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jakelu kaikkiin talouksiin 
ja yrityksiin iissä. 

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

Iiläisen yrittäjän 
oma pankki!

Vas. ylärivi: myyntijohtaja Ari Hellgren, vakuutusneuvoja Outi Rauma, rahoitusneuvoja Tuija 
Rousu, asiakkuusneuvoja Susanna Alaluusua ja palvelu neuvoja Santtu Mankinen. Vas. alarivi: 
rahoituspäällikkö Eini Marin OP Oulun Yritys konttorista, palveluneuvoja Sanna Viinamäki ja 
rahoitusneuvoja Maria Tolonen. Kuvasta puuttuu rahoitusneuvoja Anne Kontio.
Iin konttori, Haminantie 4. Avoinna arkisin klo 9.30-16.30, kassapalvelut klo 9.30-12.30. 
Ajanvaraukset numerosta 010 2535 014. 

Kun yrityksesi tarvitsee pankki- ja vakuutuspalveluja, on luonteva valinta tulla oman 
kunnan pankkiin. OP Oulun Yrityskonttorin rahoituspäällikkö Eini Marin palvelee sinua 
ajanvarauksella kaikissa yritysasiakkuuteen liittyvissä asioissa. Yrityksen päivittäispalvelut 
kuten rahahuolto ja maksuliike hoituvat nekin kätevästi Iin konttorissa. Yritysten raha-
huollon yösäilöpalvelu löytyy sekin konttoristamme. 

010-puheluiden hinnat: kotimaan lankapuhelimesta 0,0835 e/puhelu + 0,07 e/min, matkapuhelinliittymästä 0,0835 e/puhelu + 0,17 e/min, (sis. alv.).

Yhdessä hyvä tulee.

www.arvokovaoy.fi

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

Löydät 
meidät myös
Facebookista

Kukkavälitykset ja kukkalahja-
kortit kotimaahan ja ulkomaille

Ilahduta kevään 
juhlijoita kukkasin

kuivaniemen
taksit

Jari Ylitalo 
040 575 9840 

asemakylä 

matti vääräkangas 
044 012 3252

asemakylä 

timo Ylitalo
0400 260 904

Jokikylä 

anne miettunen
040 571 8618

asemakylä

ari määttä
0400 394 982

oijärvi 

turvallisesti
taksilla

Soita TAKSI
numerosta

Se vastaa AInA
08-106 466

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

Valtarintie 2, Ii  p. 040 0448873

Sky Kosmetologi Outi Kantola
Kauneushoitola Outi

HuHtikuun tarjoukset:

-20%kokovartalon 
rentouttava 
hieronta

LaHjakortit ja kotikÄYnnit

45€ Ihokarvojen
poisto 
sokerilla
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Iin Yrittäjien hallituksen maaliskuun kokouksessa olivat paikalla kaikki jäsenet; Anna Turtinen, Väinö Klasila, Tuija Olkonniemi, Riitta Paakkola, Heikki He-
lekoski, Oiva Takarautio, Eero Tuomela, Risto Väyrynen ja Markku Koskela.

iin Yrittäjien hallitus

Markku Koskela.

Tällä hetkellä on eduskuntavaali-
en ennakkoäänestys meneillä. Yrittä-
jän kannalta on vaaleissa tärkeä saada 
hallitusvastuuseen puolue, joka on to-
siasiassa kiinnostunut yrittäjän asemas-
ta yhteiskunnassa. Arvolisäverolla on 
suuri merkitys kuluttajaverona mutta 
myös sen tilittäjälle eli yrittäjälle.  Ar-
vonlisäveroon saatiin pieni muutos, 
mutta Suomen Yrittäjät vaatii arvon-
lisäveron liukuvan alarajahuojennuk-
sen nostoa 22 500 eurosta 50 000 euroon. 

Suomen Yrittäjät ei sen sijaan kanna-

ta yleisen alarajan nostoa 8500 eurosta 
ylöspäin, koska se aiheuttaisi epätasa-
arvoa pienyritysten välille ja haittaisi 
kasvua. Toisaalta oma kantani on, että 
pienyrittäjän tulo menee lopulta kulu-
tukseen eikä ole merkitystä maksetaan-
ko vero työtulona vai arvonlisäverona. 

Lisäksi Suomen Yrittäjät vaatii mak-
superusteisen arvonlisäveron käyt-
töönottoa, joka on mielestäni ensi 
vaalikauden tärkeimpiä tavoitteita. 
Maksuperusteisuus tarkoittaa sitä, että 
yrittäjä voisi halutessaan maksaa ar-

vonlisäveron vasta sitten, kun on saa-
nut rahan myymästään tuotteesta tai 
palvelusta. Tällä hetkellä tilanne on se, 
että yrittäjä maksaa arvonlisäveron en-
nakkoon ja rahoittaa valtion kassaa, 
vaikka ei ole itse vielä saanut nk. ”latin-
latia”.

Muista vaikuttaa ja käydä äänestämässä!

Markku Koskela
Iin Yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja 

Äänestämällä vaikuttamaan

Iin Yrittäjien uutena puheen-
johtajana aloitti tänä vuon-
na Asianajotoimisto Koskela 
Oy:n yrittäjä Markku Koske-
la. Aikaisempi puheenjohtaja 
Väinö Klasila halusi vähen-
tää vastuutaan, ja vakuut-
taa Koskelan olevan erittäin 
pätevä ja innostava henkilö 
tehtävään. Klasila jatkaa yh-
distyksen hallituksessa jäse-
nenä.

Koskelalla on aikaisem-
paa kokemusta Iin yrittäjien 
hallituksesta vuosilta 1991–
1998 ja muutoinkin hänellä 
on ollut tapana seurata yrit-
täjäyhdistyksen toimintaa lä-
heltä. Mukaan hallitukseen 
hän tuli jälleen viime vuon-
na. Koskelan mukaan yrittä-
jäyhdistyksessä on mukava 

”Suomen Yrittäjät vaatii maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöönottoa, joka on 
mielestäni ensi vaalikauden tärkeimpiä tavoitteita. Maksuperusteisuus tarkoittaa sitä, 
että yrittäjä voisi halutessaan maksaa arvonlisäveron vasta sitten, kun on saanut rahan 

myymästään tuotteesta tai palvelusta.”

Iin Yrittäjillä uusi puheenjohtaja

Iin Yrittäjät tarjoilivat her-
nekeittoa 13.3. puukerros-
talon harjannostajaisissa: 
asiakkaana yhdistyksen en-
tinen puheenjohtaja Väinö 
Klasila ja tiskin takana uusi 
puheenjohtaja Markku Kos-
kela.

meininki.
- Nykyään yrittäjäyhdis-

tyksen toiminta on ulospäin 
näkyvämpää ja yrittäjien asi-
oita on herätty myös kuun-
telemaan. Erityisesti Iin 
kuntapäätöksenteossa osa-
taan arvostaa yrittäjienkin 
näkökulmaa. Yhdistys on 
hyvä väylä tuoda esille yrittä-
jyyttä ja mahdollisia epäkoh-
tia yrittäjyyden tiellä. Lisäksi 
yhdistys tarjoaa yhteistä te-
kemistä, virkistystoimintaa 
ja verkostoitumismahdolli-
suuksia jäsenilleen.

Koskela on 1990 valmistu-
nut oikeustieteen kandidaat-
ti Lapin korkeakoulusta ja 
varatuomari vuodesta 1992. 
Tutkintokokoelmasta löytyy 
myös lääkintävahtimestarin 

ja kirkkomuusikon tutkin-
not, ja ensi syksynä hän val-
mistuu laulunopettajaksi. 

Miehen pitkäaikaiset har-
rastukset liittyvätkin kuoro-
lauluun ja -johtamiseen sekä 
yhdistystoimintaan. Tut-
tu näky hän on ollut myös 
useissa luottamustehtävis-
sä kuten kunnanvaltuustos-
sa sekä kirkkovaltuustossa ja 
-neuvostossa. JK

pj Markku Koskela
puheenjohtaja
Asianajotoimisto Koskela  Oy
p. 0405297697  
vpj Tuija Olkoniemi
Iin Automaalamo Oy
p. 0400 361081 
Eero Tuomela
Iin Hiekka ja Sora Oy
p. 0400 588735 
Heikki Helekoski
Rahastonhoitaja
HH-yrityspalvelu
p.040 7711 898
Väinö Klasila
Klasila Group Oy
p. 0400388305   
Riitta   Paakkola
IinJätehuolto  Paakkola  Oy
p.040 5308 624
Oiva Takarautio
Tmi Kymppikouru
p. 040-5652157 
Anna Tutinen
Iin MP Oy
p. 040 5646063 
Risto  Väyrynen
Iin Puu- ja Metallituote Tmi
p. 0440 584 694
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kustantaja: iin Yrittäjät ry
vastaava toimittaja: markku koskela

toimitus, ilmoitusmyynti: vkk-media oy 0400 385 281, 
 Heimo turunen, markku kemppainen
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Duudsonit houkutti:

satoja kävijöitä Iin Lukion messuilla

Messuilla on joka vuosi eri 
teema, tällä kertaa se oli 
unelmiin uskominen. Samas-
ta teemasta olivat puhumas-
sa myös televisiosta tutut 
Duudsonien yllytyshullut 
Jarppi sekä HP. Heillä on ol-
lut tänä vuonna käynnissä 
kampanja, jonka tiimoilta he 
käyvät kouluissa puhumas-
sa kiusaamisen vastustami-
sesta. Jarppi ja HP näyttivät 
myös muutaman yllytyshul-
lun tempun sekä videomate-
riaalia Duudsonien työstä.

- Varmasti messuvierai-
den määrään vaikutti Duu-
dsonien vierailu. Meillä 
järjestäjillä oli huima kiire 
ja paljon piti rampata järjes-
telemässä asioita vielä mes-
supäivänäkin. Kokemus oli 
todella kiva ja siinä oppi sa-
malla miten tapahtumia jär-
jestetään. En olisi etukäteen 
uskonut miten paljon hom-
maa messujen järjestämises-
tä tulee, mutta oli kyllä sen 
arvoista ja opettavaista, ker-
too tapahtuman tiedottaja ja 
lukiolainen Topi Paaso.

Messujen ohjelmassa oli 
myös Voice of Finlandis-

ta tutun Minna Hautakan-
kaan musiikkiesitys sekä 
muotinäytös, jossa oppilaat 
ja heidän tukijansa esitteli-
vät lähialueiden liikkeiden 
vaatevalikoimaa. Kaikissa 33 
pöydässä oli esittelijät, paitsi 
yksi perui viimehetkillä. Mu-
kana nähtiin myös poliittisia 
värejä, paikalla oli perussuo-
malaisten, kokoomuksen ja 
vihreiden eduskuntavaali-
kampanjoiden joukkoja.

Yksi messun tavoitteis-
ta oli tutustuttaa nuoria 
yrittäjyyden maailmaan, ke-
hittää opiskelijoiden välis-
tä yhteistyötä sekä tukea 
opiskelua. Päävastuu mes-
sujen järjestämisestä kuuluu 
messuryhmälle, johon kuu-
lui yksitoista 16–17 -vuoti-
asta Iin lukion ensimmäisen 
vuoden opiskelijaa, lisäksi 
mukana oli seitsemän edel-
lisvuoden messuryhmäläisiä 
auttamassa ja opastamassa 
sekä opettaja Margit Kemi-
läinen.

Teksti Jenny Kärki
Kuvat Kyösti Keränen

Erityisesti yleisöä houkuttelivat paikalle Jarppi ja HP, jotka 
kertoivat Duudsoneiden tarinaa ystävyydestä, sisukkuu-
desta ja unelmiin uskomisesta. Tärkeimpänä viestinä kui-
tenkin koulukiusaamista vastaan taisteleminen.

Muotinäytöksessä esiteltiin lähiseudun liikkeissä myyn-
nissä olevia vaatteita. Tällä kertaa edustettuna oli muun 
muassa laadukkaita ulkoiluvaatteita sekä juhlavampaa 
mallistoa.

Kultasepänliike Kulta-aalto oli yksi paikalla olleista esitte-
lijöistä.  He esittelivät myös Duudsonien ja Kalevala Korun 
yhteistyöstä syntynyttä Elämän roihu -korusarjaa.

Iin lukion järjestämät yrittäjyysmessut 
pidettiin Valtarin koululla lauantaina 11.4. jo 
kahdeksannen kerran peräkkäin. Väkeä kävi 
arviolta huimat 550 henkilöä, mikä oli reilu 
nousu viime vuoden kävijämäärään, jolloin 

vastaava luku oli reilu 300 henkilöä. 
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Ylioppilas-, rippi-, hää- ja perhejuhlat, 
merkkipäivät, eri tapahtumat ym.

Siirrettävä studiovälinevarustus.
Vanhojen valokuvien jäljentäminen 

digikuviksi ja tarvittaessa korjaukset.

Nyt on hyvä aika varata ammattitaitoinen 
valokuvaaja kesän juhliin.

Valokuvaaja Kari Vengasaho
Varaa aika puh. 040 840 2350.

kari.vengasaho@gmail.com

TERVETULOA! Parturi-Kampaamo

Nines
Vanhatie 154  KUIVANIEMI

P. 0400 850 340 / Nina Timonen

HiUksET kEVäTkUNTOON!

anne@ylirannanratsutila.fi
www.ylirannanratsutila.fi

Puh. 040 417 4761
ii as.

YLIRANNAN
RATSUTILA

Kesään valmistautumi-
nen on jo täydellä tohinalla 
käynnistynyt Yli-Olhavassa 
sijaitsevassa Jokivarren Puu-
tarhassa. Yrityksen omista-
ja, puutarhuri Auli Tolonen 
kertoo, että pääsiäiskukkia 
haettiin myyntiin jo tukus-
ta, mutta varsinainen seson-
ki alkaa äitienpäivänä.

Puutarhan kasvihuoneet 
pidetään avoinna pääsiäises-
tä juhannukseen. Sen jälkeen 
asiakkaita palvellaan myy-
mälässä, missä sijaitsee myös 
ympäri vuorokauden avoin-
na oleva itsepalvelupiste. Ke-
säisin myynti tapahtuu myös 
Iin ja Yli-Iin toreilla sekä eri 
tapahtumissa.

Ruukussa ja amppelissa 
kasvavat kesäkukat ovat Jo-
kivarren Puutarha Ky:n pää-
artikkeli. Osan perennoista 
eli monivuotisista kasveis-
ta puutarhalla ”lisätään itse” 
ja loput hankitaan muilta vil-
jelijöiltä. Kasvatusta tehdään 
vain omaan myyntiin. Va-
likoimassa on pieni määrä 
myös käytetyimpiä pensaita, 
jotka hankitaan taimistoilta.

Kesäkausi on alkanut 
Jokivarren Puutarhalla

Joka vuosi puutarhalta 
löytyy myös kauden uutuuk-
sia. Auli Tolonen paljastaa, 
että tämän kevään uutuus on 
aurinkoliisa. Kaikille tutus-
ta ahkeraliisasta tämä kukka 
poikkeaa nimensä mukaises-
ti siten, että kasvi viihtyy au-
rinkoisessa paikassa.

Kasvihuoneelta löytyvät 
myös hyötykasvit, kuten to-
maattien, kurkkujen ja kur-
pitsojen taimet, kaalien ja 
purjon taimet sekä mauste-
kasvit. Jokivarressa kasva-
tetun varhaisperunan satoa 
taas on odotettavissa juhan-
nuksen alusviikolla.

Pihasuunnittelupalve-
lua annetaan asiakkaiden 
toiveiden mukaisesti. Yri-
tys työllistää puutarhurin 
lisäksi koululaisia kesäai-
kaan kukkien puhdistami-
sessa ja myynnissä. Vuonna 
1989 perustettu puutarha on 
laajentunut vuosien varrel-
la kahden kasvihuoneen ja 
toimiston käsittäväksi ko-
konaisuudeksi, jossa kas-
vihuonepinta-alaa on 710 
neliömetriä. AK

Kasvihuoneissa on jo hyvin vihreää, mutta vielä väri-
loisto ei ole puhjennut kukkaansa. Kasvihuoneelta 
löytyvät myös hyötykasvit, kuten tomaattien, kurkku-
jen ja kurpitsojen taimet, kaalien ja purjon taimet sekä 
maustekasvit. Jokivarressa kasvatetun varhaisperunan 
satoa taas on odotettavissa juhannuksen alusviikolla.

Auli Tolonen esittelee ruusuja, jotka kukkivat sopivasti äi-
tien päiväksi. Kuva Jenny Kärki

Kotimaista energiaa - www.vapo.fi

-25 %

Lohta, taimenta, siikaa, kirjolohta, kaikkea kalaa 
Tervetuloa Iijoelle!

Verkko- ja viehekalastusluvat 
Nenonen,  Jäppinen, Kuha, Kärkkäinen

www.kalaaiista.fi
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Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

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

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Puutavaran kuljetusta

H&M MIETTUNEN KY
Vakkurintie 6, 95100 kuivaniemi

Puutavara-auto 0400 394 257
Harri 044 564 7411

...ym

* myös pienkonehuolto*

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

renkaat iistä
asenneTTuna edullIsesTI

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com

Yrittäjyys kannattaa jos intoa riittää
Pitkän linjan yrittäjä Kari Mustonen 60 vuotta

säädöksien mukaan yli 60-vuotiaan kuljetusalan ammattilaisen pitää käydä joka vuosi terveystarkastuksessa. Pyöreitä 
täyttänyt Kari Mustonen saa jatkaa vielä ratin takana – ja hyvä niin. Kuva Jenny Kärki

Iiläinen maarakentami-
seen ja maa-ainestoimituk-
siin erikoistunut yrittäjä Kari 
Mustonen täytti pyöreät 60 
vuotta 7.3. Vuonna 1981 en-
simmäisen koneen itselleen 
hankkinut, ja sitä ennenkin 
isän ja veljensä kanssa työs-
kennellyt Mustonen omaa 
monipuolisen kokemuksen 
yrittäjänä olemisesta. Yrittä-
jyyteen liittyvät sudenkuo-
pat ja auringonpaisteet ovat 
miehelle tuttuja.

- Jos intoa riittää, niin yrit-
täjäksi kannattaa ryhtyä. Jos 
taas ei siedä epävarmuut-
ta tai kykene pitkäjänteisyy-
teen, niin tälle tielle ei pidä 
lähteä, hän opastaa nuoria 
yrittäjiksi aikovia kokemuk-
sen syvällä rintaäänellä.

Kari Mustosen syntymä-
päiviä vietettiin 7.3 Iin Ur-
heilijoiden talolla reilun 130 
henkilön ollessa läsnä. Ruo-

kailun ja onnittelujen jälkeen 
oli myös orkesterin tahdit-
tamat tanssit Mikko Tapion 
toimiessa solistina. Mikko 
ehti ennen esiintymistään 
toimia myös juhlien kokki-
na. Kaikki meni juhlissa niin 
kuin piti, ja juhlien isäntäkin 
pääsi tanssilavalle pyörähtä-
mään.

- Kiitokset kaikille mu-
kana olleille onnistuneista 
juhlista, hän totesi syntymä-
päivien jälkeen.

Kellon ympärys vierähtää 
helposti työskennellessä
Kari Mustonen myöntää, että 
palkkatyössä olisi ehkä ol-
lut helpompi olla kuin yrit-
täjänä, mutta molemmilla on 
puolensa.

- Aika on kulunut todel-
la hyvin. Jokin tässä on vie-
hättänyt, kun on niin pitkään 

tätä työtä tehnyt. Vielä ny-
kyäänkin osallistun firman 
töihin sen verran kuin pal-
kalliset. Ehkä enempikin. 
Kyllä töissä helposti kellon 
ympäryksen menee, Musto-
nen myöntää.

Taloudellisesti ja aikatau-
lujen osalta maanrakennus-
työt ovat vuosien varrella 
kiristyneet ja kiirekin on tie-
tenkin samalla lisääntynyt. 
Lisäksi yrittäjille tulee uusia 
velvoitteita koko ajan.

- Esimerkiksi kuljettajan-
pätevyyskoulutus lisää ku-
lupuolta. Siinä kuljettajat 
joutuvat koulunpenkille ja 
he ovat viisi päivää poissa 
töistä. Itsekin piti vielä kou-
lun penkille lähteä. En minä 
kyllä iltaisin ollut yhtään vii-
saampi kuin olin aamulla 
kurssipäivinä. Se on järjetön-
tä, Mustonen sanoo.

Maanrakentamiseen ja 

maa-ainestoimituksiin eri-
koistunut Kari Mustonen Oy 
on perustettu vuonna 1989. 
Yrityksellä on kolme kaivin-
konetta, kolme pyöräkuor-
maajaa ja kaksi kasettiautoa. 
Yritys työllistää kesäisin 
noin viisi henkilöä ja talvisin 
on yleensä hiljaisempaa. Yri-
tyksen montulta mursketta 
ja maa-aineksia saadaan kaa-
vateiden rakennus- ja paran-
nustöihin, viemärihommiin 
sekä maisemienhoitoon lä-
hinnä Iin lähiympäristöön 
aina Oulua ja Pudasjärveä 
myöten. 

Kari Mustosen perhee-
seen kuuluu vaimo ja neljä 
lasta. Karin poika Matti osal-
listuu yrityksen toimintaan 
työntekijänä.

asko Kurki 

ARTTU HÖYHTYÄ OY

Puh. 040 843 7088

LVI-URAKOINTI

- putkityöt -

T:mi Hannu Huovinen

Puh. 040 738 0052

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

”esimerkiksi kuljettajanpätevyyskoulutus lisää kulupuolta. siinä kuljetta-
jat joutuvat koulunpenkille ja he ovat viisi päivää poissa töistä. itsekin piti 
vielä koulun penkille lähteä. en minä kyllä iltaisin ollut yhtään viisaampi 

kuin olin aamulla kurssipäivinä. se on järjetöntä, Mustonen kritisoi.”
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Puh. 040 5297 697

ASIANAJAJA
Markku Koskela
varatuomari, kaupanvahvistaja

Haminantie 14 C 1, 91100 ii

www.siivoushullu.com

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

tervetuloA!

Juhani Nenonen oy, Kauppatie 4, 91100 Ii
P. 0400 811 716 • Ark. 6-30-21, la 7-21, su 8-21

Nyt auto kiiltämään. 
Aja Jussin pesuun!

Mettovaaran Hautauspalvelu
Mettovaaran Puutarha

040 771 2152,  0400 387 047
Yli-Ii

Iin Yrittäjät panostavat jä-
seniensä arkeen tarjoamalla 
yhteistä tekemistä saman-
henkisten ihmisten seuras-
sa. Myös liikunta kuuluu 
olennaisena osana yrittäji-
en jaksamiseen, jota varten 
yhteistyössä IISSÄ ON ILO 
-hankkeen kanssa yrittäjil-
le tarjotaan mahdollisuuk-
sia tutustua monipuoliseen 

Iissä on ilo -hanke tukee myös 
yrittäjien jaksamista

liikkumiseen. Liikuntaneu-
voja Tiina Ylisiuruan kanssa 
yrittäjät treenaavat maanan-
taisin kello 16-17 Alarannan 
koulun salissa. 

Yhdistyksen aktiivinen jä-
sen Anna Turtinen kertoo, 
että liikuntaneuvojan voi 
kutsua myös työpaikalleen. 
Ylisiurua vieraili Päiväkoti 
Iitulassa ja tarkkaili hetken 

Iin Yrittäjillä on oma salivuoro Alarannan koululla maanantaisin. Tällä kertaa menossa keppijumppaa.

millaista fyysistä rasitusta 
hoitajat saavat lapsia nosta-
essa sekä muuta työtä teh-
dessä. Sen jälkeen hän antoi 
neuvoja miten lastenhoitajat 
pystyvät täsmällisesti huol-
tamaan kehoaan, niin että 
työnteko sujuisi helpommin 
eikä rasitusvammoja pääse 
tulemaan.

Ylisiurua on ollut liikun-

taneuvojana Iin kunnalla 
nyt muutaman kuukauden 
ja nauttinut työnsä vaihtele-
vuudesta. Hän antaa myös 
ravinto- ja liikuntaneuvon-
taa. 

Iin kunta tarjoaa kun-
talaisille ilmaista henki-
lökohtaista liikunta- ja 
ravintoneuvontaa. JK

Liikuntaneuvoja Tiina Ylisiurua neuvoo, että tietokoneen 
ääressä istumatyötä tekevän kannattaa useamman ker-
ran päivässä verrytellä. Helppoon työpisteen ääressä teh-
tävään liikesarjaan kuuluu kolme liikettä, jotka voi toistaa 
sarjana pari-kolme kertaa. Ensimmäisenä liikkeenä on rin-
tarangan avaus, jota pitää toistaa 10-20 kertaa.

Toisena liikkeenä on selän 
rullaus, jonka voi tehdä yh-
dellä kierroksella 2-5 kertaa. 
Rullaus avaa nikamia, jotka 
painuvat istuma-asennos-
sa.

Yhdellä kierroksella pai-
kallaan juoksua voi tehdä 
30-60 sekunnin ajan. Ristik-
käisiä raajoja liikuttamalla 
saa myös selkärankaan te-
hokasta kiertoa. 

näitä liikkeitä kannattaa tehä useamman kerran päivän mittaan ja lisäksi kannattaa venytellä niskaa ja ranteita.

• säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

Soita ja kysy!

TARVITSETKO TYÖVOIMAA? 
MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT

Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:
Sähkö ja kiinteistönhoitotyöt: puh. 040 526 8119
Rakennustyöt: puh. 045 634 1799

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.
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UUdet ikkUnat  
mittatilaUstyönä
Valmistamme ja tarvittaessa asennamme energiatehokkaat  
ii-ikkunat mittatilaustyönä juuri oikeanlaisiksi kotiisi.

Sinua palvelevat 

Jari Puurunen
puh. 040 516 4750

Piritta Oravainen
puh. 0400 901 592

Pohjoissuomalaista ammattitaitoa jo yli 50 vuotta   www.ii-ikkunatjaovet.com

POHJOIS- SuOmalaInen tekIJä

kySy myöS
remOnttI-
raHOItuSta

Aamupala klo 05.00 - 10.00
Lounas klo 10.30 - 15.00 
Pizzoja klo 22 saakka 
Pikaruokaa yötä päivää
Myös sauna käytössä yötä päivää!

Täyden palvelun liikenneasema

MeiLLä 
MYÖs 
VeikkaUs-
Piste!

neste kuivaniemi nelosParkki oY 
Kirkonkyläntie 7 A, 95100 KUIVANIEMI

Puh. 08-724 7125

Aitoa 

kotiru
okaa!

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

www.findoor.fi
findoor@findoor.fi • p. 020 8384 530

Liity jäseneksi

Ketju tukee R-kioskin tuoretta yrittäjää

Tämän vuoden aikana loputkin R-kioskit siirtyvät yrittäjävetoi-
siksi. Pasi Lunki aloitti Iin R-kioskissa yrittäjänä lokakuussa ja on 
viihtynyt mainiosti ihanien asiakkaiden ansiosta.

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HannU keHUs kY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

• Ylioppilaskuvaukset • Rippikuvaukset • Juhlakuvaukset

Valokuvaamo Salama
040 743 8373 | sorosentie 2, 91100 Ii 

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

Passikuvia paperisena 

ja sähköisenä

Lokakuun alussa Iin R-kios-
ki siirtyi ketjulta yrittäjä-
vetoiseksi yritykseksi ja 
puikkoihin saatiin Limingas-
ta kotoisin oleva Pasi Lunki. 
Hän on ensimmäistä kertaa 
itse yrittäjänä, mutta suvussa 
on paljon yrittäjiä, mikä hel-
potti uuteen hommaan ryhty-
mistä. Franchising-yrittäjänä 
ketjulta saatu tuki helpottaa 
yrittäjän arkea.

- Homma oli helppo ottaa 
haltuun kun minulla on pitkä 
tausta vähittäiskaupan puo-
lelta. Yrittäjä pääsee mukaan 
pienellä pääomalla, joten yri-
tysmuotona franchising-yrit-
täjyys on lähes riskitöntä, 
Lunki kertoo.

Iin R-kioski työllistää yh-
teensä kolme henkilöä. Paik-
ka on elinvoimainen ja ovi 
käy mukavaa tahtia, joten 
töitä saa tehdä reippaalla ot-
teella. Asiakkaatkin ovat 

kehuneet hyvää palvelua 
meillä, mihin varmasti vai-
kuttaa Lunkin sosiaalisuus 
sekä valloittava persoona ja 
iloinen henkilökunta.

- Olen tykännyt paljon Iis-
tä ja meillä on tosi kivat asi-
akkaat. Olen muuttamassa 
varmaankin jossain vaihees-
sa Iihin. Odotan myös innol-
la yhteistyötä paikallisten 
kanssa, ja minulle saa mie-
lellään tulla juttelemaan ja 
vinkkaamaan paikallisista 
kuvioista, Lunki toivoo.

Joka päivä kioskissa pais-
tetaan itse tuoreet pullat ja 
tuoretta kahvia keitetään aa-
musta iltaan. Lisäksi valikoi-
ma päivittäistavaroista tulee 
laajentumaan sekä valikoi-
maan tulossa on lämpöisiä 
hot-dogeja. Ärrältä löytyy 
myös Toto-pelipiste, jota asi-
akkaat hyödyntävät muka-
van ahkerasti. JK 
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As oy Iin Kirjala vietti har-
jakaisiaan perjantaina 13.3. 
Tilaisuudessa tutustuttiin ta-
loon ja kuultiin tervehdyspu-
heet Iin Fasadi Oy:n Pekka 
Seppäseltä, kunnanjohtaja 
Markku Kehukselta, työpääl-
likkö Esa Kankaalalta sekä 
Oulun Arvokiinteistöt Oy:n 
Osmo Mertalalta.

Harjakaisissa tutustuttiin puukerrostaloon

Harjakaispäivänä puukerrostalon katolla liehui komeasti suomen lippu. Rakennuksen itäpäädyssä (kuvassa vasemmalla) 
on tulevaisuudessa sisäänkäynti kunnan hammashoitolaan.

Neljäkerroksisen puuker-
rostalon on määrä valmistua 
kesällä, ja pihatöiden osalta 
syksyllä. Rakennuksen alim-
paan kerrokseen tulee Iin 
kunnan hammashoitola ja 
muihin kerroksiin yhteensä 
15 huoneistoa.

- Olemme etsineet viisi 
vuotta paikkaa kunnallisel-

le hammashoitolalle ja tämä 
on sijainniltaan kuntalaisilla 
erinomainen paikka asioida. 
Yhteistyö hankkeen tiimoilta 
on sujunut kuntaan hyvin ja 
rakentamisen ripeyttä on ol-
lut mielenkiintoista seurata. 
Tällainen hanke tällaisena ai-
kana ansaitsee hatunnoston: 
tämä jos mikä tukee kunnan 

Työpäällikkö Esa Kankaala Iin Fasadi Oy:ltä kertoo, että työ 
etenee aikataulussa. Hän kertoi avuliaasti rakennuksen 
teknisiäkin yksityiskohtia kiinnostuneille kävijöille.

Harjakaisissa väki pääsi tutustumaan lähemmin tuleviin 
hammashoitolan tiloihin. Hoitohuoneet sijoittuvat tämän 
käytävän molemmin puolin. Myös ensimmäisiin asuinker-
roksiin pääsi tutustumaan.

strategian eri pisteitä, Kehus 
kiitteli puheessaan.

- Saamme olla edistämäs-
sä valtiovallankin kuulut-
tamaa puurakentamista ja 
tämänkin projektin toivom-
me houkuttelevan uusia toi-
mijoita alalle sekä edistävän 
puurakentamista. Olen etu-
oikeutettu saadessani olla 

pääkallopaikalla tällaises-
sa projektissa. Valtaosa teki-
jöistä on paikallisia ja kaikille 
suuri kiitos, sanoi Esa Kan-
kaala puheessaan. 

-Puukerrostalohanke on 
merkki siitä että kylällä on 
elämää ja uskotaan huomi-
seen. Rakennuksen nou-
seminen kaunistaa myös 

taajaman kuvaa, ja tätä kes-
keisemmälle paikalle Iissä ei 
voikaan rakentaa. Muutama 
asunto on vielä myymättä, 
mutta kysyjiä on ollut muka-
vasti, Mertala kertoo. JK

Hernekeittoa tarjoilemassa oli Iin Yrit-
täjät ry, ja keitto lisukkeineen maistu-
kin useille kymmenille kävijöille.

Tonttimarkkinoinnin päätempaus Rakentajamessuilla
Pohjois-Suomen Messut 
järjestää Rakentajamessut 
seuraavaksi Oulussa, Ou-
luhallissa 17.-19.4.2015. 
Myös Iin kunta on paikalla 
oman messuosastonsa kans-
sa. Messuilla esitellään kun-
taa yleisesti, markkinoidaan 
tontteja ja esitellään mah-
dollisuuksia vapaa-ajan asu-
miseen. Lisäksi esillä on 
matkailuasiaa liittyen Kunin-
gasjätkä-tapahtumaan sekä 

Kuivaniemen Pitäjämarkki-
noihin.

Iin kunnan tekninen joh-
taja Markku Vitikka kertoo, 
että rakentajamessut ovat 
Iin tonttimarkkinoinnin pää-
tempaus vuosittain.

- Iissä on rakentajille hy-
viä ja monipuolisia tontte-
ja tarjolla. Uusin ja suurin 
kaava-alue on Iin keskustaa-
jaman eteläosassa oleva Lies-
harjun alue, jossa on vapaita 

tontteja noin kuusikymmen-
tä. Lisäksi messuosastolle 
myös yksityiset tontinmyy-
jät saavat tuoda esitteitään 
jaettavaksi kävijöille. Kysyn-
tä on ollut rauhallista mut-
ta piristystä on havaittavissa 
rakennuslupien kyselyssä, 
Vitikka toteaa.

Joitakin tontteja löytyy li-
säksi Alarannalta, Tikka-
senharjulta, Kuivaniemen 
asemakylältä ja Olhavasta. 

Rauhallisuudesta ja meren 
läheisyydestä nauttiville löy-
tyy tontteja Kaakkuriniemes-
tä. Tarjolla olevilla tonteilla 
on kunnallistekniikka pää-
osin valmiina. Tontteja sekä 
myydään että vuokrataan ja 
hinnat vaihtelevat alueittain. 
Tonttitarjontaan voi tutustua 
Iin kunnan www-sivuilla.

Rakentajamessuilla on 
esillä myös muutamia iiläi-
siä yrityksiä. Esimerkiksi 

Iin Puujalostus Oy ja Mira-
na Finland. Miranan messu-
osastolla on esittelyssä 
italialaisen Thermorossin 
tuotteita, kuten varaava puu-
hella ja pyöreät keraamiset 
puu- tai pellettitakat. Erikoi-
suutena mukana ovat puuta-
kat ja takkasydämet, joilla on 
ikuinen takuu.

Iin Puujalostus Oy eli tu-
tummin paikallisille Ii-ikku-
nat ja ovet joka valmistaa, 

toimittaa ja asentaa laaduk-
kaat kotimaiset ikkunat uu-
dis- ja saneerauskohteisiin. 
Yritys on merkittävä paikal-
linen työllistäjä, jolla on pit-
kät perinteet. Vuonna 1962 
perustettu yritys toimii edel-
leen perhevetoisesti.



IILÄINENnro 1/2015 9

Lauantaina 21.3. Iin Rantakesti-
lässä järjestettiin Lumivalkeat ta-
pahtuma, josta nauttimaan pääsi 
erittäin runsaslukuinen yleisö. 
Aurinko valaisi ja lämmitti raik-

kaan kevättalven päivän tapah-
tumaa.

Tapahtuma järjesty Ii-insti-
tuutin johdolla ja mukana olivat 
myös Iin Meriseura ry, Iin Ka-

lamiehet ry, Lions Club Ii, Lions 
Club Ladies, Alarannan koulu 5. 
luokka, Ylirannan ratsutila, Ii-
seudun Kelkkailijat ry, MLL Ii ry, 
Iin Urheilijat ry, Iin Näyttämöyh-

distys ry, Olhavan seudun kehit-
tämisyhdistys ry, Osuuskunta 
Team kala, Iin Micropolis Oy ja 
Rannikon Hevosseura ry.

Eduskuntavaalit saivat usei-

den puolueiden edustajat liiken-
teeseen tapahtumaan. Istuvista 
kansanedustajista paikalla vierai-
livat Pirkko Mattila, Risto Kallio-
rinne ja Mirja Vehkaperä. JK

Aurinko lämmitti Lumivalkeiden osallistujia

Iin kunnanmestaruuspilikkejä kisattiin useissa eri sarjoissa, joista jo-
kaisessa pääpalkintona satasen lahjakortti Iin Kärkkäiselle.

Liukurimäkikisassa kaikki palkittiin.Ponikärryajelu lapsille oli yhtä suosittu akti-
viteetti kuin ennenkin.

usealla eri pisteellä oli runsaat tarjoilta-vat. Lions Ladyt tarjosivat kahvia ja pik-kupurtavaa sekä arvontaa.
Maskottinalle jakoi mitaleja liuku-

rikisaan osallistuneille.
Taikuri Roope esiintyi useamman kerran 
päivän aikana.

Puolueellisen pulkkakisan avasi virallisista puolueista poikkeava Los Karvakuonojen Karvakuonopuolue.

Juontajana oli paikallisille tuttu stella Pel-

le, joka myös hauskuutti lapsia erilaisilla 

leikeillä.

Los Karvakuonosit leikittivät lapsia ja touhusivat tapahtuma-alueella piristä-en meininkiä.

Anna Turtinen oli mukana viime syyskuussa suomalaisen Yrittäjän päivänä Iin Yrittäjien 
toritapahtumassa.

Iin Yrittäjien pitkäaikaisena 
jäsenenä ja puheenjohtajana-
kin toiminut Anna Turtinen 
täytti 60 vuotta. Juhlat pidet-
tiin perheen kesken. Turtinen 
naurahtaa, että muutama 
vuosi sitten tehty amma-
tillinen nuorennusleikkaus 
pitää hänet virkeänä. Tuol-
loin hän vaihtoi päätyönsä 
maalausurakointiliikkeestä 
oman päiväkodin pyörittä-
miseen. Iitulan päiväkoti toi-
mii Kauppatiellä.

- Minä en pidä tätä bis-
neksenä, vaan elinkeinonani 
ja hyvä kun samalla voin tar-
jota elinkeinon neljälle muul-
le. Tähän ammattiin täytyy 
olla kutsumusta ja tietynlai-
nen moraali. Samalla olen 
oppinut toisenlaisen, peh-
meämmän, asenteen liiketoi-
mintaan, Turtinen kertoo.

Ammatillinen nuorennusleikkaus pitää virkeänä
Anna Turtinen 60 vuotta:

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. Päiväkodin perus-
taminen oli ikään kuin paluu 
juurille kasvatustyön pariin, 
sillä ennen yrittäjyyttään hän 
toimi seurakunnalla vastaa-
vana lastenohjaajana. JK

Turtinen vaihtoi päätyönsä 
maalausurakointiliikkeestä 
oman päiväkodin pyörittä-
miseen muutama vuosi sit-
ten.
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Pohjoinen  
            ääni

Pirkko Mattila

pirkkomattila.fi

123

kansanedustaja

perheenäiti
poliisi
päättäjä

www.millakynkaanniemi.fi

Milla
102

“Arjen turvallisuuden asialla”
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Teologian maisteri, kapteeni evp.

Pohjoisen
ihmisen puolesta.

SISUKAS

45

Palkasta toimeentulevien 
ääni kuuluviin
Verot Suomeen ei vero-
paratiiseihin
Työntekemisen on oltava 
aina kannattavaa

SARI HALONEN

48 v.
Äiti 
Luottamusmies
Ins., DI

SISUKAS

  Olen saanut vuosien aikana 
monipuolista kokemusta yrittäjänä ja 
oululaisena päättäjänä. Uskon, että 

kokemukselle on käyttöä Oulun, 
Pohjois-Suomen ja koko maan 

asioiden hoitamisessa.  
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WWW.RIIKKAMOILANEN.FI 
riikka@riikkamoilanen.fi, p. 050 4628 026
Riikka Moi -kampanjatoimisto auki 8.4.2015-18.4.2015 
klo 11-13 ja 16-18, Asemakatu 9, Oulu

Seuraa Riikkaa:

68

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Kolmekymmentä vuotta toi-
minut legendaariseen Ne-
los-Grilliin tuli tammikuussa 
uudet yrittäjät; Riikka Lii-
kavainio ja Juha Mustonen. 
Useaan otteeseen vuosien 
varrella ilmettään ehosta-
nut grilli on nyt muuttunut 
diners-tyyliseksi pikaruoka-
paikaksi, joka hyödyntää lä-
hellä tuotettuja raaka-aineita.

– Meiltä saa reilua ja 
rehtiä ruokaa paikan-
päällä nautittavaksi tai 
mukaan otettavaksi. Esimer-
kiksi Hampurilaissämpy-
lät tulevat Putaan Pullasta 
Haukiputaalta ja jauheliha-
pihveissä käytetään 100 pro-
senttisesti kemiläistä Röngän 
tilan naudan jauhelihaa. Li-
säksi kasvikset pilkotaan 
omin kätösin ja majoneesi-
kastikkeet valmistetaan itse, 
yrittäjä Riikka Liikavainio 
kertoo.

Perheyrityksenä toimivan 
grillin sisustusta on muokat-
tu perusgrillistä poikkeavas-
ti enemmän diners-tyyliseksi 
ja muutostyö tulee jatku-
maan. Sisustuksesta löytyy 
hauskoja amerikkalaistyyli-
siä ja värikkäitä yksityiskoh-
tia.

– Haaveissa on joskus 
saada mukaan myös aito ju-
keboksi, mutta sellainen si-
sustuselementti tuntuu 
uudelle yrittäjälle turhan 
tyyriiltä, Liikavainio naures-
kelee.

Kesää varten Nelos-Gril-
lin terassi laitetaan uuteen 

Uudistunut Nelos-Grilli 
hyödyntää lähiruokaa

uskoon ja myös julkisivun 
ehostusta on luvassa. Teras-
sille on tulossa muun muas-
sa kesäkeittiö.

Riikka Liikavainio 
on syntynyt Muonios-
sa ja äitiyslomalla oleva 
kätilöopiskelija Oulun am-
mattikorkeakoulusta. Yri-
tyksen nettisivulla häntä 
leikkisästi luonnehditaan 
”länkisääriseksi lappilaisek-
si”. Hänen avopuolisonsa, 
”junan tuoma” Juha Mus-
tonen, on syntynyt Tuusu-

lassa ja hänellä oli aiemmin 
kaksi ravintolaa Jyväskyläs-
sä ja yksi myös Tuusulassa. 
Sittemmin hän on tehnyt ki-
vipuolen töitä ja rakennus-
ten entisöintejä ennen Iihin 
tuloaan. Perheeseen kuuluu 
myös kahdeksan ja puolen 
kuukauden ikäinen Leo-poi-
ka, jolla on viimeinen sana 
perheen aikatauluista päätet-
täessä.

asko Kurki
Kuvat Jenny Kärki

sisustus on suloinen ja diners-tyylinen ja siihen kuuluu värikkäitä, jenkkiläisiä yksityis-
kohtia.

Vuonna 2005 nelos-grilli sai pinkin ulkopinnan ja siitä on pidetty tähänkin saakka. Ensi ke-
sänä on luvassa julkisivun ehostusta ja terassin rakentaminen.

Riikka Liikavainio kertoo, että valikoimassa suositaan lä-
hellä tuotettuja raaka-aineita. 

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

lIItY 
JÄSeNeKSI!

Koulutettu personal trainer/
ravintovalmentaja  

Anu Suotula
044-5577677

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

KUNNOSTAMO

Kesäksi kuntoon 
-painonhallinta-

ryhmä alkaa iissä 28.4.
Vielä tilaa, ilmoittaudu mukaan!

Kahvakuulatreenit 
rysällä ma klo 18-19.
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Heti yrittäjyytensä alussa Outi Kantola liittyi Iin yrittäjäyhdis-
tykseen: ”saa hyvät edut, tukea verkostosta, tietoa yrittäjyy-
destä ja lähtee sana myös kiirimään paremmin” Outi toteaa.

Yrittäjänä saa olla
itsensä pomo

Maaliskuussa Kauneushoi-
tola Outilla tuli täyteen yksi 
vuosi toimintaa. Outi Kantola 
kertoo, että kosmetologikou-
lutukseen jo sisältyi paljon 
tietoutta yrittäjyydestä. Hän 
on löytänyt hyviä puolia yrit-
täjyydestä: saa olla itsensä 
pomo ja helpottaa omaa ar-
kea, kun voi suunnitella ajan-
käyttönsä itse.

- Tykkään tosi paljon työni 
tekemisestä, mutta yrittä-
jyydessä on jonkin verran 
haasteita. Esimerkiksi mark-
kinointi vie paljon aikaa, ja 
siinä pitää osata miettiä mikä 
ihmisiä kiinnostaa. Nyt opis-
kelen nettimarkkinoinnista 
itseopiskeluna, joka haastaa 
ajattelemaan markkinoinnin 
näkökulmia, Kantola kertoo.

Aikaisemmin Kanto-
la työskenteli muun muas-
sa elektroniikkatuotannossa 
ja lisäksi hän ollut pitkään 
kotiäitinä. Vuonna 2014 hän 
valmistui kosmetologiksi ja 
koulutukseen kuului pitkä ja 
hyvä harjoittelujakso koulun 
omassa hoitolassa. Antoisan 
harjoitteluajan vuoksi Kan-
tola uskalsi lähteä yrittäjäksi 
heti valmistuttuaan. Valtaosa 
kosmetologeista työllistävät-
kin itsensä yrittäjinä. Pienes-
tä tytöstä saakka hän haaveili 
omasta liikkeestä, vaikkapa 
kampaajana, joten polku so-

pii hyvin myös haaveisiin.
Palveluvalikoimaan kuu-

luu kosmetologipalvelut jal-
ka-, käsi- ja kasvohoidoista 
ihokarvojen sokerointiin sekä 
meikkauksiin. Hän tekee eri 

hoitoja tarvittaessa myös ko-
tikäynneillä. Jonkin verran 
Kantola tekee yhteistyötä  ka-
verinsa mallitoimiston kans-
sa, jonka kuvauksissa hän on 
käynyt maskeeraamassa. JK

TuuliWatti kehittää ja rakentaa 
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi
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Iin seurakunnan perhetyöntekijä Elisa Suikka on tullut ta-
kaisin sorvin ääreen pitkältä opintovapaalta. Hän vietti 
kaksi ja puoli vuotta opiskellen yhteiskuntatieteitä Lapin 
yliopistolla ja sai tulla tuttuun virkaan takaisin kuukausi 
sitten. Alun perin hän aloitti Iin seurakunnassa 2006.

- Tykkään opiskelusta todella paljon, mutta nyt kun 
sain muutaman vuoden istua ja kirjoittaa gradua niin oli 
erittäin levollinen mieli tulla takaisin töihin. Gradussani 
käsittelin sitä miten sosiaalityöntekijä tekee parisuhdetyö-
tä ja miten vanhemmuus muuttaa parisuhdetta. Aihee-
seen sain eväitä myös tästä työstä ja se kiinnostaa minua 
edelleen. Nyt on mukava tulla takaisin kirjoituspöydän 
äärestä. Tässä työssä on hyvä olla, kertoo Elisa.

Hänen tekemänsä työ on matalan profiilin ja helposti 
lähestyttävää perhetyötä. Hän järjestää perhekerhoja Iissä, 
Kuivaniemellä ja Oijärvellä. Kerhot kokoavat lapsia van-
hempineen sekä isovanhempineen.

- Helmi-hetkiä on paljon, esimerkiksi silloin kun saan 
pitää vauvaa sylissä ja auttaa vanhempia sillä aikaa, kun 
he keventävät mieltään vertaistukitilanteessa. Joku nuo-
ri äiti sanoi myös hauskasti, että sinä pidät meidän äitien 
mielenterveydestä huolta, Elisa naurahtaa.

Lisäksi hän tekee kotikäyntejä lapsiperheisiin sekä 
pyynnöstä että oma-aloitteisesti. 

- Itselleni kotikäyntien tekeminen on luontevin tapa tu-
tustua perheisiin. En ole viranomaisasemassa ja olen vaiti-
olovelvollinen, joten pyrin olemaan ihminen, jonka kanssa 
voi aidosti puhua mistä vain. Tämä on yksi väylä saa-
da apua tarvittaessa tai ihan vain keskusteluseuraa nor-
maalin elämän keskelle. Haluamme, että perheet kokevat 
yhteydenottokynnyksen olevan matala. Minulle on kun-
nia-asia saada kutsu kotikäynnille. 

Kuten perhekerhotkin, kaikki seurakunnan toimet ovat 
maksuttomia, poikkeuksena jotkut leirit ja retket, joista 
voi olla pieni maksu. Tarvittaessa diakoniatyö voi avustaa 
retkikuluissa. Perhekerhot ovat avoimia kaikille ja Face-
bookista löytyy tarkemmin tietoa kokoontumisista haku-
sanalla Iin seurakunnan perhetyö. JK

Tänäkin pääsiäisenä Iin seu-
rakunnassa päästiin mukaan 
vaeltamaan Jeesuksen jalan-
jäljissä Pääsiäisvaelluksella. 
Matkalla kuljetaan raamatun 
kertomusten tapahtumapai-
koissa Jeesuksen jalanjäljis-
sä ja eläydytään pääsiäisen 
ajan tunnelmiin. Kovasti ty-

Helposti lähestyttävää 
perhetyötä suurella

Pääsiäisvaelluksella Jeesuksen jalanjäljissä

kätty tapahtuma tarjosi jäl-
leen jännitystä varsinkin 
perheen pienimmille, mutta 
katsomassa kävi myös vart-
tuneempia sekä koululais-
ryhmiä. Matkalla laulettiin 
myös tuttuja pääsiäisajan 
virsiä.

Tällä kertaa oppaana oli 

Jeesuksen opetuslapsi Mat-
teus, jota esitti kappalainen 
Matti Kinnunen. Hän ker-
toi tarinaa vaelluksen koh-
teissa, jotka oli rakennettu 
seurakuntatalolle. Matkal-
la eläydyttiin Jeesuksen 
kärsimyksiin, tarinoihin: Je-
rusalemiin saapumisesta 

palmusunnuntaina, viimei-
sestä ateriasta, koettelemuk-
sista Getsemanen puistossa 
ja surusta Golgatan juurel-
la. Kaikki päättyi kuitenkin 
riemuun luolan suulla, mis-
sä enkeli ilmoitti Jeesuksen 
ylösnousemuksesta. JK

Pitkäperjantaista 
pääsiäiseen!

Palmusunnuntaina Jeesus mat-
kusti aasilla ratsastaen Jerusa-
lemiin, jossa väki tervehti häntä 
levittämällä palmunlehtiä hänen 
tielleen ja heiluttamalla niitä. Je-
rusalemin väkeä edustamassa 
Hilja Paukkeri.

Öljymäen rinteelle Getsemanen puutarhaan Jeesus vetäytyi 
opetuslapsineen pääsiäisaterian jälkeen. siellä Juudas Iskariot 
kavalsi Jeesuksen tämän kiinniottajille.

Jeesus tuomittiin kuolemaan ja hänet ristiinnaulittiin 
Golgatalla kahden muun tuomitun kanssa. Koettele-
musten muistoksi vietetään pitkäperjantaita, jolloin 
voi muistella myös kärsimysten kautta Jeesuksen te-
kemää sovitustyötä. 

Vaellus ei päättynyt pitkäper-
jantain pimeyteen Golgatal-
le, vaan luolan suulla saatiin 
kuulla ilosanomaa Jeesuksen 
ylösnousemuksesta. Matti 
Kinnusen kertomusta kuun-
telemassa Haminan koulun 
esikoululaisryhmä.

Kuukauden vaihteessa vietimme hiljaista viikkoa ja pää-
siäisen juhlaa. Hiljaisen viikon sanoma kertoo Jeesuksen 
kärsimystiestä, aina sinne Golgatan ristinkuolemaan saak-
ka. Seurakunnassa tuota tietä kuljettiin pääsiäisvaelluksen 
kautta. Seurakuntatalolle rakennettiin kärsimystien eri 
pisteen elävöittämään hiljaisen viikon sanomaa. Vaellus 
kulki palmusunnuntain riemusaaton kautta kiirastorstain 
pääsiäisaterialle. Sieltä matka jatkui Getsemanen puutar-
han kautta tuomion eteen ja Golgatan ristille saakka.

Pääsiäisvaellus ei kuitenkaan pysähdy Golgatalle, vaan 
se johtaa meidät tyhjälle haudalle pääsiäisen ilosanoman 
äärelle. Tuo vaelluksen sanoma on hyvin puhutteleva. 
Vaellus kuvineen ja lauluineen koskettaa meitä hyvin sy-
vältä.

Usein tuntuu kuitenkin siltä, että vaelluksemme pysäh-
tyy mielissämme pitkäperjantain pimeyteen. Kuitenkaan 
hiljaisen viikon sanoma ei ole pimeys vaan valoa ja ilo, 
joka Jeesuksen Vapahtajamme ylösnousemuksesta lois-
taa mielle kaikille. Siksi saamme vaeltaa perille asti. Jee-
sus kärsi ristinkuoleman, että me saamme synnit anteeksi. 
Saamme rauhan sydämeen. Hän myös ja ennen kaikkea 
voitti kuoleman ja ylösnousemuksellaan avasi meille tai-
vaan - - iankaikkisen elämän oven. ”Kristus nousi kuol-
leista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville 
elämän antoi.” Tästä sanomasta me saamme iloita.

siunattua kevättä toivottaen
Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra, Iin seurakunta
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Kokemusta, asiantuntemusta eduskuntaan!

NIIlO KEräNEN
Sinunkin äänelläsi!

Suomi on saatava kuntoon, 
ihmisille hyväksi asua ja elää!

lääkäri, lääkintöneuvos, veteraanikansanedustaja

Lähihoitaja, insinööri ja perheenäiti.

sanna stenius
eduskuntaan

Pohjoisen asialla, mukaan vaikuttamaan!

148
sanna.stenius@gmail.com | 040 534 0497

Kotisivu: ehdokas.vasemmisto.fi/sannastenius

Lapsiperheille 
mahdollisuus kodinhoitajaan. 

Vanhuksille 
hyvää hoitoa. 

Harva-alueiden 
palvelujen ja yritysten säilyttäminen.

Luontoarvot
vapaan Iijoen säilyttäminen

LÄHELLÄ SYDÄNTÄ:

Oulun, Pudasjärven, Iin ja
Kemi-Tornion talousalueilla

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

info@kylmakomppania.fi
Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

puh. 020 755 8560

Yrittäjäehdokkailta eväitä 
yrittäjyyden tukemiseen

Esittelemme Iiläisessä tiedossamme olevat yrittäjätaustaiset kansanedustajaehdokkaat, jotka ovat 
myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjiä. Jokainen heistä sai kertoa omasta yrittäjyydestään 

sekä vastata myös kysymykseen, millä eväillä pk-yrityksien asemaa voitaisiin parantaa.

SuorItAMMe JAtKuvAA
MetAllIroMuN KerÄYStÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MeiLtä MYÖs rOMUtUstODistUkset 
Ja rekisteristä POistO

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, uTaJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

virallinen metalliromun kierrätys.

LVI-Lalli Oy

Heikki 0400 280 865
Jukka 0400 968 369

  Marko Hoikkaniemi,  
  RKP, sit.
Marko Hoikkaniemi on palk-
katyönsä ohessa sivutoimi-
nen yrittäjä ja tarkoituksena 
olisi lähitulevaisuudessa os-
taa yritystoiminta, jolla voi-
si työllistää itsensä vaikkapa 
hotelli-, ravintola- tai kau-
pan alalla. Hoikkaniemen 
mukaan yrityksien vaihta-
miseen, myymiseen ja osta-
miseen pitäisi olla nykyistä 
parempi käytäntö. Yrityksi-
en hintaan vaikuttaa liiaksi 
tunteet ja myyjän pitäisi ot-
taa enemmän vastuuta väli-
tyksen onnistumisesta.

- En usko enää startti-
rahakäytäntöön, se on ai-
kansa elänyt ja työllistää 
paljon käsittelijöitä. Kan-
natan niin sanottua yrittä-
jyyspäivärahaa, joka koskisi 
nimenomaan pieniä yrittäjiä. 
Jotkut pienyrittäjät tienaa-
vat vähemmän kuin työt-
tömyyspäivärahaa saavat. 
Yrittäjyyspäiväraha toisi pie-
nituloisille yrittäjille turvaa, 
vakautta ja sitä kannattaisi 
ainakin kokeilla. Lisäksi pe-
rintöveron poisto helpottaisi 
yrityksien jatkuvuutta.

  Jarmo Husso, Kok.
Tekstiililiikkeen johdos-
sa pitkän uran tehnyt Jarmo 
Husso on leipätyöstään eläk-
keellä. Työnsä ohella on hän 
kouluttanut vuodesta -87 yri-
tysten johtajia sekä henkilö-
kuntia ja sitä työtä hän jatkaa 
edelleen yrityksensä puit-
teissa. Urallaan Husso on tu-
tustunut yli 600 pk-sektorin 
yritykseen, eli yrittäjän haas-
teet ja arki ovat tuttuja.

- Vuodesta 2008 aino-
astaan pk-yritykset ovat 
kyenneet lisäämään työnteki-
jöidensä määrää. Haluamme 
lisää työpaikkoja, joten pk-
yrityksien työmarkkinoille 
pitäisi luoda omat pelisään-
nöt. On mieletöntä, että kol-
men henkilön putkiliikkeellä 
on samat säännöt kuin isoilla 
tehtailla. Suhteutuksen voi-
si tehdä tietyn liikevaihto-
tason tai henkilöstömäärän 
perusteella. Yksinyrittäjän 
suurin pelko liittyy ensim-
mäisen ulkopuolisen työn-
tekijän työllistämiseen ja se 
pelko on ennen kaikkea hen-
kinen, mutta myös taloudel-
linen. Siksi ensimmäisien 
työntekijöiden työnantaja-
kustannuksia pitää helpottaa 
liukuvasti. Yritysverotuk-
sessa haluaisin kokeilla Vi-
ron mallia, jossa yrityksen 
tuloa verotetaan vasta kun 
tulot nostetaan yrityksestä 
ulos. Tämä kannustaisi eri-

tyisesti pienien yrityksien 
ensimmäisiä ja raskaimpia 
investointeja.

  Päivi Iivonen, SDP
Iivonen toimii sivutoimise-
na yksinyrittäjänä myyden 
sisustustuotteita ja järjes-
tää tuotteiden esittelytilai-
suuksia. Leipätyötään hän 
tekee tällä hetkellä TE-kes-
kuksessa työnvälityksen asi-
antuntijana, mutta haaveita 
ja suunnitelmia suuremman 
mittapuun yrittäjyydestäkin 
on.

- Pk-sektorilla on paljon 
enemmän yrityksiä ja työ-
voimaa kuin suurien yrityk-
sien joukossa. Parannettavaa 
on, kuten yrittäjien sosiaa-
liturva ja työttömyysturva. 
Erikokoisia yrityksiä kohdel-
laan epäoikeudenmukaises-
ti, mistä kertoo esimerkiksi 
työntekijän vanhemmuuden 
kustannukset. Ne voivat olla 
pienen yrityksen tuloihin 
nähden merkittävät. Isom-
mat yritykset pystyvät pa-
remmin varautumaan jopa 
useiden tuhansien eurojen 
maksuihin, pieni yritys saat-
taa kaatua tai joutua turvau-
tumaan lainaan tilanteessa, 
jossa naispuolinen työntekijä 
saa lapsen. Asiaan puuttumi-
nen vähentäisi myös nuorien 
naisien syrjimistä työmarkki-
noilla.

  Tomi Kaismo, Kok.
Vuodesta -98 yrittäjänä toi-
mineen Tomi Kaismon 
toimialaan kuuluu sijoitta-
minen, ja sitä kautta monen 
alan yritykset ovat tulleet hä-
nelle tutuksi. Kaikista poli-
tiikan sektoreista erityisesti 
yrittäjyyden tukeminen on 
lähellä hänen sydäntään: li-
sää yrityksiä tarvitaan sekä 
nuoriakin yrittäjiä.

- Olen työssäni nähnyt 
miten paljon väkeä siirtyy 
eläkkeelle ja heidän seuraa-
jansa ovat haastavan tilan-
teen edessä. Jos yrityksen 
omistajanvaihdos tehdään 
perinnön kautta, niin pää-
töksestä ei saisi rankaista 
uutta yrittäjää. Perintöveroa 
en ottaisi kokonaan pois, sil-
lä se olisi kallis paukku tässä 
taloustilanteessa. Vero voisi 
realisoitua esimerkiksi siinä 
vaiheessa jos uusi omistaja 
haluaakin myydä yrityksen.

- Uusissa yrityksissä en-
simmäisen työntekijän palk-
kaamista pitäisi helpottaa, 
esimerkiksi laskemalla työn 
sivukuluja ensimmäisen 
vuoden osalta. Turhaa sään-
nöstelyä ja byrokratiaa pitäi-

si myös karsia, ja yrittäjien 
pitäisi itse saada päättää mil-
loin pitää liikkeensä auki.

  Riikka Moilanen, Kesk.
Riikka Moilanen omistaa uk-
kinsa perustaman Pauli Moi-
lanen Oy:n, joka on palo- ja 
työturvallisuusyritys, joka 
työllistää kahdeksan hen-
kilöä. Moilanen on kaksi 
vuotta ollut Oulun kaupun-
ginhallituksen puheenjoh-
tajana, joten päivittäiseen 
yrityksen työntekoon hän ei 
ole ehtinyt osallistua muuta 
kuin toimitusjohtajan töiden 
ja henkilöstöasioiden paris-
sa.

- Entistä kiivaammin pi-
täisi saada lisää pk-yrityksiä, 
sillä kaikki mittarit osoitta-
vat, että juuri pk-yrityksistä 
on irtisanottu vähiten väkeä 
näinä vaikeinakin aikoina. 
Yrittäjyyttä voisi tukea esi-
merkiksi rahoittamalla niitä 
vaiheita, joissa yritys perus-
tetaan ja sukupolvenvaih-
doksessa. Työn tekemisestä 
ja tarjoamisesta pitäisi tehdä 
halvempaa ja karsia sitä val-
tavaa byrokratiaviidakkoa, 
johon yrittäjä törmää päivit-
täin. Kaikki yrittäjyyden pal-
velut pitäisi löytyä yhden 
luukun periaatteella.

  Tuula Mustonen, Kok.
32 vuotta fysioterapia-alan 
yrittäjänä toiminut Tuu-
la Mustonen on onnistunut 
pitkän yrittäjyytensä aikana 
kasvattamaan kahden naisen 
voimin perustetun yrityksen 
12 henkilöä työllistäväksi 
yritykseksi. Lähivuosina oli-
si tarkoitus löytää nuori ja in-
nostunut jatkaja yritykseen. 
Alajärjestön hallituksessa 
hän on tehnyt edunvalvon-
tatyötä, jonka suurimmaksi 
huoleksi on noussut pienten 
yrityksien asema sote-uudis-
tuksessa:

- On tärkeää että pienet-
kin yritykset huomioidaan 
ja lähipalveluiden tuottami-
nen turvataan. Vaarana on 
että julkinen sektori tuottaa 
palvelunsa joko itse tai os-
taa hallinnollisista syistä pal-
velut vain isoilta ketjuilta. 
Kannatan palveluseteliä, asi-
akkaan valinnanvapautta tai 
pienet yritykset huomioivaa 
kilpailutusta.

  Mikko Salmi, SDP
Mikko Salmi on paitsi pasto-
ri, hän on myös radiojuonta-
ja, kunnallispolitiikasta sekä 
seurakunnan luottamusteh-
tävistä tuttu ja lisäksi vie-

lä muusikko. Vuonna 2012 
hän perusti yrityksensä Sie-
lun Soundi, joka antoi hä-
nelle mahdollisuuden tehdä 
hengellistä työtä digitaalises-
sa mediassa.

- Yritystoiminnan edelly-
tyksiä pitää parantaa liiallis-
ta sääntelyä purkamalla ja 
laskemalla arvonlisäveroa. 
Myös panostus luovaan ta-
louteen tuo tulevaisuudessa 
suomalaisille töitä. Pohjoi-
nen Suomi tarvitsee äänek-
käitä puolestapuhujia ja 
uskon, ettei homma jää ai-
nakaan äänijänteistä kiin-
ni. Lisäksi aavistelen, että 
yhteiskunta on jatkuvas-
ti menossa eriarvoisempaan 
suuntaan. Tätä trendiä vas-
tustan jyrkästi. Köyhiltä 
leikkaaminen rikkoo yhteis-
kuntarauhan ja sen jälkeen 
olemme kansakuntana to-
della pulassa. Tuloerot ovat 
viime vuosina kasvaneet 
Suomessa huimasti ja tiedot 
varallisuuden kerääntymi-
sestä ovat heikot. Sen vuoksi 
varallisuusvero on palautet-
tava viipymättä.

  Tapio Siekkinen, SDP 
Vuonna -91 Siekkinen perusti 
vaimonsa kanssa lastensuo-
jelualan yrityksen Ojantaka-
sen Perhekodin Pulkkilaan. 
Kolme vuotta sitten sukupol-
venvaihdoksella yritys siirtyi 
vanhimman tyttären omis-
tukseen, mutta Siekkinen on 
edelleen vahvasti taustavoi-
missa. 20 henkilöä työllistävä 
yritys toimii erittäin kilpail-
lulla alalla ja Siekkisen mu-
kaan erityisesti lainlaatija on 
kurittanut alaa säädöksillä. 
Säädöksiä vähentämällä saa-
taisiin pk-yrittäjyys laajem-
minkin nousuun.

- Lamasta vouhkaaminen 
pitää lopettaa ja alkaa töi-
hin. Pk-yritykset voivat nos-
taa meidät lamasta ja vientiä 
pitää parantaa. Ensimmäi-
sen työntekijän palkkaamista 
helpottamalla pk-yrityksiin 
saadaan helposti satatuhat-
ta uutta työpaikkaa, mut-
ta tämä vaatii valtiovallan 
toimia. Suomessa valtaosa 
viennistä on vain sadan suu-
rimman yrityksen harteil-
la, joten vientiä pitäisi lisätä 
myös pienempien yrityksien 
keskuuteen. JK
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• Energiatehokkaat ja yksilölliset
valmiskodit laatua arvostaville
yli 25 vuoden
kokemuksella. TILaa

UUSImmaT 
TaLO-

kIRJaT

TIKKAseNHArjuN uPeA, 4 MAKuuHuONeeN 
MYYNTIKOHde ON vALMIsTuNuT.

vArAA esITTeLYAIKA TYYLIKKÄÄseeN KOTIIN!

Joku Paikallinen Pubi avasi keittiön
– nyt sieltä saa purtavaakin!

Yksi Iin Yrittäjät ry:n uu-
sista jäsenistä on virallisel-
ta nimeltään JVPP-Pub Oy, 
mutta monille varmasti pa-
remmin tuttu Joku Paikalli-
nen Pubi -nimellä. Samassa 
liiketilassa on ollut alan yri-
tys jo pitkään, mutta uusilla 
omistajillaan se on ollut vas-
ta kymmenen kuukautta.

Tammikuussa pubiin 
avattiin myös keittiö, jos-
ta saa nyt pientä ja isompaa-
kin purtavaa. Palveluiden 
laajentaminen oli luontevaa, 
sillä yrittäjistä löytyy am-
mattikokkejakin. Tulevai-
suudesta yrittäjät vihjaavat, 
että kesää varten rakennuk-
sen päätyyn on tulossa teras-
sin laajennus.

Ohjelmapuoli on myös 
hoidossa, sillä pubissa saa 
kuulla elävää musiikkia lä-
hes joka lauantai. Tyyliltään 
rokimpaa, rentoa ja mene-
vää ohjelmistoa tarjoilevat 
enimmikseen lähialueiden 
muusikot. House Bandi-
nä käy muun muassa Ase-
man Pojat -nimellä esiintyvä 
poppoo, joka on tulossa viih-
dyttämään myös vappuna. 
Perjantaisin ohjelmassa on 
karaokea ja sunnuntaiperin-
teeseen kuuluu bingoa sekä 
tietovisaa.

- Toiminta on lähtenyt oi-
kein hyvin käyntiin. Halu-
simme pitää saman nimen 
kuin edellisten omistajien ai-
kana, sillä se on tullut mo-

nille tutuksi ja on sopivan 
osuva. Jonkin verran teim-
me sisustukseen muutoksia, 
mutta tyylin halusimme pi-
tää samanlaisena ja viihtyi-
sänä, kertovat Jouni ja hänen 
poikansa Valtteri, jotka omis-
tavat yrityksestä puolet.

Toisen puolen yrityksestä 
omistaa Pasin perhe ja hän on 
tullut mukaan Haukiputaal-
ta. Hänellä on aikaisempaa-
kin kokemusta yrittäjyydestä 
oltuaan Haukiputaalla sekä 
Tyrnävällä pub-yrittäjänä. 
Lisäksi hän on ollut yrittäjä-
nä kalastuksen sekä lohen-
loimutuksen parissa. Jouni ja 
Pasi ovat keskenään tuttuja 
metsästysharrastuksen kaut-
ta useita vuosia sitten. JK

Kesällä tulee vuosi täyteen kun uudet omistajat ottivat haltuunsa Joku Paikallisen Pubin.

Pubin ulkonäkö tulee 
hieman muuttumaan kun 
terassia laajennetaan.

sisustukseen on tehty muutoksia vain jonkin verran, koska tyyli on haluttu pitää viihtyisä-
nä ja samanlaisena kuin aiemminkin.

kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi • Hakkuut ja ajot

0400 399 170

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi 

Kaikenlaiset 
sivunvalmistus-  ja 

painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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Iin Urheilijoiden pesäpallo-
toiminta uudistuu ja kuvioi-
den vuoksi tänä keväänä on 
ollut erityisen paljon tohinaa. 
Uudet nettisivut ovat val-
mistumassa, seura vahvistaa 

Pesäpallotoimintaan virtaa uudistuksista

aktiivisuuttaan sosiaalisessa 
mediassa ja kehittää uuden-
laisia yhteistyökuvioita pai-
kallisten yrityksien kanssa.

- Otamme käyttöön jäsen-
kortit, joilla saa alennusta yh-

teistyöyrityksien tuotteista 
tai palveluista. Uudenlaisen 
kuvion avulla meistä tulee 
sidosryhmä, joka tuo lisää 
näkyvyyttä ja tukee yhteis-
työyritystenkin toimintaa. 
Haluamme etäämmäs perin-
teisestä sponsoriajattelusta, 
ja korostaa yhteistyötä. Tu-
lossa on kaikenlaisia tem-
pauksiakin. Olemme nyt 
ottaneet ison askeleen, pitää 
uskaltaa kehittää toimintaa, 
yrittää ja olla rohkeampia, 
kertoo Janne Paaso.

Tällä hetkellä seuran 
edustusjoukkue pelaa Suo-
misarjassa ja naisten joukkue 
maakuntasarjassa. Juniori-
toiminta on aktiivista ja siel-
tä löytyykin kymmenkunta 
joukkuetta. Suunnitelmissa 
on kehittää pesäpallotoimin-
taa laajemminkin.

- Me alamme selkeämmäl-

lä otteella rakentaa polkua, 
jota pitkin junioripelaajat 
voivat edetä ylempiin sarjoi-
hin sekä kouluttaa valmen-
tajia. Tämä on pitkäjänteistä 
panostamista seuran tulevai-
suuteen, ja vaatii paljon työtä 
että toiminta saadaan oike-
alle polulle. Ilman junioreita 
ei ole aikuistenkaan sarjoi-
hin pelaajia tulevaisuudes-
sa. Paikallista potentiaalia ja 
osaajia löytyy, joten perus-
asiat pitää saada kuntoon, 
että voimme taata mahdolli-
suuden pelaajille menestyä ja 
jatkaa urheilua, Paaso toteaa.

Yhteistyöllä näkyvyyttä  
ja tulosta sponsoreille
Neste Iin yrittäjät Jussi ja 
Tero Nenonen ovat Iin Pe-
säpallon uudet pääyhteis-
työkumppanit. Jussi on aina 

Iin neste -huoltoasema saa laajennuksen ja Jussi neno-
nen kertoo, että heinäkuuhun mennessä tähän tilaan tu-
lee keittiö.

ollut ahkera pesäpallon pe-
laaja ja hän on Iin Pesäpallon 
toiminnassa myös sponso-
rin ominaisuudessa. Tule-
vaisuudessa Iin Pesäpallon 
jäsenkortilla saa seuran yh-
teistyöyrityksiltä alennusta, 
mikä luo vastavuoroisuutta 
yrityksien ja seuran välille. 
Jussi on tyytyväinen saades-
saan tukea paikallista urhei-
lua ja että uusitulla kuviolla 
saadaan hyötyä myös spon-
sorille.

Kuulumisina yritykses-
tään Jussi kertoo, että Neste-
huoltoaseman rakennuksella 
on meneillään suuri remont-
ti. Sisä- ja ulkopinnat uusi-
taan, halliin tulee lisää tilaa ja 
rakennuksen profiili nousee 
hieman korkeammaksi. Li-
säksi liikennemyymälän yh-
teyteen saadaan keittiö, josta 

jenkkityylisesti saa burgerit 
ja muuta maukasta purtavaa. 
Suosittu autopesupalvelu 
säilyy edelleen valikoimassa.

- Nyt on toista viikkoa 
täysi tohina päällä. Katto on 
auki ja vanhat huovat otet-
tu pois ja katsotaan mis-
sä kunnossa rakenteet ovat. 
Isä aloitti aikoinaan tuos-
ta pihalla olevasta punaises-
ta mökistä ja kun 70-luvulla 
tämä rakennus rakennettiin, 
niin tämä oli iso huippuase-
ma, kertoo yrittäjä Jussi Ne-
nonen.

Viimeistään heinäkuus-
sa valmistuvaa remonttia on 
urakoimassa Rakennusliike 
Häyrynen, jonka toimintaan 
Jussi on ollut erittäin tyyty-
väinen: porukka on tuttua, 
joten hän tietää että työn jäl-
jestä tulee priimaa. JK

Janne Paaso Iin urheilijoista kertoo, että pesäpallotoiminta on saanut neste Iin yrittäjästä 
Jussi nenosesta innokkaan yhteistyökumppanin. Juho Tauriainen Valokuvaamo salamas-
ta otti kuvan ja myös on mukana tukemassa seuran toimintaa.

nyt käynnissä olevan remontin myötä huoltoasemarakennuksen katto nousee ja profii-
lista tulee näyttävämpi.

Liikennemyymälän yhteyteen saadaan remontin yhteydessä myös keittiö, jos-
ta jenkkityylisesti saa burgerit ja muuta maukasta purtavaa. suosittu autope-
supalvelu säilyy edelleen valikoimassa.

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.

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

Järj. Oijärven Ns ry

ojalantie , oijärvi
Tansseja Oijärven Sampolassa

23.5.2015 klo 21.00-01.00 
 Sarmas liput, 12€  
20.6.2015 klo 21.00-01.00 
 Juha Alvari&Tähtihetki, liput 15€
1.8.2015 klo 21.00-02.00 Sikajuhlat 
 Armi Tenkula&Eldorado ja TJ Jupe, liput 15€
22.8.2015 klo 21.00-01.00 
 Rainer Bollström yhtyineen, liput 15€

Ajankohtaisillassa ohjelmassa:

- Tilaisuuden avaus, 
 vs. kunnanjohtaja Ari Alatossava, Iin kunta
- Tykystä kykyä yrittäjille, 
 tutkija Nina Nevanperä, Työterveyslaitos
- Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 
 eri yritysmuodoille, 
 verosihteeri Jorma Laatu, 
 Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto
- Ajankohtaiset asiat, 
 asiantuntija Kaisa Koljonen, 
 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
- Uusi Yritystulkki -ohjelma, 
 yritysasiamies Ilkka Pirttikoski, 
 Oulunkaaren kuntayhtymä
- Tilaisuuden päätös. 

 Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Micropolis oy ja iirekry järjestävät

YrIttÄJÄIllAN
tiistaina 12.5.2015 klo 16.30 – 18.00
paikkana iin Micropolis oy, Piisilta 1, päärakennus.

Lisätietoja: 
työllistämiskoordinaattori Helena Ylisirniö, Micropolis Oy

Puh. 040 3513397, helena.ylisirnio@micropolis.fi



16 nro 1/2015IILÄINEN

PV
O

-V
es

iv
oi

m
an

 k
uv

a-
ar

ki
st

oa

Paloasemantie 13, 91100 Ii
www.iinenergia.�

kysy lisää p. (08) 8180 220

• iijoen vesisähköä
• raasakan voimalasta
• Paikallisesti tuotettua
• 100%:sti uusiutuvaa energiaa
• alkuperätakuulla
• tulee vaikkei tuulekaan
• vain iin kunnan alueen asiakkaille,
 mukaan lukien kuivaniemi

EDULLISET IILÄISET 

VESISÄHKÖTUOTTEET

- 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

Iin kunnanvaltuusto valit-
si maanantaina 9.3. yhden 
äänen enemmistöllä Iin uu-
deksi kunnanjohtajaksi Iin 
Micropolis Oy:n toimitusjoh-
tajan Ari Alatossavan. 

Iin nykyinen kunnanjoh-
taja Markku Kehus jää eläk-
keelle virastaan ensi kesänä. 
Molemmat miehet allekir-
joittavat lauseen, että yrittäji-
en näkökulmaa arvostetaan 

Yrittäjien näkökulmaa 
arvostetaan päätöksenteossa

Iin kunnassa vahdinvaihto:

kunnallisessa päätöksente-
ossa.

- Yritykset työllistävät 
kuntalaisia ja tuovat merkit-
tävän osuuden kuntatalou-
teen. Yrityksien tarjoamat 
palvelut ovat tärkeässä osas-
sa luomassa hyvät olot kun-
talaisille ja tukevat kunnan 
elinvoimaisuutta, Alatossa-
va toteaa.

Iissä yritysten kehitys on 

ollut myönteistä, vaikka me-
neillään oleva lama on hie-
man tasoittanut nousua. 
Kunnan ylijäämäisestä talo-
udesta huolimatta horison-
tissa on tummiakin pilviä. 
Tulevaisuuden haasteisiin 
Alatossava luettelee kuntiin 
kohdistuvat valtionosuuksi-
en pienentymiset sekä val-
tion päättämättömät asiat, 
kuten sote-kysymyksen ja 

Iin kunnan tuleva kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kesällä eläkkeelle jäävä kunnanjohta-
ja Markku Kehus tutustumassa Iin Kirjala -puukerrostaloon. Tähän huoneeseen on tulossa 
yksi kunnan hammashoitolan hoitohuoneista.

kuntalain uudistuksen.
Markku Kehus päätyi Iin 

kunnanjohtajaksi 24 vuot-
ta sitten, kun hän teki työtä 
Kuivaniemellä paikallispo-
litiikassa. Kunnanjohtajan 
aikaan mahtuu paljon on-
nistumisia, mutta myös vai-
keita kausia. Kuntaliitos oli 
työläs, henkisesti raskas ja 
monille kuntalaisille tun-
teellinen prosessi. Liitoksen 
jälkeen suurin työ oli talou-
den oikaisu. Kovalla työl-
lä päästiin viiden miljoonan 
tappiollisesta kunnasta seit-
semän miljoonaa ylijäämäi-
seksi kunnaksi. 

- Kiitos myös yrittäjille 
hyvästä yhteistyöstä vuosi-
en aikana. Yrittäjien ja kun-
nan täytyy tehdä yhteistyötä 
käsikkäin, sillä niin tehdään 
hyvää tulevaisuutta kaikille 
kuntalaisille. Pienyrityksissä 
on tulevaisuus ja niitä meillä 
täällä Iissä on, eli siinä mie-
lessä olemme rikkaita.

Eläkesuunnitelmissa on 
metsäpalstan hoitoa, raken-
nustöitä, matkailua sekä laa-
tuaikaa lastenlasten kanssa. 
Vaikka puuhaa varmasti riit-
tää, Kehusta hieman jännit-
tää, iskevätkö vieroitusoireet 
24 vuoden työorientoituneen 
rupeaman jälkeen. JK

Enontie 3, 
90850 Martinniemi

Antti Savilampi 
p. 045 610 3377

* Pakettiauton ja 
 muuttotarvikkeiden vuokraukset
* Pienkuljetukset
* Hää- ja juhlakuljetukset 
 kesäisin museoajoneuvolla

www.haukiputaanautovuokraamo.fi

haukiputaan.autovuokraamo@gmail.com

Haukiputaan autovuokraamosta:

IIN PUU- JA METALLITUOTE

Veistämöntie 57, Ii, puh. 044 058 4694
myynti@kevythirsi.fi

Hirsi- 
rakennuksia  

myös asiakkaan  
mallin mukaan

• HIRSIRakENNUkSET • PIHaRakENNUkSET
• aUTOTaLLIT • JÄTEaSTIakaTOkSET

Veistämöntie 57, Ii, puh. 044 058 4694
myynti@kevythirsi.fi

www.kevythirsi.fi


