jakelu kaikkiin talouksiin
ja yrityksiin iissä.
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www.arvokovaoy.fi
PikkujouluViherkasveja ja
kukat meiltä lahjatavaraa

alehinnoin

Kukkavälitykset ja kukkalahjakortit kotimaahan ja ulkomaille

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

Toivotamme hyvää
joulun odotusta kaikille!

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

Tintti

Riipukset alk. 79,Rajoitettu erä.
Värit vaihtelevat.

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

Pikkujoulujen jatkot
Iisakissa & Metrossa
Vas. ylärivi: myyntijohtaja Ari Hellgren, vakuutusneuvoja Outi Rauma, rahoitusneuvoja Tuija
Rousu, asiakkuusneuvoja Susanna Alaluusua ja palveluneuvoja Santtu Mankinen. Vas. alarivi:
rahoituspäällikkö Eini Marin Oulun OP:n Yrityskonttorista, 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.

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

Ohjelmassa mm.
La 29.11. ÄSSÄT
Pe 5.12.
Ystävien pyynnöstä Kaken karaoke klo 19-22 (huom. aika)
La 13.12 JUHA ALVARI yhtyeineen
La 20.12 MAXIMUS+Iisakin pikkujoulut
Avoinna
Pe 26.12 Tapanin tanssit: JORE SILTALA
pe & la 19-04
Ke 31.12 TAUSKI
su 14-19
(muina iltoina karaoke + dj)

Laksontie 2, 91100 Ii

meidät löydät myös
facebookista
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On keskustelun paikka
Tätä kirjoittaessa vettä tihuuttaa taivaalta
ja päivä on marraskuisen harmaa. Harmaa
sävy kuvaa hyvin myös suomalaisten mielialoja laajemminkin, koska ei ole päivää,
ettemme kuule jotakin negatiivista radion
tai tv:n uutisista monta kertaa päivässä.
Jatkuvasti toistamattakin yleisenä tietona alkaa olla jo vauvasta vaarin se, kuinka
huonosti Suomella menee taloudellisesti
tällä hetkellä. Jokaisella meistä lienee tuttuja tai tutun tuttuja, jotka ovat saaneet lomautusvaroituksen, pakkolomapäätöksen
tai irtisanomisen työpaikasta. Kilometritehdas näyttää Suomessa olevan ainoa tehdas joka kannattaa!
Taloustaantumana muutamia vuosia
alkanut taloudellinen kehitys on mennyt
viime aikoihin asti täällä Suomessa huonompaan suuntaan ja kehitystä ei paranna
mitenkään se, että jatkuvasti tiedotusvälineissä tätä asiaa toitotetaan. On kuitenkin
muistettava, että lamat tulevat ja menevät
ja niin käy myöskin tällä kertaa – uskokaa
pois vaan.
Koko maailmaa ja Eurooppaa kohdanneen taloustaantuman lisäksi meillä
Suomessa on ollut myös kotikutoisia elementtejä, jotka ovat pahentaneet erityisesti

täällä Oulun seudulla työllisyystilannetta.
It-alan murros sattui todella pahaan saumaan Oulun seutua ajatellen. Tuhansien
henkilöiden irtisanomiset näkyvät synkkenevinä työttömyyslukuina niin Oulun
kaupungissa kuin myös täällä Iissä. Erityisen murheelliseksi asian tekee se, että
työttömänä on entistä suurempi joukko
nuoria, jotka eivät ole koskaan olleet pitempiaikaisissa töissä.
Työttömyys ja sen torjuminen on kaikkia kuntalaisia, yhteisöjä ja yrityksiä koskettava huolenaihe myös täällä Iissä.
Valtiovalta on sysäämässä työllistämisen
nykyistä enemmän kuntien vastuulle. Me
tiedämme kuntien voimavarojen rajallisuuden tässä asiassa, joten tarvitaan myös
muita tahoja työllisyyden parantamiseen.
Yrittäjät järjestönä on valmis tulemaan
mukaan keskusteluihin tilanteen parantamiseksi ja käytännön toimenpiteisiin ryhtymiseksi. Yrittäjäjärjestö on oikea taho
pohtimaan työllistämisen kehittämiskeinoja, koska edustaahan Iin yrittäjät paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden
menestymisestä riippuu minkä verran
ne kukin työvoimaa tarvitsevat. Suuryritykset rationalisoivat toimintojaan ja tar-

vitsevat nykyistä vähemmän työvoimaa
tulevaisuudessa ja sama kehitys on myös
julkisella sektorilla.
Mitä sitten jää jäljelle? Pk-yritykset, vastaan minä. Työstä Suomessa ei ole pula,
vaan työnantajista – se tulee meidän muistaa myös lama-aikana.
Olen toiminut Iin Yrittäjissä tavalla tai toisella sen perustamisesta lähtien. Nyt olen
ollut yhdistyksen puheenjohtajana viimeiset kaksi vuotta. Kun lupauduin tehtävään
kaksi vuotta sitten, keskusteltiin vuoden
pestistä, mutta yhtäkkiä aikaa onkin kulunut jo tuplasti.
Iin Yrittäjien syyskokous lähestyy, joten
kehotan jäsenistöä etsimään uuden miehen tai naisen yhdistyksen johtoon, sillä
minä en jatka enää missään tapauksessa.
Toki Yrittäjien muihin toimintoihin osallistun entiseen tapaan, onhan mukava tavata samanhenkistä porukkaa yrittäjäpäivillä
tai paikallisyhdistyksen retkillä. Sydämelliset kiitokset jäsenille mukavista puheenjohtajavuosista ja yhteisestä toiminnasta!

Väinö Klasila
Iin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja

”Työstä Suomessa ei ole pula, vaan työnantajista – se tulee meidän muistaa myös lama-aikana.”

Suomen lippu salkoon Yrittäjän päivänä
Yrittäjä on päivänsä ansainnut.
Suomalaisen
yrittäjän päivää 5.9. on
vietetty virallisena liputuspäivänä
vuodesta
1997 alkaen. Iin kunta ja
Yrittäjät juhlistivat päivää yhteisellä Suomen lipun nostamisella ja sen
jälkeen yhteisellä yleisötilaisuudella torilla.

Suomalaisen Yrittäjän päivää
perjantaina 5.9. juhlistettiin
Iissä nostamalla kunnan virastotalolla ja torilla Suomen
lippu yhdessä Iin kunnan ja
Iin Yrittäjien toimesta. Lipun
nostaminen yhdessä oli symbolinen ele, joka osoitti paikallisten yrittäjien ja kunnan
välistä hyvää yhteistyötä. Samalla palautettiin mieliin
vuosi sitten kunnan ja yrittäjien allekirjoittama sopimus
yrittäjyyden puolesta.
Sitoumus sisälsi yhteiset tavoitteet muun muassa
yrittäjämyönteisen ilmapiirin edistämisestä ja kunnan
vetovoimaisuuden lisäämisestä.
Puolen päivän jälkeen oli
torilla yrittäjien järjestämä
yleisötilaisuus, jossa yrittäjyyttä pidettiin esillä monin
tavoin. Päätoimittaja Juha

Virranniemen juontamassa
tilaisuudessa avauspuheen
käytti Iin Yrittäjien puheenjohtaja Väinö Klasila, joka
sanoi Suomessa tarvittavan
oman yrittäjien päivän.
-Suomalaiset tarvitsevat
työtä ja sitähän tarjoaa ensisijaisesti yritykset ja pienten ja keskisuurten yritysten
rooli työpaikkojen luomisessa tulee vain lisääntymään.
Yrittäjän päivänä nousee
esille yritysten merkitys kansalaisten ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja paremman
tulevaisuuden kannalta.
Kunnanjohtaja
Markku Kehus kertoi meneillään
olevasta kuntarakenneselvityksestä, jossa Iin kunnan
elinvoiman
mahdollisuudet Ouluseudulla. Pahin ongelma on suuri työttömyys,
jonka torjumisessa yrittäjien

Sirkku Tuomela, Anneli Klasila ja Anna Turtinen huolehtivat kahvitarjoilusta, arpojen myynnistä ja myyjäistavaroista. Taustalla Eero Turtinen ja Heikki Helekoski olivat
grillimakkaroiden myyntivuorossa.

Iin torilla keskustelun merkeissä Juha Virranniemi, Ari Alatossava, Markku Kehus, Tuija Olkonniemi ja Väinö Klasila.
arvo on vertaamaton. Tällaisista tilaisuuksista saadaan
uutta uskoa tulevaisuuteen.
Esiintymislavalla viihteestä huolehti muusikko Jore Siltala Haukiputaalta. Yrittäjillä
oli esittely- ja myyntipöytiä.

Iin Yrittäjät tarjosi kaikille
viinerikahvit ja grillimakkaraa myytiin pikkupurtavaksi. Arpoja ja myyjäistavaraa
oli myytävänä. Lapsille ja
nuorille lahjoitettiin juuri
tähän tilaisuuteen painate-

tut ”Läsnä yrittäjän arjessa”
-tekstillä varustetut ilmapallot. Tilaisuutta suosi aurinkoinen, kaunis syksyinen
ilma. HT

Lapsia ja nuoria vieraili runsaasti torilla ja jokaiselle lahjoitettiin ilmapallot.
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Tässä numerossa:
On keskustelun paikka s. 2
Yrittäjän päivä s. 2
Iin Yrittäjille tulossa aktiivinen
toimintavuosi s. 3
Virtaa yrittäjyyteen yrittäjäpäiviltä s. 3
Iiläisen on helppo hyödyntää aurinkoenergiaa s. 4

Iiläistä joulua musiikin siivin s. 5
Takaisin juurille yksinyrittäjäksi s. 5
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty s. 6
Maan jäätyminen hiljentää maanrakennusalan s. 7
Voimavaroja työelämään s. 8
Tunnetuksi tuleminen vaatii aikaa ja työtä s. 9

Kokonaisvaltaisempaa pohjantekoa s. 9
Kirjala nousee harjaan vuodenvaihteessa s. 10
Hyviä uutisia ikkuna-alalta s. 11
Uusia jäseniä s. 11
Kuivaniemen Yrittäjät panostaa yrittäjien virkeyteen s. 12
Iin seurakunnan sivu s. 13

Uusi Nurkka houkuttelee nuoria viihtymään
yhdessä s. 14
Pahaenteinen luku teki jäynää IIK!!-festareilla s. 15
Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat tapahtumaohjelma s. 16

Iin Yrittäjille tulossa aktiivinen toimintavuosi
Iin Yrittäjät ry pitää syyskokouksensa 15.11. jolloin yrittäjäyhdistykselle
valitaan
uusi hallitus. Puheenjohtaja
Väinö Klasila on ilmoittanut,
ettei jatka puheenjohtajana
ensi vuodelle. Syyskokouksen yhteydessä syödään jouluillallinen sekä vietetään
pikkujoulua. Syyskokouksessa palkitaan Vuoden 2014
Yrittäjäpalkinnon saaja sekä
julkistetaan Iin Nuori Yrittäjä.
Vuodelle 2015 tehdyssä
toimintasuunnitelmassa yleisiksi tavoitteiksi Iin Yrittäjät
ry asetti paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten
ja yrittäjien edun ajaminen,
järjestötoiminnan
vahvistaminen sekä toimialueensa taloudellisten, henkisten
ja sosiaalisten voimavarojen
kasvattaminen.
Yhdistyksen
varsinaisia kokouksia on vuosittain
kaksi. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja

syyskokous
marras-joulukuussa hallituksen kutsusta.
Hallitus kokoontuu vähintään 8-10 kertaa vuodessa sekä aina, kun asiat niin
vaativat. Jäsenet voivat esittää asioita hallituksen ajettavaksi.
Yhdistys jatkaa yhteistyötä kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten
kanssa. Lisäksi toimitaan
aktiivisesti Iin kunnan elinkeino-ohjelman laatimisessa ja sen toteuttamisessa.
Yhdistys järjestää koulutusta paikallisesti sekä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien kanssa ja tiedottaa
erilaisista koulutusmahdollisuuksista, joita yrittäjille on
tarjolla.
Yhdistyksen
asioista tiedotetaan jäsenkirjeillä, Facebook- ja kotisivuilla,
sähköpostilla, tekstiviestillä
ja tarvittaessa Rantapohjassa
sekä PPY:n Yrittäjäpostissa.
Iin Yrittäjien omaa Iiläinen-

Iin yrittäjien hallitus kokoontui 10.11. Micropolikselle. Eero Tuomela, Risto Väyrynen, Riitta Paakkola, Heikki Helekoski,
Väinö Klasila, Oiva Takarautio, Tuija Olkoniemi ja Anna Turtinen. Kuvasta puuttuu Markku Koskela.
lehteä julkaistaan kolme kertaa vuonna 2015.
Lisäksi yrittäjäyhdistys
osallistuu mahdollisuuksien mukaan Iin lukion oppi-

laiden yrittäjätapahtumaan
ja nuorisokasvatukseen eri
projektien puitteissa. Lisäksi
järjestetään yrittäjänpäivän
toritapahtuma Iin Toril-

la, jossa paikalliset yritykset
voivat esittäytyä. Muuna toimintana järjestetään muun
muassa kevät- ja mahdollisesti syysretki sekä uusil-

le jäsenille tiedotustilaisuus
paikallisyhdistyksen, aluejärjestön ja Suomen Yrittäjien
toiminnasta kevätkokouksen
yhteydessä.

Virtaa yrittäjyyteen -yrittäjäpäiviltä

Juhlagaalassa Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä Kempeleestä otti juhlapuheessaan voimakkaasti kantaa yrittäjyyden puolesta.

”Virtaa yrittäjyyteen” oli teemana 24-26.10. Valtakunnallisilla
Yrittäjäpäivillä
Tampereella, jonne osallistui
Iistä kymmenkunta yrittäjää.
Puheenjohtajaksi
valittiin
kolmesta ehdokkaasta kaksivuotiskaudeksi Jyrki Mäkynen Seinäjoelta, jonka
mukaan vahva Suomi tarvitsee vahvoja yrityksiä.
Neljä vuotta järjestöä
luotsannut
puheenjohtaja Mikko Simolinna ei ollut
enää ehdolla. Liittokokouksessa otettiin kantaa yrittäjyyden vahvistamiseen ja
talouspolitiikkaan muutosta.
Juhlapuheen piti Keskustan
puheenjohtaja Juha Sipilä,
ehdottaen
julkishallinnon
työntekijöiden vähentämistä, joka aiheutti valtavan julkisuuden. Hän myös ehdotti
yhteiskuntasopimusta, jossa olisivat mukana yrittäjät,
elinkeinoelämä, työntekijät
ja poliittiset päättäjät.

Lauantai-illan juhlagaalassa
Väinö ja Anneli Klasila muiden pohjois-pohjalaisten
seurassa.

Päiviin kuului seminaareja, perjantai-illan Rakkaus -teemailta ja lauantai-illan
juhlagaala, jossa yhtenä Valtakunnallisena
Yrittäjänä
palkittiin puhe-, toiminta-,
fysioterapia- ja hoivapalveluyritys Tutoris Oy Oulusta.
Ensi vuonna Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät ovat Sotkamon Vuokatissa, joten
päiville on lyhyt matka Iistäkin osallistua.

Heimo Turunen

Perjantai-illan tulojuhlassa oli teemana rakkaus, joka näkyi
muun muassa iiläisten Eero ja Anna Turtisen pukeutumisessa.

Suomen Yrittäjien uusi puheenjohtaja Jyrki Mäkynen keskellä sekä varapuheenjohtajat
Juhani Hyry, Hanna Munter, Tommi Matikainen ja Mikko Akselin.

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
Kustantaja:
Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Väinö Klasila

MARRASKUU3/2014

Toimitus, ilmoitusmyynti: VKK-Media Oy 0400 385 281,
Heimo Turunen, Markku Kemppainen

Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki
Taitto:
VKK-Media Oy /Eila Lahtinen 0400 584184

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
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Koulutettu hieroja,
hermoratahieronnan mestari
•
•
•
•

Anne Tiiro

Klassinen hieronta
Kokonaisvaltainen hermoratahieronta
Kalevalainen jäsenkorjaus
Lymfahoito • Voice Massage

myös
lahjakor
tit

Virkkulantie 187, Ii

Puh. 040 755 1602

pitopalvelu tuulia
Juhla- ja leivontapalvelut

Häät * Ristiäiset * Pikkujoulut
Muistotilaisuudet ynnä muut
Soita ja pyydä tarjous!

P. 050 401 8551 / 050 350 4882
Uusi osoitteemme on
Putkinotkontie 1 C, 95100 Kuivaniemi

pitopalvelutuulia@luukku.com
www.pitopalvelutuulia.omasivu.fi

Aurinkoenergian yhteishankinnan jatkotilaisuus keräsi yhteensä noin 20 aiheesta kiinnostunutta keskustelijaa.

Iiläisen on helppo hyödyntää

aurinkoenergiaa
Keskiviikkona 29.10. Micropoliksella pidettiin aurinkoenergian yhteishankinnan
jatkotilaisuus, joka keräsi
noin 20 henkilöä keskustelemaan yhteishankinnan jatkotoimenpiteistä. Iilaakso Oy:n
Kari Mannisen mukaan Iissä
yksityishenkilön on helppo
lähteä mukaan hankkeeseen,

sillä omakotitaloon tai lomaasuntoon rakennusvalvonta ei vaadi toimenpidelupaa.
Sähköyhtiöltä pitää hakea
lupa laitteiden kytkemiseksi
sähköverkkoon. Iiläisiin teollisuushalleihin, rivitaloihin
ja liikekiinteistöihin vaaditaan toimenpidelupa. Oulun
kaupungin alueella on toisin:

Kotihoito Pia Viitala Oy on laadukkaita ja
yksilöllisiä kodinhoito- ja kotisairaanhoidonpalveluita sekä kotona asumista tukevia hoivapalveluja tarjoava suomalainen yritys.

kankeamman
lupaprosessin vuoksi myös yksityisiltä
vaaditaan selvityksiä ja lupahakemuksia, joiden yhteishinnaksi voi tulla jopa 300
euroa.
Kari Manninen esitteli
tarjouspyyntöasiakirjat, joilla kilpailutetaan palveluntarjoajat ja joiden perusteella
tehdään valintapäätös. Yleisö esitti kysymyksiä prosessin etenemisestä ja yhdessä
punnittiin vaihtoehtoja millaisin ehdoin tarjousta lähdetään esittämään.
- Meitä ei sido kunnallisen päätöksenteon tiukat kilpailutusehdot, sillä tämä ei
ole julkisen puolen hankinta.
Saamme itse päättää mitkä
valintakriteerit otamme huomioon, sillä lopulta jokainen
tekee hankinnan ja sopimuksen yksityisenä, kertoi Iilaakso Oy:n toimitusjohtaja Ari
Alatossava keskustelun lomassa.

Aurinkosähköä ja -lämpöä
Aurinkoenergian yhteishankinnan tiimoilta pidettiin ensimmäinen tilaisuus 7.10. ja
se keräsi yli 70 kiinnostunut-

Kotihoito Pia Viitala Oy

Viinamäentie 76, 95100 KUIVANIEMI
045 631 2698
pia@kotihoitopiaviitala.fi
www.kotihoitopiaviitala.fi

Liity jäseneksi
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/ii/

RAUHALLSTA JOULUN ODOTUSTA!

Parturi-Kampaamo

Nines

TERVETULOA!

Vanhatie 154 KUIVANIEMI

P. 0400 850 340 / Nina Timonen

ta. Joukosta lähes 60 ilmoitti
alustavasti olevansa kiinnostunut osallistumaan yhteishankintaan. Tarjouspyyntöjä
tehdään kaksi, joista toinen
koskee aurinkosähköä ja toinen aurinkolämpöä.
Useimmat, noin 40 henkilöä, olivat alustavasti kiinnostuneita aurinkosähköstä,
jonka hankkiminen sisältää
verkkoon liitettävän ja eiliitettävän järjestelmän, eli
niin sanotun ”mökkijärjestelmän”. Aurinkolämpöä oli
kiinnostunut hyödyntämään
16 henkilöä, joita kiinnosti aurinkokeräinjärjestelmän
hankkiminen.
Molemmat
tarjouspyynnöt lähetetään
10–20 Suomessa toimivalle
palveluntarjoajalle. Iilaakso
Oy hoitaa kilpailuttamisen
osallistujien puolesta.
Iin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Väinö Klasila kertoo, että yhteistyö on voimaa
myös aurinkoenergian saralla, sillä yhteishankinnalla
aurinkokeräimien ja -paneelien hinta saattaa pudota
jopa puoleen. Yhteishankintaprojekti lähti liikkeelle Iin
Yrittäjien tekemästä kunnallisaloitteesta viime kesänä. JK

Iilaakso Oy:n Kari Manninen on selvittänyt, että omakotitalo ei vaadi toimenpidelupaa aurinkopaneelien asennukseen, mutta Oulun alueella lupaprosessi voi tulla kalliiksi.

”Iissä yksityishenkilön on helppo lähteä mukaan hankkeeseen, sillä Iissä omakotitaloon tai loma-asuntoon saa asentaa aurinkopaneelit ilman virallisia lupia.”

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA

TERVETULOA
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687, 08 817 4865

Kisatie 1, 91100 Ii. Puh. 040 158 7000
Palvelemme:
ma-pe 7.00-21.00, la 7.00-18.00, su 12.00-18.00
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Iiläistä joulua musiikin siivin

Iin Mieslaulajat ovat mukana Iin Lions Clubin kustantamalla Iiläinen joulu 2 –cd:llä.
Marraskuun lopussa ilmestyy Iiläinen joulu 2 -cd-levy, jonka kustantaa Iin Lions
Club. Levyllä kuullaan iiläisien kuorojen ja sooloartistien esittämiä perinteisiä
joululauluja, iissä vaikuttavien muusikkojen säestäminä. Mukana on kaikki iiläiset
kuorot, Iin laulupelimannit ja soololaulajista mainittakoot Juhani Alakärppä ja
Suvi Kaleva. Unto Kukka
hoiti levyn äänitykset Iin kirkossa.
Täysin talkoovoimin toteutetun cd-levyn tuotto
ohjataan paikalliseen nuoriso- ja vanhustyöhön. Aikaisempi joululevy tehtiin

vuonna 2004, joka tuotti 5000
euroa hyväntekeväisyyteen.
Lions Clubin puolesta Markku Koskela on toiminut projektin vetäjänä.
Lions-toimintaa
Iin
Lions Clubissa on tehty yli 50 vuotta ja tällä hetkellä yli 30 jäsentä ja paljon
aktiivista toimintaa. Klubi
kuuluu kansainväliseen palvelujärjestöön, jonka toiminta perustuu vapaaehtoiseen
työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon,
vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin.
Joulun alla lionit keräävät
varoja joulutorilla, joulukuu-

si- ja saunavihtamyynnillä.
Lions Ladyt kiertävät viemässä joulumieltä ja avustuspaketteja vähävaraisille
perheille. Klubin presidentti Jukka Pietikäinen kertoo,
että lionit tekevät hiljaista
mutta arvokasta työtä.
Lionsien vuosi alkaa keväällä kun klubille valitaan
uusi presidentti. Kesällä pidetään talkoovoimin kirkkopuisto siistinä ja talvea
varten valmistetaan saunavihtoja. Syyskuussa alkavat kevääseen asti pidettävät
kuukausikokoukset, jolloin
käsitellään
avustushakemuksia ja päätetään minne
kerättyjä varoja kohdenne-

taan. Kokousten yhteydessä
kuullaan usein esitelmiä, kuten viimeksi sos-lapsikylän
johtaja kertoi mitä voitaisiin
tehdä nuorten syrjäytymisen
ehkäisemiseksi.
Jo perinteeksi on tullut lumivalkea-arpajaisten järjestäminen, josta tuotto menee
nuorten tai vanhusten hyväksi. Varainhankintamuotona lionit myös pystyttävät
syksyisin kunnan aurausviittoja. Hyväntekeväisyydessä
pyritään aina paikallisuuteen. Pietikäinen rohkaisee
hakeutumaan lionsien toimintaan, sillä auttavia käsiä
tarvitaan aina! JK

Takaisin juurille yksinyrittäjäksi
Asianajotoimisto
Koskela
Oy:n yrittäjä Markku Koskela palasi yksinyrittämisen
pariin ja samalla niin sanotusti juurilleen. Vuonna 1990
hän aloitti oman asianajotoimistonsa kunnes -94 löi
hynttyyt yhteen Matti Tolosen kanssa. Kolmanneksi
porukkaan tuli Sampsa Teittinen vuonna 2007.
- Halusin palata takaisin
yksinyrittämisen pariin sillä myös yhteisessä yrityksessämmekin työt olivat hyvin
pitkälti itsenäistä ja parhaillaan seitsemän henkilöä
työllistänyt yritys myös työllistää itseä enemmän. Yksin yrittäessä kokonaisuutta

on helpompi hallita ja tietää
koko ajan missä ollaan menossa. Järjestelyyn ei liity
minkäänlaista ovienpaukuttelua, vaan tein päätöksen
ihan käytännöllisistä syistä,
Koskela tähdentää.
Toimipisteet
löytyvät
edelleen myös Oulusta ja Nivalasta, asiakaskuntakin pysyy ennallaan. Koskela on
1990 valmistunut oikeustieteen kandidaatti Lapin korkeakoulusta ja varatuomari
vuodesta 1992.
Tutkintokokoelmasta löytyy myös lääkintävahtimestarin ja kirkkomuusikon tutkinnot, keväällä hän valmistuu
laulunopettajaksi.

Miehen pitkäaikaiset harrastukset liittyvätkin kuorolauluun ja -johtamiseen sekä
yhdistystoimintaan.
Koskela aloitti tämän
vuoden alussa jäsenenä Iin
yrittäjäyhdistyksen hallituksessa. Täysin uutta toiminta
ei ollut, sillä hän on ollut Iin
yrittäjien hallituksesta vuosilta 1991–1998 ja muutoinkin hänellä on tapana seurata
yrittäjäyhdistyksen toimintaa läheltä. Jäsenenä hän on
ollut lähes koko yrittäjyytensä ajan.
- Yrittäjäyhdistyksessä on
mukavan aktiivinen hallitus
ja toiminta on mennyt paljon
eteenpäin sinä aikana kun

olen ollut mukana. Yhteiskunnassakin ajatus yrittäjyydestä on mennyt eteenpäin,
siitä että suurin osa yrittäjistä
on rehellisiä, ammattitaitoisia ja työteliäitä ihmisiä. Toki
yhteiskunnan taholta tulee
toisinaan lisää paperityötä,
mutta osittain yrittämisen ilmapiiri on helpottanutkin,
Koskela iloitsee. JK

Markku Koskela aprikoi että
yksin yrittäessä kokonaisuutta on helpompi hallita
ja tietää koko ajan missä ollaan menossa.

Kuvassa Lions Ladyjen tekemiä sukkia ja lapasia, jotka jaettiin iiläisiin päiväkoteihin viime vuonna. Hyvää tehdään
myös muilla tavoin: Lions Club Ii on lahjoittanut mm. silmänpainemittarin Iin terveysasemalle ja karaokelaitteet
vanhusten päivätoimintaan.
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Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty
Paikalliset pojat

ei pakkasta
pelekää!

Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä
– kattoremontti ei katso säätä.
• Uusi katto jopa 2 päivässä
• Pienempi kosteusriski pakkasella
• Tuomme tullessamme, viemme
mennessämme – siistit pihat
• Aina paikallinen asennusporukka

Soita 08 2377 9501

Pyydä
tarjous ja voita

ilmAinen
kATToremonTTi!
ks. laaturemontti.fi

Oulun yksikkö

www.laaturemontti.fi

LVI-URAKOINTI

ARTTU HÖYHTYÄ OY
- putkityöt -

Puh. 040 843 7088

Sulan maan aika on rakentamiselle sesonkia ja joskus
rakennusten
suunnittelu
aloitetaan viimetingassa. Rakennusalan suunnittelu- ja
konsulttitoimisto Insira Oy:n
yrittäjä Pauli Häyrynen ilokseen kertoo, että rakennuttajat ovat yhä useammin
hyvissä ajoin liikkeellä. Tällöin itse rakentamisessa säästyy aikaa ja selvää rahaa.
- Kun suunnittelu hoidetaan ajoissa rakennustarvikkeiden kilpailuttamiselle jää
aikaa eikä mitään jää arvailujen varaan. Keväällä monet rakentajat ovat samaan
aikaan liikenteessä ja kiirettä
pukkaa, joten suunnitteluun
ja vuoropuheluun ei välttämättä jää tarpeeksi aikaa,
mikä voi harmittaa myöhemmin. Toimiva, energiatehokas ja hyvin suunniteltu
kokonaisuus on myös arvokkaampi, Häyrynen selostaa.
Oulun lähialueilla rakentaminen on vähentynyt ja
huono taloustilanne huolestuttaa Häyrystäkin. Hän on
sopeutunut tilanteeseen tekemällä erityyppisiä töitä
maantieteellisestikin laajalle
asiakaskunnalle. Esimerkeistä mainittakoon pien- ja rivitalojen rakennesuunnittelua
talotehtaille ja rakennusliikkeille, yksityishenkilöiden

Rakennusalan normit ovat jatkuvassa muutoksessa joten myös rakennusten suunnittelu
vaatii jatkuvaa opiskelua, kertoo Insira Oy:n Pauli Häyrynen.
pieniäkin remonttisuunnitelmia ja rakennuslupaa varten
tarvittavia piirustuksia monenlaisiin kohteisiin.
Häyrynen asuttaa perheineen vanhempiensa kotitaloa Pohjois-Iissä. Samalla
tontilla sijaitsevassa vanhassa
hirsirakennuksessa
on yksinyrittäjän toimisto.
Häyrysen vanhemmat olivat
maatilallisia ja isä teki myös
kirvesmiehen töitä, joten ra-

kennusalan yrittäjyys tuntui
sopivalta ratkaisulta. Nykyinen työ on enimmikseen tietokoneella suunnittelemista
ja jonkin verran asiakaskäyntejäkin. Liikunta, polttopuiden teko ja kaikenlainen
ruumiillinen työ ovat hyvää
vastapainoa toimistotyölle.
- Vaimon mukaan olen
työnarkomaani, mutta yritän
pitää päivät kohtuullisina.
Töiden kasaantuessa hyvä

kunto auttaa jaksamaan. Tehokkuuskin voi kärsiä jos
tekee pitkään kovin pitkiä
päiviä, joten aikatauluttaminen on tärkeää. En mielellään
sano asiakkaalle ei, mutta ei
ole myöskään asiakkaan etu,
jos työn laatu kärsii ja aikataulu venyy, Häyrynen toteaa. JK

”Liikunta, polttopuiden teko ja kaikenlainen
ruumiillinen työ ovat hyvää vastapainoa toimistotyölle”

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Insinööritoimisto Airlon Oy on asiantunteva
talotekniikka-alan suunnittelutoimisto.
Toimimme suunnittelu-, valvonta- ja
konsultointitehtävissä koko Suomessa.
nittelu
• LVIA- suun
nta
• LVIA-valvo
nittelu
käsittely suun
en
• Jätevesi
lvelut
• Energiapa
tselmukset
ka
ia
rg
ne
-E
enta
la
- E-luvun sk
ukset
st
di
to
ia
- Energ

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

Kodinkoneiden ja lämpöpumppujen huollot
haukiputaan ja iin alueella.
kysy lämpöpumpputarjousta!
puh. 040 550 2839

Innovatiivinen suunnitteluryhmämme auttaa
asiakasta kaikissa rakennusprojektiin liittyvissä
suunnitteluissa.

Kirkkaasti paras
huurtumaton
energiaikkuna!
• Erinomainen energiatehokkuus
• Ikkunat ja ovet asennettuna
Lue lisää nettisivuiltamme:

www.ii-ikkunatjaovet.com
Ota yhteyttä myyjiimme:
Jari Puurunen
040 5164 750

Piritta Oravainen
0400 901 592

Iin Puunjalostus Oy
Leipojantie 4, 91100 Ii
puh. (08) 817 4911
ii-ikkunatjaovet.com

Airlon Oy ❘ Voimatie 6C ❘ FI-90440 Kempele ❘ 010 271 3220
www.airlon.fi ❘ info@airlon.fi

T

RAKENNUS- JA
SÄHKÖURAKOINTI
TÄLLÄRI OY
Veikko Södö
puh. 0400 390 504
veikko.sodo@tallari.fi

Kuivajoentie 1668, 95130 Hyryoja
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Maan jäätyminen
hiljentää maanrakennusalan
Paljasjalkainen iiläinen Hannu Huovinen on maanrakennusurakoitsija,
jonka
toiminimiyrityksen ensisijaisesti tekee energia- ja puhelinyhtiöille maakaapelointeja
ja linjojen vetoa. Työmailla liikutaan ympäri Oulun
lääniä ja hieman laajemminkin, mutta myös jonkin verran Iissä.
Tänä syksynä Iissä Huovinen kävi vetämässä valokuitulinjat kunnantalolta
Alarannan ja Kisamännikön
kouluille. Isoja työmaita on
ollut myös Oulun Energian
sähkölinjojen parissa, Oulussa, Yli-Torniolla ja Yli-Iissä. Nyt kun maat jo hiljalleen
jäätyvät, myös alan työnteko hiljenee. Huovisen mukaan, talviaikana huolletaan
koneita ja jonkun verran ehtii myös lataamaan omia akkujaan.
- Pikkuyrittäjällä ei tarvitse paljoa olla muita harrastuksia kuin työnteko. Työn
perässä kun juoksee, niin ei
ole malttanut yrittäjäyhdistyksen menoissa kulkea. Jäsenenä olen ollut lähes koko
yrittäjyyteni ajan. Vapaaajalla aina kun silmä välttää vietän aikaa lastenlasten
kanssa. Tyttären kahden lapsen kanssa touhuaminen on
mieluista terapiaa, Huovinen kertoilee.
Kesäisin töitä piisaa niin
paljon kuin ehtii tehdä, ja
Huovinen saakin kesäisin
palkata muutaman miehen
avuksi. Ympärivuotista työtä
Huoviselle on Iin seurakunnalle hautojen kaivaminen.
Nuorempana mies teki eri
alan töitä, mutta on tyyty-

väinen yrittäjyyden myötä
muuttuneeseen elämänrytmiin.
- Kuljin 10-15 vuotta merihommissa ja väsyin reissaamiseen täysin. Ensimmäisiä
kertoja merillä kuljin 14-vuotiaana hinaajan matkassa.
Työn parissa tuli nähtyä Suomen satamat, Norjaa, Tallin-

naa ja Venäjälläkin tein töitä.
Kymmenen vuotta työskentelin Iijoella ja hinasin puutavaraa Ouluun ja Kemiin,
Huovinen selostaa.
Pitkään reissattuaan mies
tunsi tarvetta asettua, joten
hän osti kaivinkoneen ja perusti yrityksen keväällä 1998.
Maansiirtourakoitsijan hom-

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Puh. 0400 127 481

ma oli Huoviselle jo entuudestaan tuttu, sillä hän oli
vapaa-aikoinaan tuurannut
aikaisempaa yrittäjää, Erkki Kastaria. Juuri sopivasti
Kastari jäädessä eläkkeelle,
Huovisen oli hyvä lähteä
yrittäjäksi kun työ ja asiakaspiiri olivat entuudestaan tuttuja. JK

Peltolantie 16
95130 Hyryoja

T:MI J-P MIETTUNEN
Vanhatie 137, 95110 Kuivaniemi kk
- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547

Juha Herva

Puh 0400 379 092
juha.herva@hotmail.com

• 5 tn kumitela-alustainen kaivinkone
- pihatyöt
- kaivuutyöt
- sykeharvesteri
• Sora- ja kivitoimitukset, myös seulottuna

Metsäkoneurakointi • Hakkuut ja ajot

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

Maarakennusalan yrittäjä Hannu Huovinen tekee myös seurakunnalle haudankaivutöitä.
Kuva Antti Ylönen

”Pikkuyrittäjällä ei tarvitse paljoa olla muita harrastuksia kuin työnteko.
Vapaa-ajalla kun silmä välttää, vietän aikaa lastenlasten kanssa.”

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

LVI Asennus
Kantola Oy
040 510 6746

Herva Ky
maanrakennus

Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

Jouko 0400 290 848

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi

www.lvivepeka.com

• Maa-ainestoimitus
-murskeet
-valumurskeet 0-16 mm
-valusorat seulottu 0-8
-hiekat
-sorat
•Kaivinkonetyöt
-pyöräalustainen
-tela-alustainen
•Lavettikuljetukset

HH-Yrityspalvelu
TILITOIMISTOPALVELUT

• taloyhtiöille vuosikirjanpidot
• palkanlaskenta
• muut toimistopalvelut

Puh. 040 771 1898

heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi

www.hh-yrityspalvelu.fi
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ASIANAJAJA
Markku Koskela

Pikkujoulutanssit

Sampolassa
Ojalantie , Oijärvi

varatuomari, kaupanvahvistaja
Haminantie 14 C 1, 91100 Ii

la 22.11. -14 klo 20.30-01.00

Puh. 040 5297 697

Musiikista vastaavat
Jawas 50 ja Syssin-karaoke
Järj. Oijärven Ns ry

Iin Autohajottamo

Pohjois-suomen työturvakoulutus
Koulutamme seuraavat kurssit
– Tulityökurssi
– Työturvallisuuskorttikurssi
– Tieturva-1 kurssi
Jari Meriläinen, puh. 040 5232 052,
s-posti: toimisto@pohjois-suomentyoturvakoulutus.fi,
www.pohjois-suomentyoturvakoulutus.fi

Kuivaniemen

joulumarkkinat
lauantaina 13.12. klo 10 - 15
Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla
Kirkonkyläntie 17

044 209 4496 / Raimo Ikonen

Myydään II-varaosia puretuista autoista
Ostamme epäkuntoisia,
noudamme hylätyt romut

358
9
9
5
0
0
4
Soita! 0
Puh. 0400 599 358 • Yläkatu 37, 91100 Ii

Voimavaroja ja
valmiuksia työelämään
Ii-instituutti -liikelaitos järjestää perjantaina 21.11.
Kuivaniemen
nuorisoseurantalolla
toiminnallisen
tilaisuuden, teemalla Voimavaroja ja valmiuksia työelämään. Tilaisuudessa jaetaan
tietoa muun muassa Ii-instituutin eri osastojen palveluista sekä työllisyyteen ja
yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Tilaisuus on suunnattu
kaikenikäisille, mutta erityisesti paikalle toivotaan paljon 20–30 -vuotiaita nuoria
aikuisia.
- Haluamme olla tukemassa työikäisiä ja innostaa
heitä työnhakuun antamalla tietoa eri vaihtoehdoista.
Olen pyytänyt tapahtumaan
mukaan myös Oulun TE-toimiston edustajia kertomaan
työkkärin palveluista, muun
muassa työvoimakoulutuksista sekä ammatinvalinta-

Kotimaista energiaa - www.vapo.fi

ja urasuunnittelupalveluista,
kertoo Paula Päkkilä etsivästä nuorisotyöstä.
Tapahtumaa elävöitetään
toiminnallisuudella ja luvassa on muun muassa musiikkiesityksiä ja liveokea.
Samalla kerrotaan työkykyä
ylläpitävistä liikunta-, tapahtuma ja kulttuuripalveluista.
Tietoa on tarjolla kansalaisopiston
kursseista,
työttömien työnhakijoiden
opintoseteleistä,
Etsivän
Nuorisotyön palveluista 1629 -vuotiaille, työelämään
valmentavista kursseista ja
muista yhteistyökumppaneiden palveluista.
Kaikkien
kurssitoiveen
jättäneiden kesken arvomme
puolen vuoden kuntosalipoletin (arvo 75 euroa). Lisäksi
tarjoamme ilmaisen lounaan
80 ensimmäiselle ja piparikahvit. Tervetuloa!

Suoritamme peltikatto-, raudoitus-,
saneeraus-, ym kirvesmiestöitä.

Tiiron Raudoituspalvelu Oy
Pyydä
tar jous!
040 583 213e0t.fi
p.in

matti.tiiro@p
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Tunnetuksi tuleminen
vaatii aikaa ja työtä

Iin Rengastyön Henri Tuomela tekee rengastöitä henkilöautoihin ja raskaan kaluston tarpeisiin pajallaan Kauppatiellä.
Ottaa aikansa ennen kuin
nuori yrittäjä saa liikkeelleen
näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Tämän on huomannut
myös Henri Tuomela, jonka
yrityksen Iin Rengastyön toiminta alkoi Iissä huhtikuussa 2012. Tänäkin syksynä
moni paikallinen on kysellyt

miten kauan yritys on ollut
toiminnassa.
Töitä on silti riittänyt. Yhden miehen yritys on onnistunut
kasvattamaan
toimintaansa kahdessa ja
puolessa vuodessa tuntuvasti. Tuomelan mukaan ensimmäiseen vuoteen verrattuna

yrityksen tulos on nykyisin
jo kolminkertainen. Lisätyövoimalle ei ole vielä kuitenkaan ollut tarvetta, vaikka
yksin mies saakin painaa pitkää päivää.
- Jossakin vaiheessa saattaa tulla ajankohtaiseksi palkata yksi työntekijä, ainakin

avuksi sesonkiaikoihin. Pitkien päivien tekeminen, yrittäminen eikä siihen liittyvä
paperityö aiheuta minulle
stressiä. Mielen päällä saattaa olla monia asioita yhtä aikaa, mutta loppujen lopuksi
kaikki on kiinni asennoitumisesta, Tuomela kiteyttää.
Yrittäjän
elämäntyylin
nuori mies lienee jo oppinut
isältään Eero Tuomelalta, Iin
Hiekka ja Sora Oy:n yrittäjältä. Tälläkin hetkellä Henri on
isänsä yrityksessä hallituksen varajäsenenä ja liikennevastaavana. Työn makuun
aikanaan mies pääsi isänsä
leivissä ja aina kun yrityksessä oli hiljaista, hän työskenteli useissa eri rengasliikkeissä
hankkien samalla rengasalan
ammattitaitoa.
- En aikaisemmin suunnitellut alkavani yrittäjäksi
tälle alalle, mutta perustamiselle sattui hyvä sauma, sillä
Iistä ei löytynyt rengaspalvelua raskaan kaluston tarpeisiin. Henkilöautojen renkaita
vaihdetaan kiireellä sesonkiaikoina ja raskas kalusto
puolestaan työllistää melko
tasaisesti ympäri vuoden.
Monipuolisuus on varmasti
tehnyt toiminnasta kannattavampaa, Tuomela uskoo. JK

” Henkilöautojen renkaita vaihdetaan kiireellä sesonkiaikoina ja raskas kalusto puolestaan
työllistää melko tasaisesti ympäri vuoden. Monipuolisuus on tehnyt toiminnasta kannattavampaa.”

Kokonaisvaltaisempaa pohjantekoa
Joulukuussa 2013 perustettiin PT PohjanTeko Oy, joka
liittyi keväällä Iin Yrittäjät
ry:n jäseneksi. Yritystä vetää
kaksikko Joona Österberg
ja Timo Sääskilahti. Kuten
yrityksen nimestäkin voi
päätellä, firma toimii pääasiassa talonrakentamisen
pohjatöiden parissa, mutta
palvelukonsepti ei ole aivan
perinteisin.
- Tarjoamme tavallista
kokonaisvaltaisempaa
maanrakennuspalvelua sekä
yksityisille,
rakennusliikkeille ja kunnille. Hoidamme
tarvittaessa rakentamisen alkuvaiheeseen liittyviä töitä,
kuten vesi- ja viemärijärjes-

9

IILÄINEN

telmien tilaamisen, sähköliittymien tekemisen sekä
voimme myös tehdä pihatöitä sekä perustuksia tai ottaa
kantaa koko projektin suunnittelunohjaukseen, kertoo
Österberg.
Jo yrityksen aloittaessa
toimintansa oli selvää, että
toiminta ei rajoitu paikalliselle alueelle. Tällä hetkellä
työmaita on ollut Rovaniemeltä Vantaalle. Yrityksessä on yksi palkattu työmies,
ja 10-20 työllistetään alihankkijoiden kautta. Österberg
kertoo, että asiakkaille on
helpompaa saada yhdellä sopimuksella mahdollisimman
kattava kokonaisuus. Tällöin

asiakkaalle jää aikaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa sekä kustannuksiltaan
riskialttein osa talonrakentamisesta on hallinnassa.
- Alamme on suhdanneherkkä ja yleensä projektien
saamiseen vaaditaan pitkää
referenssiluetteloa. Helmikuussa alkoi fyysinen työ ja
siitä lähtien on töitä riittänyt
mukavasti, noin 20 työmaata
on ollut tälle vuodelle. Vaikka kevät ja kesä ovat alalla
kiireisimpiä, niin tulevalle
talvelle näyttäisi olevan vähintäänkin riittävästi töitä,
Österberg iloitsee.
Yritys liittyi paikallisen
yrittäjäyhdistyksen jäsenek-

si heti toimintansa alussa
PPY:n jäsenhankkijan ansiosta.
- Ilman muuta haluamme olla mukana Iin Yrittäjissä ja kätevää kun soittivat,
niin ei alkukiireiden keskellä itse tarvinnut laittaa aikaa
tiedon etsimiseen. Yhdistys ajaa aktiivisesti yrittäjien asioita, sillä yrittämistä
olisi saatava jouhevammaksi yhteiskunnankin puolesta. Lisäksi olemme saaneet
vertaistukea ja apua muilta
yrittäjiltä ja yhteistyökumppaneilta, Österberg kiittelee.
JK

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
Maansiirto ja maa-ainestoimitukset
Puutavarakuljetukset

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

Puutavaran kuljetusta

H&M MIETTUNEN KY
Vakkurintie 6, 95100 Kuivaniemi

Puutavara-auto 0400 394 257
Harri 044 564 7411
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* myös pienkonehuolto*

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

Soita TAKSI
numerosta

08-106 466
Se vastaa aina

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

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS
SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY
Kisamännikön koulun ja päiväkodin pohjarakennusurakka oli keväällä yksi isoimmista työmaista PT PohjanTeko Oy:lle.

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259
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Kauneutta juhlaasi ammattitaidolla
Parturi-Kampaamo 040 911 0795
Kynnet/ripsipidennykset 0400 330 231

Jalkahoitola

Aleksandra
Haminantie 8, Ii

Uusi Nurkka houkuttelee
nuoria viihtymään yhdessä

Kauneuskuja 4
Laitakuja 4, 91100 Ii
Nettiajanvaraus :
www.omakampaamo.fi/kauneuskuja 4

Iin Sillat
Majoitusliike

Moottorimajat ¤ Leirintä
Avoinna ympäri vuoden!
Haminantie 32, Ii ¤ 08 817 3300
l.jaaskelainen@suomi24.fi

www.iinsillat.fi

Iin joulutapahtumia
LA 22.11.2014 Joulutapahtuma ja –myyjäiset
- Perinteinen Joulutapahtuma Olhavan koululla
- Ohjelmassa mm. Arvontaa, kahvio, trubaduuri Kalevi Ilkka ym. Myynnissä:
		 Leivonnaisia, käsitöitä, lahjatavaraa. Tapahtuman tuotto menee Olhavan
		 koulun oppilaiden toiminnan, sekä Olhavan alueen vanhustyön tukemi		seen.
- Myyntipaikkavaraukset: Auli Tolonen 0400 192 142.
		 Myyntipöydän hinta 5€
- Järjestäjä: Olhavan koulun vanhempainyhdistys ja Olhavan Porinapiiri
Vko 48 Kehonkoostumusmittaus
- Testiajat:
- Ma 24.11. klo 9.00-15.00 Kuivaniemen Seurantalo
		 (Kirkonkyläntie 17, 95110 Ii)
- Ti 25.11. klo 14.00-20.00 Kuivaniemen Seurantalo
- Ke 26.11. klo 9.00-15.00 Iin Nätteporin Tietoppi (Puistotie 1, 91100 Ii)
- To 27.11. klo 14.00-20.00 Iin Nätteporin Tietoppi
- Pe 28.11. klo 10.00-14.00 Iin Nätteporin Tietoppi
- Kysy lisätietoja numerosta 050 3950 391
LA 29.11.2014 klo 10.00-15.00 Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat!
- OHJELMA/JÄRJESTELYT: Ii-instituutti liikelaitos/
		 Liikunta, nuorisotyö ja tapahtumat:
		 Riitta p. 0503950305, Jussi p. 0503839984, Pekka p. 0503950392
- MARKKINAPAIKAT:
		 Iin Haminan vanhempainyhdistys/Pekka Nevalainen p. 0400338838
TI 2.12.2014 klo 09.30-10.00 Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa
- Satutuokioihin on vapaa pääsy.
- Tervetuloa tarinoiden pariin!
- Lisätietoja Kuivaniemen kirjastosta:
kuivaniemi.kirjasto@ii.fi, p. 050 3106 811
TO 4.12.2014 klo 09.30-10.00 Satutuokio Iin pääkirjastossa
- Satutuokioihin on vapaa pääsy.
- Tervetuloa tarinoiden pariin!
- Lisätietoja Iin pääkirjastosta: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385
SU 7.12.2014 klo 16.00 Jokien kuorot konsertti
- Haminan koululla maksuttomassa konsertissa esiintyy
		 Pohjan Mieslaulajat (Kemi), Haukiputaan Mieskuoro sekä Iin Mieslaulajat
- Järjestäjä: Jokien kuorot
LA 13.12.2014 Kuivaniemen Joulumarkkinat
- Kuivaniemen nuorisoseunrantalolla
- Järjestäjä ja lisätiedot: Nuorisoseura ry / Raimo Ikonen p. 0442094496
SU 14.12.2014 klo 15.00 Hyvää Joulua sanoin ja sävelin
- Nätteporin auditoriossa
- Järjestäjä: Iin laulupelimannit ja Iin lausuntapiiri
SU 14.12.2014 klo 11.00-14.00 Tekniikkapäivä
- Mikko Törmälehto pitää osallistujille maastaveto, rinnalleveto sekä jal		 kakyykky tekniikkapäivän+ tietoa kuntosaliharjoittelusta sekä proteiinien
		 ja hiilihydraattien merkityksestä treenaamisessa.
		 Osallistumismaksu 25€/hlö. Ilmoittautumiset ennakkoon Moveen!
- Lisätiedot: Marjo ja Seppo Veijola, p.0442085738
TO 18.12.2014 klo 18.00 Aseman koulu 75-vuotta
- Aseman koulu täyttää 75-vuotta vuonna 2014. Juhlat järjestetään torstai		 na 18.12.2014 klo 18.00. Tervetuloa juhlimaan entiset Aseman koulun op		 pilaat, henkilökunta, kyläläiset ja kaikki asiasta kiinnostuneet!
- Lisätiedot: Jari-Jukka Jokela, 0503950463
SU 21.12.2014 Pelimannien joulukonsertti
- Kuivaniemen ja Simon pelimannien joulukonsertti Kuivaniemen Aseman
		 liikuntasalissa. Ohjelmassa esityksiä ja yhteislaulua. Lippu 5 e, sis. kahvin.
- Lisätiedot: Anne Riepula, anne.riepula@pp.inet.fi, 0400 700681
KE 31.12.2014 Iin Uudenvuoden vastaanotto
- Huilingin tapahtuma-alueella
- Ohjelma:
		 18.00 Sävelhartaus Iin kirkossa
		 19.00 Iin kunnan ja Iin seurakunnan tervehdys
		 19.30 Ohjelmaa koko perheelle
		 20.00 Ilotulitus
- Tarjolla lämmintä mehua ja makeisia
- Vapaa pääsy
- Hyvää uutta vuotta toivottaa
		 Iin kunta ja Iin Seurakunta

Jalkojenhoidon
ammattitutkinnon
suorittanut,
Koulutettu hieroja
Päivi Leskelä
Puh. 040-7387739

KUIVANIEMEN
KOIRAHOITOLA
Löytöeläinten
vastaanotto

Simon ja Iin alueelta

040 720 0506

KODINOMAISTA
ASUMISTA
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE
YLI 25 VUODEN AJAN

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

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

Nuorisotyöntekijä Marjo Nikka ja vapaa-aikaohjaaja Heikki
Tervola ovat kaksi kolmasosaa
Nurkan turvallisista aikuisista. Kuvasta puuttuu vielä Jussi Mertala.
Nurkassa voi pelailla monenlaisia pelejä, kuten pingistä.
Jemina Äijänen pelaamassa.
Iihin
avattiin
syyskuussa
uusi
nuorisotila Nurkka aivan keskustan
tuntumaan
Haminantiellä. Nuorisotilan kävijämäärä on lähes nelinkertaistunut
uuden keskeisemmän sijainnin ja viihtyisämpien tilojen
ansiosta. Nuorisotyöntekijä
Marjo Nikan ja vapaa-aikaohjaaja Heikki Tervolan mukaan nuorista huomaa, että
keskustaan on kaivattu lämmintä tapaamispaikkaa.
- Tänne on helppo tulla,
joten kävijämäärissä näkyy
selvää kasvua. Aikaisemmin
päivässä kävi noin viisitoista
nuorta. Nykyisin saattaa käydä 50 nuorta päivässä! Nuorisotila Parkki oli niin paljon
syrjempänä, ettei monella tullut lähdettyä sinne asti.
Tärkein palkinto meille on,
että porukka käy ja tulevat
aina uudestaan, mistä huomaa että täällä viihdytään,
Marjo kertoo.

Aikaisempi
nuorisotila Parkki oli hallimaisessa rakennuksessa, jossa eri
puuhailuille ei löytynyt yksityisempiä tiloja. Heikki kuvailee, että uusi tila on
enemmän olohuonemainen
ja tekemisille on enemmän
yksityisyyttä.
Nuorisotila on tarkoitettu
pääsääntöisesti alle 18-vuotiaiden
nuorten
omiksi
kohtauspaikoiksi, jossa ammattitaitoisen aikuisen johdolla luodaan mahdollisuus
turvalliseen, viihtyisään ja
helppoon
yhdessäoloon.
Nuorisotiloilla voi viettää vapaa-aikaa kavereiden
kanssa pelaillen pingistä, biljardia, konsoli- tai lautapelejä. Mahdollista on myös vain
hengailla, askarrella tai vaikka surffailla netissä.
- Tänne voi tulla ottamaan
rennosti ja me mielellämme
tutustumme nuoriin. Olemme täällä nuoria varten, tu-

kemassa
ja
kulkemassa
rinnalla, ja samalla vastaamme että tilat toimii. Parasta
tässä työssä onkin kun nuoria porisuttaa, vaihdetaan
kuulumisia ja tullaan tutuiksi, Heikki kertoo.
Nykyisissä tiloissa on ollut muun muassa neuvola,
mikä näkyy vielä toistaiseksi melko pelkistettynä sisustuksena. Heikki ja Marjo
kertovat, että pientä pintaremonttia on vielä tulossa ja sisustuksella paikasta tehdään
enemmän nuorisotilan tyylinen.
Tiistaisin ja torstaisin kello 15–17 Nurkka on varattu
4-6 -luokkalaisille. Tiistaista perjantaihin iltaisin Nurkassa käy 13–17 -vuotiaat.
Lisäksi välillä järjestetään
erikoisempia tempauksia ja
retkiä, kuten uimahalliin tai
kärppäpeleihin. JK

TuuliWatti kehittää ja rakentaa
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi
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Hyviä uutisia ikkuna-alalta
Suomen talouskasvu on hidastunut ja monet yritykset
painivat vaikeuksissa. Iistä löytyy positiivisiakin uutisia, sillä Ii-ikkunat ja ovet
on onnistunut kehittämään
toimintaansa ja maltillisesti kasvattamaan liikevaihtoa.
Syyskuun loppuun mennessä liikevaihto on kasvanut
viime vuodesta 15 prosent-

Ikkunoiden teko ei ole enää
samalla tavalla perinteistä käsityötä kuin ennen,
mutta tekijältään työ vaatii silti näppäryyttä ja huolellisuutta. Käsityövaiheita
ovat enää loppukokoonpano ja esimerkiksi venttiilien
ja kaihtimien asennus.

tia ja loppuvuodenkin tilauskanta jatkuu hyvänä.
- Kannattavuus parantunut enemmän suhteessa kuin liikevaihto, sillä
olemme alkaneet panostaa
määrätietoisesti toiminnan
tehokkuuteen ja systemaattisuuteen.
Myynnistähän
kaikki alkaa, jotta asiakkaita
saadaan, kertoo yrittäjä Pertti Jurvakainen.
Jurvakainen on huomannut, että Suomessa uutta ei
rakenneta enää viime vuosien ahkeraan tapaan. Vastaavasti saneerauskohteita on
huomattavasti viime vuosia
enemmän. Saneerauskuntoisia 70- ja 80-lukujen taloja
on runsaasti ja valtakunnallisesti on havaittu korjausrakentamisen
ohittaneen
uudisrakentamisen selkein
lukemin.
- Toki tulevaisuus huolestuttaa hyvästä nykytilanteestamme huolimatta. Jos
asiakkaillamme ei ole rakennettavaa, niin ikkunoitakaan
ei tilata. Toimitusaikamme on pisimmillään kahteen
kuukauteen saakka, joten
varmaa tietoa tulevaisuudesta ei ole pitkäksi aikaa.
Lisäksi haastetta lisäävät jat-

Iin ikkunat ja ovet työllistää
yhteensä yli 20 henkilöä ja
Pertti Jurvakaisen mukaan
vaihtuvuus työntekijöissä
on ihailtavan pieni.

Mettovaaran Hautauspalvelu
Mettovaaran Puutarha
Yli-Ii

040 771 2152, 0400 387 047

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

Lauantaina 6.12 avajaisviikonloppu Syötteellä.

Uusia jäseniä
Iin Yrittäjät ry on saanut syksyn aikana
riveihinsä kolme uutta jäsenyritystä. Nyt
yhdistyksellä on yhteensä 125 jäsentä.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
1270 PASI LUNKI OY:n yrittäjä Pasi Lunki on uusi RKioskin kauppias Iin keskustassa.
Heinikoski Jari Viljami toimii lämpö-, vesijohto- sekä ilmastointiasennuksen parissa. Yrityksen kotipaikkana on Kuivaniemi.
Helminen Marineservice Oy on Iiro Helmisen yritys, joka on erikoistunut vesirakentamiseen.

www.siivoushullu.com

Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi
myös aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjestönä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät suhtautuvat kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen.
Jäsenenä saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, polttoaineista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu ja koulutukset tukevat
yrittämisen haasteissa ja auttavat välttämään karikot jo
ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme
kaikki yrittäjät, oletpa ollut yrittäjänä
pitempään tai vasta ryhtynyt yrittäjäksi tai
olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä.
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/ii/

Ikkunamies ja yrittäjä Pertti Jurvakainen kertoo, että ikkunoiden puuraaka-aine saapuu valmiiksi kuivattuna ja
liimattuna 6-metrisenä aihiona, josta itse työstetään ja
kootaan oikeanlainen ikkuna tai parvekkeen ovi. Ikkunaalalla juuri kukaan ei enää hae puutavaraansa sahalta suoraan.
kuvasti tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset,
Jurvakainen selostaa.
Iin puujalostus Oy on tutumpi paikallisille puhuttelunimellään Ii-ikkunat ja
ovet. Sen toiminta-alue käsittää koko Suomen. Suurin
asiakasryhmä on yksityiset
uudis- ja remonttirakentajat
Oulun lähiseudulla, mutta
rakennusliikkeitten ja taloyhtiöiden osuus on kasvanut
yhä enemmän.
Vuonna 1962 perustetun yrityksen osaomistuk-

sen Pertti Jurvakainen pääsi
käsiksi 80-luvun alussa. Nyt
hän omistaa hieman yli puolet yrityksestä ja toinen rapea
puolikas on pojallaan Artolla. Myös tytär työskentelee yrityksessä ja kaikkiaan
työntekijöitä on seitsemäntoista. Toimitusjohtajana on
Juha Hautala. Jurvakainen
omistaa myös erillisen ikkuna-asennusyrityksen, jonka neljä työntekijää kulkevat
250 kilometrin säteellä tekemässä yrityksen ikkunaasennukset. JK

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Haluaisitko kotisi pölyttömäksi
ja sisäilman puhtaaksi?
Tutustu ilmaiseksi

PRO AQUA

-puhdistusjärjestelmään!
Ota yhteyttä:
Rauni 044 2503306
Pasi 041 4337958
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Kuivaniemen Yrittäjät ry:n

SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULU
lauantaina 22.11.2014 klo 18.30
Kuivaniemen Merihelmessä
Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Vuoden Yrittäjän palkitseminen.
Kuivaniemen Yrittäjät ry tarjoaa
jouluaterian jäsenille puolisoineen.

Ilmoittautumiset
Arille p. 050-441 3121
tai Arjalle p. 040-561 8422
(17.11.2014 mennessä).
Tervetuloa!

- turve- ja lumiurakointia Traktoriurakointi

J. Nieminen

Myllykivikankaantie 170, 95100 Kuivaniemi

0400 514 380

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n seurue kokoontui yhdessä Abba-musikaalin väliajalla rupattelemaan pitkän pöydän ääreen.

Kuivaniemen Yrittäjät ry
panostaa yrittäjien virkeyteen
Kuivaniemen Yrittäjät ry:n
väki lähti virkistys- ja kulttuuriretkelle
perjantaina
31.10. Kuivaniemeltä lähti
16 henkilön porukka ryhmäkuljetuksella Ouluun, katsomaan Madetojan salille Abba
Dancing Queen -musikaalia.
Musiikkiteatteri Palatsin Abba-nelikkona loistivat Capri
Selo, Päivi Lepistö, Kimmo
”Freddie” Blom ja tangokuninkaanakin tuttu Marko
Lämsä.
Kuivaniemen yrittäjät panostavat yrittäjien arkeen

tarjoamalla yhteistä tekemistä samanhenkisten ihmisten
seurassa. Myös liikunta kuuluu olennaisena osana yrittäjien jaksamiseen, jota varten
yhteistyössä IISSÄ ON ILO
-hankkeen kanssa yrittäjille tarjotaan mahdollisuuksia
tutustua monipuoliseen liikkumiseen. Liikuntaneuvoja Henna Kuusinivan kanssa
on sovittu Kuivaniemen Yrittäjien ohjattu kuntosalivuoro
maanantaille 17.11. kello 16,
Kuivaniemen kirkonkylän
kuntosalille.

Paikallisten yrittäjien näkyvyyttä on myös lisätty
yrittäjäyhdistyksen puuhaamaan mainostauluun panostamalla. Puheenjohtaja Ari
Kaakkuriniemi kertoo, että
4-tien varressa oleva mainostaulu on saanut valot, jotta
myös pimeinä vuodenaikoina mainokset näkyvät ohikulkijoille.
Kuivaniemen
yrittäjien pitkäaikainen markkinaperinne saa jatkoa myös
ensi kesänä. Vuorossa on 30.
Kuivaniemen pitäjämarkki-

nat, joiden suunnittelu on
jo käynnissä, jotta erityisesti ohjelmaan ehditään panostaa.
Seuraavaksi Kuivaniemen
yrittäjien ohjelmassa on syyskokous ja pikkujoulu lauantaina 22.11. Merihelmessä,
jossa yhdistys tarjoaa jouluaterian jäsenille puolisoineen.
Ilmoittautumiset Ari Kaakkuriniemelle tai Arja Honkamaalle 17.11. mennessä. JK

juha.n@hotmail.com

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24
95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125
TARVITSETKO TYÖVOIMAA?
MEILTÄ LÖYTYY APU!

Iin Uuden Vuoden vastaanotto
ke 31.12.2014 Huilingin tapahtuma-alueella
klo 18.00
klo 19.00
klo 19.30
klo 20.00

OSUUSKUNTA
KUIVANIEMEN MONITAITAJAT
Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:
Sähkö ja kiinteistönhoitotyöt: puh. 040 526 8119
Rakennustyöt: puh. 045 634 1799
Toimistotyöt: puh. 040 861 2884

Soita ja kysy!
Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.

Sävelhartaus Iin kirkossa
Iin kunnan tervehdys ja
Iin seurakunnan tervehdys
Ohjelmaa koko perheelle
Ilotulitus
Vapaa pääsy!
Tarjolla lämmintä
mehua ja makeisia

Hyvää uutta vuotta toivottavat:
Iin kunta ja Iin seurakunta
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seurakunta

Iin uudet kirkkovaltuutetut valittu

Kohti uutta kirkkovuotta
Syksyn pimetessä ja ilmojen kylmetessä kuljemme kohti
uuden kirkko vuoden alkua eli kohti adventtia. Kirkkovuosihan maalaa meidän eteemme joka vuosi Jeesuksen
elämän eri vaiheet ja niiden merkityksen meidän ihmisten elämässä.
Syksy on meille monelle aikaa, jolloin elää mielialojen
vuoristorataa. Syksyn synkkänä sateisena päivänä mielikin elää apeissa tunnelmissa. Taas kirkkaana syyspäivänä mieli virkistyy ja askel tuntuu keveämmältä. Tämän on
varmaan moni meistä tänäkin syksynä kokenut.
Syksy ja joulun odotusaika puhuu meille vastakohtaisuudessaan voimakkaalla kielellä. Lyhyen päivän ja muutenkin pimeiden kelien aikana lupaus valosta saa meissä
aivan erilaisen kaikupohjan kuin jos siitä puhuttaisiin keskikesän kirkkaudessa. Meidän on helppo syksyn ja talven
pimeydessä samaistua profetian sanoihin: ”Kansa joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden”. Kaikki tämä
kertoo meille toivosta, joka nousee lupauksesta: ”Jumalan
on meidän kanssamme”.

Porukalla ennakkoon äänestämässä kävivät Elli ja Kauno Kakko sekä Eedit Pakanen. Seurakuntavaaleissa äänestäminen on kolmikolle tärkeä perinne ja ennakkoäänestäminen
on mukavaa kun saa käydä rauhassa omalla ajallaan.
Kulunut syksy on ollut seurakuntavaalisyksy. Ennakkoäänestys oli viikolla 44 ja
varsinainen vaalipäivä oli
isäinpäivänä 9.11.2014. Iin
seurakunnassa äänestysprosentti 14,6 mikä tarkoittaa yli
kahden prosentin pudotusta
edellisiin vuoden 2010 vaaleihin, jolloin 17 % äänioikeutetuista seurakuntalaisista kävi

vaaliuurnilla. Tällä kertaa
kaikkiaan 6109 yli 16-vuotiaista seurakunnan jäsenestä
äänioikeuttaan hyödynsi 890
henkilöä.
Kirkkovaltuustoon valituksi tuli yhteensä 23 henkilöä, joista yli puolet oli uusia:
Riitta-Liisa Alaraasakka, Antti Savela, Pekka Koskela,
Pentti Puolakka, Hilja Pauk-

keri, Hannu Kehus, Sanna
Mäenpää, Markku Veijovaara, Salme Kallio, Paula Hyry,
Maire Turtinen, Jari-Jukka Jokela, Saila Pakanen, Veera
Kuha, Matti Turtinen, Helena Hekkala, Seija Pietikäinen,
Markku Vitikka, Auli Pietarila, Anna Pöyhtäri, Kirsimaria
Piri, Markus Aaltonen ja Antti Lapinkangas.

Seurakuntavaalia
valvomassa olleen Iin seurakunnan toimistosihteerin Irina
Häyrysen arvio osui oikeaan, että ennakkoäänestäjiä voi olla hieman yli
puolet kaikista äänestäjistä.
Ennakkoäänestäjiä oli 492
henkilöä.
Varalle valittiin Seppo
Keltamäki, Leena Törmänen,
Anne Hakoköngäs, Kristiina
Haukkamaa, Jouni Tervonen,
Ari Veijola, Reino Haverinen,
Katja Karvonen, Ville Nikkinen, Juho Tauriainen, Topi
Rajala, Lauri Honkanen ja
Marja-Leena Liimatta.

Tapani Ruotsalainen

Liikkuva seurakunta
luo yhteisöllisyyttä
Ihminen on henkinen, hengellinen ja fyysinen kokonaisuus ja on tärkeää pitää huolta näistä kaikista ulottuvuuksista. Ihminen voi hyvin, jos nämä osa-alueet ovat
tasapainossa. Hengellisesti liikuntaa voi lähestyä Luotuisuuden kautta, ruumis on Pyhän hengen temppeli, jota
saa pitää hyvässä kunnossa.
Liikkuva seurakunta on Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan tämän nelivuotiskauden päähanke. Hankkeen päämääränä on edistää liikunnallista elämäntapaa,
urheilua ja kansalaistoimintaa seurakuntien toimintojen
keskuudessa.
Hankkeessa hyödynnetään täysimääräisesti kirkon
kymmentä teesiä liikunnasta ja urheilusta. Liikuntateesit
muistuttavat, että jokaisella on oikeus liikuntaan. Hanke
tukee konkreettisesti hyvän liikunta- ja nuorisokasvatuksen tavoitteita sekä yhtä lailla ikäihmisten liikuntaa. Työssä hyödynnetään seurakuntien omaa kerhotoimintaa ja
seurojen, lajien, koulujen ja seurakuntien yhteisiä hankkeita.
Iin seurakunta valittiin toukokuussa 2014 yhdeksi Liikkuva seurakunta -hankkeen pilottiseurannaksi. Pilottiseurakunta sitoutuu tuottamaan omia hyviä käytänteitään ja
vinkkejä yhteiseen pöytään. Iin seurakunnassa hanke on
lähtenyt hyvin käyntiin ja käytössä on paljon hyviä käytänteitä ja nälkä tehdä lisää!
Esimerkkeinä mainittakoon jumpat kerhoissa, hiihtokirkko, vanhusten virkistäminen ja ulkoiluttaminen eri
laitoksissa. Lisäksi järjestetään toiminnallisia puistopyhäkouluja ja koululaiskinkereitä, retkiä, liikuntakerhoja,
seurakunnan aamunavauksena ”äänenavausjumppaa” ja
yhteiset liikuntahetket kerran viikossa. Suunnitelmissa on
myös kehittää ja laajentaa seurakuntatalon vieressä olevaa
leikkipuistoa lasten ja aikuisten yhteiseksi, viihtyisäksi ja
liikunnalliseksi puistoksi.
Liikunnalla on yhteisöllinen ulottuvuus, parhaimmillaan ulkopuolisuutta ja syrjäyttämistä ehkäisevä vaikutus.
Hankkeen ideana on olla siellä missä ihmiset ovat, esimerkiksi urheiluseuroissa toimii 1,2 miljoonaa suomalaista.

Jaana Niemelä

Ikoniristi kertoo Iin seurakunnan historiasta
Vuonna 2009 Iin Haminasta
löydettiin 1400- ja 1500-lukujen hautausmaa ja kirkkopaikka. Mielenkiintoinen oli
nuoren naisen hautalöytö.
Hauta on ajoitettu 1400-luvulle. Nuoren naisvainajan
kaulasta löytyi ristiriipus.
Ristin on koristeltu sekä
etu- että takapuolilta kuvaaihein, jotka ovat peräsin bysanttilaisesta, kiovalaisesta
ja novgorodilaisesta taidetraditiosta:
ikonografiasta.
Ristin esikuvana on mitä todennäköisimmin ollut kiovalainen enkolpioristi 1300- ja
1400-luvulta. Todennäköinen valmistuspaikka on ollut
lähellä Moskovaa.
Löydetty risti kertoo
meille Iin historiasta mielenkiintoisella tavalla. Iin
seurakunta oli 1400-luvulla
osa katolista kirkkoa ja kirkollinen elämän oli järjestetty
läntisen tradition mukaisesti.
Myös löydetty kirkko oli silloin katolinen kirkko. Löydetty risti kertoo kuitenkin
itäisen kristinuskon perinteen vaikutuksesta Iin alueella. Vaikka Iin seurakunta oli
jo osa läntistä kirkkoa, niin
siitä huolimatta kanssakäyminen ortodoksien kanssa

oli tavallista. Todennäköisesti Haminasta löydetyn
kirkon jälkeen seuraavaksi
rakennettu kirkko oli nykyisen kirkon paikalla ja silloin
jo osa luterilaista maailmaa.
Kyseinen risti herätti mielenkiintoa ja ajatuksia siitä,
että se tulisi ikuistaa tavalla tai toisella. Tämän innostamana Iin ikonipiiri
kokoontui kesällä 2013 Iin
seurakuntataloon ideoimaan
hautalöydöksen perusteella mahdollisia ikoneita, joita
ristin ikoniaiheiden pohjalta voitaisiin maalata. Syntyi
idea ikonirististä, joka sijoitettaisiin Iin seurakuntatalon
kappeliin.
Tämän idean pohjalta Iin
ikonipiiri maalasi kesän ja
syksyn 2014 aikana ikoneita,
jotka sijoitetaan pyöröristipohjalle Iin seurakuntatalon
kappeliin. Maalausryhmää
on ohjannut ikoninmaalauksen opettaja Sinikka Kuivala. Ikoniristin siunausjuhla
on Iin seurakuntatalon kappelissa 30.11.2014 kello 18.00.
Mukana on Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi.

Tapani Ruotsalainen

Ikoniristin siunausjuhla on
Iin seurakuntatalon kappelissa
30.11.2014 kello 18.00.
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As Oy Iin Kirjala nousee harjaan vuodenvaihteessa
Iin keskustaan on rakentumassa neljäkerroksinen puukerrostalo, jonka on määrä
valmistua alkusyksystä 2015.
Rakennuksen
perustukset
ovat piakkoin valmiina ja
elementit saadaan pystyyn
marras-joulukuun vaihteessa. Harjaan rakennus nousee
viimeistään tammikuussa.
- Monet paikalliset tunte-

vat tontin siinä ennen sijainneesta sinisestä puutalossa,
jossa oli kirjakauppa kymmenien vuosien ajan. Oli hyvin luontevaa nimetä uusi
asuntoyhtiö historiaa kunnioittaen As oy Iin Kirjalaksi,
kertoo Oulun Arvokiinteistöt Oy:n Osmo Mertala.
Iin kunta on ostanut rakennuksen alimman kerroksen,

johon tulee kunnan hammashoitola. Muihin kerroksiin
tulee yhteensä 15 huoneistoa, joista suurimmasta osasta on joko jo tehty kaupat tai
ne on varattu. Mertala kertoo,
että muutamia huoneistoja
on vielä vapaana, mutta hän
luottaa siihen, että loppujenkin osalta kauppakirjat saadaan tehtyä kevään aikana.

- Erikoisen projektista tekee se, että kyseessä on puukerrostalo. Suomessa on
metsät täynnä puuta ja silti
puurakentaminen on jäänyt
taka-alalle. Oulun talousalueella tämä on ensimmäinen
rehellinen puukerrostalo, joten olemme alalla edelläkävijöitä, kertoo Mertala.
Rakennuttaja Iin Fasa-

di Oy on erikoistunut puurakentamiseen
ja
siellä
tunnetaan läpikotaisin puurakentamisen hyödyt: Rakennusmateriaalina puu on
lämmin ja viihtyisäntuntuinen käyttäjälle sekä lämmön- ja ääneneristyskyky
on puukerrostaloissa parempi perinteisiin kerrostaloihin verrattuna. Lisäksi

puurakentaminen on ekologista, rakennuttajat ovat Iiläisiä ja kaikki puutavara
tulee lähialueiden sahoilta.
Lisäksi asuntoyhtiön markkinoinnista vastaava Oulun
Arvokiinteistöt Oy on Iiläinen yritys. JK

Lokakuun lopussa As Oy Iin Kirjalan perustuksien teko oli jo käynnistynyt. Elementtejä aletaan pystyttää marraskuun aikana.
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Nätti-mallisto
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PS. Kevättalvella valmistuu Iin Tikkasenharjuun upea 4 makuuhuoneen koti, joka myynnissä. Kysy kohteesta tarkemmin!

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581
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SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

IIK!!-kauhuelokuvafestivaalin
järjestämisen mahdollistivat noin 20
innokasta talkoolaista.

Noudamme rautaromut,
maatalousromut ja autonromut
Meille voi tuoda romuakut
ja romurenkaita veloituksetta
MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET
JA REKISTERISTÄ POISTO

Virallinen metalliromun kierrätys.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

IIN KONEPAJA OY

Pahaenteinen luku teki
jäynää IIK!!-festareilla
Kolmannettoista IIK!!-kauhuelokuvafestivaalit järjestettiin 7.-8.11. Työväentalolla
ja tapahtuma keräsi jälleen
yleisöä
tuttuun
tapaan.
Kaikissa näytöksissä oli
mukavasti porukkaa ja suosituimmat esitykset vetivät
salin täyteen katsojia. IIK!!
festivaalijohtaja Antti Näyhä
kertoo, että kolmannentois-

Festivaalirekvisittaa.

ta festivaalin teemaan sopien, ”Yöväentalolla” tapahtui
kaikenlaisia outoja ongelmia:
- Melkein jokainen tekninen laite prakasi jollakin tavalla, popkornit paloivat
mikroon, mikä aiheutti hälytyksen, yksi esiintyjä sai
sairaskohtauksen ja työväentalon seinällä ollut mainosbanderolli varastettiin.

Kaikki elokuvat saatiin kuitenkin näytettyä ja yleisökin
tuntui viihtyvän ongelmista
huolimatta, Näyhä iloitsee.
The Creeping Terror -elokuvan
erikoisnäytökseen
olisi kuulunut festivaalia
varten suunniteltu erikoinen säestys ja livedubbaus.
Yhden avainesiintyjän saatua sairaskohtauksen, elokuva päätettiinkin esittää
alkuperäisääniraidalla. Onneksi yleisö viihtyi alkuperäisversionkin
parissa
hyvin, jatkuvasta naurunremakasta ja väliaplodeista
päätellen. Näyhä lupaa, että
kantaesitys erikoisnäytöksestä nähdään talven tai kevään aikana Oulun alueella.
Yksi teknisistä ongelmista
sattui Faust -mykkäelokuvan
esityksessä, joka oli tarkoitus
esittää alkuperäisformaatissaan 35 millimetrin filmiltä.
Projektorin lamppu yllättäen ei suostunut syttymään,
mutta onneksi järjestäjien ta-

kataskusta löytyi hyvälaatuinen digitaalikopio. Näyhä
kiittää yleisöä kärsivällisyydestä ja tunnelman ylläpidosta.
Faust
-mykkäelokuvan
säesti pianolla täysin improvisoiden forssalainen musiikinopettaja Risto Pelli. Mies
kävi aikaisemmin vuonna
2007 säestämässä festareilla Ajomies-mykkäelokuvan.
Improvisoitu säestys kuuluu
olennaisesti Tampereen Konservatoriossakin opettaneen
miehen mieltymyksiin.
Heti
festivaaliviikonlopun jälkeen rekvisiittaa purettiin ja lainattuja elokuvia
lähetettiin takaisin maailmalle. Näyhä haluaa kiittää
myös mukavaa järjestelyporukkaa, johon kuuluu noin
20 talkoolaista. Yksin tapahtuman toteuttaminen olisi
mahdotonta; innokkaat talkoolaiset ovatkin suomalaisten
kulttuuritapahtumien
pelastus. JK

Mykkäelokuva Faust keräsi Iin työväentalon salin
lähes täyteen. Vain pari penkkiä jäi istujaa vaille.

www.ikp.fi
Täyden palvelun liikenneasema
Aamupala klo 05.00 - 10.00
Lounas klo 10.30 - 15.00
Pizzoja klo 22 saakka
Pikaruokaa yötä päivää
Myös sauna käytössä yötä päivää!
MEILLÄ
MYÖS
VEIKKAUSPISTE!

Neste Kuivaniemi NELOSPARKKI OY
Kirkonkyläntie 7 A, 95100 KUIVANIEMI
Puh. 08-724 7125

Valikoimaamme kuuluvat
Sievin ammatti-ja turvajalkineet
sekä Sievin vapaa-ajan mallisto.
Tervetuloa!
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IIN WANHAN HAMINAN

JOULUISTA OHJELMAA KOKO PERHEELLE
LA 29.11.2014
KLO 10.00 IIN WANHAN HAMINAN
JOULUMARKKINOIDEN AVAUS
HUILINGIN NÄYTTÄMÖLLÄ

Iin kunnan tervehdys
Iin seurakunnan tervehdys
Seurakunnan kuorojen soiva tervehdys
Pohjois-Iin kylän kuninkaallinen joulutervehdys
Joulupukki saapuu Huilingin näyttämölle
KLO 11.00 JOULUISET
YHTEISLAULUT

Iin Laulupelimannien säestyksellä joululauluja
Huilingin Näyttämöllä.
KLO 12.00 KINKKUBINGO

KLO 10-15 IIN WANHAN HAMINAN
JOULUMARKKINAT

Iin Seurakuntatalolla, Huilingin tapahtuma-alueella ja Nätteporissa Kirjaston aulassa. Markkinapaikat myy
Iin Haminan vanhempainyhdistys.
KLO 11-15 KOTISEUTUMUSEON
TONTTUPAJA AVOINNA

Iin kotiseutumuseoon on muuttanut Iin Näyttämöyhdistyksen
tonttuja ja Iipajan askartelujoukkue.
Tonttupajassa lauletaan, leikitään ja askarrellaan.
KLO 10-15 KULTTUURIKAUPPILA

KulttuuriKauppilassa avoimet ovet. Taidetta ja taide-esineitä
jouluhinnoin. Sanna Koivisto piirtää muotokuvia, myös
valokuvista. Glögi- ja piparitarjoilu!
KLO 10-16 IIN KIRJASTO AVOINNA

Kuivaniemen nuoriseura järjestää
Huilingin Näyttämöllä bingon, jossa palkintoina on viisi kappaletta Atrian Joulukinkkuja.

Samalla voi tutustua Taidekoulun näyttelyyn aulassa.
KLO 10-15 HUILINKI AVOINNA

Tmi Savotta pitää Museokahvila Huilinkia
avoinna koko tapahtuman ajan.

KLO 13.00 JOULUMUORIN
SATUHETKI

KLO 20.00 JOULUMARKKINATANSSIT

Joulumuori lukee satuja Iin kirjastossa

Yli-Olhavan maamiesseuran talolla.
Tervetuloa tekemään ostoksia jo klo 19
myyjäispöydältämme.
Esiintyy Mikko Tapio & Mysteeri. Liput 13 €.

KLO 13.30 JOULUISET
YHTEISLAULUT

Iin Laulupelimannien säestyksellä joululauluja
Huilingin Näyttämöllä.
KLO 14.00 TIERNAPOJAT ESIINTYY

SU 30.11.2014

Huilingin Näyttämöllä. ”Olemme köyhiä
laulajapoikia ja pyydämmä lantin ja tähteemme
kynttilän pätkää”

KLO 10 1. ADVENTTISUNNUNTAIN
PERHEKIRKKO

Iin kirkossa.

KLO 18 IKONIRISTIN SIUNAUSTILAISUUS

Iin seurakuntatalon kappelissa.

NÄHDÄÄN IIN WANHAN HAMINAN JOULUMARKKINOILLA
Hyvää Joulua toivottavat yhteistyössä: Ii-instituutti liikelaitos/Tapahtumat, Liikunta, Nuorisotyö, Kulttuuri, Kirjasto, Kansalaisopisto, Taidekoulu,
Iin Haminan vanhempainyhdistys, Iin Seurakunta, Iin Laulupelimannit, Iin Näyttämöyhdistys, Tmi Savotta, Iin kunta/Iipaja, KulttuuriKauppila,
Kuivaniemen Nuorisoseura, SPR Ii, Yli-Olhavan Maamiesseura, Pohjois-Iin kyläyhdistys, Valintatalo, K-Hamina, Halva, Iin Energia Oy

LISÄTIETOA MARKKINOISTA, TANSSEISTA JA OHJELMASTA:
MARKKINAPAIKAT KLO 10-15: Iin Seurakuntatalo: 10 e (pöytä: 100x60), 15 e (pöytä: 125x75), 20 e (pöytä 140x70), Huilingin tapahtuma-alue: 10€/m ulkona
Nätteporin aula: 10€/pöytä . Varaa paikat: Iin Haminan vanhempainyhdistys/Pekka Nevalainen p. 0400 338838
YLI-OLHAVAN TANSSIT: Yli-Olhavan maamiesseura/Aira Sipola p. 0400 396 531
OHJELMA/JÄRJESTELYT: Ii-instituutti liikelaitos/Liikunta, nuorisotyö ja tapahtumat: Riitta p. 0503950305, Jussi p. 0503839984, Pekka p. 0503950392

