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jakelu kaikkiin talouksiin 
ja yrityksiin iissä. 
jakelua MyÖs yli-iissä

Kosketus

Astu tarinaan.

Korut valmistetaan Suomessa

Riipus: hopea 79,- tai pronssi 59,-
Korvakorut: hopea 79,- tai pronssi 59,-

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

www.arvokovaoy.fiKevään
kukat
meiltä!

Iin Kukkakauppa
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13

Kukat kaikkiin
elämänvaiheisiin

Kukkavälitykset ja kukkalahja-
kortit kotimaahan ja ulkomaille

HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA

oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: Valtarintie 2, p. 050 466 4899

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

- Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S

Puh. 08-724 7278

Tervetuloa!

pe 18.4. Syssin karaoke
la 19.4. Juha Alvari orkestereineen
pe 25.4. karaokejamit
la 26.4. karaoketanssit
pe 2.5. Syssin karaoke
la 3.5. Ville Vakkala orkestereineen

Viihtyisä 
hirsirAVintolA

Kuivaniemen 
KievariLohitie 2, 

Kuivaniemi

rAVintolA

Myydään tai vuokrataan
teollisuustilaa Iissä
Logistisesti hyvä sijainti Oulun naapurissa, esteetön 
kulku raskailla ajoneuvoilla.  Kaksi erillistä tuotanto-
tilaa 640 m² ja 530 m², sisältäen toimisto-, keittiö-, 
neuvottelu- ja sos.tiloja. Tuotantotilat varustettu 
siltanostureilla ja isoilla nosto-ovilla.

Lisätiedot: Iilaakso Oy / Jukka Härkin,
p. 040 754 1011, jukka.harkin@iilaakso.fi

www.iilaakso.fi 

Herva Ky
maanrakennus

Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

            • Maa-ainestoimitus
           -murskeet
          -valumurskeet 0-16 mm
         -valusorat seulottu 0-8
        -hiekat
       -sorat
     •Kaivinkonetyöt
   -pyöräalustainen
  -tela-alustainen
•LavettikuljetuksetJouko 0400 290 848
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien omistajanvaihdoshank-
keen loppuseminaari veti 
Oulun Pohtossa torstaina 
27.3. tuvan täyteen – osallis-
tujia iltapäivässä oli 180 hen-
kilöä. PPY:n toimitusjohtaja 
Marjo Korhonen sanoi aloi-
tuspuheenvuorossaan että, 
vaikka omistajanvaihdos-
hanke loppui jo nyt, työtä 
asian edistämiseksi ja tieto-
uden levittämiseksi on vielä 
paljon edessä.

Seminaarissa kuultiin 
omistajanvaihdoskokemuk-
sia Oulun Koru Oy:n Mikko 
Keisun ja Esmo Oy:n enti-
sen yrittäjän Kai Besmondin 
sekä nykyisen yrittäjän Pasi 

Omistajanvaihdos on hyvä mahdollisuus yrittäjyyden tielle
Kinnusen toimesta. Molem-
massa tapauksessa koros-
tettiin hyvää suunnittelua, 
tavoitteellisuutta ja asian-
tuntijoiden tärkeyttä muiden 
muassa sopimusten tekemi-
sessä.

Seminaarissa Tommi Sir-
viö kertoi PPY:n hankkeen 
tuloksista. Yrityskauppa- 
ja kohtaamispaikasta Yri-
tyspörssistä puhui Suomen 
Yrittäjien projektipäällikkö 
Mika Haavisto. Molemmissa 
esityksessä puhuttiin myy-
tävistä yrityksistä ja niiden 
vähäisestä määrästä. Joh-
topäätöksinä todettiin, että 
moni yrityksensä myyjä ei 
tiedä mihin laittaisi myyn-

ti-ilmoituksen tai kuka asiaa 
hoitaisi – tähän ongelmaan 
Yrityspörssi on hyvä ratkai-
su.

Arvonmäärityksestä pu-
hui SKAL ry:n talouspäällik-
kö Markku Immanen. Hän 
puhui hyvin arvoon liittyvis-
tä tekijöistä, kuten omaisuu-
den arvostamisesta ja miten 
se näkyy kirjanpidossa.

Kokonaisuudessaan se-
minaari oli onnistunut ja 
osallistujat pääsivät useaan 
otteeseen kysymään esiin-
tyjiltä hyviä kysymyksiä. 
Keskustelua olisi varmas-
ti riittänyt enemmänkin, ja 
varmasti jatkui vielä tilaisuu-
den jälkeen. Yhteenvetona 

voidaan sanoa, että omista-
janvaihdokseen kannattaa 
varata aikaa, käyttää asian-
tuntijoita ja tutustua roh-
keasti asiaan esimerkiksi 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en kautta.

Tommi Sirviö
projektipäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Projektipäällikkö Tommi Sir- 
viö esitteli PPY:n omista-
janvaihdoshankkeen tulok- 
sia maaliskuisessa seminaa-
rissa.

Seminaari sai suuren suosion ja keräsi Pohton Ulea-salin täyteen kuulijoita, joita oli noin 180 henkilöä.

Täällä Iissä on vaikea yhtäkkiä us-
koa, että Suomi elää voimakasta ta-
loustaantuman aikaa. Erityisesti 
näin kevättalvella Ii on vilkas paik-
ka – ohikulkijoita ainakin riittää 
viikonlopusta toiseen. Nelostie on 
”puurona” autoista. Mutta minkä 
verran liikenteestä saadaan pysäh-
tymään tänne Iihin? Ketkä ohikul-
kijoista käyttävät muita palveluita 
kuin tankkaamalla itsensä ja au-
tonsa? Siinä on tuhannen taalan ky-
symys meille kaikille ja erityisesti 
iiläisille palveluyrittäjille.

Suomalainen yrittäjyys on en-
nen kaikkea pk-yrittäjyyttä. Pie-
niksi ja keskisuuriksi yrityksiksi 
luokitellaan yritykset, joiden henki-
löstömäärä on enintään 250 henki-
löä. Pienyrityksiä ovat ne yritykset, 
jotka työllistävät alle 50 henkilöä. 
Pk-yritysten työllistävä vaikutus 
on Suomessa hyvin merkittävä, sil-
lä näiden yritysten palveluksessa 
on 64 prosenttia kaikkien yritysten 
henkilöstöstä.

Yksityisen sektorin työpaikkojen 
lisäys on ollut vuosikymmeniä pk-
yritysten varassa. Nyt pienempi-
en työllistämismahdollisuudet ovat 
selvästi heikentyneet. Pienyritykset 

tarvitsevat kannustavuutta, jotta 
uusia työpaikkoja alkaisi taas syn-
tyä. Tehokas kannustin olisi viiden 
prosentin yrittäjävähennys henki-
löyhtiöille ja elinkeinonharjoittajil-
le.

Suomessa on tällä hetkellä yli 
160 000 yksinyrittäjää. Näiden yrit-
täjien määrä on viime vuosina ol-
lut kasvussa. Tämä kehitys kertoo 
siitä, että kynnys työnantajaksi 
siirtymisestä on vain noussut. Toi-
mintaympäristössä on liian monta 
työllistämisen estettä ja pullonkau-
laa, joiden raivaamiseksi olisi löy-
dettävä konkreettisia toimenpiteitä.

Yrittäjä ja erityisesti yksinyrittä-
jä: älä ole yksin, vaan liity Suomen 
Yrittäjien jäseneksi paikallisyh-
distyksen kautta. Saat asiantunti-
ja-apua, kun sitä tarvitset ja ennen 
kaikkea pääset mukaan yrittäjien 
paikallistoimintaan ja samanhen-
kiseen porukkaan, joka järjestää 
koulutusta ja virkistystä arkisen 
puurtamisen vastapainoksi.

Väinö Klasila
puheenjohtaja
Iin Yrittäjät ry

Puheenjohtajan palsta Yrittäjä,  järjestäydy!

”Pk-yritysten työllistävä vaikutus on Suomessa hyvin merkittävä, sillä näiden 
yritysten palveluksessa on 64 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.”

Väinö Klasila edusti Iin yrittäjiä lauantaina 5.4. Iin lukion messuilla.
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esillä sääntömääräiset asiat.
tervetuloa!

Hallitus

iin yrittäjät ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
torstaina 24.4.2014 klo 18:00

Iin Micropoliksella, iso kokoustila
Piisilta 1, 91100 ii

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014
Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Väinö Klasila
Toimitus, ilmoitusmyynti:  VKK-Media Oy, Heimo Turunen, Markku Kemppainen

Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki
Taitto: Eila Lahtinen/VKK-Media Oy 
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 

IILÄINEN

Iin Biourakointi Oy tekee rakennuspaikan val-
mistelutöitä, yrittäjänä Tapani Käyrä.

Iin Herkutteluhetki Oy on Katja Körkön Kah-
vila-ravintola.

Jovi.Tm:n yrittäjä Jouni Kaleva tekee kiinteis-
tönhoitotöitä.

Kylätalkkari Service Oy:n Marko Kantola toi-
mii yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjauk-
sen ja huollon parissa.

Suunnittelu ja juhlapalvelu Somisteen yrittäjä 
on Marika Erkkilä.

TMI M-J Puolakka yrittäjä on Markku Puo-
lakka ja hän pyörittää henkilöautojen ja kevyiden 
moottoriajoneuvojen vähittäiskauppaa.

Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat 
käyttöösi myös aluejärjestön ja keskusliiton tar-
joamat edut. Järjestönä vaikutamme siihen, että 
yhteiskunta ja sen päättäjät suhtautuvat kannusta-
vasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä saat rahan-
arvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, 
polttoaineista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön 
neuvontapalvelu ja koulutukset tukevat yrittämi-
sen haasteissa ja auttavat välttämään karikot jo en-
nakolta.

Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki 
yrittäjät, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vas-
ta ryhtynyt yrittäjäksi tai olet kiinnostunut seniori-
jäsenyydestä.

Uusia jäseniä
Iin Yrittäjät ry on saanut vuoden 

vaihteesta lähtien riveihinsä kuusi 
uutta jäsenyritystä. 

Nyt yhdistyksellä on yhteensä 
125 jäsentä.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

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

LIITY JÄSENEKSI!

Iin yrittäjäyhdistyksen hal-
lituksessa aloitti vuoden 
alussa kolme uutta yrittäjää. 
Valituiksi tulivat asianajotoi-
mistoyrittäjä Markku Kos-
kela, Oiva Takarautio Tmi 
Kymppikourusta ja Iin auto-
maalaamon Tuija Olkoniemi, 
joka valittiin samalla halli-
tuksen varapuheenjohtajak-
si. Rahastonhoitajana jatkaa 
Heikki Helekoski ja sihtee-
rinä toimii Eero Tuomela. 
Kotisivuja päivittää Anna 
Turtinen ja muina hallituk-
sen jäseninä jatkavat Riitta 
Paakkola sekä Risto Väyry-
nen.

Varapuheenjohtajaksi 
Tuija Olkoniemi
Tuija Olkoniemellä ei ollut 
aikaisempaa kokemusta yrit-
täjäyhdistyksen hallitustoi-
minnasta, mutta hän odottaa 
innolla vielä alussa olevaa 
yhteistyötä. Aikaisempi hal-
lituksen jäsen Lea Aalto oli 
suositellut Olkoniemeä tilal-
leen, joten hän päätti tarttua 
haasteeseen. 

Tuija kertoo, että edusta-
massaan yrityksessä tehtiin 
muutoksia alkuvuodesta: 
Autofix ja Iin Automaalaamo 
Oy yhdistyivät saman nimen 
alle. Iin automaalaamo -nimi 
kertoo tarkemmin yrityksen 
toimenkuvasta. Lisäksi maa-
lattavaksi voi tuoda vaik-
kapa huonekaluja - tai mitä 
asiakkaalla onkaan mieles-
sään.

Kaikki Iin automaalaamo 
Oy:n osakkeenomistajat ovat 
sukulaisia keskenään, joten 
voidaan puhua perheyri-

Iin Yrittäjien hallituksessa aloitti kaksi uutta jäsentä
tyksestä. Yritys perustettiin 
vuonna 1997 toiminimellä ja 
sittemmin yritys on kasva-
nut, ja työllistää nyt kuusi 
henkilöä vakituisesti. Tuijan 
tehtävät firmassa painottu-
vat toimistotyöhön sekä va-
raosien noutamiseen. Näin 
automaalauksen ja korjaa-
misen asiantuntijat voivat 
keskittyä omaan osaamisalu-
eeseensa. 

Markku Koskela  
on yhdistyskonkari
Toisena yrittäjäyhdistyksen 
hallitukseen valittiin Asian-
ajotoimisto Koskela & To-
lonen & Teittinen Oy:stä 
Markku Koskela. Hänellä 
oli myös aikaisempaa koke-
musta Iin yrittäjien hallituk-
sesta vuosilta 1991–1998 ja 
muutoinkin hänellä on ollut 
tapana seurata yrittäjäyhdis-
tyksen toimintaa läheltä. 

- Päätin lähteä taas mu-
kaan hetken mielijohtees-
ta. Yrittäjäyhdistyksessä on 
mukava meininki ja poruk-
kaa on osallistunut hyvin yh-
teisiin aktiviteetteihin. Olin 
vasta ensimmäistä syksyä 
yrittäjänä kun liityin yhdis-
tyksen jäseneksi vuonna -90. 
Nykyään yrittäjäyhdistyksen 
toiminta on ulospäin näky-
vämpää ja yrittäjien asioita 
on herätty myös kuuntele-
maan. Yhdistys on hyvä väy-
lä tuoda esille yrittäjyyttä ja 
mahdollisia epäkohtia yrit-
täjyyden tiellä, Koskela se-
lostaa.

Yrityksessä on Koskelan 
lisäksi kaksi muuta lakimies-
tä, ja toimipisteet sijaitsevat 

myös Oulussa ja Nivalassa. 
Mies kertoo valmistuneensa 
oikeustieteitä opiskeltuaan 
juuri laman kynnyksellä, jo-
ten työllistyäkseen yrittäjyys 
oli hyvä ratkaisu. Jonkin ver-
ran koulutuksessa oli käyty 
läpi asianajotoimiston toi-
mintaa, mutta muutoin yrit-
täjyys oli hänelle uutta.

Koskela on touhun mies 
ja hänellä on näppinsä pe-
lissä myös useassa muussa 
yhdistyksessä ja luottamus-
toimessa. Hän on ollut kun-
nanvaltuuston jäsenenä ja 
tuttu näky myös kirkkoval-
tuuston ja -neuvostossa. Li-
säksi hän on työnsä ohessa 

valmistunut musiikkipe-
dagogiksi. Tutkintoa hän 
hyödyntää musiikkiharras-
tuksensa ja kuoronjohtajan 
tehtävän parissa. JK

Iin Automaalaamon yrittäjä Tuija Olkoniemi on Iin yrittä-
jäyhdistyksen uusi varapuheenjohtaja.

Iin Yrittäjien hallitus koolla Iin Micropoliksessa maaliskuussa. Vasemmalta Riitta Paakkola, Tuija Olkoniemi, Risto Väyrynen, 
Heikki Helekoski, Markku Koskela, Anna Turtinen ja Väinö Klasila. Kuvasta puuttuvat Eero Tuomela ja Oiva Takarautio.

Markku Koskela.

TäSSä NUMEROSSA:
Puheenjohtajan palsta s. 2
Omistajan vaihdos hyvä 
mahdollisuus yrittäjän 
tielle s. 2
Uusia jäseniä s. 3

Perustukset tärkein osa 
talonrakentamisesa s. 4
Kevät inspiroi rakentamiseen s. 5
Iitulassa 1 v. juhla s. 6
Kauneuskuja 4:ssä uusia yrittäjiä s. 7

Nelosparkki on 24 h 
liikennemyymälä s. 8
Iin Konepajan 
erikoisosaamista s. 11
Oppia pizza-alalle Amerikasta s. 12

Lukion messut s. 13
Rekrymessut Iissä s. 14
Iin seurakunta s. 18
Seurakunnan pääsiäisen 
tapahtumia s. 18

Kunta mukana rakentajamessuilla s. 16
Iilaakson ja Micropoliksen kuulumisia s. 16
Iin 640 v. juhlavuosi s. 17
Kuntastrategia vastaa haasteisiin s. 17

s. 15-17
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AA, VT Markku Koskela 040 529 7697
AA, VT Matti Tolonen 0400 536 355
AA Sampsa Teittinen 040 7300 388

ASIANAJOTOIMISTO
KOSKELA, TOLONEN & TEITTINEN OY

Ii Haminantie 14, puh. 817 6355
Oulu Uusikatu 35, puh. 882 1820

Perustukset ovat tärkein  
osa talorakentamista

Yrittäjäveljekset Rauno ja Kaarlo Jussila ovat viihtyneet hyvin Jussila Group Oy:n uusissa toimistotiloissa Lieksentiellä.

Maarakennus R Jussila muut-
ti viime vuoden joulukuussa 
uusiin tiloihin Lieksentielle 
ja toiminta aikaisempaa väl-
jemmissä tiloissa on lähtenyt 
mukavasti rullaamaan. Kol-
menkymmenen neliön toi-
mistosta siirryttiin yli sadan 
neliön toimistoihin. Uusia 
rekrytointejakin tehtiin, esi-
merkiksi uutena työpäällik-
könä aloitti Esa Räihä.

Viime vuonna yritys 
myös muutti nimensä Jussi-
la Group Oy:ksi, mutta pal-
velutarjonta on edelleen 

samanlaista. Maarakennus-
töitä tarjotaan sekä yksityisil-
le että yrityksille. Pienistäkin 
tarpeista huolehditaan, ruop-
pauksista omakotitalojen 
pohjatöihin sekä maa-aines-
ten myyntiin ja kuljetuksiin.

Veljekset Kaarlo ja Rauno 
Jussila työllistävät konser-
nissa nykyisin 20 henkilöä, 
joista osa työskentelee tytär-
yhtiössä Haukiputaalla Maa-
rakennus Aimo Alakiuttu 
Oy:ssä. Perheyrityksen on 
perustanut yrittäjäveljesten 
isä vuonna -62. Päätoimialu-

eena yrityksellä on Oulun 
talousalue, mutta tarvittaes-
sa töitä voidaan lähteä teke-
mään kauemmaskin.

- Talouden tilanne on nä-
kynyt työmaiden hiljentymi-
senä Oulun alueella. Siksi on 
mentävä sinne missä töitä on 
tarjolla ja teemme urakoita 
tarvittaessa Etelä-Suomessa-
kin, joitakin myös Ruotsissa 
sekä Norjassa. Tämän vuoksi 
yrityksen nimi vaati kansain-
välistämistä, kertoo Kaarlo 
Jussila.

Kaikenkokoisista työmais- 

ta huolehditaan nykyaikaisin 
menetelmin. Lisäksi maara-
kennusala kehittyy ja lakikin 
vaatii jatkuvaa kouluttautu-
mista. Rauno Jussila toteaa, 
että laadusta on huolehditta-
va, sillä perustukset ovat ta-
lonrakentamisen tärkein osa. 
Asiakkaan ei tarvitse olla 
maarakennuksen erikois-
osaaja ja yrittäjät mielellään 
neuvovat myös, kuinka ra-
kentamisen kanssa kannat-
taa edetä. JK

Sanna 050 525 8077
Merja 050 320 6513
TERVETULOA!Kauppilantie 3 91100 Ii

Kevään uudet 
hiustrendit meiltä.

KAUNEUSKUJA 4, Ii
(Kimallus & Välke)

Parturi-kampaamo
040  9110795
Kynsisalonki
P. 0400 330 231
Hieroja/jalkahoitola Päivi Leskelä
P. 040 738 7739

Nettiajanvaraus: www.kauneuskuja4.com

Laitakuja 4, Ii (Liikuntakeskus Moven vieressä)
ma-pe klo 9.00-17.00, la sop. muk. Tervetuloa!

Mitä tapahtuikaan Iissä 
vuonna 1971? Tätä saadaan 
ihmetellä uudessa Iin kansa-
laisopiston näytelmäryhmän 
teoksessa. Näytelmä ”Tina-
kuoret murtuu” on jatkoa 
viime vuonna nähdylle Suk-
laa sydän -näytelmälle, joka 
sai huiman suosion. Kaikki 
kahdeksan näytäntöä olivat 
täynnä väkeä, joten esityksen 
näki arviolta 800 henkilöä. 
Vaikka kyseessä on jatko-
osa, näytelmä toimii myös 
hyvin itsenäisenä tarinana.

Suklaasydän -näytelmäs-
tä tuttu Pirkon baari on enti-
sellään, vain valtava televisio 

Mettovaaran Hautauspalvelu
Mettovaaran Puutarha

040 771 2151,  0400 387 047
Yli-Ii

Tinakuoret murtuvat näytelmässä
on tullut takaseinälle. Pirkko 
on muuttanut Ruotsiin, sa-
moin Helena ja Tykkyläinen. 
Helsinkiläinen energiayhtiö 
Sähinä Sähkö on mullistanut 
maanviljelijä Eevertti Ala-
niityn ja vaimonsa Hiliman 
elämän rakentamalla voima-
laitoskanavan Eevertin mail-
le.

Baarin unelias tunnel-
ma muuttuu, kun sinne 
astuu Sähinä Sähkön ener-
giakonsultti Keijo Kietä-
väinen. Hänen mukanaan 
seuraa Alarannan tyttö Kan-
tolan Leena, josta on tul-
lut laborantti. Yhdessä he 

houkuttelevat Eeverttiä al-
lekirjoittamaan maisemoin-
ti- ja kalanistutusvelvoitteet 
sisältävän sopimuksen. Sop-
paan sekoittuvat myös pa-
luumuuttaja Helena ja hänen 
uusi miehensä Börje Anders-
son, joka väittää ostaneensa 
Pirkon baarin.

Jännittäviä tapahtumia 
vauhdittaa 70-luvun kevyt 
musiikki, joka koki valtavan 
muutokset 60-luvun kökkö-
meiningistä kohti showta ja 
villiä menoa. Musiikin tar-
joaa livemusiikkiyhtye, joka 
koostuu lahjakkaista nuoris-
ta.

Näytelmän on ohjannut 
Anna-Kaisa Järvi ja hän on 
myös tehnyt käsikirjoituksen 
näyttelijöiden improvisoi-
tujen kohtauksien pohjalta. 
Tammikuussa alkunsa sai 
myös näytelmäryhmän taus-
talle perustettu Iin näyttä-
möyhdistys, ja laajempaakin 
näytelmätoimintaa on jatkos-
sa luvassa.

Tinakuoret murtuu -näy-
telmän ensi-ilta nähdään 
Työväentalolla 26.4. kello 
18. Tämän lisäksi näytöksiä 
on noin seitsemän kappalet-
ta. JK

Iin näyttämöyhdistyksen väkeä harjoittelemassa Tinakuoret murtuu -näytelmän musiikkikohtausta. Kuva Kari Kiuttu
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...ym

renkaat iistä
aSenneTTuna edullISeSTI

* myös pienkonehuolto*

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

Soita TAKSI
numerosta

Se vastaa AInA
08-106 466

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

Kevät inspiroi piharakentamiseen

Risto Väyrynen Iin Puu- 
ja Metallituotteelta kertoo, 
että pihapiirirakentaminen 
on kokoajan lisääntymässä. 
Hän arvelee osasyyksi sen, 
että ihmiset saavat inspiraa-
tioita television puutarha- ja 
remontointiohjelmista. Li-
säksi varhainen kevät sai 
tänä vuonna asiakkaat liik-
keelle tavallista aikaisem-
min.

- Jos perustukset on val-

miina, piharakentamista voi 
tehdä mihin vuodenaikaan 
vain. Mutta kevään läheisyys 
innostaa usein ihmiset pa-
nostamaan piharakentami-
seen, kuitenkin kesäaikaan 
rakentaminen enimmäkseen 
painottuu, Väyrynen kertoo.

Lisäksi yksi syy omako-
titalojen piharakentamisen 
suosion takana on talouden 
epävakaa tilanne. Väyry-
nen uskoo, että omakotitalon 

pihaan halutaan panostaa 
enemmän, sillä vapaa-ajan 
asuntoja ei haluta lama-aika-
na hankkia. Siksi lomamaisia 
elementtejä on saatava myös 
kotitalon pihalle.

Väyrysen yrityksen tuot-
teisto painottuu pihoille so-
veltuvien hirsirakenteisten 
saunojen, varastojen, kesä-
keittiöiden ja muiden vastaa-
vien rakentamiseen. Jonkin 
verran piharakenteita teh-

dään valmiista elementeis-
täkin. Päämarkkinat ovat 
Oulun talousalueella, mut-
ta netin kautta myös ympäri 
Suomen asiakkaat ovat löy-
täneet Väyrysen palveluita. 
Pääasiassa yksinyrittäjänä 
toimiva mies on toiminut 
päätoimisena puualan yrit-
täjänä 2000-luvun vaihteesta. 
Yrittäjänä hän on ollut kaik-
kiaan liki 30 vuotta. JK

Iin Puu- ja Metallituotteen hirsimökki Kuivasniemen markkinoilla esittelyssä. Risto Väyrynen kuistilla.

Vasemmalla Risto Väyrynen työstää hirttä ja kuvassa oikealla esittelee Kuivaniemen markkinoilla tuotteitaan asiakkkaalle.

Kotimaista energiaa - www.vapo.fi
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T:mi Hannu Huovinen

Puh. 040 738 0052

www.jarofix.fi

Jarofix
ikkunaremontit

LVI-Lalli Oy

Heikki 0400 280 865
Jukka 0400 968 369

www.findoor.fi
findoor@findoor.fi

taitto-ovet

Puh. 0208 384 530 / Myynti
Kysy tarjous!

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTO

TUIKKANEN
Laksontie 23, 91100 Ii

Puh. 040 550 2839
martti.tuikkanen@hotmail.com

Perjantaina 21.3. Iitulan päi-
väkoti täytti yhden vuoden 
ja vietti synttäreitään kak-
kukahvien merkeissä. Yrit-
täjänä päiväkodissa on Iin 
Yrittäjien pitkäaikainen jä-
sen ja entinen puheenjohtaja 
Anna Turtinen.

Päiväkoti on 21-paikkai-
nen ja se toimii Kauppatiellä 
kunnallisen päiväkodin vie-
ressä. 

Turtisen mukaan tiloissa 
riittäisi paikkoja useammal-
lekin, mutta hän halusi pitää 
päiväkodin pienenä ja viih-
tyisänä. Yhteistyötä myös 
kunnan päiväkodin kanssa 
on suunniteltu, kuten yhtei-
siä retkiä.

- Meillä on oikein hyvä 
työilmapiiri ja toimintaa ke-
hitetään koko ajan. Tilat ovat 
vuoden aikana saaneet ko-

dikkaan ilmeen, kun huonei-
ta on sisustettu esimerkiksi 
lasten itse tekemillä piirus-
tuksilla. Oulunkaaren Yri-
tyskaari-hankkeelle täytyy 
antaa suuri kiitos, sillä aloit-
taminen ilman konsultin 
apua olisi ollut hankalaa. 
Paperitöiden lisäksi konsul-
tilta sain apua työvoiman 
rekrytointiin ja nettisivujen 
valmistukseen, Turtinen kiit-

telee.
Anna Turtinen on toi-

minut yrittäjänä vuodes-
ta 1987 lähtien, jolloin hän 
perusti käsityöliikkeen 
Kulttuurikauppilaan. Kun 
koulurakennus paloi 2003, 
siihen loppui myös käsityö-
yrityksen taival. Sen jälkeen 
yritteliäs nainen astui mu-
kaan perheyritykseen maala-
usurakointiliike Iin MP Oy:n 
riveihin.

- Ennen yrittäjyyttäni olin 
seurakunnalla vastaavana 
lastenohjaajana. Kasvatustyö 
veti minua jälleen puoleen-
sa, joten halusin perustaa yk-
sityisen päiväkodin. Oman 
yritystoiminnan perustami-
sesta oli niin paljon aikaa, jo-
ten en muistanutkaan miten 
paljon työtä yrityksen aloit-
taminen vaatii. Varsinkin täl-
lä alalla on paljon säädöksiä 
ja lupia, jotka on oltava kun-
nossa. Ja niin pitääkin, sillä 
lasten turvallisuus on ensisi-
jaista, Turtinen kertoo ja jat-
kaa:

- Yrittäjyys on oma lajin-
sa ja vaatii tekijältään tiet-
tyä kovuutta, on osattava 
pitää puoliaan. Toisaalta 
taas päiväkodissa kasvatus-
työn tekeminen vaatii myös 
pehmeyttä, joten päiväko-
tiyrittäjänä saa tasapainoilla 
tavallaan kahdessa roolissa. 
JK

Jouko Mustonen on tyyty-
väinen poikiensa Lennin ja 
Niilon hoitopaikkaan: Iitula 
on sopivan kokoinen ja rau-
hallinen, ja mukavaa että 
pojat saavat olla samassa 
ryhmässä.

Anna Turtinen on yrittäjä-
nä vuoden vanhassa Iitulan 
päiväkodissa.

Iitulassa juhlittiin 1-vuotisjuhlaa

Sini pitää seuraa pienem-
mälle päiväkotikaverilleen 
Eerikalle.
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www.siivoushullu.com

Siivoushullu Ay
Eila ja Maarit
045 8754 009
eila.takarautio@
siivoushullu.com 

Tarjous koskee henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksia.

Onneksi on katsastus!
Ajanvaraukset: www.avainasemat.fi 

Lakeuden
Katsastus
Takatie 7
Kempele
08 5546 707

Putaan
Katsastus
Virpiväylä 11
Haukipudas
08 340 700

Konetien
Katsastus
Konetie 3
Oulu
(Rusko)
08 311 7151

Äimätien
Katsastus
Äimätie 5
Oulu
(Äimärautio)
08 338 060

T jj kk k h kik löl j kk i j äääää ä ik i kk kk ii

MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUS 44€

+ mahdolliset 
päästömittaukset 10 €

Kuljetusliike
Backman Ky

Pentintie 12, 91100 Ii
puh. 0400 387 682

www.ikp.fi

IIN KONEPAJA OY

- veneiden ja moottoreiden huoltotyöt

Iin Venehalli Oy
Alarannantie 314
91100 Ii
p. 044 514 1835- uudet toimitilat ja uusia yrittäjiä

Kauneuskuja 4

Parturi-kampaaja Teija 
Tiuraniemi esittelee uut-
ta nettiajanvarausjärjes-
telmää.

Kynsi- ja ripsiteknikko 
Päivi Paakkola keskit-
tyy asiakkaan kynsien 
parissa.

Aikaisemmin Kimallus ja 
välke -nimellä tunnettu kam-
paamo siirtyi viime syksynä 
uusiin tiloihin Iin keskus-
tasta osoitteeseen Laitakuja 
4. Samalla yritys muutti ni-
mensä Kauneuskuja 4:ksi ja 
yrittäjä Teija Tiuraniemi sai 
uusia työkavereita.

Koulutettu hieroja ja jal-
kahoitaja Päivi Leskelä, kyn-
si- ja ripsiteknikko Päivi 
Paakkola sekä parturi-kam-
paajat Jaana Leskelä ja Teija 
Tiuraniemi muodostavat nel-
jän kauneus- ja hyvinvoin-
tiyrittäjän yhteistyöporukan, 
joka toimii saman katon alla 
liikuntakeskus Moven kans-
sa.

- Eihän tämä keskustas-
sa ole, mutta hyvin asiak-
kaat ovat tänne löytäneet. Ja 
on ihana tulla aamulla töi-
hin, kun tietää näkevänsä 
mukavia työkavereita. Yrit-
täjyys on monesti yksinäis-
tä puurtamista, joten vaikka 
olemmekin kaikki itsenäisiä 
yrittäjiä, saamme nauttia yh-
teishengestä. En tiedä, osaisi-
ko sitä yksin enää ollakaan, 
Tiuraniemi toteaa.

Tiuraniemi ehti pyörit-
tää yritystään noin kah-
deksan vuotta keskustassa, 
kunnes tuli aika leikata ku-
luja ja hankkia suuremmat ti-
lat. Uutena firmaan tuli myös 
mahdollisuus käyttää netti-
ajanvarausta. Vielä jonkin-
laista pientä pintaremonttia 
on tulossa; tarpeita kartoite-
taan toiminnan kehittyessä 
ajan kanssa. Myynnissä on 
myös koruja ja luonnollisia 
kauneudenhoitotuotteita. JK

Sorosentie 2, 91100 Ii 
Puh. 020 77 1 6 174

AMERICANA
AURAJUUSTOA, PALVILASTUA JA ANANASTA

906 PERHE 
16,90

Tarjous voimassa 17.4.2014 saakka noudettuna tai paikanpäällä nautittuna.

NYT 

VAIN

HH-Yrityspalvelu
TILITOIMISTOPALVELUT

• taloyhtiöille vuosikirjanpidot
• palkanlaskenta
• muut toimistopalvelut

Puh. 040 771 1898
heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi

www.hh-yrityspalvelu.fi

Yläkatu 28, 91100 Ii
Rakennus ja Saneeraus

Pohjois-Suomen

Eero Karppinen 

Remontit kotiisi vankalla
ammattitaidolla takuutyönä. 

info@psraksa.fi • www.psraksa.fi

040 5858 367
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Tervetuloa!

kuivaniemen yrittäjät ry:n sääntömääräinen

tiistaina 29.4.2014 klo 17
yrittäjien toimistolla, kaakisenkuja 2
käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.

tervetuloa!

Hallitus

KEVÄTKOKOUS

Pääsiäismyyjäiset & 
lasten pääsiäisrieha

kirpputori ja pihakirppis 
la 12.4. klo 11-15 Nuorisoseuralla

Lisätietoja: Raimo Ikonen, 044 209 4496, 
Kuivaniemen Nuorisoseura

Arvontaa. Trullikisa. Kahviossa trullitorttuja. 
Lapsille MLL:n pääsiäiskisailuja.

Kuivaniemen yrittäjien toimintakertomus
Vuosi 2013 oli Kuivanie-
men yrittäjäyhdistyksen 33. 
toimintavuosi. Hallituksen 
kokouksia pidettiin pääsään-
töisesti kerran kuukaudessa, 
kevään ja kesän aikana ko-
koontumisia oli useammin 
markkinajärjestelyiden mer-
keissä.

Perinteiset lasten hiihdot 
järjestettiin 16.3.2013 aseman 
urheilukentällä, sponsorina 
palkintojen hankinnassa toi-
mi Kuiva-Turve Oy. Myös 

merkkipäiviään viettäneitä 
yrittäjiä on muistettu. Koti-
hoito Pia Viitala Oy valittiin 
vuoden yrittäjäksi. Kevät-
lukukauden päätteeksi Kui-
veniemen peruskoululle ja 
lukiolle lahjoitettiin stipen-
dishekit luovutettavaksi lu-
paaville ja yrittäjähenkisille 
oppilaille.

Kuivaniemen Pitäjämark-
kinat olivat järjestyksessä 28. 
ja ne pidettiin 20.-21.7. jo to-
tuttuun tapaan Kuivaniemen 

urheilukentällä. Markki-
noiden järjestämisestä pää-
vastuu oli tällä kertaa Iin 
kunnalla. Yhdistys osallistui 
markkinajärjestelyihin tal-
kootöillä ja yrittäjien omaksi 
toiminnaksi jäi markkinoil-
la virvokkeiden myynti sekä 
karaoken järjestäminen.

Markkinoista tiedotettiin 
24-sivuisella Kuivaniemen 
kesälehdellä, johon yhdistys 
osallistui jutuilla ja ilmoituk-
silla, VKK-Media Oy hoiti 

lehden teon.
Loppuvuodesta Yrit-

täjien SM-hiihdoissa Iis-
sä Kerttu Kumpulainen 
oli edustamassa Kuivanie-
men Yrittäjiä. Osana joulu-
toimintaansa Kuivaniemen 
Yrittäjät pystyttivät perintei-
sen joulukuusen Kuiva-Tur-
peen tontille. Pikkujoulua 
juhlittiin syyskokouksen 
yhteydessä Kuivaniemen 
Merihelmessä 23.11.2013. 

Kuivaniemen markkinoilla on vuosittain iloinen tunnelma ja ihmiset viihtyvät siellä. Kuva Heimo Turunen.

Nelosparkin avajaisien aikaan sattui komea lumimyräkkä, 
mutta pihalla pyöritettiin sitkeästi makkaranpaistotelttaa 
Kuivaniemen yrittäjien voimin.

Uusi Nelosparkki on nyt 24 h-liikennemyymälä

Kotihoito Pia Viitala Oy 
Viinamäentie 76, 95100 KUIVANIEMI

045 631 2698
pia@kotihoitopiaviitala.fi
www.kotihoitopiaviitala.fi

Kotihoito Pia Viitala Oy on laadukkaita ja 
yksilöllisiä kodinhoito- ja kotisairaanhoidon-
palveluita sekä kotona asumista tukevia hoi-
vapalveluja tarjoava suomalainen yritys.

Nelosparin uusi huoltamorakennus valmistui alkuvuodesta. 
Talvisinkin piha pysyy sulana maalämpösysteemin ansiosta.

Veikko ja Eija Södö viime 
kesänä uuden Nelosparkin 
työmaan laidalla.

Nelosparkin yrittäjäparis-
kunta Eija ja Veikko Södö 
viettivät henkilökuntineen 
ja asiakkaiden kanssa uu-
den huoltamorakennuk-
sen avajaisia lauantaina 
7.2. täytekakkukahvien ja 
makkaranpaiston merkeis-
sä. Vanhan Kuivaniemen 
huoltoaseman viereen val-
mistuneen rakennuksen pää-
rakennuttajana toimi Eija 
ja Veikko Södön omistama 
Tälläri Oy. Veikolla on 35 
vuoden kokemus rakennus-
alalta, ja hänen innovaatioit-
tensa ansiosta rakennuksesta 
tehtiin erittäin ekologinen.

- Olen ollut tekemässä 

monia suurtalouskeittiöitä ja 
usein suunnittelijoilla ei ole 
ollut käsitystä keittiötyöstä ja 
sen tarpeita. Nyt itse saimme 
suunnitella juuri tarpeisiin 
sopivat tilat. Kaikki pinnat 
ovat helppo pitää puhtaana 
ja lattialämmityksen ansios-
ta tilat kuivavat pesun jäljiltä 
nopeasti, Veikko kertoo.

Nelosparkin mittarikent-
tä ja talon edusta lämmite-
tään ympäri vuoden, joten 
maa säilyy sulana. Kevään 
aikana Nelosparkkiin on 
tarkoitus asentaa aurinko-
paneelit katolle, joiden ener-
gialla lämmitetään kaikki 
keittiön käyttövesi. Kevään 

aikana rakennukseen tulee 
myös sauna- ja lepotilat ylä-
kertaan, esimerkiksi rekka-
kuskien käyttöön.

Aikaisemmasta 20 asia-
kaspaikan kahviosta tuli 
150-paikkainen ruokailusali 
kabinetteineen. Koska uusit-
tu huoltamo on auki vuoro-
kauden ympäri, myös lisää 
henkilökuntaa tarvittiin. Ai-
kaisemmin yrittäjäpariskun-
nan lisäksi huoltamo työllisti 
neljä henkilöä, ja nyt työllis-
tettyjä on kolmetoista. Ke-
säsesonkeja varten apureita 
tarvitaan vielä.

Uusi huoltamorakennus 
oli yrittäjille pitkäaikainen 

haave. Tervetullut paran-
nus aikaisempaan on pa-
ranneltu ilmastointi. Koko 
rakennus lämmitetään talvi-
sin maalämmöllä ja kesäisin 
samaa tekniikkaa käytetään 
jäähdyttämään rakennuk-
sen sisäilma. JK
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Olemme Iistä käsin toimiva koko Suomen kattava digitointi-yritys

-Tarjoamme huhtikuun ajan 15% alennusta paikallisille 
asiakkaille lisänä ennestään alennettuihin paljousalennus 
hintoihin. Parhaimmillaan alennus jopa 65%! Tutustu 
www.digitoi.Þ tai soita 050-3079355  mainitse koodi 
”PAIKALLINEN”

Logidelive Oy, Kuukkelinkuja 6, 91100 Illinsaari Ii

         VAROITUS!
Nauhat eivät kestä aikaa
Siirrämme muistosi turvaan digiaikaan DVD:lle. VHS,
8mm,DV,KAITAFILMIT jne.

Koulutettu personal trainer/
ravinto-ohjaaja    
Anu Suotula

Niittytie 36, 91100 Ii
044-5577677

www.anusuotula.net
anu.suotula@gmail.com

KUNNOSTAMO

Liiku hyvällä mielellä, 
hyvässä seurassa

rAVintoVAlMennus ja 
yKsilÖVAlMennus

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940

0400 253 270
Lea Tumelius

KODINOMAISTA
ASUMISTA

MIELENTERVEYS-
KUNTOUTUJILLE

YLI 25 VUODEN AJAN

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

Kaivu-urakoiniti tapio hyry
puh. 0400 127 481
peltolantie 16
95130 hyryoja

Perinteiset Oulun rakentajamessut 11.-13.4.2014 Ouluhalli klo 10-17

TERVETULOA! 
Hauskaa 
kevättä kaikille!

Parturi-Kampaamo

Nines
Vanhatie 154  KUIVANIEMI

P. 0400 850 340 / nina timonen

Iloinen kevättervehdys!
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Taksiyrittäjä Kimmo Joen-
suu  juhlii 18.4. 60-vuotis-
merkkipäiväänsä. Hän on Iin 
yrittäjäyhdistyksen jäsen ja 
toiminut yrittäjänä vuodes-
ta 1986. Joensuu kertoo, ettei 

Kimmo Joensuu 60 vuotta
ole vielä suunnitellut järjes-
tävänsä syntymäpäiväjuhlia.

Taksikuljettajana työ si-
sältää enimmäkseen koulu- 
kuljetuksia sekä vammais-
palveluita, KELA-ajoja sekä 
viikonloppuisin ravintola-
reissuja. Kalustona miehellä 
on 13 koululaisen tai kah-
deksan aikuisen mentävä 
pikkubussi.

- Seurasin isäni jalanjälkiä 
taksiyrittäjäksi ja se tuntui 
luontevalta alalta myös it-
selleni. Taksiyrittäjyys on so-
pinut minulle hyvin, en kai 
muuten tässä hommassa oli-
si näin pitkään viihtynyt, Jo-
ensuu toteaa.

- Isä jäi eläkkeelle vuonna 

-75 ja sen jälkeen ajoin kym-
menen vuotta renkinä hänel-
le. Kun -86 aloin yrittäjäksi, 
toimin pääasiassa yksinyrit-
täjänä. Nyt minulla on kuu-
detta vuotta yksi työntekijä, 
joka hoitaa enimmät ajot. Itse 
vetäydyn jo osittain mie-
luummin harrastusten pa-
riin, Joensuu sanoo.

Harrastuksistaan Joensuu 
mainitsee lenkillä käymi-
sen sekä hiihtämisen. Lisäksi 
omakotitalon askareissa aika 
kuluu mukavasti, vaikka-
pa leivinuunin lämmitykses-
sä. Ehtiessään hän osallistuu 
mielellään myös yrittäjäyh-
distyksen järjestämille retkil-
le. JK

Pitkäaikainen taksiyrittäjä 
Kimmo Joensuu juhlii huhti-
kuussa 60-vuotispäiväänsä.

Yksi uusista Iin yrittäjien jä-
senistä on Suunnittelu ja juh-
lapalvelu Somisteen yrittäjä 
Marika Erkkilä. Yrityksensä 
hän rekisteröi marraskuussa 
2013 ja pyörittää nyt yritys-
tä sivutoimisesti leipätyönsä 
ohessa, Valion meijerillä.

Yrityksensä perustami-
sen jälkeen hän oli saanut 
puhelun yrittäjäyhdistyk-
sen jäsenhankkijalta, joka 
oli antanut kattavan ja mie-
lenkiintoisen katsauksen 
yhdistyksen toiminnasta ja 

Harrastuksesta sivutoimista työtä

eduista. Yksi hyödyllisis-
tä ja rahanarvoisista eduis-
ta on asianajopalvelu, mikä 

kiinnitti myös Marikan huo-
mion – eihän sitä ikinä tiedä 
jos joskus tulee tarvetta la-
kiavulle.

Marikan yrittäjätoimen-
kuvaan kuuluu juhlien suun-
nittelu ja somistaminen. 
Hänet voi myös palkata 
vaikkapa juoksupojaksi tai 
tarjoiluavuksi juhlajärjeste-
lyihin, ja naiselta onnistuu 
myös vaikkapa uniikkien 
kutsu- ja onnittelukorttien 
valmistaminen. Itse hän ei 
tarjoa pitopalvelua, mutta et-
sii tarvittaessa asiakkaan tar-
peisiin sopivan tahon.

- Olen aina tykännyt as-
karrella ja sisustaa kotona ja 
lisäksi innostuin omien hää-
järjestelyiden onnistuttua 
hyvin myös muiden juhlien 
suunnittelemisesta. Lisäksi 
televisiosta on tullut katsot-
tua hääsuunnittelu- ja muita 
ohjelmia, mikä herätti aja-
tuksen, että tätä olisi hienoa 
tehdä työkseen, Marika tote-
aa. JK

Marika Erkkilä järjestää ja somistaa juhlia. Lisäksi hän as-
kartelee uniikit onnittelu- ja kutsukortit.

Monipuolinen ruoka- 
ja kokouskahvila
iin Wanhassa haminassa
Lounas ma-pe klo 11-13.30
noutopöydästä, mm. salaatti,
liha- tai kalaruoka.

Museo kahvila huiliNki
Puistotie 4, ii • Puh. 044 783 8732 • www.savottaviihde.fi

5,-

• Pitopalvelu
• Tilauksesta  
 leivonnaiset 
 kotiin
• lounas
 kotipakettiin

vuokraa tilat
juhliisi.

Vuokraa tilat 
juhliisi!
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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

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Iin Konepajan erikoisosaamista viedään laajalle

Yhdeksän metriä leveä lava matkustaa eri-
koisreittejä Iin konepajalta Kevitsan kaivok-
selle, Sodankylään.  Kuva Asko Merilä

Tällaisen koneen päälle nämä kokoamamme lavat Kevit-
sassa päätyvät, esittelee työsuunnittelija Vesa Hepa-aho.

Kaivoskäyttöön tarkoitet-
tu Catepillar-koneen lava 
täytyy valmistella huolella 
vaativaa kuljetusta varten

Kuljetusreitti kulki Oulun, Pudasjärven ja Rovaniemen 
kautta. Tässä menossa Pudasjärvellä. Kuva Eila Lahtinen.

Keskiviikkona 2.4. Iin ko-
nepajalta lähti kaksi suurta 
kaivoskonelaitteistoa kohti 
Kevitsan kaivosta Sodanky-
lään. Työsuunnittelija Vesa 
Hepa-aho kertoo, että kysees-
sä on erikoisen suuria kivi-
kuljetuslavoja, jollaisella on 
kapasiteettia kuljettaa 300 000 
kiloa louhittua kiveä.

Lavan osat ovat tulleet ko-
nevalmistaja Catepillarilta 
laivalla Meksikosta Oulun sa-
tamaan. Sieltä ne on kuljetettu 
Iin Konepajalle kokoonpanta-
vaksi. Sodankylään lavojen 
reitti kulki Oulun, Pudasjär-

ven ja Rovaniemen kautta. Li-
säksi kolmas samantyylinen 
lava on korjattavana IKP:llä 
samanaikaisesti.

- Kevitsaan on lähdös-
sä kaksi Catepillar-kaivos-
koneen erikoisvalmisteista 
lavaa. Yhdellä lavalla leve-
yttä on yhdeksän metriä, pi-
tuutta 16 metriä ja se painaa 
50 tonnia. Tämän kokoinen 
kuljetus hidastaa liikennettä. 
Lisäksi se on vietävä erikois-
kuljetusreittejä pitkin, jotka 
välttelevät siltoja, alikulkuja 
ja muita ahtaita väyliä, kertoo 
Hepa-aho.

Kilpailuvalttina  
erikoistuminen
IKP on erikoistunut raskaiden 
konepajatuotteiden valmista-
miseen ja asentamiseen. Mit-
tavat hallitilat ja koulutettu, 
ammattitaitoinen metallialan 
henkilökunta mahdollista-
vat töiden vastaanottamisen 
mitä erilaisimmille toimek-
siantajille. Lisäksi Iin sijainti 
Oulun sataman ja pohjoisen 
kaivoksien logistisessa sol-
mukohdassa suosii paikalli-
sia yrittäjiä.

Myös muualla on huo-

mattu IKP:n kilpailuvaltit, 
sillä firman seuraava suu-
rikokoinen työ on lähdössä 
pohjanmeren öljy- ja kaasu-
esiintymien vedenalaisten 
laitteiden huoltoaluksen nos-
turiksi. Työn alla on ”king 
post”, joka on nostokapasi-
teetiltaan 400 tonnin nostu-
rin jalka. Se painaa 115 tonnia 
ja sillä voi nostaa tavaraa me-
renpohjasta 400 metrin sy-
vyydestä.

Vesa Hepa-aho kertoo, 
että tilaajan piirustusten pe-
rusteella saatiin tehdä pit-
kään ja haastavaa työtä. 
Kaikki osat piti valmistaa itse 
ja urakka on nyt lopuillaan. 
Nosturin jalka aloittaa mat-
kansa Tanskaan muutaman 
viikon päästä. IKP:n henkilö-
kunta käy asentamassa ” king 
postin” kesän kuluessa norja-
laiseen huoltoalukseen tans-
kalaisessa satamassa.

Suuria  
metalliteollisuuden  
investointeja Suomeen
Lähivuosina Suomeen koh-
distuu yhtä enemmän ras-
kaan metalliteollisuuden 
töitä vaativia investointeja ja 
MCon Partners Oy:n liikkeen-
johdon konsultti Ane Ahnger 
kertoo, että näissä suurhank-
keissa konepajoilla on hyviä 
mahdollisuuksia toimia pai-
kallisesti osavalmistajana so-
pimusalihankintasuhteessa. 

Lähivuosien 2014–2025 
investoinnit pohjoisille alu-
eille on arvioitu olevan noin 
144 miljardia euroa. Hank-
keet liittyvät tuulivoimaan, 
kaivosteollisuuteen, vesivoi-
maan, öljy- ja kaasuteolli-
suuteen sekä mahdollisesti 
ydinvoimaankin.

Ympäristöolosuhteet ja 
sidosryhmäsuhteet tämän-
tapaiselle liiketoiminnalle 
olisi hyvä tarkastella tehos-
tetun kilpailukyvyn nimis-
sä. Raskaiden ja erityisesti 

suurikokoisten kuljetuksien 
järjestäminen vaatii erityis-
järjestelyjä, joiden hallinnal-
la olisi alueen kilpailukykyä 
edistäviä vaikutuksia. JK
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Autokeitaan myymälän puolesta vastaa Marjaana Paka-
nen joka oli Rekrymessuilla esittelemässä millaista on 
työskennellä suuressa liikennemyymälässä.

Iin Autokeidas sijaitsee 4-tien 
varressa Iissä.  Autokeitaan 
myymälävastaavan työnkuva 
muuttui hieman joulukuus-
sa 2012, kun aikaisemmin K-
ketjuun kuulunut kauppa 
muutettiin itsenäiseksi myy-
mäläksi. K-plussapisteitä 
kaupasta saa edelleen, mut-
ta nyt liike saa itse määritellä 
tuotetarjouksensa, hyllyjen si-
jainnin, tuotevalikoiman sekä 
muita vapaampia linjauksia.

- Nyt tuotteita voidaan 
hankkia laajasti eri paikoista, 
mutta edelleen elintarvikkeet 
ovat tunnetuilta valmistajil-
ta. Myymälän valikoima on 
monipuolinen, kuin kios-
kin ja marketin välimalli. Li-
säksi löytyy kaikenlaista 
reissaajien tarpeisiin sekä ta-
vallista kauppaa enemmän 
autotarvikkeita, selostaa lii-
kenneaseman päällikkö Han-
nes Kortesalmi.

Toinen Autokeidas, mistä 
tämä Iin toimipisteen juuret 
on lähtöisin, sijaitsee Forssas-
sa. Paikkoja halutaan kehittää 
ja rakentaa samantyylisiksi. 
Pisteiden kehittämiseksi teh-
dään tiivistä yhteistyötä ja 
kumpikin liike on auki vuo-
den jokaisena päivänä.

Iin Autokeitaan henkilö-
kuntaa oli mukana myös Iin 
Rekrymessuilla esittelemäs-
sä millaista on olla töissä suu-
ressa liikennemyymälässä. 
Yksi paikkaa esitelleistä oli 
myymälävastaava Marjaana 
Pakanen, joka kertoi, että oli 
mukava kertoa uteliaille nuo-
rille työnkuvastaan:

- Myymälävastaavana 
teen tilaukset ja esillepanot 
Autokeitaan myymälän puo-

lella. Välillä apua tarvitaan 
myös kassan puolella, ja siksi 
joustavuus on hyvä ominai-
suus, että voi kesken muiden 
tehtävien tarvittaessa auttaa 
ripeästi purkamaan jonoja. 
Jos pihaan pölähtää bussilli-
nen nälkäisiä matkaajia, niin 
ei auta jäädä pyörittelemään 
peukaloitaan, kertoo Marjaa-
na. JK

Autokeitaan työntekijältä  
vaaditaan joustavuutta

Iin yrittäjien tuore jäsen 
on Iin Kotipizzerian yrittä-
jä Katja Körkkö. Hän kävi 
työntekijänsä kanssa tois-
sa viikolla hakemassa oppia 
Amerikasta Las Vegasista 
saakka. Reissussa he kävivät 
alan messuilla, kävivät ketju-
pizzerioissa ja tapasivat alan 

Oppia pizza-alalle Amerikasta
vaikuttajia sekä suuria ni-
miä.

- Aivan mahtavaa, että 
minulla on mahdollisuus 
tarjota työntekijälleni tällai-
nen tilaisuus, ja toivottavas-
ti voisimme tulevaisuudessa 
lähteä vaikkapa isommalla 
porukalla vastaavalle mat-

kalle. Ohjelmaa oli todella 
paljon, eikä varsinaista tu-
ristielämää ehtinyt viettää, 
mutta aika käytettiin tehok-
kaasti ja saimme paljon hy-
viä vinkkejä, Katja iloitsee.

Iin Kotipizzan eli viralli-
selta nimeltään Iin Herkut-
teluhetki Oy:n yritysmuoto 
vaihtui toiminimestä osake-
yhtiöksi vuoden vaihteessa. 
Katja kokee sen olleen terve-
tullut muutos, sillä näin hän 
sai erottaa oman henkilökoh-
taisen taloutensa yrityksen 
taloudesta.

Franchising yrittäjänä 
Katja on huomannut, miksi 
kannattaa olla osa isompaa 
ketjua. Päämaja organisoi 
markkinointimateriaaleja ja 
toimii turvana sekä konsult-
tiapuna taustalla. Myös ta-
lousasiat hoituvat pääasiassa 
ylemmältä taholta. Kuiten-
kin omille innovaatioille on 
hyvin tilaa: hullutkin ideat 
otetaan vastaan jos on aktii-
visesti yhteyksissä johtopor-
taan kanssa.

Nuoren naisen oma-aloit-
teisuus, rohkeus ja aktiivinen 

Katja Körkkö on motivoitunut nuori yrittäjä ja toimii Kotipizza-ketjun franchising yrittäjä-
nä Kärkkäisen tiloissa.

Iin Kotipizzan työntekijä Tanja Keltamäki sekä yrittäjä Kat-
ja Körkkö tapasivat Amerikan matkallaan alalla kuuluisan 
pizzamestarin Tony Gemignanin, joka on Tony’s Pizza-ket-
jun perustaja, kirjailija sekä Guinness-ennätysmies.

yrityksen kehittäminen huo-
mattiin myös ketjun ylem-
millä tahoilla. Iin Kotipizza 
kahmi palkintoja viime syk-
synä ketjun syysseminaa-
rissa ja lisää muistamisia on 
luvassa keväällä Rukalla vas-
taavassa tapahtumassa.

Menestystä täydensi 

Iin Kotipizzan työntekijän, 
Aleksi Illikaisen valinta koko 
ketjun parhaaksi asiakaspal-
velijaksi. Katja hehkuttaa mi-
ten mahtavaa, että tuolloin 
14-vuotias poika päihittää 
monet konkarit.

- Tällainen huomio todel-
lakin motivoi yrittämään, 

että pystyn tarjoamaan pai-
kan, jossa nuorikin voi ke-
hittyä asiakaspalvelussa ja 
saada hyvää kokemusta sekä 
palautetta. Suunta on kai-
kesta päätellen aivan oikea 
ja nuorista on hyvä ammen-
taa voimaa omaankin työn-
tekoon. JK
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Tuulivoimaa oli esittelemässä TuuliWatti Oy.

Iin Apteekki esittelypisteellä oli panostettu keväisiin väreihin.

Lukiolaiset pitivät ”valomaalauspistettä”, jossa otettiin pitkällä valotusajalla kuva ja ku-
vattavat ”maalasivat” tai kirjoittivat lampuilla ilmaan.

Muotinäytöksen loppuhui-
pennuksena oli näyttävä 
hääpari morsiusneitoineen, 
myös kukat saatiin lahjoi-
tuksena somisteeksi.

Kasvomaalauspisteellä lap-
set saivat eläimelliset il-
meet.

Taiteilija Kari Holman pisteellä kävi useita paikallishistori-
asta kiinnostuneita tutustumassa hänen uuteen kirjaansa 
sekä taideteoksiin.

Muotinäytös keräsi kiinnos-
tuneen yleisön. Oppilaat ja 
lapset esittelivät paikallis-
ten liikkeiden vaatteita ja 
asusteita.

Iin lukio toteutti lauantaina 
5.4. jo seitsemättä kertaa mes-
sut, jossa oli tällä kertaa tee-
mana Nuoret ja yrittäjyys. 
Valtarin koululle keräytyi ar-
violta 300 kävijää ja koululta 
oltiin tyytyväisiä tapahtuman 
onnistumiseen.

Vaikka projektissa on mu-
kana opettajiakin, päävastuu 
messujen järjestämisestä kuu-
luu Iin lukion opiskelijoista 
koostuvalle messuryhmälle. 
Messupäällikkönä toimi opis-
kelija Rita Rautio, ja pääasi-
assa puuhamiehinä olivat Iin 
lukion yrittäjyyskurssilaiset 
sekä muutamia muita opis-
kelijoita.

Tapahtuman tavoitteena 
on tutustuttaa nuoria yrittä-
jyyden maailmaan, kehittää 
opiskelijoiden välistä yhteis-

Lukion messut onnistuivat opiskelijavoimin

työtä sekä tukea opiskelua. 
Esittelijöinä oli 30 enimmik-
seen paikallisia yrittäjiä ja 
muita toimijoita. Lukiolaiset 
tekivät tapahtuman yhtey-
dessä yrittäjien haastatteluita 
sekä järjestivät yrittäjäkyse-
lyn.

Avauspuheen tilaisuudes-
sa piti Oulun Kauppakamarin 
toimitusjohtaja Jaakko Okko-
nen. Messukansaa viihdytti 
imitaattori Ari Kettukangas ja 
9-luokkalaisten yhtye Wind 
of Youth vastasi musiikkitar-
jonnasta. Muotinäytöksessä 
esiteltiin paikallisten liikkei-
den vaatteita ja muita tuot-
teita. 

Paikallisista yrittäjistä pai-
kalla oli edustettuna mui-
den muassa Autokoulu Ajuri, 
Iin apteekki, Tuuliwatti Oy 

ja taiteilija Kari Holma. Pe-
russuomalaiset, Kokoomus 
ja Iin Vihreät olivat muka-
na, ja puolueita kävi paikalla 
myös muutamia eurovaalieh-
dokkaita. Myös Iin kunta oli 

näkyvästi esillä ja järjesti ar-
vontaa sekä frisbeegolf-ki-
sailun. Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunta ry:n Suomimies 
seikkailee -bussi oli myös pai-
kalla tapahtuman ajan. JK
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Iin Micropoliksessa Iin kun-
ta järjesti 12.3. nuorille rekry-
messut, jonka tarkoituksena 
oli edistää alueen työnhaki-
joiden, yritysten ja työpaik-
kojen välittäjien kohtaamista. 
Rekrytapahtumassa kuultiin 
esitelmiä kolmessa eri pis-
teessä ja esittelypisteet oli-
vat alakerran käytävässä ja 
ravintolasalissa. Mukana oli 
parikymmentä eri toimijaa. 
Nuoria kävi paikalla muun 
muassa yläasteelta.

Pohjois-Pohjanmaan työ- 
ja elinkeinotoimiston eri 
työllistymisvaihtoehtoja oli 

edistettiin yritysten ja työnhakijoiden kohtaamista
Rekrymessuilla

esittelemässä koulutusneu-
voja Rauni Kurkinen Oulus-
ta. Hän korosti, että juuri nyt 
kevättalvella on eniten mah-
dollisuuksia hakeutua ensi 
syksyn koulutuksiin. TE-kes-
kuksen puolesta hän tarjo-
si ammatinvalinnan ohjausta 
ja yrittäjyyden suunnittelua, 
jossa hänellä oli tiedossa työ-
voimakoulutuksena kahden 
kuukauden yrittäjäkoulutus. 

Tällaisen koulutuksen 
suorittaminen edesauttaa 
esimerkiksi starttirahan saa-
mista. Oppisopimuskoulu-
tuksesta Kurkisella oli tarjota 

ohjeita niin opiskelijalle kuin 
työnantajallekin. 

Messuja oli organisoi-
massa Iin kunnan puolesta 
tämän vuoden alusta vies-
tintä- ja markkinointipäällik-
könä toiminut Anna Saksio. 
Hän piti tapahtumaa onnis-
tuneena, vaikka osallistuja-
joukko näytti pienemmältä 
kuin vuosi sitten vastaavassa 
tapahtumassa. 

Oulunkaaren kuntayh-
tymä esitteli avoimia työ-
paikkojaan tapahtumassa. 
Esittelypisteessä kerrottiin, 
että voi jättää myös avoimen 

TE-keskuksen luennolla kuultiin ajankohtaisia ohjeita muun muassa oppisopimusmahdollisuuksista ja mikäli suunnit-
telee yrittäjyyttä, siihenkin löytyy valmentava koulutus, joka edesauttaa esimerkiksi starttisahan saamista. 

työhakemuksen sähköisesti. 
Arvonnassa heidän osastol-
laan Haglöfsin päivärepun 
voitti Markku Vitikka. 

Iin Yrittäjien puheen-
johtaja Väinö Klasila oli ta-
pahtumassa esittelemässä 
yrittäjäyhdistyksen toimin-
taa. Esittelypöydästä löytyi 
yrittäjien toiminnasta kerto-
via esitteitä, muun muassa 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en lehteä oli saatavilla. 

Heimo Turunen

Iin yläasteelta 9-luokan oppilaista olivat paikalla Tatu Lauri, Viljami Pakanen, Joonas Erkkilä, Martta Mertaniemi, Adele Kiuru ja Julia Heikkinen. Iin Fasadi Oy:n toimintaa heille esitte-
lemässä olivat suunnittelupäällikkö Esko Turunen ja tuotantojohtaja Esa Kankaala. 

Pohjois-Suomen TE toimiston palveluja esitteli koulutus-
neuvoja Rauni Kurkinen. 

Siivouspalvelu Must 1 –yrityksensä palveluita oli esittele-
mässä Seija Mustonen Oulun Ruskosta. Hänellä oli Iissä jo 
joku työkohde ja oli kiinnostunut lisäkohteista. Yritykses-
sään hänellä on mukana työssä tytär Heidi ja kuusi muu-
ta työntekijää. Seija Mustonen kertoi olleensa alalla koko 
ikänsä. Yrittäjänä hän on toiminut viimeiset 10 vuotta. Ku-
vassa Seija Mustonen esittelemässä siivousaineita Eila Lah-
tiselle. 

Iin Yrittäjät ry ja VKK-Me-
dia Oy allekirjoittivat Rek-
rymessuilla sopimuksen 
Iiläisen tekemisestä vuodes-
ta 2014 alkaen. Tänä vuon-
na ilmestyy kolme lehteä; 
huhtikuun alussa, syyskuun 
alussa ja marraskuun puolen 
välin jälkeen. VKK-Medialla 

VKK-Media Oy Iiläisen tekijänä

on jo aikaisempaa kokemus-
ta Iiläisen tekemisestä, sil-
lä yritys oli lehden tekijänä 
vuosina 2003-2009. VKK-Me-
dia Oy on toteuttanut myös 
monien vuosien ajan Kui-
vaniemen Yrittäjien Kesä-/
markkinalehden, joka ilmes-
tyy heinäkuun alussa.

Sopimusta Iiläisen tekemisestä allekirjoittamassa VKK-Me-
dia Oy:n yrittäjä Heimo Turunen ja Iin Yrittäjien puheen-
johtaja Väinö Klasila.

SOL esitteli hakijoille pisteessään avoimena olevia työpaik-
koja, joita SOL Palvelut tarjoaa lähinnä siivous ja kiinteis-
tönhoitoon. SOL Henkilöstöpalveluilla on vastaavasti mm. 
teollisuuden ja rakennusalan työpaikkoja. Kuvassa palve-
lujohtaja Marko Mertala, Marja Pyörälä ja Pekka Lämsä. 
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La 12.4. Triplapilkkikilpailu
Paikka: Lainepudas. Järjestää: Iin Kalamiehet ry. Lisätiedot kilpailu-
jaoston vetäjä Lauri Honkanen, p. 0400-771 513.

Ikäihmisten runo- ja laulutilaisuudet – 
esiintyjänä APK Reijo Vähälä
Perjantaina 25.4. klo 10 Kuivaniemen seniorituvalla (Maivakuja 4) ja klo 
13.30 Iin Nikkarissa (Timpurintie 7 A). Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ter-
vetuloa! Järjestäjinä Iin ja Kuivaniemen kirjasto. Lisätiedot Iin pääkirjas-
tosta, p. 050 3950 385.

La 26.4. TINAKUORET MURTUU - TAPAHTUI IISSÄ 
VUONNA 1971
Ensi-ilta la 26.4. klo 18.00. PAIKKA: työväentalo. Lipunmyynti: Museo-
kahvila Huilinki. Lipun hinta: 10 euroa. Muut esitykset: su 27.4. klo 15.00, 
la 3.5. klo 19.00, su 4.5. klo 15.00, la 24.5. klo 19.00, su 25.5. klo 15.00, ti 1.7. 
klo 19.00, to 3.7. klo 19.00.

To 8.5. satutuokio Iin pääkirjastossa
Klo 09.30-10.00. Iin pääkirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran 
kuukaudessa. Vapaa pääsy. Isommille ryhmille ennakkoilmoittautuminen. 
Päiväkotiryhmille järjestetään toinen satutuokio klo 10.15–10.45. Ilmoit-
tautumiset: marita.turtinen@ii.fi tai p. 050 4304 044. Lisätietoja Iin pää-
kirjastosta, p. 050 3950 385.

Ti 13.5. satutuokio Kuivaniemen kirjastossa
Klo 09.30-10.00. Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille 
kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja, loruillaan ja 
touhutaan muuta mukavaa. Satutuokiot ovat kaikille avoimia, ja niihin 
on vapaa pääsy. Tervetuloa lapset ja vanhemmat! Lisätietoja Kuivaniemen 
kirjastosta, p. 050 3106 811.

To 29.5. Kärkkäinen-Challenge
12 h seikkailukilpailu. Lajeina mm. juoksu, suunnistus, rullaluistelu, 
pyöräily (MTB), vesistöjen ylityksiä, köysitehtävät, yllätystehtävät. Paikka: 
Illinsaaren hiihtomaja, klo 09.00-23.00. Lisätiedot: ratamestari Heikki 
Grekelä, heikki.grekela@gmail.com,  p. 0400 439 173.
Nettisivut: www.karkkainen-challenge.fi 

To 5.6. ympäristö- ja veistotaiteen ART Ii Biennaali
Klo 09.00 
Loppuu: 17.8. klo 17.00. Paikka: Koskiniemen ympäristötaidepuisto ja 
KulttuuriKauppila. Neljättä kertaa järjestettävä ART Ii biennaali tuottaa 
näyttäviä taideteoksia Iin kulttuuriperintöalueille sekä valtatie 4:lle näky-
vään ympäristötaidepuistoon. Teokset valmistetaan 10-päiväisen työpajan 
aikana yhteistyössä iiläisten kanssa 5.-14.6. välisenä aikana. Biennaali 
avataan la 14.6. klo 15. Järjestäjä: Taidekeskus KulttuuriKauppila. Yhteys-
tiedot: Taidekeskus KulttuuriKauppilan toimisto p. 050 443 0174.

La 7.6. iloinen Iijokipyöräily
Klo 12-15, Huilinki
Koko perheen iloinen polkupyöräilytapahtuma. Lähtö Museokahvila Hui-
lingista klo 12.00, ja reitti kulkee Iin Wanhan Haminan lävitse Koskinie-
meen, jossa osallistuminen Kivitaideteoksen valmistukseen. Matka jatkuu 
kohti Pohjois-Iitä, ja Pohjois-Iin koululla tarjotaan osallistujille makkarat, 
kahvit ja mehut. Saapuminen Huilingin näyttämölle noin klo 15, jossa 
osallistujille tarjotaan jäätelöt. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 
Kauppakeskus Kärkkäisen ja Ii-instituutin yhteistyössä lahjoittama Tablet 
-tietokone. Reitin pituus noin 13 km, ja matkavauhti on hiljainen. Matkaa 
turvaa Autoliiton Iin osasto sekä SPR:n Iin osasto.  Ennakkoon ei tarvitse 
ilmoittautua. Vapaa pääsy! Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos, Liikunta ja 
tapahtumat. Lisätiedot: Riitta Räinä p. 050 3950 305 ja Pekka Suopanki p. 
050 3950 392.

La 7.6. yhteisötaidepäivä
Klo 12.00-14.00 
Paikka: Iin Ympäristötaidepuisto. Tule auttamaan ruotsalaisen kuvataiteili-
ja Birgitta Linhartin suuren kivitaideteoksen valmistuksessa. Koko perheen 
taidetapahtumassa tarjolla mehua ja hyvää mieltä. Järjestäjä: Ii-instituutti. 
Lisätiedot: www.artii.fi, KulttuuriKauppilan toimisto p. 050 4430 174.

Pääsiäismyyjäiset, kirpputori ja pihakirppis
12.4. klo 11.00-15.00. Paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo, Vanhatie, 
95110 Kuivaniemi kk.
Koko perheen tapahtumassa pääsiäismyyjäiset, kirpputori ja pihakirppis sekä 
trullikisa. Kahviossa trullitorttuja ja arvontaa. Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto  järjestää lapsille pääsiäiskisailua.
Lisätiedot ja myyntipaikkojen varaukset Raimo Ikoselta p. 044 209 4496.
Järjestäjä: Kuivaniemen Nuorisoseura yhteistyössä MLL:n kanssa.

Vauvasta vaariin – näyttelyt Nätteporissa
Nätteporissa on esillä vauvojen ja taaperoiden värikylpy-ryhmien näyttely. 
Nuorimmat taiteilijat ovat vasta neljän kuukauden ikäisiä, vanhimmat kaksi-
vuotiaita. Joukossa on myös muutamia alle kouluikäisiä sisaruksia. Materiaa-
leina värikylpijöiden teoksissa ovat olleet erilaiset kiisselit ja muut turvalliset 
luonnonmateriaalit. Värikylpy-näyttely on avoinna 13.4. asti.
Muut tulevat Nätteporin näyttelyt:
14.4.–27.4. Taidekoulun nuorimmat eli 7-8 -vuotiaat oppilaat
28.4.–11.5. Taidekoulun vanhemmat eli 9-12 -vuotiaat oppilaat
12.5.–31.5. Kansalaisopiston taide- ja kädentaitoryhmät

Neuvontaa vesistökunnostuksiin ja ympäristönhoitoon
ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima VYYHTI-
hanke järjestää Iissä ti 15.4. klo 17.30–21.00 (osoite Huilinki, Puistotie 4) 
työpajan, jossa tarjotaan neuvontaa ja apua pienille toimijoille (esim. kyläyhdis-
tykset, osakaskunnat) vesistöjen kunnostus- tai hoitohankkeen suunnitteluun, 
mahdollisen rahoituksen hakemiseen sekä opastetaan esimerkkikohteilla itse 
kunnostuksen tekemisessä. Tilaisuudessa kerrotaan, millaisilla käytännön toi-
menpiteillä vesistöjemme tilaa voidaan parantaa sekä millaista apua VYYHTI-
hankkeella on tarjota vesistökunnostuksiin sekä maiseman- ja ympäristönhoi-
toon. Ilmoittaudu tilaisuuteen mielellään 4 päivää ennen tilaisuutta: saara.
ilkka@proagria.fi, p. 0400 912 496. Lisätietoa hankkeesta www.proag-
riaoulu.fi/fi/vyyhti tai projektipäällikkö Riina Rahkilalta p. 045 6578 717, 
riina.rahkila@proagria.fi

Iin veteraanipäivän su 27.4. ohjelma
9.00 seppeleenlasku sankarihaudoille, Oijärvi
9.15 seppeleenlasku sankarihaudoille, Olhava 
10.00 jumalanpalvelus ja seppeleenlasku sankarihaudoille, Iin ja Kuivanie-
men kirkot
12.00 veteraanipäivän juhla Iin seurakuntatalolla (Puistotie 3). 
Kahvia tarjoillaan klo 11.30 alkaen.
Kuivaniemen kirkolta järjestetään linja-autokuljetus jumalanpalveluksen ja 
seppeleenlaskun jälkeen Iin seurakuntatalolle. Linja-auto palaa samaa reittiä 
takaisin juhlan jälkeen. Tilaisuus on kaikille avoin. Tilaisuuden järjestävät 
yhteistyössä Iin kunta,  Iin seurakunta ja veteraanijärjestöt.

Tervetuloa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iin perhe-
kahvilaan torstaina 8.5.
Paikalla puhumassa lasten suun terveydenhoidon asiantuntija ja suuhygienis-
ti Sanna Nykänen. Tilaisuus pidetään Iin työväentalolla kello 10 alkaen. Per-
hekahvilat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu! 
Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on yli 540 perhekahvilaa ympäri Suo-
men. Perhekahvilassa vanhemmat tutustuvat paikkakunnan muihin, samassa 
elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään seuraa. Per-
hekahvilassa jutellaan ja kahvitellaan, leikitään lasten kanssa tai kuullaan 
asiantuntija-alustuksia.  
Lisätiedot: Sari Turtinen p. 040 764 9067,  mll.ii@luukku.com

Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys järjestää
peräkärry- ja kevätkirppikset
Pohjois-Iin koululla (Virkkulantie 27) lauantaina 17.5. klo 10-14. Pöytä-
vuokra tai peräkärrypaikka 7 €. Paikkavaraukset: Sonja Lappalainen p. 040 
966 5131,  s.lappalainen@windowslive.com

Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys tiedottaa
Museon talkootoiminta alkaa tiistaina 27.5.2014. Klo 10.00 – 15.00 on 
vanhan hautausmaan siivoustalkoot. Seurakunta tarjoaa ruoan talkoolaisille 
puolen päivän aikoihin. 
Klo 17.00  talkoot jatkuvat museolla, jolloin tiedotetaan myös seuraavista 
talkoopäivistä. Omia työkaluja toivotaan mukaan otettavaksi. Muista kotiseu-
tuyhdistyksen kesätapahtumista tiedotetaan seuraavassa Iin Hyvissä Tuulissa.

Ii-kalenteri on tarkoitettu kunnassa 
tapahtuvien tai kunnan järjestämien 
tilaisuuksien tiedottamiseen. Lisäksi 
Iissä toimivat yhdistykset, seurat 
ja yritykset voivat ilmoittaa kalen-
terissa järjestämistään avoimista 
tapahtumista.

www.
ii.fi/

kalenteri
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Iistä löytyy monipuolinen tonttivalikoima
Iin kunta mukana Oulun Rakentajamessuilla:

Iin kunta oli mukana myös 
Kemin rakentajamessuilla 
22.–23.3.2014 

Ii investoi uudenlaiseen moduulikouluun
Iilaakso Oy:n ja Micropolis Oy:n kuulumisia

Alkuvuodesta Iin kunnan 
omistamien osakeyhtiöiden 
roolia muokattiin ja tulok-
sena oli entistä selkeämpi 
työnjako yhtiöiden kesken. 
Iilaakso Oy palautettiin puh-
taasti kunnan kiinteistöasi-
oista vastaavaksi yhtiöksi ja 
Micropolis Oy vastaa muun 
muassa elinkeinojen kehittä-
misestä.

Isoin Iilaakso Oy:n me-
neillään oleva hanke on Iin 
historian suurin investointi: 
uudenlaisen moduulikoulun 
kustannusarvio on lähes vii-
si miljoonaa euroa. Nimitys 
moduulikoulu kertoo raken-
nustavasta, jossa rakennus-
paikalle tuodaan valmiiksi 
rakennettuja luokkahuonei-
ta. Vaihtoehtoon päädyttiin 
edullisuuden, siirrettävyy-

den ja muunneltavuuden 
vuoksi.

- Oppilasmäärät ovat 
kasvaneet runsaasti, joten 
koulutiloja on jatkettu para-
keilla. Niistä hankkiudutaan 
eroon rakentamalla noin kol-
men tuhannen neliön tilat 
Valtarin ja Haminan koulu-
jen sekä uuden päiväkodin 
käyttöön. Ensimmäinen osa 
on tarkoitus olla kesäkuus-
sa luovutuskunnossa, jot-
ta syyslukukausi päästään 
aloittamaan jouhevasti, ker-
too Iilaakso Oy:n ja Micropo-
lis Oy:n toimitusjohtaja Ari 
Alatossava.

Järkevää  
energiatuotantoa
Alkuvuodesta Iin kun-
nan elinkeinojen kehit-
tämistä koskevat asiat 

siirtyivät Micropolis Oy:lle, 
kuten kuntamarkkinointi ja 
uusiutuvan energian hyö-
dyntäminen kunnassa.

- Uusiutuvan energi-
an käyttö kunnan kiinteis-
töissä heijastuu suoraan 
kunnan talouteen ja elinkei-
noasioihin. Viime vuosina 
useimmat kunnan öljyläm-
mityksellä olleet kohteet on 
siirretty hake-, maa- ja kau-
kolämpöön, mikä on rahal-
lisesti tarkoittanut kunnalle 
160 tuhannen euron netto-
säästöjä vuositasolla, selos-
taa Alatossava.

Hänen mukaansa uusiu-
tuvan energian käyttö on 
järkevää myös aluetalou-
dellisesti. Ekologisempia 
energiamuotoja tuotetaan 
paikallisesti, joten myös nii-

hin käytetyt rahat jäävät 
kuntaan, eivätkä mene öljy-
yhtiöille.

Kiinteistöjen energia-asi-
oissa on saavutettu erittäin 
hyviä tuloksia. Alatossava 
vihjaakin että tämän vuoksi 
ekologisia ratkaisuita tullaan 
hyödyntämään muillakin 
sektoreilla. JK

Ari Alatossava toimii toimi-
tusjohtajana sekä Iilaakso 
Oy:n että Micropolis Oy:ssä.

Iin kunta Oulun Raken-
tajamessuilla, Ouluhalli 

11.–13.4. klo 10-17. 
Osasto 118.

Tulevana viikonloppu-
na Iin kunta on jälleen pe-
rinteisesti mukana Oulun 
Rakentajamessuilla, (Oulu-
halli 11.–13.4. klo 10-17), jot-
ka houkuttelevat noin 20 000 
kävijää joka vuosi. Maalis-
kuussa kunta osallistui en-
simmäistä kertaa Kemin 
kulttuurikeskuksessa järjes-
tetyille Rakentajamessuille, 
missä messukävijöille esitel-
tiin erityisesti Kuivaniemen, 
Olhavan ja Oijärven alueen 
asuin- ja vapaa-ajan mah-

dollisuuksia. Messukävi-
jät saivat lisäksi Iin osastolla 
testauttaa leikkimielisesti it-
sensä ”Kuinka iiläinen olet” 
– visailun avulla.  

Oulun Rakentajamessuil-
la messukävijät voivat jättää 
käden jälkensä Iin ”Toivei-
den Salkoon”, jota rakentuu 
yhteisötaiteen periaattein ii-
läisen luonnonelementtejä ja 
tilataiteen mahdollisuuksia 
yhdistävän tekstiilitaiteilijan 
Helena Kaikkosen johdolla.

Iin kunnan tekninen joh-

taja Markku Vitikka kertoo, 
että Iistä löytyy rakentajille 
monipuolisia tontteja. Uusin 
ja suurin kaava-alue on Iin 
keskustaajaman eteläosas-
sa oleva Liesharjun alue, jos-
sa on vapaita tontteja vielä 
yli 60.  Joitakin tontteja löy-
tyy lisäksi Alarannalta, Tik-
kasenharjulta, Kuivaniemen 
asemakylältä ja Olhavas-
ta. Rauhallisuudesta ja me-
ren läheisyydestä nauttiville 
löytyy tontteja Kaakkurinie-
mestä.

Tarjolla olevilla tonteilla 
on kunnallistekniikka pää-
osin valmiina. Tontteja sekä 
myydään että vuokrataan ja 
hinnat vaihtelevat alueittain. 
Tonttitarjontaan voi tutustua 
Iin kunnan www-sivuilla.

Iissä on tavoitteena lisätä 
kunnan väestön määrää pro-
sentilla vuosittain. Tähän va-
raudutaan kaavoituksella ja 
mm. maankäyttösopimuk-
silla. Iin keskustaajamaan 
on laadittu osayleiskaava-
luonnos, jonka tavoitteena 

on täydentää ja yhtenäistää 
jo olemassa olevia asemakaa-
va-alueita. Samalla tarkastel-
laan ydinkeskustan rakenne 
ja suunnitellaan sen kehittä-
minen.

Aluearkkitehti Antti Ris-
sanen kertoo, että kaavaluon-
nos on asetettu mielipiteiden 
esittämistä varten yleisesti 
nähtäville 22.4. saakka. Mie-
lipiteet pyydetään antamaan 
kirjallisina ja toimittamaan 
kunnanhallitukselle. Kaava-
luonnoksesta saatu palaute 

käsitellään ja kaavaluonnos-
ta työstetään kevään ja kesän 
kuluessa varsinaista kaava-
ehdotusta varten. Suunni-
tellun aikataulun mukaan 
kaavaehdotus asetetaan näh-
täville syksyllä ja kunnanval-
tuuston hyväksymiskäsittely 
on vuoden lopussa. JK
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Kuntastrategia vastaa keskeisiin haasteisiin

Iin kunta juhlii 640-vuotis-
ta historiaansa ympäri vuo-
den erilaisissa tapahtumissa. 
Juhlistaminen alkoi jo uuden 
vuoden juhlassa ja päättyy 
joulukuussa Jokien kuorot –
konserttiin. Merkkitapahtu-
mista suurimmat sijoittuvat 
kesälle ja lisäksi teema näkyy 
muissa paikallisissa markki-
na-, koulu- ja muissa tapah-
tumissa.

Vuoden tapahtumissa näkyy Iin 640-juhlavuosi
Katsaus Iin historiaan, ny-

kyhetkeen ja tulevaisuuteen 
luotiin keskiviikkona 26.3. 
järjestetyssä juhlaseminaa-
rissa. Valtarin koulun juh-
lasalissa Ii ennen, tänään ja 
huomenna -juhlaseminaa-
rin avasi juhlatoimikunnan 
puheenjohtaja Erkki Taski-
la. Filosofian tohtori Matti 
Enbuske kertoi tilaisuudes-
sa Iin historiallisista juurista 
ja rovasti Pentti Hakkarai-
nen pureutui ihmisen elä-
mään kahden uskonnollisen 
rintaman välillä: Rooman ja 
Bysantin rajamailla. Tule-
vaisuuden näkymiä maala-
si Oulun yliopiston rehtori 
Lauri Lajunen, pohtiessaan 
vuorollaan mitä Oulun seu-
dulla ja Pohjois-Suomessa ta-
pahtuu vuonna 2024.

Armas Luukko kirjoittaa 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 
historia -teoksessaan, että 
ensimmäinen maininta Iistä 
löytyy vuodelta 1374. Tuol-
loin Ii oli Pietarsaaren alai-
nen kappeli ja itsenäiseksi 
kirkoksi Ii lienee tullut vas-
ta vuoden 1413 jälkeen, kos-
kei siitä ole eri merkintää 
mainitun vuoden maakirjas-
sa. Toisaalta Liminka näyt-
tää ennen itsenäistymistään 
kuuluneen hallinnollisesti 
että kirkollisesti Iihin.

Vahvan ja vanhan hallin-
topitäjän lisäksi Iillä on mai-
neikas historia. Suur-Ii oli 
aikoinaan mahtipitäjä, jo-
hon kuului ällistyttävän laa-
joja alueita, Kuivaniemeltä 
ja Olhavasta Haukiputaalle 
sekä aina Kelloon ja Pudas-

järvellekin saakka. Kaupan-
käynnistä, puun uitosta, 
kalastuksesta sekä tervasta 
kehittynyt Ii on nykyään mo-
derni kunta Oulun naapuris-
sa, jonka väkiluku lähestyy 
vakaasti 10 000 asukkaan ra-
jaa. Nyky-Ii on moderni kun-
ta Oulun kupeessa, mutta 
edelleenkin maaseudun ja 
luonnon helmassa. JK

Iin juhlavuoden juhlatoimi-
kunnan puheenjohtaja Erk-
ki Taskila avasi seminaarin 
juhlavasti.

Iin pitkää historiaa juhlistettiin 640-vuotisjuhlaseminaarissa Valtarin koululla.

Ii on vireä Oulun ja Kemin seudun kanssa verkottunut kunta, joka tarjoaa yrityksille runsaasti menes-
tymiseen tarvittavia edellytyksiä. Ii saa ostovoimaa aluetta ympäröivistä kunnista sekä moottoriliiken-
neyhteyden E75 liikenteestä. Kansainvälinen lentokenttä sijaitsee 40 minuutin ajomatkan päässä, ja 
Kemin ja Oulun ympärivuotiset satamat mahdollistavat nopeat yhteydet ja toimivan logistiikan Iissä 
toimiville yrityksille. Luonnonkaunis ympäristö ja vesistö houkuttelevat kuntaan runsaasti myös vapaa-
ajanasukkaita. (Lähde: www.ii.fi)

Iin kunnanvaltuusto käynnis-
ti kuntastrategian laatimisen 
maaliskuussa järjestetyssä Iin 
tulevaisuuden rakentamis-
työn aloitusistunnossa. Ii 2020 
kuntastrategiaa valmistellaan 
kunnanvaltuuston kokousten 
yhteydessä pidettävissä avoi-
missa työpajakokouksissa, 
joita on tulossa kevään aikana 
vielä kolme kertaa.

- Olemme tähän asti käsi-
telleet tärkeimpiä strategisia 
kysymyksiä. Seuraavan is-
tunnon tavoitteena on määri-
tellä strategisten kysymysten 
tavoitteet ja miettiä millä kei-
noin tavoitteet saavutetaan, 
kertoo kuntastrategiaa vetävä 
Ari Alatossava.

Viiden tärkeimmän kysy-
mykseen joukkoon nousivat 

haasteet kunnan vetovoimai-
suudesta: kuinka pitää jatkos-
sakin Ii houkuttelevana sekä 
yrityksille että asukkaille. 

Kuntatalouden tila, pal-
velutuotannon järjestäminen 
ja työllisyysasteen nostami-
nen ovat myös tärkeitä kysy-
myksiä. 

Ajankohtaista on myös 
pohtia, säilyykö Ii jatkossakin 

itsenäisenä kuntana, ja millä 
ehdoilla.

Kun ohjausryhmä on saa-
nut strategiaan riittäväs-
ti materiaalia, se asetetaan 
nähtäville kunnan asukkail-
le. Strategiatyössä on tärkeää 
saada kuntalaisten mielipi-
de kehityskysymyksiin. Sen 
vuoksi toukokuussa aineisto 
asetetaan kuntalaisten näh-

täväksi ja samalla kerätään 
mielipiteitä sekä muita eh-
dotuksia strategiaan. Osoit-
teesta www.ii.fi/2020 löytyy 
lisätietoa.

Strategiatyössä on valtuu-
tettujen lisäksi edustettuna 
monia tahoja, kuten paikalli-
set yrittäjäyhdistykset, henki-
löstöjärjestöjä, Oulunkaaren 
kuntayhtymä sekä seurakun-

ta. Ulkopuolisina asiantun-
tijoina ja työpajakokousten 
vetäjinä toimii Innotiimi Oy:n 
konsultit. Kuntastrategiaa oli 
27.3. pidetyssä kokoukses-
sa pohtimassa yli 60 henki-
löä. JK
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Kevään edetessä ennemmin tai myöhemmin me vie-
tämme pääsiäisen juhlaa. Tänä vuonna on nimenomaan 
tuo myöhemmin. Pääsiäinen sijoittuu tänä aivan kau-
kaisimpaan ääripäähän eli huhtikuun loppupuolelle. 
Pääsiäisen ajankohta määrittyy kevätpäiväntasauksen 
ja täydenkuun mukaan. Pääsiäistä vietetään kevätpäi-
väntasauksen jälkeisen täydenkuun jälkeisenä sunnun-
taina. Tänä vuonna sen on huhtikuun toiseksi viimeinen 
sunnuntai.

Pääsiäinen on kristillisen kirkon suurin juhla. Se on 
ilon ja riemun juhla. Sitä se on nimenomaan sen sano-
ma perusteella. Pääsiäinen kertoo synnin, pahuuden ja 
kuoleman voittamisesta. Hiljaisella viikolla pääsiäise-
nä me joudumme kohtaamaan ihmisen suunnattoman 
julmuuden ja pahuuden ja taas Jumalan ja Vapahta-
jan äärettömän rakkauden syntistä ihmistä kohtaa. Tuo 
rakkaus huipentuu Jeesuksen sanoissa piinaajiaan koh-
taan: ”Isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä 
he tekevät.”

Pääsiäistä ennen meillä on paaston aika. Paaston 
aika on katumuksen aikaa. Se kertoo meille sen, että 
tielle todelliseen iloon ei ole oikotietä, vaan me kaikki 
joudumme menemään sinne ristintien kautta. Se mer-
kitsee oman pahuuden ja syntisyyden myöntämistä. Se 
tarkoittaa omien syntien katumista ja tunnustamista. 
Ennen kaikkea se uskomista ja luottamista siihen, että 
Jeesuksen sovitustyö on minun syntieni anteeksianta-
mus. Tuossa armossa ja anteeksiantamuksessa meillä 
saamme toivon iankaikkisesta elämästä - - - pääsiäisen 
ilosta. Jeesus voitti kuoleman vallan ja toi meille ilon ja 
autuuden.

Tapani Ruotsalainen

Tie Pääsiäiseen

Diakonia on kristillisen uskon 
ja lähimmäisenrakkauden to-
deksi elämistä. Tavoitteena 
on auttaa erityisesti heikoim-
massa asemassa olevia. Dia-
konissa Sanna Karppinen Iin 
seurakunnasta kertoo, että 
työssä rikkaus on erilaisten 
ihmisten tapaaminen, aut-
taminen ja se, ettei yksikään 
päivä ole samanlainen.

- Monia asioita tehdään 
yhteistyössä ja yli työalo-
jen, joka tekee työstä hyvin 
vaihtelevaa ja monipuolista. 

Tämän kevään yhteisvastuu-
keräys näkyy monissa Iin 
seurakunnan tapahtumissa. 
Tavoitteena on vuoden tee-
man mukaan parantaa yh-
teisvastuuvaroin suomalaista 
saattohoitoa sekä turvata ih-
misoikeuksia Guatemalassa. 
Iin seurakunnassa korostuu 

Diakoniatyö on lähimmäisenrakkautta

Tällä hetkellä diakoniatyön 
pääpaino on vastaanotto-
työn tekemisessä: tarjoam-
me tarvitseville taloudellista, 
hengellistä ja henkistä apua, 
Sanna kertoo ja jatkaa:

- Kotikäynneillä seurakun-
talaisten luona suurin tarve 
on olla tukena ja seurana eri-
tyisesti ikäihmisille. Ihmisten 
kuunteleminen vaatii herk-
kyyttä ja kykyä ymmärtää 
erilaisia tilanteita. Käymme 
myös joissakin perheissä.

Iin seurakunnan tuorein 

työntekijä on diakonissan vi-
ran sijaiseksi saapunut Satu 
Pesonen, jolla on kokemusta 
lähihoitajan ja lastenohjaajan 
työstä. Hän on nähnyt lähel-
tä diakoniatyötä myös ennen 
alan opiskeluitaan, ja koki 
kutsumuksen alalle.

- Ennen diakoniatyö on 
painottunut enemmän myös 
sairaanhoidollisiin töihin. 
Vaikka se puoli on jäänyt 
vähemmälle, niin hoitoalan 
tuntemus on eduksi työs-
sä. Sairastuminen vaikuttaa 

niin moneen ihmisen elämän 
osa-alueeseen, että se vaa-
tii auttajalta myös sairauden 
ymmärtämistä. On myös ol-
tava ajan hermolla, sillä yh-
teiskunnallisetkin asiat ja 
kriisit voivat vaikuttaa paljon 
ihmisten elämään, Satu selos-
taa.

Molemmat diakonissat ha-
luavat painottaa, että ihmi-
nen otetaan diakoniatyössä 
vastaan kokonaisvaltaisena. 
Aikaisemmat teot ja elämän-
tavat eivät vaikuta siihen mi-
ten ihminen otetaan vastaan. 
Diakoniatyö vaatiikin suvait-
sevaisuutta ja ymmärrystä, 
etteivät ihmisen aikaisemmin 
tekemät valinnat määrittele 
hänen ihmisarvoaan.

- Tilanteet johtavat toiseen 
– eihän kukaan elä täydellis-
tä elämää. Meille saa tulla pu-
humaan ongelmineen, eikä 
tarvitse olla suurikaan haas-
te. Monille pienetkin vastoin-
käymiset saattavat tuntua 
ylitsepääsemättömiltä, eikä 
niitä tule vähätellä, Sanna 
rohkaisee. JK

Runoa ja laulua yhteisvastuun hyväksi

kotimaisen kohteen tukemi-
nen, ja Iin seurakuntaan jää-
vä keräyksen osuus onkin 
päätetty käyttää hoitohenki-
lökunnan kouluttamiseen ar-
vokkaan saattotyön pariin.

Varoja on kerätty lista-ar-
pajaisten avulla, joihin oli 
saatu kiitettävä määrä lah-

joituksia sekä yksityisiltä 
että yrityksiltä. Lipaskeräys-
tä on järjestetty vapaaehtois-
ten ja työntekijöiden voimin 
julkisilla paikoilla ja lisäk-
si perinteisiä listakerääjiä on 
kulkenut Oijärvellä ja Kuiva-
niemellä.

Diakonissa Sanna Karp-
pinen kertoo, että yhteisvas-
tuun onnistumisesta suuri 
kiitos kuuluu vapaaehtoisil-
le kerääjille ja tapahtumajär-
jestäjille. Seurakunta tarjoaa 
keräykselle puitteet ja hoitaa 

Iin seurakunnassa diakoniatyötä tekevät Iin ja Olhavan puolesta vastaava Sanna Karppi-
nen sekä Oijärven ja Kuivaniemen alueiden vastaava diakoniatyöntekijä Satu Pesonen.

Pääsiäisen aikaan Iin seurakunnassa kaikenikäiset kiin-
nostuneet voivat käydä tutustumassa raamatussa ker-
rottuihin pääsiäisajan tapahtumiin. Matkalla kuljetaan 
tapahtumapaikoissa Jeesuksen jalanjäljissä, eläydytään 
Jeesuksen elämän viimeisiin vaiheisiin ja lopulta  pää-
siäisen iloon. Pääsiäisvaelluksen kohteet on rakennettu 
seurakuntatalolle, missä tapahtumien henkilöt kertovat 
pääsiäisen tapahtumista omat näkökulmansa.

Pääsiäisvaellusta on tulossa katsomaan liki 500 lasta 
ja aikuista seurakuntatalolle ja lisäksi osia vaelluksesta 
viedään myös kaikkiin Iin alakouluihin Koulukinke-
reillä. Kappalainen Matti Kinnunen kertookin, että tänä 
vuonna pääsiäisvaellus on laajempi kuin koskaan, sillä 
sen näkee yhteensä lähes tuhat henkilöä. Yleisölle avoi-
met pääsiäisvaellukset järjestetään maanantaina 14.4. 
kello 17 ja 17.30. Vaelluksen jälkeen osallistuville on lu-
vassa pieni yllätys.

Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto kertoo, että tun-
nelmaan pääsee mukaan kun pääsiäistapahtumien hen-
kilöt kertovat elävästi kokemuksistaan. Mukana on 
muiden muassa Maria-äiti, opetuslapsia ja enkeli. Ko-
vasti tykätty tapahtuma tarjoaa jännitystä varsinkin 
perheen pienimmille, mutta sopii myös elämykseksi 
koko perheelle ja varttuneemmille. JK

Kulje Pääsiäisvaelluksella 
Jeesuksen jalanjäljissä

Enkeli ilmestyy naisille Jeesuksen haudalla. Viime 
vuonnakin Pääsiäisvaellus sai suuren suosion. Rooli-
hahmoina esiintyivät Hilja Paukkeri vasemmalla, Nina 
Peltola enkelinä ja Rauni Juntti.

Iin seurakunta

Seija Aho ohjasi runonlausujien 
esityksen, joka nähtiin seurakun-
tasalissa yhteisvastuun hyväksi jär-
jestetyssä Runon ja musiikin illassa.

organisoinnin, mutta eniten 
ahkeroineet ovat vapaaehtoi-
set.

Yksi yhteisvastuun tee-
matapahtumista oli Runon 
ja musiikin ilta Iin seurakun-
tatalolla tiistaina 1.4. Tapah-
tumassa Iin kansalaisopiston 
runonlausuntapiirin jäsenet 
lausuivat Seija Ahon oh-
jaamia koskettavia runoja 
ikääntymisestä, kuoleman lä-
heisyydestä ja yksinäisyydes-
tä. Kanttori Salla Kujala säesti 
tapahtumaa sekä välinume-
roina Jaana ja Jorma Pulkki-
nen esittivät laulunumeroita. 
Kolehti tapahtumassa kerät-
tiin yhteisvastuun hyväksi. 
Vaikka teema olikin raskas, 
tapahtumassa oli lämmin ja 
rauhallinen tunnelma. JK

Jaana ja Jorma Pulkkinen 
esittivät kanttori Salla Kuja-
lan säestäessä musiikkinu-
merot.

Lapsia ja lapsiperheitä kannustetaan 
osallistumaan jumalanpalveluksiin Iin 
seurakunnassa erilaisin keinoin. Lapset 
voivat saada vaikkapa kirkkopassin, jo-
hon laitetaan leima jumalanpalveluksen 
yhteydessä ja kolme leimaa kerättyään 
luvassa on pieni palkinto. Lisäksi ker-

ran kuukaudessa jumalanpalveluksen 
yhteyksissä lapsille tarjotaan oma py-
häkoulu, joka on lasten oma kirkkohetki 
saarnan aikana. Kirkkosalista siirrytään 
pyhäkouluun sakastiin ennen saarnan 
alkua ja siellä saa oppia tuntemaan Tai-
vaan Isää, hiljentyä, rukoilla, laulaa, leik-

kiä ja askarrella. Seuraavat pyhäkoulut 
ovat 27.4. ja 18.5. klo 10 alkavien Juma-
lanpalvelusten yhteydessä Iin kirkossa.
Jumalanpalveluksissa lapsi voi saada 
kirkkokaverin mukaan penkkiin. Kirk-
kokaverit ovat ystävänkammarilaisten 
kutomia veikeitä pehmoeläimiä. JK

Uutta lapsi- ja perhetyössä
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Pääsiäisajan tapahtumia 
Iin seurakunnassa

IIN ALUE
Pääsiäisvaellus - Yleisövuoro 
 Ma 14.4.2014 klo 17:00 ja klo 17:30 Iin seurakuntatalo
 Tutustu pääsiäisajan tapahtumiin pääsiäisvaelluksella. 
 Kierros kestää noin 30 min/ryhmä. Kahvitarjoilu.
Ahti-ilta 
 Ma 14.7.2014 klo 19.00 Väli-Olhavan seurakuntatalolla
Kärsimysvirsi-ilta 
 Ti 15.4.2014 klo 19.00 Iin kirkko
Hiljaisen viikon konsertti 
 Ke 16.4.2014 klo 19:00 Iin kirkko Cadenza - Oulun seudun 
 Ammattikorkeakoulun kirkkomusiikin opiskelijat
Kiirastorstain messu 
 To 17.4.2014 klo 19:00 Iin kirkko 
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
 Pe 18.4.2014 klo 10:00 Iin kirkko 
Pääsiäsyönmessu 
 La 19.4.2014 klo 23:00 Iin kirkko
 Messu alkaa kirkon pihalta, missä sytytetään pääsiäiskynttilä.  
 Pääsiäiskynttilä viedään pimeään kirkkoon, missä siitä
 saatu valo leviää kirkkoihin tuohuksien kautta. 
 Messun jälkeen pieni yöpala.
Messu 
 2. pääsiäispäivä Ma 21.4.2014 klo 10:00 Väli-Olhavan 
 seurakuntatalo

KUIVANIEMEN ALUE
Kiirastorstain messu 
 To 17.4.2014 klo 18.00 Kuivaniemen kirkko
Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus  
 Pe 18.4.2014 klo 18.00 Oijärven seurakuntatalo
Pääsiäispäivän messu 
 Su 20.4.2014 klo 12.00 Kuivaniemen kirkko

Etuyrittäjänä saat oman pankkineuvojan, joka tarkastelee 
talouttasi yhtenä kokonaisuutena. Lue lisää nordea.fi  /etuyrittäjyys 
tai soita 0200 2121 (pvm/mpm) ma-pe 8 -18.

Yrittäjä, 
teemme elämäsi 
helpommaksi.

Oulun yrityskonttori

Teemme sen mahdolliseksi
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PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
ALARANNANTIE 273 B, 91100 II

P. 044 025 5687

- kunnallistekninen suunnittelu - maastomallimittaukset
- maalabra palvelut - jätevesisunnitelmat
- rakentajan karttapalvelu - kiinteistörajojen selvittely
- pohjatutkimukset - perustamistapaesitykset
- korkeus mittaukset - asemapiirrokset
- maa-ainesten ottamissuunnittelu - kaupanvahvistajan palvelut

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY
www.pmpoy.com

os. Leipojantie 4,  91100 Ii 
p. 0400-380688, 0400-287483

Koulutettu hIErOJA, 
hErMOrATAhIErONNAN MESTArI

Anne Tiiro
• Klassinen hieronta
• Kokonaisvaltainen hermoratahieronta
• Kalevalainen jäsenkorjaus
• Lymfahoito

Virkkulantie 187, Ii
Puh. 040 755 1602

myös
lahjakortit

Elinan Kotileipomo - Iintie 1415, 91200 Yli-Ii
puh. (08) 8172 650 - info@elinan.fi - www.elinan.fi

Kaikki haluavat herkutella.
Elinan Kotileipomo - Iintie 1415, 91200 Yli-Ii

puh. (08) 8172 650 - info@elinan.fi - www.elinan.fi

Kaikki haluavat herkutella.
Elinan Kotileipomo - Iintie 1415, 91200 Yli-Ii

puh. (08) 8172 650 - info@elinan.fi - www.elinan.fi

Kaikki haluavat herkutella.
Elinan Kotileipomo - Iintie 1415, 91200 Yli-Ii

puh. (08) 8172 650 - info@elinan.fi - www.elinan.fi

Kaikki haluavat herkutella.
Elinan Kotileipomo - Iintie 1415, 91200 Yli-Ii

puh. (08) 8172 650 - info@elinan.fi - www.elinan.fi

Kaikki haluavat herkutella.
Kotileipomo -Hembageri

Elinan

Hembageri
Elinan

Kotileipomo
Elinan

Liiketunnus (Suomi, Ruotsi ja Suomi-Ruotsi)

Pääsiäisen
gluteenittomat,

myös
MÄMMI!

Elinan Kotileipomo - Maalismaantie 1015, 91200 Yli-Ii

Aurinkoista kevättä!

Tulossa huippuartisteja:
to 28.3. Suvi Teräsniska
La 30.3. The Sixpack
Pe 5.4. Valtakunnan mestarit
karaokekisan alkukarsinnat
La 6.4. Kake Randelin
PPe 12.4. Tangokuningas 
Kari Piiroinen
La 13.4. Petri Nygård
La 20.4. Elonkerjuu

20.4. Kake Randelin
23.-24.5. Pohjoisen 
 Karaoke- 
 Iskelmätähtikilpailu

Tulevia tapahtumia: 
Aurinkoista kevättä!

BEST WESTERN Hotel Samanttassa on 40 kauniisti sisustet-
tua, modernia huonetta. Huoneissa on kylpyhuone, satelliitti-
TV, hiustenkuivaaja, puhelin sekä WLAN-Internet-yhteys.
RAVINTOLAMME tarjoaa viihtyisän ja rauhallisen ympäristön 
niin liikematkaajille kuin lapsiperheille. 
BEST WESTERN Hotel Samanttan kokoustilohin on saatavil-
la sekä valmiita että asiakkaalle räätälöityjä kokouspaketteja. 
Kaikki tilamme on suunniteltu liiketoimintaa varten ja ko-
kousten suunnittelu sujuu helposti, 
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Veistämöntie 57, Ii, puh. 044 058 4694
myynti@kevythirsi.fi

Hirsi- 
rakennuksia  

myös asiakkaan  
mallin mukaan
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• Iijoen vesisähköä 
• Raasakan voimalasta
• Paikallisesti tuotettua
• 100%:sti uusiutuvaa energiaa
• Alkuperätakuulla
• Tulee vaikkei tuulekaan
• Energia 5,75 s/kwh
• Perusmaksu 3,50€/kk
• Vain Iin kunnan alueen asiakkaille
 (Hinta ei sisällä sähkönsiirtoa)

IILÄINEN
VESISÄHKÖ

paikallinen, puhdas, edullinen ja uusiutuva

Tilaa p. (08) 8180 220Tilaa p. (08) 8180 220

Paloasemantie 13, 91100 Ii
www.iinenergia.fi

Kattoluuri: 08 2377 9501

Nyt katseet katolle ja vilkaisu 
vintille. Pistetään katto kuntoon 
ajoissa, ennen kuin syntyy vahinkoa. 
Ota yhteyttä ja varaa ilmainen arvio. 

VOIT SAADA UUDEN 
KATON JOPA 2 PÄIVÄSSÄ!
KS. LAATUREMONTTI.FI

  Kevät tuli, lumi suli 
- Katosta se sisään tuli?

TESTAA KATTOSI KUNTO
NETTISIVUILLAMME! 

Osmo Mertala 
0400 581 960

osmo.mertala@oulunarvokiinteistöt.fi

Huoneistoja 
ja kiinteistöjä

Oulussa, Iissä, 
Simossa ja Levillä

MyyNTI jA vUoKrAUS

TURTI-SET OY

Lallinkuja 8, 91210 jakkukylä
puh. 0400 381 574, 0400 652 888

• Harvennushakkuut ja  
  ajotyöt kokonaisurakointina 
• Linkoukset ym. lumityöt 
• Kaivinkonetyöt 
• Ym. alaan kuuluvat työt 
• Maton- ja poppanan kuteet
• LP-langat
• Loimilangat (loimet myös luotuna)
• Muut langat ym. käsityötarvikkeet
• Kankaat ompeluun  
  ja halleille käsipyyhkeeksi
• Putkiresorit

Myytävänä 

jalassaunoja 

ja mökkejä 3800,-
HETI ToIMITUKSEEN

alk.

www.iinhirsiveistamo.fi

Iin Hirsiveistämö
Raimo Erkkilä, p. 0400 599 358

Yläkatu 37, 91100 Ii

www.porho.fi

020-alkuisiin numeroihin puhelun hinta: Lankapuhelinliittymästä 0,0828 €/puhelu + 0,07 €/min. Matkapuhelinliittymästä 0,0828 € puhelu + 0,17 €/min (alv 23%)

Pörhön Autoliike Oy
Tyrnäväntie 6–8, 90400 Oulu
Puh. 020 762 4024

Teuvo Mämmi
puh. 020 762 4026

Timo Eskelinen
puh. 020 762 4024

Nyt erikoiserä
Volkswagen Transporter

PÖRHÖ WHITE
-pakettiautoja!
Hinta 
alkaen

HyötyautotTule kuulemaan lisää.

Volkswagen Caddy umpipakettiauto 1,2 TSI 
77kw  -11 33 tkm

Volkswagen Caddy maxi Maxi Comfortline 1,6 
TDI 75 DSG (VM12) matalalattia -12 258 tkm

Volkswagen Transporter Umpi p-a pitkä 2.5 TDI 
96kw  -09  164 tkm

Volkswagen Transporter Umpi p-a pitkä 2.5 TDI 
96kw Aut -09  122 tkm

19.500 24.900 21.700 23.800

Nissan Nv400 Van 2,3dCi 125 E5 L2H2 Glazed 
DSD Comf+  -13  17 tkm

Opel Corsa 3-ov Van 1,3 CDTI 55 -10
221 tkm

Toyota Hiace 2.5 D-4D pitkä DX-bussi 8h          
”Suomen Halvin” -09  314 tkm

Toyota Hiace 2.5 D4D 117 4ov pitkä bussiaihio 
-07  117 tkm

34.900 6.990 16.999 24.900

Ford Ranger Double Cab Limited 2.5 TDCi 4x4  
-07  105 tkm

Ford Transit connect LWB 1,8 TDCi 110 -10
89 tkm

Mercedes-Benz Vito umpi 109 CDI 2.7/32K 
keskip. A2 -08  130 tkm

Mercedes-Benz Vito umpipa 111CDI -3,2/32K 
keskipitkä A2  -10  58 tkm

19.700 14.900 17.800 24.700

Hankkimalla Pörhö-takuulla  
varustetun vaihtoauton  
tiedät mihin rahasi sijoitat.

12 kk/20 000 kmLaaja kasko

150€
LähiTapiolan kaskotarjous
ensimmäiseksi vuodeksi
Tarjous koskee henkilöasiakkaiden yksityiskäyttöisiä 
henkilö- ja pakettiautoja  (edellyttää liikennevakuu-
tuksen ottamista LähiTapiolasta).
Tarjous voimassa 
14.3. – 29.3.2014

Rahoitustarjous

Danske Finance Hki, Nordea Rahoitus Hki, Pohjola Pankki Oyj Hki

Turvallinen, 
kiinteä 0–60 kk 2,9%*

Hyvitämme

1500€katsastetusta
vaihtoautosta
vähintään

30.990€

Nyt erikoiserä
Volkswagen Transporter

PÖRHÖ WHITE
-pakettiautoja!
Hinta alkaen

30.990 €
2011 2012

2013
Tule kuulemaan lisää. Hyötyautot

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

LIITY JÄSENEKSI!

TALOESITTELY
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Esittelemme upean 1-kerroskodin 
käytännöllisellä pohjaratkaisulla.

HUOM! Kevään 2014 aloitusajat nyt myynnissä!

Tervetuloa tutustumaan ja ihastu-
maan laadukkaaseen tuotantoomme 
ja keskustelemaan tarjoamistamme 

vaihtoehdoista 
teidän tarpeisiin.

Huoneistoala 124 m²

Y h t e i s t y ö s s ä

Esittelijä paikalla Kaakkurinkulman myymälästä

Puutuomela Oy
Uusikatu 57– 59, 90120 Oulu
P. 020 728 0180, 050 352 6641

Puutuomela Oy
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu  
P. 050 352 6641, 050 517 3632, 050 410 6976
jt-talo@jt-talo.com | www.jt-talo.com

On onni omistaa hyvin tehty talo!On onni omistaa hyvin tehty talo!

Edelläkävijänä valmistaloissa

Edelläkävijänä valmistaloissa

Nätti-mallistoNätti-mallisto

 

• Energiatehokkaat ja yksilölliset
 valmiskodit laatua arvostaville
 25 vuoden
 kokemuksella.

Harkitsetko
uutta kotia?

VAIN YKSI
SOPIMUS,

 TAKUUVARMA
TOTEUTUS
VALMIIKSI

ASTI!

AA A®
Korkein luottoluokitus

©Soliditet 2014

1

On onni omistaa hyvin tehty talo!
On onni omistaa hyvin tehty talo!

Edelläkävijän ä valm istaloissa

Edelläkävijän ä valm istaloissa

Nätti-mallistoNätti-mallisto

JUURI TEILLE

RAKENNETTU JA SISUSTETTU

Tilaa uusi
juhla-

vuoden
talokirja!

Iin kunta on jälleen perinteisesti 
mukana Oulun Rakentajamessuilla, 
Ouluhalli 11.–13.4. klo 10-17. Osasto 118.

Klasila Group Oy


