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Jokainen Iihin jätetty euro tuottaa yhteistä hyvinvointia
Kirjoitin viimeksi ilmestyneessä Yrittäjien lehdessä puheenaiheesta SOTE.
Asia on toki edelleen ajankohtainen
näin kunnallisvaalienkin alla, vaikka tulevat valtuutetut eivät Sote-asiasta päätä. Olisinkin toivonut vaalien alla
enemmän keskustelua siitä, miten valtuutetut voivat vaikuttaa oman kuntansa asioiden hoitoon, mihin tulevat
verorahat käytetään ja miten varat hankitaan palveluiden tuottamiseen.
Kun valtuustolta poistuu Sote-uudistuksen myötä terveydenhoidosta
päättäminen (siihen käytettävät tu-

Ajankohtainen asia meillä Iin Yrittäjissä on edelleen Paikallista-liike. Paikallista-merkin esillä pitäminen helpottaa
asiakkaita valitsemaan paikallisia tuotteita ja palveluita. Jokainen kuntaan jätetty
euro tuottaa meille yhteistä hyvinvointia,
muistuttaa Markku Koskela.

lot ja menot), niin lie tosiasia, että valtuusto voi käyttää tosiasiassa enemmän
valtaa kuin aiemmin. Liikkumavara
budjetin sisällä on suurempi. Samalla valtuutettujen ei tarvitse käydä enää
ikuista keskustelua siitä annetaanko rahat esimerkiksi vanhusten hoitoon vai
infraan. Vaaliteemana monella onkin
nyt koulutus ja varhaiskasvatus. Hyvinvointia tuotettaessa tulee kuitenkin
valtuutettujen muistaa se, että menot
vaativat myös rahoituksen. Velalla on
pakko tehdä suurimmat investoinnit,
mutta velka pitää myös kattaa realistisella takaisinmaksuaikataululla. Velalla ei voi kuitenkaan kattaa normaaleja
käyttömenoja. Kunnan verotulot ratkaisevat tämän. Tarvitsemmekin kuntaan
yrityksiä ja uusia asukkaita tuottamaan
verotuloja. Uusi kuntien äyriprosenttikin tulee varmasti vaikuttamaan siihen,
millainen halukkuuus on muuttaa kuntaan, jos emme voi tuottaa parempaa
palvelua. Tämä on tärkeä tieto kuntalaisille, kun valitsette tulevia kunnanvaltuutettuja.
Ajankohtainen asia meillä Iin Yrittä-

jissä on edelleen Paikallista-liike. Yrittäjät halutessaan osallistuvat kestävän
kehityksen-, elinvoiman- ja ympäristöarvojen parantamiseen sekä iiläisen
hengen nostattamiseen. Yritykset sitoutuvat antamaan vapaamuotoisen
lupauksen, että se haluaa edistää toiminnallaan Iin resurssiviisautta ja vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä.
Sertifikaatti on maksuton ja sen saanut yritys voi hyödyntää Paikallista –logoa omassa toiminnassaan. Kun
merkin käyttäjiä on riittävästi, mahdollistaa se tarvittaessa yritysten yhteiskampanjoinnin. Paikallista-merkin
esillä pitäminen helpottaa asiakkaita
valitsemaan paikallisia tuotteita ja palveluita. Asiakkaat auttavat näin valinnallaan osaltaan kunnan hyvinvoinnin
kasvamisen työllisyyden ja verokertymän nousun kautta. Jokainen kuntaan
jätetty euro tuottaa meille yhteistä hyvinvointia.

Markku Koskela
puheenjohtaja,
Iin Yrittäjät ry

Iin Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Iin Yrittäjien kevätkokous on tiistaina 11.4., jossa on käsiteltävänä
muun muassa viime vuoden toimintakertomus.
Iin Yrittäjät ry:n 50-vuotisjuhlat pidettiin 3.9. Iin Micropoliksessa. Läsnä oli noin 100 kutsuvierasta.
Juhlapuheen piti Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Vuoden yrittäjänä palkittiin
Lea Tumelius, Kaisa Kuusinen ja
Jaana Korhonen Iin Palvelukoti
Oy:stä sekä Vuoden Nuorena Yrittäjänä Pasi Ontero Iin Autohuolto
Ky:stä. Kunnan puolelta yrittäjäpalkinnon luovuttajina olivat Ari
Alatossava ja Johannes Tuomela.

Juhlaan liittyen vietettiin yrittäjänpäivän toritapahtumaa 5.9. Iin torilla.
Hallituksen
puheenjohtajana toimi Markku Koskela, varapuheenjohtajana Eero Tuomela
ja sihteerinä sekä rahastonhoitajana Heikki Helekoski. Muina jäseninä olivat Väinö Klasila, Riitta
Paakkola, Oiva Takarautio, Anna
Turtinen, Risto Väyrynen ja Joona
Österberg, Hallitus kokoontui kauden aikana 11 kertaa.
Virkistystoimikunnassa ovat
toimineet Risto Väyrynen, Eero
Tuomela, Riitta Paakkola ja Anneli Klasila.

Kevätkokous pidettiin 13.4. Micopoliksessa ja syyskokous 23.11.
myös Micropoliksessa, jossa OPVakuutuksen edustaja oli esittelemässä yrittäjien vakuutusasioita.
”Likiliike”-nimellä
alkanut
hanke muotoutui vuoden aikana Paikallista -hankkeeksi. Tarkoituksena on saada Iiläiset ja Iiläiset
yritykset käyttämään oman paikkakunnan yritysten palveluksia.
Hanketta vietiin eteenpäin yhdessä
Iilaakso Oy:n kanssa. Hankkeen lopullinen laajuus selvinnee vuoden
2017 aikana.
Osallistuttiin syksyllä Valtakunnallisille
yrittäjäpäivil-

Iin Yrittäjät ry
hallitus 2017

le Vaasaan, Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien vuosikokoukseen Kuusamoon, jossa oli samalla Kuusamon Yrittäjien 50-vuotisjuhla sekä
Oulun kaupungintalolla pidettyyn
”Kunta ja yrittäjät”-tapaamiseen,
jonka aiheena oli Elinkeinopolitiikan haasteet.
Tiedotuslehti ”Iiläinen” ilmestyi toimintakauden aikana kolme
kertaa.
Yrittäjien ja yritysten merkkipäiviä muistettiin.

Hallitus

Markku Koskela
puheenjohtaja
Asianajotoimisto Koskela Oy
040 529 7697
toimisto@markkukoskela.fi
Eero Tuomela
varapuheenjohtaja
Iin Hiekka ja Sora Oy
0400 588 735
eero.tuomela@pp.inet.fi
Heikki Helekoski
sihteeri, rahastonhoitaja
HH-Yrityspalvelu
040 771 1898
heikki.helekoski@
hh-yrityspalvelu.fi
Väinö Klasila
seniorijäsen
Klasila Group Oy
0400 388 305
maalausliike.klasila@
oulunkaari.net
Riitta Paakkola
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
040 530 8624
riitta.paakkola@gmail.com
Oiva Takarautio
Tmi Kymppikouru
040 562 2157
oiva.takarautio@gmail.com
Anna Turtinen
Iin Päiväkoti Ay
040 564 6063
anna.turtinen@iitula.fi

Vuoden 2016
merkittävin tapahtuma oli
yhdistyksen
50-vuotisjuhla, jota vietettiin 3.9.

Risto Väyrynen
Iin Puu- ja Metallituote
044 058 4694
risto.vayrynen@pp1.inet.fi
Joona Österberg
PT Pohjanteko Oy
040 762 0083
joona.osterberg@pohjanteko.fi
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Iin Puunjalostus painottaa paikallisuutta s. 6
Yrittäjäyhdistyksen jäsenyrittäjiä
kuntavaaliehdokkaana s. 6
Valokuituverkko saapuu kesäksi s. 7

Puheenjohtajan kirjoitus:
Jokainen Iihin jätetty euro tuottaa
yhteistä hyvinvointia s. 2
Iin Yrittäjillä vilkasta toimintaa s. 2
Paikallista-merkki houkuttelee
ympäristöystävällisyyteen s. 3

Polkupyörä kuntoon Pyörivässä pyörässä s. 7
Sinikka Illikainen vuoden 2017 Alina-Yrittäjä s. 8
Terveiset eduskunnasta - Nyt puretaan normeja s. 9
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Yrittäjäehdokkaiden määrä kasvoi
- lähes 6000 yrittäjää ehdolla s. 9

Elintarvikkeita etsitään Sveitsin-vientiin s. 10
Iin Kärkkäisellä 10 v juhlavuosi s. 11
Kuntabarometristä opastusta
tuleville valtuutetuille s. 11

Iin Yrittäjät ry:n

kevätkokous

Ti 11.4.2017 klo 18.00
Iin Micropoliksessa, os. Piisilta 1 Ii
Käsitellään sääntömääräisest asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Yrittäjyys tuo elinvoimaa!
Kristiina Nurmenniemi ja Irja Ruokamo ovat Micropoliksen puolesta mukana Paikallista-hankkeessa.

Paikallista-merkki houkuttelee
ympäristöystävällisyyteen
Viime aikoina monen iiläisen yrityksen yhteydessä on
komeillut vihreä Paikallistamerkki. Se osoittaa yrityksen
olevan ylpeä paikallisista arvoistaan ja ympäristöystävällisyydestään.
Hankkeen takana ovat Iin
yrittäjät, Kuivaniemen yrittäjät, Micropolis Oy ja Pohjois-Suomen muotoililjat ry.
Mukana on tällä hetkellä 23 iiläistä yritystä. Mukana ovat muun muassa Iin
Rengastyö, Aallon Kaluste ja
Kulta-Aalto.
Paikallista on voimassa
toistaiseksi, ja se alkoi viime
vuoden loppupuolella.
– Hanke lähti liikkeelle Iin ja Kuivaniemen yrittäjien tahdosta. He haluavat
korostaa paikallista ympäristöystävällisyyttään, projektipäällikkö
Kristiina
Nurmenniemi sanoo.
Iin yrittäjien puheenjohtaja Markku Koskela sanoo,
että Paikallista korostaa iiläisten yritysten omaa markkinointia.
– Sen kautta kuluttajille
tulee tieto, että Iihin sijoitetut rahat tulevat yhteiseksi
hyväksi, Koskela toteaa.
Hankkeessa mukana ole-

van yrityksen kuuluu työllistää
iiläinen
henkilö.
Samalla yritykset tekevät julkisen ympäristölupauksen.
Lupauksia on tehty energiansäästöstä, materiaali- ja
energiatehokkuudesta.
– Lähiaikana jaamme ensimmäiset ympäristösertifikaatit, jolloin Paikallista
näkyy katukuvassa, Nurmenniemi toteaa.
Koskela sanoo, että Paikallista-hankkeessa on otettu mallia Rovaniemeltä,
jossa on ollut käynnissä vastaava projekti.
– Lisäsimme Iissä siihen
ympäristötietoutta,
kuten
esimerkiksi hiilineutraaliutta, Koskela mainitsee.
– Mietimme parhaillaan, laitammeko halukkaille yritykselle jonkinlaisen
mittariston, miten ne toteuttavat ympäristölupauksiaan.
Olemme toki aktiivisesti yhteydessä kaikkiin mukana
oleviin, Micropoliksen resurssiviisauden
ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo
sanoo.
Projektissa on myös mukana Maavälke, joka on
myös yrityksille suunnattu
ympäristöhanke.

– Olemme tehneet ”Resurssiviisas Ii” -tiekartan,
koska ympäristöasiat on
nostettu kunnassa merkittäviksi. Yritykset ovat tärkeitä
toimijoita kunnassa, Ruokamo toteaa.
Micropoliksen rooli on
ollut hankkeen käytännön
toteutus ja brändäys. Sen rahoitus tulee Iin elinkeinostrategian kautta.
– Erillistä budjettia ei ole
tehty. Nyt katsomme, millaista tukea yritykset tarvitsevat, Ruokamo tuumaa.
Yritys voi liittyä Paikallista-hankkeeseen Facebook-sivun kautta, jossa on linkki.
Facebook-sivun osoite on
puolestaan www.facebook.
com/paikallista.
– Kaikki yritykset ovat
tervetulleita mukaan Paikallista-hankkeeseen, Ruokamo
sanoo.
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Kotiruokaa Micropoliksen Salotista

Natalia Tungusova ja Elena Lampinen kokoamassa salaattipöytää
Iin yrittäjien 50-vuotisjuhlaruokailuun viime syyskuussa.

Noutopöydän ääressä Salotin työntekijät Natalia Tungusova, Elena Lampinen ja Noora Turtinen.
Micropoliksen Salotin lounaalla tarjoiltava kotiruoka on saanut monia ystäviä.
Tarjolla on päivittäin liha-,
kala- ja kasvisevästä. Näiden
lisäksi on salaatteja ja keittomuonaa. Jälkiruuaksi voi olla
esimerkiksi köyhiä ritareita
tai amerikkalaista pannukakkua. Monen mielestä ruuat
vievät kielen mennessään.
– Teemme kaiken alusta
loppuun itse. Leivomme joka
päivä myös tuoretta leipää,
Salotin omistaja Elena Lam-

pela selittää.
Hän on tehnyt Salotissa
ruokaa jo vuodesta 2010.
Salotissa ovat Elenan lisäksi töissä kokki Natalia
Tungusova ja harjoittelija
Noora Turtinen.
Alun perin Elena on kotoisin Keski-Venäjältä. Iihin hän
saapui Murmanskin kautta.
Nykyisin hänen kotipaikkansa on Oulussa, josta hän joka
aamu ajaa tukun kautta Iihin
töihin. Työpäivät saattavat
olla pitkiä.

– Tulen töihin aamuseitsemäksi. Jos on juhlia ja muita
tilaisuuksia, olen kotona vasta illalla, Elena sanoo.
Lounas
valmistetaan
yleensä noin 80 hengelle. Savuporokeitto on erityisen
suosittua ruokailijoiden keskuudessa.
– Siitä tykätään hirmuisesti. Silloin kattila tyhjenee nopeasti, Elena naurahtaa.
Joitakin venäläisiä ruokiakin on tullut Salotin ruokalistaan, ja ne ovat maistuneet

lounaskansalle erinomaisesti.
– Teen usein kasvisruokaa
Venäjän tapaan: Esimerkiksi porkkana- ja kaalipihvejä.
Myös kasvipaistokset tehdään joskus itäiseen tyyliin.
Ai onko borsch-keittoa? Tietysti on, Elena toteaa.
Venäläisten
pannukakkujen ystäville Salotissa on
salaisuus:
Amerikkalaiset
pannukakut ovat vain nimellisesti rapakon takaisesti
nimettyjä paistoksia. Oikeasti ne on valmistettu venäläi-

seen tapaan.
– Me emme laita niihin vaniljasokeria, kuten amerikkalaiset tekevät, Elena paljastaa.
Myös pitopalvelun tarjoilut järjestyvät Salotin kautta.
Tätä palvelumuotoa aiotaan
tulevaisuudessa
painottaa
Salotin toiminnassa, sillä lähiaikoina Elena suunnittelee
laittavansa asiasta tiedottavia
tienvarsimainoksia.
Kunhan luvat saadaan ensin kuntoon.
– Teemme kakkuja, piira-

koita ja kaikkea mahdollista kaikenlaisiin juhliin, kuten
syntymäpäiville ja muistojuhliin. Tykkään kovasti tehdä sellaista ruokaa, Elena
selittää.
Mutta mikä on Elenan
oma suosikkiruoka?
–Se on kirkas kalakeitto.
Pidän kalasta enemmän kuin
lihasta. Lisäksi syön paljon
kasvisruokaa, Elena toteaa.
JR.

Suomen Yrittäjät
pienten ja
keskisuurten
yritysten etu- ja
palvelujärjestö

Toiveidesi koti
Liesharjusta?

Tonttien esittelyt ja havainnekuvat ii.fi/liesharju
Ota yhteyttä p. 050 3106 859, tekniset@ii.fi

Tehtävänämme on parantaa yrittäjien asemaa ja
yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteenamme on, että menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä
on enemmän ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen
asema paranevat.
Vain yritykset takaavat
kuntien ja siten myös valtion elinvoiman. Yrittäjät
näkyvät ja kuuluvat myös
kuntien valtuustoissa: tällä
valtuustokaudella joka viides valtuutettu on yrittäjä.
Suomen Yrittäjät on suomalaisen elinkeinoelämän
ylivoimaisesti suurin järjestö. Edustamme yli 105 000:tä
jäsenyritystä.
Jäsenyritykset työllistävät
noin 650 000 palkansaajaa eli
käytännössä Suomessa lähes joka neljäs palkansaaja
saa toimeentulonsa Suomen
Yrittäjien jäseneltä. Työnantajayrityksistä noin 60
prosenttia kuuluu Suomen
Yrittäjiin.

II
Kisatie 1, 91100 Ii. Puh. 040 158 7000

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687, 08 817 4865
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Väinö Klasila 70 v:

Jäsenvuosia eniten Iin Yrittäjissä

Olemme olleet naimisissa 49 vuotta, sanovat Anneli ja Väinö Klasila. Koko ajan olemme yrityspuolella ja yhdistystoiminnassa toimineet yhdessä.
Väinö Klasilalla on eniten
vuosia Iin Yrittäjien jäsenenä. Hän oli mukana yhdistystä uudelleen perustettaessa
ja on toiminut yhdistyksen
jäsenenä marraskuusta 1982
lähtien. Hallituksen jäsenenä Väinö on toiminut kauan
ja toimii edelleen. Puheenjohtajavuosiakin kertyi ennen nykyistä puheenjohtajaa
Markku Koskelaa.
Väinö jatkaa edelleen
yrittäjyyden parissa, vaikka

maaliskuussa ohittui jo 70
vuoden merkkipaalu. Merkkipäivää juhlittiin Väinö ja
Anneli Klasilan kotona Alarannalla lauantaina 18.3.
Klasila on tullut tutuksi
monelle iiläiselle niin maalausurakoitsijana kuin aktiivisesta seuratoiminnastaan.
Ei siis ihme, että merkkipäivänä vieraili runsaasti
niin sukua, ystäviä kuin yhteistyökumppaneitakin. Iin
Yrittäjien puheenjohtaja ja

sihteeri kävivät myös onnittelukäynnillä.
Maalausurakoitsijana reilut 45 vuotta työskennellyt
Klasila perusti puolisonsa
Annelin ja Leo-veljensä kanssa maalausliikkeen -70 luvun alussa. Velimies myi
aikanaan osuutensa yrityksessä ja jäi firman palvelukseen työntekijäksi.
Tilinteot,
urakkatarjousten kirjoittamisen ja
maksuliikenteen
hoitava
Anneli-vaimo on ollut tärkeä
kumppani ja vastuunjakaja
kautta linjan. Kaiken takana
on nainen eli vaimo Anneli.
–Olemme olleet naimisissa 49 vuotta, kertoi Väinö.
Koko ajan olemme yrityspuolella ja yhdistystoiminnassa toimineet yhdessä.
Klasiloiden yrittäjätaipaleeseen mahtuvat Iin Urheilu ja Kone vuodet, jonka he
myivät vuonna 2005 samoin
kuin
maalauspuolenkin
kauppaliiketoiminnan ja kaluston. Tätä prosessia Väinö
Klasila kutsui ”paluuksi juurille” kun jatkoivat yritystoimintaa maalausurakoinnin
parissa. Siitäkin tehtiin yrityskauppa joku vuosi sitten, kun löytyi sopiva ostaja.
Sukupolvenvaihdoksessa

muutama vuosi sitten pariskunnan lapset Johanna
Kaisto ja Jari Klasila tulivat
yhteiseen Klasila Group Oy
-yritykseen osakkaiksi, jossa on muun muassa rakentamista,
remontointia
ja maalausurakointia sekä
kiinteistöyrittäjyyttä.
Väinö ja Anneli jatkavat myös
edelleen yrityksessä aktiivisella otteella.
Yhdistyspuolella Väinö
on tehnyt Iin Urheilijoissa yli
30 vuoden pestin ja lähes 10
vuotta myös seuran puheen-

johtajana, minä aikana käynnistyi muun muassa seuran
ja kunnan tuloksekas yhteistyö. Kunnanvaltuutetun tehtävästä Väinö luopui viime
syksynä, eikä asettunut enää
ehdolle näissä vaaleissa.
Mukana muistona on vuonna 2005 Iin kunnanhallituksen toimesta Väinön saama
tunnustus Vuoden iiläisenä,
jonka valinnan Väinö kertoi
olleen kädenojennus ja tunnustus yrittäjien ammattikunnan suuntaan ja myös
järjestötyölle.

Iin Lions-clubin rahastonhoitajan, sihteerin kuin
presidentinkin
tehtävissä
toiminut Väinö Klasila tunnetaan myös Iin tukkilaiskisaperinteen
elvyttäjänä.
Vuosikymmenten tauon jälkeen kisat on pidetty Raasakkakoskella jo pitkään,
nykyisin Tukkijätkä -kisa tapahtuman nimellä. Klasila
toimi aikanaan usean vuoden ajan näiden kilpailujen
johtajana ja kuuluttajanakin. HT

Väinö Klasilalla Iin Yrittäjien onnittelut tuomassa puheenjohtaja Markku Koskela ja sihteeri Heikki Helekoski.
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Iin Puunjalostus
painottaa paikallisuutta

a

ous ja voit

Pyydä tarj

ILMAINEN I!

ONTTfi
KATTOlaRatEuM
remontti.
Katso

Nyt se
vuotaa,
emäntä
huokaa
Korjaa katto ennen kuin

kosteus pääsee rakenteisiin!
•
•
•
•

Katto 2 päivässä
Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
Vesivekin kestävät kattovarusteet
Tuotteet omalta tehtaalta, ilman välikäsiä

SOITA

08 2377 9501

Oulun yksikkö

Paikalliset
pojat!

www.laaturemontti.fi

Ostetaan ja noudetaan
kaikenlaista metalliromua

UTACON OY

Romuautot, rautaromut,
kuorma-autot, traktorit, maansiirtokoneet,
isot ja pienet erät, ym, ym.

Merkittävä metalliromun kierrättämö
Kolmen A:n
luottoluokitus.

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 892 414, 040 7670 825
sakari.kantojarvi@utacon.fi
www.utacon.fi

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

Iin Puunjalostuksen toimitusjohtaja Juha Hautala kiittelee
yhtiön alkuvuotta lupaavaksi.

Iiläinen tunnistaa heti nimet
Krunni, Raasakka ja Hamina. Paitsi että ne ovat paikkojen nimiä, ovat ne myös
tuotteita. Tarkemmin sanoen
ikkunoita. Krunneja, Raasakoita ja Haminoita tarjoaa
Iin Puunjalostus ja sen tuotemerkki Ii-ikkunat ja Ovet.
Yhtiö on mukana tämän
vuotisilla rakentajamessuilla Oulussa.
Toimitusjohtaja
Juha
Hautala kertoo, että yhtiön
valttikorttina ovat paikallisuus, joustavuus ja nopeus.
– Korostamme pohjoissuomalaisuutta ja perheyritystaustaa.
Kilpailijamme

ovat ulkomaisia isoja konserneja, Hautala sanoo.
Messuilla tavataan kuluttaja-asiakkaita ja taloyhtiöiden edustajia. Ikkunoita ja
ovia toimitetaan ja asennetaan uudisrakennuksiin ja
remonttikohteisiin.
– Olemme olleet perinteisesti Oulun ja Rovaniemen
rakentajamessuilla. Messut
ovat myynnin kannalta hyvä
tilaisuus. Tavoitamme paikallisia rakentajia ja remontoijia, Hautala sanoo.
Messuilla on esillä kymmenkunta erilaista variaatiota ikkunoista ja ovista.
Yhtiön päämarkkina-alue

on suurin piirtein 250 kilometrin säteellä Iistä. Asiakkaita on ollut Turkua ja
Helsinkiä myöten. Tällä hetkellä asennustyömaita on
käynnissä Lappeenrannassa
ja Kolarissa.
– Suurin asiakasryhmämme ovat uudisrakentajat ja
remontoijat.
Ikkunoiden
ominaisuuksista tärkeimpänä pidetään lämmöneristyskykyä, Hautala sanoo.
Tuotannosta noin 40 prosenttia käsittää ikkunaremontteja omakotitaloihin ja
taloyhtiöihin.
– Messuilla saamme
yleensä kymmeniä yhteys-

tietoja ikkunaremontteihin,
Hautala mainitsee.
Mutta mitä ikkunaremontti maksaa?
– Se on noin tuhat euroa
ikkuna-aukkoa kohti, Hautala toteaa.
Kaikki Puunjalostuksen
tuotteet valmistetaan Iissä.
Puunjalostus työllistää tällä hetkellä 17 henkilöä Iissä.
Töitä on piisannut mukavasti.
– Tämän vuoden alkuvuosi on ollut lupaava yhtiöllemme. Ihmisten usko
talouskasvuun näyttää hyvältä, Hautala kehuu. JR

Yrittäjäyhdistysten jäsenyrittäjiä kuntavaaliehdokkaina
www.siivoushullu.com

Mettovaaran Hautauspalvelu
Mettovaaran Puutarha
Yli-Ii 0400 387 047, 040 771 2152
Kiiminki 040 561 7399

Kuntavaaleissa
Suomen
Yrittäjät, aluejärjestö Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät
ja paikallisyhdistykset ovat
kannustaneet
jäsenyrittäjiään asettumaan ja suostumaan ehdokkaiksi eri
puolueiden listoille. Iin Yrittäjien jäsenistä ehdokkaina
ovat Veli Paakkola Keskusta,
Johannes Tuomela Keskusta,
Markku Koskela Kokoomus,
Juho Tauriainen Kokoomus
ja Anna Turtinen Kokoomus. Kuivaniemen Yrittäjien jäsenistä ehdokkaana on
Veera Kuha Keskusta.
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-

täjien toiminta-alueella kuntavaaliehdokkaiksi
asetettujen yrittäjien määrä
kasvoi huomattavasti edellisiin kunnallisvaaleihin verrattuna.
-Näissä vaaleissa alueellamme on 315 yrittäjäehdokasta, kun edellisissä
vaaleissa määrä oli 198 yrittäjää. Tämä kertoo yrittäjien valmiudesta osallistua
päätöksentekoon tilanteessa, jossa kunnissa joudutaan
miettimään Yrittäjiä runsaasti ehdokkaina kuntavaaleissa ja ratkaisemaan monia
haasteellisia kysymyksiä, to-

teaa järjestöpäällikkö Kirsi
Anttila.
Paitsi
kuntaliitokset,
myös kuntien palvelutuotanto tulee kunnissa aiempaa
perusteellisempaan
tarkasteluun ja näissä tilanteissa yrittäjien osaaminen
ja muutosvalmius tuo päätöksentekoon kaivattua uutta näkökulmaa.
-Alueellamme eniten yrittäjäehdokkaita on kerännyt
Suomen Keskusta 157 yrittäjää, toiseksi eniten Kansallinen Kokoomus 64 ja
kolmanneksi eniten Perussuomalaiset 46. Pohjois-Poh-

janmaan Yrittäjien yhtenä
tavoitteena on toimia kunnallisvaaleissa
läpimenneiden yrittäjien yhteisenä
verkostona tarjoten tietoa
ja tiedonvaihtoa ja tukea yli
puoluerajojen, kertoo Anttila. HT

Tanjan

kuvastin
Tanja Varpenius
parTuri-kampaaja

(08) 4156 3882

Löydät meidät nyt
myös Facebookista.

kuVasTin@Luukku.com
www.TanjankuVasTin.Fi
VääränpoLku 13, 91100 ii

Veera Kuha

Veli Paakkola

Johannes Tuomela

Markku Koskela

Juho Tauriainen

Anna Turtinen
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Valokuituverkko saapuu kesäksi
Jos kaikki menee hyvin, nautitaan Iissä ensi kesänä nopeasta valokuituverkosta.
Iin Energian toimitusjohtaja Kari Kuusela tuumaa, että
tällä hetkellä näköpiirissä ei
ole esteitä Iisiverkon saapumiselle.
– Tänä vuonna rakennetaan pääosa verkosta. Vuosille 2018-2019 jää Olhavan
ja Kuivaniemen Itä-puolen
alueet sekä joitakin yksittäisiä pieniä verkon osia muilta
alueitla, Kuusela linjaa.
Verkko vedettään ensin
Iin taajamaan, Olhavaan,
Kuivaniemeen ja niiden välisille alueille. Muut kunnan osat seuraavat perässä.
Pääosa töistä tehdään tänä
vuonna ja loput kahtena
seuraavana. Urakoijana on
Relacom Oy, ja projektin
kustannusarvio on noin yhdeksän miljoonaa euroa.
Käytännössä valokaapeliverkon asentaminen tapahtuu niin, että urakoitsija
auraa kaapelin maahan vajaan metrin syvyyteen. Perässä tulevat teletyöntekijät.
He liittävät kaapelin tieto-

verkkoon.
– Työt tehdään sulan
maan aikana. Jos kaikki menee hyvin, niin toukokuussa pääsemme aloittamaan,
Kuusela sanoo.
Tällä hetkellä valokuitukaapeliliittymän on tilannut
noin 800 tilaajaa. Tavoitteena on saada kaapelin piiriin
kaikki iiläiset.
Valokaapeli takaa huippunopean tiedonsaannin, ja
samalla talouksiin saapuu
laajakaistateleviso
IPTV:n
palvelut. Nämä sisältävät
joukon teräväpiirtotelevisiokanavia.
Kaapeliverkossa on kolme solmupistettä, jossa aktiivilaitteet sijaitsevat. Pisteet
ovat Iin keskustassa, Olhavassa ja Kuivaniemellä. Kaapelin asentaminen aloitetaan
näistä kolmesta paikasta.
–Koko Iin alueella kaapelia pannaan maahan 500-700
kilometriä, Kuusela tietää.
Valokaapeliyhteys maksaa kotitalouksiin satasen,
ja kuukausimaksu on puolestaan 50 euroa. Viimeksi
mainittu sisältää operaatto-

Hallitie 24, 91100 Ii • Puh. 0400 829 260
myynti@teratekniikka.fi • www.teratekniikka.fi

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
Kari Kuusela toivoo, että ensi kesänä iiläiset pääsevät nopean
nettiyhteyden pariin.
ripalvelut, joten erillistä operaattorisopimusta ei tarvita.
Operaattorina toimii Netplaza Oy, mutta jatkossa kuluttajan on mahdollista valita
joku muu palveluntarjoaja.

Jani-Pekka Savilaakso Pyörivän pyörän verstaassaan.
nen Jani-Pekka Savilaakso.
– Olen harrastanut pyöräalaa pitkään. Minulla on
kotona kymmenen pyörää,
sillä harrastan retropyöräilyä, Savilaakso selittää.
Polkupyörä kaipaa alituista huolenpitoa, kuten
kaikki pyöräilijät tietävät.
Rikkoutumantota menopeliä ei ole.
– Yleisimmät pyöräilyongelmat ovat rikkoutuneet

- vannesahan terät
- sirkkelin terien teroitus
- hakkurinterien huolto

TERÄ TEKNIIKKA OY

renkaat ja vaijerivauriot, Savilaakso tietää.
Polkupyörässä melkein
kaikki osat vaihdettavissa ja
huollettavissa. Ainoastaan
runkovaurioiset ja puhkiruostuneet menopelit ovat
hankalasti korjattavissa, ja
nekin saadaan kuntoon hitsauspillin avulla.
Niinpä Pyörivä pyörä ottaa vastaan varaston perällekin unohtuneita pyöriä.

TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

– Toivotaan, että ensimmäiset iiläiset pääsevät
nauttimaan valokaapeliyhteydestä kesäkuussa, Kuusela toteaa. JR.

Polkupyörä kuntoon Pyörivässä pyörässä

Polkupyöräkausi lähestyy
talven väistyessä, ja monen
kansalaisen menopeli kaipaa
huoltoa.
Pyöräilijöiden iloksi Iihin
on saatu helmikuussa uusi
huoltoliike, Pyörivä pyörä
Ky. Samalla Iin Yrittäjien jäsenmäärä kasvoi uudella jäsenellä, sillä yritys liittyi heti
jäseneksi paikalliseen yrittäjäyhdistykseen.
Yrityksen takana on iiläi-
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– Niistä voi saada toimivia varaosia, Savilaakso
huomauttaa.
– Olen laittanut kuntoon
sellaisiakin pyöriä, jotka
ovat olleet kymmeniä vuosia
ajamatta. Niiden kunnostus
voi olla kuitenkin aika kallista, hän toteaa.
Polkupyöriä
haetaan
huoltoon kotoa ja toimitetaan huollon jälkeen takaisin pienen lisämaksun
avulla. Samalla etähuolto
toimii. Toisin sanoen pyörä
voidaan huoltaa asiakkaan
kotipihalla kuntoon.
– Korjaan kaikenlaisia
pyöriä. Kaikki vaihteistot
ja pyörämallit käyvät, Savilaakso sanoo.
Jos esimerkiksi vanne rikkoutuu ja varastosta ei löydy
sopivaa vaihtoehtoa, pystyy
Savilaakso rakentamaan uuden vanteen rikkoutuneen
tilalle.
Sähköpyörätkin huolletaan, vaikka sellaisia ei Savilaakson eteen ole toistaiseksi
tullut.
– Tunnen niiden tekniikan, joten kyllä niitä otetaan
vastaan, hän sanoo.
Pyörähuollot voi kätevästi tilata Pyörivän pyörän nettisivun kautta. JR

”Polkupyöriä haetaan huoltoon kotoa ja toimitetaan huollon jälkeen
takaisin pienen lisämaksusta. Myös etähuolto toimii. Toisin sanoen pyörä voidaan huoltaa asiakkaan kotipihalla kuntoon.”

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja
Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella
Metsäojitukset
Mätästykset

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

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170
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Vene- ja pienkonekorjaamo

Puh. 050 463 4222 | Leipojantie 2, Ii
www.facebook.com/NorthMotorsOy

Sinikka Illikainen vuoden
2017 Alina-yrittäjä
Alina Ii-Pudasjärven yrittäjä
Sinikka Illikainen on valittu
vuoden 2017 Alina-yrittäjäksi Suomessa. Sinikka palkittiin 24.3. pidettävässä
Franny-gaalassa
yhdessä
muiden ansioituneiden ketjuyrittäjien kanssa. Alina
on erikoistunut tuottamaan
laadukkaita kotityö- ja hoivapalveluja sekä kotisairaanhoitoa kotona asuville
henkilöille.
Sinikka aloitti yritystoimintansa tammikuussa
2016. Yritys on heti ensimmäisenä toimintavuotenaan
tehnyt taloudellisesti hyvää

tulosta. Sinikka on Alina-historian ensimmäinen yrittäjä,
joka on onnistunut luomaan
yrityksensä kahden toimipisteen, Iin ja Pudasjärven,
kautta toimivaksi heti alkumetreistä lähtien haastavalla haja-asutusalueella.
- Olen otettu saamastani tunnustuksesta. Hienoltahan tällainen tuntuu ja
antaa minulle itselleni vahvaa viestiä siitä, että asioita
on tehty oikein, Sinikka toteaa.
- En olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että yrityksen
toiminta lähtee näin hyvin

KULJETUSLIIKE

Pertti Ylitalo Oy
p. 0400 397 658
• maa-aineskuljetukset
kasettiyhdistelmällä
• puutavarakuljetukset
• lavettikuljetukset

• pyöräkonetyöt, kaivuutyöt
• toimitan hiekkaa, soraa,
seulottua multaa,
murskeita, salaojasepeliä

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

käyntiin. Kasvuvauhti on
ylittänyt kaikki odotukset.
Tällä hetkellä yritys työllistää 15 henkeä erisuuruisiin
työsuhteisiin. Työyhteisöt
ovat vakiintuneita ja kasvavia. Laadullisesti toiminta
on ollut myös erinomaista.
Sinikka Illikainen on innovoinut uusia tapoja tuottaa
palvelua haastavalla hajaasutusalueella.
- Toiminta on vakuuttanut ympärillä olevat yhteistyökumppanit joustavalla ja
palveluhenkisellä asenteella. Tästä kertoo myös yrityksen asiakaskunta, josta
kaikuu runsaasti positiivista
palautetta. ”Sinikan porukka on ihminen ihmiselle”, on
eräs hänen asiakkaansa kertonut, ketjujohtaja Satu Jäntti esitteli.
- Yksinhän tätä ei missään
vaiheessa ole tehty, vaan tämän hetkinen tilanne on
monen asian summa. Alinaketjun tuki on ollut tärkeää.
Minulla on aivan huikean
hyviä työntekijöitä. Ilman
heitä en olisi missään nimessä pärjännyt näin hyvin.
Myös perheen tuki on ollut
tärkeää. Mieheni sanoi minulle tästä palkinnosta kuultuaan että ”Minähän sanoin,
että sinusta tulee hyvä yrittäjä!”, Sinikka kiittelee.
Sinikka haluaa antaa kiitoksia myös kaikille muille
Alina-yrittäjille. Erityiskii-

tokset lähtevät kuitenkin lähimmälle kollegalle Ouluun
Marja Wöttkelle.
- Aloitimme Marjan kanssa yrittäjinä yhtä aikaa ja hänen merkitystään minulle ei
voi liikaa korostaa. Kun toinen on ollut haastavassa tilanteessa, toinen on vieressä
tsempannut ja luonut uskoa.
Ketjuyhteistyössä Sinikka Illikainen on ollut muutenkin erittäin rakentava ja
yhteistyökykyinen. Oman
työnsä ohella Sinikka on
osallistunut ketjun ja Franconin yhteistyössä järjestämään Franchising-Yrittäjän
ammattitutkintokoulutukseen.
-Lisäksi Sinikka kertoo
omasta toiminnastaan sekä
franchising-yrittäjyydestä erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa sekä tietysti Alinayrittäjäksi aikoville soittajille
väsymättä, Jäntti totesi.
Franny-palkinto
merkitsee Sinikalle tähän saakka tehdystä työstä saadun
tunnustuksen lisäksi myös
uskoa toiminnan tulevaisuudelle.
- Palkinto vain vahvistaa uskoani jatkaa Alina-toimintaa tulevaisuudessakin.
Tiedän viimeistään nyt, että
olen yrittäjänä oikealla tiellä. Voin jatkaa hyvillä mielin
työtäni Alina-yrittäjänä samaan malliin ja entisestään
toki kehittää toimintaa.

Sinikka Illikainen palkittiin 24.3. pidettävässä Franny-gaalassa.
Vuoden 2017 Alinayrittäjäksi.

www.iinjh.fi

kuljetusliike

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

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy
Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
Monipuolista palvelua:
Jäteastioiden
tyhjennys
Roskalavojen
vuokraus/tyhjennys

Nosturiauto työt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Viemärien sulatus
Pihojen/tiealueiden
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset
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Lukion yrittäjyysmessuja jo 10 vuotta

Terveiset Eduskunnasta:

Nyt puretaan
turhia normeja
Keväiset terveiset eduskunnasta! Kuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia ja
eduskunnassakin elämme
vilkasta aikaa muun muassa
liikennekaaren ja sote-uudistuksen keskellä.
Keskusta julkaisi hiljattain vihkosen, johon on
koottu 303 asiaa, joiden byrokratiaa on kevennetty
suomalaisten ideoiden pohjalta. Keskustan ministerit
ja kansanedustajat ovat tehneet töitä näiden ideoiden
eteenpäinviemiseksi. Mukana on asioita laidasta laitaan
kaavoitusbyrokratian helpottumisesta mainoskyltin
ilmoittamiseen entisen luvanvaraisuuden sijasta.
Viime viikolla eduskunnan käsittelyssä oli hallituksen esitys maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamisesta. Lakia uudistetaan suuntaan,
jossa
byrokratiaa
puretaan ja sujuvoitetaan.
Tämä esitys on esimerkki siitä, että hallitus on ottanut tosissaan norminpurkutyön ja
sen etenemisen. Keskustan
listaaman 303 puretun normin joukosta löytyy useita
kohtia, jotka sisältyvät esitettyyn maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen.
Tulevaisuudessa asuminen, kaavoitus ja elinvoimaisuus tulevat olemaan uuden
kunnan tärkeimpiä tehtäviä.
Siksi me Keskustassakin haluamme lisätä kuntapäättäjien asemaa ja päätösvaltaa
juuri niissä tärkeissä asioissa, jotka tulevat olemaan
tulevaisuudessa kuntapäättäjien päätösvallassa. Kaavoituksen sujuvoittaminen,
lupakäytänteiden helpottaminen ja paikallisten olosuhteiden huomioiminen ovat
meidän kaikkien etu.
Otan muutaman esimerkin. Ensimmäinen on
kuntien asemakaavan nopeat muutosmahdollisuudet silloin, kun kyseisellä
alueella on yleiskaava. Tulevaisuudessa
pystymme

paremmin reagoimaan elinkeinoelämän tarpeisiin, asumisen vauhdittamiseen tai
jopa liikennehankkeiden nopeampaan toteuttamiseen.
Toinen esimerkki on vapaa-ajanasuntojen muuttaminen pysyviksi asunnoiksi.
Tätä on toivottu jo pitkään,
ja nyt kunnilla on mahdollisuus itse määritellä nämä
alueet, missä vapaa-ajanasuntoja voidaan muuttaa vakinaiseen käyttöön. Ei
tarvita siis suunnittelutarveratkaisuja tai poikkeamispäätöksiä.
Ministeri Vehviläinen on
lanseerannut esityksen kaksoiskuntalaisuudesta, ja sitä
selvitetään parhaillaan. Toivon, että kaksoiskuntalaisuus ja sen mahdollisuudet
etenevät eteenpäin. Paljon
mökillä tai vapaa-ajanasunnolla käyvä on kuntalainen
ja palveluiden käyttäjä, siinä
missä myös pysyvästi paikkakunnalla asuva.
Kolmantena esimerkkinä
otan ELY-keskusten roolin
muuttumisen kaavoitus- ja
valittamismahdollisuuksissa. Oppositio on laajasti epäillyt ELY-keskusten tulevaa
roolia ja arvostellut sitä, että
tämä
valittamismahdollisuus kuntien kaavoista nyt
poistuu. Uuden roolin myötä viranomailta vaaditaan
nyt enemmän yhteistyötä ja
etukäteiskeskustelua
kaavoituksessa. ELY-keskusten
valvontatehtävät ja valitusoikeudet säilyvät valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
merkittävissä asioissa. Mielestäni tämä suunta on oikea.
Kaavoitusta, rakentamista ja luvitusta pitää sujuvoittaa tulevaisuudessakin
entistä enemmän vastaamaan kuntalaisten ja asukkaiden tarpeita. Suomen
kuntoon laittaminen jatkuu.

Mirja Vehkaperä
Kansanedustaja,
Haukipudas

Iin lukio järjestää vuosittain yrittäjyyskurssin, jossa
oppilaat pääsevät tutustumaan yrittäjyyteen. Kurssiin
kuuluu
yrittäjyysmessujen järjestäminen, jotka tänä
vuonna täyttävät 10 vuotta.
Viime vuonna messuilla oli
kävijöitä noin 400.
Juhlamessuja vietetään
lauantaina 8.4. kello 10-17
Valtarin koululla muotinäytöksien, taikatemppujen ja
stand-up -komiikan merkeissä.
– Lisäksi meillä on puheita, soittonäytöksiä, arpajaiset
ja kanttiini, messupäällikkö
Ville-Valtteri Satokangas (16
v) sanoo.
Messupöytiä on varattu
tällä hetkellä kolmisenkymmentä. Mukana on paikallisia yrityksiä ja järjestöjä.
Mukana ovat muun muassa
Iin nuorisovaltuusto, monet
puolueet ja Ii-instituutti.
– Messutulot käytetään
matkailuun ja opiskeluun.
Edellisinä vuosina messutuloilla on maksettu matkojen
lennot ja hotellit, Satokangas
tietää.
Muotinäytöksestä
vastaa tänä vuonna lukiolaisten
ohjelmaryhmä. Näytös keskittyy itsenäisyyden vuosikymmenien vaatetukseen,
sillä Iin messut juhlistavat
samalla Suomen 100-vuotista taivalta. Arpajaisvoittoina on muun muassa
paikallisen päivittäistavarakaupan lahjoittama herkkukori. Monet iiläiset yrittäjät
ovat lupautuneet antamaan
lahjoituksia arpajaisiin. Musiikkiesityksestä vastaa puolestaan paikallinen bändi,
jossa on lukiolaisia soittajia.
Yhtyeen nimi oli kuitenkin
vielä tätä juttua kirjoittaessa
hakusessa. JR

Ville-Valtteri Satokangas tekee messuilla taikatemppuja. Hän on myös messupäällikkö.

Messut ovat keränneet aiempina vuosina paljon porukkaa. Kuva Kyösti Keränen

Yrittäjäehdokkaiden määrä kasvoi
– lähes 6000 yrittäjää ehdolla
Kuntavaaleissa on Suomessa
ehdolla tänä vuonna ennätysmäärä yrittäjäehdokkaita. Yrittäjäjärjestö kannustaa
äänestämään yrittäjää, sillä yrittäjät osaavat huolehtia
kunnan elinvoimasta.
Huhtikuisissa kuntavaaleissa on ehdolla koko maassa 5947 yrittäjäehdokasta,
joka määrä kasvoi edellisiin
vuoden 2012 kuntavaaleihin
verrattuna noin 500 ehdokkaalla.
– Yrittäjyys on kunnan

tärkein voimavara. Yrittäjäehdokkaiden suuri määrä
osoittaa kunnan merkityksen yrityksille ja yritysten
merkityksen kunnille, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen
kiteyttää.
– Yritysten tuoma elinvoima ratkaisee kunnan tulevaisuuden. Jos ei ole yrityksiä,
ei ole työpaikkoja, verotuloja eikä edellytyksiä palvella
kuntalaisia, hän jatkaa.
Kunnan
tehtäväkenttä

on nyt murroksessa. Uudella kunnalla on mahdollisuus
vahvistaa elinvoimaa ja elinkeinopolitiikkaa.
– Kannustan yrittäjiä ja
yrittäjähenkisiä
äänestämään yrittäjiä. On tärkeää,
että valtuustoissa on mahdollisimman paljon yrittäjiä
mahdollisimman
monesta puolueesta. Yrittäjä osaa huolehtia siitä, että
kunnan elinvoima vahvistuu, Mikael Pentikäinen sanoo.

”Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara. ritysten tuoma elinvoima
ratkaisee kunnan tulevaisuuden. Jos ei ole yrityksiä, ei ole työpaikkoja,
verotuloja eikä edellytyksiä palvella kuntalaisia.”
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se edullisen ostamisen tavaratalo

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
puh. 010 430 3020

OULU
Alasintie 12
puh. 010 430 3020

II
Sorosentie 2
puh. 010 430 3820

TuuliWatti kehittää ja rakentaa
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

LAHTI
Pasaasi 2, Renkomäki
puh. 010 430 3630

karkkainen.com

Elintarvikkeita etsitään Sveitsin-vientiin
Oulunkaaren
Kantamahankkeen sveitsiläinen yhteistyökumppani
Suomi
Natura on kiinnostunut
suomalaisista
elintarvikkeista. Hanke etsii nyt Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin
alueelta laadukkaita elintarviketuotteita, jotka voisivat kiinnostaa muun muassa
sveitsiläistä tavarataloketju
Globusta.
Erityisesti
sveitsiläistä yritystä kiinnostavat tässä vaiheessa paikalliset liha-,
kala- ja marjatuotteet, sienet,
leipäjuusto, ruisleipä, rieska
ja erilaiset karjalanpiirakan
ja kalakukon tapaiset suomalaiset herkut. Myös muita
elintarvikkeita voi ehdottaa.

Heitä kiinnostavat esimerkiksi suutarinlohi sekä
made, muikku, poro ja hirvi eri muodoissaan. Myös
aivan uusia meidän seudun
innovaatioita kannattaa tarjota, hankkeen viestintäasiantuntija Riitta Muhonen
kertoo.
Jos yritys haluaa esitellä
tuotteensa sveitsiläisille sisäänostajille, ensimmäinen
vaihe on sähköisen lomakkeen täyttäminen. Lomake
löytyy osoitteesta facebook.
com/kantamahanke
sekä
Oulunkaaren
nettisivuilta kohdasta Elinvoimaa. Lomakkeeseen tulee täyttää
viimeistään torstaina 6. huhtikuuta englanniksi lyhyt

kuvaus yrityksestä ja korkeintaan kolmesta erilaisesta
tuotteesta. Jos jokin sana ei
muistu mieleen englanniksi,
sen voi kirjoittaa suomeksi.
Kantama-hankkeen
työntekijät toimittavat esittelyt
Sveitsiin yhteistyökumppanille, ja he tulevat myöhemmin Suomeen tutustumaan
heidän asiakkaitaan eniten
kiinnostaviin tuotteisiin ja
yrittäjiin.
Syksyllä on luvassa kaikille avoin opintomatka
Sveitsiin tutustumaan yhteistyökumppaneiden toimintaan ja mahdollisiin
uusiin asiakkaisiin.

Kantamahanke tiedotus





• Säätiön tehtävänä on: • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua
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Kärkkäiselle uusi tavaratalo Jyväskylään
Iin Kärkkäisellä 10-v juhlavuosi

On hienoa, että osa lapsistani on löytänyt haasteita ja työpaikan
vaimoni kanssa omistamassamme Kärkkäisen konsernissa, toteaa Juha Kärkkäinen (keskellä).
J. Kärkkäinen Oy avaa tavaratalon Jyväskylään torstaina, 6. huhtikuuta. Yrityksen

mukaan avajaiset kestävät
kuukauden. Noin 7 400 neliön tavaratalo sijoittuu Kodin

1:n entisiin tiloihin Palokkaan. Sinne on palkattu 67
työntekijää, joista enemmistö on kokoaikaisia. Toimitusjohtaja Juha Kärkkäisellä
on menossa juhla-aika, sillä
hän täytti torstaina 30. maaliskuuta 50 vuotta.
–
Mummonmarkoissa
miljardin raja liikevaihdossa on juuri rikkoutunut ja
Jyväskylään avataan viides
tavaratalo, hän listaa juhlan
aiheita.
Juha Kärkkäinen syntyi
Kiuruvedellä
maanviljelijäperheeseen vuonna 1967.
Kauppiasuransa hän aloitti
parikymppisenä kiertämällä Suomen toreja reistaileella bussillaan.
– Sain kantapään kaut-

ta oppia tavaroiden ostamisesta
jyväskyläläiseltä
kauppiaalta Hannu Kalpiolta. Luulin myyväni tavaraa
muita edullisemmin, kunnes
huomasin yhden kirveen sisäänostohintani olevan suurempi, kuin millä hinnalla
Kalpio myi samaa kirvestä
kuluttajille.
– Oikeiden tavarantoimittajien avulla myyntihinnasta tippui turhat väliportaat
pois ja kasvu lähti huimaan
kiitoon.
Ensimmäinen
kiinteä
varastomyymälä
avattiin
Ylivieskaan vuonna 1991. Tämän jälkeen avattiin tavaratalo Ouluun, kauppakeskus
Ylivieskaan, tavaratalo Iihin, kauppakeskus Lahteen,

ja nyt on vuorossa tavaratalo Jyväskylään.
Vajaassa 30 vuodessa
Kärkkäisen myyntipinta-ala
on kasvanut toribussin 20 neliöstä 84 000 neliöön. Yhden
miehen yritys on kasvanut
noin 600 työntekijän konserniksi. Tuotevalikoimassa on
yhteensä 180 000 eri artikkelia. Tällä tilikaudella koko
konsernin liikevaihto tavoittelee 200 miljoonan euron
rajapyykkiä. Viime vuonna
liikevaihtoa kertyi 172 miljoonaa euroa.

Juha Kärkkäinen vietti 50-vuotismerkkipäivää maalis-huhtikuun vaihteessa, 30.3.

Iin Kärkkäinen täyttää 10 vuotta
Iin Kärkkäisen nykyajan
kauppa-asema nousi Nelostien varteen joulukuussa 2007, joten loppuvuonna
voidaan viettää 10-vuotisjuhlaa. Tavaratalosta löytyy
laajasti kaikkea mitä matkaan ja elämään tarvitaan.
Yli 10 000 neliön kokonaisuus sisältää Kärkkäisen
tavaratalon lisäksi Autokeitaan, Studio-Salaman, Koti
Pizzan, Meriläisen leipomon
myyntipisteen, Hairlekiini
kampaamon, Makujen Kiina ravintolan ja Linna Puoti

vankilan myymälän Luovin
ylläpitämänä.
Tavaratalo
on avoinna kuutena päivänä viikossa kello 21 saakka,
sunnuntaisin kello 18 saakka. Henkilökuntaa on 49, kesäaikaan 68 työntekijää.
Ensi syksyn aikana saadaan Kärkkäisen Autohuolto ja varaosan yhteyteen 700
neliön lisätila, joka mahdollistaa pienkone myynnin;
mönkijät,
moottorikelkat.
veneet ja perämoottorit
moottorisahat ym. ja pienkonehuollon. HT

Kuntabarometristä opastusta tuleville valtuutetuille
Lähes 400 kotitaloutta osallistui Iin kuntabarometrin
toteutukseen. Barometrissa
kuntalaisilta kysyttiin mielipidettä muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista,
kunnan siisteydestä ja opetus- ja varhaiskasvatuksesta. Vastausten perusteella Ii
päihittää ympäryskunnat;
ainakin sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa
ja pienten kyläkoulujen verkostossa.
Ii on monen mieleen esimerkiksi komean jokisuiston
takia. Myös ympäristöpäätöksiä kiiteltiin. Heikkoutena nähtiin liikuntapalvelujen
vähyys. Uimahallia ja sisäliikuntatiloja toivottiin ponnekkaasti.
Kunnanjohtaja Ari Alatossavan mielestä palaute oli
rohkaisevaa.
– Barometri on nyt toimitettu valtuutetuille. Sitä
käsitellään tulevassa valtuustoseminaarissa, Alatos-

sava lupaa.
Barometri
on
todiste päättäjien halusta kuulla
kuntalaisia. Alatossava vertaakin kuntalaisia asiakasomistajiksi.
–Halusimme tietää asiakasomistajien näkemyksiä,
missä palvelumme toimivat
ja missä ne ovat toimimatta,
kunnanjohtaja muotoilee.
Barometri on vain yksi
kuntalaispalautteen muoto.
Kuntalaiset voivat kehua tai
purnata monia eri reittejä.
Palautetta voi antaa netissä,
kunnantalolla ja kirjastossa.
Yleensä kaikessa palautteessa puututaan epäkohtiin.
Kehuminen on harvinaista.
– Suomalaisilla on sellainen tapa, että kun olemme
tyytyväisiä emme sano mitään, Alatossava tietää.
Maailman
muuttuminen näkyi barometrin palautusmuodossa: Kirjallisia
paperipalautteita tuli vain
kaksi kappaletta. Vastaajis-

ta 68 prosenttia (251) kuului
ikäryhmään
31–63.
Keskimääräinen
vastaaja
edusti kahden aikuisen kotitaloutta. Lapsiperheitä oli
36 prosenttia. Vastaajista 70
prosenttia oli asunut Iissä yli
10 vuotta.
Barometrin ajoitus tehtiin
lähestyvien kuntavaalien perusteella. Barometri toimii
oppina ja opastuksena tuleville valtuutetuille.
Idea barometriin saatiin
Kirkkonummen
kunnasta. Siellä vastaava hanke on
toteutettu useana vuotena.
Seuraavan kerran kuntalaisten mielipiteitä mitataan Iissä vuonna 2019.
– Silloin joitakin kysy-

Kunnanjohtaja Ari Alatossava
on tyytyväinen kuntabarometrin palautteeseen.

myksiä varmaan vaihtuu,
mutta barometri tulee pysymään pääpiirteissään samanlaisena. Voimme tehdä

tästä kyselystä tulevina vuosia johtopäätöksiä kunnan
kulloisestakin tilasta, Alatossava arvioi.

Kuntabarometriin ja sen
tuloksiin voi tutustua netissä osoitteessa www.ii.fi/barometri. JR
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Iin Puunjalostus Oy

Leipojantie 4
91100 II
08-817 4910

Ota yhteyttä myyjiimme:
Jari Puurunen
040 5164 750

Piritta Oravainen
0400 901 592

www.ii-ikkunatjaovet.com

www.pohjanteko.fi

T
kesku ervetuloa
stelem
aan!

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

Rakentaminen
käynnistyy
toukokuussa
Tule kuulemaan
lisää Iin omasta
valokuituverkosta.
- Mistä runkoverkko kulkee?
- Milloin runkoverkko
rakennetaan alueellesi?
- Milloin Iisiverkko-tilaus on
tehtävä viimeistään?
- Mihin asti huippuedullinen
ennakkohinta on voimassa?
- Mitä Iisiverkko maksaa, jos sen
tilaa vasta rakentamisen jälkeen?

La 8.4. klo 10–15
Iin messut, Iin lukio

Ti 18.4. klo 18–20
Kuituilta, Merihelmi

To 20.4. klo 18–20
Kuituilta, Micropolis

Kuituilloissa kahvitarjoilu.
Mukana Iin Energia, Netplaza
ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Katso lisää iisiverkko.fi

Yli-iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266, 91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi
Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032

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

KYSY LISÄÄ:
Antti Tuomaala
0406721389
Iilaakso.fi

