vetovoimaa sekä sidosryhmäyhteistyötä, vastaa tulosalueen
toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudellisuudesta sekä
yhteentoimivuudesta kuntaorganisaatiossa.

Illikaisen perheessä on
kaksi aikuista lasta ja hänellä on kaksi kotia: toinen
Pyhäjoella ja toinen Oulun
Ritaharjusta. Oulun kodista
on vain 20 minuutin ajomatka Iin Micropolikselle.

Jenny Kärki

Helena Illikainen aloittaa Iin
uutena elinvoimajohtajana ja
Iin Micropoliksen toimitusjohtajana loka-marraskuun taitteessa.

323 g.
Naiset: Alle 70 v. Eija
Kaikkonen Kuivaniemen es
308 g. Yli 70 v. Terttu Kervinen Keiteleen es 262 g. Yli
80 v. Aili Senkin Oulun es
326 g.

Salme Tanninen
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Kosmetologipalvelut
•
•

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

NOPEA NOUTO!

• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

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

Kauneushoitola Outi

www.oulunromu.fi

PETRI HEIKKINEN

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Ripsipidennykset Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

VAIHTOLAVA! - OSTETAAN
PALVELUT
ROMUAUTOT JA
044 783 1121 METALLIROMUT!

Erikoishammasteknikko

Studio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT
Koulutettu hieroja,
Lymfaterapeutti
Pakanen Liisa

LAHJAKORTTI
HIERONTAAN.

puh. 045 877 6474 | Valtarintie 2 Ii
www.studiovoihyvin.fi

RYHMÄLIIKUNTA VALMENNUKSET ILMAJOOGA
HIERONTA JOOGA TANSSI TILAUSTUNNIT
WWW.TAFFII.FI INFO@TAFFII.FI P. 044 201 7778
VALTARINTIE 2, II

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat,
lahjakirjat ja muut asiakirjat.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu
Voit sopia tapaamisen myös kotiisi

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

IISANOMAT ILMESTYY
joka toinen viikko
keskiviikkoisin
parittomina viikkoina.

Luontoaiheet esillä taidenäyttelyssä Nätteporissa
Iin Nätteporissa on syyskuun ajan esillä paikallista
taidetta. Teokset ovat Saana
Mehtomaan tekemiä luontoaiheisia teoksia, jotka on
pääasiassa tehty akryylimaaleilla kankaalle.
Mehtomaa on Iin lukiossa kolmannella vuosiluokalla opiskeleva nuori neito.
Hän on harrastanut maalausta vuosia ja nyt pitää ensimmäistä taidenäyttelyään.
- Olen maalannut säännöllisesti vuodesta 2017
lähtien ja lukion kuvaamataidon kurssien lisäksi en
ole käynyt muilla kursseilla. Itse olen opetellut ja kokeilemisen kautta kehittänyt
omaa tyyliäni.
- Tauluissa on paljon vettä ja vuoristoja, ja ehdottomasti tärkein inspiraation
lähteeni onkin luonto. Jos

olen vaikkapa jossakin kävelemässä, otan valokuvia,
joihin sitten saatan palata maalatessa. Lopulta ne
maisemat kuitenkin tulevat
omasta mielikuvituksesta.
Luontoarvot ovat muutoinkin tärkeitä nuorelle taiteilijalle. Erityisen tärkeitä
luontokokemuksia on tullut
perheen yhteisiltä kesäisiltä lapin reissuilta, joita vielä
muutama vuosi sitten tehtiin säännöllisesti. JK

Syyskuun ajan Nätteporissa on
esillä Saana Mehtomaan tekemiä luontoaiheisia taideteoksia.

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN
JA YRITYKSIIN IISSÄ.
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Kaikenikäisten
fysioterapiaa
PALVELUMME MM.
• Kotikäynnit
• Hieronta
• Akupunktio
• Kelan vaativa
lääkinnällinen kuntoutus
• Vakuutusyhtiöiden
maksusitoumukset
• Toteutamme normaalisti myös yli
70-vuotiaiden fysioterapiaa

• Rakennuksien pohjatyöt
• Maa- ja piharakennustyöt
• Kone- ja kaivuutyöt
• Maa-ainestoimitukset
• Rantojen ja vesistöjen
kunnostuskaivuutyöt

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii

010 237700

Kela-tilaukset 0800 93150

Have a pause!
Stop at

II Finnish lunch

Chuan Yi

Fresh • Local • Healthy
Mo-Fri 10.30 - 13.30
Su
11 - 15
Micropolis Ii
Piisilta 1, 91100 Ii
www.chuanyi.fi

P. 044 529 1111

LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO VUODESTA 1989
Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu
3D-koneohjausmallit

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

www.pmpoy.com

TUTUSTU LASKURIIN:

Iilaakso.fi
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Työtä, työtä,
Luonto on asettanut meille vain yhden tavoitteen.., se
on lisääntyminen. Ennen lisääntymistä meidän kuitenkin pitää syödä ja kasvaa.
ja toki lisääntymisen välillä
ja sen jälkeen täytyy pysyä
hengissä ja pystyä elättää
toiminnan seurauksena syntynyt jälkikasvu.
En nyt tässä aio kirjoitella sen enempää lisääntymisestä enkä luonnosta, vaan
ajattelin keskittyä ennemmin hengissä pysymiseen.
Otetaan ajankohdaksi nykypäivä, mieluummin kuin
fossiilikausi.
Jotain pitäisi siis tukkia
suuhun, ja katto päänpäällä olisi ihan kiva. Työ on siis
välttämättömyys, ilman työtä jää ruoka tuottamatta, ja
talot rakentamatta. Työtä on
pitänyt tehdä aikojen alusta
saakka, ei ole ollut erikseen
yrittäjää tai työntekijää, eikä
ammattinimikkeitä. Nälkä
on kannustanut toimeliaisuuteen.
Onneksi nykyään työn
voi valita, ja valinnan varaa
riittää, suurinta osaa ammateista ei ole vielä edes kek-

ja työtä

sitty. Parhaassa tapauksessa
työ valitsee sinut, tätä sanotaan kutsumusammatiksi. Toki työtä se on omankin
peruna- ja kasvimaan hoitaminen, mutta pelkällä perunalla ei liene järkevää elää.
Tarvitaan jotain muitakin ravintolähteitä, siis työtä.
Yrittäjyys ja työnteko
ovat täysin sama asia. Molemmissa on sama tarkoitus,
elättää itsensä ja jälkeläiset,
olla yhteisölle hyödyllinen.
Ainoastaan vastuu ja vapaudet työssä, erottavat työntekijän ja yrittäjän. Meillä on
yhtä aikaa työttömyyttä ja
toisaalta pulaa työntekijöistä. Ongelma on ilmi selvästi
rakenteellinen sekä alueellinen, ja sitä on erittäin vaikea
korjata.
Iin kunta ja Iin Yrittäjät ry tiivistävät yhteistyötä työllisyysasian tiimoilta.
Tavoitteena on poistaa työllistämisen ja työllistymisen
esteitä. Kehitetään yhdessä
parempia ja helpompia kanavia kohti työtä tai yrittäjyyttä. Kunnasta löytyy jo
varsin hyviä palveluita työhön ja yrittäjyyteen, näitä

vaan ei ole vielä ihan löydetty. Meillä on siis vielä tehtävää, eli työtä. Kukapa tietää,
josko jonkin uuden innovaation myötä syntyy kokonaan uusi ammatti, tämä on
täysin mahdollista. Ja mitä
innovaatioihin tulee, näidenkään kanssa ei Iitä pidemmälle ensimmäisenä tarvitse
lähteä.
Työ on työtä, kuten yrittäjyyskin. Jos sopivaa työtä ei tahdo löytyä, saattaisi
yrittäjyys olla juuri sopiva
ratkaisu. Yrittäjyyteen on
monia eri teitä, ja yrittämistä voi harjoittaa monin eri
tasoin. Jos yrittäjyys kiinnostaa, ota vain rohkeasti
yhteyttä Iin yrittäjiin, tai Iin
Micropolikselle, apua ja tietoa on kyllä tarjolla.
Onneksi eletään tätä päivää eikä fossiilikautta, tarpeita on muitakin kuin
luonnon asettamat. Työtä
on mahdollista tehdä myös
vapaa-aikaa ja harrastuksia
varten.

Juha Kallio
Puheenjohtaja,
Iin Yrittäjät ry

Yrittäjyys ja työnteko ovat täysin sama asia. Molemmissa on sama tarkoitus, elättää itsensä ja jälkeläiset, olla yhteisölle hyödyllinen, sanoo Juha Kallio.

Verkostot yrittäjien tukena
Viime viikolla vietettiin
Yrittäjän päivää ja yrittäjät ovatkin juhlapäivänsä ansainneet! Kuten kaikki
tietävät, menneet vuodet eivät ole olleet kaikkien helpoimmat ja myös tulevaa
on vaikea ennustaa. Kaikki tämä vaikuttaa jaksamiseen sekä kysyy yrittäjiltä
kykyä, resilienssiä, sopeutua
ja uudistaa liiketoimintaansa
vastaamaan muuttuneisiin
tarpeisiin.
Usein työelämän muutoksia ja kysymyksiä puidaan kollegoiden kanssa.
Perinteisesti yrittäjillä ei kuitenkaan ole samalla tavalla kollegoita ja työkavereita
kuin palkansaajilla, kenen
kanssa jaetaan työelämään
liittyviä asioita. Tämä koskee myös työllistäviä yrittäjiä, koska omilla huolilla
ja murheilla ei usein haluta kuormittaa työntekijöitä.
Yrittäjät, alasta riippumatta,
ovat usein samankaltaisten
mahdollisuuksien ja uhkien
edessä ja pitkäänkin mielessä hautunut kysymys saattaa
saada vastauksensa toisen
yrittäjän kanssa puhuessa.
Vertaisuus ja vertaistu-
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ki korostuvatkin usein yrittäjien kohtaamisissa. Tämä
on tärkeää niin hyvinä, kuin
huonoina hetkinä. Yhdessä on mahdollista iloita onnistumisista
mahdollisen
riskinoton ja valtavan työmäärän jälkeen, tai yhdessä
voidaan miettiä, miten yrityksen suunta käännetään
voitollisemmaksi.
Paikalliset yrittäjäyhdistykset tarjoavat hienon mahdollisuuden tutustua muihin
alueen yrittäjiin. Paikallisyhdistykset tarjoavat tietoutta ja vaikuttavat paikallisesti
yritystoiminnan edellytyksiin sekä myös vapaa-ajalla
tapahtuvaa toimintaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on
Iin Yrittäjien liikuntaryhmä,
jossa yrittäjät pääsevät kohottamaan kuntoansa porukalla. Myös kansallisesti
voisin nostaa esiin Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Tampereella 21 – 22.10, joka on
hieno paikka tavata yrittäjäkollegoita ympäri Suomen!
Myös meiltä, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiltä löytyy
verkostoja erilaisiin tarpeisiin
ja tilanteisiin, tai eri kohtaan
yrittäjyyttä. Omat verkoston-

sa löytyvät niin yksinyrittäjille, nuorille yrittäjille kuin
senioriyrittäjille.
Kaikissa
verkostoissa edistetään myös hyvinvointia ja tästä hyvänä
esimerkkinä tuleva Nuorten
yrittäjien maksuton mökkireissu Rukalle 10-12.11.
Nuorten yrittäjien verkoston
puheenjohtajana toimii iiläinen valokuvaajayrittäjä Juho
”Salama” Tauriainen. Myös
sote-alan yrittäjät ovat kokoontuneet tiuhaan PohjoisPohjanmaan Yrittäjien koolle
kutsumana ja Parempaa bisnestä yhdessä -verkosto tarjoaa alustan tavata kaikkia
aktiivisia alueen yrittäjiä.
Verkostot tarjoavat aikuisiän
ystäviä, joissa toisilta opitaan ja jaetaan sekä yhdessä
onnistutaan. Ne myös mahdollistavat aitoja bisneksen
teon paikkoja.
Uutena verkostona meillä
on aloittanut Kasvuverkosto, joka koostuu alueen kasvuyrittäjistä. Tarkoituksena
on yhdessä taklata kasvuun
liittyviä haasteita esimerkiksi rahoitukseen ja henkilöstöjohtamiseen liittyen sekä
rohkaistua kasvuun. Verkos-

to on avoin kaikille kasvua
tavoitteleville yrittäjille. Kokoontumiset ovat kuukausittain eri teemoilla Oulun
seudulla, usein tapaamiset
ovat eri yritysten tiloissa.
Kasvuverkosto järjestää avajaistapahtuman 21.9 kello
14 - 16 Oulussa BusinessAsemalla, jonne myös iiläiset
yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita. Tapahtuman tarkempi ohjelma löytyy tämän
lehden mainoksesta.
Lisää tietoa tapahtumista
ja verkostoista löytyy sivuiltamme www.ppy.fi. Tilaa
myös uutiskirjeemme, niin
pysyt perillä yrittäjille ajankohtaisista asioista.

Syksyisin terveisin
Minna Paakkola
projektipäällikkö,
Hyvä pomo -hanke
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät ry

- Paikalliset yrittäjäyhdistykset
tarjoavat hienon mahdollisuuden tutustua muihin alueen
yrittäjiin, toteaa Minna Paakkola.
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METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Monipuolinen rakennusalan osaaja

Yrityskehittäjä Noora Huotari
Vuoden olen saanut luotsata upeaa elinkeinoyhtiön tiimiä. Kulunut vuosi on
opettanut paljon uusia asioita ja tänä aikana saatiin tehtyä Iin uusi kuntastrategia.
Strategian laadintaan osallistui suuri joukko kuntalaisia,
päättäjiä, virkamiehiä, kunnan työntekijöitä, yhdistysten edustajia ja yrittäjiä, tästä
erityinen kiitos kaikille, jotka
toivat näkemyksiä työn tekemiseen.
Micropoliksen
tiimissä olemme menneet vajaalla henkilöresurssilla, ja tämä
on saattanut näkyä aika
ajoin huonona tavoitettavuutena yrityspalveluissa.
Kunnan elinvoiman kantavana voimana ja kasvun tuojana näemme teidät yrittäjät,
jotka tuotte uusia työpaikkoja ja palveluita alueelle.
Kunnan tärkeänä roolina on
edesauttaa yrittäjien tarpeita joustavasti eteenpäin niissä asioissa, joissa kunta voi
olla apuna. Kuntastrategiaan
saatiin kunnianhimoisia tavoitteita, joilla parannetaan
kunnan palveluita yrittäjille. Kultaiselle 2050 -luvulle;
”Teemme Iistä Suomen nopeimmin yritysten tontti- ja
toimitilatarpeisiin vastaavan
kunnan” ja ”Uudistamme
yrityskehittämistä siten että
systeeminen muutos johtaa
iiläisten yritysten menestystarinoihin.”
Elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi saatiin hallintoja organisaatiomuutoksen
myötä kuntaan elinvoimajohtajan virka. Tehtävään
valittiin Helena Illikainen

ja hän toimii jatkossa myös
elinkeinoyhtiö
Micropoliksen
toimitusjohtajana.
Lämpimästi tervetuloa joukkoomme!
Henkilöresurssivahvistuksen myötä pääsen palaamaan
yrityskehittäjän tehtävään viimeistään vuoden vaihteessa
täydellä painolla. Uusi rahoituksen ohjelmakausi alkaa
Maaseuturahaston osalta ensi
vuonna ja odotamme kovasti näiden uusien tukien hakuohjeita.
Rahoituksista tullaan järjestämään infoja. Tärkeää on
edistää yrityksien erilaisia
kehitysprojekteja, joita alueemme yrityksillä on vireillä
investointien lisäksi kiitettävästi. Uusia yrityksiä on perustettu vuoden alusta 36.
Markkinatilanne haastaa
meitä tällä hetkellä hintojen
nousulla. Pientä lohtua tuo,
että Iissä saamme hyötyä
edullisemmasta energiasta
suhteessa muihin alueisiin,
mutta todennäköisesti nousua on edelleen energiasektorilla luvassa ja yritysten
energiatuelle on ollut kysyntää neuvonnassa.
Muuttuvassa
ympäristössä Iin yritysneuvonta on
yrittäjien tukena erilaisissa tilanteissa. Mikäli sinulle
tulee kysymyksiä ja tarvitset apua yrityksesi tilanteen
kartoittamiseen, olethan yhteydessä!

Syysterveisin
Noora Huotari,
Iin yrityskehittäjä, Iin
Micropolis Oy,
040 683 0541

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 asiantuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää:
www.observo.fi

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 asiantuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää:
www.observo.fi

Laattatie 1, 90830
Haukipudas.
Puhelin010
0106668
6668 510
510
Siika-ahontie
4, 90820
Kello. Puhelin
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Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510

Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Juha Kallio
Toimitus: Iin Lehti Oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385281
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537

Ilmoitusmyynti: Pauli Tiiro,
Heimo Turunen
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen
Lehtipaino Oy, Kajaani
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KESTOkouru
• Sadevesijärjestelmät
• Tikkaat

• Kattosillat
• Lumiesteet

Puh. 040 547 1562

Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

www.ilerak.com

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI
& HIERONTAPALVELUT
HIERONTAPALVELUT
KUNTOSALI &
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068
Kauppatie
12, Ii • P. 040 568 4068
www.iinkuntoklubi.fi

www.iinkuntoklubi.fi

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

Puukauppojen
aika on nyt!
Kotimaiset taitto-ovet

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

findoor@findoor.fi

www.findoor.fi

puhtaasti
tuulivoimalla

Puukauppa käy nyt vauhdikkaasti, tee oma puukauppasi hyvissä
ajoin ennen talvea. Meiltä saat myös kaikki metsänhoitotyöt
kilpailukykyiseen hintaan. Ota yhteyttä metsäasiantuntijoihimme
ja pyydä tarjous! www.metsagroup.com/metsaasiantuntija
Pekka Saario
Puh. 050 029 5102
Toimialueet: Simo
ja Kuivaniemi

www.megatuuli.fi

Matti Heinonen
Puh. 050 329 5744
Toimialueet: Ii eteläosa

Kyllä Metsä pitää huolen omistaan.
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Kunta ja yrittäjät aamukahvilla
Yrittäjän päivänä

Iin Yrittäjien puheenjohtaja Juha Kallio kantoi huolta yrittäjien
jaksamisesta.

Aamukahville kokoontui reilut kymmenen iiläistä yrittäjää.
Yrittäjän päivää vietetiin
maanantaina 5.9. ja tänä
vuonna päivän keskiössä ovat lapset ja nuoret, teemalla ”Jotta jokainen nuori
tahtoisi toimia yritteliäänä
yhteiskunnan jäsenenä”.
Iissä päivän vietto alkoi
kunnan ja yrittäjäyhdistyk-

sen yhteisellä lipunostolla
Nätteporin pihalla. Sen jälkeen siirryttiin aamukahveille Kahvila Iin Wanhaan
Haminaan. Kahvittelun lomassa käytiin vilkasta ajatustenvaihtoa ajankohtaisista
aiheista, joihin johdatteli Iin
kunnanjohtaja
Marjukka

Manninen.
-Alkuvuoden aikana Iihin on perustettu 36 uutta
yritystä. Yrittäjillä on tärkeä
merkitys kunnan kannalta
ja siksi yhteistyö on tärkeää,
Manninen totesi.
Hän kertoi kunnan pyrkivän
entisestään
terä-

vöittämään yhteistyötä ja
tiedonkulkua.
-Toisaalta
meillä
on
työttömyyttä ja toisaalta
työvoimapulaa. Tähän kohdanto-ongelmaan haluamme pureutua ja jakamaan
yrittäjille tietoa, missä kunta voisi olla yrittäjien tukena.

Kunnanjohtaja kertoi hyväksytyn
kuntastrategian
perustana olevan tuottaa hyvinvointia kuntalaisille kestävästi.
-Tähän liittyen käynnissä
on hallinnonuudistus, jolla
toiminnasta saadaan jäntevää, selkeää ja tehokasta.
Myös Iin Yrittäjien puheenjohtaja Juha Kallio uskoo yhteistyön voimaan.
-Yrittäjien jaksaminen on
koronan jälkeen koetuksella
muillakin kuin itselläni. On
hyvä olla turvaverkostoja ja

tietää, että kunnalta on saatavissa apua ja tukea, Juha
totesi.
Monien huulilla oli huoli
sähkönhinnasta. Iin Energia
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Koskela kertoi ymmärtävänsä huolet ja
vakuutti Iin Energian pitävän myymänsä sähkönhinnan niin kilpailukykyisenä,
kuin se vallitsevissa oloissa
on mahdollista. MTR

Kunnanjohtaja Marjukka Manninen korosti yhteistyön tärkeyttä kunnan ja yrittäjien välillä.

Lipunnoston jälkeen laulettiin Markku Koskelan johdolla Suomen kansallislaulu Maamme.

Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen ja Iin Yrittäjien puheenjohtaja Juha Kallio nostivat Suomen lipun Nätteporin lipputankoon.
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Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194
laitejasoitinhuolto@gmail.com

Tukes S2
sähköurakointipätevyys

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Ilmalämpöpumput • Maalämpö järjestelmät • LVI-työt

p. 040 4878364
lvionni@gmail.com

www.lvionni.fi

KONE- ja KAIVUTYÖ

ALASAARELA

Arto Alasaarela 0400 686 252
ITE HARTIKAINEN HINAA

MYÖS RASK AS K ALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16

Siellä missä tarvitset apua
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55-vuot

valmistumassa

Iin Yrittäjät ry toteuttaa historiikkikirjan ja Iin elinkeinohistoriikin
yhteistyössä
Iin Lehti Oy:n kanssa. Historiikkihanke on toteutumassa tämän vuoden aikana ja
paikallisille yrittäjille tarjotaan vieläkin mahdollisuutta
saada oma yritysesittelynsä
osaksi laadukasta kovakantista kirjaa.
Alun perin yrittäjäyhdistyksen hallitus ideoi kirjaa
jo 50-vuotisjuhlan kunniaksi
vuodelle 2016. Tekoprosessin varrella kirjan tekijäkin
vaihtui ja materiaalia kertyi monipuolisesti. Kokonaisuus laajeni käsittämään
myös Iin kunnan elinkeinohistoriaa, joka on luonnollisesti osa myös iiläisen
yrittäjyyden historiaa.
Tietolähteenä kirjassa on
käytetty muun muassa yhdistyksen omaa arkistoa, yhdistysrekisterin tietoja sekä
yhdistyksen toteuttamia tiedotusjulkaisuja, kuten Iiläinen-lehteä.
Yhdistysrekisterin
tietopalvelun mukaan Iin
Yrittäjät ry:n rekisteröintiajankohdaksi oli merkitty
13.5.1966 ja vuodesta 1999
lähtien rekisteriin oli tehty
lähes vuosittain sääntömääräiseen toimintaan liittyviä
ilmoituksia.
Harmillisesti Yhdistysrekisteristäkään
ei löytynyt tietoja yhdistyksen ”nukkumakaudelta” eli

vuosilta 1968–1982. Näitä
vuosia on lyhyesti kuvailtu
yhdistyshistoriikissa, mutta lisätietoja otetaan edelleen
vastaan, jos joltakin sattuu
löytymään.

Paikallisten
yritysten esittelyitä
Kirja sisältää historiatietojen
lisäksi nykyisen paikallisen
yrityselämän esittelyä. Kirjan teko rahoitetaan näiden
yritysesittelyiden myynnillä.
Yritysesittelyiden
hinta on alkaen 200 euroa +
alv. Hinta sisältää toimittajan tekemän haastattelun
sekä tarvittaessa myös valokuvauksen juttua varten.
Jutuissa voidaan esitellä yrityksen tuotteita, palveluita,
henkilöstöä tai vaikkapa historian vaiheita.
Yritysesittelyistä saa lisätietoa kirjan tekijöiltä: Arto
Tolonen 044 737 0214, Jenny Kärki 050 544 4462, jenny.
karki@gmail.com tai Heimo
Turunen 0400 385 281 info@
iinlehti.fi.

Jenny Kärki
Iin Yrittäjät järjestivät 80-luvulla messuja. Ohessa kuvia
vuoden 1984 Iin messujen
tunnelmista. Muun muassa
tällaisia kuvia löytyi Iin yrittäjien omasta kuva-arkistosta.

A.wiik

Traktoriurakointi

0405199866

kuljetusliike

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

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

Muun muassa Iiläinen -lehtiä on käytetty historiikin lähdeaineistona. Tässä Anna Turtisen arkistoista löytynyt ensimmäinen yrittäjäyhdistyksen julkaisema Iiläinen -lehti vuodelta 2000.

nro 2/2022

7

IILÄINEN

Suomalainen.
Paikallinen.
Yrittäjä.

Meillä
tankkaat vain
Suomessa
jalostettua
polttoainetta.
®

JÄPPINEN

Haminantie 2, Ii
p. 8173 835, 040 777 8365

www.merihelmiravintola.fi

Kosmetologi Leila Lyttisen unelma omasta kauneushoitolasta on toteutunut.

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

040 689 8380

Kauneuskulma Flow palvelee
Iin keskustassa
Toukokuun lopulla avautunut kauneushoitola, Kauneuskulma Flow on lyhyessä
ajassa löytänyt vankan asiakaskunnan Iistä ja lähikunnista. Yrittäjä Leila Lyttinen
kertoo oman kauneushoitolan perustamisen olleen

haaveenaan jo pikkutytöstä
saakka.
-Onhan tämä tietty unelmien täyttymys. Kosmetologi ammattina ja oman
kauneushoitolan perustaminen ovat olleet haaveeni jo
pitkään, hän toteaa viihtyi-

sää hoitolaan esitellessään.
Kauneuskulma Flow sijaitsee entisessä Osuuspankin kiinteistössä, osassa,
jossa aiemmin olivat pankin edustustilat. Remontissa tiloihin on saatu kaksi
hoitohuonetta, joista toiseen
Leila toivoo löytävänsä hyvinvointiyrittäjän vuokralle.
-Toimintamme voisivat
sopivasti tukea toisiaan, hän
vinkkaa tiloista kiinnostuneille.
Itse hän on keskittynyt
kasvohoitoihin, jalkahoitoihin, ripsipidennyksiin, karvanpoistoihin ja erilaisiin
vartalohoitoihin. Myös kuumakivihieronta kuuluu tarjottaviin palveluihin.
Kaikki hoidoissa käytettävät tuotteet ovat suomalaisia

Kaikki hoidoissa käytettävät tuotteet ovat suomalaista
luonnonkosmetiikkaa.

luonnonkosmetiikkatuotteita ja ne valmistetaan alusta
saakka Suomessa. Tuotteilla on tästä syystä avainlippu.
Leila Lyttinen asuu miehensä ja kahden koiransa
kanssa Iissä ja toteaa kotiutuneensa hyvin paikkakunnalle.
-Yritykseni on otettu hyvin vastaan ja tietynlainen
kanta-asiakaskunta on jo
muodostunut. On ihanaa,
kun asiakkaat kokevat saaneensa hyvää palvelua ja palaavat uudelleen hoitoihin.
Usein olen myös kuullut asiakkaan saapuneen jonkun
toisen suositeltua yritystäni. Kasvohoidot ja erityisesti ihon erilaiset ongelmat ja
niiden ratkaisut ovat suuri
intohimoni. Haluan auttaa
niin nuoria kuin vanhempiakin ihmisiä löytämään juuri
heille sopivat ihonhoitoratkaisut. MTR

www.ppy.fi

Iin Yrittäjät ry:n uusia jäseniä
Iin Yrittäjiin on liittynyt
vuoden 2022 aikana 13 uutta jäsentä:
Iin Hihna ja Teollisuuspalvelu Oy, Jarkko Terho,
Kedontie 12 Ii. Toimittaa,
asentaa sekä huoltaa eri te-

ollisuudenalojen kuljetus- ja
tehonsiirtohihnoja.
Iin Konepalvelu Oy,
Antti Pakanen, Karpalotie 1
Ii. Toimii maanrakennus- ja
maansiirtoalalla sekä tekee
traktoritöitä.

Jobetrak Oy, Jonne Karjalainen, Käyräntie 12 Ii.
Toimii maanrakennus- ja
maansiirtoalalla.
Juivicon Oy, Jussi Viljamaa, Piisilta 1 C-siipi Ii. Rakennusalan suunnittelu- ja

konsulttipalvelut yli 10 vuoden kokemuksella.
Karhun Kala ja Kortteeri
Oy, Christian Talman, Karhutie 34 Ii. Merikalastus, majoitustoimintaa sekä retki- ja
elämyspalvelua.
Kauneuskulma
Flow,
Leila Lyttinen, Haminantie
4 Ii. Tarjoaa kosmetologipalveluita ja -tuotteita.
Oulun LVI24h Service
Oy, Matti Jaara, Kuokkalantie 51. Yritys tekee lämpö-,

vesijohto- ja ilmastointiasennuksia.
Paulan Jooga & Hyvinvointi, Paula Harju Valtarintie 2 Ii. Yritys tarjoaa muun
muassa klassista ja urheiluhierontaa, äänimaljahoitoja
sekä muita hyvinvointipalveluita.
Raili Leinonen Tmi Rahkolantie 3 Ii. Terveysala.
Yrittäjä on koulutettu hieroja.
Sähköpaja Paavola, Arto

Uusia Iin Yrittäjien jäseniä muistettiin kevätkokouksessa kukkakimpulla ja toivotettiin tervetulleeksi yhdistyksen toimintaan.
Eetu Kaattari Industrial Pipe Service Oy, Esa Pakanen T:mi Kuningasjätkä, Klaus Häkkilä Kuljetus Häkkilä Oy, Paula Harju Paulan
Jooga&Hyvinvointi, Maria Rekilä Tulistop Oy ja Antti Pakanen Iin
Konepalvelu Oy

Paavola, Helmikuja 4 Ii. Yritys tekee sähköasennuksia.
T:mi Kuningasjätkä Esa
Pakanen Niemikuja 57 Ii as.
Metsätaloutta
palvelevaa
toimintaa.
Talotaitaja Ky, Pekka
Piispanen, Hallitie 4 Ii. Energiatehokasta hirsirakentamista. Yritys avustaa uuden
talon tai vapaa-ajan asunnon
hankkimisessa ja suunnittelussa.
WebKar Oy, Joni Karjalainen, Valtarintie 2 Ii.
Webkar on digitaaliseen
markkinointiin keskittynyt
mainostoimisto.
Iin Yrittäjissä on tällä hetkellä 138 jäsentä. Tervetuloa uudet jäsenet toimintaan
mukaan!
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Strategia luotsaa tietä kohti
vahvaa ja kestävää kasvua
Syksy on perinteisesti kunnissa talousarvion väännön aikaa. Toki se
on sitä myös yrityksissä, yhteisöissä
ja valtionkin tasolla. Budjetin teko ei
ole koskaan helppoa. Erityisen haasteelliseksi sen tekee tänä vuonna vähintäänkin kaksi asiaa.
Ensinnäkin elämme todella sumuista aikaa liittyen kustannuskehityksen ennustamiseen Ukrainan
sotatilanteen aiheuttaman energiakriisin ja inflaation poikkeuksellisen
nopean kasvun takia. Ennustamista ei helpota koronan jälkimaininkien vaikutukset.
Toinen iso epävarmuustekijä on
Hyvinvointialueen synty vuodenvaihteessa. Sen vaikutukset kuntatalouteen eivät ole vielä kovinkaan
selvät.
Erilaisia koelaskelmia valtionosuuksista on saatu, mutta ne eivät
ole lopullisia ja eri versiot poikkeavat toisistaan isosti. Yksi asia on
kuitenkin selvä. Rahaa on hyvin rajallisesti ja budjetti tulee olemaan
varsin tiukka. Meidän on myös tehtävä valintoja, kaikkea ei voi saada
ei ainakaan yhtä aikaa.
Valintojen tekemistä linjaa kevään aikana tehty strategiamme.
Strategiatyötä tehtiin useilla eri menetelmillä ja osallistumisen mahdollisuudet olivat laajat. Kiitos kaikille

teille, jotka osoititte kiinnostusta ja
olitte mukana. Strategiamme on varsin rohkea erityisesti kasvutavoitteiden suhteen. Näin toki pitää ollakin.
Haluammehan jatkossakin olla vielä
entistä vahvemmin ison naapurimme pohjoinen kirittäjä.
Haluamme olla vetovoimainen ja
aktiivinen vaihtoehto niin asukkaille, yrityksille kuin muillekin kumppaneille. Vahvan ja kestävän kasvun
lisäksi muut painopisteemme ovat
jatkossa luonnonläheinen Ii, henkinen hyvinvointi ja systeeminen
muutos. Näitä kaikkia tarvitsemme
ja painotus näiden välillä on tärkeä
olla tasapainossa, vaikka sen täytyy
ajassa vaihdellakin.
Strategian toteutumisen kannalta on tärkeää, että se on linjassa ensi
ja sitä seuraavien vuosien talousarvioiden kanssa. Strategian valinnat
näkyvät myös käynnissä olevassa
hallinnon uudistuksessa, jo tehdyissä ja tulevissa rekrytoinneissa sekä
syksyn aikana tehtävässä hallintosäännön päivityksessä. Tällä tavoin
se tulee näkymään myös toiminnassamme ja palveluissamme.
Strategiatyön yhteydessä tunnistimme myös meille tärkeät ja omaleimaiset tekijät niin historiassa kuin
tulevaisuudessakin. Tiivistäen ne
ovat kylät, virrat, sillat ja edelleen-

kin ”Iissä on ideaa”. Pidetään näistä
kaikista yhdessä huolta.

Marjukka Manninen
Iin kunnanjohtaja

IIN KONEPAJA OY

IKP SERVICE OY

OMAN KYLÄN KAUPPA
Kisatie 1
ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
www.k-market.fi
Oma kauppasi verkossa.

”Haluamme olla vetovoimainen ja aktiivinen vaihtoehto niin asukkaille,
yrityksille kuin muillekin kumppaneille. Vahvan ja kestävän kasvun lisäksi
muut painopisteemme ovat jatkossa
luonnonläheinen Ii, henkinen hyvinvointi ja systeeminen muutos.”

LIITY JÄSENEKSI
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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Iin Yrittäjillä vilkasta toimintaa

Syyskuussa 60-vuotismerkkipäivää viettänyt Mauri Pirttikoski
laulamassa karaokea Kesäkauden avauksessa.

Kesäkauden avaukseen osallistui mukavasti yrittäjiä toukokuun alkupäivinä Iin Silloilla.
Iin Yrittäjillä on ollut tänä
vuonna vilkasta toimintaa,
etenkin
koronarajoitusten
poistuttua kevättalvella.
Iin lukion yritysmessuilla
huhtikuussa oltiin mukana.
Kevätkokouksessa
huhti-

kuussa huomioitiin mm. uusia jäseniä ja kunnanjohtajat,
uusi Marjukka Manninen ja
Ouluun siirtynyt Ari Alatossava, olivat mukana. Kesäkauden avaus oli rennon
yhdessäolon, hyvän ruo-

an ja karaokelaulun merkeissä toukokuun alussa Iin
Silloilla. Useita aamupalatilaisuuksia on järjestetty mm.
maaliskuussa verotuksesta
ja toukokuussa perehdyttiin
oikeaan ja terveelliseen ra-

Iin Yrittäjien sihteeri Mari Matinlassi ja puheenjohtaja Juha Kallio kiittivät kevätkokouksessa Ari Alatossavaa hyvästä yhteistyöstä yrittäjien ja kunnan välillä ja saman hyvän yhteistyön toivoivat jatkuvan kunnanjohtaja Marjukka Mannisen kanssa.

- Aikamme haastaa meitä jokaista kuluttajaa ja tuo myös
valtavan haasteen yrityksille, toteaa Johannes Tuomela.

vitsemukseen. Uusia jäseniä
on tullut 13, tosin jäsenpoistumiakin on jouduttu kirjaamaan.
Syyskausi aloitettiin yrittäjänpäivänä kunnan ja
yrittäjien yhteisellä suo-

menlipun nostamisella ja
aamukahveilla. Edessä on
tapahtumarikas syksy syyskokouksineen, Vuoden yrittäjä ja Vuoden nuori yrittäjä
palkitsemisilla. Yrittäjillä alkaa myös kunnonkohotus-

ryhmän toiminta, johon
vielä mahtuisi mukaan.

Heimo Turunen

Kesäkauden avauksessa oli rento- ja hauska tunnelma mm. tanssin pyörteissä karaokelauluohjelman aikana.

Haasteiden keskellä
Kuljemme kohti talvea ja
kylmempää ajanjaksoa vuodesta. Venäjän hyökkäyssota
Ukrainaan ja sen maailmanlaajuiset vaikutukset alkavat
tuntua jo meidän jokaisen
lompakossa. Aikamme haastaa meitä jokaista kuluttajaa
ja tuo myös valtavan haasteen yrityksille. Energian
hinnan kallistuminen, elintarvikkeiden hinnan nousut, materiaalikustannusten
nousu ja saatavuusvaikeudet, korkea inflaatio ja korkojen nousu haastavat meitä
jokaista nyt ja varmasti vielä
pitkään tulevaisuudessa.
Tällaisina aikoina on
huomattu kuinka vaarallisia voivat olla erilaiset riippuvuudet. Erityisesti useat
Euroopan maat ovat rakentaneet vuosikymmenien ai-

kana vahvan riippuvuuden
venäläiseen energiaan ja nyt
se tulee meille jokaiselle hyvin kalliiksi. Kun emme voi
rahoittaa sotaa ostamalla
venäläistä energiaa, tarvittava energia on korvattava
muilla tavoin. Pula korvaavista energialähteistä näkyy energian voimakkaana
kallistumisena. Kolhumme,
jonka taloutemme tässä ajassa kohtaa on kuitenkin pieni
kärsimys sen rinnalla millaista kärsimystä raaka sota
aiheuttaa Ukrainassa ja ukrainalaisten elämässä.
Ihmisen perustarpeet eivät ole muuttuneet. Tarvitsemme ruokaa, lämpöä ja
huolenpitoa tänään ja näin se
on ollut kautta ihmiskunnan
historian. Jos jotain positiivista löydämme tästä haas-

tavasta ajasta, ajattelen niin,
että ainakin nyt viimeistään
voimme huomata omavaraisuuden ja huoltovarmuuden
arvon ja merkityksen. Meidän kannattaa pitää huolta
kotimaisesta ruoantuotannosta ja antaa sille sen ansaitsema tuki ja arvostus.
Paras tuki, jota me kuluttajina voimme antaa, on ostaa kotimaista ruokaa. Myös
kotimaisen energian tuottaminen vähintään sen verran
kuin me sitä tarvitsemme, on
taloudellisesti ja huoltovarmuuden kannalta kannattavaa. Näin voimme kohdata
mahdolliset tulevatkin haasteet paremmin valmistautuen.
Vaikka maailma on täynnä haasteita ja uhkakuvia,
on hyvä löytää myös nii-

tä valoisia näkymiä ja niitähän meillä myös on. Iin
kunnassa tähtäämme uuden kuntastrategian mukaisesti vahvaan ja kestävään
kasvuun. Painopisteinä vahvan ja kestävän kasvun lisäksi ovat luonnonläheinen
Ii, henkinen hyvinvointi ja
systeeminen muutos. Tavoitteena on tehdä Iistä entistä parempi paikka asua,
elää, kasvaa ja yrittää. Tähän työhön me tarvitsemme
jokaisen panoksen. Yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan.

Johannes Tuomela
Iin kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
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Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

Iin Yrittäjät ry:n hallitus 2022
Puheenjohtaja
Juha Kallio
Juhan Automaalaamo Oy 040 352 9215
juha.kallio@juhanautomaalaamo.fi

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

Varapuheenjohtaja
Anna Turtinen
Iin Päiväkoti Iitula 040 564 6063
anna.turtinen@iitula.fi

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

Sihteeri
Mari Matinlassi
Neone Oy 040 141 0737
mari.matinlassi@neone.fi

Saila Päkkilä-Rokolampi
Terveyspojat Oy 050 365 9083
info@terveyspojat.fi

Rahastonhoitaja
(hallituksen ulkopuolelta)
Heikki Helekoski
H.H. Yrityspalvelu Oy 040 771 1898
heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi
Marja Jaara
Pitokamu Oy 040 481 9121
marja.jaara@outlook.com

Eero Tuomela
T:mi Tuomela Eero 0400 588 735
eero.tuomela@pp.inet.fi
Heimo Turunen
Iin lehti Oy 0400 385 281,
info@iinlehti.fi




www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220





pipelife.fi

Pipelifen kotimaiset
jätevesijärjestelmät valmistetaan
Iin tehtaalla vuosikymmenten
kokemuksella.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
AINA LÄHELTÄ!

Tutustu valikoimaan ja löydä
omasi kotiin ja mökille osoitteessa
puhdastulevaisuus.fi
Sivustolla voit myös
•

Ladata jätevesioppaan

•

Tilata jätevesikartoituksen
kiinteistöllesi

•

Etsiä lähimmät suunnittelijat,
jälleenmyyjät, asentajat ja huoltajat

•

Tehdä ostoksia verkkokaupassa
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Uuden hirsipäiväkodin avoimet ovet
Iin Kauppatien varteen aukesi elokuussa uusi hirsipäiväkoti Tahti ja tupaantuliaisia
vietettiin tiistaina 30.8. Pilke
päiväkoteihin kuuluva musiikkipainotteinen päiväkoti
keräsi avajaisiinsa runsaas-

ti osallistujia, joihin kuului
pääasiassa päiväkodin nykyisiä sekä aloittavia asiakkaita.
Avajaisien ohjelmassa oli
Soivan Siilin musiikkiesitys,
toimintapisteitä lapsille eri

Musiikkipäiväkodin avajaisiin saapui esiintymään lastenmusiikkiyhtye Soiva Siili, joka koostuu Kyösti Salmijärvestä ja Markus
Lampelasta.

Janni ja Mila pääsivät maalaamaan seinälle päiväkodin avajaisten toimintapisteellä. Mila aloittaa myöhemmin päiväkodin asiakkaana.

puolilla päiväkotia ja sen piha-aluetta sekä jäätelötarjoilua.
Alusta asti päiväkodin
asiakkaana ollut Jenni Hiltunen ja 1 v 8 kk-ikäinen tytär
Helmi saapuivat tupareihin
kuuntelemaan
lastenmusiikkiyhtye Soivan Siilin esitystä. Jenni Hiltunen kehui
sujuvaa ja ammattimaista
vastaanottoa, joka Tahdissa
saatiin.
- Meidän päiväkotitaipaleemme täällä on lähtenyt
tosi hyvin käyntiin. Täällä
on mahtavat tilat ja saa olla
luottavainen siihen, että asiat sujuvat mallikkaasti ja
tietää että lapsikin viihtyy,
Jenni Hiltunen sanoo.
Myös Jarno Pelkonen ja
Nina Jäntti olivat tutustumassa ensimmäistä kertaa
päiväkotiin lapsien Viljan ja
Veikon kanssa. Hekin kertoivat, että vastarakennetut

terveet ja turvalliset tilat luovat käyttäjilleen luottavaista
tunnelmaa.
Virallisesti päiväkoti aukesi 4.8. ja sen rakennuttajana toimi Hoivarakentajat Oy,
joka myös vuokraa kiinteistöä päiväkodille. Päiväkodin johtaja Paula Kinnunen
kertoo, että Hoivarakentajat
ovat pitkään tehneet hyväksi todettuja hoitoalalle soveltuvia rakennuksia.
- Tosi ihanaa kun kaikki on uutta ja hirsi on materiaalina sellainen, että
vaikka lapsista lähteekin
ääntä, täällä ei kaiu juuri
lainkaan. Myös vanhemmat
ovat kehuneet, että hirsiseinien ansiosta päiväkoti on
todella kodikas ja lämmintunnelmainen,
Kinnunen
kertoo. JK

Jenni Hiltunen ja Helmi ovat olleet ensimmäisestä päivästä lähtien uuden päiväkodin asiakkaita. Jenni on iloinen, että musiikkipainotteisuus näkyy ja kuuluu aidosti päiväkodin arjessa.

Hirsipäiväkodin avajaisissa kävi useita nykyisiä ja tulevia asiakasperheitä osallistumassa toimintapisteille ja kuuntelemassa musiikkiesitystä.

Jarno Pelkonen ja Nina Jäntti sekä lapset Vilja ja Veikko pääsivät avoimien ovien päivässä tutustumaan tulevaan päiväkotiinsa ensimmäistä kertaa.

Musiikkipäiväkoti Tahdin johtaja Paula Kinnunen esitteli halukkaille päiväkodin kotoisia tiloja.

12

nro 2/2022

IILÄINEN

Ostamme
puuta –
kysy tarjous!

KODINOMAISTA
ASUMISTA
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

Metsänhoidon
ja puukaupan
vankat osaajat
Biowatti ja Neova
yhdistyivät –
syntyi Laania.

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

Meiltä saat vastuullista ja kestävää metsänhoidon ja puukaupan
palvelua, johon tiivistyy vankka kokemus ja alan uusin tietotaito.
Ota yhteyttä lähimpään metsäpalveluasiantuntijaasi.
Oulu, Haukipudas, Yli-Ii

Kuivaniemi

Jarkko Hokkanen
050 5998 465

Pirkko Saastamoinen
050 5771 694

Ylikiiminki, Kiiminki

Tommi Seitaniemi
040 3548 573

Mikko Koistinen
040 6174 974

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme.

laania.fi

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

19.-24.9.2022

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
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Numerojuhlaa Illinjuoksuissa
Sanat soivat – lauseet
lentävät!

Näihin mahtuu vankempikin mies, Arto Hiltula toteaa uusia numeroita esitelleessään.

Syyskuun ensimmäiset Illinjuoksut juostiin syksyisen koleassa säässä, mutta
ilmassa oli kuitenkin suurta urheilujuhlan tuntua.
Kirkonpenkit pullistelivat
yleisöä ja vitosen juoksijat pällistelivät lähtöviivalla
uutuuttaan hohtavissa numerolapuissa. Vanhan numerot olit vuosien varrella
kutistuneet juniorikokoon,
joten uusille ja vankemmallekin juoksijalle mahtuvil-

TULOKSET
Vitonen: 1) Hannu Niemelä 17.23, 2) Toni Järvenpää 18.41, 3) Patrik Mäenpää
18.50, 4) Heikki Tiiro 19.34,
5) Hilla Mäenpää 20.37, 6)
Vesa Savolainen 23.47, 7)
Tony Sjöman 24.25, 8) Hannu Klaavuniemi 24.50, 9)
Jussi Tiiro 25.05, 10) Marjut
Vuorenmaa 25.31, 11) Jouni Hattunen 35.37, 12) Reko
Koskinen 35.38.
Kakkonen: 1) Otso Kuo-

rikoski 9.06, 2) Iisa Klaavuniemi 9.30, 3) Elma
Klaavuniemi 10.15, 4) Luka
Klaavuniemi 13.41.

Heikki Nöjd, Ari ja Arja Soronen sekä Pertti Huovinen ovat vuosikymmeniä tehneet pyyteetöntä talkootyötä Illinjuoksujen järjestäjinä. Tapahtuman jälkeen he vuoroviikoin muun muassa huolehtivat
numerolappujen pesemisen ja varmistavat joka viikolle putipuhtaat numerot.

Hannu Niemelä oli tälläkin kertaa Illinjuoksujen kunkku.

le numeroille oli todellinen
tilaus. Nopeinta vauhtia vitosella piti totuttuun tapaan
Hannu Niemelä. Kakkosen
nopeina oli otso Kuorikoski.
Illinjuoksut on ainutlaatuinen tapahtuma, jonka ilmapiiriä voi nauttia tänä
kesänä perinteiseen tapaan
syyskuun loppuun saakka.
Lähtö tapahtuu Illinsaaren
hiihtomajalta joka perjantai tasan puoli seitsemältä.
MTR

– Eikö teidän taloon tule juokseva vesi? kysyy vieras pohjalaisisännältä.
– Tulee toki, keväällä tulvien aikaan ja aina kovalla sateella!
			* * *
Tanssimuusikko avioitui kampaajan kanssa. Heille syntyi tytär, jolla oli polkkatukka.
			* * *
Siinä pari esimerkkiä Urho Brillin ja Aaro Käytsön toimittamasta kirjasta ”Lauseet lentävät” (Recallmed Oy 2006). Tässä
muutama lentävä huumoripläjäys_
*Vääpeli: – Missä olette oppinut uimaan, alokas? – Vedessä,
herra vääpeli!
*Pitkä on kiväärin kantamatka, huokasi alokas 40 kilometrin
marssin jälkeen.
*Hyvinkään Mieslaulajat piti konsertin vanhainkodissa. Eräältä mummolta tiedusteltiin, miltä laulu tuntui. – Siinähän se
meni, muun kärsimyksen ohessa.
*Miksi poliisilla on pamppu vasemmassa kädessä? Koska asiakas on aina oikeassa.
*Uusin olympialaji: 400 m:n tekstiviesti.
*Iloisella pasuunansoittajalla on aina suu messingillä.
			
***
Tuula Nousiainen on muistanut kolmella jutulla. Tunnettu kirjailija on ollut kerhonsa juhlissa koko illan suuna päänä. Kun
muut jo istuvat kyllääntyneinä, kirjailija huudahtaa: – Mutta
hyvänen aika, tässä minä vain puhun itsestäni.
Puhutaan nyt välillä teistäkin. Sanokaahan, mitä piditte uusimmasta kirjastani?
			* * *
Takarivin Taavit: – No mitä Alli tuumasi, kun veteraanijuhla
venähti aamuviiteen? – Mitäs Alli. Ja etuhampaathan minä olisin joutunut vedättämään muutenkin pois!
			* * *
Eturivin Eetut: – Joko te kuulitte, kun Kake oli kaksi viikkoa
lomaleskenä? No, Kake heitti joka ilta klaavaa ja kruunua,
lähteäkö pubiin vai jäädä kotiin. Yhtenäkin iltana Kaken piti
heittää yhdeksän kertaa, että sai klaavan ja voi mennä pubiin!
			* * *
Mika Riihimäeltä on lähettänyt kaksi pikku tarinaa. Tane kysyy Manelta:
– Joko sinä kuulit, että Rauha ja Toivo saivat viime viikolla
eron?
– Äläs, mutta hei: - nythän Rauha on Toivoton ja Toivo ihan
Rauhaton!
			* * *
Väpä kahvilla: – Vaan ette usko, miten sanavalmis tuo uusi lähikauppias on. Naapurin Ulla oli ostamassa hevospaistia gulassia varten, ja kysyi, onko paisti varmasti tuoretta. Siihen
kauppias, että tuoretta on ja varmasti. Että jos rouva syödessä sanoo, että ”ptruu”, niin lihapalanen pysähtyy jo ruokatorvessa!
			* * *
MARTTI KÄHKÖNEN
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

Ennen juoksuja vaihdetaan kuulumiset. Teitä ei ole muutamaan viikkoon näkynytkään, toteaa kellomies Heikki Kurttilalle ja Matti Tiirolle.

OI NIITÄ AIKOJA! HÖYRYVETURIN VETÄMÄ JUNA. KUVA: MAURI HIETALA.

6

nomat

Kuivaniemen Tilalihan Marjo ja Ismo Takala kaupanteossa Veikko Viinamäen kanssa.
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Kimmo Kallio Kallion Lampaasta myi monenlaisia lammasherkkuja.

Myyjät ja ostajat kohtasivat
Kuivaniemen syysmarkkinoilla
Kuivaniemen
nuorisoseuran järjestämät
syysmarkkinat keräsivät mukavasti myyjiä
ja ostajia seurantalolle lauantaina 5.9. Aurinkoisessa syyssäässä
monenlaiset tuotteet
vaihtoivat omistajaa.
Seurantalon
lavalla
markkinavieraita viihdyttivät pitkänlinjan
muusikko Jore Siltala
sekä Kuivaniemen-Simon pelimannit, jotka myös laulattivat
yleisöä.
Perinteinen

markkinabingo kokosi
yhteen bingon ystävät
ja illalla pantiin jalalla
koreasti Juha Alvarin
tahtiin.
-Mukavasti saimme
tänä syksynä väkeä
liikkeelle ja markkinamyyjiä paikalla oli reilut 30, Kuivaniemen
nuorisoseuran
puheenjohtaja Raimo Ikonen iloitsi.
Hän kertoi seuraavan suuren tapahtuman olevan joulukuun
alkupuolella järjestet-

tävät joulumarkkinat.
Ensi vuoden kesämarkkinat toteutuvat
kaksi päiväisinä heinäkuun puolivälissä.
-Niissä
uutuutena ovat markkinoiden
ohessa järjestettävät
rompepäivät. Ne näyttävät tällä hetkellä olevan hittitapahtumia,
joihin väkeä saapuu
kauempaakin,
nuorisoseuran idearikas
puheenjohtaja kertoo.
MTR

Kuivaniemen-Simon pelimannit avasivat esiintymisensä kappaleella ”Kesällä keinussa kerran”

Jokainen onnistunut tapahtuma tarvitsee tekijänsä. Raimo Ikosella oli monta rautaa tulessa ja hyvät tekijät tukenaan.

Jore Siltala esiintyi markkinoilla. Vuodesta 1973 saakka
ammattimuusikkona leipänsä ansainnut Siltala laulattaa nykyisin erityisryhmiä. Kaikenlaiset yksityistilaisuudet työllistävät myös laulajaa.
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SISÄLIIKKUMISET
ALKAVAT
Yleisurheiluharjoitukset
8-15-vuotiaille
Iisi Areenan juoksusuoralla
ti klo 18.00-19.30. Aloitus 13.9.
Naisten jumppa
välineillä ja ilman
Järjestötalolla ke
klo 18.30-19.30. Aloitus 14.9.

Pudasjärveläinen Saara Tolonen myi itsevalmistamiaan Norjalaisneuleita sekä sukkia. Kymmeniä vuosia käsitöitä harrastanut Tolonen tekee osan tuotteista käsin ja osan koneella. (Kuva Maarit Halttu)

Iikka Kaikkonen Ruovedeltä löysi poromakkaraa sekä
saaristolaisleipää kotiin viemisiksi. Tulimme Simojoen
mökiltämme varta vasten käymään syysmarkkinoilla, Kaikkonen kertoo, nuorisoseuran
teltassa kahvitellessaan. (Kuva
Maarit Halttu)

Kuntopiiri venytyksineen
M/N eri-ikäisille
Pohjois-Iin koululla
to klo 18.00-19.30. Aloitus 15.9.
IIN YRITYS

tyhjentää
kirjavarastojaan

Ii-seura ry

Seuran kustantamia kirjoja,
mm. Uutisia Iistä ja Yli-Iistä
ym. voi noutaa ilmaiseksi Iin
ja Kuivaniemen kirjastoista
12.9. lähtien.
Ii-seura ry.

Kutsu
maanmittaustoimitukseen
Pohjois-Iin jakokunnan
vesijättömaiden lohkomisia
Iin kunnassa sijaitsevalla
yhteisellä alueella 139-8761-1 tehtävän lohkomisen
yhteydessä käsitellään
lohkottavien määräalojen
139-876-1-1-M620, -M623,
-M624, -M625, -M626,
-M627 ja -M628 vapauttaminen yhteisalueen osa-kaskiinteistöihin mahdollisesti
vahvistetuista kiinnityksistä
ja kirjatuista eläkeoikeuksista.
Toimituskokous aloitetaan 17.10.2021 klo 9.45
osoitteessa Tutkijantie 1 F,
OULU. Lisätietoja toimitusinsinööriltä. Asianosaisen
poissaolo ei estä toimituksen käsittelyä. Toimitusnumero 2021-677469.
Toimitusinsinööri Eerikki
Tuomikoski, 0505772167,
eerikki.tuomikoski@
maanmittauslaitos.fi

YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo

Bingo su 18.9.2022 klo 17.00
5

Tauno Kivelä kinnaskaupoilla Kari Tienhaaran myyntipisteellä.

Mainingin Maun Stina Bergman kertoi vastapaistetuiden
nahkisten olleen myyntivaltti markkinoilla. Mausteet sekä
lämpimät kastikeainekset kävivät myös kaupaksi.
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Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 6x10 €, 5x30 €+50 €
vitosbingo: 20 €, 50 €, 100 €.
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 6 €
Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa!

BINGO

KUIVANIEMEN SE

URALLA
3

9

4

13

11

2 8 23
4 15
SU 25.9. klo 17.00
500 € mp | 500 € pr50
Tervetuloa!
5x50 € ym.
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Koulutus 72 tunnin
varautumissuosituksesta
Teija ja Vesa Tolonen olivat saapuneet markkinoille Oulusta. Entisellä Olhavan miehellä riitti juttua Raimo Ikosen kanssa.

Crystral ja Juha Alvari esiintyivätSeuralla markkinaillan tansseissa. (Kuva Aira Sipola)

Hobla ry:n toimintaa esittelivät Lea Forsberg, Kirsi Pirinen ja Eila
Wiik.

Miten sinä pärjäisit, jos sähköt ja vesi menisivät poikki kolmeksi vuorokaudeksi? Keskiviikkona 14.9. kello 17:30 järjestetään Nätteporin
auditoriossa ja TEAMS-yhteydellä luento, jossa keskustellaan kotitalouksien varautumisen perusasioista. Etäosallistujat saavat linkin
koulutukseen Iin kunnan sivuilta Tapahtumat -osiosta.
Luennolla käydään läpi, mitä kaikkea kotona olisi hyvä olla ja mitä
kaikkea jokaisen pitäisi osata siltä varalta, että esimerkiksi myrsky katkaisisi sähköt.
Kotitalouksien varautumisesta on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoon tai vedenjakeluhäiriöön.
Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme
vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi,
mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.
Kotitalouksien 72 tunnin varautumissuosituksen ympärille on rakennettu koulutusjärjestelmä. Perustiedot ovat kaikkien saatavilla
osoitteessa 72tuntia.fi tai eri puolilla Suomea järjestettävissä 72 tuntia -yleisötilaisuuksissa ja webinaareissa. 72 tuntia -kouluttajat ovat
käyneet Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön eli SPEK:n järjestämän
72 tuntia -varautumiskouluttajakoulutuksen.
Tiedotus
Iin kunta/SPEK
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Osallistuneiden kesken arvottiin kaksi lahjakorttia. Kuvassa Ari
Kaakkuriniemi, Sari Hirvaskoski ja onnettarena Aila Kaarre (Kuva:
Arja Honkamaa)
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Koululaisiakin pistäytyi välipalalle yrittäjäpäivän makkarateltalle. Sari Hirvaskoski grillaa makkaraa ja Arja Honkamaa kahvittaa ihmisiä. (Kuva: Ari Kaakkuriniemi)

Kuivaniemellä vietettiin yrittäjän
päivää sadan paikallisen voimin
Valtakunnallista
Yrittäjän päivää on
vietetty vuosittain
syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997
alkaen ympäri Suomen.
Yrittäjän päivänä maanantaina 5.9. Kuivaniemellä paikalliset yrittäjät järjestivät
yhteisen tori- ja makkaranpaistotapahtuman. Yrittäjät
tarjosivat kahvia ja makkaraa neljä tuntia kestäneen pihatapahtuman aikana.
Kuivaturpeen talon pihalle eli Kuivaniemen apteekin edustalla olevalle torille
kertyi päivän aikana arviolta yli sata henkilöä. Yrittäjän päivän henkeen kuuluen
samalla nostettiin lippu salkoon.
- Meille sattui mahtava
keli ja aurinko paistoi siniseltä taivaalta. Me olimme
nostaneet pöydät ja tuolit piha-alueelle, niin siinä viihtyi
sitten monet porisemassa ja
paistatellessa, kertoo yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi.
Yrittäjän päivää vietettiin Mainingin maun edustalla olevalla torilla, missä vieraili arviolta
sata henkilöä. Kuva: Ari Kaakkuriniemi

- Päivä sujui niin mukavasti, että mietimme että
näitähän voisi järjestää
muulloinkin, niin saisi väkeä liikkeelle ja elämää kylälle.

Valtakunnallista Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä
vuodesta 1997 alkaen ympäri Suomen. Päivä ei ole virallinen liputuspäivä, mutta
usealla paikkakunnalla on

vakiintunut käytäntö liputtaa paikallisen yrittäjyyden kunniaksi. Vuonna 2008
Helsingin yliopisto katsoi
päivän olevan tarpeeksi vakiintunut, joten tapahtuma

merkittiin Yliopiston almanakkaan vuodesta 2010 lähtien.
Kuivaniemen
yrittäjien syksyn ohjelmassa on
myös valtakunnallisille yrit-

täjäpäiville osallistuminen
Tampereella, lokakuun loppupuolella. Kuivaniemeltä reissuun on tällä hetkellä
ilmoittautunut
seitsemän
yrittäjää. JK

