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Uuden hallituksen onnistumis-
ta voidaan mitata työllisyysasteen 
kehittymisellä. Jos työllisyysaste 
ei parane, hallituksen talouspoli-
tiikan pohja pettää ja sen mukana 
koko hallitusohjelma murenee.

Tavoite – 75 prosentin työlli-
syysaste – on hyvä päämäärä, kos-
ka se on mitattavissa jatkuvasti. 
Tuoreimmat työllisyysluvut osoit-
tavat, että tavoite on erittäin haas-
tava ja hallitus tavoittelee sitä 
tällä hetkellä nousevan vastatuu-
len oloissa.

Hallituksen työtä ei helpota se, 
että hallitusohjelmassa on työlli-
syystoimia vain nimeksi. Hallitus 
turvautuu työmarkkinajärjestöjen 
– myös yrittäjäjärjestön – apuun.

Moni on jo etukäteen tuominnut 
työllisyysoperaation epäonnistu-
maan. Sanotaan, että järjestöt eivät 
saa mitään aikaan, koska eivät ole 
ennenkään saaneet. 

Järjestöjä ei kannata kuitenkaan 
etukäteen tuomita. On hyvä muis-
taa, että tällä kertaa hallituksessa 
ovat mukana ne voimat, joita pal-
kansaajajärjestöt ovat tuntuvas-
ti tukeneet. Heillä on suuri intressi 
saada oma hallitus onnistumaan.

Työllisyysasteen nostamisessa 
yritysten rooli on keskeinen. Vuo-
sina 2001-17 pk-yrityksiin syntyi 
135 000 työpaikkaa. Jotta työlli-
syystavoite toteutuu, tarvitaan 

Yrittäjät luovat työn
pieniä ja suuria yrityksiä, jotka 
työllistävät lisää. Suomen yrityk-
sistä 93 prosenttia eli 265000 on 
mikroyrityksiä, jotka työllistävät 
alle 10 henkeä. 

Yksinyrittäjiä on näistä noin 200 
000. Hekin ovat tärkeitä työllisyy-
den näkökulmasta – silloinkin, kun 
eivät palkkaa työntekijöitä. Tämä 
johtuu siitä, että yksinyrittäjät työl-
listävät toisia yrittäjiä. Vain 10 pro-
senttia työskentelee yksin. 

Työllisyysasteen nostamiseksi 
on tärkeä lisätä osallistumisastet-
ta eli sitä, että yhä useampi tarjo-
aisi työpanostaan työmarkkinoille. 
Erityisen tärkeää saada työmark-
kinoille mahdollisimman moni 
25-64-vuotias. Tähän ikäryhmään 
kuuluvista työvoiman ulkopuolel-
la on jopa noin 450 000 yksilöä. 

Työllisyysasteen nostaminen 
edellyttää sekä työn tarjonnan että 
kysynnän lisäämistä. Pitää saada 
yhä useampi ihminen tarjoamaan 
työpanostaan ja yhä useampi yri-
tys kysymään työtä.

Siksi tarvitaan toimia sekä tar-

jonnan että kysynnän vahvista-
miseen. Yrittäjäjärjestö on pitänyt 
esillä vaikuttavimpia toimia, kuten 
työttömyysturvan ja sosiaaliturvan 
uudistamista sekä paikallisen sopi-
misen sekä työelämän joustavuu-
den laajamittaista lisäämistä.

Työmarkkinatkin ovat mark-

kinat. Työsuhde syntyy vain ky-
synnän ja tarjonnan kohdatessa. Ei 
auta, jos keskitytään vain joko tar-
jonnan tai kysynnän lisäämiseen. 
Tasapaino ratkaisee.

Keinoja on paljon. Tarvitaan 
tahtoa ja rohkeutta toteuttaa nii-
tä. Olennaista on nähdä, että työl-

lisyystavoite voi toteutua vain, jos 
suomalainen pk-kenttä haluaa ja 
voi tarjota enemmän työtä. 

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja.

”Työllisyysasteen nostaminen edel-
lyttää sekä työn tarjonnan että ky-
synnän lisäämistä. Pitää saada yhä 
useampi ihminen tarjoamaan työpa-
nostaan ja yhä useampi yritys kysy-
mään työtä,” toteaa Pentikäinen.

Iissä vietettiin kuluneen viikon 
vaihteessa IlmastoAreena -tapah-
tuma. IlmastoAreena tilaisuus so-
pii erityisen hyvin pidettäväksi 
Iihin. Ii voitti Euroopan komission 
RegioStars 2017 -kilpailun ilmas-
tonmuutos-kategorian. 

Kunta ja kuntalaiset ovat saa-
neet positiivista mainetta ja se on 
tullut vastaan myös minulle yrit-
täjänä vieraillessani ympäristökun-
nissa. Monen kanssa keskustellessa 
ja kertoessani olevani iiläinen, vas-
takommenttina on ollut, että onpa 
hienoa tuo teidän kuntanne ja kun-
talaisten toiminta.

 Iin Yrittäjät ovat myös omalta 
osaltaan osallistuneet tähän ilmas-
totyön edistämiseen ja suomalai-
sen osaamisen esille tuomiseen 
Paikallista-liikkeen avulla. 

Iin Yrittäjätkin oli muka-
na IlmastoAreenassa Paikallis-
ta-liikkeen teemalla järjestämällä 
arvonnan, jonka lopputulos ilme-
nee muualla kohdin tässä lehdestä. 
Arvonnan yhteydessä käydyissä 
keskusteluissa ilmeni, että Paikal-

Yrittäjät mukana ilmastotalkoissa
lista-merkki ja teema tarvitsee vie-
lä paljon julkisuutta, jotta se tulee 
tunnetuksi. Monelle asia oli aivan 
uusi.

Yrittäjät halutessaan osallis-
tuvat kestävän kehityksen-, elin-
voiman- ja ympäristöarvojen 
parantamiseen sekä iiläisen hen-
gen nostattamiseen. Yritykset 
sitoutuvat antamaan vapaamuo-
toisen lupauksen, että se haluaa 
edistää toiminnallaan Iin resurssi-
viisautta ja vähentää samalla hiili-
dioksidipäästöjä. 

Sertifikaatti on maksuton ja sen 
saanut yritys voi hyödyntää Paikal-
lista –logoa omassa toiminnassaan. 
Kun merkin käyttäjiä on riittävästi, 
mahdollistaa se tarvittaessa yritys-
ten yhteiskampanjoinnin.

Paikallista-merkin esillä pitä-
minen helpottaa asiakkaita va-
litsemaan paikallisia tuotteita ja 
palveluita. Asiakkaat auttavat näin 
valinnallaan osaltaan kunnan hy-
vinvoinnin kasvamisen työlli-
syyden ja verokertymän nousun 
kautta. Jokainen kuntaan jätetty 

euro tuottaa meille yhteistä hyvin-
vointia.

Liity sinäkin yrittäjä Paikallista-
liikkeeseen.

Markku Koskela
Puheenjohtaja, Iin Yrittäjät ry

Ilmastoareenaviikonloppuna yrittäjät 
olivat avustamassa Iin kirkossa pide-
tyssä jumalanpalveluksessa, mukana 
myös puheenjohtaja Markku Koskela.

 ”Iin Yrittäjät ovat myös 
omalta osaltaan 

osallistuneet ilmasto-
työn edistämiseen ja 

suomalaisen osaamisen 
esille tuomiseen 

Paikallista-liikkeen 
avulla.” 
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Kalevalaista jäsenkorjausta  
Intialaista päähierontaa 

Iin Haminassa
Kysy lisää tai 

varaa aika numerosta

MYÖS LAHJAKORTIT

Iin Kemikalio-tekstiili
ja Luontaistuote
Laksontie 1, 91100 Ii 

p. 08 817 3360

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

IIN TYÖOSUUSKUNTA
Luotettavaa ja tuttua 

siivoustoimintaa, asiointia, pyykinpesua 
ym. kodinhoitoapua 

040 828 9497
Huhtikuja 24, 91100 Ii 

Muista kotitalousvähennys

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

SKY Kosmetologi 
Outi Kantola

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kosmetologipalvelut

Mettovaaran hautauspalvelu

Puutarhantie 29, Jakkukylä
T. Mettovaara 0400 387 047

Kiiminki 040 561 7399
www.kiiminginkukka.ekukka.fi

PARTURI-KAMPAAMO
TEIJA KURTTILA

Kurttilankuja 10, 91100 Ii
P. 044 025 5687, 08 817 4865

Iin kunnan väkiluku on ollut 
alkuvuoden kasvusuunnas-
sa, parin miinusmerkkisen 
vuoden jälkeen. Muutto-
voittoa on tullut reilut 60 ja 
asunto- ja tonttikauppa on 
käynyt aiempia vuosia vilk-
kaammin. Halusimme tietää 
Iihin muuttaneiden miettei-
tä ja kokemuksia. 

Tilastokeskus kysyi Iihin 
muuttaneilta muuton perus-
teista. Kolmen kärkeen si-
joittuivat vastaukset, joiden 
mukaan Iin imago ympä-
ristöystävällisenä kuntana 
on heidän mielestään hyvä, 
Ii tarjoaa maaseutumaisen 
asuin- ja elinympäristön ja 
Iissä on edulliset asunnot.

Olemme viime vuosina 
panostaneet puhtaan energi-
an investointeihin, energian 
säästöön ja siihen, että tästä 
tulisi kaikkien iiläisten jut-
tu. Tavoitteena on alusta asti 
ollut saada kuntaan inves-
tointeja ja työpaikkoja sekä 
kehittää kuntaa hyväksi pai-
kaksi asua ja yrittää. 

Alkuvaiheen ”Ii irti öl-
jystä” ajatuksesta on toimin-
ta laajentunut käsittämään 
kaikki kunnan toiminnot. 
Kuntalaiset ja yritykset ovat 
lähteneet tähän toimintaan 
mukaan monin eri tavoin. 
Tästä on kasvanut yhteinen 
juttu. Tehty työ on saanut 
paljon julkisuutta niin Suo-
messa kuin maailmallakin.

Maailman ensimmäis-
tä Ilmastoareenaa lähdettiin 
rakentamaan samalta perus-
talta. Tavoitteena on ollut 
tarjota ensimmäistä kertaa 
Suomessa uudenlainen foo-
rumi ilmastoasioiden käsit-
telyyn. Aihetta lähestytään 
positiivisella ja rakentaval-
la otteella, ei uhkia ja pelkoja 
lietsoen. Sellainen ei mieles-

Ilmasta vetovoimaa

täni aja kenenkään etua. 
Uskoisin, että koululai-

set, lukuisat asiantuntijat 
sekä päättäjät, erilaiset si-
dosryhmien edustajat ja run-
saslukuinen yleisö saivat 
varmasti kaikki ajankohtais-
ta tietoa ja vahvistusta il-
mastoasioiden tärkeydestä. 
Itseni yllätti tieto, että vaa-
teteollisuuden päästöt ovat 
suuremmat kuin lento- ja 
laivaliikenteen päästöt yh-

teensä. Ilmastoareena lunas-
ti heti ensimmäisellä kerralla 
lupauksen olla kaiken kan-
san ilmastofestivaali.

Ilmastoasioiden ohella Ii 
sai runsaasti mediassa posi-
tiivista näkyvyyttä. Vierai-
ta oli kaikkialta Suomesta 
ja Ilmastoareena järjestelyi-
neen, monipuolinen ohjelma 
ja Huilingin tapahtuma-alue 
saivat runsaasti kiitosta. Iso 
kiitos tästä kuuluu Micro-

poliksen tuottajatiimille ja 
muille järjestelyihin osallis-
tuneille. Parannettavaakin 
varmasti on, korjataan ne 
ensi vuoden ohjelmaan. Täs-
tä on hyvä jatkaa Iin ilmas-
totyötä ja käynnistää ensi 
vuoden tapahtuman suun-
nittelu.

Ari Alatossava 
kunnanjohtaja, Ii

”Tilastokeskus kysyi Iihin muuttaneilta muuton perusteista. Kolmen kärkeen 
sijoittuivat vastaukset, joiden mukaan Iin imago ympäristöystävällisenä kuntana on 

heidän mielestään hyvä, Ii tarjoaa maaseutumaisen asuin- ja elinympäristön ja 
Iissä on edulliset asunnot.”

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat

LIITY JÄSENEKSI
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Kodinomaista ja 
hellää hoivaa 

ikääntyville ihmisille

Alice Pekkala 
050 374 8956

Hoitajat 046 878 4542

Ii, Rimatie 11

KULUNVALVONTAKORTILLA JOKA 
PÄIVÄ AVOINNA KLO 05.00-24.00

Laitakuja 4, Ii 

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai 
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Meillä myös ilta-aikoja

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

Rantakestilässä Iijoen ran-
nalla sijaitseva Alaran-
nan Kota mahdollistaa 
monien juhlien ja koulutus-
tilaisuuksien lisäksi rennon 
lomailun ja elämästä naut-
timisen. Kotarakennuksen 
lisäksi alueella sijaitsevat 
huvila, rantasauna ja gril-
likota taipuvat niin häihin 
kuin rippijuhliin tai vaikka-
pa hiihtolomaviikon tuki-
kohdaksi.

-Etsimme Oulun lähis-
töltä pientä rantasaunaa. 
Nähdessämme paikan, ihas-
tuimme niin, että rantasau-
nan lisäksi tuli hankittua 
kokonainen yritys, Timo 
Rita Ritako Oy:stä kertoo 
Alarannan Kodan hankin-
nasta.

Vuonna 2002 rakennetut 
tilat siirtyivät Ritan omis-
tukseen vuonna 2008, jolloin 
tehdyn saneerauksen yh-
teydessä kodan yläkertaan 
rakennettiin viihtyisä nuk-
kumatila. Huvilarakennusta 
laajennettiin samalla 30 ne-
liötä.

-Olin toiminut ja toimin 
edelleen päätyökseni yrit-
täjänä, joten vuokraustoi-
minta tuli täydentämään 
yritystoimintaani, Pipelifen 
maalämpötuotteita ja jäte-
vesijärjestelmiä päätyönään 
markkinoiva Rita toteaa.

Alarannan Kodan han-
kintaan hän on ollut tyyty-
väinen, vaikka naurahtaakin 
siellä oman lomailun muis-
tuttavan työleiriä.

-Tilat vaativat monenlais-
ta huoltamista pysyäkseen 
kunnossa ja tarjotakseen asi-
akkaille miellyttävän koke-
muksen, hän kertoo.

Alarannan Kodan asia-
kaskunta koostuu erilaisista 
juhlatilaisuuksista, koulu-
tuspäivistä, polttariporu-
koista, valmistujaisista ja 
lomanviettäjistä. Timo Rita 
kertoo monien Iistä pois-

Monien mahdollisuuksien 
Alarannan Kota

Alueelle on helppo saapua veneelläkin. 

muuttaneiden palaavan 
vuosi vuodelta lomailemaan 
kotikonnuilleen, tukikohta-
naan Alarannan Kota.

-Yrittäjälle paras palaute 
on tyytyväinen asiakas, joka 
varaa tilat uudelleen, Timo 
toteaa.

Alarannan Kodalta voi 
varata pelkän kotaraken-
nuksen tai yhdistää varauk-
seen vaikkapa saunomisen 
tai huvilassa yöpymisen. 
Myös huvila ja saunaraken-
nus on mahdollista vuokra-
ta ilman kotaa. Alueelle on 
helppo tulla sekä maitse että 
vesitse. Iijoen veneväylää 
pääsee niin merelle kuin Iin 
keskustaan.

Asiakkaiden käytössä on 
soutuvene ja vuokrattavissa 
vaikkapa kajakki tai polku-
pyörä.

-Tulevalle vuodelle tie-
dossa ovat ainakin kahdet 
häät ja monia muita juhlia, 
Timo Rita valottaa kodan tu-
levasta käytöstä.

Huvilarakennukseen mahtuu majoittumaan 10 henkilöä. Kaikkiaan Alarannan Kodan rakennuksista löytyy 16 majoituspaikkaa.

Kodan pihalla Iijoen ran-
nalla seisoessaan on vaikea 
kuvitella tilaisuutta, johon 
tilat eivät sopisi. Ajatukset 

muuttuvatkin helposti haa-
veiluksi lomaviikosta näissä 
tiloissa ja maisemissa. MTR

Timo Rita Alarannan Kotara-
kennuksen edessä kauniissa 
elokuun illassa.

Tervetuloa kirkkoon

www.iinseurakunta.fi

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

08 4156 3882 
Vääränpolku 13, 91100 Ii

kuvastin@luukku.com
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kuljetusliike

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

Myös Valopilkku-sovellus!

Iin alueen taksit 
yhdestä numerosta

0200 81 000
Kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0800 93150

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm

www.ppy.fi

Puh. 040 708 8146 Liikkuva huolto - siellä missä tarvitset
konehuoltopaakkola@gmail.com

HUOLLAMME JA KORJAAMME KAIKENLAISEN 
RASKASKALUSTON MERKISTÄ RIIPPUMATTA,

PAIKANPÄÄLLÄ, SIELLÄ MISSÄ TARVITSET, SEKÄ 
HALLITILOISSAMME PORKANTIE 4, 91100 II

• Komatsu Forest Oy:n merkkihuolto
• Liebherr maansiirtokoneiden merkkihuolto

www.konehuoltopaakkola.fi

Uniikkia majoitusta Iijoen 
rannalla tarjoava VillaKaup-
pila juhlisti ensimmäisen 
toimintavuoden täyttymis-
tä tarjoamalla kahvit kakku-
buffetin kera. 

-Vilkas ja työntäyteinen 
vuosi on takana, kertoi Titta 
Ervasti kantaessaan kakkuja 
kahvipöytään yhdessä yrit-
täjäkollegansa Hanna Aho-
sen kanssa.

Ensimmäisten juhlavie-
raiden saapuessa, yrittäjät 
totesivat toiminnan lähte-
neen käyntiin suunnitellulla 
tavalla sekä työmäärän että 
asiakasvirran osalta. Juhla-
kahveilla väkeä riitti koko 
päiväksi, joten turhaan ei 
kakkuja buffetpöytään kan-
nettu.

Kunniavieraina paikal-
la olivat VillaKauppilan en-
simmäiset yöpyjät, Sirpa ja 
Timo Matinaho Tannilasta.

-Olimme ensimmäiset yö-
vieraat vuosi sitten, joten 
tulimme nyt juhlistamaan 
muistoja. Samalla kävimme 
Oulussa katsomassa ”Aa-
van meren tällä puolen” 
MeriOulun kesäteatterissa, 
Matinahot kertoivat.

VillaKauppilaa he kehui-
vat vuolaasti sekä paikka-
na että palvelunsa puolesta. 
MTR

VillaKauppila toiminut vuoden

Yrittäjät Titta Ervasti ja Hanna Ahonen sekä Hannan tytär valmiin kakkubuffetin ääressä.

B&B VillaKauppila sijaitsee Iijo-
en rannalla KulttuuriKauppilan 
naapurissa.

Sirpa ja Timo Matinaho Tan-
nilasta olivat VillaKauppilan 
ensimmäiset yövieraat toimin-
nan alkaessa.
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Pientuottajille 
yhteinen verkkokauppa
Oulun ja lähialueiden pien-
tuottajille on avattu 22.8. yh-
teinen verkkokauppa Tilalta.
fi. Kauppapaikka vahvistaa 
pientuottajien asemaa ja hel-
pottaa samalla kuluttajien 
mahdollisuutta hankkia lä-
hialueella tuotettua ruokaa 
ja muita tuotteita. 

– Tavoitteenamme on 
tarjota Oulun ja lähialuei-
den pientuottajille yksi yh-
teinen kauppapaikka, josta 
kuluttaja löytää mahdolli-
simman monipuolisen kat-
tauksen lähiruokaa ja muita 
lähituotteita, Tilalta.fi-verk-
kokaupan idean isä ja kehit-
täjä Matias Koskelo avaa.

Pientuottajilta suoraan 
kuluttajille
Uudesta verkkokaupasta 
asiakas tilaa ruuan ilman vä-
likäsiä suoraan pientuotta-
jalta. Asiakkaalle on selvää, 
missä ja milloin ruoka on 
tuotettu, kuka sen tuottaa ja 
millaisin menetelmin.

– Tilaus verkkokaupas-
ta on myös yksi mahdolli-
suus tukea kotiseudun omaa 
ruokatuotantoa ja pitää ruo-
kaketju lyhyenä ja ympä-
ristöystävällisenä, Koskelo 
toteaa.

Verkkokauppa on sel-
keä ja helppokäyttöinen. 
Esimerkiksi tuotteen nouto-
ajankohta ja -paikka on mah-

dollisuus valita erilaisista 
vaihtoehdoista. Tuottajalla 
on käytössään myös Tilalta.
fi-mobiilisovellus.

Yhteistyössä Rekon 
kanssa
Uusi verkkokauppa on ol-
lut luontevaa toteuttaa 
juuri Oulun ja lähialueen 
pientuottajien kanssa: Ou-
lun alueelle reilulla kulutta-
misella on vankka jalansijan. 
Oulun Reko-lähiruokaryh-
mä on jäsenmäärältään yksi 
Suomen suurimmista: kaik-
kiaan siihen kuuluu noin 17 
500 ihmistä.

–Tilalta.fi -kauppaa on 
suunniteltu yhdessä Oulun 
Reko-ryhmän kanssa. Uusi 
kauppa vahvistaa osaltaan 
ryhmän toimintaa ja samalla 
toivottavasti tavoittaa myös 
uudet kuluttajat, Koskelo to-
teaa.

Reko Oulu -lähiruokaryh-
mä on aloittanut toimintansa 
Facebookissa vuonna 2015. 
Rekolla tarkoitetaan reilua 
kuluttamista suoraan tuotta-
jilta kuluttajille.

Tilalta.fi -lähiruokakau-
pan pitkän tähtäimen ta-
voitteena on, että se laajenee 
pientuottajien valtakunnalli-
seksi kauppapaikaksi.

Tilalta.fi tiedotus

Vuonna 2011 Juho Tauri-
ainen aloitti innokkaana 
päätoimisen valokuvaajan 
uransa Iissä. Iin Kärkkäisel-
tä löytyivät hyvät toimiti-
lat, jossa oli mukavasti tilaa 
ja vilkas kauppakeskus loi 
edellytykset liiketoiminnan 
aloittamiselle. 

Silloinen kauppakes-
kuksen johtaja Matti Kustu-
la ymmärsi nuorta yrittäjää 
ja teki Juhon olon mahdol-
lisimman helpoksi.  Vuon-
na 2015 Kärkkäinen päätti 
tehdä laajamittaisen remon-
tin ja Studio Salama joutui 
muuttamaan kauppakes-
kuksen toiseen päähän. Uu-
det tilat sijaisivat ”iiläisten 
ovella”, joka sinällään ei tun-
tunut pienen sulattelun jäl-
keen yhtään huonommalta 
ajatukselta. Aikaa muuttoon 
oli kuitenkin vain muutama 
kuukausi ja liikepaikan vaih-

Yrittäjä uudisti toimintakonseptiaan
tuminen aiheutti ongelmia. 
Asiakkaat eivät löytäneet 
Studio Salamaa tai luulivat 
kuvaamon lopettaneen.

Tila osoittautui lopul-
ta liian pieneksi, jotta siinä 
olisi voinut tehdä järkevästi 
studiokuvauksia. Studio Sa-
lamahan teki nimensä mu-
kaisesti studiokuvauksia. 
Tämä oli Juhon alkuperäinen 
ajatus. Koulu-, päiväkoti-, 
rippi, - ja armeijakuvaukset 
kasvattivat kuitenkin osuut-
taan liiketoiminnassa. 

-Ne veivät niin paljon ai-
kaa, etten paljon muuta ehti-
nyt tehdä ja homma muuttui 
melkoiseksi tilkkutäkiksi, 
Juho Tauriainen toteaa. 

Oltuaan enemmän reis-
sun päällä kuin studiolla, 
Juho ”Salama” Tauriainen 
laski konsultti Juha ”Vauh-
tipyörä” Aholan avulla kan-
nattavaksi ottaa enemmän 

aikaa kuvausreissuille.  Sa-
malla löytyi uusi toimitila Iin 
Micropolikselta. Salamas-
sa otettiin käyttöön sähköi-
nen ajanvaraus ja nyt reilun 
vuoden verran Salama on 
toiminut pelkästään ajanva-
rauksella. 

-Aluksi kyllä pelotti se 
muutos, jonka edessä olin. 
Ajattelin, etteivät asiakkaat 
löydä tai osaa tulla uuteen 
paikkaan. Pelot osoittautui-
vat vääräksi, vaikka muu-
taman kerran olen oven 
avannut kiukkuisena odot-
tavalle asiakkaalle, Juho 
naurahtaa.

Sittemmin on suunnitel-
tu ja tehty opasteita.  Nyt Sa-
lamassa tiedetään millaiset 
opasteet opastavat parhai-
ten perille ja tilaus niistä on 
tehty. 

Iin Micropoliksen toimi-
tusjohtaja Leena Vuotovesi 

ja Iilaakson toimitusjohtaja 
Antti Tuomaalla ovat otta-
neet uuden yrittäjän avosy-
lin vastaan. Yhteistyö alkoi 
heti uusiin tiloihin muuton 
jälkeen. Muun muassa aa-
mupalatilaisuuksia on pi-
detty neljä kappaletta, joissa 
on käynyt yhteensä yli 100 
yrittäjää. Seuraavat kolme 
vuotta ovat Juholle erilaisia, 
koska kunnan koulut ja päi-
väkodit kuvaa Kuvaverkko 
Oy. 

-Kilpailu on kovaa ja kil-
pailutuksia voitetaan ja nii-
tä hävitään. Toivon mukaan 
vuonna 2022 pääsen jälleen 
kuvaamaan oman kylän lap-
sia, Juho Tauriainen toteaa ja 
alkaa tekemään loppuvalmi-
steluita Kainuun prikaatin 
kuvauksia varten, jotka ovat 
elokuun viimeisellä viikolla. 
MTR

Puheenjohtaja 
Markku Koskela
Koskelan Laki Oy
040 529 7697
toimisto@markkukoskela.fi

Varapuheenjohtaja, sihteeri 
Tuija Alikoski
Tikkaskodit päiväkoti
0405 128 8722
alikoski.tuija@gmail.com

Rahastonhoitaja
Joona Österberg
PT Pohjanteko Oy
040 762 0083
joona.osterberg@pohjanteko.fi

Outi Kantola 
Kauneushoitola Outi
0400  448 873
info@kauneushoitolaouti.fi

Pasi Outila
PT Outila Oy
044 208 5738
pasi@liikuntakeskusmove.fi 

Veli Paakkola 
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
0400 388 622
veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi

Juho Tauriainen 
Valokuvaamo Studio Salama
040 743 8373
juho.tauriainen@studiosalama.fi

Eero Turtinen
Iin MP Oy
0400 287 230
eero.turtinen@iinmp.fi

Heimo Turunen
Iin lehti Oy
0400 385 281
info@iinlehti.fi

Iin Yrittäjien hallitus 2019. Edes-
sä Tuija Alikoski, Markku Koskela, 
Outi Kantola ja Pasi Outila. Takana 
Eero Turtinen, Veli Paakkola, Hei-
mo Turunen ja Juho Tauriainen. 

Iin Yrittäjät ry hallitus 2019

Juho Tauriainen on organisoinut Iin Yrittäjien aamukahvitilaisuuksia. Toukokuun tilaisuudessa pohdittiin muun muassa 
verkostoitumisen tärkeyttä.
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Olen Noora Huotari ja aloi-
tin työt Iin yrityskehittäjänä 
12.8. Aiemmin olen toiminut 
yli 17 vuotta Satakunnassa 
rahoitusmaailmassa eri pan-
keissa rahoittaen pk-yrityk-
siä sekä maatiloja. Viimeiset 
1,5 vuotta toimin Oulussa 
ProAgrialla yritysneuvoja-
na.

Lapsuudesta asti Iin Oi-
järvellä vietetty vapaa-aika 
on sitonut sydämeni Iihin, ja 
nyt yksi unelmista on täytty-
nyt, kun pääsin aloittamaan 
Iin yrityskehittäjänä.

Autan iiläisiä yrittä-
jiä, yrittäjyyttä suunnit-
televia sekä yrityksiä, 
joilla on kiinnostusta aloit-
taa liiketoiminta Iissä. Pal-
veluihini kuuluvat mm. 
perustamisneuvonta, liike-
idean arviointi, startti- ja 
tukirahahakemuksissa aut-
taminen, yritysten kehittä-
minen, rahoitusneuvonta 
sekä yritysyhteistyö.

Tulen ottamaan yhteyt-
tä yrityksiin tarkoituksena 
tuntea alueella toimivat yri-
tykset ja vastata mahdolli-
siin tarpeisiin. Ja kun sinulle 
yrittäjä tulee tarvetta neu-
vontaan, ota yhteyttä. Sel-
laista asiaa ei ole, etteikö 
voisi kysyä, koitetaan yh-
dessä löytää parhaat ratkai-
sut yrityksellesi! Toimistoni 
sijaitsee Iin Micropoliksessa.

Noora Huotari 
Iin yrityskehittäjä 
040 683 0541, 
noora.huotari@micropolis.fi

Iin uusi yrityskehittäjä esittäytyy

Paikallista -merkistä tunnistat 
iiläisyydestä ja paikallisista 
arvoista ylpeän yrityksen

Iiläiset yritykset haluavat 
olla mukana luomassa yh-
teistä tarinaa paikallisen 
elinvoiman, työllisyyden ja 
ympäristöarvojen puoles-
ta. Tästä ideasta on luotu 
Paikallista -merkki. Paikal-
lista–merkin kantavan yri-
tyksen koti- tai toimipaikka 
sijaitsee Iissä ja se työllistää 
iiläisen yrittäjän tai useita ii-
läisiä. Paikallista-yritys on 
sitoutunut edistämään Iin 

resurssiviisautta, joka tar-
koittaa kykyä käyttää erilai-
sia resursseja harkitusti ja 
hyvinvointia sekä kestävää 
kehitystä edistävällä tavalla. 
Paikallista -merkkiin on liit-
tynyt jo yli 40 iiläistä yritys-
tä ja määrä kasvaa koko ajan.

Paikallista -merkin yri-
tys voi saada tekemällä ha-
kemuksen www.greenpolis.
fi/paikallista. Hakemus kä-
sitellään yrittäjäyhdistyksis-

sä, ja lisäksi hakemus tulee 
Iin Micropolikseen, jossa 
avustetaan ympäristölupa-
us asian kanssa. Paikallista 
-merkin yritys antaa ympä-
ristölupauksen, jolla yritys 
voi kehittää energia- ja mate-
riaalitehokkuuttaan. 

Energia- ja materiaalite-
hokkuustyö tuo yritykselle 
monia hyötyjä, taloudellisia 
säästöjä, laatua, yrityksen 
maineen parantamista ja on 

aito kilpailutekijä markki-
noilla. Ympäristölupaus an-
taa hyvän mahdollisuuden 
yrittäjälle viestiä tekemis-
tään ekologisista ratkaisuis-
ta, jotka muuten voisivat 
jäädä huomaamatta. Pie-
nilläkin teoilla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia ym-
päristön kannalta.

Petri Leppänen 

Anna Alinan auttaa!

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!
Puh. 044 455 6560
Alina Oulu pohjoinen – Ii
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

• Kotityöpalvelut • Hoivapalvelut 
• Kotisairaanhoitopalvelut • Etälääkäri-
palvelut • Lapsi perheiden kotipalvelut 

Alina-palveluista on 
mahdollista saada 
kotitalousvähennystä.
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Tervetuloa aterialle 
Step in -grillille, 

os. Revontie 2 Haukipudas

Matti Miettunen p. 040 516 1507

Step in Express grilliauto
tilattavissa eri tapahtumiin ja 

tilaisuuksiin Iissä ja ympäristössä.

IIN YRITTÄJÄT OLIVAT MUKANA ILMASTOAREENA TAPAHTUMASSA 
ja siellä oli Iin Yrittäjien Paikallista -arvonta ja voittajat oli seuraavat: 

Vanhala Ritva (JJ-Liha, lahjakortti), 
Kurttila Raija (Kalaliike Kuha, savulohi 1 kg), 

Arvonnassa oikea vastaus: Iissä on tällä hetkellä 42 Paikallista-yrittäjää

Iin uusi yrityskehittäjä, Noora Huotari.

Kukat 
syysistutuksiin, 
sisustukseen, 

lahjaksi

Väriä syksyyn!

IIN KUKK AK AUPPA
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13
www.arvokovaoy.fi

ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
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Huhtikuussa 2018 toimin-
tansa aloittanut Maanraken-
nus Kalle Klasila on yksi Iin 
Yrittäjien uusista jäsenis-
tä. Yrittäjäperheessä kasva-
nut Kalle on kouluttautunut 
maanrakennusalalle ja työs-
kenteli kolme vuotta ko-
neenkuljettajana ennen 
oman yrityksen perustamis-
ta.

-Kuusitoista vuotiaana 
aloitin koneenkuljettajana. 
Työmatkat Ouluunkin kul-
jin tuohon aikaan mopoau-
tolla, Kalle kertoo.

Töitä hän toteaa olleen 
mukavasti ja telakaivinko-
neen seisoneen viime talve-
na vain kuukauden. Tällä 
hetkellä työkohde on Ou-
lun yliopistollisen sairaalan 
rakennustyömaalla. Maan-
rakennus Kalle Klasilan työ-
kohteet sijaitsevat Oulun 
talousalueella niin yritysten 
kuin yksityisten tarpeita pal-
vellen.

Yrittäjien yhteistyön Kal-
le näkee tärkeänä, joten liit-
tyminen Iin Yrittäjiin oli tälle 
moottorikelkkailua harras-
tavalle nuorelle itsestäänsel-
vyys. MTR

Kuusitoistavuotiaana koneenkuljettajaksi

Kalle Klasilan työauto on hiukan kasvanut alkuaikojen mopoautoon verrattuna. Maanrakennus Kalle Klasila palvelee asiakkaita telakaivinkoneella.








Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

RUOKEVA – RUOKAA
KESTÄVÄSTI JA
VASTUULLISESTI

Iin tai lähialueen tuottaja! Iissä halutaan syödä paikallista ruokaa – lihaa, kalaa ja juureksia. 
Tule kuulemaan ostajien tarpeista ja kertomaan tuotteistasi. Pienetkin määrät kiinnostavat!

Maistuva Ii -tilaisuus 
to 12.9.2019 klo 15–18, Ii, Henkilöstöravintola Merta, Suvantolantie 3  
• Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti, Soila Hiltunen, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 
• Iin kunnan ruokahankinnat ja tarpeet; tutustuminen keskuskeittiöön, Anne Hautamäki, Iin  
  ateria- ja tilapalveluliikelaitos • Hankintayhteistyö, Katri Sipola, Monetra Oulu Oy Hankinta- 
  palvelut • Tuottajan puheenvuoro • Iin Ruokahävikkiviikko, Päivi Kaukua

Ilmoittautumiset viimeistään to 5.9. www.proagriaoulu.fi/maistuva-ii-tilaisuus     
Lisätietoa: soila.hiltunen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 0400 182 584

Tule testaamaan oma ja yrityksesi
kunto, saat vinkit kuinka edetä
eteenpäin!

HIKOILEMATTA JA
HENGÄSTYMÄTTÄ!

Kuva: Jiri Halttunen

Hyvinvointimittauksissa kartoitetaankehonkoostumusta, puristusvoimaa jakestävyyskuntoa. 
Yrityksen kuntotestissä asiantuntijakatsoo tilinpäätösten perusteella mikäon yrityksesi arvo. Testit ovat helppojaja nopeita nykytilan kartoittamiseen.Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikilleyrittäjille!

Katso myös PoPLin
palvelut yrityksille:
www.popli.fi/
aikuisliikunta

Haukiputaalla ti 3.9. klo 12-15 Jatuli
Iissä ti 3.9. klo 16-19 Nättepori
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Iiläinen yrittäjä Matti Miet-
tunen on luotsannut Hauki-
putaan keskustassa toimivaa 
Step In grilliravintolaa vuo-
den 2018 alusta.

-Ensimmäiset pihvit pais-
toin alalla vuonna 1999. Vä-
lillä meni kymmenen vuotta 
rakennushommissa Ruotsis-
sa ja Norjassa. Suomeen pa-
lattuani työskentelin vuoden 
Step In työntekijänä ennen 
kuin ostin paikan.

Töitä ja asiakkaita on riit-
tänyt mukavasti, paljasjalkai-
nen iiläinen yrittäjä kertoo. 
Haukiputaan grilliravinto-
lan lisäksi hänellä on käytös-
sään liikkuva yksikkö, jolla 
grillipalvelut saapuvat näp-
pärästi tilaisuuteen kuin tilai-
suuteen.

-Monenlaisissa tilaisuuk-
sissa olemme olleet mukana 
ja häätilaisuuksien jatkotkin 
on hoidettu, Matti kertoo.

Yrittäjän lisäksi työnteki-
jöitä on sesongista riippuen 

Step In Express tuo grillin sinne missä olet

Matti Miettunen Step In Express grilliautoineen kotipihallaan Iissä.

040 7627 168

MR Nuohous Oy

0440-688 670

Taksit 2 kpl 
8 paikkaisia (13 lasta)

Iin Taksikyyti 
Hannu Ukkola

Mennään bussilla  

Bussit  16 ja 40 -paikkaiset
0442-390 679

Autoissa invavarustus

Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut 
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727
marko.korpela@pp1.inet.fi

Metsätyö Korpela Oy

NAHKISAIKA 
PARHAIMMILLAAN

Aukioloajat:  
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

Majakka Konintie 4, A  91100 Ii
Seuraa meitä 

myös 
Facebookissa

KESÄ JATKUU KOTIMAISELLA
KALALLA HERKUTELLEN

SIIKAA INARISTA 
JA PERÄMERESTÄ

15,50€/kg
PAINO. N. 0,5KG

PERATTU MAIVA 8,80€/kg

kahdesta kolmeen. Myös Ma-
tin puoliso Piritta Palovaara 
aloittaa yrityksessä vanhem-
painvapaalta palatessaan.

Yrittäjien yhteistyötä 
Miettunen pitää tärkeänä, 
vaikkei kolmen pienen lap-
sen isänä juurikaan ole eh-

tinyt yrittäjäyhdistyksen 
toimintaan vielä osallistua. 
MTR

4 kpl 10€
Tarjoukset voimassa niin kauan kuin kalaa riittää

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Tutkimus: Puolet yksinyrittäjistä 
tienaa alle 2000 euroa
Suomen Yrittäjien kysely-
tutkimukseen osallistuneista 
yksinyrittäjistä 48 prosenttia 
kertoi tienaavansa alle 2 000 
euroa kuukaudessa. 

Vuonna 2016 tehdyssä 
vastaavassa kyselyssä alle 
kaksitonnia ansainneiden 
vastaajien osuus oli 51 pro-
senttia, eli heidän osuutensa 
on pienentynyt hieman ku-
luneiden kolmen vuoden ai-
kana.

Noin joka neljäs yk-
sinyrittäjä kertoi tekevänsä 
töitä keskimäärin yli 50 tun-
tia viikossa. Vain joka viides 
ilmoitti lomailevansa vuosit-
tain kuukauden tai yli kuu-
kauden.

Jaksamisessa yksinyrit-
täjät jakautuvat kahtia: 47 
prosenttia ilmoitti, ettei ole 
kokenut haasteita jaksami-
sessa, mutta toinen puoli yk-
sinyrittäjistä oli toista mieltä.

Kasvuhaluisia nuoria 
yrittäjiä
Alle 35-vuotiaista yksinyrit-
täjistä peräti 90 prosenttia 
haluaa kasvattaa yritystoi-
mintaansa.

Suomen Yrittäjien kyse-

lytutkimus kertoo, että yk-
sinyrittäjät ovat kaikkinensa 
kasvuun tähtäävää väkeä: 
kaksi kolmesta (67 prosent-
tia) ilmoittaa tavoittelevan-
sa kasvua.

Toimialoista kasvuhaluk-
kaimpia oltiin kaupan sa-
ralla. Tärkeimpinä kasvun 
keinoina yksinyrittäjät pitä-
vät uusien tuotteiden ja pal-
veluiden lanseeraamista, 
verkostoitumista sekä työn-
tekijöiden palkkaamista.

Työllistäminen  
hankalaa
Vastauksissa esiin tulevat 
esimerkiksi työntekijöiden 
palkkaamiseen liittyvät on-
gelmat.

– Työllistäminen koetaan 
kalliiksi ja riskialttiiksi. Tällä 
hetkellä yritystoiminta hen-
kilöityy yrittäjään itseensä, 
eikä omaa työaikaa voi ra-
jattomasti lisätä, Suomen 
Yrittäjien toimialapäällikkö 
Mika Hämeenniemi taustoit-
taa.

Kyselyyn osallistui kaik-
kiaan lähes 1 900 yksinyrit-
täjää. Vastaajista ne, joilla oli 
ollut joskus työntekijä, koki-

vat työllistämisen riskin ja 
kalleuden yrityksen kasvua 
rajoittaviksi tekijöiksi use-
ammin kuin vastaajat, jotka 
olivat toimineet koko ajan 
yksin.

Suomen Yrittäjien työ-
markkina-asioiden päällikkö 
Harri Hellstén toivoo, että 
jatkossa työllistämistä hel-
potettaisiin.

– Työmarkkinarakenteil-
la on merkittävä ohjaava 
vaikutus siihen, halutaan-
ko työtä teettää työsuhteessa 
vai toimeksiantona tai jäte-
täänkö työ tekemättä koko-
naan, Hellstén muistuttaa.

Perhevapaat osin  
pitämättä
Perhevapaiden suhteen yk-
sinyrittäjien tilanne poikke-
aa palkansaajista.

Yksinyrittäjinä toimivista 
äideistä joka viides ilmoitti 
jättäneensä perhevapaat ko-
konaan käyttämättä. Isistä 
alle puolet oli (47 prosenttia) 
oli ollut isyysvapaalla, mutta 
vain kolme prosenttia kertoi 
olleensa hoitovapaalla.

Osittaista hoitovapaata-
kin oli käyttänyt vain kak-

si prosenttia yksinyrittäjinä 
työskentelevistä isistä.

– Yrittäjien asemaa per-
hevapaissa todella kannat-
taa parantaa, se on erityisesti 
lasten etu, Suomen Yrittäjien 
Harri Hellstén sanoo.

Yksinyrittäjyyden yleis-
tyminen on ollut työ- ja yri-
tyselämässä 2000-luvun 
merkittävin trendi. Yk-
sinyrittäjyys on tällä het-
kellä jo Suomen yleisin 
yritysmuoto.

Vuosituhannen alussa 
yksinyrittäjiä oli Tilastokes-
kuksen mukaan 123 000 kun 
viime vuonna yksinyrittäjiä 
oli jo 182 000.

Yksinyrittäjien yleisin 
yritysmuoto on toiminimi, 
mutta osakeyhtiöiden osuus 
on noussut vuonna 2016 teh-
tyyn kyselyyn verrattuna.

Yksinyrittäjät ovat kaiken 
kaikkiaan korkeasti koulu-
tettua väkeä: yli puolella on 
ammattikorkeakoulu- tai yli-
opistotutkinto

Yrittäjät tiedotus

Vierailijana fysioterapeutti Liisa Tuikkanen, aiheena  
mm. yrittäjän arkiaktiivisuuden merkitys ja työhyvinvointi.
Aamiaisen tarjoaa Iin Micropolis Oy.

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
pe 13.9.2019 klo 8 Iin Micropolis

Ilmoittautumiset 
Juho Tauriainen 
tekstiviestillä: 
040 743 8373, 
sähköpostilla: 
juho.tauriainen@studiosalama.fiTervetuloa!  Iin yrittäjät ry
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Arto Alasaarela  0400 686 252

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

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

Asematie 266, 91100 Ii 
timo.ojala@pp9.inet.fi

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

ROMUT 
RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

"

Touhula Harjuntähti on 
luonnonläheinen seikkai-
lupäiväkoti, joka sijaitsee 
Iin Liesharjulla, Harjunku-
jalla. Touhula Harjuntäh-
ti avautui elokuussa 2019 ja 
päiväkoti tarjoaa varhaiskas-
vatuksen lisäksi myös esi-
opetusta. Päiväkodin pihalla 
on monipuolinen leikkiväli-
neistö ja vapaan leikin alue. 

Osa päiväkodin pihas-
ta on jätetty luonnontilaan, 
jolloin lapset pääsevät leik-
kimään omassa ”metsässä”. 
Päiväkoti sijaitsee erittäin 
rauhallisella paikalla, met-
sän ympäröimänä. Päivä-
kodin sisätiloista löytyvät 
muun muassa kiipeilyseinä, 
puolapuut, kiipeilyköydet 
sekä voimistelurenkaat.

-Työntekijöitä päiväko-
dissa on lisäkseni seitsemän 
ja lapsia tällä hetkellä 53. 
Muutamalle lapselle on vie-
lä tilaa, päiväkodin johtaja 
Henna Uutela kertoo.

Rovaniemellä aiemmin 

Seikkailupäiväkoti Harjuntähti 
aloitti toimintansa

Touhula päiväkodissa työs-
kennellyt Uutela vastaa Iis-
sä sekä Harjuntähden että 
Tikkaset päiväkotien toimin-
nasta.

Iitä hän pitää vireänä ja 
aktiivisena paikkana, jossa 
on positiivinen asenne tule-
vaisuuteen.

-Meillä on mukava työpo-
rukka, jonka kesken vallitsee 
hyvä työilmapiiri ja tunnel-
ma. Oli helppo tulla työs-
kentelemään paikkaan, jossa 
työntekijät tuntevat asiakas-
perheet, heinäkuun puolivä-
lissä tehtävässään aloittanut 
Uutela toteaa.

Harjuntähden seikkailu-
kasvatuksessa korostuvat 
luonto- ja ympäristökasva-
tus, kokemuksellinen ja ai-
dossa luontoympäristössä 
oppiminen, itsetunto- ja 

Harjuntähdessä seikkaillaan lähimetsässä. Lastentarhanopettaja Marika Rousu esikouluryhmän kanssa mustikoita maistelemassa.

Touhula Harjuntähden piha tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet leikkiin ja liikuntaan. Jalkapalloa voi pelata kuin Messi oikealla kei-
nonurmella.

Päiväkodin johtaja Henna Uu-
tela peilileikissä päiväkotilais-
ten kanssa.

kaveritaidot, sekä itsensä 
rohkeaksi haastaminen. 
Harjuntähdessä on myös lai-

toskeittiö, jossa valmistetaan 
Iin Touhula-päiväkotien ko-
tiruoka. MTR
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• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmis-
kodit laatua ja palvelua arvostaville 
yli 30 vuoden  
kokemuksella.

ÄLÄ TINGI 
LAADUSTA,

VALITSE 
KODIKSESI 

JT-TALO

30
VUOTTA

30
VUOTTA

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

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

Lanssitie 1, 95200 Simo | Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

Jalkahoitaja Tanja Kähkönen 
on kohta kymmenen vuot-
ta tehnyt jalkahoitoja aluksi 
päätoimisena ja viime vuo-
det sivutoimisena yrittäjä-
nä. Hän on koulutukseltaan 
lähihoitaja ja jatkanut sen 
jälkeen jalkojenhoidon am-
mattitutkintoon. 

- Moni saattaa tunnistaa 
ja muistaa minut Tanja Ku-
rolana, kun tein aikoinaan 
jalkahoitoja Iissä ja lähikun-
nissa, Olhavassa asuva Tan-
ja Kähkönen mainitsee.  

Tanja on syntyisin Rova-
niemeltä, josta hän aikoinaan 
lähti opiskelun ja työn peräs-
sä Tampereelle. Tampereelta 
Ouluun Tanja muutti jalka-
hoitajan opintojen perässä. 
Hän perusti yrityksen ja teki 
jalkahoitajana töitä Iin sekä 
Oulun seudulla itsenäisenä 
yrittäjänä. Väliin hän oli jon-
kin aikaa töissä perheyrityk-
sessä Kemijärvelläkin, josta 
hän muutti lähihoitajan töi-
hin Vaasaan ja Olhavaan 
hän palasi, kun vuokralaiset 
lähti ja oli sopiva aika pala-
ta kotiin.

Tanja oli aikoinaan 
ihastunut ja ostanut yli 
kymmenen vuotta sitten en-
tisen Olhavan osuuskaup-
parakennuksen, jota hän oli 
pitänyt joitakin vuosia vuok-
ralla. Kun hän muutti kol-
misen vuotta sitten takaisin 
Olhavaan, hän ryhtyi mie-
hensä kanssa remontoimaan 
siihen kotia perheelleen, jos-
sa ”haikarat” alkoivat vie-
railla. Nyt Tanjalla on kaksi 
pientä lasta; poika ja tytär.

- Olen nyt muutaman 
vuoden tauon jälkeen aloit-
tamassa jalkahoidot osa-
aikaisena työnä. Teen 

Jalat kannattaa hoidattaa 
säännöllisesti

Tanja Kähkösen hoitamassa 
Hanna-Maaria Ikosen jalkoja. 
Kuvakin on Hanna-Maarian ot-
tama.

Tanja Kähkönen piirtämiensä lemmikkikuvien kanssa. 

ajanvarauksella jalkahoito-
ja kahtena päivänä viikos-
sa Iilaakson fysioterapian 
tiloissa, joka sijaitsee Lai-
takuja neljässä. Teen myös 
kotikäyntejä, Tanja kertoi ja 
pyysi soittelemaan tai varaa-
maan ajan suoraan netissä 
iinjalkahoito.com.

Tanjalle käy nyt myös 
korttimaksut, käteinen sekä 
ePassi, joka on nykyaikainen 
henkilöstöetujen maksuvä-
line. Esimerkiksi monilla 
työpaikoilla henkilöstö on 

saanut käyttöönsä verotukia 
ja työsuhde-etuja työnanta-
jan valinnan mukaan, joita 
voi hyödyntää mm. jalkahoi-
doissa 

- Tykkään työstäni jal-
kahoitajana ja nykyisin asi-
akkaissani on hyvin paljon 
keski-ikäisiäkin. Ja jos on jo-
kin perussairaus, jalat kan-
nattaa hoidattaa ainakin 
kerran vuodessa. Asiakastyö 
on hyvin mieluisaa ja asiak-
kaat loistavia, Tanja sanoi.

Muotokuvapiirroksia 
lemmikeistä
Tanja kertoi aloittaneensa 
piirtämisen uudelleen muu-
tama vuosi sitten. Taidepuo-
li on tullut mielenkiintoisesti 
Tanjan kuvioihin mukaan. 
Hänellä on ollut taidenäyt-
telyjä syksystä 2018 lähtien 
Torniossa ja Rovaniemel-
lä. Syyskuun alussa hän 
on Rovaniemi-viikolla Vil-
la Vinkkelissä koko viikon 
piirtämässä paikan päällä. 
Huhtikuussa 2020 on sovittu 
taidenäyttely Tornion Taide-
kamarille sekä syyskuussa 
2020 on toinen taidenäytte-
ly Cafe Rohkifiinissa. Tai-
depuoli oli lähtenyt Tanjan 
omien sanojen mukaan va-
hingossa kehittymään eikä 
hän vielä tiedä, mikä siitä 
kehittyy.  

- Piirrän muotokuvia lem-
mikeistä ja postikortteja sekä 
suunnittelen yrittäjäystävän 
Anne Veijolan kanssa kan-
gaskuoseja ja -malleja, joita 
on tulossa myyntiin verk-
kokauppaan nyt syksyn ai-
kana. Taideteoksiani pääsee 
näkemään Taide ja Käsityö 
-verkkokaupassa ja kotisi-
vulla tanjakahkonen.com.  
RR
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www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla

Monipuolinen rakennusalan osaaja
Rakennusyhtiö Observo Oy on rakennusurakointiyritys Oulun Haukiputaalla. 
Rakennamme kotimaisille ja kansainvälisille kauppaketjuille, teollisuuskonserneille, 
julkishallinnolle, vuokra-asumispalvelujen tuottajille sekä asunto-osakeyhtiöille.
     Vuosien tuoma kokemus rakentamisen parissa tuo varmuutta ja näkemystä 
kaikkiin toimintoihimme. Asiakkaan toiveiden noudattaminen yhdistettynä asian-
tuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää: 
www.observo.fi

Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Energiapuukaupan 
luotettava 
kumppani.

Ota yhteyttä:
www.vapo.com/energiapuuwww.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat

LIITY JÄSENEKSI


