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Muista
lahjakortti
äidille!

Rengassarjan
Meiltä renkaat
ostaneille
asennettuna ja
4-pyöräsuuntaus
tasapainotettuina.

49 €

VARAA AIKA!
AUTOJEN KÄSINPESU,
VAHAUS JA
SISÄPUHDISTUKSET

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

Mopojen ja skoottereiden rengastyöt ja huolto

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17,
la 9-13

Aina kahvitarjoilu

POHJOIS-SUOMEN

ERÄMESSUT
Oulu, Ouluhalli 17.-19.5.2019
pe ja la 10-18, su 10-16

KODINOMAISTA
ASUMISTA
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

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

30 -v. juhlakahvitarjoilu
ke 8.5. klo 9-17
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Ompelimo ja
kangasliike
Laksontie 1, Ii
p. 040 771 7756

Luonnollisesti kaunis
Liput ennakkoon
verkkokaupasta
www.lapinmessut.fi
@Eramessut

@eramessut

@PohjoisSuomenEramessut

Metsästys*Kalastus*Retkeily*Luontokuvaus

luonnonkosmetiikan
päivä
la 11.5.2019 klo 10-15
Nättepori, Puistotie 1, Ii
Järjestää Iin Ympäristöyhdistys
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Oletko tehnyt oman
EXIT -suunnitelman?

Markku Koskela

Käyttäkäämme paikallisten
yrittäjien palveluja
Eduskuntavaalit on käyty ja nyt on aika muodostaa Suomeen
hallitus. Vaalien alla yrittäjä oli jälleen kaikkien paras kaveri, jopa ohi laulussa mainitun karavaanarin. Mielenkiinnolla
saakin seurata miten uusi hallitus edistää yrittäjyyden byrokratian vähentämistä ja edistää yrittäjyyttä, vai oliko taas kyseessä vain vaalipuheet.
20.4. Kalevassa eräs ansioitunut europarlamentaarikko
lausui, että: ”ennen luulin kaiken taloudessa olevan poliittisesta tahdosta kiinni. Nyt ymmärrän, että yrityksistä tuleva
lisäarvo on äärettömän tärkeä tässä kokonaisuudessa. Yhteinen kakku ei kasva ilman yrittäjyyttä. Pienten yritysten
merkitys on valtava työllisyyden ja talouden kannalta. Vielä 1970-luvulla oli voimassa työn ja pääoman välinen sovittamaton ristiriita ja se ei enää päde. Kaikki uusi syntyy ihmisten
ajattelusta ja sitä kautta yrityksissä.” Erittäin hyvin lausuttu.
Iissäkin toimivat yritykset ovat liki sataprosenttisesti mikro- ja pienyrityksiä. Näiden työllistävä vaikutus on valtava.
Toivottavasti uusi hallitus pystyy helpottamaan yrittäjäksi alkamista. Uusi tulorekisterilaki on hyvä esimerkki mihin
suuntaa ei tule mennä. Ajatus oli hyvä mutta toteutus liki täysi nolla. Työmäärä ja byrokratia vain lisääntyi.
Kuntalaisille esitän jälleen hartaan toivomuksen: Käyttäkää paikallisten yrittäjien palveluja. Asiakkaat auttavat
valinnallaan osaltaan kunnan hyvinvoinnin kasvamisen työllisyyden ja verokertymän nousun kautta. Jokainen kuntaan
jätetty euro tuottaa meille yhteistä hyvinvointia.

Markku Koskela
Iin Yrittäjien puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja, sihteeri
Tuija Alikoski
Tikkaskodit päiväkoti
0405 128 8722
alikoski.tuija@gmail.com
Rahastonhoitaja
Joona Österberg
PT Pohjanteko Oy
040 762 0083
joona.osterberg@pohjanteko.fi
Outi Kantola
Kauneushoitola Outi
0400 448 873
info@kauneushoitolaouti.fi
Pasi Outila
PT Outila Oy
044 208 5738
pasi@liikuntakeskusmove.fi

tyksen on oltava aina myyntikunnossa.
Ole ajoissa liikkeellä, kun
lähdet miettimään omistajanvaihdosta, tee viiden
vuoden suunnitelma. Näin
yritystä voi tarvittaessa vielä
kehittää myyntikuntoa varten. Kirjanpidolliset prosessit voi olla pitkiäkin ja kun
lähdet näitä ajoissa suunnittelemaan ja tekemään niin
priimaa tulee. Tärkeintä on
kuitenkin antaa aikaa itselle valmistautumiseen, omistajanvaihdoksessa on tunteet
mukana. On tärkeää myös
miettiä mitä tapahtuu yrityskaupan jälkeen, kun puhelin ei enää soi niin ahkerasti
kuin aikaisemmin. Tilalle tulee tyhjiö, joka on täytettävä
jollain muulla.

Ensimmäinen askel on
päätös, että nyt yritys myydään. Hyvin pian tulee eteen
arvonmääritys, johon kannattaa ottaa mukaan asiantuntija. Tässä kohtaa voi
alkaa ahistamaan, sillä valtaosa yrittäjistä arvioi oman
yrityksen arvokkaammaksi
kuin se onkaan. Jos näin tapahtuu, niin kannattaa kääntää asia niin päin, että kuinka
paljon olisit itse valmis maksamaan omasta yrityksestäsi? Ostaja ei maksa tunteista
eikä edes elämäntyöstä, vaan
liiketoiminnasta.
Omistajanvaihdosprosessia ei kannata miettiä yksin,
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjillä on omistajanvaihdospalvelu, josta saa ensikäden
tietoa mistä lähteä liikkeel-

Paula Pihlajamaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä toimii omistajanvaihdosasioissa yrittäjien apuna.

Iin Yrittäjät ry hallitus 2019
Puheenjohtaja
Markku Koskela
Koskelan Laki Oy
040 529 7697
toimisto@markkukoskela.fi

Jokainen yrittäjä joutuu jossain kohti, jollain muotoa
luopumaan
yrityksestään.
Mitä aikaisemmin ja paremmin se on suunniteltu, sitä
varminten se toteutuu halutulla tavalla. Niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin
kysyn jo aloittavilta yrittäjiltä, onko heidän EXIT
-suunnitelmat valmiita? Jenkeissä toimitaan hieman eri
tavalla kuin Suomessa, siellä
yrittäjät sitoutuu yhteen yritykseen seitsemän vuoden
ajaksi ja sen jälkeen se myydään eteenpäin. En sano, että
näin pitäisi toimia meilläkin,
mutta aina kannattaa miettiä, mitä yritykselle silloin
käy, jos yrittäjälle käy jotain?
Kuka siitä huolehtii? Tämä
on vain yksi syy, miksi yri-

Veli Paakkola
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
0400 388 622
veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi
Juho Tauriainen
Valokuvaamo Studio Salama
040 743 8373
juho.tauriainen@studiosalama.fi
Eero Turtinen
Iin MP Oy
0400 287 230
eero.turtinen@iinmp.fi
Heimo Turunen
Iin lehti Oy
0400 385 281
info@iinlehti.fi
Iin Yrittäjien hallitus 2019. Edessä Tuija Alikoski, Markku Koskela,
Outi Kantola ja Pasi Outila. Takana
Eero Turtinen, Veli Paakkola, Heimo Turunen ja Juho Tauriainen.

le. Tämä palvelu on yrittäjille maksuton ja vaikka asia ei
vielä lähtisikään etenemään,
niin olkaa yhteydessä tulevaisuutta varten.

Paula Pihlajamaa
050 439 9808
paula.pihlajamaa@
yrittajat.fi
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Toivottavasti ei tule takatalvi
Kansanvalta on taas puhunut. Suomi on saanut historiallisen vaalituloksen ja
ottanut askeleen – tosin odotettua lyhyemmän – vasemmalle. Yksikään puolue ei
päässyt 18 prosentin kannatukseen ja vaivoin suurimpana pysyneen SDP:n Antti
Rinteen neuvottelumandaatti on hutera.
Perussuomalaisten rynnistys oli vahva. Kansallismielinen populismi voi
Suomessakin hyvin. Hallituspuolueista siniset hävisi
politiikan kartalta ja Keskusta kärsi murskatappion.
Luvassa on erittäin vaikeat hallitusneuvottelut, joiden
lopputulos ei ole ennakolta
selvä – ei edes se, että Rinne on seuraava pääministeri. Tulos ennakoi myös hyvin
vaikeaa hallituskautta, sillä
tulosten ja vaalikeskustelun
perusteella on vaikea rakentaa hallitus, jolla on vahva sisäinen koheesio.
Aika näyttää, mitä tulos
tarkoittaa yrittäjyydelle. Toivottavasti emme näe kylmää
takatalvea.
Juhlan jälkeen alkaa nopeasti arki, joka voi osoittautua päättäjille odotettua
ankarammaksi. Nyt pitää uskaltaa kohdata tosiasiat ja
hyväksyä se, että taloudella
on reunaehtonsa.
Kun kasvu hiipuu ja julkinen talous on jo valmiiksi ylivelkaantunut, holtittomaan
jakopolitiikkaan ei ole varaa.
Ensin pitää saada talous kuntoon, ja sitten toteuttaa vaalilupauksia. Olennaista on
tehdä sellaista työpolitiikkaa,
joka nostaa työllisyysastetta
ja työtunteja. Työllisyyden ja
tuottavuuden kasvun kautta
voi syntyä myöhemmin jakovaraa, mutta vielä sitä ei ole.
Yrittäjien ja yritysten kannalta on sanottava, että vaalituloksen myötä kasvoi
poliittinen riski. Poliittisilla

päätöksillä voidaan vaikeuttaa yrittäjyyttä. Vastuullinen
yrittäjä ottaa tämän huomioon.
Monet yrittäjät seuraavat nyt poliittista elämää jalka jarrulla tai ainakin jarrun
liepeillä. Ennen uusia investointeja ja rekrytointeja halutaan nähdä, mitä hallitus
aikoo tehdä yrittäjille. Maltti
on nyt valttia. Yrittäjän kannattaa tarkkailla, ja sitten vetää johtopäätöksiä, jos siihen
on aihetta.
On hyvä muistaa, että hallitusohjelma voi olla myös
myönteinen yllätys. Yrittäjäjärjestö tekee kovasti työtä sen puolesta, että yrittäjille
olisi tarjolla muutakin kuin
kiviä reppuun.
Toivon tulevan hallituksen ja sen ohjelman rakentajien ymmärtävän, että kasvu
syntyy vain yrittäjien riskinoton kautta. Jos riskinotosta rangaistaan eikä palkita,
se näkyy nopeasti investoinneissa ja työpaikoissa. Siksi
vastuullinen poliitikko ei syö
Suomen kasvun eväitä.
Viisas poliitikko ymmärtää yrittäjyyden merkityksen
ja tekee rohkeasti ratkaisuja, jotka kannustavat yrittäjiä
ja yrityksiä kasvuun ja kehityksen. Yrittäjien Kasva Suomi -ohjelma sisältää suuren
joukon ehdotuksia, joiden
avulla 2020-luvusta tulisi
Suomessa kasvun vuosikymmen.

Se ei ole tärkeää vain yrittäjille vaan kaikille meille.
Hyvinvointivaltion taloudellinen perusta on riippuvainen Suomessa toimivien
yritysten menestyksestä. Jos
yritykset eivät voi hyvin ja
menesty, koko kansakunta

ajautuu ahdinkoon. Seuraava hallitus on paljon vartijana.

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Aurinkosähköjärjetelmien yhteishankinta toistetaan
Pohjois-Pohjanmaalla s. 7
Lauri Salovaara Iin Yrittäjien aamupalalla: Keskustelkaa
keskenänne ja jakakaa myös vaikeat hetket s. 8

Elinkeinojen ja työllisyyden näkymät
suotuisia Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan talouden ja työllisyyden odotetaan edelleen kasvavan seuraavan vuoden aikana, vaikka kiihkein
nousukausi on vähitellen hellittämässä koko maassa. Yritysten liikevaihto on kasvusuunnassa maakunnan kaikilla
päätoimialoilla ja kaikilla seuduilla työttömyys on alentunut huomattavasti aiemmasta. Työvoiman kysyntä jatkuu
korkeana, mutta myös vaikeudet rekrytoinneissa koskettavat eri aloja ympäri maakuntaa. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta
”Alueelliset kehitysnäkymät” -katsauksesta, johon PohjoisPohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaamme kuvaavan osuuden.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen yleisnäkymä on positiivinen. Valtaosassa yrityksiä kapasiteetti on täyskäytössä,
monissa yrityksissä katse on suunnattu kasvuun ja kansainvälistymiseen, eikä merkittäviä lähiajan negatiivisia muutostekijöitä ole näköpiirissä. Erityisesti rakentaminen ja monet
palvelualat ovat kasvattaneet tulostaan viime vuosina ja
suunta on edelleen hyvä. Merkittäviä rakennushankkeita
on toteutuksessa ympäri maakuntaa ja esimerkiksi Pyhäjoen ydinvoimalaan liittyvät työt tuovat työtä useille vuosille
eteenpäin.
- Viime vuodet ovat olleet vahvaa kasvun aikaa PohjoisPohjanmaalla ja se näkyy investointiaktiivisuutena sekä lisääntyneenä työllisyytenä kaikkialla maakunnassa, toteaa
asiantuntija Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Pohjois-Pohjanmaan työllisyys on kohentunut tasaisesti
viime vuodet ja avoimia työpaikkoja on tarjolla huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Maakunnan työttömyysaste on
vähitellen saavuttanut alle 10 prosentin tason, joskin hajonta
kuntien välillä on edelleen suuri. Osaavan työvoiman saatavuus on iso akuutti ongelma. Rekrytointihaasteita on Pohjois-Pohjanmaalla useilla toimialoilla eri ammattiryhmissä ja
ne eivät keskity pelkästään Oulun seudulle. Työvoimapulaa
koetaan erityisesti ICT:n, metalli- ja konepajateollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen, konekorjauksen, myynnin, ravitsemisen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen aloilla.
- Meillä on edelleen nousukausi päällä ja uutta työvoimaa
haetaan eri puolilla maakuntaa aiempaa enemmän. Kannattaa rohkeasti laajentaa työnhakualuetta ja hakeutua osaamista päivittäviin palveluihin, jos työnhaussa ei ole tärpännyt,
Pietilä muistuttaa.

ELY-tiedotus
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- Perussuomalaisten rynnistys oli vahva. Kansallismielinen
populismi voi Suomessakin hyvin. Tulos ennakoi myös hyvin vaikeaa hallituskautta. Aika
näyttää, mitä tulos tarkoittaa yrittäjyydelle. Toivottavasti
emme näe kylmää takatalvea,
pohtii Mikael Pentikäinen vaalituloksista.

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
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Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Markku Koskela
Toimittajat: Heimo Turunen ja Matti-Tapio Rissanen
Toimitus: Iin Lehti Oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
Ilmoitusmyynti: VKK-Media/Terttu Salmi ja Heimo Turunen
Taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

SEURAAVA IILÄINEN ILMESTYY 29.8.2019. Aineisto
siihen toivotaan olevan toimituksessa (info@iinlehti.fi tai
vkkmedia@vkkmedia.fi) ke 22.8.2019 mennessä.

LIITY JÄSENEKSI
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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Menestyvä yrittäjä on työntekijän paras ystävä

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen totesi yrittäjien olevan alueensa kivijalkoja. Oikealla selin Kiimingin Yrittäjien
puheenjohtaja Miika Sutinen.

VTT:n erikoistutkijat Jukka Kääriäinen ja Maarit Tihinen toivoivat
paikkakunnan yrittäjien varautuvan digitaalisuuden voimakkaaseen kasvuun ja hyödyntävän sitä yrityksissään.
Iin Yrittäjien maaliskuun aamukahvitilaisuudessa Micropoliksessa oli mukana
parikymmentä yrittäjää. Ravintola Chuan Yi laittaman
monipuolisen ja runsaan aamiaisen tarjosi Iin Micropolis Oy.
Oulun
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha
Hänninen ja Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Miika
Sutinen pitivät esillä yrittäjyyden merkitystä.

-Yrittäjät ovat alueen kivijalka. Tulevaisuuden kunnissa ja kaupungeissa pitäisi
panostaa joustavaan yrittäjyyden tukemiseen ja ketterään elinkeinopolitiikkaan.
Muuten talous ei kasva eikä
työllisyys parane. Yritysten
asioista pitää pystyä paremmin sopimaan yrityksen sisällä, missä on paras tieto.
Paikallinen sopiminen on
sekä työnantajan että työntekijän etu.

Henkilörekrytointi on yritykselle aina iso investointi ja myös mahdollinen riski.
Mitä pienempi yritys on, sen
suurempi on rekrytoinnin
riski. On päivän selvää, ettei kukaan yrittäjä palkkaa
ketään irtisanoakseen hänet.
Menestyvä yrittäjä on myös
työntekijän paras ystävä.
Yrittäjät suurelta osin rahoittavat myös julkiset palvelumme. Yrittäjät tuovat
seudulle matkailijat, elämykset, viihteen ja verotuloja. Kuntien ja kaupunkien on
valmistauduttava mahdollisiin tuleviin muutoksiin,
kuuntelemalla erityisen herkällä korvalla yrittäjien tarpeita liiketoiminnan, totesi
Juha Hänninen.

Digin haltuun ottaminen
on suuri haaste
Toisena pääaiheena oli digiloikka -hanke, jota esittelivät
VTT:n Oulun toimipisteestä erikoistutkijat Maarit Tihinen ja Jukka Kääriäinen.
He kertoivat tutkimuksesta,

jossa annetaan tietoa, kuinka yritykset voivat varautua
digimuutokseen ja miten digimuutos tehdään suunnitelmallisesti.
Tihisen ja Kääriäisen mielestä digitalisaatio edellyttää asioiden tekemistä
ennakkoluulottomasti uudella tavalla. Se mahdollistaa
esimerkiksi julkisen sektorin toiminnan tehostamisen
ja palvelujen paremman laadun. Se myös luo uutta työtä
ja uusia työpaikkoja. Digitalisaation hyödyntämisessä
on valtava potentiaali tuottavuuden parantamiseksi ja talouskasvun lisäämiseksi.
-Nyt tarvitaan ymmärryksen lisäämistä digitalisaation
kaikenkattavasta luonteesta ja mahdollisuuksista eri
osa-alueilla – sekä yksityisellä sektorilla, julkisissa
palveluissa että yksityisten
ihmisten toiminnassa. Digitaalisuus parantaa työn
tuottavuutta. Se vähentää
tuhlausta ja luo pohjaa kestävämmälle kehitykselle. Digitaalisuus säästää tekemällä

Yrittäjien aamukahvitilaisuuden osallistujat kokoontuivat tilaisuuden loppuvaiheessa yhteiseen valokuvaan.

Tilaisuuden juontajana toimi Iin Yrittäjien hallituksen jäsen Juho
Tauriainen.

Kulta-Aalto yrittäjä Lea Aalto ja Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi vaihtamassa ajatuksia aamutilaisuudessa esille nousseista asioista.
asioita viisaammin ja paremmin, totesivat Tihinen ja Kääriäinen.
Toimitusjohtaja
Leena Vuotovesi Iin Micropoliksesta toivoi Iin yritysten
hyödyntävän Apua digiin
-hanketta.
-Digin haltuun ottaminen
on suuri haaste yrityksissä,
hän totesi.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoi Iin kunnan

ajankohtaisista asioista.
Tilaisuuden organisaattorina ja juontajana toimi Iin
Yrittäjien hallituksen jäsen,
valokuvaaja Juho Tauriainen.
Alustusten jälkeen syntyi vilkas keskustelu ja kysymyksiä myös esitettiin
runsaasti alustajille.

Heimo Turunen

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

nomat

25.4.

Nro 9 /2019

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

TONTTIESITTELY

Elokujan tontit 1650 - 2 021 m²,
myyntihinta 8e / m².

Meriläisentie 138, Ii

la 27.4. klo 12 - 14

Tilaisuudessa paikalla
rakennusvalvonnan ja
talopakettien edustajia sekä
päiväkodilla avoimet ovet.

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!

TIKKASENHARJU

Elokuja 2 B, Ii (Päiväkoti Tikkaset)

Lisätiedot: i i . f i / t i k k a s e n h a r j u

040 838 1648

VAPPUJUHLA
IISSÄ 1.5.2019

• Vappumarssi lähtee klo 12 Iin Järjestötalolta
• Iin torilla marssin jälkeen tapahtuma,
jonka avaa Vasemmistoliiton Iin osaston pj. Tauno Kivelä.
• Juhlapuhe: runoilija, toimistonhoitaja Heidi Haataja.
• Toritapahtuman jälkeen
on Iin Järjestötalolla kansalaisten
kyselytunti ja vappubuffetti.
• Missä mennään - Iin kunta?
Paikalla on kunnallisiin kysymyksiin
vastaamassa vasemmistolaisia kuntapäättäjiä.

Tule mukaan!
Järj. Vasemmistoliiton Iin osasto

SM-mitaleita Aallon perheelle

SM-mitalit

Iin Lausujat esityksiä

”Tämän runon haluaisin kuulla”, iiläisiä toiverunoja

28.4.
7.5.
14.5.
15.5.

klo 17.00 Nättepori
klo 18.00 Oijärvi Sampola
klo 18.00 Kuivaniemitalo
klo 18.00 Yli-Iin kirjasto
Ohjaajana Anna-Kaisa Järvi

Käsiohjelma 5 €. Tervetuloa!
Yhteistyössä mukana
Iin Kansalaisopisto ja Iin kirjasto

Renee, Roomeo ja alhaalla Roni.

Aallon perheen kisakausi huipentui Iso-Syötteellä käytyihin Lumilautailun
Sm-kisoihin menestyksekkäästi.
Iso-Syötteellä käytiin 11.14.4. lumilautailun Sm-kisat.
Kisaohjelmassa oli Crossi, Slopestyle ja Reilit sekä
Big Air. Iiläistä edustusta oli

paikalla myös, kun Aallon
perheen kolme lasta osallistuivat kaikkiin lajeihin.
15-vuotias Jakkukyläläinen
Roni Aalto voitti Groms-sarjassa (2004-2007) Sm-kultaa
niin Crossissa kuin Big Airissa, jossa hänen frontside
1080 keräsi paljon huomiota. Tuomareiden mukaan
tällä tempulla olisi voitettu myös seuraavassa sarjassakin. Ronilla on myös
hallussa tämän kevään Suomenmestaruus Banked Slalomista Tahkolta.
Veljeksistä
nuorempi,
13-vuotias Roomeo Aalto
sijoittui samaisessa Gromssarjassa hyvin: Crsossissa 7. Slopestylessä 10. sekä
Big Airissa Roomeo oli 8.
Roomeo voitti Sm-pronssia
Tahkolla lasketusta Banked
Slalomista. Perheen nuorin,
Kids-sarjassa (2008 ja nuoremmat) kisaava, 10-vuotias
Renee otti mitalleja haltuun
joka laijista. Sm-pronssia
Crossissa, Sm-kultaa Slopestylessä, Reileistä sekä Big
Airista.
Kaikki perheen lapset
ovat laskeneet laudoilla lähes neljä -vuotiaasta asti.
Roomeolle ja Ronille tämä
oli kolmas kisakausi, Reneelle ensimmäinen. Kotikeskus Aallon perheellä on
Iso-Syöte, jossa perheen lap-

set nähdäänkin harjoittelemassa ja laskemassa joka
viikonloppu ja kaikki lomat.
Pojat kuuluvat Iso-Syötteen AM-teamiin, jota valmentaa Mikko Terentjeff.
Valmennuksen myötä laskemista ja harjoittelusta on
tullut tavoitteellisempaa ja
näin ollen myös kehitystä
on tapahtunut. Roni on osallistunut myös kuluneella
kaudella Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian ja Suomen
Lumilautaliiton
järjestämään yläkoululeiritykseen.
Roomeo ja Renee ovat olleet
mukana Iso-Syötteen järjestämällä Alakoululeirillä.
Renee on kuluneen talven
aikana treenannut laskuaan
myös Iso-Syötteen Youth
Camp-valmennusryhmässä,
jota on vetänyt Niko Häggman. Kouluilla, Yli-Iin koulu sekä Jakun koulu, ollaan
harrastukseen oltu myötämielisiä. Tämä onkin mahdollistanut osallistumisen
harjoitusleireille ja kisamatkoille. Vaikka kisakausi on
tämän kauden osalta ohi,
vielä on pari laskuleiriä kaikilla kolmella. Siellä treenataan uusia temppuja ensi
talvea varten ja ennen kaikkea pidetään hauskaa kavereiden kanssa.

Sari Aalto
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KANSALLISEN
VETERAANIPÄIVÄN JUHLA
26.4.2019 KLO 11-13
Jakun koululla, Jakuntie 85 A 1, 91210 Jakkukylä
Ohjelma:
Klo 11.00
Tervetuloa juhlaan
Lauluesitys: ryhmäperhepäiväkoti Leppäkertut
Oppilaiden esitys:
Seitsemän veljestä 1.-2. luokan oppilaiden laulu
3.-4.luokan esitys:
Veteraanin iltahuuto
Juhlapuhe
Eskareiden esitys
Maamme laulu
Kahvitarjoilu

IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 25.4. klo 14:30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 25.4. klo 15-16:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Nuorten kynttiläkirkko to 25.4. klo 18 Iin kappeli. Toimittaa: Pekka Soronen, avustaa: Nina Peltola.
Nuortenilta to 25.4. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkokuoro to 25.4. klo 18:15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 26.4. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Messu - rippikoululaiset mukana messun toteutuksessa su 28.4. klo 10 Iin
kirkko. Pyhäpäivän aihe: Ylösnousseen todistajia. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen, avustaa: Sonja Paaso. Kolehti Kirkon ulkosuomalaistyöhön (Kirkkohallitus).
Lautapeli-iltapäivä su 28.4. klo 14 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Puistoaamu ma 29.4. klo 10 seurakunnan leikkipuisto (Puistotie 3).
Vappumyyjäiset lähetystyön hyväksi ma 29.4. klo 17 Iin seurakuntasali. Vastaleivottuja, lämpimiä munkkeja ja simaa - ei ennakkovarauksia.
Niin kauan kuin munkkeja ja simaa riittää. Munkki 0,70 €/kpl ja sima 2 €/l.
Munkkeja myydään 10 kpl ja 5 kpl pusseissa.
Disney-puuhakerho ti 30.4. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 2.5. klo 13.
Iin perhekerho pe 3.5. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Yö kirkossa pe 3.5. klo 19- la 4.5. Iin kirkko.
Kastettujen kirkkopyhä - Perhemessu su 5.5. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Hyvä paimen. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola, avustaa Irmeli Hietapelto, Pekka Nevalainen. Kolehti: Toivoa
naisille mediatyöhön Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa Sanansaattajien kautta. Messuun on kuljetus Kuivaniemeltä, kyytiä tarvitsevat voivat soittaa taksi Aune Miettuselle puh. 040 571 8618. Kuivaniemellä ei ole
jumalanpalvelusta. Messun jälkeen on seurakuntatalolla täytekakkukahvit ja mehut.
Nukketeatteri Sananjalan esitys ” Juhlat” ti 7.5. klo 10:30 Iin seurakuntasali. Nukketeatteri esitys ” Juhlat” kestää noin 35 min. Esitys kertoo
Pietu-pojan jännittävästä päivästä ja muistuttaa siitä, miten jokainen on
tärkeä juuri sellaisena kuin on. Maksuton esitys sopii kaiken ikäisille; lapset, perheet, perhekerholaiset ja päiväkerholaiset.
Disney-puuhakerho ti 7.5. klo 17 Iin seurakuntatalon Kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 8.5. klo 10-11:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone. Ryhmä on tarkoitettu 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen laululeikkipainotteinen perhekerho.
Luovat muksut -kerho ke 8.5. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 9.5. klo 14:30.
Kirkkokuoro to 9.5. klo 17:45 valokuvaus kirkossa.
Perhekerho ti 14.5. klo 10-11:30 Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Iin kirkkoherranvirasto on suljettu ke 15.5. Kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä kirkkoherra Tapani Ruotsalaiseen p. 040 5157 633.
Perheretki Ranuan eläinpuistoon pe 7.6. Menemme retkelle linja-autolla, joka lähtee Iistä seurakuntatalolta klo 8. Olhavasta ja Kuivaniemeltä voi tulla mukaan, kerro ilmoittautuessa, mistä tulet kyytiin. Paluu Iihin
klo 16. Seurakunta maksaa kyydin ja pienet eväät. Lisäksi voi ottaa omia
eväitä mukaan. Jokainen maksaa itse liput eläinpuistoon: aikuiset 14,50
€, lapset 4-14 v. 13 €, alle 4 v. ilmainen tai perhelippu 51 € vanhemmat ja
perheen 4-14 vuotiaat lapset. Ilmoittautuminen puh. 0400 541 3191 tai
040 847 8936.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja Iin alueen ilmoituksista ja/tai www.
iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Kappelintoimisto on suljettu to 2.5. saakka.
Kuivaniemen perhekerho to 25.4., to 2.5., to 9.5. klo 10-12 ja to 16.5. klo
10-12 Kuivaniemen seurakuntasali.
Luola-aavan kylämessu yhteisvastuun merkeissä su 28.4. klo 12. Pyhäpäivän aihe: Ylösnousseen todistajia. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Kirkon ulkosuomalaistyöhön (Kirkkohallitus).
Messun jälkeen kirkkokahvit ja arvontaa Yhteisvastuun hyväksi. Voit tuoda mukana arvottavaa. Kirkkokyydin voit varata p. 040 571 8618/Anne
Miettunen. Palvelutehtävissä Luola-Aavan kyläläiset.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä ma 29.4. klo 11 Vanhustentalon kerhohuoneella. Pelataan bingoa! Voit tuoda mukana bingopalkinnon.
Kastettujen kirkkopyhä - Perhemessu su 5.5. klo 10 Iin kirkko. Katso lisätiedot Iin ilmoituksista tai www.iinseurakunta.fi –sivustolta.
Sanajumalanpalvelus su 5.5. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän
aihe: Hyvä paimen. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Toivoa naisille mediatyöhön Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa Sanansaattajien kautta.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja Iin alueen ilmoituksista ja/tai www.
iinseurakunta.fi

Kisakentäntalo nimen saanut koulukiinteistö sijaitsee Valtarintien ja Kangastien risteyksessä. Valtarintien puolella opiskelee Haminan
ja Alarannan koulujen oppilaita. Lukio sijoittuu Kisakentäntalon Kangastien varrella olevaan osaan.

Valtarintie 11 koulukiinteistö
nimettiin Kisakentäntaloksi
Valtarintien varteen valmistunut
koulukiinteistö sai nimikilpailun jälkeen
nimekseen Kisakentäntalo.
Kiinteistössä toimii Iin lukio, osa Haminan koulua,
sekä tällä hetkellä myös osa
Alarannan koulusta.
-Huomasimme, että kiinteistö tarvitsee yhtenäisen
nimen. Osa tavarantoimittajista eksyi Valtarin koululle
tai Haminan koulun Kirkkotien yksikköön. Samoin

vierailla on ollut vaikeuksia löytää oikeaa kiinteistöön, lukion rehtori Tuomas
Kulha kertoi nimikilpailun taustoista palkitessaan
nimiehdotuksen
tehnyttä
Simo Silanderia.
Simo puolestaan totesi idean kiinteistön nimestä
tulleen lähellä sijaitsevasta urheilukentästä. Myös
opiskelu voi olla terveessä
mielessä kisailua ilman kilpailua, hän jatkoi ja uskoi

Kisakentäntalo nimen kuvastavan hyvin kiinteistön
käyttäjäryhmiä esiopetuksesta lukioon saakka.
-Palkintosumman
aioin käyttää rikkoutuneiden
suksisauvojen uusimiseen,
Simo Silander valotti saamansa shekin käyttötarkoitusta.
Samalla kun koulukiinteistö sai nimen, paljastettiin lukion aulan seinää
koristava taideteos ” Flow of

Light”. Teoksen ovat maalanneet lukion opiskelijat
Jenni Juopperi, Susan Holm,
Jemina Niskala ja Elle Kaakinen. Viimeistelyssä on avustanut iiläinen taiteilija Petri
Ylönen. Teoksessa kuvataan
Iijoen suistoa karttakuvana,
huomioiden eri vuodenajat
ja se on yhden viikonlopun
aikana syntynyt taiteenkurssilla Paula Suomisen ohjauksessa. MTR

Kisakentäntalo kuvastaa mielestäni hyvin tämän kiinteistön
sijaintia ja käyttäjäryhmiä, nimikilpailun voittajaehdotuksen tehnyt Simo Silander totesi.
Kuvataiteen opettaja Elina Hakala kukitti ”Flow of Light”
teoksen maalanneet Jenni
Juopperin, Susan Holmin, Jemina Niskalan ja Elle Kaakisen.
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Keskusta ja Perussuomalaiset
saivat eniten ääniä Iissä
Eduskuntavaalit toteutettiin keväisen ja aurinkoisen
sään vallitessa sunnuntaina
14.4. Sitä ennen oli ennakkoäänestys 3.-9.4. Äänestysprosentti nousi Iissä 69,5
prosenttiin.
Vilkkaimmin
äänestettiin
Pohjois-Iissä.
Siellä uurnilla kävi 76,9 prosenttia
äänioikeutetuista.
Laiskimmin äänestettiin Iin
kirkonkylän äänestysalueella, jossa äänestysprosentti
oli vain 60,5. Alarannan äänestysalueen äänestysprosentti oli 73,4, Ojakylän 73,4,
Ylirannan 71,2, Olhavan
64,4, Kuivaniemen kirkonkylän 63,9, Jokikylän 72,4 ja
Oijärven 67,5.
Keskustan kannatuksen
lasku näkyi tuloksissa myös
Iissä. Vaikka puolue säilytti suurimman puolueen
asemansa kunnassa, me-

netti se ääniosuuttaan 9,5
prosenttiyksikköä eli 381
ääntä. Keskusta sai iiläisten äänistä 31,8 prosenttia.
Suurin voittaja Iissä oli perussuomalaiset 22,4 prosentin kannatuksella, lisäystä
222 ääntä, 3,6 prosenttiyksikköä. Kolmanneksi eniten
ääniä keräsi vasemmistoliitto, nostaen kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä
17,2 prosenttiin. Sosialidemokraattien äänimäärä kasvoi 9,6 prosenttiin, nousua
0,8 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen äänisaalis oli
7,6 prosenttia, lisäystä 0,3
prosenttiyksikköä.
Valtakunnan ja Oulun vaalipiirin
tuloksista poiketen Vihreät menettivät Iissä äänisaalistaan kuudella äänellä,
päätyen 4,8 prosentin kannatukseen. Vaalien ainoa ii-

läisehdokas oli seitsemän
tähden liikkeen Mika Koivisto. Liike sai ääniä 69, joita Koivisto 54.

Sipilälle suurin
äänimäärä Iissä
Ehdokkaista eniten ääniä sai
keskustan Juha Sipilä 644.
Perussuomalaisten ääniharava oli Jenna Simula 293,
sosialidemokraattien Tytti Tuppurainen ja vasemmistoliiton Risto Kalliorinne
397. Vihreistä eniten ääniä
keräsi Iijoen suojelijana tunnettu kuusamolainen Mika
Flöjt 64 äänellä. Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen sai
116 ääntä, ollen kokoomuslaisista ykkönen. Sinisten
Pirkko Mattilan äänimäärä oli 55 ja seitsemän tähden
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Vaalipäivän aurinko
sai iiläiset vaaliuurnille

liikkeen iiläisen Mika Koiviston 54.

Uudet kansanedustajat
Oulun vaalipiiristä tulivat
valituiksi Juha Sipilä (Kesk),
Hanna Sarkkinen (Vas), Tytti Tuppurainen (SD), Sebastian Tynkkynen (PS) uusi,
Jenna Simula (PS) uusi, Merja Kyllönen (Vas) uusi, Mikko Kinnunen (Kesk) uusi,
Juha Pylväs (Kesk), MariLeena Talvitie (Kok), Olli
Immonen (PS), Hanna-Leena Mattila (Kesk), Ville
Vähämäki (PS), Pekka Aittakumpu (Kesk) uusi, Antti Rantakangas (Kesk), Katja
Hänninen (Vas), Janne Heikkinen (Kok) uusi, Jenni Pitko
(Vihr) uusi ja Raimo Piirainen (SD) uusi. MTR

Esa Mäkelä kertoi äänestäneensä kaikissa vaaleissa siitä saakka, kun saavutti 18
vuoden iän. Äänestämistä
Esa pitää tärkeänä, jos haluaa vaikuttaa asioihin. Itse hän
valitsee ehdokkaan omien arvojensa mukaan ja tällä kertaa
hän kertoi haluavansa muutosta. Apuna nuori mies oli
käyttänyt useita eri vaalikoneita ennen kuin sopiva ehdokas
oli löytynyt.

Ainakaan sää ei ollut tekosyy jättää äänestämättä
eduskuntavaaleissa. Vaalipäivänä 14.4. aurinko helli Iitä keväisellä lämmöllään
ja äänestäjiä virtasi tasaiseen
tahtiin kohti Nätteporissa sijainnutta äänestyspaikkaa.
-Paljon vilkkaammin on
väki ollut liikkeellä kuin
neljä vuotta sitten, kertoi
kirkonkylän äänestysalueen
vaalilautakunnan puheenjohtaja Sauli Keltamäki kello
15 äänestyspaikalla poikenneelle toimittajalle.
Etenkin nuorten määrä
on ollut Keltamäelle iloinen
yllätys verrattuna edellisiin
eduskuntavaaleihin.
Kysyimme
äänestyspaikan ulkopuolella muutamilta
iiläisiltä
mikä
vaikutti ehdokkaan valinnassa ja kuinka vaikeaa tai
helppoa valinta tällä kertaa
oli. MTR

Yhdyskuntalautakunta päätti purkaa ja rakentaa
Iin
yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan
9.4. antaa Alarannan koulun purku-urakan Veljekset
Paupek Oy:n hoidettavaksi hintaan 54 800 euroa. Tarjouksen purku-urakasta oli
jättänyt neljä tarjoajaa, joista Veljekset Paupek Oy teki
edullisimman tarjouksen.
Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 250 000
euroa rakennusten purkamiseen.
Jakkukylän
riippusillan rakentamiseen kunta on
varautunut 550 000 euron
määrärahalla. Sillan suunnittelun lautakunta päätti
antaa ainoan tarjouksen tehneelle Sweco Rakennustekniikka Oy:lle hintaan 27 950

euroa. Sillan suunnittelu alkaa välittömästi ja rakentamisen on tarkoitus tapahtua
syksyn aikana.
Liesharjun
katuvalaistuksen valmiiksi rakentamisesta lautakunta oli saanut
neljä tarjousta. Tarjouksista
hyväksyttiin edullisin, Liesharjun katuvalaistuksen rakentaa Kempeleen Sähkö
Oy hintaan 32 500 euroa.
MTR

Jakkukylän koululaisten venekyydit jäävät historiaan. Ensi
vuonna tällä paikalla komeilee
Skandinavian pisin riippusilta
helpottamassa kyläisten liikkumista yli Iijoen.

Ojakylän kyläyhdistyksen pilkkikisat
Iin Ojakylän kyläyhdistys järjesti pilkkikisat Praavan nokalla.
Ilma oli mitä otollisin ulkoiluun,
pilkkimiseen ja hoijakan vauhdissa pyörimiseen. Pilkillä istui
runsaasti porukkaa, osa lasten
kanssa.
Osalla oli myös teemana potkurireissu Röyttään. Kisan päät-

teeksi oli tarjolla grillimakkaraa
sekä kahvia pannarin kera. Lapsille tarjoiltiin mehua. Mikä
parasta, sitten oli vuorossa palkintojen jakaminen. Kaikki palkittiin, vaikkei kalaa saanutkaan.
Näin taattiin hyvä mieli kaikille.

Jaana Pakanen

Vaikeaa todella vaikeaa oli tällä kertaa, huikkasi ohi kiiruhtanut Raimo Erkkilä.
Lauri ja Ulla Kurttila kertoivat
ehdokkaan valikoituneen puolueen mukaan ja molempien
osalta valinta oli molemmille
helppo ja itsestään selvä.

Christian Sundell totesi sopivan ehdokkaan löytymisen olleen vaikeampaa kuin koskaan
ennen. Christian oli käyttänyt apuna useita vaalikoneita
ja todennut erojen eri puolueiden ja ehdokkaiden välillä
olevan marginaalisen pieniä.
Lopulta sopiva puolue ja sen
listoilta ehdokaskin löytyivät.

Kirkonkylän äänestysalueen
vaalilautakunnan puheenjohtaja Sauli Keltamäki oli pannut
merkille lisääntyneen nuorten
määrän äänestäjissä.

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY
Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi

www.oulunhautakivi.fi

Lue lehti netissä

www.iisanomat.fi
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Oulunkaaren esittelypisteessä kerrottiin ikäihmisten kuntouttamistoiminnasta, joka alkoi Kuivaniemeltä 14 vuotta sitten. Iissä
toimintaa on ollut 12 vuoden ajan. Joka arkipäivä kokoontuviin
toimintaryhmiin osallistuu noin 70 henkeä, ikähaitarin ollessa
63-94 vuotta. Kuntouttamistoiminnalla tuetaan kotona-asumista ja kokoontumisissa on myös sosiaalinen puoli; kenenkään ei
haluta jäävän yksinäiseksi. Maija Järvenpää kertoi käyneensä
ryhmässä reilut seitsemän vuotta ja neljäs vasemmalta Sirkka
Jäppinen on myös ollut mukana useita vuosia. Keskellä fysioterapeutti Marja-Leena Lang ja ohjaaja Anne Mäkipaaso.
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Vaalipaneelin aikana osa yleisöstä oli kuunteluoppilaina ja koko ajan esittely- ja myyntipisteissä oli toimintaa.

12. kerran Iin Messut Äänestä ja vaikuta teemalla
Iin 12. messut järjestettiin
lauantaina 6.4. Valtarin koululla. Messujen järjestäjänä toimi jälleen Iin lukion
ensimmäisen luokan yrittäjyyskurssilaiset apunaan
kakkosluokan viime vuoden yrittäjyyskurssilaisia.
Pääteemana oli ”Äänestä ja
vaikuta”, jonka puitteissa oli
rehtori Tuomas Kulhan vetämä kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli.
Koulun juhlasalissa oli
yrittäjien ja yhdistysten
myynti- ja esittelypöytiä
sekä esiintymislavalla ohjelmassa muotinäytös, musiikkia, messupäällikön Iina
Loukusan tervetulotoivotus,
opetusjohtaja Tuomo Lukkarin puhe. Arvontaan saivat kaikki osallistua pienellä
maksulla ja opiskelijoilla oli
kahvio sekä grillimakkarapiste. Lapsille oli oma
leikkihuone, jossa oli kasvomaalausta, ongintaa, värityskuvia ja lautapelejä. Iin
Punainen risti oli järjestänyt
ensiapupalvelun.
Messupäällikkö Iina Loukusa ja ohjelmapäällikkö
Elle Kaakinen vetivät muotinäytöksen kaksi kertaa. Jack
and Jonesin, Vero Modan,
Voltin, Noshin ja Kärkkäisen kevään ja kesän uutuus-

asuja esittelivät malleina
olleet nuoret ja lapset.
Vaalipaneelissa
olivat
mukana yhdeksän eri puolueen ehdokkaita; Vasemmistoliiton Risto Kalliorinne,
SDP:n Tytti Tuppurainen,
Vihreiden Silja Keränen,
Keskustan Jussi Ylitalo, Sinisen tulevaisuuden Pirkko
Mattila, Kristillisdemokraattien Ritva Huusko, Perussuomalaisten Juha Vuorio,
Kokoomuksen Mari-Leena
Talvitie ja Seitsemän tähden
liikkeestä Mika Koivisto. Lisäksi puolueiden osastolla
esittäytyivät mm. Keskustan
Vesa Riekki, Vihreiden Hanne Kokko Kokko, Monika
Kangas-Siira ja Paula Pohjanrinne sekä Kansalaispuolueen Alpo Ylitalo.
Rehtori Tuomas Kulha
kertoi paneelissa esitettyjen aiheiden ja kysymysten
tulleen oppilaiden yhteisesti laatimina. Paneeli aloitettiin ilmastoasioilla, jonka
jälkeen kysyttiin ehdokkaiden mielipiteitä metsien
hoidosta ja hakkuista. Siinä
toivottiin metsien hakkuiden päätöksenteon pysyvän
Suomessa, puurakentamisen lisääntymistä, nuorien
metsien hoitamista ja lisätä metsien monimuotoista

Grillimakkarapisteellä sisääntulokäytävän varressa olivat messuille toivottamassa tervetulleeksi yrittäjyyskurssilaisista Inka,
Aada, Tuomas, Valtteri, Voitto ja Antti. He kertoivat Iin lukion reilusta 60 lukion ykkösistä valinneen yrittäjyysopinnot 28 oppilasta, jotka kaikki olivat messujärjestelyissä mukana.

käyttöä.
Yksityismetsissä
metsien hoidon vastuu on
metsänomistajalla,
johon
heiltä toivottiin aktiivisuutta.
Suurin yksimielisyys oli
pikakysymykseen voittaako
Kärpät Suomen mestaruuden, siihen uskoivat kaikki
ehdokkaat.
Pitääkö toisen asteen
koulutuksen olla ilmaista,
viritti vilkkaan keskustelun
ja kuultiin perusteltuja puheenvuoroja asiasta. Koulutuksen tärkeyttä korostettiin
kaikissa puheenvuoroissa ja
nähtiin ammattitutkinnon
tärkeys peruskoulun jälkeen
auttavan ratkaisevasti nuorien työllistymisessä.
EU:ssa pysymistä kannattivat Koivistoa lukuun
ottamatta kaikki, mutta
mielipiteitä oli sitten moninaisia. Natoon liittymisestä oltiin varovaisia, vain
Mattila sitä kannatti tietyin
edellytysten. Naton tärkeys
puolustuksessa nähtiin kuitenkin tärkeänä.
Maahanmuuttoakin käsiteltiin ja ehdokkaat saivat
esittää näkemyksiä, miten
työpaikkoja saadaan erityisesti nuorille. Nuorten
ja lapsien hyväksikäyttökin nousi esille ja ehdokkaat

Putaan Pullan esittely- ja myyntipisteessä Oona Väyrynen ja Ismo Tyykiluoto myivät leipomon tuotteiden tarjouskasseja.

saivat esitellä, miten turvallisuuden tunteesta huolehdittaisiin.
Viimeisenä oli juontajan
yllätysveto, jossa ehdokkaille jaettiin sattumanvaraisesti esittelytehtävä paneeliin
osallistujista ja kertoa, miksi
hän olisi hyvä kansanedustaja. Siinä jokainen oli kohtelias ehdokaskollegoilleen
ja kuultiin varsin hyviä puheenvuoroja toinen toisensa
esittelyssä.

Heimo Turunen

Lapsille oli järjestetty omana ohjelmana mm. kasvomaalausta,
ongintaa, värityskuvia ja lautapelejä.

Pääsylippujen myynnistä huolehtivat messujen järjestelyihin
apuun tulleet kakkosluokan oppilaat Sofia, Emma Lotta, Perttu
ja Lauri.

Musiikkia esittivät lukion musiikkia harrastavat oppilaat Kiia-Sofia Suutari ja Elias Niskanen

nro 9
25.4.2019

nomat

Palveluhakemisto.

5

-

Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo
• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi

Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

MR Nuohous Oy
040 7627 168

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

PITOPALVELUA

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com
Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

NUOHOUKSIA

MYÖS LAHJAKORTIT

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

YRITTÄJÄ!
Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Muotinäytös Iin Messuilla

Muotinäytöksen kaikki mallit kutsuttiin lopuksi lavalle yhtä aikaa.

Noshin tämän kevään naisten ja lasten mallistossa hehkuvat rohkeat värit, jotka yhdistyvät kauniisiin linjoihin ja näyttäviin printteihin. Sonja, Unna ja Lotta saivat esittelyssään malleina raikuvat
aplodit.

Messupäällikkö toimi Iina Loukusa ja ohjelmapäällikkö Elle Kaakinen vetämässä muotinäytöstä.
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Tuiran Tornaattoreille
Iin tietomestaruus

Voittajajoukkue Tuiran Tornaattorit. Vasemmalta Erkki Männikkö,
Pekka Parhi, Mikko Hakkarainen, Juha Pohjonen, Ville Suvilehto.

Viides Iin avoin tietomestaruuskilpailu pidettiin Järjestötalolla kovatasoisempana
kuin koskaan aiemmin. Paikalla nähtiin myös ennätysmäärä joukkueita. Pöydät
olivat lähes täydet yli 60:stä
kilpailijasta. Joukkuemäärän kasvuun lienee syynä se,
että Iin tapahtuma on opittu tuntemaan hyvistä ja monipuolisista kysymyksitä ja
sujuvista järjestelyistä, joiden olennainen osa on Hilkan kahvio.
Kilpailu noudatti hyväksi koettua formaattia: vastattiin kirjallisesti neljään 20
kysymyksen sarjaan, vastausaikaa oli 20 minuuttia
sarjaa kohti. Joka sarjassa oli
yksi musiikin tunnistus, yksi
puhtaasti Ii-aiheinen kysymys, kaksi kuvatunnistetta
ja loput suoria kysymyksiä
elämän eri aloilta. Tuttuun
tapaan kysymyksistä vastasivat Aki ja Pertti Huovinen.
Kolmen kärki oli varsin
tasainen. Oululainen Tuiran
Tornaattorit otti Oulun seudun ykköstietäjä Erkki Männikön johdolla ratkaisevan
kahden pinnan eron Tohvelitoistoihin ja M. Toivonen Ex-

perienceen jo ensimmäisessä
osiossa. Jälkimmäinen nousi
kakkoseksi kisan puolivälissä voittamalla kakkososion.
Tohveliroistot
puolestaan
menivät reippaasti ohi kolmannessa osiossa varmistaen hopeansa. Piste-erot
olivat kautta linjan varsin
niukat. Paras puhtaasti iiläinen joukkue oli Dinglet.
1) Tuiran Tornaattorit
Oulu (Mikko Hakkarainen,
Erkki Männikkö, Pekka Parhi, Juha Pohjonen, Ville Suvilehto) 62, 2) Tohveliroistot
Oulu/Ii (Markku Kansanniva, Raimo Kansanniva,
Matti Korvala, Timo Pappinen) 60,25, 3) M. Toivonen
Experience Oulu (Sami Halonen, Jukka Kivari, Pekka Kivari, Sami Koskenniska, Juha
Salonen) 57,25, 4) Juhlamunakkaat Oulu 53,25, 5) Kemi
52,25, 6) Mastorontit Oulu
51,5, 7) Royal We Oulu 49, 8)
Dinglet Ii 46,25, 9) Pallopäät
Oulu 37,35, 10) Karsikkolammen Kisaajat Haukipudas
37, 11) Päkkikankaan Raittiusyhistys Ii 35, 12) Kuhat
Kempele/Ii, 13. Itämaan tietäjät Ii 21,5. MTR

Dinglet oli paras iiläinen joukkue. Vasemmalta Jukka Klaar, Eetu
Kaattari, Martti Törmänen, Timo Ernvall. Kuva Pertti Huovinen.

Tanssit Työväentalolla -illan
juonsi leppoisasti Aila Lehtonen. Hänen kaunista lauluaankin oli ilo kuunnella.

Työväentalon tanssilattia täyttyi kuin menneinä vuosikymmeninä.

Tunnelmaa kuin vuosikymmeniä sitten
Työväentalon täyttyessä tanssijoista
Iin työväentalolla on pidetty tansseja pitkään ja yli satavuotiaaseen taloon liittyy
monia muistoja. Paikassa
ovat vierailleet vuosikymmenien aikana muun muassa Olavi Virta, Esa
Pakarinen, Eino Grön, Reijo Taipale, Esko Rahkonen
ja Katri Helena. Onpa moni
löytänyt
elämänkumppaninsakin tansseista. Lauantaina 13.4 helmat heilahtivat
jälleen, kun Iin kansalaisopiston laulajat ja tanssiorkesteri esiintyivät Tanssit
Työväentalolla –illassa.
Illan aikana kuultiin jalan alle menevien tanssikappaleiden lisäksi hauskoja
muistoja ja yksityiskohtia
Iin työväentalon tanssihistoriasta vuosien varrelta. Illan
musiikki toi tuulahduksen
menneiltä vuosikymmeniltä
tähän päivään, jossa Iin musiikki -tanssikulttuuri elävät
edelleen kukoistavaa ja vireää elämää.
Tanssikansa ei ole unohtanut Työväentalon tansseja
ja sali täyttyi tälläkin kertaa ääriään myöten. Monet
muistelivat, kuinka menneinä vuosikymmeninä tanssittiin kesällä Karhunsaaren
lavalla ja talvella Työväentalolla.
Valssin, humpan, tangon
ja monien muiden kappalei-

den välissä menneitä vuosikymmeniä muisteli muun
muassa iiläinen kulttuurin ja liikunnan moniottelija
Pertti Huovinen.
-Oma muisteluni on vuodelta 1967, jolloin ”kreivi” Pertti Ylermi Lindgren
hurmasi Iin naiset. Nuorena lukiolaispoikana katselin huvittuneena, kun naiset
ryntäsivät esiintymislavan
viereen, kreivin laulaessa,
iskiessä silmää ja lirkutellessa naisille, jakaen joillekin
kukkasiakin. Naiset ottivat
nimmareita
käsivarsiinsa
ja kuka mihinkin, paperilappujen lisäksi, Huovinen
muisteli.
Lindgren oli tuon ajan
julkkis, josta oli ihmejuttuja lehdissä, radiossa ja TV:n
viihdeohjelmassa ”Jatkoaika”. Kuuluisa hän oli ollut jo
Ruotsissa, jossa kertoi kihlanneensa 76 naista ja Suomessa kolmisenkymmentä.
Lindgren oli siis naisten huijaaja, joka istui puuhistaan
linnassakin. Hän oli komea
italialaisen näköinen, hyvä
suustaan ja osasi laulaa niin,
että keikkaili.
Iin Työväentalon tanssien virallista kävijäennätystä tuskin on kirjattu kovin
tarkasti asiakirjoihin. Epävirallisesti Iin Yrityksen ohjelmallisiin iltamiin on kerrottu

myydyn 1950-luvulla yli 600
lippua. Tosin nimismiehelle
määräksi on ilmoitettu vain
puolet, koska sääntöjen mu-

kaan Työväentalolle ei olisi
saanut lähellekään kuuttasataa tanssijaa päästää sisälle. MTR

Ossi Timonen, Reijo Backman, Eeva Kakkonen ja Anna-Maija
Backman olivat liikkeellä tanssin ja muistelun merkeissä. Eeva
muisteli kaiholla 1950-luvun Iin Yrityksen ohjelmallisia iltamia
ja Reijo sekä Anna-Maija nuoruusvuosiensa yhteisiä tanssi-iltoja
Työväentalolla.

Jorma Kokko, Paavo Halonen ja Jorma Puurunen ovat osa lauluryhmäkurssia. Komeasti kaikui laulu orkesterin säestämänä.

Tanssi-ilottelua kansalaisopiston tanssin illassa
Iin Työväentalon eteinen
pullistelee vanhemmista ja
isovanhemmista, jotka odottavat ovien avautumista kansalaisopiston tanssiryhmien
tanssin iltaan. Salissa haitari soi ja pienet lastentanssiryhmäläiset hiovat esitystään
jännittynein ilmein.
Lopulta ovet avautuvat ja
katsomo täyttyy hetkessä. Illan juontaja, tanssinopettaja
Maiju Laurila toivottaa kaikki
tervetulleiksi ja toivoo rentoa
mukavaa tanssihetkeä opistolaisten esityksiä seuraten.
Yleisöllä onkin monen-

moista nähtävää pienten
hyönteistanssista nauruporukan hauskanpitoon ja yhteistanssista lavatanssiryhmän

fuskuun. Talven aikana tehty työ näkyy ja tanssijat selvästi nauttivat tekemisestään.
MTR

Lavatanssikurssilaiset Eija ja Visa Paakkola fuskun tahdissa.

”Minun kultani kaunis on” sujui hienosti lasten ja aikuisten yhteistanssina.
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KOKOUSKUTSU
Kuivaniemen Yrittäjät ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

pidetään torstaina 16.5.2019 klo 16.30
osoitteessa Mattilantie 1, Kuivaniemi
Käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Bingo

YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo su 28.4.2019 klo 17
5

9

20
7
38

Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 5*30 € + 50 €,
vitosbingo: 20 € + 50 € + 100 €.
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 5 €
Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa!

BINGO
8

Su 5.5. klo 17.00

23

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviksi kuuluvat asiat.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.4.2019 merkittynä osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 29.4.2019 klo 10.00.”
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Rantakairan Sähkö
Oy:ssä, Lanssitie 1, 95200 Simo.

Kevään bingokalenteri: Su 26.5. klo 17, ma 10.6. klo 18. 00

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
joka pidetään 13. päivänä toukokuuta 2019 kello 10.00 Simossa yhtiön toimitalossa osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.

2

Palkinnot: 510 € mp | 300 € pr 50
Tervetuloa!
2 x 100 € | 5 x 50 €

Simossa 12.03.2019
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus
Iin Eläkeläiset ry järjestää matkan
1969

Iin eläkeläiset ry

Eino Grön
-juhlakonserttiin

Madetojan salissa pe 10.5 alk. klo 18.
Lähtö Järjestötalolta klo 16.30.
Kyyti 7,50 €/ hlö maksetaan linja- autossa.

Lähijunaliikennetyöpajassa pohdittiin liikkujaprofiileja
Lähijunaliikenteen
selvityksessä kartoitetaan lähijunaliikenteen
avaamisen
edellytyksiä Iissä, Oulussa, Kempeleessä ja Limingassa. Selvitykseen sisältyy
lisäksi raideliikenteen toteutusmallin kartoittaminen periaatetasolla, kustannustason
arviointi sekä liikenteen vaikutusten arviointi ja jatkoselvitystarpeet. Näin luodaan
polku
lähijunaliikenteen
mahdolliselle etenemiselle
seudulla. Selvitys valmistuu
kokonaisuudessaan kevään
aikana.

Helmi-maaliskuun vaihteessa toteutettiin liikkujakysely, jolla kerättiin tietoja
seudun asukkaiden liikkumisesta sekä näkemyksiä lähijunaliikenteen tarjoamasta
palvelusta osana seudullisia matkoja. Kyselyllä kerättyjen tietojen pohjalta on
alustavasti ideoitu, millaisia
mahdollisuuksia lähijunaliikenne ja siihen kytkeytyvät
palvelut voisivat tarjota eri
liikkujaryhmien matkustustarpeisiin Oulun seudulla.
Kyselyyn vastasi lähes
3000 kuntalaista, joista va-

likoitui 50 henkilön joukko
työstämään aihetta lähijunaliikennetyöpajaan 10.4. Oulun pääkirjastolle.
Työpajassa kehitettiin yhdessä kyselyvastausten perusteella
muodostettuja
erilaisia liikkujaprofiileja ja
niiden matkaketjuja, sekä lähijunaliikenteeseen kytkeytyviä palveluratkaisuja.
Työpajaan osallistui tasaisesti edustajia kaikista
selvityksen piirissä olevista
kunnista. Illan aikana pohdittiin erilaisia matkustajaprofiileja, matkustusketjuja,

sekä syöttöliikenneratkaisuja.
Iistä
työpajatyöskentelyyn osallistunut Eija Alaraasakka piti illan antia
positiivisena kokemuksena.
-Ideoita ja tarpeita tuli hyvin esille ja asioita katsottiin
eri näkökulmista koko aluetta ajatellen. Iiläisten kannalta oli tärkeää saada myös
raideliikenneyhteydet Kemin suuntaan keskusteluun
mukaan. Tärkeäksi koettiin
myös eri liikuntavälineiden
liittäminen samaan ketjuun
toisiaan tukevaksi, ei kilpaileviksi vaihtoehdoiksi. Asemarakennusten
saaminen
eläviksi viihtyisiksi paikoiksi kahviloineen ja tilataideteoksineen, sekä sähköautojen
latausmahdollisuudella nousivat keskustelujen ytimeen,
Eija totesi työpajan jälkeen.
Itse hän toivottaa lähijunat tervetulleiksi helposti
saavutettavina, turvallisina
ja viihtyisinä liikennevälineinä. MTR
Lähijunaliikennetyöpajassa
pohdittiin käyttäjäprofiileja
pienryhmissä.

Oikaisu
IiSanomien 11.4. lehdessä Luola-Aavan metsästysseuran kevätkokousjutussa
oli virheellinen lause. Se tulee kuulua: Seuran jäsenistö

harrastaa riistanhoitotyötä,
pienriistan, pienpetojen ja
hirvenmetsästystä sekä lisäksi
hirvenhaukkukilpailuja. Menestystäkin on

tullut seuran jäsenen koirille; kolme hirvenhaukun
suomenmestaruutta ja kaksi pronssista sijaa.
Seura ei siis järjestä hir-

venhaukkukilpailuja, vaan
jäsen/jäsenet
osallistuvat
koirillansa näihin kilpailijoina.

Toimitus

Kehonkoostumusmittaukset viikolla 18
Testiajat Ii Nättepori
Ma 29.4. klo 12:00 – 20:00
Ti 30.4. klo 8:00 – 16:00
Pe 3.5. klo 8:00 – 16:00
Testiajat Kuivaniemi-talo
To 2.5. klo 13:00 - 20:00
Iin kunta / Ii instituutti / liikunta

KUULUTUS
Illinsaaren asemakaavan muutos ja
laajennus – ehdotusvaiheen nähtävilläolo
Iin kunnanhallitus päätti 15.4.2019 kokouksessaan asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavahankkeen tavoitteena
on uuden asuinalueen suunnittelu olemassa olevan asuinalueen
läheisyyteen. Asemakaavassa uudelle asuinalueelle esitetään yhdentoista asuintontin kokonaisuutta.
Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston
yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) sekä
kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus)
24.4. – 24.5.2019 välisen ajan.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutukset pyydetään toimittamaan
24.5.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta,
PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätietoja kaavahankkeista antaa maankäytön suunnittelija / kaavoittaja Jaakko Raunio p.050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi
Ii 15.4.2019
Kunnanhallitus

VENEPAIKAT HAETTAVANA
Vuokrattavat paikat haettavana 6.5.2019 klo 15.00 mennessä. Laituripaikkoja luovutetaan yksi/ hakija. Mikäli hakijoita on
ryhmittäin enemmän kuin laituripaikkoja, ratkaistaan asia arpomalla. Iissä kirjoilla olevilla on etuoikeus.
Yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan 3.4.2007 § 20 päättänyt Praavan sataman laituripaikkojen vuokrausperusteet.
Laituripaikkojen vuokrausjärjestys on seuraava:
1. Ammattimaista kalastusta harjoittavat
2. Hyötyveneily eli venekuljetuksia harjoittavat (henkilöja huoltokuljetukset)
3. Ne veneilijät, joilla on loma-asunto lähisaarissa
4. Virkistyskalastusta ja muuta veneilyä harrastavat
Lukitun laituripaikan palauttamaton avain tulkitaan hakemukseksi ilman uutta hakemusta. Luettelo vapaista paikoista löytyy kunnan www –sivulta.
PALAUTA TARPEETON AVAIN, JOTTA KAIKKI VENEPAIKAT SAADAAN KÄYTTÖÖN!
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston asiointipisteestä sekä kunnan www –sivulta/ Satamat ja venepaikat.
Hakemuksen voi palauttaa sp: tekniset@ii.fi tai postitse osoitteella; Iin kunta, Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut, PL
24, 91101 Ii.
Lisätietoja sp: tekniset@ii.fi.
Yhdyskuntalautakunta

PUDASJÄRVI -lehti
EtsimmE
sivuntaittotaitoista tuuraajaa
Pudasjärvi-lehdessä Pudasjärvellä
sivunvalmistajan kesäloman ajaksi 1.7.-11.8.2019.
Työssä tarvitaan ilmoitusten valmistamisen sekä koko
lehden taittamiskokemusta Indesign -taitto-ohjelmalla
ja Photoshop-ohjelmalla kuvan käsittelyssä.
Majapaikka järjestyy tarvittaessa.
Ota yhteyttä pikaisesti, tuumaillaan.
Heimo Turunen
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
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Dronelennättäjän muistettava määräykset
Dronejen tulo markkinoille on saanut lennokkiharrastajien
lukumäärän reippaaseen kasvuun Suomessa. Kaikkien
dronelennättäjien on hyvä kiinnittää erityistä huomiota
turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan liittyviin asioihin.

Dronet ovat harrastus- tai urheilutarkoituksessa käytettäviä,
ilman ohjaajaa ilmassa liikkuvia laitteita. Ne voivat olla
joko kauko-ohjattuja tai autonomisia, niin sanotut
vapaastilentävät dronet.

Iin ilmailukerhon lentopaikka sijaitsee Iin keskustaajaman
läheisyydessä
katuosoitteessa Tikkasensuora 52. Kenttä on valmistunut vuonna 2006 ja on
vilkkaassa kesäkäytössä.
-Dronelennättäjät eivät
toistaiseksi ole aiheuttaneet
ongelmia
toiminnallemme, mutta jokaisen lennättäjän tulee huomioida
kentän sijainti ja kieltoalueet. Lisäksi kenttä toimii
pelastushelikopterin harjoituskenttänä, eikä ole liioiteltua toivoa droneharrastajien
kuuntelevan ilmailuradion
kautta jaettavia tiedotteita
tarkoitukseen suunnitellulla

Dronelennättäjän tulee toiminnassaan
muistaa seuraavat asiat:

vastaanottimella, lennokkitoiminnasta Iin ilmailukerhossa vastaava Jari Lohi
toteaa.
-Pienkoneen lentäjällä ei
ole mitään mahdollisuutta havaita parhaimmillaan
kahtasataa kiitävää dronea
ja mahdollisen törmäyksen
seuraukset ovat katastrofiset, jatkaa lentämistä harrastava Heikki Kurttila.
Lisätietoja kieltoaluista ja
muista huomioitavista seikoista löytyy https://droneinfo.fi/fi
Sovellus on ladattavissa
matkapuhelimeen, jolloin se
kulkee aina mukana. MTR

Iin ilmailukerhon Jari Lohi, Heikki Kurttila ja Tarmo Kamula kerhon CTSW koneen edessä. Tarmo on harrastanut lennokkitoimintaa vuodesta 1976 alkaen.

-Droneen on oltava suora näköyhteys ja sen on oltava
koko ajan ohjattavissa.
-Lähempänä kuin 1 kilometri lentoasemasta lennättäminen ei ole sallittua ilman lennonjohdon lupaa.
-Kun etäisyys on yli 1 kilometri, mutta alle 3 kilometriä
lentoaseman kiitotiestä, voi lennättää esteiden tasalla. Esteen välittömässä läheisyydessä voi lennättää 15 metriä esteen yläpuolella esteen omistajan luvalla.
-Lennätyskorkeuden on oltava alle 150 metriä. Lentoaseman lähialueella (yli 3 kilometrin etäisyydellä kiitoteistä)
lennätyskorkeus enintään 50 metriä, suurempi korkeus vain
lennonjohdon luvalla. Esteen välittömässä läheisyydessä
voi lennättää 15 metriä esteen yläpuolella, esteen omistajan
luvalla.
-Dronen lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua. Minimietäisyys väkijoukkoon tulee olla vähintään 50 metriä.
-Lennätykset eivät saa vaarantaa, haitata eikä estää pelastushelikopterin toimintaa.
-Pienten lentokenttien ja helikopteripaikkojen läheisyydessä lennättämisessä on oltava erityisen varovainen. Alle
kilometrin etäisyydellä valvomattomasta lentokentästä saa
lennättää vain lentokentän pitäjän antamalla luvalla tai lentokentän pitäjän julkaisemien paikallisten ohjeiden mukaisesti.
-Lennättäminen asutuskeskuksen yllä ei ole sallittua
lentoonlähtömassaltaan yli 3 kilon dronella. Lentoonlähtömassaltaan enintään 3 kilon dronen lennättäminen asutuskeskuksen yllä on sallittua vain silloin, kun lennättäjä on
tutustunut alueeseen, varmistunut laitteen teknisestä kunnosta ja arvioinut, että lennättäminen voidaan suorittaa turvallisesti.
-Lennätykset eivät saa aiheuttaa vaaraa tai meluhaittaa
ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen.
-Lennokin on aina väistettävä kaikkia ilma-aluksia.
-Dronesta on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja yhteystiedot.
-Vastuuvakuutuksen ottaminen on erittäin suositeltavaa.
Kotivakuutukset yleensä kattavat vain laitteen vauriot, jos
niitäkään.

Kuvan drone painaa noin puolitoista kiloa ja lentää parhaimmillaan seitsemänkymmenen kilometrin tuntivauhtia. Nopeimmat
dronet lentävät joka kahtasataa.

Talouttaan tasapainottava Ii lakkauttanee Ylirannan koulun
Iin kunnanhallitus päätti
kokouksessaan 15.4. esittää
kunnanvaltuustolle Ylirannan koulun lakkauttamista
1.8.2019 alkaen. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan
12.11.2018 päättänyt, että
Ylirannan koulukiinteistön
korjaamiseen ei myönnetä
määrärahaa ja että valtuusto
käynnistää koulun lakkauttamisprosessin.
Kunnanhallituksen kokouksessa Veli Paakkola esitti
Oili Kalevan kannattamana,
että kunnanhallitus päättää
esittää kunnanvaltuustolle,
ettei Ylirannan koulua lakkauteta, vaan terveyshaitan poistamiseen varataan
määrärahat.
Suoritetussa äänestyksessä Ylirannan
koulun korjaamista ja toiminnan jatkumista kannattivat Veli Paakkola, Oili
Kaleva ja Johannes Tuomela. Koulun lakkauttamisen
kannalla olivat Mika Hast,
Tauno Kivelä, Pekka Koskela, Helka Tapio, Leena Tii-

ro, Petri Tervonen, Sanna
Valaja ja Tiina Vuononvirta.
Näin kunnanhallitus äänin
8-3 asettui Ylirannan lakkauttamisen kannalle.

Taloutta kuntoon
rankalla kädellä
Talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen kunnanhallituksen käsittelyssä oli
useita jäädytettyinä olevien
määrärahojen vapauttamisia muun muassa eri tehtävien perustamiseksi.
Näistä
kunnanhallitus
hyväksyi talousassistentin
tehtävän 1.6. ja virastomestarin tehtävän 1.8 alkaen, sekä
esittää kunnanvaltuustolle
määrärahojen vapauttamista tehtävien täyttämiseksi.
Sen sijaan kunnanhallitus
päätti yksimielisesti, ettei Iiinstituuttiin perusteta vakinaista vapaa-ajan sihteerin
tehtävää. Samoin päätettiin
äänin 8-3 olla perustamatta
kuljetuskoordinaattorin tehtävää. Tehtävän perustamis-

ta kannattivat Tauno Kivelä,
Pekka Koskela ja Leena Tiiro
Kunnan talousarvio on
ollut useampana vuotena
alijäämäinen, mutta toteutuma ylijäämäinen. Vuoden
2019 talousarviossa vuosikate on negatiivinen 1,2 miljoonaa euroa. Näin ollen
vuosikate ei riitä kattamaan
poistoja. Nettoinvestoinnit
ovat 9,6 miljoonaa euroa.
Tässä heikentyneessä taloudellisessa
tilanteessa
kunta on varautunut ottamaan ensi vuoden aikana lisää pitkäaikaista lainaa
10,7 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottamiseksi on
päätetty laatia talouden tasapainotusohjelma, johon
hallintokunnat ovat tehneet
omat tulojen lisäys- ja menojen vähennysehdotuksensa.
Ehdotusten yhteisvaikutus
on 1,7 miljoonaa euroa taloutta tasapainottava.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle esitettyjen säästötoimenpitei-

den hyväksymistä kuitenkin
niin, että Oulunkaaren kuntayhtymän esittämää Kuivaniemen terveysaseman,
laboratorion, hammashuollon ja fysioterapiapalveluiden siirtoa Iin keskustaan ei
toteuteta.
Kiinteistöjen osalta toteutetaan purkamiset Alarannan koulun, Haminan
päiväkodin ja Matkahuollon
kiinteistöjen osalta, muilta
osin kiinteistöt käsitellään
kokonaisuutena kiinteistöselvityksen valmistumisen
jälkeen ensi syksynä. Tasapainotusohjelmaa kunnanhallitus esittää jatkettavan,

koska nyt hyväksyttävien
säästötoimenpiteiden
jälkeenkään talous ei ole tasapainossa.

Ii haluaa lähijunaliikenteen
alkavan
Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman
2040 luonnoksesta kunnanhallitus antoi lausuntonsa. Iin kunnan näkemyksen
mukaan raideliikenteen kehittäminen tulee nostaa
suunnitelmassa
vahvemmin esille. Oulun seudun
lähijunaliikenteen kehittäminen tulee nostaa esitet-

tyä vahvemmin tärkeiden
toimenpiteiden joukkoon.
Suunnitelmassa tulee asettaa tavoitteeksi lähijunaliikenteen
käynnistäminen.
Lähijunaliikenteen kehittämisellä parannetaan seudun
ja koko maakunnan elinvoimaa sekä vastataan päästövähennystavoitteisiin.
Iin
kunta pitää hyvänä, että kestävä liikkuminen on suunnitelmassa vahvasti esillä.
Pohjois-Pohjanmaalla
on
tärkeä panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen sekä
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen. MTR

27.6.1916 aloittanutta Ylirannan koulua esitetään lakkautettavaksi 1.8.2019 alkaen.
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Iin Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Iin Yrittäjien kevätkokous pidettiin keskiviikkona
10.4. Micropoliksessa, jossa
kokoustarjoilun järjesti ravintola Chuan Yi. Toimintakertomuksen
käsittelyn
yhteydessä todettiin viime
vuonna olleen vilkasta ja
monipuolista toimintaa. Toiminnan tavoitteena on ollut
paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien
edun ajaminen, järjestötoiminnan vahvistaminen sekä
toimialueensa taloudellisten,
henkisten ja sosiaalisten voimavarojen kasvattaminen.
Paikallista-hanketta vietiin eteenpäin ja vuoden lopussa oli hankkeessa jäseniä
45. Tarkoituksena on saada Iiläiset ja Iiläiset yritykset
käyttämään oman paikkakunnan yritysten palveluksia. Alkusyksystä toteutettiin
opinto- ja virkistysmatka Sodankylän Luostolle. Perillä
Rytmisen musiikin ystävät
olivat järjestäneet monipuolista ohjelmaa ja yrittäjille oli
myös oma luento.
Kunnan kanssa oli hyvää
yhteistyötä, jonka merkeissä

oli muun muassa kaksi yhteistapaamista, joihin osallistui myös Kuivaniemen
Yrittäjät.
Lumivalakiat
tapahtumaan osallistuttiin omalla esittelypisteellä, jossa oli
myös arvontaa.
Yrittäjän päivän 5.9. merkeissä järjestettiin perinteinen toritapahtuma, jossa
huomioitiin koko perheet.
Yrittäjien stipendirahastosta jaettiin ensimmäinen
stipendi keväällä 2018 valmistuneelle Iiläiselle OSAOn
Haukiputaan yksikön opiskelijalle.
Syyskokouksen ja pikkujoulun yhteydessä palkittiin
Vuoden yrittäjänä yhteistyössä Iin kunnan kanssa
Jokivarren Puutarha Ky, yrittäjänä Auli Tolonen. Vuoden

Nuorena yrittäjänä palkittiin
Konehuolto Paakkola, yrittäjänä Pasi Paakkola.
Iin Yrittäjät ry:n tiedotuslehti ”Iiläinen” ilmestyi viime vuonna kolme kertaa.
Yrittäjien ja yritysten merk-

kipäiviä on muistettu.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Koskela,
varapuheenjohtajana Joona
Österberg, sihteerinä Tuija
Alikoski ja rahastonhoitajana Heikki Helekoski. Muina

sa toimivat Riitta Paakkola,
Anna Turtinen ja Eero Tuomela.
Kuluvana vuonna on ollut muun muassa onnistuneita aamukahvitilaisuuksia
eri teemojen ympärillä. HT

Iin Yrittäjien kevätkokouksessa
hyväksyttiin mm. viime vuoden
toimintakertomus, jossa todettiin olleen vilkasta toimintaa.

Suomi tarvitsee lisää nuoria naisia yrittäjiksi
Suomen Yrittäjät julkisti Kohti unelmia -kampanjan, jolla rohkaistaan nuoria
naisia yrittäjiksi. Yrittäjistä vain kolmasosa on naisia. Suomen Yrittäjät haluaa
kannustaa tyttöjä näkemään
yrittäjyyden vaihtoehtona ja
toteuttamaan unelmiaan.
– On tärkeää, että naiset
ovat mukana kehittämässä
uutta ja vaikuttamassa tulevaisuuteen, sanoo Yrittäjien
viestintäjohtaja Taru Jussila.
– Eräänä päivänä meitä
ahdisti niin, että unohduimme pitkäksi ajaksi kadulle
juttelemaan siitä, mitä voisimme tehdä paitsi ympäristön hyväksi myös omalle
tulevaisuudellemme. Keksimme, että yrittäjyys olisi
ratkaisu, MÖ Foodsin yrittäjä Marjaana Jukkola kertoo
Suomen Yrittäjien tuottamassa Kohti unelmia -verkkojulkaisussa.
Kaurameijeriä pyörittävä
25-vuotias Marjaana Jukkola
ja hänen siskonsa Annamari

jäseninä olivat Riitta Paakkola, Juho Tauriainen, Eero
Tuomela, Anna Turtinen ja
Heimo Turunen. Hallitus kokoontui kauden aikana seitsemän kertaa.
Virkistystoimikunnas-

ovat suomalaisten yrittäjien
joukossa vähemmistöä: vain
hiukan yli kolmasosa kaikista yrittäjistä on naisia, ja alle
35-vuotiaiden osuus yrittäjistä on vain 15 prosenttia.
– Näihin lukuihin pitää
saada muutosta. Suomi tarvitsee lisää erilaisia yrittäjiä;
niin naisia, miehiä kuin maahanmuuttajiakin. Nyt kannustamme erityisesti nuoria
naisia yrittäjiksi, kertoo Taru
Jussila.

Kohti unelmia
-julkaisussa mukana neljä
nuorta yrittäjää
Rohkaisun ja inspiraation
tarjoamiseksi Yrittäjät on nyt
tuottanut yhteistyössä Alehtien nuorten naisten medioiden Demin ja Trendin
kanssa nuorille suunnatun
verkkojulkaisun
yrittäjyydestä. Julkaisu kertoo erilaisista yrittämisen muodoista
ja rohkaisee jokaista nuorta
tavoittelemaan unelmiaan.

– Nuoria ärsyttää, jos
esimerkiksi koulu tai vanhemmat ohjaavat heitä niin
sanotusti naisten ja miesten
aloille. Tällä hetkellä enemmistö yrittäjistä on miehiä.
Meille Demissä on tärkeää
auttaa tyttöjä näkemään kaikenlaiset urapolut, Demin
päätoimittaja Päivi
Lehtomurto sanoo.
Mukaan julkaisuun on
lähtenyt neljä nuorta yrittäjää: ammattipelaaja, pelimaailmassa nimellä Rosie
River tunnettu Roosa Puonti,
27, korusuunnittelija Matilda Mannström, 25, tubettaja
ja räppäri Luyeye Konssi eli
Seksikäs-Suklaa, 27, ja toinen
MÖ Foodsin perustajasiskoksista Marjaana Jukkola, 25.
Puonti,
Mannström,
Konssi ja Jukkola kertovat
julkaisussa työstään, tähtihetkistään,
tulevaisuuden
haaveistaan ja siitä, mitä
yrittäjyys on heille mahdollistanut: tehnyt rakkaasta harrastuksesta ammatin,

auttanut vaihtamaan uraa,
tuonut vapautta ja mahdollisuuden toimia omien arvojen
mukaisesti – ja ennen kaikkea seurata unelmia.

Yrittäjyys voisi yhdistää
unelmat ja todellisuuden
Demin tekemän ammatinvalintakyselyn (2019) mukaan
nuoret toivovat tulevaisuuden työnsä olevan hauskaa,
vaihtelevaa ja luovaa. Suosikkiammatteja ovat esimerkiksi psykologi, lääkäri,
näyttelijä, asianajaja, valokuvaaja ja kahvilan myyjä.
– Luovaa, vaihtelevaa ja
hauskaa – nuo kolme sanaa
sopivat suoraan yrittäjyyteen. Harva silti hoksaa, että
yrittäjyys on tapa toteuttaa
näitäkin
ammattiunelmia,
Yrittäjien Taru Jussila sanoo.

SY tiedotus

TOIMITILAA VUOKRATTAVANA

"

ROMUT
RAHAKSI

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut,
isot kuin pienetkin erät.
Nopea nouto ja nopea maksu.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

Kari Mustonen Oy
MAA-AINESTOIMITUKSET:
murskesora, sepeli, hiekka,
seulottu pihaturve
MAANRAKENNUSKONETYÖT
ammattitaidolla ja
pitkällä kokemuksella

p. 0400 287 011

KONE- ja KAIVUTYÖ

ALASAARELA
PENTTI TUOMELA OY:LLÄ VUOKRATTAVANA TEOLLISUUSHALLIN
TOIMINTATILAA N.400 - 500 M2 (H 6 M) SOPIMUKSEN MUKAAN.
OS. LIEKSENTIE 5, 91100 Ii

YHTEYDENOTTOON VASTAA 0400 382584

Arto Alasaarela 0400 686 252
ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
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Roskaaminen on noloa

Lea Aallon valmistamien Iin wanhan Haminan ristiä
voi ostaa vain Kulta-Aallon myymälästä Iistä ja sitä
on myyty ympäri maailmaa.

Roskaton Ii Kulta-Aallon tavoite
Seuraa yritysten
kuulumisia:
facebook.com/
paikallista
Paikallista -merkistä
tunnistat iiläisistä arvoista ylpeän yrityksen,
jonka koti- tai toimipaikka sijaitsee Iissä
ja se työllistää iiläisen
yrittäjän tai iiläisiä.
Paikallista -yritys on
sitoutunut edistämään
Iin resurssiviisautta,
joka tarkoittaa kykyä
käyttää erilaisia resursseja harkitusti, hyvinvointia sekä kestävää
kehitystä edistävällä
tavalla.
Yritykset voivat hakea
merkkiä maksutta
verkossa: greenpolis.fi/
paikallista.

Kultasepänliike Kulta-Aalto on toiminut vuodesta 1982 alkaen. Aluksi liike
oli alihankintaan perustunut verstas Haukiputaalla,
jossa kultaseppä Lea Aalto
valmisti koruja ja teki korjauksia sekä kaiverruksia Oulun ja koko Pohjois-Suomen
alueen liikkeille.
Iihin Kulta-Aalto rantautui vuonna 1991, Lea ja Matti
Aallon rakennettua Kirsinharjuun omakotitalon ja työpajan.
-Niissä tiloissa vierähti 13
vuotta, toteaa Lea Aalto yrityksen nykyisissä tiloissa Iin
Kirkkotiellä.
Paikallista
hankkeessa
yritys on ollut alusta saakka,
sitoutuen ennen muuta roskattomuuden edistämiseen.
-Olemme sitoutuneet keräämään roskat liikkeemme edustalta, sekä vähintään
roskan päivässä työmatkalla
tai muuten, Lea Aalto toteaa.
Samalla hän heittää ilmoille ajatuksen ”Roskaton
Ii”
-Olen miettinyt, kuinka saisimme läpi ajatuksen
kaikille roskaamisen olevan nolo juttu. Kirkkotien
varresta ja muualtakin työmatkaamme löytyy kaakaomukeja ja muita roskia,
jotka kuuluisivat roskiin,
eikä luontoon. Jos tätä pidettäisiin yleisesti nolona juttuna, uskoisin katukuvan

siistiytyvän, toteaa Iin Yrittäjien hallituksessakin kuusi
vuotta vaikuttanut Lea Aalto.
Tällä hetkellä pariskunta
työskentelee Kulta-Aallossa
yhdessä. Matti aloitti yrityksessä työskentelyn vuonna
2005.
-Lea huomasi, ettei yksin ehdi kaikkeen, joten jäin
vuodeksi vuorotteluvapaalle kokeilemaan miltä yhdessä työskentely tuntuu. Sillä
tiellä olemme jatkaneet, työllistäen lisäksi opiskelijoita harjoittelujaksoille, Matti
Aalto kertoo mukaan tulostaan yrityksen joka päiväiseen toimintaan.
Lea Aallon omaan tuotantoon kuuluu muun muassa erittäin suosittu ”Iin
wanhan Haminan risti”. Iin
vanhan Haminan arkeologisissa kaivauksissa vuonna
2009 nuorehkon naisvainajan kaulalta löytynyt koru
on toiminut ristin esikuvana.
Korua on saatavilla kultaisena, hopeisena, pronssisena
sekä valkokultaisena. Rististä löytyy kolmea eri kokoa
ja Iin wanhan Haminan ristiä on myynnissä vain KultaAallossa. Koru julkistettiin

30.5.2017 Kulta-Aallon myymälässä Iissä.
-Tämä jos mikä edustaa
paikallisuutta ja tuollainen
minun pitää tehdä, Lea Aalto
kertoo ajatelleensa heti kuultuaan ristin löytymisestä.

Samankaltainen risti on
löytynyt myös Kuusamosta, ja yksi läheltä Moskovaa.
Niiden katsotaan olevan samaa alkuperää. Moskovassa
Andrei Rublevin museossa
esillä oleva risti on näistä par-

haiten säilynyt. On arvoitus,
kuinka risti on päätynyt Iihin ja omistajansa kaulaan,
mutta on mahdollista, että se
on perua karjalaisten kanssa
käydystä kaupasta tai muinaisilta ryöstöretkiltä. MTR

Kulta-Aallon yrittäjäpariskunta
Lea ja Matti Aalto ovat sitoutuneet edistämään roskattomuutta Iissä.

Ompelimo ja kangasliike Paulikki täyttää 30 vuotta
Kun Paula ja Aulikki Raappana 1980-luvun lopulla
suunnittelivat ompelimon ja
kangasliikkeen perustamista Iihin, päättivät he yhdistää
sekä osaamisensa, että nimensä yhteiseen yritykseen.
Näin syntyi Paulikki toukokuun alkupäivinä 1989.
-Nopeasti on aika mennyt
mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn merkeissä, yritystä
tänä päivänä luotsaava Paula Raappana kertoo.
Vuodesta 2016 saakka
Paula on omistanut Paulikin, yhtiökumppanin jäätyä
eläkkeelle. Samalla avoin yhtiö muuttui toiminimi Paulikiksi.
Paulikista löytyvät kaikki
ompelimopalvelut verhoista
korjausompeluun ja mittatilausasuihin. Myös kankaat
ja ompelutarvikkeet saa näppärästi keskellä Iitä sijaitsevasta erikoisliikkeestä.
Paikallista hankkeeseen

liittymisen Paula Raappana
toteaa tulleen ajankohtaiseksi asiakkaiden lisääntyneen
ekoajattelun myötä ja uskoo
liikkeensä hyötyvän paikallista merkistä.
-Korjausompelu on lisääntynyt viime vuosina,
eikä esimerkiksi vetoketjun rikkoudutta osteta uutta takkia, vaan se tuodaan
korjattavaksi. Samoin kankaiden alkuperä kiinnostaa
asiakkaita, joten olen lisännyt ekologisten kankaiden
valikoimaa, Paula kertoo.
Vuosien varrella Paulikki on saanut useita pitkäaikaisia asiakaita, jotka
vuosikymmenestä
toiseen
asioivat luotettavaksi havaitsemassaan ompelimossa.
Liikkeen asiakaskunta koostuu pääosin iiläisitä, yli-iiläisistä ja haukiputaalaisista.
-Vaatteiden
valmistuksessa syntyy väistämättä
myös hukkamateriaalia. Ne

olen lahjoittanut kouluille ja päiväkoteihin lasten askartelumateriaaliksi, Paula
Raappana kertoo.
Pääsääntöisesti
Paula
Raappana työskentelee yksin, tällä hetkellä hänellä on
opiskelijaharjoittelija OSAO
Pikisaaren yksiköstä kahden
kuukauden työharjoittelussa.
Paulikissa juhlitaan yrityksen 30-vuotista taivalta
työnmerkeissä 8.5. tarjoten
kaikille kakkukahvit. MTR

Ompelimo kangasliike Paulikin
omistaja Paula Raappana liikkeen monipuolisen kangas- ja
ompelutarvikevalikoiman ääressä. Yrityksen perustamisesta
tulee toukokuussa kuluneeksi
30 vuotta.
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Seuraa yritysten
kuulumisia:
facebook.com/
paikallista
Paikallista -merkistä
tunnistat iiläisistä arvoista ylpeän yrityksen,
jonka koti- tai toimipaikka sijaitsee Iissä
ja se työllistää iiläisen
yrittäjän tai iiläisiä.
Hiekanpoistot pihoilta hoituvat joutuisasti kolmella Wille-kiinteistönhoitokoneella. Ohjaimissa Mikko Paakkola, Veli Paakkola ja Mikko Mähönen.

Iin Jätehuolto Paakkola – paikallista
palvelua Iiläisille
Iin Jätehuolto Paakkola on
tarjonnut paikallista palvelua iiläisille jo vuodelta 1983. Yhdellä jäteautolla

aloittanut yritys on kasvanut
kahdeksan työntekijän monialayritykseksi, jonka liikevaihdosta 40prosenttia tulee

Iin Jätehuolto Paakkola aloitti vuonna 1983 yhden jäteauton yrityksenä. Tällä hetkellä kalusto käsittää kaksi jäteautoa, loka-auton,
nosturiauton, vaihtolava-auton, kaivinkoneen, kolme liikennetraktoria ja monipuolisen kaluston kiinteistöjen hoitoon muun muassa
kaksi kiinteistönhoitoautoa kolmen Wille-kiinteistönhoitokoneen
lisäksi.

tällä hetkellä kiinteistönhoitotehtävistä.
-Moni asia on muuttunut
matkan varrella, suurimpana
jätteiden kuljetusten siirtyminen Ouluun vuonna 2007.
Tämä vie aikaa, kuljetusmatkojen kasvettua merkittävästi. Lisäksi polttolaitoksella
saattaa joutua jopa kahden
tunnin odottamiseen, Veli
Paakkola toteaa.
Paikallista hankkeeseen
yritys liittyi mukaan heti
alussa, nimenomaan edistääkseen paikallisten yritysten yhteistyötä.
-Käytämme kaikessa paikallisia yrityksiä, kun se
vaan on mahdollista. Tankkaamme Iissä ja itse tarjoamme paikallista palvelua
paikallisille, Paakkola kertoo.
Kuluneen talven hän to-

teaa olleen haasteellisen
suurten lumimäärien vuoksi. Aurauskertoja Paakkolan
kalustolla oli saman verran
kuin edellisenä talvena, mutta kerralla tulleet lumimäärät
olivat huomattavasti suurempia. Aurattavia kohteita
heillä on noin 110 ja pihoja,
joilla nyt on aloitettu harjaukset, on lähes 80.
-Uskomme kaiken hiekoitussoran olevan poissa
kohteidemme pihoilta toukokuun puoliväliin mennessä. Harjaukset ovat juuri
alkaneet ja niitä tekee kolme Wille-kiinteistönhoitokonetta, Veli Paakkola kertoo,
pahoitellen hetkittäistä pölyhaittaa harjaustöistä.
Ympäristöarvojen huomioiminen on Paakkolalle itsestään selvyys. Jäteauto vie
Ouluun vain täysiä kuormia

ja jätteiden kierrätys on yrityksessä normaalia päivän
toimintaa.
Iin Yrittäjien hallituksen jäsenenä vuoden alussa
aloittanut Veli Paakkola näkee yrityksensä tulevaisuuden valoisana.
-Ajanhermolla on tietenkin pysyttävä ja monipuolinen toimialamme on
toisaalta haaste, mutta antaa
samalla uusia mahdollisuuksia. Vaimon ja molempien
poikiemme mukanaolo yrityksessä tuo jatkuvuutta ja
nuoret pitävät meidän varttuneemmatkin vetreinä, Veli
naurahtaa ja hyppää Wille-kiinteistönhoitokoneen
ohjaamoon jatkamaan pihanharjausta Iin Shellillä. MTR

Paikallista -yritys on
sitoutunut edistämään
Iin resurssiviisautta,
joka tarkoittaa kykyä
käyttää erilaisia resursseja harkitusti, hyvinvointia sekä kestävää
kehitystä edistävällä
tavalla.
Yritykset voivat hakea
merkkiä maksutta
verkossa: greenpolis.fi/
paikallista.

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta toistetaan Pohjois-Pohjanmaalla
Iisisti Energinen-, Maavälke-, Väre- ja Talotekniikka-hankkeet järjestävät PohjoisPohjanmaalla yhteistyössä hankkeiden
yhteistyökuntien Haapajärven, Iin, Lumijoen, Muhoksen, Nivalan, Pudasjärven,
Pyhäjärven, Simon, Tyrnävän ja Utajärven kanssa aurinkopaneeleiden yhteishankinnan. Yhteishankintaan voivat osallistua
kuntien kotitaloudet, yhteisöt ja yritykset.
Vastaavanlainen yhteishankinta toteutettiin Pohjois-Pohjanmaalla jo vuosi sitten.
Yhteishankinnasta järjestetään neljä infotilaisuutta muun muassa Iissä torstaina
25.4. kello 17 Micropolilsessa.
Viime kevään yhteishankinnan kokemuksista rohkaistuneena hankkeet päättivät järjestää kilpailutukset uudelleen.

-Aurinkosähkö selvästi kiinnostaa kuluttajia. Vuosi sitten yhteishankinnan
infotilaisuuksiin osallistui reilut sata kiinnostunutta, ja sen kautta järjestelmiä asennettiin lopulta vajaaseen parikymmeneen
talouteen ja yhteen yritykseen. Uutta aurinkosähkön tuotantokapasiteettia syntyi
noin 70 kWp:n verran, kertoo tutkimusinsinööri Teemu Ulvi Suomen ympäristökeskuksesta.
Yhteishankinnan tarkoituksena on tehdä hankinta mahdollisimman helpoksi
tilaajille ja saada hintaetua tilauskoon kasvaessa. Yhteishankinnassa on kilpailutettu 2,5 kWp, 4,5 kWp ja 7 kWp järjestelmät.
Kuuden tarjouksen joukosta laitetoimittajaksi valikoitui suomalainen perheyri-

tys Lem-Kem Oy. Valintaperusteena olivat
hinnan ohella Motivan asentajasertifiointi,
takuut ja kotimaisuusaste. Yhteishankinnassa tilaaja tekee sopimuksen laitetoimittajan kanssa, ja hankinta etenee toimittajan
ja tilaajan välisen sopimuksen mukaisesti. Järjestelmät toteutetaan avaimet käteentoimituksina.
Infotilaisuuksissa kerrotaan lisää yhteishankinnasta, aurinkoenergian hyödyntämisestä sekä mahdollisista lupa-asioista.
Mukana tilaisuuksissa ovat kilpailutuksen voittaneen laitetoimittajan sekä kilpailutuksen toteuttajien Iin Micropolis
Oy:n, Iilaakso Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen edustajat. Infotilaisuudessa
laitetoimittaja esittelee kilpailutetut aurin-

kojärjestelmät ja asennuspalvelut. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä
laitetoimittajalle ja ilmaista kiinnostuksensa osallistua yhteishankintaan.
Yhteishankintaan ilmoittautuville tehdään kohteeseen suunnittelukäynti, jonka
yhteydessä varmistetaan sopivan aurinkovoimalan ja asennuksen toteutettavuus
sekä kustannukset kohteessa. Aurinkovoimalan tilauksesta laaditaan erillinen tilaussopimus.
Tarkemmat tiedot yhteishankinnasta on
koottu osoitteeseen: www.greenpolis.fi/
yhteishankinta (HT)
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Ravintola Chuan Yi

Suomalainen lounas-buffet arkisin klo 10.30-13.30
HUOM! Eläkeläiset lounashinta -20%
Kansainvälinen á la Carte -menu arkisin klo 13.30-18.00
Viikonloppuisin klo 12-18
A-oikeudet

Avarassa salissamme tilaa jopa 100 hengelle:
syntymäpäiväjuhlat, hääjuhlat,
valmistujaiset, kokoukset ym. ym.

Tule viihtymään Iin Micropolikseen
Ravintola Chuan Yi | Piisilta 1, 91100 Ii | p. 044 529 1111
www.chuanyi.fi | Facebook: Chuan Yi

Kaikenlaiset juhlatarjoilut
ruoka- ja kahvitilaisuuksiin
vuosikymmenten
kokemuksella.

PITOPALVELU

Muista tehdä
kakkutilaukset ajoissa!
040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

Kosmetologipalvelut

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit
SKY Kosmetologi
Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873

info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy
Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
MONIPUOLISTA PALVELUA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/tyhjennys
Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden avaus/kuvaus
Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

www.iinjh.fi

Iin Yrittäjien ja Micropoliksen järjestämälle aamupalalle kokoontui kolmisenkymmentä iiläistä yrittäjää.

Lauri Salovaara Iin Yrittäjien aamupalalla:

Keskustelkaa keskenänne ja
jakakaa myös vaikeat hetket
-Haastakaa itsenne ja tulkaa ulos kuorestanne. Tehkää entistä suurempia juttuja,
keskustelkaa keskenänne ja
jakakaa myös vaikeat hetket,
kannusti Lauri Salovaara Iin
Yrittäjien ja Micropoliksen
yhdessä järjestämässä aamupalatilaisuudessa ravintola
ChuanYissä.
Aluksi Lauri kertoi aina
Iin ohittaessaan ajattelevansa, millainen helmi Iin Vanha
Hamina onkaan ja kuinka vähän Ii toistaiseksi hyödyntää
alueen mahdollisuuksia.
-Jos haluaa saavuttaa
enemmän, pitää tehdä yhdessä. Esimerkkiä palvelujen
hyvästä markkinoinnista voi
käydä katsomassa vaikkapa Uljuan kesäkahvilalta. He
ovat oivaltaneet kuinka autoilijat saadaan houkuteltua
palveluiden käyttäjäksi, Salovaara totesi.
Lauri Salovaara on tunnettu mediapersoona, joka aloitti
uransa Radio Megan kolmen
päivän työharjoittelulla. Sittemmin hän on työskennellyt useilla radiokanavilla ja
ensimmäisen oman yrityksen hän perusti vuonna 2005.
Suomalaisessa tapahtumamarkkinointialan
Evento
Awards -gaalassa Salovaara
palkittiin huhtikuussa 2017

Suomen parhaana kategoriassa juontaja/puhuja/kouluttaja.
Salovaara on tullut tunnetuksi myös ”miljonääriksi 500
päivässä” tempauksestaan,
jossa hän onnistui keräämään
1,1 miljoonan euron sijoitusvarallisuuden
listaamattomiin yhtiöihin.
-Opettavainen matka ja
kapuloitakin tuli rattaisiin,
etenkin median kiisteltyä listaamattomien yritysten todellisesta arvosta, Lauri kertoi
kokemuksiaan vuoden 2016
lopussa saamastaan ideasta
pyrkiä miljonääriksi ennen
kuin täyttää 40 vuotta.
Salovaara on erinomainen
ja innostava esiintyjä. Kirkkain silmin suoraan kohti katsoen hän kertoo siitä, kuinka
kaiken kauniin alku on tässä
ja nyt, mutta se oma homma
pitää vain polkaista käyntiin. Tällainen ei ole ihan joka
päiväistä suomalaisessa yrityskentässä, joten kiinnostus
Laurin projekteja kohtaan on
ymmärrettävästi suurta.
Laurin
elämänasennetta kuvaa hyvin ujona koulupoikana koettu kommentti
opinto-ohjaajalta, Laurin kerrottua aikovansa radiotoimittajaksi. ”Lauri, sinusta ei
koskaan tule radiotoimitta-

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Hanna Ikonen, Juho Tauriainen ja Lauri Salovaara olivat tyytyväisiä
tilaisuuden antiin ja yrittäjien välisiin keskusteluihin.

jaa” vastasi opinto-ohjaaja.
Tuolloin Lauri kertoi ajatelleensa ”sinähän et sitä päätä”.
Samalla
peräänantamattomuudella hän on selviytynyt
bisnesmaailmassa
vastaan
tulleista haasteista ja vaikeuksista.
-Vaikeina hetkinä kannattaa ottaa täydellinen irtiotto ja
sulkea puhelimet, sekä some.
Pian huomaa kaiken olevankin hyvin ja uusi nousu kohti
suurempia tavoitteita voi alkaa, Lauri Salovaara kannusti iiläisiä yrittäjiä.
Tällä hetkellä hän kertoi
olevansa perustamassa uutta firmaa, jonka tavoitteena
on täyttää kaikki tyhjät liiketilat Suomen kunnissa ja kaupungeissa.
-Tässä voittavat kaikki osapuolet ja kuntien yritysmaailma saa uutta virtaa,
Salovaara valottaa suunnitelmiaan ja kertoo arvoituksellisesti tiedossaan olevan,
kuinka projekti saadaan onnistumaan.
Lauri Salovaaran aiemmat tempaukset huomioiden,
kuulemme varmaan pian lisää hänen uusimmasta yrityksestään ja suunnitelmien
onnistumisesta.

Pieni pala taivasta
-Olen selviytyjä, tekijä ja kokija. Elämä nakkelee joskus
tiellemme esteitä, joiden ylittäminen vaatii enemmän.
Niitä ei välttämättä ohiteta helposti. Jokainen este
pysäyttää meidät hetkeksi arvioimaan nykyistä elämäämme, nykyisiä arvojamme ja
nykyisiä ihmissuhteitamme.
Niiden kautta löydämme voimamme ennemmin tai myöhemmin, totesi Hanna Ikonen
puhuessaan aamupalalle ko-

Juho Tauriainen oli ilmoittanut
Ii-instituutin arvontaan Lauri
Salovaaran, jonka kanssa haluaisi voittaa pipon. Onnetar suosi ja pipot annettiin voittajille
aamukahvittelun lomassa.
koontuneille Iin Yrittäjille.
Hanna menetti 37-vuotiaana silloisen aviomiehensä sydänkohtaukseen. Siinä
päättyi melkein 20 vuoden
yhteiselo. Häntä ei valitettavasti voitu pelastaa.
-Siitä alkoikin elämäni vaikein aika, jolloin kävin läpi
elämäni rankimman koulun. Se opetti, kasvatti ja lopuksi vahvisti minua todella
paljon. ”Pieni pala taivasta”
-kirjassa kirjoitan kokemukseni auki, Hanna kertoi.
Tällä
hetkellä
Hanna Ikonen toimii ensiapukouluttajana ja pysyvän
elämäntapamuutoksen edistäjänä oman yrityksensä
kautta.
-Yritystoiminnan alku ei
ollut helppoa ja oppirahat
tuli maksettua, koska lähdin
liikkeelle ilman kunnollista
liiketoimintasuunnitelmaa,
Hanna kertoo yritystoiminnan alkumetreistä.
Nyt hän toteaa voivansa sanoa olevansa yrittäjä,
vaikka onkin vielä osin palkkatöissä perhekodilla. Yrittäjiä hän kannustaa tukemaan
toinen toisiaan ja jakamaan
myös ikäviä asioita keskenään. MTR

