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jakelu kaikkiin talouksiin
ja yrityksiin iissä.
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Sievi-kengistä

Kukat
kaikkiin
elämänvaiheisiin

Iloa jaloille
Kävelykengät
miehille ja naisille
Koot 35-48
Värit: sininen,
punainen, musta

Ristit hopeaa

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

Design Tiina Lahtinen
Ystävänristi 65,Toivonristi 59,Onnenristi 59,-

www.arvokovaoy.fi

Huom!

Rippilahjaksi

Rynkyntie 9, Kuivaniemi
ma-su 10-18
www.sievishop.fi

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

Iin Taksiaseman uusi numero

0200 81 000

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto Paakkola Oy

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

- Roska-astoiden tyhjennykset
- Vaihtolavapalvelut
- Likakaivojen tyhjennykset
- Viemäreiden avaukset, sulatukset ja
viemärikuvaus
- Talvella lumen auraus/hiekoitus
- Piha-alueiden harjaus
- Nosturiautopalvelut

Kauneushoitola Outi
Sky Kosmetologi Outi Kantola

Huhtikuun AJAN
JALKAHOITO

40 €

LAHJAKORTIT JA KOTIKÄYNNIT
Kirstinharjuntie 11, Ii • p. 040 044 8873
www.kauneushoitolaouti.fi

Yhteystiedot
Veli 0400 388 622
Juho 040 719 2056
Mikko 040 570 5376

www.iinjh.fi
veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi

www.pohjanteko.fi
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen
Hierontapalvelut

Minna Pyörälä
Kuivaniemi (Apteekin talo)

www.merihelmi.fi
Avoinna joka päivä klo 8.00-20.00
Aamupala klo 8.00-10.00 joka päivä
Lounas joka päivä alkaen klo10.30-16.00
Keittiö auki klo 19.30 asti

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kauppatie 6, 91100 Ii

(08) 8176
050,k045
312
esä
• korjaamopalvelut
• hydrauliikkaletkut
• öljynvaihdot
aikaa
lä5755
hestyy.
• autotarvikkeet
• työkalut
varaamatta
Avoinna: ma-pe 9-17,
la 9-13
Pyydä

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
• korjaamopalvelut
• työkalut
kesärenga
- Hieronta
• korjaamopalvelut
•
hydrauliikkaletkut
•
öljynvaihdot
aikaa
ä tarjous!sPyyd
t.
ittee
untausla • öljynvaihdot
- Jäsenkorjaus
änsu
t
UUTUUS! 3D•pyör
•
autotarvikkeet
•
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•
korjaamopalvelut
hydrauliikkaletkut
oaikaa
us!
• autotarvikkeet
• työkalut
varaamatta
- Hemmotteluhoidot
•
autotarvikkeet
•
työkalut
varaamatta
• hydrauliikkaletkut
öljynvaihdot
- Lahjakortit

renkaat kaikille teille

ä tarjous!
UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyyd
ä tarjous!
UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyyd

P. 040 668 6658

renkaat kaikille teille
renkaat kaikille teille
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Terve julkinen talous on talouskasvun edellytys:

Päätökset palauttavat uskoa talouteen
Suomen Yrittäjät ry on lähettänyt tiedostusvälineille tiedotteen: Suomen
Yrittäjien mukaan hallituksen kehysriihessä tekemät päätökset luovat uskoa
talousnäkymiin. Suomen tilanne ei kuitenkaan parane, jos hallitusohjelman
mukainen paikallinen sopiminen vesitetään, yrittäjäjärjestö muistuttaa.
Suomen Yrittäjät kiittelee, että hallituksen päätökset kehysriihessä auttavat
palauttamaan uskoa Suomen talouteen.
Hallituksen linjaukset julkisen talouden
tervehdyttämiseksi antavatkin eväitä
vahvistaa talouden lievää kasvuvirettä.
Leikkaukset ovat kuitenkin kipeitä ja
kohdistuvat usein heikkotuloisimpiin.
Kyky tehdä päätöksiä on ollut meidän vahvuutemme. Tämän luottamuksen menettäminen olisi kohtalokasta
monesta näkökulmasta. Suomi ei varmasti kaipaa tässä tilanteessa luotto-

luokituksen alenemista tai Euroopan
komission erityistarkkailua, painottaa
Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.
Suomen velkaantumisen taittaminen
on välttämätöntä. Vain siten syntyy selkeä perälauta säästöille. Tässä tilanteessa ikävätkin ratkaisut oli tehtävä heti,
Malinen summaa. Säästöjen kohdentumisesta käyty keskustelu ja painotusten
asettaminen osoittavat kykyä huolehtia pidemmän aikavälin talouskasvun
edellytyksistä.
Pidemmän aikavälin kestävä talouskasvu ei onnistu ilman riittävää
hintakilpailukykyä. Se onnistuu tehokkaimmin työmarkkinoita joustavoittamalla. Suomen tilanne paranee kovin
heikosti, jos hallitus vesittää hallitusohjelman mukaisen paikallisen sopimisen
edistämisen, Malinen muistuttaa.

Iin Yrittäjät juhlii syksyllä
50-vuotis juhlavuottaan
Takarautio, Anna Turtinen ja
Risto Väyrynen.
Yrittäjäyhdistys
pitää
sääntömääräisen kevätkokouksensa huhtikuun 13. päivänä. Vuoden suurimmat
juhlallisuudet ovat tulossa syksyllä kun Iin Yrittäjät
ry juhlii 50-vuotista taipalettaan.
Yhdistyksen väki järjestää
jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen 3.9. juhlavuoden
vastaanoton päivällä ja illal-

la on luvassa ohjelmallinen
juhla.
Suuri yleisö on tervetullut osallistumaan juhlallisuuksiin 5.9. järjestettävässä
yrittäjänpäivän toritapahtumaan, jossa luvassa on lapsille ilmapalloja sekä muuta
markkinahumua.
Iin Yrittäjät ry perustettiin
17.2.1966. Perustamisvuonna Iin Yrittäjillä oli paljon
hyviä ideoita, joilla paikkakuntaa ja yrittäjyyttä saatai-

Iin Yrittäjät ry:n

kevätkokous
keskiviikkona 13.4. klo 18
Iin Micropoliksella

siin esille. Perustamisvuoden
pöytäkirjoista näkyy, että
yrittäjiä askarruttaneet asiat ovat tänä päivänäkin edelleen paljolti samanlaisia. Jo
alkuaikoina käytiin tärkeäksi
koettua keskustelua kunnan
ja yrittäjien välisistä suhteista. Tänäkin päivänä Iin kuntapäätöksenteossa osataan
arvostaa yrittäjien näkökulmaa.

keminen. Lisäksi yritys on
erikoistunut energiaremonttien tekemiseen. Eli esimerkiksi jos vanha rakennus on
öljylämmitteinen, voidaan
kohteeseen asentaa vaikkapa
maa- tai ilmalämpöpumppu.
- Jokainen kohde arvioidaan tapauskohtaisesti, millaista tarvetta rakennuksessa
on uudistaa. Kaikki voivat
tehdä itsekin netissä laskelmia kuinka paljon edullisemmaksi tulee lämmittää
rakennus
ekologisemmilla vaihtoehdoilla, vaikkapa
maalämmöllä. Lisäksi nykyi-

sin patteritkin paljon parempia ja tehokkaampia, joten
myös energian tarve vähenee, Petteri Mäenpää kertoo.
Talokannan vanhentuessa
myös vesivahinkojen määrä kasvaa. Saneerattavia 70ja 80-luvuilla rakennettuja
omakotitaloja löytyy paljon,
mutta veljeksille on piisannut työmaata myös uudiskohteissa.
Vaikka yritys onkin tuore, Jukalle ja Laurille ala on
tullut tutuksi jo kymmenen
vuoden aikana. Tiimistä löytyy myös yrittäjäkokemusta,

Esillä sääntömääräiset asiat.
Jäsenet, tervetuloa!

Uusia jäseniä
Iin Yrittäjät ry on saanut talven aikana riveihinsä viisi uutta
jäsenyritystä. Nyt yhdistyksellä on yhteensä 112 jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Energiatehokas lämmitys on myös edullisempi
Iin Yrittäjät ry:n yksi uusi
jäsenistä on OKT Talotekniikka Oy, joka perustettiin
viime vuoden syyskuussa.
Yrityksessä vastuuta jakamassa ovat kolme veljestä
Jukka, Lauri ja Petteri Mäenpää. Lisäksi heillä on yksi
veljessarjan
ulkopuolinen
työntekijä. Toimitusjohtajan
titteliä hallussaan pitää Jukka.
Petteri Mäenpää kertoo,
ettei kyseessä ole pelkkä perinteinen putkiliike vaan
valikoimasta löytyy myös
LVI- ja sähköurakointien te-

Markku Koskela
puheenjohtaja
Iin Yrittäjät ry

”Pidemmän aikavälin kestävä talouskasvu ei onnistu ilman riittävää hintakilpailukykyä. Se onnistuu tehokkaimmin työmarkkinoita joustavoittamalla.”

Markku Koskela

Tämän vuoden alusta Iin
Yrittäjien hallitus jatkoi toimintaansa lähes entisellä
kokoonpanolla. Uutena jäsenenä hallitukseen saatiin PT
Pohjanteko Oy:n toinen yrittäjistä Joona Österberg.
Puheenjohtajan
paikalla jatkaa Markku Koskela,
varapuheenjohtajana Eero
Tuomela ja rahastonhoitajana Heikki Helekoski. Muina
jäseninä jatkavat Väinö Klasila, Riitta Paakkola, Oiva

Hallituksen päätös lisätä julkisia
infrainvestoinneja toimii kasvun vauhdittajana, koska vienti ei ole lähtenyt
vetämään. 4-tien korjaus välillä OuluKemi on tervetullut investointi.
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään
elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa
Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä.
Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä.
Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 400
paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 63 toimialajärjestöstä. Lisätietoa:
www.yrittajat.fi.

sillä Petteri on toiminut eri
aloilla yrittäjänä yli 20 vuotta.
- Alan näkymät ovat hyvät, vaikka viime vuosina
uudisrakentamisen parissa
on ollut koko maassa hiljaisempaa. Toimimme laajalla alueella, siellä missä töitä
on. Iissäkin on ollut kohteita, pohjoisimmat ovat löytyneet Inarista ja eteläisimmät
Porista ja Tampereelta, Petteri kertoo.

Automaatio Turkki Oy on Pekka Turkin yritys, joka on erikoistunut koneiden automatisointiin ja logiikkaohjauksiin.
Iin Metsätyö Oy on metsäkoneyritys, jota pyörittää Janne Paakkola.
Kömmänä Oy on Iin ytimessä toimiva kahvila-ravintola,
jonka yrittäjänä toimii Sirpa Miettinen.
OKT Talotekniikka Oy toimii LVI- ja sähköurakointien
parissa Jukka Mäenpään johdolla.
Parturi-kampaamo Tangon Inka Laurila tarjoaa kampaamo- ja kauneudenhoidon palveluita.
Paikallisen 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.
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Tässä numerossa:
Puheenjohtajan kirjoitus:
Päätökset palauttavat uskoa talouteen s. 2
Iin Yrittäjät ry juhlii syksyllä 50-vuotis juhlavuottaan s. 2
Energiatehokas lämmitys on myös edullisempi s. 2
Uusia jäseniä s. 2

Valmistaloja rakennetaan perheyrityksen voimin s. 3
Uusi ravintola Kömmänä kutsuu viihtymään s. 4
Tiivistyslistalla apua arkisiin ongelmiin s. 5
Päiväkotityön laadusta kiitos henkilökunnalle s. 6
Suositut tubettajat mukana Iin Messuilla s. 7

Iiläinen teatteriharrastus rikastaa kulttuuritarjontaa s. 7
Tuulivoimapuistoon tutustui moni utelias s. 8
Kevätaurinko lämmitti Lumivalakeita s. 9
Tonttipörssin ja Lupapisteen löydät nyt sähköisesti s. 10
Uusi keskuskeittiö valmistuu kesän kynnyksellä s. 10

Iin Kunta markkinoi tonttejaan Rakentajamessuilla s. 11
Mobiilipalveluilla yritykset lähemmäs työnhakijoita s. 11

Remontoisimmeko
yrityksellesi toimitilat
Iin Kuivaniemellä?
Kuivaniemellä Ratatien liikerakennuksessa
(Ratatie 2) vapautuu syyskuussa 2016
toimitilaa 155 m2 vuokrattavaksi
Katso tarkemmin www.kuiva-turve.fi

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

Yrittäjä Johannes Tuomela kertoo, että vielä maanrakennusvaiheessa ollaan, mutta tällekin tontille Iin Illinsaareen nousee kevään aikana JT-TALO-valmistalo.

Valmistaloja rakennetaan
perheyrityksen voimin
Puutuomela Oy tunnetaan
Oulun seudulla JT-TALO-talomerkistä. Yritys rakentaa
yksilöllisiä valmistaloja kappaletavarasta, joko sisustusvalmiina tai avaimet käteen
-periaatteella.
Pienestä iiläisestä rakennusliikkeestä on kasvanut
yli 20 vuodessa tunnettu ja
noin 20 henkilöä työllistävä yritys. Työntekijöitä on
muun muassa Iistä, Oulusta ja myös Oulun eteläpuoleltakin.
Puutuomela Oy on ollut
alusta saakka perheyritys.
Tällä hetkellä vetovastuussa
on jo toinen sukupolvi, neljä
veljestä Johannes, Elias, Juha
ja Jaakko Tuomela.
Yrityksen halli/tuotantotilat löytyvät Iistä ja asiakaspalvelupiste on Oulun
ytimessä, Uusikadulla. Työmaat sijaitsevat yleensä noin
sadan kilometrin säteellä Oulusta, sillä näin talonrakentamisen aikataulut ja
kustannukset pysyvät hel-

posti hallinnassa. Vuosittain
yritys rakentaa noin 25 omakotitaloa ja tälläkin hetkellä
Iissä on käynnissä useampi
projekti.
- Vaikka koko Suomessa talonrakentamisen alalla
on viimevuodet olleet hiljaisia, niin silti olemme pärjänneet ihan hyvin. Muutamia
projekteja olemme tehneet
hieman normaalia toimialuettamme kauempana, mutta onneksi kovin kauas ei ole
tarvinnut lähteä, Johannes
kertoo.
Yrityksen mallistosta löytyy laaja valikoima laadukkaita ja turvallisia koteja,
jotka ovat huolellisen suunnittelun tulosta. Kuitenkin
talot ovat aina yksilöllisiä,
asiakkaan toiveiden mukaan
toteutettuja koteja. Pitkän
linjan toimijat tarjoavat joustavaa ja ihmisläheistä palvelua.
- Selvitämme asiakkaallemme kodin kaikki rakennuskustannukset
heti

alkuvaiheessa, viimeistä sisustuselementtiä
myöten,
siten suuria yllätyksiä ei
pääse syntymään. Olemme
myös hyvin tarkkoja aikatauluista, joten ilmoitamme
kaupanteon yhteydessä asiakkaalle uuden kodin vah-

- vannesahan terät
- sirkkelin terien teroitus
- hakkurinterien huolto

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

vistetun valmistumispäivän.
Tämä helpottaa huomattavasti esimerkiksi vanhan
asunnon myynnin tai vuokra-asunnon irtisanomisen aikatauluttamista. Sekin tietää
säästöä asiakkaalle, Johannes
kertoo.

IKP Group Oy | Länsi-Iilaakso, Sahatie 4 | FI-91100 Ii, Finland | Tel. +358 10 778 0700 | www.ikp.fi

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja
Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella
Metsäojitukset
Mätästykset
JT-talot ovat aina yksilöllisiä, asiakkaan toiveiden mukaan toteutettuja koteja.

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com
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IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
Kustantaja:
Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Markku Koskela
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Toimitus, ilmoitusmyynti: VKK-Media Oy 0400 385 281,
Heimo Turunen, Markku Kemppainen

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

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
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Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Palo-ovet ● Liukuovet
Karmiovet ● CE-merkityt
Ovia 50 ja 60 mm:llä
eristeellä

www.ndoor. ● ndoor@ndoor.
p. 020 8384 530 ● 0400 384939

IIN PUU- JA METALLITUOTE
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• hirsirakennukset • piharakennukset
• autotallit • jäteastiakatokset

Tiedustele edullisia kevättarjouksia

www.kevythirsi.fi

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

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

• Vesikourut ja syöksyt
• Tikkaat
• Lumiesteet
• Kattosillat

Puh. 040 547 1562 / Takarautio

Uusi ravintola Kömmänä
kutsuu viihtymään
Viime vuoden lopulla, joulukuun 23. päivänä Iin ytimeen
avattiin uusi kahvila-ravintola Kömmänä, joka löytyy
R-kioskin vierestä, osoitteesta Haminantie 6. Ravintola
aukeaa joka päivä kello kahdeksan ja sisään astuessaan
saa tuntea jo tuoreen munkin
tuoksun.
- Moni ihmettelee miksi
ravintolaan pitää tulla jo ennen kahdeksaa töihin, mutta kyllä tässä on kaikenlaista
puuhastelua siihen saakka
kun lounasaika alkaa. Sama
siis pitää ovet auki ja kahvipannu kuumana, jos joku
haluaa tulla vaikkapa aamukahville, toteaa tuore yrittäjä
Sirpa Miettinen, jonka asiakkaat tuntevat tuttavallisesti
Sipuna.
Ravintolasta saa iltakahdeksaan saakka burgerit, pitsat ja muut ruoka-annokset.
Juomapuolella on C-oikeudet, joten ruuan kanssa voi
nautiskella vaikka oluen tai
pari. Ravintolan perällä on
piano ja seinällä soittimia,
ja Sirpa lupaa että soittotaitoiset asiakkaat saavat mielellään säestää Kömmänän
elämää. Suunnitelmissa on
myös laulutuokioita esimerkiksi ikäihmisten iloksi ja
virkistäytymiseksi.
Miettinen on tehnyt 27
vuoden uran hotellin tarjoilijana, mutta yrittäjyydestä hänellä ei ole aikaisempaa
kokemusta. Yrittäjyyskokemusta löytyy sen sijaan puoliso Vesa Veijolalta, joka on
toiminut aikoinaan samassa tilassa Kotipizza-yrittäjänä yhdeksän vuotta. Hän on
siis tuttu kasvo monille paikallisille. Hänellä on pizzaalalta kokemusta kaikkiaan
25 vuotta.
- Yllätyimme kyllä miten
hyvin ravintola lähti alkuun.
Kesällä tämä pitäjä on ihan
erin näköinen ja pirteämpi,
kun mökkiläiset ja muut lo-

malaiset näkyvät myös katukuvassa. Sitten varmasti
myös palveluiden kysyntä
vilkastuu. Kesäksi saadaan
myös terassi, Veijola lupaa.
Tällä hetkellä yritys työllistää vain pariskunnan,
jonka tarkoituksena on seurata toiminnan menestymistä noin vuoden ajan. Sen
jälkeen voidaan tunnustel-

la, josko voitaisiin hankkia
lisätyövoimaa. Tarvittaessa
myös Sirpan tytär on auttanut ravintolan töissä.
- Paljon on ihmiset kyselleet mistä ravintolan nimi
tulee ja mikä on Kömmänä.
Sehän on sellainen jokaisen
oma, henkilökohtainen, pieni mukava paikka, jonne voi
mennä tekemään lempiasioi-

taan. Tämä ravintola on meidän oma kömmänämme ja
täällä on hyvä olla ja viihtyä,
Sirpa kertoilee.
Sipu ja Vesku toivottavat asiakkaat tervetulleiksi
nauttimaan Kömmänän antimista ja ystävällisestä ilmapiiristä. JK

Sirpa Miettinen paistaa heti aamusta tuoreet munkit Kömmänän aamukahvittelijoille.
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Tiivistyslistalla apua arkisiin ongelmiin
Iin Päiväkoti Iitula
Iin päiväkoti Iitula on nyt
28-paikkainen yksityinen päiväkoti.
Iitula tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä
varhaiskasvatuspalvelua lapsiperheille.

Päiväkodissamme on vapaita hoitopaikkoja. Varaa paikka syksyksi.
Kauppatie 8, 91100 Ii | puh. 0503737774
sähköposti: iitula@iitula.fi | kotisivu: www.iitula.fi

Mettovaaran Hautauspalvelu
Mettovaaran Puutarha
Yrittäjä Vesa Kumpula esittelee Binja tiivistyslistoja, jotka valmistetaan Iissä rautakauppoihin ja saneerauskohteisiin ympäri Suomen.
Binja Oy edustaa iiläistä tuotekehitystyötä, joka on tuttu
monille saneerausalan ammattilaisille ympäri Suomen.
Yrityksen tähtituote on noin
sentin paksuinen tiivistyslista, joilla voidaan tehdä lisähuullos oven karmiin ja
tiiviste painuu ovilehteä vasten. Ikkunoissa tiivistyslista
asennetaan sisäpuitteeseen
laahatiivisteeksi.
- Tiivistyslistalla tekee
helposti ikään kuin halvimman mahdollisen oviremontin. Sen voi asentaa myös
oviin, joiden materiaali on
voinut elää ja vääntyä niin,
ettei tavallisesta tiivistenauhasta ole apua. Näillä on
tehty jo yli 50 tuhatta oviremonttia ja kohteista löytyy
omakoti-, kerros- ja rivitaloja. Ne käyvät lähes kaikenlaisiin oviin, yrittäjä Vesa
Kumpula kertoo.
Kumpula kertoo, että
asiakastyytyväisyys on lähes sata prosenttista. Eräs
asiakas kertoi, että vuosien
varrella hänen taloyhtiönsä ulko-ovien karmit ovat
liikkuneet, niin että valokin
paistoi oven nurkista läpi, joten veto oli melko kova.
- Ovet eivät vedä enää ollenkaan, mikä vaikuttaa merkittävästi lämmityskuluihin
sähkölämmitteisessä talossa.
Listojen asennus oli helppoa
ja olen erittäin tyytyväinen
ratkaisuun, koska tällä tavalla voimme siirtää yhtiömme
ovien vaihtamista vuosilla

eteenpäin. Listat ovet lisäksi
erittäin siistit, eikä niitä erota oven karmeista, asiakas
kommentoi.
- Kyllä se kerta toisensa
jälkeen jopa herkistää, kun
saa kuulla pystyneensä tarjoamaan helpon avun vuosia vaivanneeseen arkiseen
ongelmaan. Avun voi saada
myös melu-, haju- tai pölyhaittoihin, Kumpula kertoo.
Binja on vuonna 1984
perustettu Iissä toimiva,
innovatiivinen tiivistyslistojen ja turvalistojen valmistaja. Nykyinen tuote
on kehitetty vuonna 1997,
jolloin keksintö sai myös
Innosuomi-palkinnon.
Innovatiivisista keksinnöistä
kiinnostunut Kumpula osti
yrityksen vuonna 2010.
- Ala oli minulle uusi, joten tuotteeseen ja sen valmistukseen piti perehtyä hyvin
tarkoin. Nyt suurin haaste
on luoda tiivistyslistasta sellainen käsite, että kaikki tuntevat sen. Markkinat ovat
suuret ja potentiaalisista asiakkaista on vielä 99 prosenttia hyödyntämättä, Kumpula
arvioi.
Kempeleessä asusteleva
mies toimii myös pitkän linjan koulutus- ja kehitysalan
yrittäjänä, mutta luotettavan henkilökuntansa ansiosta hän antaa työpanoksensa
Binjan parissa. Yritys työllistää tällä hetkellä täyspäiväisestä ainoastaan Kumpulan
itsensä, mutta kausiluontoi-

sesti perheenjäsenet tulevat
auttamaan tavaran valmistamisessa varastoon.
Kumpula kehuu Iin sijaintia tuotteen kannalta. Logistisesti tuotetta on helppo
lähteä kuljettamaan ympäri Suomen ja lisäksi naapurista löytyy tiivistystehdas ja
sopivia pakkausmateriaaleja

tuottava yritys.
Binjan valmistamia tiivistyslistoja löytyy myös
Suomen suurimpien rautakauppaketjujen
vakiovalikoimasta,
mikä
on
Kumpulan mukaan valtava
luottamuksen osoitus ketjuilta tuotetta kohtaan. JK

HUOM! Aukioloaikamme
ovat muuttuneet.

Kisatie 1, 91100 Ii. Puh. 040 158 7000

ma-pe 7-21
la 8-21 (muuttunut)
su 11-20 (muuttunut)

Ii-instituutti liikelaitoksen
VUOSI- JA KOHDEAVUSTUKSET
Tiivistyslistalla tekee helposti edullisen oviremontin. Kuvassa yllä
näkyy, miten lista (mallikappale) sijoittuisi ovenpieleen.

- Kulttuuri yleis- ja kohdeavustukset
- Tapahtuma-avustukset
- Liikunta- ja nuorisotyön yleisavustukset
Haettavissa huhtikuun 30. päivään mennessä.
- Liikunnan ja nuorisotyön kohdeavustuksia voi
hakea jatkuvana – niin kauan kuin avustusmäärärahoja on jäljellä.
Avustushakemukset avustussääntöineen osoitteessa: www.ii.fi/vapaa-aika/avustukset
Liikunnan ja nuorisotyön yleis- ja kohdeavustukset:
Pekka Suopanki p. 050 3950 392. Kulttuurin yleis- ja
kohdeavustukset: Merja Brinon p. 050 3950 313.
Tapahtuma-avustukset: Riitta Räinä p. 050 3950 305

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

KYLMÄKOMPPANIA OY

Kodinkone-ja
Kylmälaitehuollot

KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET
HUOLTO ASENNUS KORJAUS
Oulun, Pudasjärven, Iin ja
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. Iin
020
755 8560talousalueella
Oulun, Pudasjärven,
ja Kemi-Tornion
KYLMÄKOMPPANIA
OY
info@kylmakomppania.fi
KYLMÄKOMPPANIA
OY LÄMPÖPUMPUT
KYLMÄLAITTEET
Jokelantie
3, 90830
Haukipudas

puh. 020 755 8560

KODINKONEET
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET
HUOLTO ASENNUS KORJAUS
HUOLTO ASENNUS KORJAUS Oulun, Pudasjärven, Iin ja
Oulun, Pudasjärven, Iin ja
Kemi-Tornion talousalueilla

www.syote.fi

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

Kemi-Tornion talousalueilla

info@kylmakomppania.fi
puh. 020
755 8560 puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi
Jokelantie 3. 90830
JokelantieHaukipudas
3, 90830 Haukipudas

info@kylmakomppania.fi
Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Noudamme rautaromut,
maatalousromut ja autonromut
Meille voi tuoda romuakut
Ostamme kuparia, messinkiä ym. metallia

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET
JA REKISTERISTÄ POISTO

Virallinen metalliromun kierrätys.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi
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Päiväkotityön laadusta kiitos henkilökunnalle
Päiväkoti Tikkaset on toiminut pian kolme vuotta Iin
Tikkasenharjulla ja toiminta
on lyhyessä ajassa kehittynyt
hurjasti. Aloittaessa päiväkotipaikkoja oli 30 mutta kapasiteetti on tuplaantunut:
alkuvuodesta 2015 lapsimäärä on ollut 60 ja hoitopaikat
ovat olleet täynnä. Yrittäjän mukaan lukien päiväkoti
työllistää yhteensä kymmenen henkilöä.
- Päiväkodin henkilökunta on pysynyt alusta alkaen samana, josta olen hyvin
kiitollinen. Vain äitiyslomien myötä muutama hoitaja
on väliaikaisesti vaihtunut.
Laadukkaasta työstä suuret
kiitokset meidän porukallemme, yrittäjä Tuija Alikoski kiittelee.
Vahvuudesta löytyy siis
yrittäjän lisäksi kolme lastentarhanopettajaa, kolme
lastenhoitajaa, oppisopimuslähihoitaja ja yksi määräaikainen lähihoitaja. Lisäksi
vahvuuteen kuuluu päiväkotiapulainen Saara Huovinen, joka valmistaa hyvää
kotiruokaa koko porukan
tarpeisiin ja pitää huolta siisteydestä.

- Eihän me ilman Saaraa
täällä pärjättäisi, Alikoski toteaa.
Päiväkodissa on kolme osastoa: Peukaloiset alle
3-vuotiaille, Keltasirkut 3-4
-vuotiaille sekä Kuovit 5-6
-vuotiaille. Toiminta on liikunta- ja luontopainotteista,
mille hyvät puitteet löytyy
aivan omalta pihalta: suuri aidattu piha kutsuu leikkimään ja lisäksi joka ryhmä
käy ainakin kerran viikossa
metsäretkellä läheisessä metsikössä.
Päiväkodin henkilökuntaa on myös koulutettu
toimimaan liikunta- ja luontoteeman hyödyntämiseksi.
Päiväkoti lähti keväällä 2016
mukaan valtakunnalliseen
Ilo Kasvaa Liikkuen -ohjelmaan, jonka tavoitteena on
taata lapselle päivittäinen
mahdollisuus liikkumiseen
ja liikunnan iloon. Henkilökuntaa myös koulutetaan
jatkuvasti, sillä toiminnan
lähtökohtana on tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta
nykyisten lakien ja asetusten
mukaisesti.
- Yrityksen merkittävin
tapahtuma oli viime syk-

synä, kun päätimme ostaa
kiinteistöosakeyhtiön, jossa
päiväkoti toimii. Emme siis
toimi enää vuokratiloissa.
Tämä kiinteistö on valmistunut vuonna 2010 ja suunniteltu päiväkotikäyttöön, eli
uudet tilat ovat verrattomat
sekä meillä on täysin puhdas
sisäilmakin, Tuija kehuu.
Yrityksen
tulevaisuudessa on haaveiltu monesta asiasta. Yrittäjä Tuijan
aikaisemman
sairaanhoitajatutkinnon myötä häntä
kiinnostaisi tulevaisuudessa
laajentaa yrittäjyyttään myös
terveysalalle.
Esimerkiksi kotihoitopalvelut on ollut
mielessä. Nähtäväksi jää miten toiminta laajentuu. Päiväkotirakennus käsittää noin
400 neliötä tilaa, ja tontilla
olisi vielä saman verran rakennusoikeutta jäljellä, joten
myös päiväkodin puitteiden
laajentaminen on mahdollista.

Tuija Alikoski on kokenut
Iin Yrittäjien jäsenyyden ja
sitä myötä Suomen Yrittäjien
jäsenedut erittäin hyödylliseksi toiminnalleen. Esimerkiksi
kiinteistökauppojen

Miettulantie 24
95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

myötä pyörimään sujuvasti, lähivuosina voisi lähteä
myös aktiivisemmin tutustumaan yrittäjäyhdistyksen
elämään. JK

Tuija Alikosken kanssa leikkimässä Päiväkoti Tikkasten
nuorin asiakas: 1 v ja 3 kk ikäinen Daniel, sekä päiväkodin
vanhin asiakas 7-vuotias Oona.

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO

yhteydessä
maksuttomasta neuvonnasta saatiin hyviä vinkkejä, kuinka kauppa
kannattaa toteuttaa. Alikoski
vihjaa, että nyt kun yritystoiminta on saatu alkuvuosien

kuljetusliike

T:mi Hannu Huovinen
040 738 0052

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

Metsäkoneurakointi • Hakkuut ja ajot

Pentti Soikko
Kuivaniemi

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

0400 399 170
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Tunnelmia viime vuoden Iin Messuilta, jonka yleisömagneettina
vieraili televisiosta tutut Duudsonit. Kuvat Kyösti Keränen

Suositut tubettajat mukana Iin Messuilla
Iin lukion järjestämät Iin
Messut pidetään yhdeksättä
kertaa Valtarin koululla lauantaina 11.4. Messupäällikkö
Inka Suutari kertoo, että tänä
vuonna tapahtuman teemoina ovat yrittäjyys ja sosiaalinen media eli tuttavallisesti
some. Teeman asiantuntijoiksi vierailemaan saapuvat
nuorison suosimat tubettajat
Soikku ja RoniTheGamer.
Molemmat vierailijoista
ovat siis tulleet tunnetuksi
tekemällä sisältöä Youtubevideopalveluun. Soikku eli
Sonja Hämäläinen on tehnyt videoblogia, jossa kertoo muun muassa arkisesta
elämästään ja hänen videoillaan onkin jo yhteensä yli 20
miljoonaa näyttökertaa ja yli

sata tuhatta seuraajaa. Soikku on saanut laajaa median
huomiota ja hän onkin kysytty sosiaalisen median ja Youtube-maailman asiantuntija
esimerkiksi monissa keskusteluohjelmissa. Lisäksi Soikku nähtiin karkeloimassa
Tanssi tähtien kanssa-ohjelmassa syksyllä 2014.
RoniTheGamer eli Roni
Bäck aloitti tubettamisen tekemällä hauskoja pelivideoita ja nykyään hänenkin
seuraajistaan löytyy yli 70
tuhatta henkilöä. Hänenkin
videoidensa sisältö on laajentunut samalla kun katsojakuntaa on tullut lisää.
Yleisradio ja useat peliyhtiöt ovat olleet kiinnostuneita
yhteistyöstä hänen kanssaan.

Lisäksi messuohjelmassa on abiturienttien Antin ja
Riikan akustisen duon musiikkiesitys ja paikallisvoimin koottu muotinäytös.
Viime vuonna Iin Messuilla kävi arviolta huimat 550
henkilöä. Tuolloin määrään
vaikutti televisiosta tuttujen
Duudsonien vierailu.
Tänäkin vuonna messut
järjestetään lukiolaisvoimin.
Yksi messun tavoitteista on
tutustuttaa nuoria yrittäjyyden maailmaan, kehittää
opiskelijoiden välistä yhteistyötä sekä tukea opiskelua. Inka Suutari kertoo, että
messujen järjestäminen onkin osa yrittäjyyskurssia ja
siitä saa kurssimerkinnän.
- Olen tykännyt hirveän

paljon messutyöstä ja tässä
on todellakin oppinut paljon,
esimerkiksi toimimaan yrittäjien ja muutenkin erilaisten
ihmisten kanssa. Vastuu jär-

jestelyistä ei onneksi kaadu
vain yhdelle henkilölle vaan
meillä on noin 20 eri vuosikurssien opiskelijaa, jotka on jaettu vastuuryhmiin.

Vanhemmat opiskelijat ovat
ikään kuin tutoreina meille, jotka olemme järjestämässä messuja nyt ensimmäistä
kertaa, Suutari kertoo.

”Tänäkin vuonna messut järjestetään lukiolaisvoimin. Yksi messun tavoitteista on tutustuttaa nuoria yrittäjyyden maailmaan, kehittää opiskelijoiden välistä yhteistyötä sekä tukea opiskelua.”

Iiläinen teatteriharrastus rikastaa kulttuuritarjontaa

Iiläiset ovat aktivoituneet kiitettävästi kulttuuriharrastajina. Kunnasta löytyykin jo
useampi teatteritaidetta har-

rastava ryhmä.
Ohjaaja Anna-Kaisa Järvi kertoo, että hänelläkin on
keväällä meneillään monta

kulttuuriprojektia.
Huhtikuun 17. päivänä
ensi-iltansa saa Lumikki -lastennäytelmä työväentalolla
kello 14.
Näytelmäryhmä lähti liikenteeseen nuorten ryhmänä, mutta mukaan sattui
tulemaan myös muutama
täysi-ikäinen ja pari senioriakin. Lavalla nähdään siis
epätavallinen monenikäisten
porukka. Anna-Kaisa uskoo,
että porukka onnistuu luomaan mukavan ja eheän kokonaisuuden.
- Kauhean lystiä on ollut tehdä tätä näytelmää.
Hahmot on tehty hauskoiksi muun muassa liikkeen
keinoin. Lea Backmanin esittämä paha kuningatar on
hänelle unelmarooli ja hän
pääseekin olemaan ilkeistä ilkein. Kuitenkin sopivan
koomiseen tyyliin, että perheen pienemmät eivät kovin
pelästy, Anna-Kaisa lupaa.
Lastennäytelmässä
on
sekoitettu myös useita eri

taiteiden elementtejä. Käsikirjoitus on pelkistetty ja
tarinaa kerrotaan myös liikkeen sekä tanssin keinoin.
Koreografian on tehnyt Heidi Ranta ja musiikin ovat
varta vasten tälle näytelmälle tehneet Johanna Niskanen
sekä Heikki Nyman. Valokuvataiteilija Kati Leinosen
teoksia nähdään heijastettuna näytelmän taustalle.

Hiirenloukku kotiseutuviikolla
Kotiseutuviikolla 28.6. ensi-iltansa saa niin ikään
Anna-Kaisa Järven ohjaama jännitysnäytelmä Hiirenloukku, joka pohjautuu
dekkarikirjailija
Agatha
Christien teokseen. Psykologisessa jännärissä suljettuun
tilaan suljetut hahmot yrittävät selvittää kuka tappoi
rouva Boylen ja miksi.
- Näytelmässä on hyvin
tasavahvat roolit: jokaisesta henkilöhahmosta pyritään

rakentamaan
mielenkiintoisia ja eri tavoin haksahtaneita. Tämä aikuisten
näytelmäryhmä on toiminut
yhdessä jo niin pitkään, että
se on hitsautunut hyvin yhteen. Siksi uskalsimme valita
haastavan näytelmän, jossa
luodaan tiivistä tunnelmaa
ja psykologistakin jännitettä,
Järvi paljastaa.
Lisäksi tänä keväänä Anna-Kaisa Järvellä on ollut
työn alla 3.4. ensi-iltansa saanut Elämänlangat lausuntaesitys, joka sai erinomaisen
vastaanoton. Kitaristi Janne Kiilakosken säestyksellä runoryhmäläiset kävivät
esityksessä läpi tekstejä syntymästä kuolemaan. Matkalla
koettiin
elämän
monenkirjavien
tunteet:
ilosta suruun, rakkaudesta menetykseen, pelkoa ja
kepeyttä. Kansalaisopiston
auditoriossa nähdään 10.4.
toinen esitys.

Yksilöllistä valmennusta
elämänmyönteisellä asenteella

KUNNOSTAMO.com
Personal training
Ravintovalmennus
Ryhmä- ja yritysvalmennus
Kahvakuularyhmät

Anu Suotula
anu.suotula@gmail.com
044 5577 677
Anu Suotula
Personal trainer, Kahvakuulaohjaaja
NLP Master Practitioner,
Ravintovalmentaja
Kunnostamo Personal training
Niittytie 36,91100 Ii

Tutustu TeamKunnostamon blogiin:
www.teamkunnostamo.
blogspot.com
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VIETÄ KOKOUS- TAI
KOULUTUSTILAISUUTESI
MICROPOLIKSESSA

Tilamme soveltuvat myös yksityisiin
juhlatilaisuuksiin!
Varaukset ja tiedustelut: p. 08 553 6000, info@micropolis.fi

TuuliWatti kehittää ja rakentaa
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi

Tuulipuistoihin
tutustui moni utelias

Maaliskuussa Iissä avattiin
yksi Suomen suurimmista tuulivoimainvestoinneista. Myllykankaan ja Nybyn
tuulipuistojen kokonaisuus
sisältää yhteensä 30 tuulivoimalaa. Puistojen avajaiset
pidettiin tiistaina 22.3. yleisötilaisuutena. Tapahtumaan
tutustui arviolta 150-200 henkilöä, jotka saivat halutessaan
käydä tutustumassa myös
tuulimyllyn sisälle. Myös
usea utelias kyläläinen näkyi
paikalla. Kävijöille tarjolla oli
kuumaa lohikeittoa, makkaraa ja kahvia kyytipoikineen.
Nybyn ja Myllykankaan
puistot on rakennettu kolmessa osassa, ensimmäinen otettiin tuotantoon vuoden 2014
lopussa ja viimeiset tämän
vuoden aikana. Metsähallitus
Laatumaa on kehittänyt tuulivoimapuiston Iin kunnan
Kuivaniemen kylän kaakkoispuolella sijaitsevalle Myllykankaan alueelle. Taalerin
rakentama tuulivoimapuisto
muodostuu 22 tuulivoimalaitoksesta, jotka sijoittuvat valtion omistamalle kiinteistölle.
Lisäksi Nybyn tuulivoimapuistosta löytyy kahdeksan
voimalaa.

Myllykankaan kyläyhdistyksestä kerrotaan, että tuulipuiston suunnitelmia sekä
osayleiskaavaa käytiin esittelemässä kylällä. Valituksia alueen asukkailta ei saatu,
joten paikalliset näyttävät
hyväksyneen hankkeen kaavoituksen yhteydessä esille
tulleet hyödyt ja haitat.
Avajaistilaisuudessa puheita pidettiin Myllykankaan
voimaloista suurimman alla.
Sen napakorkeus on jopa 144
metriä. Muissa voimaloissa
napakorkeus on 120 metriä.
Puhujina oli muun muassa
Taalerin tuulivoimapäällikkö
Erkki Kunnari sekä uusiutuvan energian johtaja Taamir
Fareed. Iin kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Ari
Alatossava.
Alatossava kertoi puheessaan, että hän on hyvillään Iin
kunnassa vallitsevasta positiivisesta asenteesta tuulivoimaa kohtaan.
- Iin kunta ei ole alkanut estämään eikä myöskään ohjaamaan tuulivoiman
rakentamista tai rakentamatta jättämistä jollekin alueelle. Päätös on ensisijaisesti
maanomistajien ja tuulivoi-

marakentajien käsissä. Kun
tuulivoimarakentajat
ja
maanomistajat ovat päässeet
keskinäiseen sopimukseen,
on kunta lähtenyt kaavoittamaan aluetta. Kunnan rooli
on toteuttaa maanomistajien
ja kuntalaisten tahtotilaa, Alatossava kertoi.
Tuulivoiman osuus Suomen sähkötuotannosta on
vain 2,8 prosenttia, mutta ulkomailta ostetun energian
osuus on huomattavasti suurempi. Alatossava uskoo, että
tuulivoima on tulevaisuuden energiatuotantomuoto
vaikka monet kotimaiset tuulivoimahakkeet ovat pysähdyksissä.
- Iin kunta on hyötynyt tänne rakennetuista voimaloista
monella tavalla. Kunnassa on
tällä hetkellä tuotannossa ja
rakenteilla 48 tuulivoimalaa,
joista kunta saa kiinteistöverotuloja lähes 0,5 miljoonaa
euroa joka vuosi. Kunnassa on noin 30 tuulivoimatyöpaikkaa, lähinnä voimaloiden
huollossa ja ylläpidossa. Iihin
on syntynyt vahvaa tuulivoimalaosaamista, jota yritykset
myyvät kaikkialle pohjoismaihin, Alatossava kertoo.

parturi-kampaamo Tango

Puh. 040 576 8856
Kotihoito Pia Viitala Oy on laadukkaita ja
yksilöllisiä kodinhoito- ja kotisairaanhoidonpalveluita sekä kotona asumista tukevia hoivapalveluja tarjoava suomalainen yritys.

Kotihoito Pia Viitala Oy

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

Särkiperäntie 14
91100 Ii

Kaikenlaiset
sivunvalmistus- ja
painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi







VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

KANNOLTA
Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

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

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

TEHTAALLE
Soita 0400 391 855
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Kevätaurinko lämmitti Lumivalakeita

Tunnelmia kevätauringon valaisemasta Lumivalakiat-ulkoilutapahtumasta. Kuvat Jorma Kauppi
Iloinen koko perheen talavitapahtuma Iin Lumivalakiat järjestettiin perinteiseen tyyliin Rantakestilässä
lauantaina 19.3. kello 10–15. Kevätaurinko valaisi ja
lämmitti tapahtumaa, josta pääsi nauttimaan erittäin
runsaslukuinen yleisö.
Varsinkin lapsille oli kaikenlaista mukavaa toimintaa. Stella Klovni avasi tapahtuman ja hän myös viihdytti lapsia ohjelmanumeroissaan Los Karvakuonos
shown mukana. Taikuri Alfrendo loihti hämmästyttäviä temppuja ja nauratti lapsia kekseliäisyydellään.
Tapahtumassa sai myös kokeilla frisbeegolfia, liukurimäkikisaa, lumikenkäilyä, Ylirannan ratsutilan
järjestämää talutusratsastusta ja paljon muuta. Eri pisteillä oli myös kilpailuja, joista virallisin oli Iin kunnan
mestaruuspilikkikisa.

Paasorannantie 11 B, 91100 Ii
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Pyydä

tapio.siurua@puhdistuspojat.fi

I TTOREMemontti.f

• IV-puhdistukset
• IV-mittaukset ja säädöt
• IV-koneiden huollot ja korjaukset

KAatso laatur
K

Mitä eroa on

www.puhdistuspojat.fi

katolla ja juustolla?
Toiseen sopii
reiät ja home.

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmiskodit laatua ja palvelua arvostaville
yli 25 vuoden
Älä tingi
kokemuksella.

Sulava lumi valuu aina
jonnekin. Ei kai talosi
yläpohjaan?
• Uusi katto 2 päivässä!
• Kattopellit omalta tehtaalta
• Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
• Kysy myös rahoituksesta

Tule katsomaan alueesi työnäytöksiä,
SOITA

08 2377 9501

• IV-suodattimet
• IV-asennukset

laadusta,
valitse
kodiksesi
jt-talo

Paikalliset
pojat!

LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO VUODESTA 1989
Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu
3D-koneohjausmallit

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
os. Leipojantie 4, 91100 Ii
p. 0400-380688, 0400-287483

O u l u n y ksik kö

www.laaturemontti.fi

www.pmpoy.com
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Tonttipörssin ja Lupapisteen löydät nyt sähköisesti

Iin kunnan teknisillä palveluilla on ollut jo vuoden päivät käytössä Lupapiste-sivusto: Enää ei tarvita
työlästä papereiden plaraamista ja aikaa vievää arkistojen hämmentämistä.
Koko Suomessa kunnat ovat
siirtämässä osan palveluistaan sähköisiin järjestelmiin.
Iin kunnan tekniset palvelut
ovat ottaneet ensimmäisiä
askeliaan sähköisiin järjestelmiin ja ensimmäisenä käyttöön on otettu tonttipörssi
sekä lupapiste -palvelu.
Tonttipörssistä voi etsiä vapaita asuintontteja hakusuodattimien avulla ja

käyttää kriteereinä tontin
hintaa, pinta-alaa tai sijaintia. Karttapalvelusta tontin
voi varata, vuokrata tai ostaa
suoraan sähköisesti. Varaus
tulee voimaan kun pyyntö
vahvistetaan sähköpostitse.
Karttapalvelu toimii myös
mobiililaitteissa.
- Karttapalvelua kehitetään vielä jatkossa, karttaan
tulee myös kunnan venepai-

kat sekä liikuntaharrasteja luontokohteet, kertoo Iin
Micropoliksen markkinointipäällikkö Anna Saksio.

Papereiden plaraaminen
historiaan
Vuoden päivät on ollut jo
käytössä Lupapiste -sivusto,
jossa voi hakea rakentamisen
lupia sekä hoitaa niihin liit-

tyvän viranomaisasioinnin.
Iin kunnan rakennustarkastaja Hannu Paasovaara kertoo, että järjestelmässä on jo
mukana 77 kuntaa ja lähes
saman verran on jo tulossa
mukaan.
- Vuosi tässä on harjoiteltu ja kyllä se sujuu jo hyvin ja
hyödytkin ovat jo nähtävissä.
Lopulta koko kunnan palvelut rakennetaan yhteneväksi sähköiseksi järjestelmäksi,
jolloin missään välissä papereiden plaraamista, tulostusta, kuljettelua ja säilömistä
ei tarvita. Sähköiset järjestelmät jouhevoittavat asiointia
kunnassa ja nopeuttavat hakemusten käsittelyä, Paasovaara kertoo.
Lupia voi vielä toistaiseksi
hakea
paperillakin,
sillä
sähköisen
järjestelmän
käyttäminen
vaatii toimivaa sähköpostiosoitetta sekä verkkopankkitunnuksia.
Paperiset
hakemukset kuitenkin lisätään myös järjestelmään, sillä
kaikki lupaprosessit arkistoidaan sähköiseen pilveen.
Enää noin 5-10 prosenttia hakemuksista tulee
paperilla. Tarvittaessa asiakasta opastetaan järjestelmien käyttöön.
- Virkamiehenkin kannalta prosessi on helpompi
kun ei tarvitse soitella yksittäisten lappusien ja alle-

kirjoituksien perään. Lisäksi
sähköinen järjestelmä avaa
keskustelukanavan,
jossa
kaikki viestit jäävät muistiin,
eikä tarvitse miettiä mikä on
hoidettu ja mikä vielä vaatii toimenpiteitä. Kommunikointi helpottuu jopa eri
puolilla Suomea sijaitseville
suunnittelijoille ja myös eri
kuntien virkamiesten välinen yhteistyö käy luontevas-

ti, Paasovaara kehuu.
Myös asiakas saa konkreettisemmat eväät, sillä hän
saa sähköpostiinsa päivityksiä missä vaiheessa lupa on
menossa. Järjestelmään jää
kaikki katselmustiedot ja
myös rakentamisen aikaiset
dokumentit.

Uusi keskuskeittiö valmistuu kesän kynnyksellä
Iin kunnalle viime vuosi oli suurien investointien vuosi ja tänä
vuonna investoidaan vielä isommin, kertoo kunnan tekninen
johtaja Markku Vitikka. Tälle
vuodelle uusiin rakentamishankkeisiin on investoitu noin kahdeksan miljoonaa euroa.
Tällä hetkellä meneillään on
kunnan uuden keskuskeittiön
rakentaminen, pääurakoitsijana
Rakennusyhtiö Observo. Keskuskeittiö valmistuu terveyskeskuk-

sen viereen kesäkuun loppuun
mennessä.
Uusi keittiö korvaa kaksi valmistuskeittiötä, joista toinen on
Nikkarin päiväkodilla ja toinen
vanhalla Haminan koululla. Haminan koulun keittiö muuttuu
jakelukeittiöksi, jossa jaetaan keskuskeittiöllä valmistettua ruokaa
ja huolehditaan astioista. Kuivaniemen koulun valmistuskeittiö
jatkaa vielä toistaiseksi, sillä siellä
on uudet vastikään remontoidut

keittiötilat.
Haminan koulun keittiön
muutostyöt ovat osa koulun mittavaa laajennusta ja saneeraamista. Koulun laajennus alkaa
syksyllä ja tällä hetkellä käynnissä on urakan kilpailutus.
Urakkaan on varattu noin viisi miljoona euroa. Laajennuksessa uutta tilaa syntyy 2500 neliön
verran, huonokuntoisimpia osia
puretaan ja muita osia peruskorjataan.

Iin kunnan uusi keskuskeittiö on rakentumassa
Terveyskeskuksen välittömään läheisyyteen.

Kilpailutuksen urakkatarjoukset odotetaan tulevan huhtikuun
puoliväliin mennessä. Haminan koulun remontti toteutetaan
KVR-urakointina, joka tarkoittaa kokonaisvastuurakentamista. Siinä urakoitsija ottaa vastuun
suunnitelmista, järjestelyistä ja
toteutuksesta.
Suunnitelmien
odotetaan valmistuvan kevät-kesän aikana.
- Saneeratussa koulussa tulee
olemaan jonkin verran kasvun-

varaa oppilasmäärien lisääntymisen varalta. Lisäksi uusien tilojen
suunnittelu tehdään siten, että tulevaisuudessa koulua on helppo
laajentaa jos on tarvetta, Markku
Vitikka kertoo.
Muita tänä vuonna valmistuvia kunnan rakennusprojekteja
ovat Terveyskeskuksen hoitoosaston peruskorjaus sekä Hoivapuolen rakennuksen viimeistely
ja pihatyöt.
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Iin kunta markkinoi tonttejaan Rakentajamessuilla
Messuilla markkinoidaan asuintontteja, kuntapalveluita ja mahdollisuuksia vapaa-ajan
asumiseen. Messut ovat kunnalle vuosittainen tonttimarkkinoinnin päätempaus. Iin
kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka kertookin, että Iissä on edelleen monipuolinen
valikoima tontteja tarjolla.
- Suurin määrä omakotitalojen rakentamiseen vapaita tontteja löytyy Liesharjusta,
noin 80 tonttia. Kymmenisen tonttia löytyy
myös Alarannalta ja Tikkasenharjusta. Tikkasenharjuun suunniteltu vihreä kortteli
palautetaan osittain normaalin kaavarakentamisen alueeksi, joten siitäkin vapautuu joitakin tontteja, Vitikka kertoo.
Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Iin

Pohjois-Suomen Messut järjestää
Rakentajamessut seuraavaksi
Oulussa, Ouluhallissa 15.-17.4.
Myös Iin kunta on mukana uusitun
messuosastonsa kanssa.
Kunnan työpajatoiminnan nuoret,
Iipajalaiset, ovat ideoineet ja
rakentaneet kunnan messukalusteet
pääosin kierrätysmateriaaleista
kuten rakennuslavoista ja
kierrätyskankaista.

Uusin ja suurin kaava-alue on Iin keskustaajaman eteläosassa oleva Liesharjun alue, johon on kaavoitettu noin
80 tonttia.

taajaman uuden osayleiskaavan, joka tarjoaa
tulevaisuudessa tontinomistajille myös uusia
mahdollisuuksia tarjota tontteja omakotitalorakentamiseen. Iijoki menee taajaman kautta
ja joen rantaa on yleiskaavan alueella, yksityisten omistuksessa.
- Rantarakentamisen paikkoja on kyselty
kovasti, joten siksi asia on nostettu kunnan
toimesta esille. Loppujen lopuksi on kuitenkin tontinomistajien asia, tarjoavatko he tontteja rakentajille. Kunnan näkökulmasta ei ole
väliä, onko tontti oma vai yksityisen omistama, sillä kunnan kehitykselle hallittu väestönkasvu on oleellista. Siksi haluamme
mahdollistaa kysynnän mukaisen tonttitarjonnan, Vitikka selittää.

Tällä hetkellä valtuuston päätöksestä on
meneillään valitusaika, joten osayleiskaava
on lainvoimainen jos siitä ei valiteta huhtikuun loppuun mennessä.
Joitakin tontteja löytyy lisäksi Kuivaniemen asemakylältä ja Olhavasta. Rauhallisuudesta ja meren läheisyydestä nauttiville
löytyy tontteja Kaakkuriniemestä. Tarjolla
olevilla tonteilla on kunnallistekniikka pääosin valmiina. Tontteja sekä myydään että
vuokrataan ja hinnat vaihtelevat alueittain.
Tonttitarjontaan voi tutustua Iin kunnan
www-sivuilla.

Mobiilipalvelulla
yritykset lähemmäs
työnhakijoita
Iin kunta oli helmi-maaliskuussa
mukana pilottihankkeessa, jonka
tarkoituksena on helpottaa työttömän
ja yrittäjän kohtaamista nykyaikaista
teknologiaa hyödyntäen. Myös muut
lyhytkestoista apua tarvitsevat
organisaatiot ja kotitaloudet voivat
hyötyä palvelusta.
WorkPilots on kotimainen mobiilipalvelu,
jossa kuka tahansa voi etsiä nopeasti, helposti ja läheltä löytyviä keikkatehtäviä. Samassa
palvelussa hoituvat turvallisesti myös mobiilimaksut, työkorvaukset, ennakonpidätykset
sekä tarvittavat raportit eri tahoille.
Hankkeen pilotointi käynnistyi helmikuussa 2016 kahdeksalla paikkakunnalla ja
kevään edetessä hanke on laajentunut sekä
alueiden sisällä että uusille paikkakunnille.
8.4. hankkeen antia käytiin läpi iiläisen pilottiporukan kanssa.
- Iistä mukana oli paljon ihmisiä ja organisaatioita muun muassa Iin Yrittäjät, Kuntaliitto, Iin Micropolis ja seurakunta. Palaute
on ollut erinomaista ja nyt olemme laajentumassa yli kymmenelle alueelle, kertoo hanketta vetävä Jari Raitanen.
Maanantaina 19.4. alkaa hankkeen tiimoilta laaja yrityksille kohdennettu kampanja. Jo
nyt mukana on pitkä liuta yrityksiä.
Kampanjassa erikokoiset ja monenlaiset
yritykset itse mahdollistavat työtehtäviä ja
-urakoita järjestöille, jotka avaavat ihmisille
mahdollisuuden osallistua työntekoon. Näin
nuoret ja muutkin tekijät saavat työkokemuksen ja ansaitsevat tehdystä työstä.
- WorkPilotsin ansiosta yrittäjien on helppoa antaa mahdollisuus ihmisille, erityisesti nuorille, tutustua työhön ja tunnustella
polkua jopa pysyvämpäänkin työpaikkaan.
Nuorisotyöttömyyden tilanne koskettaa meitä kaikkia, kyse on meidän lapsistamme ja
kavereistamme, Raitanen kertoo.

Yrittäjälle nopeaa apua

INBODY-KEHONKOOSTUMUSMITTAUKSET
Ma 11.04.2016 - Ke 13.04.2016
Tapahtumapaikka:
Ii ja Kuivaniemi
Tapahtumapaikan osoite: Laitakuja 4 Ii ja Kuivajoentie 12 Kuivaniemi
Inbody-kehonkoostumusmittaukset liikuntakeskus Movessa
maanantaina 11.4 klo 11.00-20.00 ja tiistaina 12.4 klo 8.00-20.00.
Kuivaniemessä, Kuivaniemitalolla(nuorisotilat) mittaukset ovat
keskiviikkona 13.4 klo 16.00-20.00.
Lisätietoja:

044-208 5738. Mittauksiin ei tarvitse varata aikaa.

Järjestäjä:

Ii-instituutti ja liikuntakeskus Move
Yhteyshenkilön yhteystieto: 044-208 5738

Kouvolalaisen lakutehtailija Timo Nisulan
mukaan tämän tyyppinen palvelu, jossa yritys voi saada nopeasti henkilöitä tekemään
lyhyitä työtehtäviä, on mitä mainioin.
Palvelu on helppo käyttää, eikä aiheuta
joka kerta uuden henkilön avaamista tilitoimiston järjestelmään. Hänen yrityksensä sai
pilotin aikana apua toimisto- ja postitustehtävissä. Pääsipä muutama nuori myös maistattamaan lakuja ostoskeskukseen ja samalla
tekemään pientä galluppia.
- Tulemme käyttämään palvelua sesonkityöntekijöiden tarpeeseen sekä esimerkiksi
sairastapauksen johdosta pikaisiin työn tarpeisiin. Haastankin muut yrittäjät tekemään
saman kuin me eli työllistetään nuoria, jotta
nämä eivät syrjäytyisi, vaan pääsisivät kiinni
työelämän syrjään ja sitä kautta jatkossa työllistymään, Nisula kannustaa.

”Timo Nisulan mukaan tämän tyyppinen palvelu,
jossa yritys voi saada nopeasti henkilöitä tekemään
lyhyitä työtehtäviä, on
mitä mainioin.
- Haastankin muut yrittäjät tekemään saman kuin
me eli työllistetään nuoria, jotta nämä eivät syrjäytyisi.”
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ETSIMME TUTKITTAVIA

VUOKRATTAVANA
EDULLISESTI TEOLLISUUS-/VARASTOTILAA

IISTÄ KESKEISELTÄ PAIKALTA
4-TIEN VARRELTA 100 m2 HALLITILA
Lisäksi vuokrattavana toimistotilaa
n. 10 m2 huoneita

kansainväliseen lääketutkimukseen, jossa selvitetään,
vähentääkö uuden tutkimuslääkkeen käyttö
riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin.
Tutkimuslääke vaikuttaa alentamalla kolesteroliarvoja (LDL-C).

Kuka voi osallistua tutkimukseen?

Etsimme henkilöitä, jotka saavat tällä hetkellä kolesterolia alentavaa lääkitystä. Tämän lisäksi osallistujilla on myös oltava jokin alla mainituista sairauksista tai riskitekijöistä:
Esimerkkinä sydän- ja verisuonitaudista on mikä tahansa
alla mainittu sairaus:
• aivoinfarkti tai sydänkohtaus
• säärien ja/tai kaulan valtimoiden pallolaajennus
• sepelvaltimoiden pallolaajennus ja/tai sepelvaltimoiden ohitusleikkaus.
Seuraavassa on esimerkkejä riskitekijöistä:
• tyypin 1 tai 2 diabetes mellitus
• kohonneet kolesteroliarvot
• tupakointi
• sepelvaltimoiden ahtaumat
• perifeerinen valtimosairaus (esim. claudicatio intermittens eli katkokävely)
• heikentynyt munuaisten toiminta.
Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 4 vuotta. Siihen kuuluu noin 21 tutkimuskäyntiä. Tutkimuskäyntien yhteydessä otetaan mm. veri- ja virtsanäytteitä. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan tutkimuksen aikana. Tutkimustoimenpiteet ovat
maksuttomia tutkittavalle.
Tarkempia tietoja tutkimuksesta saatte soittamalla tai
lähettämällä meille sähköpostia. Yhteystiedot:
Yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Timonen
Oulu Mentalcare Oy, Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
Puh. 040 7775402
markku.timonen@mentalcare.fi
Yhteydenottonne ei sido Teitä mihinkään. Henkilöitä,
jotka ottavat yhteyttä tutkimuskeskukseen, ei rekisteröidä mihinkään.

Yhteydet: Vesa Kumpula p. 044 073 8900

Tutkimuksen toimeksiantaja on Pfizer Inc.

