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Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

Viemärien sulatus
Pihojen/tiealueiden 
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiauto työt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

www.merihelmi.fi

Tervetuloa aurinkoiseen 
Merihelmeen

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

Avoinna su-to 8-18, pe-la 8-20
Aamupala klo 8.00-10.00 joka päivä 
Lounas joka päivä alkaen klo10.30-16.00
Keittiö sulkeutuu 30 min. 
ennen ravintolan kiinnimenoa

Meiltä 
lämminhenkiset 
pikkujoulut!

Iin Taksiaseman uusi numero

Kelan suorakorvausmatkat numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min

0200 81 000

Huom! 
Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256 | www.kulta-aalto.com

5020-1867  
30 m 
kultadublee teräs 
m. nahkaranneke

5188-1637 
100 m 
titaani 
päivämääränäyttö

5088-1707  
100 m 
titaani 
safiirilasi 
päivämääränäyttö

85€ 95€ 129€ 

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmis-
kodit laatua ja palvelua arvostaville 
yli 25 vuoden 
kokemuksella. ÄLÄ TINgI 

LAADUSTA,
vALITSE 

KODIKSESI 
JT-TALO

IIn KuKK aK auppa
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13

www.arvokovaoy.fi

Tule tutustumaan!

Olemme mukana 
perjantaina 27.11.15 

Kauppojen yössä. 
Palvelemme klo 9-21.

Viherkasvit -50% 
Glögitarjoilua 

Yllätystarjouksia

Olemme mukana 
perjantaina 25.11.16 

KauppOjen yössä. 
palvelemme klo 9-21.

Viherkasvit -50% 
Glögitarjoilua 

Yllätystarjouksia
Tule tutustumaan!
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät valitsivat lauantaina 26.11. 
Kuusamon Rukalla pidetys-
sä vuosikokouksessa alue-
järjestön puheenjohtajana 
jatkamaan Oulun Neon Oy:n 
toimitusjohtaja Lauri Mikko-
sen Kiimingistä. Valomainos-
laitteita valmistava, asentava 
ja kunnossapitävä yritys si-
jaitsee Haukiputaan Kellossa, 
jossa se on toiminut vuodes-
ta 1989. 

Hallituksessa jatkaa muun 
muassa Iin yrittäjien varapu-
heenjohtaja Eero Tuomela Iis-

Lauri Mikkonen jatkaa PPY:n puheenjohtajana
tä sekä varalla Iin Yrittäjien 
puheenjohtaja Markku Kos-
kela Iistä. Kaikkiaan halli-
tuksessa on puheenjohtajan 
lisäksi 20 jäsentä. 

Ruskon Betoni  
Maakunnallinen yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät luovuttivat vuosikokouk-
sen iltajuhlassa Vuoden 2014 
Maakunnallisen Yrittäjäpal-
kinnon oululaiselle Ruskon 
Betoni Oy:lle, pääomistaji-
na Martti ja Kirsti Väänänen. 

Alkuvaikeuksien jälkeen yri-
tys on kehittynyt ja kasvanut 
vuosien varrella lähes koko 
maan laajuiseksi. Päätuottee-
na on valmisbetoni. Lisäk-
si tehdään betonielementtejä, 
-putkia, -kaivoja ym. betoni-
tuotteita. Yritys on mukana 
rakentamassa myös vesivoi-
maloita ja kaivoksia siirrettä-
villä tehtailla. 

RB:n konserniin kuuluvat 
tytäryhtiöt Napapiirin Betoni 
Oy ja JA-KO Betoni Oy sekä 
sisaryhtiö KiBe Oy ja sen ty-
tär Gällivare Betong AB. Teh-

taita on 32 eripuolilla Suomea 
ja yksi Jällivaarassa. Tehtaat 
työllistävät noin 220 hlöä ja 
lisäksi alihankkijat työnteki-
jöineen, kertoi toimitusjohta-
ja Martti Väänänen. 

Yhtiössä tehtiin osasuku-
polvenvaihdos viisi vuot-
ta sitten. Lapset Päivi, Paula, 
Risto ja Katri tulivat mukaan 
yhtiön osakkaiksi. Katri ja 
Risto työskentelevät yhtiössä 
ja Risto on tytäryhtiöiden toi-
mitusjohtaja. 

-Kotimaisuus on yritykses-
sämme vahva arvo ja omista-
juus on haluttu pitää omassa 
perheessä, kertoi Väänänen. 

Vuoden Yksinyrittäjä-
nä palkittiin Juhlaguru Jen-
na Antinmaa Oulusta. 
Vuoden Kaupantekijänä 2016 
palkittiin Akkutalo Esko 
Markuksela Oulusta. Poh-
jois-Pohjanmaan Vuoden 
puheenjohtajana palkittiin 
Siikalatvan Yrittäjien puheen-
johtaja Tanja Heikkonen. 
Vuosikokoustapahtuman 
yhteydessä vietettiin myös 
Kuusamon Yrittäjien 50-vuo-
tisjuhlaa, jota Iin Yrittäjät 
muisti onnittelulla. 

Iin Yrittäjistä vuosikokouksessa olivat mukana Veli Paakkola, Eero Tuomela, Eero Turtinen, Päivi Hele-
koski, Riitta Paakkola, Sirkku Tuomela, Anna Turtinen ja Heikki Helekoski.

Kolmannelle 2-vuotiskaudelle PPY:n puheenjohtajaksi valittu Lauri Mikkonen (toinen oikealla) muisti vuosikoko-
uksessa kuusamolaistuotepaketilla aluejärjestön työntekijöitä; Tommi Sirviö, Paula Pihlajamaa, Milla Raappana, 
Tiina Talala, Kirsi Anttila, Sari Reinikainen-Laine ja Marjo Kolehmainen. 

Yrittäjyys vaatii rohkeutta
Lauantain iltajuhlan juhlapu-
huja Suomen Yrittäjien toimi-
tusjohtaja Mikael Pentikäinen 
totesi yrittäjyyden vaativan 
edelleen rohkeutta. 

-Työ yrittäjyyden hyväk-
si on sosiaalisesti ja taloudel-
lisesti terveen yhteiskunnan 
rakentamista. Se on ylisuku-
polvista työtä, joka palve-

lee meidän lapsiamme, totesi 
Pentikäinen. 

Juhlassa oli paikalla ja yrit-
täjien tavattavissa myös kuu-
samolainen kansanedustaja 
Ulla Parviainen.  

Vuosikokoukseen lauan-
taina osallistui noin 100 hen-
keä ja iltajuhlaan noin 150. 

Heimo Turunen

Pohjois-Pohjanmaan Maakunnallisina yrittäjinä palkittiin tänä 
vuonna Ruskon Betoni Oy Oulusta. Palkinnon ottivat vastaan toi-
mitusjohtaja Martti Väänänen ja tytär Katri Väänänen, myös yhti-
ön osakas.

Kirjoitin vuosi sitten puheenjohtajan 
kirjoituksessani puheenaiheesta SOTE. 
Asia on edelleen ajankohtainen kos-
ka toteutus tuntuu olevan epäselvää 
kansanedustajien keskuudessa, jotka 
päättävät asiasta. Toimintojen kilpai-
luttajahan on tilaaja eli mahdollinen 
tuleva maakuntavaltuusto ja siellä pää-
täntävaltaa käyttävät edustajat. Liekö 
nuo myöhemmin demokraattisesti vali-
tut edustajat sen huonompia tekemään 
päätöksiä kuin nykyisen järjestelmän 
ylläpitäjät. Kuinkapa sitten asian voisi 
ymmärtää tavallinen kansalainen. 

Keskeinen riita tuntuu olevan siitä 
kuka palvelut tuottaa ja onko se tasa-ar-
voista, että kansalainen voi halutessaan 
käyttää sitä palvelua mitä haluaa. Jot-
kut poliitikot arvuuttelevat myös sitä, 
että kansalaiselle saattaa olla hankala 
käyttää valinnan vapauttaan. Niinkuin 
me emme sitten osaisi tehdä valintaa. 
Tuollainen ajattelu on jo erityistä holho-
usta. Kyllä me jokainen tänä päivänäkin 
osaamme mennä terveyskeskukseen, 
yliopistolliseen sairaalaan, yksityisen 

terveydenhoitopalvelujen tarjoajan luo 
tai työterveyspalveluun. En tiedä miten 
uusi sote-laki asiaa erityisesti muuttai-
si. Uutta olisi ainoastaan se, että työt-
tömät, kotiäidit, eläkeläiset ja monet 
muut, jotka eivät kuulu työterveys-
huollon tai yksityisten palvelutarjoajien 
käyttäjiin, voivat käyttää samoja palve-
luja kuin muutkin. 

Em. sote-uudistuksella on suuri vai-
kutus myös tulevan kunnavaltuuston 
toimivaltaan ja mihin tulevat verora-
hat käytetään. Kun valtuustolta poistuu 
terveydenhoidosta päättäminen (siihen 
käytettävät tulot ja menot), niin lie to-
siasia, että valtuusto voi käyttää tosi-
asiassa enemmän valtaa kuin aiemmin. 
Liikkumavara budjetin sisällä on suu-
rempi. Samalla valtuutettujen ei tarvit-
se käydä enää ikuista keskustelua siitä, 
annetaanko rahat esimerkiksi vanhus-
ten hoitoon vai infraan. Tämä on tärkeä 
tieto kuntalaisille, kun valitsette tulevia 
kunnanvaltuutettuja.

Ajankohtainen asia meillä Iin Yrit-
täjissä on nyt Paikallista-liike. Yrittäjät 

halutessaan osallistuvat kestävän kehi-
tyksen-, elinvoiman- ja, ympäristöarvo-
jen parantamiseen sekä iiläisen hengen 
nostattamiseen. Yritykset sitoutuvat 
antamaan vapaamuotoisen lupauksen, 
että se haluaa edistää toiminnallaan 
Iin resurssiviisautta ja vähentää samal-
la hiilidioksidipäästöjä. Sertifikaatti on 
maksuton ja sen saanut yritys voi hyö-
dyntää Paikallista –logoa omassa toi-
minnassaan. Kun merkin käyttäjiä on 
riittävästi, mahdollistaa se tarvittaessa 
yritysten yhteiskampanjoinnin. Paikal-
lista-merkin esillä pitäminen helpottaa 
asiakkaita valitsemaan paikallisia tuot-
teita ja palveluita. Asiakkaat auttavat 
näin valinnallaan osaltaan kunnan hy-
vinvoinnin kasvamisen työllisyyden ja 
verokertymän nousun kautta. Jokainen 
kuntaan jätetty euro tuottaa meille yh-
teistä hyvinvointia.

Markku Koskela
Puheenjohtaja Iin Yrittäjät ry

 

Iiläisen hengen nostattamista paikallista-kampanjalla

Markku Koskela Iin Yrittäjien 50-vuotisjuhlassa
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Hanna Ikonen
Oijärventie 1220, 91150 Yli-olhava

hannanensiapu@gmail.com
Puh. 040 869 7338

www.ensiapukoulutushannamaaria.fi

Löydät meidät nyt 
myös Facebookista.

Tanjan

 k u v a s t i n
Tanja Varpenius

parTuri-kampaaja
(08) 4156 3882

kuVasTin@Luukku.com
www.TanjankuVasTin.Fi
VääränpoLku 13, 91100 ii

Iin Wanhan Haminan jou-
lumarkkinat ja joulunavaus 
ovat lauantaina 26. marras-
kuuta. Ohjelma on runsas ja 
monipuolinen, joten jokai-
nen varmaan löytää itselleen 
sopivaa ajankulua. Joulun-
avaustapahtuma on kello 11 
Huilingin Näyttämöllä. Iin 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Teijo Liedes tuo Iin 
kunnan tervehdyksen, kirk-
koherra Tapani Ruotsalai-
nen puhuu Iin seurakunnan 
puolesta ja Hannes Kortesal-
mi tuo yhteiskumppaneiden 
tervehdyksen. 

Lapsiakaan ei ole unoh-
dettu joulunavauksessa, jos-

Joulunavauksessa ja  
joulumarkkinoilla runsaasti ohjelmaa

sa nähdään lastennäytelmä 
Nissetontun erilainen joulu. 
Kovasti odotettu Joulupukki 
saapuu laulaja Arja Korise-
van kanssa ennen puoltapäi-
vää.  

Seurakuntatalolla on pe-
rinteiset joulumarkkinat 
kello 10-15, samoin Nätte-
porissa ja Huilingin alueella. 
Torimyyjiä on runsaasti pai-
kalla. Iin leijonilla on myös 
joulumyyjäiset. S-Market 
Turvan pihalla on kello 9 -15 
myyjäispöydät ja lohen pai-
non arvaus. Paikalla on myös 
laulaja Arja Koriseva. 

Museokahvila Huilin-
gissa lauletaan kello 12.30 

Joululauluja ja kello 13 Jou-
lumuori alkaa lukemaan jou-
lusatuja Iin kirjastossa.

KulttuuriKauppilassa on 
avoimet ovet kello 12-15 San-
na Koiviston työhuoneella.  
Wanhan Simunan Pirtissä 
kello 10-18 on joulukirpputo-
ri, josta on mahdollisuus teh-
dä jouluisia löytöjä 

Joulunmarkkinat ja 
-avauspäivä päättyy Tans-
siaisiin Iin Työväentalolla, 
jossa kuullaan kello 19 lähti-
en Suomi Hittejä 50 vuoden 
ajalta. Ne ovat Iin kansalais-
opiston 50-vuotistanssiaiset, 
joihin on vapaa pääsy.

Kauppojen yötä  
ja joulunavausta 
Iissä vietetään kauppo-
jen yötä joulunavauspäivä-
nä perjantaina 25.11. Kaupat 
pidentävät aukioloaikojaan 
jopa puolella yöhön saak-
ka, kuten Kauppakeskus 
Kärkkäisellä. Kauppakeskus 
Kärkkäinen, Autokeidas, Va-
lokuvaamo Studio Salama, 
Makujen Kiina, Hairlekiini, 
Kotipizza järjestävät liikkei-
siinsä hyviä tarjouksia, joi-
den uskotaan kiinnostavan 
niin iiläisiä kuin naapuripitä-
jien ja kaupunkien väkeä. 

Iin Haminan alueen kau-
pat Iin Kemikalio-tekstiili ja 
luontaistuote jatkavat auki-
oloaikaansa kello 21 saakka. 
Iin kukkakauppa ja Iin Ha-
minan liikkeet ovat avoinna 
normaalisti.

Nuorille suunnattua yö-
ohjelmaa on tarjolla Nurkan 
ja NuVan yössä, joka kestää 
kello 18-24. Ohjelmassa on 
bingo, pelejä, kisailuja, kok-
kailua ja hengailua. Mukaan 
toivotaan 7-luokkalaisista 
17-vuotiaisiin. 

Iin kirjaston yö kestää il-
takuudesta kello 22:een. Siel-
lä ovat Eläkeliiton Kahvila, 
Joulupukin postilaatikko, 
Pomppulinna Auditoriossa, 
kierrätysaskartelua. Lehti-
salissa voi seurata alkunäy-
töksen ”Murha kirjastossa” 
kello 18 ja loppunäytös kel-
lo 19. 

Iin seurakunta ja kirkko 
ovat myös järjestäneet yö-
tapahtumia kello 18-22. Iin 
Seurakuntatalolla on Kynt-
tilävaellus, Kirkkoseikkailu, 
askartelua, laulua sekä kah-
vit. Hiljentymistä kaipaaville 
on tarjolla Pimeydestä va-
loon -hiljentymisilta Iin kir-
kossa. Iin Meripelastajilla on 
venekalustoesittelyä. 

S-Market Turvan pihalla 26.11. on kello 9 -15 myyjäispöydät ja lo-
hen painon arvaus. Paikalla on myös laulaja Arja Koriseva. 

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687, 08 817 4865

Iin päiväkoti Iitula on nyt 
28-paikkainen yksityinen päiväkoti. 

Iitula tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä 
varhaiskasvatuspalvelua lapsiperheille.

IIN  PÄIvÄKOTI   IITULA

Kauppatie 8,  91100 Ii | puh. 0503737774  
sähköposti:  iitula@iitula.fi  | kotisivu: www.iitula.fi

Kysy rohkeasti 
vapautuvia hoitopaikkoja!

Mettovaaran 
kukka- ja hautauspalvelu

Puutarhantie 29
Jakkukylä 
0400 387 047

www.kalaaiista.fi

KALALUVAT VOIMASSA 
 KALENTERIVUODEN 

2017 Iijokisuun luvat 
myynnissä ja voimassa 

joulukuun alusta

Lisätietoa: kala@ii.fi

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Käsitellään sääntöjen 
mukaiset asiat.

Tervetuloa!

Iin Yrittäjät ry:n 
sYYsKoKous

ke 23.11.2016 klo 18 
Iin Mikropoliksessa

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

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

Iin Yrittäjiin on viime elo-
kuusta liittynyt viisi uutta 
jäsentä. Tervetuloa jäsenek-
si. Kaikkiaan Iin Yrittäjissä 
on nyt 107 jäsentä. 

1420 Johanna Kaisto 
Oy, yrittäjä Johanna Kaisto 
asuu Iissä, yritys R-kioski 
on Revontiellä Haukipu-
taalla.  

Ekonomika Oy, yrittä-

jänä Kaisa Ylitapio on tili-
toimistoyritys osoitteessa 
Räinänperäntie 254 Ii. 

Ensiapukoulutus Han-
na Maaria, yrittäjänä 
Hanna Ikonen EFR:n ensi-
apukoulutusta yrityksille, 
yhdistyksille, oppilaitoksil-
le ja yksityisille henkilöille. 

Wilhelmiina Oy/Pan-
nukakkutalo Oulu, yrittä-

jinä Merja Hämäläinen ja 
Risto Kelahaara. Yrittäjät 
asuvat Iissä, yritys sijaitsee 
toripolliisin lähellä Aittato-
rilla Oulussa. 

Virkkunen Petri Juhani 
tarjoaa autokorjaamossaan 
moottoriajoneuvojen huol-
toa ja korjausta sekä renkai-
den myyntiä ja asennusta, 
osoitteessa Laksontie 20 Ii. 

Uusia jäseniä Iin Yrittäjiin
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SIMO

Kirkonkyläntie 17 
Kuivaniemi

KUIVANIEMEN 
NUORISOSEURA

KInKKubIngo 
su 27.11 klo 17.00
KInKKubIngo 
su 4,12 klo 17.00
KInKKubIngo 
su 11.12 klo 17.00
KInKKubIngo
ma 19.12 klo 18.00

JäTTIbIngo 
su 1.1. klo 17.00 

iso potti pelataan ulos

JouluMarKKInaT 
seuralla la  10.12 klo 10-15

Tapahtumakalenteri 

Juha alvari 

Tapanin tanssit 

ma 26.12 
klo 20-24 

IKP Group Oy | Länsi-Iilaakso, Sahatie 4 | FI-91100 Ii, Finland | Tel. +358 10 778 0700 | www.ikp.fi

Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.

Kuivaniemen Yrittäjät ry tarjoaa jouluaterian 
jäsenille puolisoineen.  

Pikkujoulutansseissa soittaa Tanssiyhtye Pataässä, 
ovet auki yleisölle klo 21.00 alkaen (lippu 10,-).
Tervetuloa!

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n 
SYYSKOKOuS  Ja  PiKKuJOulu
lauantaina 26.11.2016 
klo 18.30 Merihelmessä

Tanssit Merihelmessä
lauantaina 26.11.2016 klo 21.00 – 01.00

lippu 10€

050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

Ensiapukoulutus Hanna 
Maaria tarjoaa EFR:n ensi-
apukoulutusta yrityksille, 
yhdistyksille, oppilaitoksille 
ja yksityisille henkilöille. Yri-
tyksen perustaja on iiläinen 
Hanna Ikonen, joka menetti 
kuusi vuotta sitten silloisen 
aviomiehen sydänkohtauk-
seen.

- 38-vuotiaan aviomiehen 
menettäminen 20 yhteisen 
vuoden jälkeen oli erittäin 
raskas kokemus. Siitä alkoi-
kin elämäni vaikein aika, 
ja kävin läpi elämäni ran-
kimman koulun. Se opetti, 
kasvatti ja lopuksi vahvisti 
minua todella paljon, Hanna 
Ikonen muisteli.

Henkilökohtaisten ja 
hoitoalan kokemusten sy-
säämänä Hanna perus-
ti toukokuussa yrityksen 
Ensiapukoulutus Hanna 
Maarian, joka tarjoaa en-
siapukoulutusta niin yksi-
tyisille kuin yhteisöille ja 
järjestöille sekä yrityksille.  

- Toukokuussa aloitin 
EFR-ensiapukouluttajana. Jo- 
kaisen suomalaisen perus-
vaatimuksiin kuuluu osata 
antaa ensiapua esimerkiksi 
sydänkohtaukseen sairastu-
neelle. Jokaisen tulisi saada 
asianmukainen ensiapukou-
lutus. Hätätilanteessa apua 
odottaessa annettu asianmu-
kainen opittu apu on aina pa-
rempi kuin täydellinen apu, 
jota ei anneta tai joka viiväs-
tyy. 

- Muistan selvästi, kun 
mieheni kuoleman jälkeen 
päätin, että jos vain suin-
kin voin jonakin päivänä 
olla vaikuttamassa siihen, 
että ensiapua osataan antaa, 
Hanna Ikonen selvitti.

Hannalla on vuosien ko-

yksityisille, yhteisöille, järjestöille sekä yrityksille  
Ensiapukoulutusta

kemus hoitoalalta. Hän on 
terveydenhuollon nimike-
suojattuammattihenkilö, lä-
hihoitaja. Hannalla on myös 
palveluohjaajan ja lähiesi-
miehen kokemusta hoito-
alalta. Kokemusta on myös 
vammaistyöstä, mielenter-
veystyöstä, vanhustyöstä, 
hoitotyöstä ja viimeisimpä-
nä olen uppoutunut lasten-
suojelutyöhön. Tällä hetkellä 
Hanna opiskelee monimuo-
to-opiskelua Lapin Ammatti-
korkeakoulussa sosiaalialan 
koulutusohjelmassa, jos-
ta koulutus on kääntynyt jo 
loppupuolelle. 

EFR ensiapukoulu-
tuksissa yhdistyvät itse-
opiskelu sekä harjoittelu 
osaavan kouluttajan kanssa. 
Kaikista kursseista myönne-
tään kansainvälisesti serti-
fioitu ensiapukortti, joka on 
voimassa kaksi vuotta. Kor-
tin voimassaoloaikaa voi 
jatkaa osallistumalla noin 
neljän tunnin mittaiseen täy-
dennyskoulutukseen. EFR 
ensiapukoulutus täyttää 

EU:n ensiapukoulutuksen-
vaatimukset.

- Koulutan ensiapukoulu-
tusta myös ammattikuljetta-
jille, joille se on mahdollista 
saada Liikenteenturvallisuus 
viraston (Trafin) hyväksy-
mäksi ammatilliseksi koulu-
tuspäiväksi. 

Hanna asuu Iissä maa-
seudulla perheensä kanssa. 
Vapaa-ajallaan hän nauttii 
luonnossa olemisesta ja eläi-
mistä. 

- Labradorinnoutaja Ma-
tilda Unelma on minulle tällä 
hetkellä tärkeä koira. Koulu-
tan Matildasta kaverikoiraa, 
joka kulkeekin jo mukanani 
töissä harjoittelemassa las-
tensuojeluyksikössä. Teem-
me Matildan kanssa myös 
jonkin verran hyväntekeväi-
syyttä. 

Hanna Ikosen elämänta-
rinan voi kuulla Suomi Love 
–ohjelmassa, joka sarja al-
kaa joulukuun 10. päivänä 
TV2:ssa. 

rauni räisänen

Hanna Ikonen ensiapukouluttajana yhdessä labradorinnoutaja Ma-
tilda unelman kanssa, joka on koulutettavana kaverikoiraksi mm. 
hyväntekeväisyys- ja lasten parissa tehtävään työhön.

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940

0400 253 270
Lea Tumelius

KODINOMAISTA
ASUMISTA

MIELENTERVEYS-
KUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Noudamme paikan päältä. Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, uTaJärVI

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

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

virallinen metalliromun kierrätys.

Tanssiyhtye Pataässä  

& Joy-Karaoke
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• Ylioppilaskuvaukset • Rippikuvaukset • Juhlakuvaukset

Valokuvaamo Salama
040 743 8373 | Sorosentie 2, 91100 Ii 

juho.tauriainen@studiosalama.fi | www.studiosalama.

www.facebook.com/events/163104247482064/

KAUPPOJEN Yö -TAPAHTUMASSA 
PE 25.11. KlO 17-21 

KOULUJEN UUSINTAKUvAUS
Kuvaukseen voi osallistua sel-
lainen, joka ei ole ollut koulussa  
koulukuvauspäivänä + sellainen 
joka haluaa uusia koulukuvansa. 
Eli periaatteessa kuka vain =)

!

IIN KEMIKALIO- TEKSTIILI JA 
LUONTAISTUOTE

Haminantie 8, Ii | Puh. 08 8173 360
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

Pe 25.11. ja La 26.11. kävijöiden kesken 
arvotaan 69 e arvoinen tuotepaketti. 

Tervetuloa! 

Avoinna kauppojen yönä 

pe 25. 11. klo 21 asti 

Iiläinen Merja Hämäläi-
nen kertoi etsineensä jo nel-
jä vuotta aviomiehensä Risto 
Kelahaaran kanssa sopivaa 
yritystä, jonka he ostaisivat. 
He molemmat ovat maal-
ta kotoisin ja tottuneet te-
kemään hartiavoimin töitä 
ja sen vuoksi yrittäjyys tun-
tui sopivalta ratkaisulta. Vii-
mein heille tehtiin tarjous 
ostaa Oulun Aittatorilla si-
jaitseva kahvilaravintola 
Oulun Pannukakkutalon lii-
ketoiminta. Tarjous oli mie-
luinen ja lokakuun alusta 
lähtien he ovat omistaneet 
Aittatorilla sijaitsevan yri-

Iistä yrittäjät Oulun Pannukakkutalolle

Oulun Aittatorilla sijaitsee iiläisten Merja Hämäläisen ja Risto Kelahaaran  lokakuusta lähtien pyörittä-
mä Pannukkutalo.

tyksen.
Oulun Pannukakku-

talon sijainti Toripol-
liisin tuntumassa on 
asiakkaiden mielestä erin-
omainen ja aurinkoinen. 
Aittatorilla sijaitseva yritys 
viehättää varsinkin turiste-
ja ja kesämatkalaisia, ja sen 
vuoksi Pannukakkutalossa 
eletään kesäisin vuoden kii-
reisintä aikaa.

- Talviaika on hieman hil-
jaisempaa ja tällä hetkellä 
yritys työllistää kuusi hen-
kilöä. Kesäisin työllistäm-
me monin verroin enemmän, 
Hämäläinen kertoi sesonki-

ajan vaikutuksesta työllistä-
miseen.

Pannukakkutalo tarjo-
aa asiakkailleen valinnan-
varaa. Valikoimasta löytyy 
93 erilaista käsintehtyä pan-
nukakkua, jotka tarjoillaan 
paistotuoreina. Pannukakku-
ja saa myös laktoosittomana, 
gluteenittomana, kananmu-
nattomana ja maidottomana.

- Asiakas voi valita joko 
suolaisen tai makean vaih-
toehdon, yrittäjä Hämäläi-
nen kertoi ja mainitsi joitakin 
omia suosikkejaan.

Merja Hämäläisen ja Ris-
to Kelahaaran perhekunta 

on asunut Iissä reilut kaksi 
vuotta. Merja on työskennel-
lyt Oulun Arvokiinteistös-
sä kiinteistönvälittäjänä ja 
jatkaa edelleen tehden toi-
meksiantoja. Hämäläisen ja 
Kelahaaran mielestä Ii on 
erittäin hyvä lapsiperheiden 
asuinpaikka, koska Iistä löy-
tyvät kaikki peruspalvelut. 
Työmatka Ouluun on vain 
reilun 30 kilometrin pituinen 
ja se tuntuu heistä sopivalta.

Oulun Pannukakkutalol-
la on mielenkiintoinen his-
toria, joka löytyy yrityksen 
nettisivulta. Oulunsalolai-
nen Johanna Siermala (os. 
Kukkohovi) teki työmatko-
ja 2000-luvun alussa tulp-
paanien ja pannukakkujen 
Hollantiin. Paikallinen Uu-
desta-Seelannista kotoisin 
ollut ystävä halusi viedä Jo-
hannan nauttimaan pai-
kallista suosittua herkkua, 
pannukakkua.

Maistettuaan ensimmäi-
sen suupalan pannukakkua 
Johanna oli rakastunut. Man-
sikkapannukakku kermal-
la ja tomusokerilla oli vienyt 
Johannan kielen mennes-
sään. Kehitystyön tuloksena 
avattiin Suomen ensimmäi-
nen Pannukakkutalo Ou-
lun kauppatorille vanhaan 
aittaan tammikuussa 2010. 
Omistajat halusivatkin levit-
tää tätä ideaa ja saada tämän 
tuotteen myös muualle maa-
hamme. Valtakunnallisessa 
Pannukakkutalo-ketjussa on 
Oulun lisäksi vastaavia yri-
tyksiä myös Porissa, Mikke-
lissä ja Jyväskylässä. RR

Anu Suotula on pyörittänyt 
Kunnostamo Personal trai-
ning-nimistä yritystään Iin 
Alarannalla neljä vuotta. Per-
sonal trainer -yrittäjä tietää, 
mitkä eri asiat vaikuttavat ih-
misen kokonaisvaltaiseen hy-
vinvointiin.

Kunnostamo on siis ii-
läinen yhden naisen val-
mennusyritys, joka tarjoaa 
valmennuspalvelut jousta-
vasti. Yritys pystyy tarjoamaa 
treenistudion asiakkaiden 
käyttöön valmennustapaa-
misten aikana. 

Ihminen on Anun mieles-
tä kokonaisuus, joten hän ei 
keskity vain yhden osa-alu-
een muuttamiseen tai huolta-
miseen. 

- Paras tulos saadaan, 
kun keskitytään muutta-
maan tapoja askel kerrallaan 
ja huoltamaan ihmistä koko-
naisuudessaan, Anu Suotula 
painottaa. 

Suotulan koulutustausta 
on vahva. Hän on personal 
trainer-tutkinnon lisäksi NLP 
Master Practitioner, ravinto-

Personal trainer Anu Suotula valmentaa asiakaslähtöisesti
valmentaja, kuntosalivalmen-
taja, hyvinvointivalmentaja 
sekä kahvakuulaohjaaja, ja 
opiskellut myös aiemmin lii-
kunnan ammattitutkinnon ja 
liiketalouden tradenomiksi.

- Valmentajana toimin 
asiakaslähtöisesti ja otan huo-
mioon asiakkaan elämänti-
lanteen kokonaisuudessaan. 
Kuuntelen ja tuen, olen vie-
rellä niin ylä- kuin alamäes-
sä. Kannustan ja tsemppaan 
eteenpäin, Suotula kertoi me-
todeistaan. 

Usein valmennus miel-
letään harvojen ja valittujen 
etuoikeudeksi. Nykyään kui-
tenkin yhä useampi perso-
nal trainerille tuleva asiakas 
on ”ihan tavallinen ihminen”, 
joka kaipaa arkeensa parem-
paa jaksamista. Valmennan 
kaikenikäisiä ja eri ammatti-
ryhmistä tulevia ihmisiä.

Anu Suotula työskenteli 
aiemmin useita vuosia kau-
pan alalla sekä EU-hankkeis-
sa. Sitten hän kouluttautui 
personal traineriksi Traine-
r4Youn -koulutuksessa ja sen 

jälkeen on täydentänyt osaa-
mistaan useilla eri kursseilla 
ja koulutuksilla. Omaa kun-
toaan ja hyvinvointiaan hän 
pitää yllä monenlaisella lii-
kunnalla. 

- Lempilajejani ovat voi- 
maharjoittelu ja kahva-
kuulailu sekä kestävyys-
lajeista pyöräily ja juoksu. 
Toimialueeni on Iin ja Ou-
lun alue ja teen henkilökoh-
taisen valmennuksen lisäksi 
pienryhmävalmennusta ja 
ryhmäliikunnanohjausta.

- Kehitän jatkuvasti am-
mattitaitoani kouluttau-
tumalla hyvinvointialan 
koulutuksissa. Luen pal-
jon ammattikirjallisuutta 
sekä fyysisen että men-
taalisen valmennuksen 
tiimoilta ja pidän tiiviisti yh-
teyttä alan asiantuntijoihin. 
Juuri nyt täydennän osaamis-
tani suorittamalla urheilura-
vitsemuksen perusopintoja 
yliopistossa. Liian vähäinen 
syöminen on yleistä sekä ur-
heilijalla että arkiliikkujalla ja 
kannustan asiakkaitani syö-

mään säännöllisemmin ja it-
selleen sopivasti. 

Maailman terveys-
järjestö WHO:n mukaan 
liikkumattomuus on maail-
manlaajuisesti neljänneksi 
suurin ennenaikaisen kuol-
leisuuden riskitekijä. Terveys 
2011 -tutkimuksen mukaan 
vain vajaa neljäsosa suoma-
laisista saavutti suosituk-
sen edellyttämän määrän 
kestävyystyyppistä liikun-
taa. Aikuisten valveillaolo-
ajasta reilut yhdeksän tuntia 
kului istuen tai maaten. Liik-
kumattomuusongelman rat-
kaisemiseksi tarvitaan lisää 
liikuttajia – ja kuka sopisi-
kaan tehtävään paremmin 
kuin liikuttamisen ammatti-
lainen personal trainer. 

-Olen unelma-ammatissa-
ni, Suotula toteaa. RR

Anu Suotula on pyörittänyt 
Kunnostamo Personal training-
nimistä yritystään Iin Alarannal-
la neljä vuotta.

...ym

* myös pienkonehuolto*

T:MI ILKKA RAUTIO
Pihlajatie 5, Ii, P. 0500 937 739

RENKAAT IISTÄ
asenneTTuna edullIsesTI
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Iin Puunjalostus Oy 
Leipojantie 4  
91100 II 
08-817 4910 

 

Ota yhteyttä myyjiimme: 
 

Jari Puurunen        Piritta Oravainen 
040 5164 750          0400 901 592 

 www.ii-ikkunatjaovet.com 
  

  

www.laaturemontti.fi Oulun yksikkö

 SOITA 08 2377 9501

Paikalliset 
pojat ei 
pakkasta 
pelkää!
Katto 2 päivässä, 
myös talvella!

•   Pienempi kosteusriski pakkasella
•  Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
•  Vesivekin kestävät kattovarusteet
•  Tuotteet omalta tehtaalta, 
 ilman välikäsiä

RemaTipTop, kansain-
välinen rengas- ja kumi-
alan tuotteista tunnettu 
yhtiö, laajentaa palettiaan 
Suomessa teollisuushihnojen 
tuote- ja materiaalimyynnis-
tä alan palveluihin. Suo-
men tytäryhtiö, RemaTipTop 
Oy osti 31.10.2016 jo pitkään 
kumppaninaan toimineen Iin 
Hihnatyö Oy:n, jonka toimi-
paikka sijaitsee Oulussa. 

- Yrityskauppa on meil-
le Suomessa iso askel oi-
keaan suuntaan. Näin 
toteutamme RemaTipTop 
-yhtiön maailmanlaajuista 
strategiaa ulottaa liiketoimin-
ta tuotemyynnistä kokonais-
palveluun. Nyt tarjoutui hyvä 
tilaisuus ostaa pitkään kump-
paninamme toiminut Iin Hih-
natyö ja tartuimme tietenkin 
tilaisuuteen, kertoo RemaTip-
Top Oy:n toimitusjohtaja Ben 
Wickström. 

- Tuotamme laajan valikoi-
man teollisuuden kuljettimis-
sa käytettäviä hihnatuotteita. 
Kaupan myötä RemaTipTop 
pystyy nyt tarjoamaan pelk-
kien hihnojen lisäksi myös 
niiden asennuksen ja huolto-
palvelut samassa paketissa, 
joten liiketoiminta kasvaa kau-
pan myötä tällä sektorilla mer-
kittävästi, Wickström lisää.

Iin Hihnatyön ostanut RemaTipTop laajentaa 
teollisuuden kuljetinhihnojen huoltoihin ja asennuksiin

 Iin Hihnatyön toiminta 
jatkuu Oulussa kuten aiem-
minkin. Iin Oijärvellä asuva 
yritystä vuodesta 2010 pyörit-
tänyt Eero Honkanen ja muu 
henkilökunta jatkavat yrityk-
sessä entiseen tapaan.

 - Iin Hihnatyön myö-
tä saamme ison siivun alan 
osaamista ja tärkeitä kontak-
teja. Iin Hihnatyö on toimi-
nut huoltotehtävissä mm. 
pohjoisen suurilla kaivoksil-
la, Wickström kertoo. 

 RemaTipTop on vuonna 
1923 perustettu saksalaisyh-
tiö, joka toimii nykyään 170 
maassa. Yhtiön liikevaihto oli 
800 miljoonaa euroa vuonna 
2015, henkilöstä sillä on noin 
5 500.

 Yhtiön tuotteista ku-
luttajatasolla tutuin ryhmä 
on rengaskorjaustuotteet. 
Niistä yhtiön logo on tuttu 
vähintään kaikille polkupyö-
räilijöille. Yhtiö toimii kuiten-
kin yritysmarkkinoilla, jossa 
sen tuotteita ovat laajan ren-
gaskorjaustuotevalikoiman 
lisäksi rengashuolto- ja kor-
jaamolaitteet, kulutus- ja kor-
roosionsuojapinnoitteet sekä 
nyt yhtiön strategiassa yhä 
tärkeämmäksi kehityskoh-
teeksi nostettu teollisuu-
den kuljetinhihnatuotanto ja 

alaan liittyvät palvelut.
Hihnamateriaaleja Rema 

TipTop tuottaa omilla teh-
taillaan, joita se on hankkinut 
omistukseensa ympäri maail-
man, viimeisimpänä COBRA 
Group / DEPREUX’n syys-
kuussa. 

COBRA tuottaa hihno-
ja kaivosteollisuudelle sekä 
ruoka-, maatalous-, pakka-
us- ja logistiikkasektoreille. 
Lisäksi RemaTipTop omis-
taa kaivoskuljetinhihnoihin 

Yrityskaupan toteutumisen jälkeen kättelemässä Iin Hihnatyön 
yrittäjä Eero Honkanen ja yrityksen ostaneen RemaTipTop Oy:n toi-
mitusjohtaja Ben Wickström. 

kuljetusliike

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

kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi

0400 399 170

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.

MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT

Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:

Sähkö ja kiinteistönhoitotyöt: puh. 040 526 8119
Rakennustyöt: puh. 045 634 1799

Soita ja kysy!

erikoistuneen Dunlop Bel-
ting Products -tehtaan. Kaik-
ki Rema TipTopin tuottamat 
hihnat kantavat tuotenimeä 
Dunlop Belting Products. 

Suomessa yhtiö on toi-
minut vuodesta 1960, jol-
loin se aloitti nimellä 
Vulk-Tarvikkeet Oy. Nimi 
vaihtui vastaamaan kansain-
välisten tytäryhtiöiden käy-
täntöä vuonna 2003 ja se 
toimii nyt Suomessa nimellä 
RemaTipTop Oy. HT

”Sydämellinen, elämänmyönteinen valmentaja” 

KAHVAKuuLARYHMäT, 
maanantaina klo 17-18, 
Ii Alarannan koulu, 
keskiviikkona 19-20, 
Yli-Ii, Vorelli

SOITA JA VARAA ILMAInEn KOnSuLTAATIOAIKA 
valmennukseen 044 5577 677/Anu Suotula tai 

ota yhteyttä sähköpostilla anu.suotula@gmail.com

www.kunnostamo.com

Kunnostamo, personal training:
Personal training
Ravintovalmennus
Mentaalivalmennus
Ryhmä- ja yritysvalmennus

www.syote.fi

La-su 3.-4.12. 2016
avajaisviikonloppu Syötteellä
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Juhlaan osallistui Iin Micropoliksen ravintolasalissa noin 100 henkeä.

Iin Yrittäjät vietti 50-vuotis-
juhlaa lauantaina 3.9. Micro-
poliksen ravintolasalissa. 
Juhlapuhujaksi oli saapunut 
Suomen Yrittäjien toimitus-
johtaja Mikael Pentikäinen.

-Kunnan ja sen asukkai-
den kannalta ei ole juuri mi-
tään tärkeämpää kuin se, että 
yrittäjät haluavat tulla ja py-
syä yrittäjinä kunnassa sekä 
tarjota siellä työtä. Mutta 
mikä saa yrittäjän tulemaan 
johonkin kuntaan ja pysy-
mään siellä? Mihin perustuu 
kunnan vetovoima yrittäjän 

Iin Yrittäjät juhli 50-vuotista toimintaansa

Juhlan juontajana toimi Iin Yrit-
täjien hallituksen jäsen Joona 
Österberg.

Iin nuorena Yrittäjänä palkittiin 
Pasi Ontero Iin Autohuolto Ky. 

Juhlivaa yhdistystä onnittelemassa naapuriyhdistyksestä Haukiputaan Yrittäjistä Jyrki Drushinin sekä 
Kuivaniemen Yrittäjistä Jouko Herva ja Veikko Södö. Onnitteluja ottamassa vastaan Anneli Klasila ja 
Markku Koskela. 

Kutsuvieraiden pöydässä vasemmalla juhlapuhuja, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäi-
nen, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja Lauri Mikkonen, toimitusjohtaja Leena Vuotovesi 
Iin Micropolis ja rouva Marika Tuomela. Oikealla Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuo-
mela, Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, rouva Pirjo Koskela ja Iin yrittäjien puheenjohtaja Markku Kos-
kela.

Vuoden Yrittäjinä palkittiin Iin Palvelukoti Oy, jonka puolesta Iin kunnan ja Iin Yrittäjien luovuttamat 
palkinnot ottivat vastaan yrittäjät Lea Tumelius ja Kaisa Kuusinen Yrityksen perustaja ulla Kurttila (oi-
kealla) käytti myös puheenvuoron, kertoen yrityksen perustamisen vaiheista. 

Timanttisilla, kultaisilla ja hopeisilla yrittäjäristeillä huomioitiin Anna Turtinen Iin Mp Oy, Lea Aalto Kul-
ta-Aalto Oy, Anna-Maija Backman Kuljetusliike Backman, Lea Tumelius Iin Palvelukoti Oy, Kaisa Kuusi-
nen Iin Palvelukoti Oy, Oiva Takarautio Tmi Kymppikouru, Risto Väyrynen Iin Puu- ja Metallituote Tmi ja 
Markku Koskela Asianajotoimisto Koskela Oy. 

Juhlassa muistettiin ruusuilla 50-vuotisjuhlatoimikunnan jäseniä Risto Väyrynen, Riitta Paakkola, Sirk-
ku Tuomela ja Anneli Klasila sekä juhlassa mukana olleita puheenjohtajia Markku Koskela, Anna Turti-
nen, Tauno Kova, Leila Siltanen ja Väinö Klasila, joka kertoi myös juhlassa yhdistyksen historian vaiheita. 

näkökulmasta? Tämä on ky-
symys, jota jokaisen kunnan 
johdon ja luottamusmiehen 
pitäisi pohtia vakavalla mie-
lellä, painotti Pentikäinen.

Iin Yrittäjiä onnitteli-
vat Suomen ja Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien lisäksi 
useat lähipaikkakuntien yrit-
täjäyhdistykset sekä myös 
Iin kunta ja monet yhdistyk-
set. Juhlassa oli mukana noin 
100 henkeä. 

Juhlan juontaja, Iin Yrittä-
jien hallituksen jäsen, Joona 
Österberg lausui avaussanat, 
jonka jälkeen aikaisempi Iin 
Yrittäjien puheenjohtaja Väi-
nö Klasila kertoi 50-vuotises-

ta toiminnasta. Tervehdyksiä 
esittivät Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien puheenjohtaja 
Lauri Mikkonen ja Iin kun-
nanjohtaja Ari Alatossava. 
Vuoden yrittäjänä palkittiin 
Iin Palvelukoti Oy, yrittäji-
nä Lea Tumelius, Kaisa Kuu-
sinen ja Jaana Korhonen sekä 
Nuorena Yrittäjänä Pasi On-
tero Iin Autohuolto Ky. 

Perustajajäsen Lauri Kurt-
tilalle toimitettiin tervehdys 
vaimonsa Ulla  Kurttilan vä-
lityksellä. 

Entisiä puheenjohtajia ja 
juhlajärjestelytoimikunnan 
jäseniä kukitettiin sekä jaet-
tiin timanttisia, kultaisia ja 

hopeisia yrittäjäristejä pit-
käaikaisesta yksityisyrittäjä-
nä toimimisesta. Musiikkia 
esitti Iin Mieskuoro Veli Tik-
kalan johdolla ja lausuntaa 
esittivät Iin kansalaisopiston 
lausuntapiiriläiset. Päätössa-
nat lausui Iin yrittäjien pu-
heenjohtaja Markku Koskela. 

Juhlan päättyi juhlaruo-
kailuun ja sen jälkeen ilta jat-
kui Jore Siltalan esittämän 
musiikin tahdeissa ja keski-
näisen seurustelun merkeis-
sä. 

Heimo Turunen
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimiston henkilökunta esittäytyy

Aidosti yrittäjän arjessa

sarI reInIKaInen-laIne 
YHTeYsPäällIKKö
Tulokulmani työpäiviini ra-
kentuu usein viestinnän 
kautta. Olen mukana jär-
jestön tapahtumien ja tilai-
suuksien suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Toimin Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
hallituksen ja työvaliokun-
nan sekä viestintävaliokun-
nan esittelijänä/sihteerinä. 

Osallistun myös oman 
organisaation ulkopuolel-
la työ- ja ohjausryhmätyös-
kentelyyn. Viime vuosina 
työryhmien teemoina ovat 
olleet suurhankkeet, talous, 
liiketoiminnan kehittäminen, 
koulutus ja työelämä. Paras-
ta työssäni on nähdä, kuul-
la ja kokea mitä erilaisimpia 
yrittäjätarinoita – olla AI-
DOSTI LÄSNÄ YRITTÄJÄN 
ARJESSA.

KIrsI anTTIla
JärJesTöPäällIKKö
Työ yrittäjien parissa on mie-
lenkiintoista ja antoisaa. Toi-
min oman organisaation 
ulkopuolella mm. koulutuk-
seen ja työllisyyteen liittyvis-
sä työryhmissä, suunnittelen 
ja toteutan PPY:n omia ta-
pahtumia ja tilaisuuksia, 
koordinoin PPY:n neuvon-
tapalveluita ja jäsenetuja, 
toimin hallituksen ja työ-
valiokunnan esittelijänä/
sihteerinä sekä koulutusva-
liokunnan kokoon juoksija-
na ja lisäksi monessa muussa 
suuremmassa ja pienemmäs-
sä jutussa. 

Tällä hetkellä työnalla on 
PPY:n kuntavaaliohjelman 
kokoaminen ja kenttäkier-
roksen suunnittelu. Parasta 
työssäni on yrittäjien koh-
taaminen ja näitä tilantei-
ta toivon jatkossakin olevan 
runsain määrin. 

MIlla raaPPana 
KoordInaaTTorI
Reilu kolme vuotta PPY:ssä 
töissä ja yhtään samanlais-
ta päivää ei ole ollut. Työn-
kuvaani kuuluvat muun 
muassa jäsenasiat, kuten jä-
sentietojen päivitys ja jäsen-
huolto. Vedän myös Oman 
elämänsä Sankari –vaikutta-
javerkostohanketta, jonka tar-
koitus on lisätä yhteiskunnan 
keskeisillä paikoilla olevien 
tai sinne tähtäävien henkilöi-
den tietämystä yrittäjyydestä, 
yrittämisen olosuhteista sekä 
yrittämisen mahdollisuuk-
sista ja riskeistä. Näin myös 
yrittäjille tärkeät sidosryh-
mät ja yhteistyötahot ovat tul-
leet työssäni tutuiksi. Lisäksi 
koordinoin nuorten yrittäji-
en toimintaa ja nyt päivitän 
mm. aluejärjestön omia nuo-
retyrittajat.fi -verkkosivuja. 
Tässä työnkuvani lyhyesti, 
työskentely PPY:ssä ja yrittä-
jien kanssa on siis monipuo-
lista ja mielenkiintoista.  

Paula PIHlaJaMaa 
ProJeKTIassIsTenTTI
Työnkuvaani kuuluu niin 
omistajanvaihdokset kuin 
julkiset hankinnat. Pääasi-
allisena tehtävänä on kuun-
nella yrittäjiä ja auttaa heitä 
mieltä askarruttavissa kysy-
myksissä. Päivittäiseen työ-
höni kuuluu olennaisesti 
palveluiden juoksevat asiat, 
viestintä, markkinointitoi-
menpiteet ja eri tilaisuuksien 
organisointi. 

Hankinta-asiamies.fi vah-
tipalvelun ylläpito ja sen 
kehittäminen. Palveluiden li-
säksi olen mukana Nuorten 
yrittäjien toiminnassa ja py-
rin tuomaan heidän miettei-
tään esiin. On hienoa nähdä 
se palo, joka yrittäjillä syttyy 
kun he saavat uuden vinkin 
liiketoimintansa hyödyk-
si, oli se vinkki sitten iso tai 
pieni. Tulkaahan toimistolle 
kahville niin jutellaan lisää.

TIIna Talala 
HanKInTa-asIaMIes
Kun julkiset yksiköt asiak-
kaana alkaa kiinnostaa niin 
ole yhteydessä minuun. Ja 
vaikkei vielä kiinnostakaan 
niin kerro minulle mitä sinä 
tarjoat, uusi asiakas voi hy-
vinkin löytyä julkiselta sek-
torilta. 

Minun tehtäväni on tu-
kea yrittäjiä julkisten han-
kintojen kiemuroissa. Autan 
löytämään oikeita henkilöi-
tä kuntien organisaatioista, 
neuvon mistä tarjouspyyn-
nöt löytyy ja miten niihin 
vastataan. Pyrin myös vai-
kuttamaan kuntien han-
kintoja tekeviin, niin että 
paikallisia toimijoita ei aina-
kaan suljeta pois

ToMMI sIrVIö 
KeHITYsPäällIKKö
Vastaan PPY:n omistajanvaih-
dospalveluista, joka tarkoittaa 
mm. yritysten välitystä, asian-
tuntijayhteistyötä ja koulutus-
ten/tilaisuuksien toteutusta. 
Pyrimme myös vaikuttamaan 
edunvalvonnallisiin asioihin, 
kuten verotukseen. Teemme 
työtä omistajanvaihdospal-
veluiden vakiinnuttamiseksi 
maakunnassamme, koska ko-
kemuksen ja eri tutkimusten 
mukaan näitä palveluja tarvi-
taan jatkossa yhä enemmän. 
Työhöni kuuluu erittäin laaja 
ja asiantunteva verkosto, joka 
tekee toimenkuvastani mie-
lenkiintoisen ja oppivaisen. 
Yrittäjien kanssa yhteistyö on 
antoisaa ja tavoitteellista - on-
nistuneet omistajanvaihdokset 
ovat sekä yrittäjille että itselle-
ni erittäin hienoja asioita.

laurI MIKKonen  
PPY:n HallITuKsen 
PuHeenJoHTaJa

MarJo KoleHMaInen
PPY:n ToIMITusJoHTaJa

Iiläisyyden merkitystä nostetaan Paikallista-sertifikaatilla
Menestyvä yritystoiminta on yh-
teiskunnan tukipilari. Varsinkin 
pienissä yrityksissä työ on Micro-
polis Oy:n projektipäällikkö Tauno 
Korpelan mukaan usein aika yksi-
näistä puurtamista, mutta kuulu-
minen esimerkiksi yrittäjäjärjestöön 
luo yhteenkuuluvaisuuden tunnet-
ta. Iissä yli 110 yritystä kuuluu Iin 
Yrittäjiin, jonka hallitus on päättä-
nyt vahvistaa ja nostaa iiläisyyden 
merkitystä Paikallista-sertifikaatilla. 

Iin toinen yrittäjäjärjestö, 30 yri-
tyksen Kuivaniemen Yrittäjät on 
myös viemässä sertifikaattia eteen-
päin. Paikallista-merkin hakemuslo-
make on Korpelan mukaan helppo 
täyttää, jos yritys täyttää tietyt kri-
teerit.

-Yrityksen koti- tai toimipaikan 
on oltava Iissä. Yrityksen tulee työl-
listää iiläisen yrittäjän tai iiläisiä. 
Yrityksen on pitänyt hoitaa kaikki 
viranomaisvelvoitteet ja se on mer-

kitty ennakonperintä- ja kauppa-
rekisteriin. Lisäksi sillä on oltava 
liikevaihtoa vähintään yhdeltä tili-
kaudelta, Korpela kertoi Paikallista-
merkin saamisen ehdoista. 

Samalla yrityksen tulee sitoutua 
antamaan vapaamuotoinen lupaus, 
että se haluaa edistää toiminnallaan 
Iin resurssiviisautta ja vähentää sa-
malla hiilidioksidipäästöjä.

Korpelan mukaan sertifikaatti on 
maksuton ja sen saanut yritys voi 

hyödyntää Paikallista –logoa omas-
sa toiminnassaan. Kun merkin käyt-
täjiä on riittävästi, mahdollistaa se 
tarvittaessa yritysten yhteiskam-
panjoinnin. Paikallista-merkin esillä 
pitäminen helpottaa asiakkaita va-
litsemaan paikallisia tuotteita ja pal-
veluita.

Micropoliksen EAKR- ra-
hoitteinen Innovatiiviset julkiset 
palvelut- projekti tukee Paikallista-
hanketta keräämällä ympäristölu-

paukset sekä pitämällä niitä esillä 
omissa tilaisuuksissaan. 

-Suunnitelmissa on kerätä Pai-
kallista-yritysten ympäristölupauk-
set yhdeksi listaksi messu- ja muita 
yhteistilaisuuksia varten, Korpela 
mainitsi. 

Iiläiset yrittäjäyhdistykset kut-
suvat yrityksiä hakemaan Paikallis-
ta-sertifikaattia. Iin ja Kuivaniemen 
yrittäjien puheenjohtajat odottavat 
yhteydenottoja tässä teemassa. RR

Ensi kevään kuntavaaleis-
sa valitaan päättäjiä, joilla 
on merkittävä vastuu kunta-
tason tulevaisuuden raken-
tamisessa. Samaan aikaan 
valmistellaan hallinnon uu-
distuksia, joiden vuoksi 
pian kuntavaalien jälkeen 
valmistaudutaan maakun-
tavaaleihin. Uudistusten 
ja muutosten vaikutukset 
konkretisoituvat kunnissa ja 
maakunnissa. 

Uusi maakuntahallinto 
tulee voimaan vuonna 2019. 

Yrittäjiä kannustetaan ehdokkaaksi kevään kuntavaaleihin
Merkittävin muutos tulee 
kohdistumaan sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestä-
misvastuisiin. 

Suomeen perustetaan 18 
itsehallintoaluetta, jotka jär-
jestävät itse alueensa so-
siaali- ja terveyspalvelut. 
Samassa yhteydessä myös 
ELY-keskusten ja aluehallin-
toviranomaisten tehtävät or-
ganisoidaan uudella tavalla. 
Muutoksilla tulee olemaan 
huomattavia vaikutuksia 
kuntien budjetoitaviin toi-

mintoihin. 
Uudet kuntapäättäjät 

pääsevät ensitöikseen laati-
maan tai päivittämään kun-
tastrategioita ja linjaamaan 
kuntien elinvoimaisuutta ja 
elinkeinopolitiikkaa. Näillä 
linjauksilla määritellään, mi-
ten kunta voi olla luomassa 
hyviä yrittäjyyden olosuh-
teita. 

Menestyvät yritykset luo-
vat hyvinvointia ympärilleen 
työpaikkojen, toimeentulon 
ja verokertymän kautta. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjissä on valmistauduttu 
kuntavaaleihin julkaisemal-
la Paikallisen vaikuttami-
sen ohjelma, jossa käsitellään 
asioita, joihin paikallises-
ti voidaan vaikuttaa ja jotka 
tukevat yrittäjyyden kehit-
tymistä. Haluamme tarjota 
tietoa yrittäjyydestä kuntien 
päättäjille ja auttaa luomaan 
yrittäjien ja päättäjien ver-
kostoja. 

Ohjelma on tarkoitettu 
paitsi yrittäjäehdokkaiden 

käyttöön, myös puolueiden 
ja kunnallisten viranhaltijoi-
den käyttöön.

Haluamme kannustaa 
yrittäjiä hakeutumaan eh-
dokkaaksi kevään kunta-
vaaleihin ja voimme toimia 
linkkinä yrittäjän ja puoluei-
den välillä. 

Tähän mennessä olemme 
saaneet välittää jo kymme-
nien yrittäjien yhteystietoja 
eri puolueille ehdokkuudes-
ta sopimiseksi. 

Yrittäjyys luo työtä ja hy-
vinvointia, tältä pohjalta on 
hyvä valmistautua tulevai-
suuden rakentamiseen!

Kirsi anttila, 
järjestöpäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat
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KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

Yli-iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien

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

Asematie 266, 91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi

www.pohjanteko.fi

www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/ii/

liiTY JÄSENEKSi!

Päiväkoti Iitulan syksyn en-
simmäisessä tiimipalaverissa 
esitettiin idea päiväkodin his-
torian ensimmäisestä yöpäi-
väkodista. Tarkoituksena on 
tukea perheiden hyvinvoin-
tia tarjoamalla lapsille tuttu ja 
turvallinen paikka yökyläillä 
ja lasten perheille taas halut-
tiin aidosti tarjota pientä arjen 
hengähdystaukoa. Koko hen-
kilökunta lähti epäröimättä 
ajatukseen mukaan.

Yöpäiväkoti ei siis tarkoit-
taisi vuorotyötä tekevien van-
hempien lapsille suunnattua 
hoitoa, vaan ihan vapaaehtoi-
suuteen perustuvaa yökyläi-

”Yöpäiväkoti on jännittävä ja 
tuntuu vatsanpohjassa asti!

lyä lapsille tutussa paikassa ja 
turvallisten aikuisten parissa.

Yöpäiväkodista innostut-
tiin henkilökunnan toimesta 
niin, että porukassa päätettiin 
toteuttaa ensimmäinen yöky-
läreissu Iitulaan jo heti tälle 
syksyä. Ilmoittautuminen oli 
perheille täysin vapaaehtois-
ta, eikä se missään muodossa 
vähentäisi lasten ennalta so-
vittuja hoitopäiviä. 

Paikalle ilmoittautuikin 
hyvin pian 13 Iitulan yöpäivä-
kodin ensikertalaista, joiden 
kokemukset yöpäiväkodista 
vaikuttaa siihen millainen yö-
päiväkoti kevään 2017 aikana 

toteutetaan. Toiminta halu-
taan vakiinnuttaa Iitulan toi-
mintasuunnitelmaan, mikäli 
se perheiden ja lasten kannal-
ta saa myös myöhemminkin 
puoltavan vastauksen.

Ensimmäinen yökyläretki 
Iitulaan järjestettiin 18.-19.11. 
Lapset saapuivat Iitulaan per-
jantaina alkuillasta. Heille oli 
suunniteltu tavallisesta päi-
väkotiarjesta poikkeavaa oh-
jelmaa Ryhmä hau –teemalla 
– taskulamppujen avulla et-
sittiin jo pimenevältä pihalta 
Ryhmä HAU:n virkamerk-
kejä, seikkailtiin Iitulan si-
sätiloissa etsien aarrearkkua 

Vahtitornista, herkuteltiin ja 
vietettiin kaikin puolin mu-
kavaa yhdessäoloa.  Illan 
päätteeksi rentouduttiin ja 
rauhoituttiin yöunille lapsille 
tutussa ”nukkarissa” omien 
unikavereiden, päiväkotika-
vereiden ja läsnä olevien ai-
kuisten parissa.

Koko yöpäiväkotitoimin-
nan suunnittelussa ja toteu-
tuksessa haluttiin korostaa 
aitoa lapsilähtöisyyttä, sil-
lä onhan se Iitulan toimin-
taa ohjaava keskeinen arvo 
muutenkin. Lasten ja per-
heiden toiveet ja ajatukset 
ovat toiminnan kehittämisen 
taustalla niin nyt kuin tulevai-
suudessakin. Tätä Iitulassa on 
korostettu myös syksyn van-
hempainillassa ja muissa per-
heiden kohtaamistilanteissa. 
Iitulalaiset haluavat ottaa 
vanhemmat ja lapset mukaan 
tasapainoisen ja hyvinvoivan 
arjen rakentamiseen, toimin-
nan suunnittelemiseen ja to-
teuttamiseen – sitähän jo uusi 
varhaiskasvatussuunnitelma-
kin tulee korostamaan.

”Ystävän kanssa me kir-
mataan ylitse kallion, hiekka-
maan. Silloin kaikki on hyvin. 
Silloin onni on syvin.” (Uppo-
Nalle/ Elina Karjalainen) HT

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

Suomalaisen Yrittäjän päivää 
maanantaina 5.9. juhlistettiin 
Iissä nostamalla kunnan vi-
rastotalolla ja torilla Suomen 
lippu yhdessä Iin kunnan ja 
Iin Yrittäjien toimesta. Lipun 
nostaminen yhdessä oli sym-
bolinen ele, joka osoitti pai-
kallisten yrittäjien ja kunnan 
välistä hyvää yhteistyötä. Sa-
malla palautettiin mieliin 
vuonna 2013 kunnan ja yrit-
täjien allekirjoittama sopi-
mus yrittäjyyden puolesta. 

Sitoumus sisälsi yhtei-
set tavoitteet muun muassa 

Suomen lippu salkoon Yrittäjän päivänä
yrittäjämyönteisen ilmapii-
rin edistämisestä ja kunnan 
vetovoimaisuuden lisäämi-
sestä. 

Iltapäivällä oli torilla yrit-
täjien järjestämä yleisöti-
laisuus, jossa yrittäjyyttä 
pidettiin esillä monin tavoin. 
Kaikille tarjottiin pullakah-
vit ja lapsille ja nuorille jaet-
tiin ”Läsnä yrittäjän arjessa” 
-ilmapalloja. Arpoja ja myy-
jäistavaraa oli myytävänä. 
Tilaisuutta suosi aurinkoi-
nen, kaunis syksyinen ilma. 
HT

Kaikille tarjottiin viinerikahvit ja keskusteltiin Yrittäjän päivänä yrittäjyyden merkityksestä. 

Lapsia ja nuoria vieraili runsaasti torilla ja jokaiselle lahjoitettiin il-
mapallot. 

Muusikko Jore Siltala Haukipu-
taalta viihdytti musiikillaan to-
rille kokoontunutta väkeä. 

Yöpäiväkoti on ihan vaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa yökyläilyä lapsille tutussa paikassa ja turval-
listen aikuisten parissa. Toiminta halutaan vakiinnuttaa Iitulan toimintasuunnitelmaan, mikäli se per-
heiden ja lasten kannalta saa myös myöhemminkin puoltavan vastauksen.
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Iin Rauhanyhdistys juhli
90-vuotista taivaltaan

Iin Rauhanyhdistyksen 
90-vuotisjuhlaa vietettiin sun-
nuntaina. Juhlaan oli saa-
punut runsaasti niin oman 
yhdistyksen kuin muiden yh-
distysten ja yhteistyötahojen 
edustajia onnittelemaan juh-
livaa yhdistystä. Juhla alkoi 
messulla kirkossa ja jatkui 
rauhanyhdistyksen toimita-
lolla juhlakahveilla ja -seuroil-
la. Juhlan aikana julkistettiin 
Antti Savelan kirjoittama yh-
distyksen juhlajulkaisu eli 
90-vuotishistoriikki.

Lestadiolainen herä-
tysliike oli levinnyt Ruot-
sin Lapista Iin seudulle 
1870-luvulle tultaessa ja va-
kiinnuttanut asemansa paik-
kakunnalla. Kirkonkylän 
Rauhanyhdistys teki yhdis-
tysrekisteröintiä varten ilmoi-
tuksen 22. joulukuuta 1926. 
Johtokunnan tehtäväksi tuli 
muun ohessa toimia Raamat-
tujen myynnin edistämiseksi 
paikkakunnalla. 

Vuonna 1926 tuli ajan-
kohtaiseksi rakentaa uudet 
toimitilat, kun 1870-luvulla 
hankitun entisen käräjätalon 
tilat kävivät ahtaiksi. Vaikka 
iiläisillä oli yhteinen toimitalo 
Haminassa, olivat Ylirannan 

ja Aseman seudun kristityt 
pitäneet alueellaan omiakin 
seuroja vaikeiden kulkuyh-
teyksien vuoksi.  Haminan 
toimitalo oli vuosituhannen 
vaihtuessa käynyt ahtaak-
si ja sen tilat eivät muutoin-
kaan palvelleet yhdistyksen 
laajentunutta toimintaa. Uusi 
toimitalo valmistui kevääl-
lä 2007. 

Seurat ovat keskeisin 
toimintamuoto
Seurat ovat olleet Iin Rau-
hanyhdistyksen keskeisin 
toimintamuoto koko yhdis-
tyksen olemassaolon ajan. 
Seurojen lisäksi on pidetty 
lauluseuroja, ompeluseuroja 
ja opistoseuroja. 1920-luvun 
lopulla alkaneista syksyllä pi-
detyistä isoista seuroista tuli 
pitkäksi ajaksi yhdistyksen 
toiminnassa vuotuinen ko-
hokohta. Vuonna 1917 Iissä 
pidetyt valtakunnalliset isot 
seurat olivat nykyisin kesäi-
sin eri puolilla maata pidettä-
vien Suviseurojen edeltäjä.  

Pyhäkoulu-, lapsi- ja nuo-
risotyö ovat yhdistykselle 
olleet hyvin tärkeät. Pyhäkou-
lua on yhdistyksessä järjes-

tetty vuodesta -31. Nykyisin 
se on jakaantuneena neljään 
pyhäkoulupiiriin, päiväker-
hoa pidetään maanantaisin 
ja tiistaisin alle kouluikäi-
sille neljä vuotta täyttäneil-
le lapsille, raamattuluokkaa 
perjantai-iltaisin alle rippi-
kouluikäisille lapsille ja nuor-
ten iltoja kerran kuukaudessa 
rippikoulussa oleville ja tätä 
vanhemmille nuorille. 

Aikuisten kerho, Sisarker-
ho ja Weljeskerho kokoon-
tuvat myös säännöllisesti. 
Joulujuhla ja kevätjuhla ovat 
kuuluneet jo pitkään vakiin-
tuneesti vuosiohjelmaan. 
Varoja toiminnan ylläpitämi-
seen kerätään myyjäisillä ja 
muilla varainhankintatapah-
tumilla.

Iin Rauhanyhdistyksellä 
on ollut vuosien saatossa run-
saasti yhteistyötä eri tahojen 
kanssa. Iin seurakunnan tilat 
ja etenkin kirkko ovat olleet 
säännönmukaisesti Rauhan-
yhdistyksen järjestämien ti-
laisuuksien pitopaikkana. 
Rauhanyhdistys on miellet-
ty osaksi Iin seurakunnan toi-
mintaa. RR








TuuliWatti kehittää ja rakentaa 
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi

klo 9.15 Seppeleenlasku sankarihaudoille, 
 Olhava.
klo 10.00 Jumalanpalvelus ja seppeleenlasku sankarihaudoille, 
 Iin ja Kuivaniemen kirkot.
klo 11.30 Itsenäisyyspäivän pääjuhla Valtarin koululla
 Juhlakahvit 
 lippukulkue
 Siniristilippumme
 Iin kunnan tervehdys 
 kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela
 Iin ja Kuivaniemen ja Simon Pelimannit 
 ”Ilman kuuta ja aurinkoa”  trad. sov. unto Kukka 
 Iin ja Kuivaniemen ja Simon Pelimannit 
 ”Ja se oli yksi lauantaki-ilta” trad. sov. unto KukkaIin 
 lausuntaryhmä 
 ”Minulla ei ollut nuoruutta”, ohj. Anna-Kaisa Järvi
 Juhlapuhe 
 Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen, Iin seurakunta
 Maamme laulu
 Tilaisuuden juontaa 
 Jonne Häyrynen 

 Linja-auto palaa takaisin Kuivaniemelle juhlan jälkeen 
 (sama reitti, kuin tullessa).

Su 4.12.2016  Oijärven kyläkirkko. 
 Messu sekä kyläjuhla klo 12 alkaen, jossa 
 puhujana on mm. Iin kunnanjohtaja. 
 Kuivaniemeltä järjestyy kuljetukset “omin avuin”. 
 Yhteys veteraanien puheenjohtajaan Pekka Ellilään.
  
 Tervetuloa!

iTSENÄiSYYSPÄivÄN Juhla 
iiN KuNNaSSa Ti 6.12.2016

Kuljetus K. Hekkanen Oy:n linja-autolla lähtee 
Oijärven Sampolan tiehaarasta klo 9.00. 
Reitti: Oijärvi – Hyry – Kuivaniemen Kievari – Kuivaniemen kirkko. 
Kuivaniemeltä kuljetus lähtee Iihin seppeleen laskun jälkeen. 
Linja-auto pysähtyy tarvittaessa Olhavassa 
ent. huoltoaseman pihassa.

lisätietoa: 
Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos 
Riitta Räinä p. 0503950 305 ja Jussi Mertala p. 050 383 9984
Kuivaniemen Sotaveteraanit ry:n pj. Pekka Ellilä p. 0400 289 761
Iin Sotaveteraanit ry:n pj Matti Turtinen p. 0400 284 195
Oijärven itsenäisyysjuhla Jouko Pääkkölä 0400 380 531
Iin Seurakunta Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633

Iin Uuden Vuoden vastaanotto
la 31.12.2016

klo 18.00  Sävelhartaus Iin kirkossa
klo 19.00  Huilingin Näyttämöllä 
                   Iin kunnan tervehdys, 
 kunnanjohtaja Ari Alatossava
                   Iin seurakunnan tervehdys,  
 kappalainen Matti Kinnunen
klo 19.10  Stella Pelle ja los Karvakuonos
 ohjelmalla ”Yhdessä”
klo 19.50  Taikuri Alfrendon TuliShow 
 Alfio Bonannon teoksella
klo 20.00  Ilotulitus Nätteporin rannalta
 Vapaa pääsy! 
 Tarjolla lämmintä mehua 
 ja makeisia!

Järjestäjä: Iin kunta ja Iin seurakunta

Hyvää Uutta Vuotta toivottavat: 
Iin kunta ja Iin seurakunta!

Iin Rauhanyhdistys vietti sunnuntaina 20.11. 90-vuotisjuhlaa. (Kuva Juho Tauriainen)



IILÄINENnro 3/2016 11

SERA
mukana rengaskuvioissa
KEMISSä JA OuLuSSA

Kumialan erikoisliike vuodesta 1963

KemI
Rengashuolto / myynti
HA 016 254 441
KA 016 254 442
24h 0400 691 216SERA
Oulu
Rengashuolto / myynti
HA 08 881 1855
KA 08 881 1856
24h 0400 450 324

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

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

Työ eduskunnassa on tähän 
aikaan vuodessa täydessä 
vauhdissa. Etenkin hallitus-
ohjelmaan kirjattujen uudis-
tusten konkretisoiminen vie 
aikaani. Suurin mullistus teh-
dään sosiaali- ja terveyspal-
veluiden järjestämisessä ja 
uuden maakuntahallinnon 
luomisessa. Lienevät sota-ai-
kojen jälkeisen Suomen mer-
kittävimpiä uudistuksia. 

Valmista ei ole vielä. Mo-
net tahot pyrkivät lausu-
maan, antamaan vinkkejä ja 
toteutustapoja muun muas-
sa terveydenhuollon rahoi-
tuksen järjestämiseksi. Eilen 
vastaanotin kaupunkiseu-
tujen kehyskuntien mielipi-
teet. Huoli lähipalveluiden 
ja erikoissairaanhoidon pal-
veluiden rajapinnasta oli ai-
heellinen. Mitä paremmin 
pystymme hoitamaan ih-
miset lähimmissä terveys-
palveluissa, sitä vähemmän 
kuormitamme erikoishoitoa. 
Lääkäriin pääseminen ja oi-
kea-aikainen hoito ovat myös 
onnistumisen mittarit.

Lainsäädäntötyön valmis-
telu tehdään valiokunnissa. 
Ympäristövaliokunnan listal-
la on ollut tiuhaan ilmasto- 
ja energia-asioita. Osallistun 
itse Marokossa järjestettävään 
ilmastokokoukseen, jossa lin-

Terveiset eduskunnasta
jataan maailman laajuisia il-
mastosopimuksia. Maapallon 
lämpeneminen on pysäytet-
tävä ja luovuttava kivihiilen 
ja fossiilisten polttoaineiden 
tupruttelusta kohti uusiutu-
via energiamuotoja. Kansalli-
sesti ollaan linjattu, että hiilen 
käyttö lopetetaan Suomessa 
vuoteen 2030 mennessä. 

Liikenne- ja viestintävalio-
kunnassa valmistellaan uusia 
liikenteen palveluita. Kaikki-
en eri liikennemuotojen mak-
su- ja lippujärjestelmistä on 
tarkoitus tehdä yhteensopi-
via. Vaikka oman auton käyt-
tö meidän leveyksillä näyttää 
olevan lähitulevaisuudessa 
ajankohtaista, ollaan joukko-
liikenteestä tekemässä entistä 
houkuttelevampaa. Ihmisten, 
tavaroiden ja palveluiden lii-
kuttamisen yhdistäminen luo 
myös uutta yrittäjyyttä.

Postipalvelutkin ovat uu-
distumassa. Jatkossa posti 
kannetaan laatikkoon viite-
nä päivänä viikossa alueilla, 
joissa ei ole varhaisjakelua. 
Lähinnä kaupungeissa ja 
taajamissa kirjepostinkanto 
suoritettanee kolmena arki-
päivänä. Postille on tulossa 
velvoite kilpailuttaa postija-
kelu. Tulevaisuudessa muun 
muassa viranomaisten kirjeet 
putkahtavat sähköisiin henki-

lökohtaisiin postilaatikoihin. 
Tämä on sitä digitaalisuutta.

Eduskunnan vuoden työ 
huipentuu ennen joulua ta-
lousarviokäsittelyyn. Lu-
vassa on vyön kiristystä, 
mutta myös veronkevennyk-
siä ja isoja satsauksia perus-
infraan. Velkaantuminen ei 
tunnu taittuvan ennen kuin 
työllisyyttä saadaan kohen-
nettua. Kilpailukykysopimus 
on hyvä etappi ja vauhdittaja 
työnteon tuottavuuden lisää-
miseksi. Sopimuksella luo-
daan uskoa tulevaisuuteen 
ja toivon näköaloja meille 
kaikille. Sopimus ei ratkai-
se kaikkia Suomen ongelmia, 
mutta nyt on otettu merkit-
täviä askelia työllisyyden 
parantamiseen. Työ suoma-
laisen yhteiskunnan hyväk-
si jatkuu.

Mirja Vehkaperä
Kansanedustaja 

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
•              
 öljynvaihdot 

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

SEO II, Haminantie, Paavo Jäppinen Ky 
08 8173835 / 040 7778365

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Paavo Jäppinen Ky

www.seo.fi

Masennustutkimus

Oulu Mentalcare Oy
Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
www.mentalcare.fi 

Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa 
tutkitaan kahden lääkkeen yhdistelmän tehoa masennuksen hoidossa 
henkilöillä, jotka eivät ole riittävästi hyötyneet nykyisen 
masennusjakson aikana käyttämästään lääkkeestä.

Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
• olette 18-65 -vuotias 
• kärsitte masennuksesta 
• käytätte tällä hetkellä jotain SSRI-ryhmän masennuslääkettä, 
   jonka teho   mielestänne on riittämätön
• ette ole raskaana ettekä imetä
• ette sairasta muuta mielenterveyden häiriötä kuin masennusta
• ette käytä liikaa alkoholia

Masennuksen oireita ovat: 
• mielialan lasku, mielihyvän ja kiinnostuksen väheneminen
• unihäiriöt, väsymys 
• keskittymiskyvyn ja muistin huononeminen
• aloitekyvyn ja toimintatarmon väheneminen, esim. harrastuksissa,
  sosiaalisessa elämässä tai kotiaskareissa
• toivottomuus, päätöksentekovaikeus
• arvottomuuden tai syyllisyyden tunne
• fyysiset oireet, lihasjännitys, painon tunne, vatsaärsytys 
• ruokahalun muutokset

Tutkimus kestää enintään 12 viikkoa ja sisältää 7 tutkimuskäyntiä. Tutkimus 
ja siihen kuuluvat vastaanottokäynnit ovat tutkittavalle maksuttomia.

Suomessa tutkimuksesta vastaavana tutkijana toimii dosentti Antti Ahokas, 
Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki.

Oulussa tutkijoina toimivat psykiatrian erikoislääkärit Markku Timonen 
(markku.timonen@mentalcare.fi ) ja Anu Liettu (anu.liettu@mentalcare.fi ). 

Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä 
soittamalla maanantaista perjantaihin klo 9-16 numeroon 040-7775402 
tai kirjoittamalla yllä oleviin sähköposteihin.  
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Ja me toivotam Onnellista ja Hyvää Joulua!
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