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Suomalaisen Yrittäjän päivänä Iin torilla perjantaina 5.9. klo 13-18. Lisätietoa sivulla 3.
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Valtatie 4:n varressa
Sorosentie 2 Ii

Kukkavälitykset ja kukkalahjakortit kotimaahan ja ulkomaille

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

Naisten kello

69 €
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59 €

Miestenkello

95 €

Kirkkotie 1, 91100 Ii
045 650 7256
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2

nro 2/2014

IILÄINEN

Luovuus ja yrittämisen palo

- Yrittäjäksi alkavalta vaaditaan hyvää yritysideaa, jonka kehittely
on vaatinut henkilöltä luovaa ajattelua. Luovuus on, ja sen tulee
olla välttämätön osa myös yrittäjän arkipäivää, sanoo Väinö Klasila.

Otin Suomalaisen Yrittäjän päivän tunnuslauseen tämän kirjoitukseni otsikoksi, koska tuohon
otsikkoon sisältyy huomattavasti enemmän kuin kertalukemisella
huomaakaan. Yrittäjäksi alkavalta
vaaditaan hyvää yritysideaa, jonka kehittely on vaatinut henkilöltä
luovaa ajattelua.
Luovuus on ja sen tulee olla
välttämätön osa myös yrittäjän arkipäivää. Käytännössä luovuus
tarkoittaa oman yrityksen jatkuvaa kehittämistä tavoitteena olla
hieman edellä kilpailijoita. Se tarkoittaa myös jatkuvaa yrityksen talousasioiden seurantaa ja yrittäjän
talousosaamisen parantamista sekä
yrittämiseen ja yritykseen liittyvien
riskien hallintaan.
Mitä
tarkoittaa
”yrittämisen palo” käytännössä? Yrittäjäksi aikovalla tulee olla rohkeutta
riskinottoon, mahdolliseen epäonnistumiseen ja hyvä itsetunto, mikäli kaikki ei menekään niin kuin

oli suunniteltu. Yrittämisen palo
voittaa pelot ja uhat. Samalla se antaa voimia siihen työhön, jota suomalaiset yrittäjät tänäänkin arjessa
tekevät. Ilman tätä paloa yrittäjä ei
jaksa painaa 10–12 tunnin työpäiviä 6-7 päivänä viikossa vuodesta
toiseen. Tämähän on kuitenkin monen suomalaisen pienyrittäjän arkipäivää.
Onneksi yrittämisen palo roihuaa ja loistaa eri puolilla suomea
myös tänä päivänä ankeista ajoista huolimatta. Yrittämisen palo
merkitsee myös halua olla itsensä herrana ja tämä seikka meistä suomalaisista tekeekin yrittäjiä.
Vieläkin tämän tiimitekemisen aikakaudella moni suomalainen yrittäjä uskoo ensisijaisesti itseensä,
omaan osaamiseensa ja vasta sitten
muiden antamiin neuvoihin.
Suomalaisessa yrityselämässä
on paljon menestystarinoita, mutta myös epäonnistumisia, joiden
jälkiselvittelyt luetaan alan lehdis-

tä. Haluan tässä yhteydessä nostaa
esiin yhden menestystarinan siitä
syystä, että tässäkin tapauksessa otsikon sanat luovuus ja yrittämisen
palo ovat täyttä totta:
Pohjois-Savon Vieremällä asui
nuorehko mies joka urakoi metsätöitä 1960-luvun suomessa. Mies oli
kova työmies ja yrittäjä. Ongelma
töissä oli, kun koneet ja laitteet eivät kestäneet, vaan pajalla piti olla
turhan paljon. Tämä mies ei jäänyt tätä surkuttelemaan, vaan alkoi itse rakentaa parempia koneita
sekä laitteita. Tästä luovasta ajatuksesta syntyi menestyvä yritys, joka
on tänään alansa johtavia yrityksiä.
Henkilö oli Einari Vidgren ja yrityksen nimi on kylän kulkukoiran
mukaan Ponsse Oy.
Hyvää alkusyksyä lukijoille!

Väinö Klasila
puheenjohtaja
Iin Yrittäjät ry

”Luovuus on ja sen tulee olla välttämätön osa myös yrittäjän arkipäivää. Käytännössä luovuus
tarkoittaa oman yrityksen jatkuvaa kehittämistä tavoitteena olla hieman edellä kilpailijoita.”

Kevätkokouksessa jaettiin tietoa yrittäjille

Jaana Barck kertoi mitä palveluita
yrittäjille TE-keskus tarjoaa. Kuva
Risto Väyrynen.

Jukka Vuollet OSAO:lta kertoi
muun muassa oppisopimuskoulutuksesta ja työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta.
Kuva Risto Väyrynen.

Iin Yrittäjät pitivät sääntömääräisen kevätkokouksensa 24.4.2014,
jossa käsiteltiin edellisen vuoden
toimintakertomus sekä tilinpäätös
edelliseltä tilikaudelta.
Lisäksi paikalle saatiin TE-keskukselta Jaana Barck kertomaan
esimerkiksi yrittäjille tarjolla olevista palkkatuista. Lisäksi hän selosti, millaista apua ja palvelua
TE-keskus tarjoaa yrittäjälle työntekijöiden rekrytointiin.

Luennoimassa kävi myös koulutussuunnittelija Jukka Vuollet Oulun seudun ammattiopiston
aikuis- ja työpaikkakoulutusyksiköstä. Hän kertoi oppisopimuskoulutuksesta sekä työnantajalle
maksettava koulutuskorvauksesta.
Oppisopimus tulee ajankohtaiseksi yrityksessä yleensä silloin
kun joko tarvitaan uutta työvoimaa tai jo olemassa olevalle henkilökunnalle tarvitaan lisäkoulutusta.

Yrittäjiä kevätkokouksessa Micropoliksella kuuntelemassa hyödyllisiä luentoja. Kuva Risto Väyrynen.
Jos sopivan koulutuksen saanutta
henkilöä ei löydy työmarkkinoilta, kätevintä voi olla kouluttaa tekijä työskentelyn ohessa. Oppiminen
on näin intensiivistä ja samalla varmistuu osuva koulutusräätälöinti
juuri työnantajan tarpeisiin.

Oppisopimusopiskelijan työllistävälle työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen suuruus
vaihtelee useista tekijöistä riippuen. Nuorten yhteiskuntatakuun ansiosta etenkin nuoren työttömän
ja ammatittoman henkilön työl-

listäminen voi tulla työnantajalle
edullisemmaksi. Oppisopimuskoulutukseen voi hakea palkkatukea
myös TE-toimistolta, jos palkkaa
opiskelijaksi työttömän työnhakijan. JK

”Oppisopimus tulee ajankohtaiseksi yrityksessä yleensä silloin kun
joko tarvitaan uutta työvoimaa tai jo olemassa olevalle henkilökunnalle tarvitaan lisäkoulutusta.
Jos sopivan koulutuksen saanutta henkilöä ei löydy työmarkkinoilta,
kätevintä voi olla kouluttaa tekijä työskentelyn ohessa.”
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Tässä numerossa:
Puheenjohtajan palsta s. 2
Kevätkokouksessa tietoa yrittäjille s. 2
Tervetuloa Suomalaisen Yrittäjän
päivän tapahtumaan s. 3
Uusi jäseniä s. 3

Sauli Hämälä 50 v. s. 4
Uusia kehittämispalveluita
pk-yrityksille s. 4
Luonnonläheisyydestä
virkistystä s. 5
Perinteikäs perheyritys
Arvo Kova Oy s. 6

Personal traineri motivoi asiakastaan s. 7
Keittiökalusteita toisessa
polvessa s. 7
Maalausurakointia
suhdanteiden pyörteissä s. 8
Ilmoitusvelvollisuudet
rakennustöistä kiristyvät s. 8

Tervetuloa Suomalaisen Yrittäjän
päivän syystapahtumaan!

Paikalla on myös monipuolisesti
paikallisia yrityksiä esittelemässä
toimintaansa ja myymässä tuottei-

SYYSTAPAHTUMA
Tilaisuuden juontaja
Juha Virranniemi
Tilaisuuden avaus Väinö Klasila,
Iin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja
Kunnan tervehdys
Markku Kehus, Iin kunnanjohtaja

Viihdyttäjänä Jore Siltala

Yrittäjiä esittelemässä
toimintaansa

Aurinkosähköä Iihin? s. 13
Kuntastrategia s. 13
Iin tapahtumia s. 13
Iin seurakunnan sivu s. 14
Vesilaitos huolehtii
kuntalaisten
perustarpeesta s. 15

Suomalaisen Yrittäjän päivänä Iin torilla
perjantaina 5.9. klo 13-18

Suomalaisen Yrittäjän päivänä eli
perjantaina 5.9. klo 13 alkaen juhlitaan Iin torilla Iin Yrittäjät ry:n
järjestämässä
toritapahtumassa.
Ohjelmassa on muiden muassa lapsille ilmapalloja sekä ongintaa, kahvila ja makkaran myyntiä.

Torilla väkeä viihdyttää musiikin
monitoimimies Jore Siltala, joka
esittää tanssittavaa musiikkia moneen makuun. Jore tuli tunnetuksi
Suomea kiertäneen tanssiorkesterin Ässät jäsenenä. Nykyisin hän
tekee musiikkia itselleen ja muille
artisteille yrityksensä, Silturecordsin puitteissa.
- Viikonloppuisin olen tehnyt
soolokeikkoja tässä lähiseudulla.
Etsiskelen myös uusia säveliä itselleni ja samalla olen sävellellyt muidenkin artistien levyille joitakin
kappaleita. Välillä pitää julkaista jotain itsekin, että pysyy ihmisten tietoisuudessa, Jore naurahtaa.
Musiikkiharrastus
miehellä alkoi jo 11-vuotiaana, jolloin
pääinstrumenttina hänellä oli kontrabasso. Heti täysi-ikäistyttyään
hän ryhtyi päätoimiseksi ravintolamuusikoksi. Viisi vuotta myöhemmin hän perusti veljiensä kanssa
Ässät orkesterin, jonka siivittämänä hän pääsi kiertämään Suomen
lisäksi maailmaa.

Puukerrostalo Iin keskustaan s. 9
Yhteistyöllä suuriin markkinoihin s. 10
Tuulivoimaloiden huoltoa Suomen
rajojen ulkopuolelle s. 11
Kuivaniemen markkinat ensi
kesänä 30 kerran s. 12
Elo- ja kalamarkkinat Kuivaniemellä s. 12

•
•
•
•
•
•
•

Yrittäjän päivänä eli perjantaina 5.9. klo 13 alkaen juhlitaan Iin torilla.
Torilla väkeä viihdyttää musiikin monitoimimies Jore Siltala.
taan. Yrittäjäyhdistyksen jäsenet
ovat voineet ilmoittautua esittelijöiksi yhdistyksen puheenjohtaja
Väinö Klasilalle. Tilaisuus on maksuton.
Suomalaisen Yrittäjän päivästä on tullut kansallinen juhlapäivä,
jota vietetään 5. syyskuuta monin

Tarjoamme pullakahvit
Lapsille ilmapalloja/karkkia
Arvontaa
Makkaran myyntiä
Torimyyntiä
Yritykset esittelevät toimintaansa
Esiintymässä Jore Siltala,
letkeää menomusaa

Tilaisuus on maksuton
Tervetuloa!

eri tavoin ympäri maan – kouluissa ja oppilaitoksissa, yrityksissä,
työpaikoilla ja järjestöissä. Suomalaisen Yrittäjän päivänä nostetaan
Suomen lippu salkoon. Päivä otettiin almanakkaan merkkipäiväksi
vuonna 2010. JK

Yksinyrittäjäpalkinto 2000 euroa
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjälle tarkoitettu Yksinyrittäjäpalkinto luovutetaan Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa Rokualla.
Palkintosumma on merkittävä 2000 euron suuruinen ja palkintoa voi hakea
ppy.fi -sivustolta löytyvällä lomakkeella lokakuun loppuun saakka. Palkinnon
jakavat Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät yhdessä Oulun Talousalueen käsi- ja
pienteollisuussäätiön kanssa.
Palkittavan yksinyrittäjän toiminta tulee olla päätoimi ja toiminnan tulee
olla vakiintunutta. Palkinto jaetaan Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueella toimivalle jäsenyrittäjälle. Lisäksi palkinnon saajan tulee osoittaa
myös muuta aktiivisuutta elämässään.
Oulun Talousalueen
käsi- ja pienteollisuussäätiö

Uusia jäseniä
Iin Yrittäjät ry on saanut huhtikuusta lähtien riveihinsä kolme
uutta jäsenyritystä. Nyt yhdistyksellä on yhteensä 126 jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan!
JBE Service Oy on erikoistunut
tuulivoimaloiden ylläpitoon, asennuksiin ja korjaamiseen, yrittäjänä
Jarmo Berg.
Personal Trainer Mikko Niiranen tarjoaa yksilö- ja ryhmävalmennusta liikunnasta ja ravinnosta.
Tmi Risto Moisejeff toimii metsäalalla puunkorjuun parissa.
Yrittäjäyhdistyksen
jäseneksi liittymällä saat käyttöösi myös
aluejärjestön ja keskusliiton tarjo-

amat 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. JK

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
Kustantaja:	Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Väinö Klasila
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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 0400 584184

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
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Elo- ja kalamarkkinat
Kuivaniemen Nuorisoseuralla

!

KODINOMAISTA
ASUMISTA
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE
YLI 25 VUODEN AJAN

la 20.9. klo 10-15

Yrittäjä Sauli Hämälä täytti heinäkuussa 50
vuotta. Kuvaan hänet tavoitettiin Kellonkaupantien rakennustyömaalta.

Markkinabingo klo 12
Huutokauppa klo 14

Tuo kaikenlaista
tavaraa myytäväksi!

Tiedustelut sekä pöytä- ja paikkavaraukset
Raimo Ikonen puh. 044 209 4496

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

----------

Markkinatanssit
klo 20-24

Tanssiyhtye

Sarmas

Sauli Hämälä 50 vuotta

Moottoripyöräilyllä vastapainoa työlle

Liput 12 €

Iiläinen rakennusalan yrittäjä Sauli Hämälä täytti heinäkuussa 50 vuotta.
Syntymäpäiviään
Hämälä juhlisti Alarannankodalla
yhdessä perheensä ja ystäviensä kanssa. Hänet tunnetaan vuonna 2007 perustetun
Rakennusliike Salera Oy:n
johtohahmona.
Yrittäjyydestä Hämälälle on kertynyt
kokemusta jo 1989 lähtien,
joten ala on tullut jo hyvinkin tutuksi. Iin Yrittäjäyhdistyksestä jäsenenä Hämälä
kertoo toimineensa aivan alkuajoista lähtien.
Toimimme
rakennusurakoitsijana ja rakena
s
s
i
o
l
a
t
lm i s
ä va
namme
pääsääntöisesti
i jä n
E d e l lä k ä v
rivitaloja sekä jonkin verran
myös omakotitaloja ja lomaasuntoja. Työmaat löytyvät
Nätti-mallisto
enimmikseen Oulun seudulta sekä Pohjois-Suomen lo-

Harkitsetko
uutta kotia?

TALOESITTELY

makeskuksista. Asiakkaina
meillä on yrityksiä ja yksityisiä asunnon hankkijoita sekä
rakennuttajia. Tällä hetkellä
työntekijöitä meillä on puolikymmentä. Osoituksena ammattitaitoisesta työstämme
ja vakavaraisesta yrityksestä
meille on myönnetty vuonna
2013 Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti, toteaa Hämälä.
Hän kertoo talojen nykyajan rakennustekniikoista,
että talon ulkoseinät voidaan
rakentaa
suurelementteinä, jolloin yhden elementin
maksimipituus voi olla noin
yhdeksän metriä.
- Seinät rakennetaan
lämpimissä ja kuivissa tiloissa, joista ne kuljetetaan
suojattuina kohteeseen. Tällä varmistetaan rakenteiden
kuivana pysyminen. Talon

pystytys on nopeaa kaikkina
vuodenaikoina. Pitkän ajan
kokemuksella tiedetään, että
suurelementit takaavat saumattoman seinän ja tiiviin
rakenteen.
- Asuintalokohteisiimme
voi käydä tutustumassa Kellossa Kellonkaupantie 3:ssa,
johon valmistuu kahdeksan
asunnon yhtiö. Sen jälkeen
aloitamme viereiselle tontille
seitsemän asunnon asuntoosakeyhtiön rakentamisen,
selostaa Hämälä.
Työn vastapainona Hämälä viettää vapaa-aikaansa
moottoripyöräillen ja veneillen. Hämälän perheeseen
kuuluu vaimon lisäksi kaksi
aikuista poikaa.

Pertti Kuusisto

HUOM! Kevään 2014
aloitusajat nyt myyn
sä! hyvin tehty talo!
On onninis
omistaa

• Energiatehokkaat ja yksilölliset
valmiskodit laatua arvostaville
25 vuoden
Tilaa uusi
kokemuksella.

juhlavuoden
talokirja!

Huoneistoala 124 m²

Esittelemme upean 1-kerroskodin
käytännöllisellä pohjaratkaisulla.

VAIN YKSI
Tervetuloa
tutustumaan ja ihastuSOPIMUS,
maan
laadukkaaseen tuotantoomme
jaTAKUUVARMA
keskustelemaan tarjoamistamme
Nätti-mallisto
TOTEUTUSvaihtoehdoista
Y h tVALMIIKSI
eistyössä
teidän tarpeisiin.
E de l l äk

ASTI!

ä
jän
ä vi

m
va l

lo is sa
i st a

talo!
a hyvin tehty
On onni omista

Puutuomela
Puutuomela Oy Oy

J U U R I T E I LL E

1

Esittelijä paikalla Kaakkurinkulman myymälästä
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KE N

Uusikatu
57–
59, 90120
Uusikatu
57-59,
90120
OuluOulu
P.
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728
0180,
050
352 6641
P. 050 352 6641, 050 517 3632,
050 410 6976
jt-talo@jt-talo.com | www.jt-talo.com
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Uusia kehittämispalveluita
pk-yrityksille

Kehittämishaluisille ja toimiville pk-yrityksille on
kehitetty uusia kehittämispalveluita, joita tarjoavat
ELY-keskukset 1.9. lähtien.
Yritysten kehittämispalvelut ovat työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kehitettyjä
palveluja, joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua,
kehittymistä, työllistämistä
sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös
autetaan pk-yrityksiä varautumaan
toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä
tekijöistä johtuviin muutosja murrostilanteisiin.
Uudet palvelut on määritelty laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta ja
ne ovat yrityksille maksullisia. Palveluille on avattu
myös oma verkkosivustonsa osoitteeseen www.yri-

tystenkehittamispalvelut.fi.
Kehittämispalvelut sisältävät liiketoiminnan analyysi-,
konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä tulevaisuudessa
mahdollisuuden kehittää pkyritysten liiketoimintaverkostoja.
Palveluja tarjoavat ELYkeskukset ja niitä tuottavat
kilpailutetut asiantuntijayritykset. Palvelujen tuottamiseen valituilla asiantuntijoilla
on korkea koulutus- ja osaamistaso sekä vahva kokemus
alalta. Tämä takaa yrityksille laadukkaat palvelut koko
Suomessa.
Yritysten kehittämispalvelut on uudistettu vastaamaan pk-yritysten tarpeita
ja toiveita. Suunnittelussa on
huomioitu erilaiset vaikuttavuusselvitykset, eri tahojen tuottamat katsaukset ja

tutkimukset sekä asiakasyrityksiltä,
sidosryhmiltä,
palveluntuottajilta sekä ELYkeskuksilta saatu palaute.
Uutta on muun muassa
vahva panostaminen palvelutarpeen tunnistamiseen ja
tehokkaaseen palveluohjaukseen. Uudessa verkkopalvelussa yritys voi tehdä itse
kehittämiskartoituksen, josta
saadaan hyvä kuva yrityksen
lähtötilanteesta.
Tämän jälkeen ELY-keskuksen asiantuntijat auttavat
löytämään yrityksen kehittämiskohteet ja hyödyntämään
tehokkaasti julkisia yrityspalveluja. Tavoitteena on
sujuva, nopea ja kokonaisvaltainen prosessi.

Tiedote/JK
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Luonnonläheisyydestä virkistystä mielelle

Soita TAKSI
numerosta

08-106 466

Iin Palvelukoti on toiminut vuodesta 2006 lähtien omissa toimitiloissa rauhallisessa luontoympäristössä, Iin keskustan tuntumassa.

Se vastaa aina

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

...ym

stä
i
i
t
a
a
k
esti
ren
una edullis
asennett
* myös pienkonehuolto*

T:MI ILKKA RAUTIO
Kuntouttavissa mielenterveyspalveluissa ympäristöllä voi olla suuri merkitys.
Luonnonläheisyys rauhoittaa helposti mieltä, auttaa
olemaan läsnä ja vähentää
stressihormoneita. Iin Palvelukoti Oy rakennutti vuonna
2006 toimitilansa rauhalliseen luontoympäristöön, Iin
keskustan tuntumaan. Viihtyisän pihapiirin ympäristö
metsä- ja peltomaisemineen
toimii osaltaan asukkaiden
mielen virkistyksenä ja miljööterapiana muiden ryhmätoimintojen lisäksi.
Marraskuussa 28 vuotta täyttävä Iin Palvelukoti
Oy on yksityinen yritys, joka
tuottaa mielenterveyskuntoutujille asumis- ja päiväkäyntipalveluja. Palvelukoti
on perustettu 1986 ja vuodesta 2007 lähtien se on tarjonnut myös moniammatillisen
työtiimin kotipalvelua.
Palvelukotiin mahtuu viisitoista asukasta ja sen toimintaa ovat vetäneet yli
kymmenen vuotta yrittäjinä
terveydenhoitaja Lea Tumelius sekä lähihoitajat Kaisa
Kuusinen ja Jaana Kohonen,
jolla on myös sosionomin
koulutus. Palvelukoti työllistää kokopäiväisesti yrittäjien
lisäksi viisi henkilöä.
Palvelukodin vastuuhen-

Pihlajatie 5, Ii, P. 0500 937 739

Iin Palvelukodin terveydenhoitaja Lea
Tumelius ja lähihoitaja Kaisa Kuusinen.

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Puh. 0400 127 481
Peltolantie 16
95130 Hyryoja

kilö Lea Tumelius kertoo,
että useimpien palvelukodin
asukkaiden tulevaisuuden
tavoitteena on itsenäisempi
asuminen.
- Yhdessä asukkaan kanssa laadimme hänelle henkilökohtaisen kuntoutus- ja
palvelusuunnitelman.
Arjessa toimimme tiiviissä
yhteistyössä Iin kunnan mielenterveystyön päivätoimin-

tojen sekä seurakunnan ja
Iin Seudun Jata Ry:n kanssa. Yhteistyö Oulunkaaren
muidenkin toimijoiden kanssa on joustavaa ja yritystoimintaa tukevaa. Palvelukoti
toimii myös useiden oppilaitosten harjoittelupaikkana,
Tumelius kertoo.
Iin Palvelukoti Oy on ensimmäisten yksityisten palveluntuottajien
joukossa

ottanut käyttöönsä psykiatriseen avohoitoon tarkoitetun
arviointi- ja suunnittelujärjestelmän, jonka avulla arvioidaan avohoidossa olevien
henkilöiden yksilöllisiä tarpeita, voimavaroja sekä
heidän hoitoa koskevia valintojaan.

Kuljetusliike
Backman Ky
Pentintie 12, 91100 Ii
puh. 0400 387 682

Pertti Kuusisto
Henkilöautojen autohuolto- ja autonkorjauspalvelut

Iin Autohuolto Ky
Kauppatie 24, 91100 Ii, 040 767 1582
www.iinautohuolto.com/
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Remontit kotiisi vankalla
ammattitaidolla takuutyönä.

Pohjois-Suomen

Rakennus ja Saneeraus
Yläkatu 28, 91100 Ii

040 5858 367

Eero Karppinen
info@psraksa.fi • www.psraksa.fi

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

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

Soita: 08 2377 9501

Paikalliset pojat
valmiina katolle!

Perinteikäs

perheyritys kukka- ja hautausalalla
Arvo Kova Oy on Iihin vuonna 1967 perustettu hautaustoimisto, joka on tänä
päivänä perinteitä kunnioittava perheyritys Oulun seudulla. Yrityksen nykyinen
nimi on tullut sen perustajan
Arvo Kovan mukaan. Nykyisin yritystä vetävät veljekset
Olavi, Tauno ja Esa. Tauno
Kova kertoo, että tällä hetkellä yritys on Pohjois-Suomen
suurin tämän alan toimijoista
ja valtakunnan tasolla se on
kolmanneksi suurin.
- Yrityksen palvelut muodostuvat hautaus-, kukka-,

hautakivi- ja perintöoikeuspalveluista. Palvelemme
Oulun seudulla yhteensä viidessä eri toimipisteessä ja
työntekijöitä meillä on yhdeksän. Työssä hyvinvointi
on ehdoton edellytys hyvälle
palvelulle ja yrityksen pitkälle menestymiselle. Työrintamalle on tullut suvustamme
jo kolmaskin sukupolvi mukaan, Tauno Kova toteaa.
Hän kertoo yrityksen historiasta toiminnan alkaneen
jo vuonna 1967. Neljä vuotta myöhemmin toiminta laajeni, kun yritys osti vuonna

1971 Oulun Hautaustoimisto ja Oulun Kukka Oy:n toiminnan.
- Iissä aloitimme kukkakauppatoiminnan myöhemmin 1970-luvulla. Hautakivipalveluja toteutettiin
alussa välitysmyyntinä, kunnes vuonna 1987 toiminta
muuttui omaksi toiminnaksemme. Yrityksen hautausalan palveluja on saatavilla
myös Kempeleessä ja Oulunsalossa paikallisten kukkakauppojen tiloissa, kertoo
Kova.
Vuoden 1988 yrittäjik-

si valittiin edesmenneet perustaja Arvo Kova ja hänen
vaimonsa Elma Kova. Tauno Kova on toiminut Iin
Yrittäjät ry:ssä aktiivisesti
80-luvun alusta lähtien ja lisäksi hän on mukana muussakin yhdistystoiminnassa
sekä kunnan luottamustehtävissä. Nykyisin hän on jättäytynyt yrittäjäyhdistyksen
tehtävissä enemmän takaalalle ja antanut nuoremmille tilaa.

Pertti Kuusisto

”Työssä hyvinvointi on ehdoton edellytys hyvälle
palvelulle ja yrityksen pitkälle menestymiselle.”

Meiltä kattoremontti helposti ja
vaivattomasti jopa 2 päivässä.
Tuomme tullessamme, viemme
mennessämme – siisTiT piHaT!
Kauttamme myös raHoiTus.

Hakatie 15 · Kempele · laaturemontti.fi

TURTI-SET OY

• Harvennushakkuut ja
ajotyöt kokonaisurakointina
• Linkoukset ym. lumityöt
• Kaivinkonetyöt
• Ym. alaan kuuluvat työt

• Maton- ja poppanan kuteet • LP-langat
• Loimilangat (loimet myös luotuna)
• Muut langat ym. käsityötarvikkeet
• Kankaat ompeluun ja halleille käsipyyhkeeksi
• Putkiresorit

Lallinkuja 8, 91210 Jakkukylä
puh. 0400 381 574, 0400 652 888

Kotimaista energiaa - www.vapo.fi
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Personal trainer motivoi asiakastaan

Mikko Niiranen on tuore yksilö- ja ryhmävalmennusta tekevä yrittäjä, jonka painopisteet
ovat ravinto-, liikunta- ja elämänhallintaohjauksessa. (c) Lumo Image/Fitra
Yksi Iin Yrittäjäyhdistyksen
uusista jäsenistä on toiminimiyrittäjä Mikko Niiranen,
joka tarjoaa yksilö- ja ryhmävalmennusta liikunnasta
ja ravinnosta sekä toimii tulevien personal trainereiden
kouluttajana Traner4You:lla.
Sysäyksen yrittäjyyteen
mies sai vuonna 2012 Trainer4you -koulutuksen kautta ja
päätoimiseksi yrittäjäksi hän
siirtyi viime keväänä.
Aikaisemman työnsä kunnallisen vapaa-aikaohjauksen ohessa hän kouluttautui
henkilökohtaiseksi valmentajaksi Oulun Kuntokeskus
Liikussa järjestetyssä koulutuksessa. Pian tämän jälkeen
häntä pyydettiin koulutta-

maan muitakin ohjaajia.
- Tämä oli turvallinen lähtö yrittäjyyteen, kun taustatuki oli vahva ja koulutukset
löytyivät helposti. Päivääkään en ole katunut alan
vaihtoa. Edelleen pidän pääkallopaikkana
Kuntokeskus Liikkua, jossa kuulun
Trainer4you:n tiimiin. Toimenkuvaani kuuluvat myös
koulutus-, luento- sekä kuntotestaustapahtumat ympäri
Suomea, Niiranen kertoo.
Syksyllä Niirasen ohjelmistossa starttaa uuden konseptin hyvinvointivalmennusryhmä, joka on suunnattu
esimerkiksi painonhallintaan
ja kiinteytyjille. Ravinto- ja
liikuntavalmennuksen lisäk-

si konseptiin kuuluu vahvasti muutakin elämänhallintaa,
mikä on olennaista koko kehon hyvinvoinnin kannalta.
Niirasen mukaan unen määrä ja stressinhallinta ovat yllättävän suuri osa painon
pudottamista.
- Tärkeää on myös asiakkaan innostaminen ja hänelle motivaation löytäminen.
Varsinkin sisäistä motivaatiota on löydyttävä kun on
kyse pitkän tähtäimen elämäntapamuutoksista. Ilman
oikeaa asennetta monella
saattaa mennä stressin puolelle kun liikuntakalenteri alkaa täyttyä. Siksi personal
training -työssä motivointi
on erityisen tärkeää, Niira-

Mikko Niiranen pitää huolta, että myös hänelle itselleen tulisi ainakin viisi
liikuntakertaa viikossa, eri
lajien parissa. Riittävä liikunta takaa myös jaksamisen työssä.
nen painottaa.
Yrittäjäyhdistykseen liittyminen oli Niiraselle luonnollinen asia, sillä hän kokee
saavansa yhdistykseltä tärkeitä vinkkejä yrittäjyyteen,
kuten mitä vakuutuksia kannattaa ottaa ja mistä. Vielä hän ei ehtinyt yrittäjien
tapahtumiin.
Vapaa-aika
miehellä menee niin ikään
liikuntaharrastusten parissa,
jotta myös oma kunto pysyy
hyvänä ja työssä voi jaksaa
hyvin. JK

Keittiökalustevalmistaja
jo toisessa sukupolvessa
Iiläinen vuodesta 1980 lähtien keittiökalusteita valmistava Aallon Kaluste Oy on
perinteikäs pohjois-pohjanmaalainen
puusepänliike.
Nykyinen yrittäjä Susanna Aalto aloitti työnsä Aallon Kalusteella jo vuonna
1996 valmistuttuaan merkonomiksi kauppakoulusta.
Yrittäjän vastuun Susanna
Aalto otti vuonna 2006 tehdyssä sukupolvenvaihdoksessa, yrityksen perustaneen
isänsä Simo Aallon jalan jälkiä seuraten. Työosaamista
hänellä on siis tältä alalta jo
lähes 20 vuotta.
Susanna Aalto kertoo yrityksen ajankohtaisista asioista, että Oulun myymälä
tullaan sulkemaan 26.9. ja
myyntiä keskitetään Iihin
tehtaanmyymälään.
- Tämän myötä laitamme
myyntiin sekä Oulun ja Iin
malliryhmien kalusteita erikoishinnoilla, joita voi käydä
katsomassa ja valitsemassa
omakseen. Samalla uusimme Iin myymälän mallistot
uudenaikaisiin nykypäivän

trendeihin. Uutuudet on sitten nähtävillä livenä joulun
markkinoille, hän selostaa.
Aallon Kalusteen päätuotteita ovat keittiöiden,
makuu-, wc-, kylpy- ja kodinhoitohuoneiden sekä eteistilojen kalusteet asennettuina.
Yritys valmistaa vakiokalus-

teiden ohella myös erikoismitoitettuja kalusteita.
- Ilmainen suunnittelu,
mittauskäynti tilauksen jälkeen ja tarvittaessa myös
asennuspalvelut
meidän
omalla työpanoksella takaa
tilaajalle helpoimman toimituksen, toteaa Aalto. PK

Yrittäjän vastuun Susanna Aalto otti vuonna 2006
tehdyssä sukupolvenvaihdoksessa isänsä jalan jälkiä
seuraten.

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687, 08 817 4865

Mettovaaran Hautauspalvelu
Mettovaaran Puutarha
Yli-Ii

040 771 2152, 0400 387 047

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

www.siivoushullu.com

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

Kotihoito Pia Viitala Oy

Aallon Kalusteen päätuotteitten joukkoon kuuluu keittiöiden kalusteet asennettuina. Vakiokalusteiden ohella on saatavilla myös erikoismitoitettuja kalusteita.

Viinamäentie 76, 95100 KUIVANIEMI
045 631 2698
pia@kotihoitopiaviitala.fi
www.kotihoitopiaviitala.fi
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Maalausurakointia korkea- ja laskusuhdanteiden pyörteissä

Maalarimestari Eero Turtisen viime vuosien työkohteisiin kuului muun muassa entinen
Tyrnävän Juustomeijeri, joka sijaitsee Tyrnävän vanhalla meijerialueella ja jossa on tehty
mittavat entisöintityöt.
Iin MP Oy on maalaus- ja
tasoitetöitä Oulun talousalueella urakoiva liike, joka
on toiminut vuodesta 1991
lähtien. Työkohteita riittää
kerros- ja rivitaloista, julkisiin rakennuksiin sekä
jossain määrin myös omakotitaloihin. Maalauspalveluita
yritys tarjoaa korjausrakentamiseen ja uudistuotantoon
sekä aliurakoi myös rakennusliikkeille ja yksityisille
kotitalouksillekin.

Yrittäjä Eero Turtinen
on maalarimestari ja seuraa
oman ammattialansa kehitystä. Turtinen kertoo, että
rakennusalan yrityksille on
tullut tänä vuonna uusia
määräyksiä heinäkuun alusta alkaen.
- Vuosien saatossa vaihtuneet laki- ja veromuutokset yrityksen hallinnossa
ovat pitäneet yrittäjät virkeinä. Muutokset ovat tuoneet
aina jotain uutta, niin hy-

vässä kuin pahassakin. Rakentaminen toimialana on
suhdanneherkkää. Asunnot
ja muut rakennukset kun eivät mene kaupaksi huonoina
aikoina. Maalausurakoinnissa yhteistyö tilaajan kanssa
on ensiarvoisen tärkeää. Rakennusliikkeen aikataulussa pysyminen, omavalvonta
ja laatu vaikuttavat pinta- eli
maalaustyön onnistumiseen.
- Työkohteitamme on esimerkiksi Iissä, Oulussa, Kii-

mingissä,
Kuivaniemellä,
Kempeleessä ja Haukiputaalla. Oulun alueella laskusuhdanteesta
riippumatta
kysyntä on ollut vilkasta ainakin tarjouspyyntöjen perusteella, joita on nyt tullut
enemmän kuin korkeasuhdanteen aikana. Ilmeisesti rakennusliikkeet, isännöitsijät
ja muut etsivät hanakammin
edullista tekijää työmaalleen,
toteaa Turtinen.
Turtinen kertoo yrityksen
kehityshistoriasta, että Maalausliike Eero Turtinen aloitti toimintansa jo 1989. Kun
sen toiminta laajeni myös
suurempiin
työkohteisiin,
päättivät he perustaa osakeyhtiön, jotta käytännön
asioiden hoitaminen sujuu
joustavasti. Yrityksen toinen
osakas ja puoliso Anna Turtinen hoitaa yrityksen juoksevia taloushallintoon liittyviä
asioita.
Anna Turtinen kertoo hiljattain perustaneensa yksityisen päiväkodin, Iin Päiväkoti
Iitulan. Anna toimii myös
Iin Yrittäjien hallituksessa ja
kertoo aktiivisen toiminnan
yrittäjäyhdistyksessä helpottavan yrittäjän arkea.
- Olemme löytäneet kanavat, mistä saamme tarvittaessa neuvoja, jos tulee
pulmatilanteita omien liiketoimintojen kanssa, totesivat
Turtiset.

Pertti Kuusisto

Iin MP Oy:n yrittäjä Eero Turtinen kertoo, että tällä hetkellä tarjouspyyntöjä on tullut jopa enemmän, kuin talouden
korkeasuhdanteen aikana.

Ilmoitusvelvollisuudet rakennustöistä kiristyivät
Pienet rakennusalan yritykset ja yksityishenkilöt eivät
ehkä ole tietoisia uudesta,
ilman siirtymäaikaa voimaantulleesta, rakennustöitä
koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Sekä yritysten että
kotitalouksien on annettava
tietoja Verohallinnolle rakentamisesta 1.7.2014 alkaen.
Ensimmäisen kerran tiedot
täytyy ilmoittaa syyskuussa 2014. Yrittäjäyhdistyksissä
ollaan tietoisia myös tilanteesta ja tämän vuoksi monilla paikkakunnilla ollaan
järjestämässä asian tiimoilta yrityksille koulutustilaisuuksia.
Uusien säännösten mukaan
yrityksien
tulee
ilmoittaa tiedot Verohallinnolle kuukausittain ja
kotitalouksien ennen loppukatselmusta. Rakennustyötä
tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on
ilmoitettava tiedot työmaakohtaisesti joka kuukausi
kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo on yli 15
000 euroa. Vastaavasti rakennustyömaan päätoteuttajan
täytyy ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista yhteisel-

lä työmaalla työskentelevistä
henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo on yli 15
000 euroa.
Arvonlisäveroasiantuntija
Tero Takalo KPMG:n Oulun
toimistolta kertoo, että moni
toimija on herännyt huomaamaan liian myöhään, että
ilmoitusvelvoitetta ei ole rajattu koskemaan ainoastaan
rakennusalan yrityksiä.
- Näin ollen kaikki rakentamispalveluja tilaavat tahot
ovat ilmoitusvelvollisuuden
piirissä eikä toimijan juridisella muodolla tai toimialalla
ole merkitystä. Siten ilmoitusvelvollisten joukko on
erittäin laaja ja se kattaa liiketoimintaa
harjoittavien
yritysten lisäksi myös muun
muassa asunto- ja kiinteistöyhtiöt, kunnat, yhdistykset
ja säätiöt.
Lisäksi yhteisen työmaan
muodostumiseen ja rakentamispalvelun määritelmään
liittyvät kysymykset askarruttavat useita ilmoitusvelvollisia.
Uudistuksen
johdosta
on myös jouduttu huolella
miettimään, miten vaadittavat tiedot saadaan kerättyä

ja koottua ilmoitettavaan
muotoon. Useinkaan kaikkia tarvittavia tietoja ei saada
suoraan jo olemassa olevasta järjestelmästä, vaan tietoja
joudutaan keräämään useasta eri järjestelmästä tai rakentamaan uusia järjestelmiä.
Tästä huolimatta aikaa vievältä manuaaliselta tietojen
keräämiseltä ja tallentamiselta ei monessa tapauksessa
voida kuitenkaan kokonaan
välttyä.
- Myös Verohallinnossa
on huomattu uusien ilmoitusvelvollisuuksien haasteet
ja tämän johdosta Verohallinto onkin myöntänyt tiettyjä helpotuksia ilmoitusten
sisältöön vuoden 2014 loppuun saakka, toteaa Takalo.
Haastatellut lukuisat rakennusalan toimijat ovat todenneet muun muassa, että
kun aliurakoitsijan tulee ilmoittaa pääurakoitsijalle kerran kuukaudessa työmaalla
työskennellet työntekijät ja
laskutettavat työt, se vaatii
pääurakoitsijalta kulunvalvontajärjestelmän ja nämä lisäävät töitä huomattavasti.
Yritystoiminnan aloittamista
suunnitteleville uudet vaatimukset saattavat olla jopa lii-

kaa ja tämän vuoksi saattaa
hommaa loppua alkuunsa.
Viranomaisilta odotetaankin
rakennusalan toimijoiden pikaista kouluttamista, jotta tilanne saataisiin hallintaan,
eikä kaikkea uutta tarvitsisi opetella kantapään kautta.
Kotitaloudet ilmoittavat
tiedot vain niistä töistä, joihin tarvitaan rakennuslupa.
Kotitalouden on toimitettava
tiedot siitä, mitkä yritykset

ovat tehneet rakennustyötä
ja millaisia korvauksia yrityksille on maksettu. Jos kotitalous on itse palkannut
työntekijät ja maksanut palkat, tiedot on annettava
työntekijöistä ja työntekijöille maksetuista palkoista.
Yritysten on annettava rakentamisilmoitukset sähköisesti ja kotitaloudet voivat
ilmoittaa tiedot verkkolo-

makkeella tai tulostettavalla
paperilomakkeella. Ilmoitusvelvollisuus ja annettavat tiedot kohdistuvat paitsi rakennustyömaalla tapahtuvaan
rakentamiseen, myös korjauksiin ja kunnossapitoon
liittyvään toimintaan sekä
tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin. PK

Useita rakennusalan yrityksiä ja yksityisiäkin rakennuttajia askarruttaa uudet ja perusteellisemmat säädökset ilmoitusvelvollisuudesta verottajalle. Kuva VKK-Media Oy:n kuvaarkisto.
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Puukerrostalo nousee Iin keskustaan
Iin keskustaan on rakentumassa neljäkerroksinen puukerrostalo, jonka on määrä
valmistua vuoden päästä
syksyllä. Aikaisemmin paikalla olleessa omakotitalossa
oli kirjakauppa, jonka mukaan asuntoyhtiö sai nimen
As oy Iin Kirjala.
Talon alimpaan kerrokseen tulee Iin kunnan
hammashoitola
ja
muihin kerroksiin yhteensä 15 huoneistoa. Huoneistot
on
suunniteltu
erityisesti esteettömyysvaatimukset huomioiden. Hissi
sijaitsee rakennuksen ulkopuolisessa luhtikäytävätilassa. Tämä mahdollistaa sen,
että kaikki huoneistot ovat
läpitalon huoneistoja.

Puurakentamisessa
paljon hyötyjä
Erikoisen hankkeesta tekee
se, että perinteisen kerrostalorakentamisen sijasta tässä
kohteessa suositaan puurakentamista.
- Puurakentamisen suosio on kovasti kasvanut, ja
käyttäjäkokemukset
puukerrostaloista ovat erityisen
rohkaisevia. Rakennusmateriaalina puu on lämmin ja
viihtyisäntuntuinen
käyttäjälle sekä lämmön- ja
ääneneristyskyky on puukerrostaloissa parempi perinteisiin
kerrostaloihin
verrattuna, erittelee hankkeen vetäjänä toimiva Jukka Sydänmetsä Iin Fasadi
Oy:ltä.

Puurakentamisen hyötyihin hän lisää myös paloturvallisuuden, sillä jokainen
huoneisto, jokainen parveke
ja luhtikäytävät on sprinklattu. Myös Puukerrostalojen elementit tehdään aina
kuivissa sisätiloissa, ja sääsuojauksesta huolehditaan
työmaalla erityissuunnitelmaa noudattaen. Perinteiseen paikalla rakentamiseen
verrattuna ollaan aivan toisella tasolla kuivaketjun hallinnassa.
- Puurakentaminen sellaisenaan on erittäin ekologista.
Kaikki puutavara tulee lähialueiden sahoilta, ja kaikissa rakennuskomponenteissa
pyrimme suosimaan oman
alueen yritysten tuotteita.
Jatkossakin aiomme panostaa puurakentamiseen sekä
siihen liittyvää Avilla-konseptiin, Sydänmetsä kertoo.

Rakennuttajana
Iin Fasadi Oy
Rakennuttajana ja pääurakoitsijana toimii Iin Fasadi Oy, josta Esa Kankaala
toimii työpäällikkönä. Ari
Seppänen ja Arto Junes Iin
Fasadi Oy:stä toteuttavat rakenne- ja elementtisuunnittelussa. Pääsuunnittelija
on arkkitehti Kimmo Kuismanen Oulusta. Päärakennesuunnittelijana on Harri
Moilanen Swecolta ja LVISsuunnittelusta vastaa Lauri
Taipale Airlonilta.
Iin Fasadi oy on 25-vuotias perheyritys, joka on

yksi Iin suurimmista työllistäjistä, jopa 80 työntekijää ajoittain. Yritys valmistaa
puurakenteisia Plania-omakotitaloja, Avilla-liike- ja
hallirakennuksia, hoivatiloja sekä urakoi muita yksilöllisiä projektikohteita. Yritys
on valmistanut lähes 5000
Plania-taloa ja referensseihin
kuuluu lisäksi päiväkoteja ja
kouluja ympäri Suomea, ja
jonkin verran ulkomaan kohteitakin. JK

Puukerrostalo nousee entisen kirjakaupan talon tontille. Kone on juuri katkaissut lehtikuusen keskeltä runkoa ja nostaa latvaosaa energiapuupinoon.

Iin Fasadin toimistorakennus Iissä komeassa iltavalaistuksessaan.

Perjantaina 29.8. tontilla oli enää jäljellä vain muutama vanha kuusi, maakellari ja kaivo.

Yksi suurimmista Iin Fasadi Oy:n menneistä KVR-urakoista oli Kolarin Rautatieaseman toteutus.

As Oy Kirjalan tontti oli viime viikon lopulle mennessä saatu raivattua ja odottaa nyt rakennustöiden alkua.
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tervetuloa!

KUNNOSTAMO

Meiltä nyt myös
Veikkaus

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

TERVETULOA
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

Yhteistyöllä pääsee käsiksi
suuriin markkinoihin
Iin Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Pentti Aula ja konepajapäällikkö Kim Ruokojärvi kertovat työn sujuvan konepajojen yhteistyön avulla.

Liiku hyvällä mielellä,
hyvässä seurassa

RAVINTOVALMENNUS ja
YKSILÖVALMENNUS
Koulutettu personal trainer/
ravintovalmentaja
Anu Suotula
044-5577677
www.anusuotula.net
anu.suotula@gmail.com

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

ASIANAJOTOIMISTO
KOSKELA, TOLONEN & TEITTINEN OY
AA, VT Markku Koskela 040 529 7697
AA, VT Matti Tolonen 0400 536 355
AA Sampsa Teittinen 040 7300 388

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

Ii Haminantie 14, puh. 817 6355
Oulu Uusikatu 35, puh. 882 1820

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

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTO

TUIKKANEN
Laksontie 23, 91100 Ii
Puh. 040 550 2839
martti.tuikkanen@hotmail.com

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

Ulkomaisille suurille teollisuuden markkinoille päästäkseen käsiksi, täytyy luoda
vahva ponnistuslauta kotimaahan. Iin Konepaja Oy on
yksi neljän konepajan ja yhden insinööritoimiston muodostamasta
suomalaisesta
ryhmästä, jotka ovat yhteistyössä tehneet Norjaan öljykentille valtavaa nosturia.
Laitetta on tehty yli vuoden päivät suunnittelutyön
edetessä samalla. Taustalla
on pidempi erikoistuminen
ja verkoston rakentaminen.
IKP:n toimitusjohtaja Pentti Aula kertoo, että ilman
yhteistyöryhmää
kellään
Suomessa ei olisi ollut resursseja toteuttaa yksin koko
projektia.
- Verkostoa on rakennettu
pitkään tietoisesti, ja saumattoman yhteistyön takeeksi
yrityksille on myös perustettu yhteinen myynti- ja projektinhoitoyhtiö. Vastaavaa
toimintaa olemme harjoitelleet 80–90 -luvuilta. Lisäksi meiltä löytyy 15 vuoden
kokemus pienemmistä töistä öljynporauslautoille, Aula
selostaa.
Kyseessä on siis yh-

teensä 750 tonnia painava
nosturi, joka pystytetään öljynporauslauttojen huoltoon
tarkoitettuun alukseen. Nosturi voi nostaa yli 400 metrin
syvyydestä jopa 200 tonnia
painavia kompressorilaitteita pintaan huoltoa varten,
kertoo projektista vastannut
konepajapäällikkö Kim Ruokojärvi.
Iin konepajan osuus nosturista on sen sisällä oleva yli
120 tonnia painava jalka. Yhteistyöyritykset ovat rakentaneet ulkorakenteet, vinssit
ja nostokiskot. Tällä hetkellä nosturia ollaan koeasentamassa Tanskan Odencessa
Fayardin telakalla, josta sen
pitäisi edetä loppusijoituspaikkaan Etelä-Norjan öljykentille vuodenvaihteeseen
mennessä. Lopullisen asentamisen IKP:n asentajat tekevät marraskuun puolivälin
jälkeen.

Erikoistunutta
ammattitaitoa
IKP on erikoistunut raskaan
konepajateollisuuden tuotteiden valmistamiseen sekä kokoamiseen. Mittavat hallitilat
ja ammattitaitoinen metalli-

alan henkilökunta mahdollistavat töiden vastaanottamisen
mitä erilaisimmille toimeksiantajille. Lisäksi Iin sijainti
Oulun sataman ja pohjoisen
kaivoksien logistisessa solmukohdassa suosii paikallista yrittäjää.
- Meidän asiakkaittemme
vaatimustasot ovat erittäin
tiukat. Laadukkaan lopputuotteen lisäksi koko sen valmistusprosessin pitää olla
erittäin tarkasti dokumentoitu. Jokaisesta saumasta pitää
tallentaa tieto muun muassa kuka on hitsannut, millä
välineillä, toteutusajankohta
sekä -olosuhteet. Ammattioppilaitoksilla ei ole mahdollisuuksia tuottaa tarvittavan
vaatimustason ammattilaisia
ja siksi koulutamme aina tänne saapuvat työntekijät, kertoo Aula.
Tällä hetkellä IKP työllistää 35–40 henkilöä ja useat
heistä liikkuvat myös ympäri maailman työmailla. Aulan mukaan IKP on etsinyt
toimeksiantoja
ulkomaita
myöten, sillä suuret kotimaiset teollisuuden investoinnit
ovat nykyään harvassa, paitsi kaivoksilla.

IKP:n pajalla tehty 120-tonninen nosturin jalka kävi maalattavana Raahessa ennen matkaansa Tanskaan, josta se viedään loppusijoituspaikkaansa Norjaan vuoden vaihteeeseen mennessä.

www.vkkmedia.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi

Lippoluvat Iijoelle Nenonen,
Jäppinen, Kuha, Kärkkäinen.
Lippoaja ei saa häiritä eikä estää palstapyyntiä
(palstakartat www.kalaaiista.fi )
Muista saalisilmoitusvelvollisuus/mädinhankinta

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

Tältä näyttää neljän suomalaisen konepajan yhteistyössä tekemä huoltonosturi. Iissä nosturiin tehtiin sen sisällä oleva jalka.
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Tuulivoimaloiden huolto vie
Suomen rajojenkin ulkopuolelle
Uutuus!
tutustumishintaan

Color Mask shampoo

9 90

Syyskuun
väriasiakkaalle
pieni Color Mask
mukaan

(norm.14.90)

050 320 6513
Kirkkotie 1 91100 Ii
TERVETULOA!

Tuulivoimaloiden huoltotyöt voivat viedä myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Kuvassa Jarmo Berg ohjaa tuulivoimalan
roottorin nostoa Ruotsin Uljabuoudassa.
Iin Yrittäjäyhdistykseen liittyi
tämän
kesänä
aikana
uutena
jäsenenä
Jarmo Berg, jonka perustamanJBE Service Oy -yrityksen toimenkuvaan kuuluvat
tuulivoimaloiden huoltotyöt.
Kahdeksan vuotta alalla toiminut Berg työskenteli aiemmin tuulivoimalavalmistaja
Windwindin
palveluksessa, mutta yhtiön vastatuulen
myötä häntä alkoi houkutella perustaa oma yritys. JBE
Service Oy sai lopulta alkunsa kesällä 2012.

- Päätöstä ei ole tarvinnut
katua, Jarmo Berg toteaa.
JBE Service Oy on erikoistunut muun muassa
tuulivoimaloiden määräaikaishuoltoihin, vikakorjauksiin ja öljynvaihtoihin. Myös
haastavammat huollot, kuten vaihdelaatikoiden ja laakereiden vaihdot, kuuluvat
yrityksen toimenkuvaan.
- Tarjoamme myös tuulivoimaloiden pystytyspalveluita, putoamissuojainten
tarkastusta, tuulipuistojen
luvitukseen liittyvää konsul-

tointia ja pienimuotoisia metallitöitä, eli melkeinpä mitä
vain tuulivoimaloihin liittyvää, summaa yrityksen johtajana toimiva Taru Kaarlela,
joka vastaa muun muassa
myynnistä ja henkilöstöhallinnosta.
Tällä hetkellä JBE Service Oy työllistää kymmenen vakituista ja muutamaa
määräaikaista
työntekijää.
Yrityksen kotipaikka on Iissä, mutta Berg ja Kaarlela kertovat toimeksiantoja tulevan
Suomen ja jopa Euroopan

Kirkkaasti paras
huurtumaton
energiaikkuna!

ulkopuolelta. Kauimmaisin
paikka, jossa he ovat tehneet
töitä, on Australia.
- Pääasiassa toimimme
kuitenkin Virossa, Ruotsissa
ja Suomessa.
JBE Service Oy tarkastaa
ja huoltaa myös muita laitteita kuin tuulivoimaloita. Tulevaisuudessa toimintaa on
tarkoitus laajentaa tarjoamalla koneistutustöitä.
Iin Yrittäjäyhdistykseen
he liittyivät Suomen Yrittäjien kautta saadakseen tietoja
ja uusia kontakteja. LH

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

VUOKRATTAVANA
toimisto- ja puhdastiloja
Micropoliksessa

• Erinomainen energiatehokkuus
• Ikkunat ja ovet asennettuna
Lue lisää nettisivuiltamme:

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

Ota yhteys
JUKKA HÄRKIN
p. 040 754 1011
jukka.harkin@iilaakso.fi

Kysy myös vapaana
olevasta
teollisuushallista!

Piritta Oravainen
0400 901 592

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

TILITOIMISTOPALVELUT

• taloyhtiöille vuosikirjanpidot
• palkanlaskenta
• muut toimistopalvelut

Puh. 040 771 1898

heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi

www.hh-yrityspalvelu.fi
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Kuivaniemen pitäjämarkkinat valmistautuu juhlimaan pyöreitä

Markkinapuhuja, Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä ja kunnanjohtaja
Markku Kehus eturivissä keskellä seuraamassa markkinaohjelmaa esiintymislavalta.

Kuivaniemen Yrittäjien virvoketeltalla riitti hellesäällä runsaasti asiakkaita. Teltassa oli myös jatkuvaa karaokeohjelmaa. Myyntivuorossa palvelemassa Jouko Herva ja Sirpa
Kaakkuriniemi.

Kuivaniemen yrittäjät ry:n
järjestämät Kuivaniemen pitäjämarkkinat täyttää ensi
vuonna 30 vuotta! Yhdistyksen puheenjohtaja Ari
Kaakkuriniemi kertoo, että
juhlavuoden ohjelmistoon aiotaan panostaa erityisesti, joten yhdistys on alkanut jo
suunnitella ensi vuoden pitäjämarkkinoita. Luvassa on
laadukkaita esityksiä sekä
kirjava kattaus muuta ohjelmaa perinteiseen tapaan.
Tänä kesänä 19.–20.7. järjestetyt Kuivaniemen pitäjämarkkinat keräsivät vanhalla
tyylillä laajan suosion. Väkeä

Kemiläisellä DG La Fuenten sambaryhmällä oli vauhdikas ja näyttävä esitys. DGLF on pohjoisin karnevaalisambaa esittävä ryhmä Suomessa.
saapui läheltä ja kaukaa, yhteensä arviolta 7000 henkilöä.
Pääjärjestäjän eli Kuivaniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi
ilahtui, kun heti markkinoiden käynnistyessä suuri joukko kertyi kuulemaan Juha
Sipilän puhetta sekä iskelmälaulaja Tarja Ylitalon musisointia. Lapsille ohjelmassa
oli intialaisen taikurin Sumit
Kharbandan esitys, Pressan
Kattien laululeikkishow sekä
monenlaista muuta kisailua,
huumoria ja musiikkia. Myös
markkinasunnuntaina
järjestetyt kirkonmenot vetivät

ilahduttavan paljon väkeä.
Tervehdyksen Iin kunnasta
toi
kunnanjohtaja
Markku Kehus. Hän oli vakuuttunut siitä, että 29. kertaa järjestetyt pitäjämarkkinat
ovat vakiinnuttaneet paikkansa Kuivaniemen kesässä ja pitäjämarkkinat on Iin
kunnan ylivoimaisesti suurin
yleisötapahtuma.
Kehus kertoi myös, että Iin
kunnan viime vuoden tilinpäätös oli yksi kunnan historian parhaista, kun ylijäämää
kertyi yli kaksi miljoonaa euroa ja pitkäjänteinen työ talouden oikaisemiseksi on

tuottanut tuloksia ja kunnan
talous on viime vuosina ollut
ylijäämäinen.
- Hyvän tuloksen tekemiseen ei tarvittu ihmeitä, vaan
me olemme eläneet vuosia
suu säkkiä myöten eli nuukaa
elämää, kuitenkaan unohtamatta tarvittavaa kehitystyötä. Siitä kiitos kunnan ja
Oulunkaaren työntekijöille,
Kehus kiitteli ja toivotti kävijöille hyvää kesää.
Ensi vuoden markkinasuunnitelmien hauduttamisen lisäksi yrittäjäyhdistyksen
syksyn ohjelmassa on yhteisen reissun miettimistä. JK

Elo- ja kalamarkkinat Kuivaniemellä
Tervetuloa
Kuivaniemen
Elo- ja kalamarkkinoille 20.9.
Nuorisoseurantalolle! Yrittäjät, yhdistykset ja yksityiset voivat tulla myymään
tuotteitaan tai esittelemään
toimintaansa
varattuaan
markkinapaikan Kuivaniemen nuorisoseuralta. Ohjelmassa on perinteiseen tyyliin

supersuosittu markkinabingo sekä huutokauppaa.
Illalla kello 20 alkaen
markkinakansaa viihdyttää
Tanssiyhtye Sarmas, joka on
tunnettu oululainen tanssiorkesteri. Yhtye aloitti keväällä 40-vuotis Juhlakiertueen
uudistuneella viisimiehisellä kvintetillä. Yhtyeessä mu-

sisoivat perustajan Paavo
Kokon lisäksi Jarmo Kuure, Väiski Karjalainen, Juha
Miettunen ja Tatu Hietala.
Loppukesän ja syksyn keikat
ovat vieneet yhtyettä muun
muassa Ikaalisista Olhavalle. JK

Oppisopimuksella osaajaksi!

Yrityksen menestyksen
tekevät osaavat
työntekijät

IIN KONEPAJA OY

Oppisopimus tarjoaa yritykselle hyvän mahdollisuuden rekrytoida
uutta tai kouluttaa jo olemassa olevaa henkilöstöä. Oppisopimus
on joustava, monipuolinen ja työelämälähtöinen tapa kouluttautua
ammattiin. Nuorille, uusille työntekijöille tarjolla uusia vaihtoehtoja!

HUOM!
Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö jatkaa
Oppisopimusyksikkönä
1.8.2014 alkaen

www.ikp.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää Osaajan paikasta päivystävältä koulutussuunnittelijalta, p. 040 141 5320, oppisopimus@osao.fi tai tule
käymään Torikatu 23, 3. krs., Oulu.
www.osao.fi/oppisopimus
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Aurinkosähköä Iihin?

Kuntastrategia

Koteihin, kuntaan ja yrityksiin

Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Ari Alatossava kertoi ja ideoi Iin Yrittäjien elokuun hallituksen kokouksessa aurinkoenergian käytön mahdollisuksista. Hallituksen jäsenistä kuvassa Tuija Olkonniemi, Riitta Paakkola ja Heikki Helenius. Kuva Heimo Turunen.
Iin matka kohti entistä ympäristöystävälliseksi kunnaksi jatkuu. Iin Micropoliksella
järjestetään tiistaina 7.10. klo
17 Aurinkosähköä Iihin?
-tapahtuma. Luvassa on
keskustelua auringon hyödyntämisestä lämmön ja
sähkön tuottamisessa sekä
yhteishankinta
-suunnitelmista Iissä.
Tapahtuma on tarkoitettu
jokaiselle, joka on kiinnostunut aurinkopaneelin tai -keräimen asentamista katolleen.
Olit sitten Iin asukas, yrittäjä, mökkiläinen tai maatilallinen.
Paikalla Vesa-Matti Puro,
joka kertoo aurinkoenergian käyttökokemuksista ja
esimerkkejä toteutetuista yhteishankinnoista Suomessa.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jonka vuoksi on hyvä
ilmoittautua etukäteen Iin
Micropolikselle. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy.
Alkuvuodesta
kunnan
elinkeinojen
kehittämistä
koskevat asiat siirtyivät Iin
Micropolis Oy:lle, kuten kuntamarkkinointi ja uusiutuvan energian hyödyntäminen
kunnassa.
- Uusiutuvan energian
käyttö kunnan kiinteistöissä heijastuu suoraan kunnan
talouteen ja elinkeinoasioihin. Viime vuosina useimmat
kunnan öljylämmityksellä olleet kohteet on siirretty hake-,
maa- ja kaukolämpöön, mikä
on rahallisesti tarkoittanut
kunnalle 160 tuhannen euron nettosäästöjä vuositasol-

la, selostaa toimitusjohtaja
Ari Alatossava.
Hänen mukaansa uusiutuvan energian käyttö on järkevää myös aluetaloudellisesti.
Ekologisempia energiamuotoja tuotetaan paikallisesti,
joten myös niihin käytetyt rahat jäävät kuntaan.
Kesällä Iin Yrittäjät ry:n
tekemä kunnallisaloite aurinkopaneelien yhteishankinnasta polkaisi käyntiin
tapahtumaketjun, jonka tiimoilta nyt tapahtumaa järjestetään. Iin Yrittäjät ry:n
puheenjohtaja Väinö Klasila
kertoo, että yhteistyö on voimaa myös aurinkoenergian
saralla:
- Ekologisuudessa edelläkävijänä
hiilijalanjäljen
pienentäminen on Iille tär-

keä asia, ja siksi hankkeelle on näytetty vihreää valoa.
Etelä-Suomesta on saatu
näytteitä onnistuneista aurinkopaneeleiden yhteishankinnasta. Kun kertatilaus
on suuri, myös hinta putoaa
huomattavasti, jopa alle puoleen, Klasila selventää.
Aurinkovirta.fi -sivuston
mukaan aurinkosähkö on
ollut Suomessa vuosikymmeniä tuttua pienehköistä
mökkijärjestelmistä,
mutta
viime vuosien aikana verkkoon kytkettyjen suurempien aurinkosähköjärjestelmien
hintakehitys on tuonut myös
normaalin yksi- tai kolmivaiheisen verkkosähkön tuottamiseen soveltuvat järjestelmät tavallisten ihmisten ulottuville.
Vuosi 2013 oli jonkinlainen lähtölaukaus aurinkosähkölle Suomessa, kerrotaan aurinkovirta.fi -sivustolla. Vuoden aikana energiateollisuusryhyväksyisaksalaisen VDE-AR-N-4105 -mikrotuotantonormin suojausasetusten mukaiset laitteet
kytkettäväksi suomalaiseen
sähköverkkoon, mikä avaisi
mahdollisuuden hankkia tarvittavat laitteet Keski-Euroopasta.
Lisäksi useat sähköyhtiöt
alkoivat ostaa mikrotuottajien aurinkosähköä ja ainakin
sata yksityistaloutta huomasi aurinkosähkön ja hankki
kotiinsa aurinkosähkövoimalan. JK

”Uusiutuvan energian käyttö kunnan kiinteistöissä
heijastuu suoraan kunnan talouteen ja elinkeinoasioihin.”

Ii on kasvava, viihtyisä ja elinvoimainen,
luovasti uudistuva kunta – Iissä on ideaa!
Viimeisimmässä Iin kunnanhallituksen kokouksessa tiistaina 26.8. hyväksyttiin lähes sellaisenaan kunnan strategia vuoteen 2020 sekä siihen liittyvän Ii-sopimuksen
asiakirja. Kunnanhallitus kuuli asiantuntijana toimitusjohtaja Ari Alatossavaa ja hänelle annettiin päätöksessä
oikeus tehdä pieniä viilauksia kokouksessa esiin nousseihin kohtiin.
Strategian keskeisin visio on ”Ii on kasvava, viihtyisä ja
elinvoimainen, luovasti uudistuva kunta – Iissä on ideaa”.
Tähän tähtäävät kaikki asetellut strategiset päämäärät.
Yhtenä tavoitteista on Iin pitäminen kasvukuntana;
kunnan väkiluvun halutaan kasvavan vähintään prosentilla vuodessa. Tässä tavoitteessa tärkeitä keinoja ovat
muun muassa tonttien ja joukkoliikenneyhteyksien hyvä
tarjonta, kuntataajaman yleisilmeen kehittämisen sekä
paikallisten yrityksien kasvun tukeminen.
Toinen strategisista päämääristä on saada Iin alueen
työttömyys alle maan keskiarvon, eli alle kymmeneen
prosenttiin. Kolmanneksi halutaan taata iiläisille peruspalvelut omasta kunnasta, jokaiseen elämänvaiheeseen.
Neljäs tavoite on saada kunnan talous ylijäämäiseksi ja
velkamäärä käännetyksi laskuun. Strategiaan on kirjattu keskeiset keinot kuhunkin tavoitteeseen pääsemiseksi.
Iin kunnanvaltuusto käynnisti kuntastrategian laatimisen viime maaliskuussa järjestetyssä Iin tulevaisuuden rakentamistyön aloitusistunnossa. Ii 2020 kuntastrategiaa
valmisteltiin viime keväänä avoimissa työpajakokouksissa.
Vuoden 2015 tavoitteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi tullaan asettamaan osana kunnan talousarvion valmistelua. Jatkossa strategian toteuttaminen
tapahtuu strategiaa täydentävien toteuttamissuunnitelmien kautta normaalin talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Strategian toteutumista tullaan seuraamaan ja siitä raportoimaan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Aikataulullisesti palvelualueittaisten strategian
toteuttamissuunnitelmien valmistelu ajoittuu syksylle
2014. Työ jatkuu myös strategian mittareiden kehittämisen osalta.
Strategiatyössä on kunnanvaltuutettujen lisäksi edustettuna monia tahoja, kuten paikalliset yrittäjäyhdistykset, henkilöstöjärjestöjä, Oulunkaaren kuntayhtymä sekä
seurakunta. Lisäksi alkukesästä kerättiin myös kuntalaisten ehdotuksia ja mielipiteitä strategiasta. Ulkopuolisina
asiantuntijoina ja työpajakokousten vetäjinä toimivat Innotiimi Oy:n konsultit. Osoitteesta www.ii.fi/2020 löytyy
lisätietoa. JK

IIN TAPAHTUMIA

Aurinkosähköä Iihin?
Aika: tiistai 7.10.2014
KLO: 17.00 – 20.00
Paikka: Micropoliksen päärakennus
Piisilta 1, 91100 Ii

Yhteistyössä

Harkitsetko aurinkopaneelien tai –
keräimien asentamista talosi, mökin,
maatilan tai vaikka yrityksesi katollesi?
Tule kuuntelemaan auringon
hyödyntämisestä lämmön ja sähkön
tuottamisessa sekä yhteishankinta suunnitelmista Iissä.

Paikalla Vesa-Matti Puro, joka kertoo
aurinkoenergian käyttökokemuksista ja
esimerkkejä toteutetuista
yhteishankinnoista Suomessa
Katso lisää http://aurinkovirta.fi/

Kahvitarjoilu - Tervetuloa!

Tilaisuteen on vapaa pääsy, mutta ilmoittaudu
ennakkoon info@micropolis.fi
tai tekstiviestillä p. 040 5353 362

• Satutuokio Iin pääkirjastossa to 4.9.2014 klo 09.30 - 10.00.
• Syystapahtuma Yrittäjän päivänä pe 5.9. klo 13.00 - 18.00
Iin torilla.
• Onkikilpailut la 6.9.2014 klo 10.00 - 13.00,Vihkosaari, Illinsaaren Uimaranta. Järjestää: Iin Kalamiehet ry, Lisätietoa: Lauri
Honkanen.
• Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa ti 9.9.2014 klo 09.30 10.00.
• Kuivaniemen Elo- ja Kalamarkkinat la 20.9.2014 klo
10.00 - 15.00. Kuivaniemen Nuorisoseurantalo. Lisätiedot:
Kuivaniemen Nuorisoseura ry Raimo Ikonen p. 044 209 4496
• Pohjois-Pohjanmaan Kyläpäivät la 20.9.2014 klo 10.00 su 21.9.2014 klo 13.00, Sykkeentie 40, 86710 Kärsämäki.Tied.
Anita Sievänen Pohjois-Iin kyläyhdistys ry, anita.sievanen@
gmail.com
• Esitys Kairan kulkijat Iin työväentalolla la 20.9.2014 klo
17.00 - 18.30, Kannattaa tulla katsomaan! Ohjelma sisältää
huumoria kuin myös herkkyyttä.Tätä ei näe televisiosta! Liput
ennakkoon Museokahvila Huilinki ja ennen esitystä Iin työväentalon ovelta. Hinta 20 € / kpl.
• Aurinkoenergiaa Iihin? ti 7.10.2014 klo 17.00 - 19.00, Iin
Micropolis Oy.:n tiloissa.Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta
ilmoittaudu ennakkoon info@micropolis.fi tai tekstiviestillä
p. 040 5353 362.Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Iin yrittäjät, Iilaakso Oy ja Micro polis Oy.
• Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat la 29.11.2014,
Iin joulunavaus aloittaa Iin joulunodotuksen ja tapahtumia aina
jouluun asti.Vapaa pääsy! Lisätietoa: Ii-instituutti liikelaitos/
Tapahtumat Riitta Räinä p. 050 3950 305.
• Kuivaniemen Joulumarkkinat la 13.12.2014 klo 10.00 15.00, Kuivaniemen Nuorisoseurantalo Lisätietoa: Kuivaniemen Nuorisoseura ry, Raimo Ikonen p. 044 209 4496.
Lähde: www.ii.fi, sieltä myös lisätietoa tapahtumiin
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Historiallinen
jumalanpalvelus Iin kirkossa

Kuvat Juho Tauriainen.

Piispa Teemu Sippo piti
saarnan juhlajumalanpalveluksessa.

”Etsikkoaikoja”
Jos sana etsikkoaika tuo mieleen monelle vanhemmalle ihmiselle muistoja menneeltä ajalta, niin usealle nuoremmalle tuo
sana taitaa olla tuiki tuntematon. Ehkä se tulee vastaan joskus sanontana, jolla tarkoitetaan sitä, ettei joku käyttänyt tilaisuutta hyväkseen.
Sanan juuret juontavat meidät viime kädessä Raamatun
lehdille niin kuin moni suomen kielen sana. Jo ensimmäisessä Uuden Testamentin suomenkielessä käännöksessä Mikael Agricola käytti tuota sanaa -”Ja eiuet iäte sinus Kiue Kiuen
päle, senwoxi ettet sine tundenut sinun Etzikos aica”. Näin
Jeesus Vapahtajamme moitti Jerusalemin kaupunkia se kovuudesta.
Mitä sitten tänä päivänä tuo sana ”etsikkoaikoja” tahtoo
viestittää? Vanha kristinoppi selitti tuon asian seuraavasti. ”Ihmisen elämässä on aikoja, joina Jumala erityisesti vetää häntä puoleensa. Sellaista aikaa sanotaan etsikkoajaksi.
Useimmiten Jumalan kutsuu meitä jo nuoruudessa.” Etsikkoaika on siis aikaa, jolloin Jumalan meitä puhuttelee joko sanoin ja tapahtumin.
Noissa hetkissä me joudumme kysymään aivan erityisesti
elämämme suuntaa. En tiedä lukijani, oletko sinä koskaan kokenut tuollaista aikaa, mutta vanha kristillinen totuus on se,
että kaikille Jumalan antaa etsikkoaikansa. Tuo ajan tarkoitus
on se, että Jumala vetää meitä lähelleen, armoonsa ja rakkauteensa. Saamme rukoilla Jumalan herkkää ”korvaa” kuulla
tuo Jumalan puhuttelu.

Tapani Ruotsalainen
Iin kirkkoherra

Seurakuntavaaleissa valitaan
kirkkovaltuusto 2015–2018

Seppeleen lasku sankarivainajien muistomerkille, vas. Antti Savela, Martti Kaikkonen ja Ilkka Pakonen.

Ekumeenisen juhlajumalanpalveluksen avasi Piispa
Samuel Salmi.
Vuosi 2014 on Iin 640 juhlavuotta. Juhlavuoden pääjuhlaa vietettiin 6.7.2014 Iin
vanhassa Haminassa, joka
tarkoittaa Iin kirkon lähiseudulle syntynyttä tiheää asutusta, jonka juuret ulottuvat
aina keskiajalle. Juhlapäivä
alkoi ekumeenisella jumalanpalveluksella, jonka johti
piispa Samuel Salmi. Piispa
Samuel muistutti johdanto-

sanoissaan, että Iin seutu on
vuosisatoja ollut paikka, jossa erilaiset ihmiset ovat kohdanneet.
Jumalanpalveluksessa
saarnasi Suomen katolisen
hiippakunnan piispa Teemu
Sippo. Saarnatekstinä oli tuttu
Tuhlaajapoika-vertaus.
Piispa Teemu koskettavasti muistutti, että vertauksen
pääsisältö ei ole niinkään
Tuhlaajapojan harharetket,
vaan Isän ehdoton rakkaus
omaa langennutta poikaansa kohtaan.
Ortodoksista
kirkkoa
edusti rovasti Eino Hynninen, joka toi juhlaan myös
Oulun ortodoksisen piispa Arsenin tervehdyksen.
Mukana olivat myös Oulun
katolisen seurakunnan kirkkoherra Donbosco Thomas,
Iin kirkkoherra Tapani Ruotsalainen ja Iin kappalainen
Pekka Soronen. Jumalanpalveluksessa lauloivat Oulun
katolisen seurakunnan lasten
lauluryhmä sekä Iin seura-

kunnan lapsikuoro kanttori
Markku Jaakkolan johdolla.
Kristillinen kirkko on vaikuttanut Iin alueella vähintään 640 vuotta. Vuosimäärä
tulee siitä, että vuodelta 1374
peräsin olevassa asiakirjassa Ii mainitaan ensimmäisen
kerran kappelinseurakuntana Pietarsaaren kirkkoherrakunnan alaisuudessa, eli siis
silloiseen läntiseen kirkkoon,
katoliseen kirkkoon kuuluvana. Kaiken kaikkiaan Iin
seurakunta oli osa katolista
kirkkoa noin 150 vuotta.
On selvää, että jo ennen
vuotta 1374 kristillinen kirkko on vaikuttanut Iin alueella. On hyvin todennäköistä,
että koska tällä alueella on
ollut vahva karjalaisperäinen asutus, niin ensimmäinen kristillinen vaikutus on
tullut idästä, ortodoksisen
kirkon suunnasta. Siksi on
myös hyvin todennäköistä,
että Iin ensimmäinen kirkko
on ollut ortodoksinen kirkko.
Siihen viittaavat Iissä olevat

Iin seurakunnassa toimitetaan kirkkolain mukaisesti 9.11.
seurakuntavaalit, jossa vuoden 2015 alusta alkavaksi
nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirkkovaltuustoon.
Tällä hetkellä käynnissä on ehdokasasettelu, joka päättyy 15.9. kello 16.
Seurakuntavaaleissa vaalikelpoisen henkilön pitää olla
tunnettu kristillisestä vakaumuksestaan, mutta hän ei
saa olla tämän seurakunnan viranhaltija tai työntekijä.
Vaalikelpoinen henkilö on merkitty tämän seurakunnan
läsnä olevaksi jäseneksi ja hänet on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014 mennessä. Muihin ohjeisiin voi tutustua
www.iinseurakunta.fi/vaalit -sivustolla.
Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10. ja virallinen
vaalipäivä on 9.11.2014. Iissä kirkkovaltuustoon valitaan
23 jäsentä ja varajäsenet kutsutaan valitsijayhdistyksittäin siinä järjestyksessä, miten he ovat saaneet vaaleissa
ääniä. Kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan vaalikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkovaltuusto vastaa seurakunnan taloudesta, toimintasuunnitelmasta, viroista ja kiinteistöistä. Valtuusto valitsee seurakunnan kirkkoneuvoston ja sen alaiset
johtokunnat. Se ohjaa seurakunnan toimintaa strategioillaan, johtosäännöillä, ohjesäännöillä ja erilaisilla suunnitelmilla, kuten maankäyttöstrategiasta.

Juhlava ristisaatto avasi Iin 640-vuotis juhlajumalanpalveluksen.

nimet Sääsinä eli tsasouna ja
Illinsaari eli Iljan saari eli Pyhän Eliaan saari. Uskonpuhdistuksen jälkeen, eli noin
500 vuotta, Iin seurakunta
kirkko on ollut osa luterilaista kirkkoa.
Vietetty
jumalanpalvelus kertoi Iin seurakunnan
pitkästä historiasta, mutta
muistutti hengellisiä lähteitä, josta Iin seudun kirkko ja
ihmiset ovat ammentaneet.
Samoin yhdessä vietetty jumalanpalvelus opetti kuinka
tärkeää on yhdessä rukoilla,
kuunnella Jumalan sanaa ja
ylistää Jumalaa.
Juhlapäivä jatkui seppeleenlaskulla sankarivainajien
muistomerkille ja lounaalla
Iin seurakuntatalolla. Kotiseutujuhlaa vietettiin Huilingin lavalla. Tämän jälkeen
piispat seurueineen siirtyivät historiallisen Haminan
kulttuurikierroksen kautta
Iin vanhaan pappilaan juhlakahville. TR
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Vesilaitos huolehtii kuntalaisten perustarpeesta
Iin vesiliikelaitos huolehtii,
että kuntalaisille riittää hyvää
ja laadukasta pohjavettä juotavaksi ja muuhun käyttöön
ja että viemärivedet saadaan
kerättyä talteen jäteveden
käsittelyä varten. Vesihuoltomestari Visa Kämäräinen
kertoo uusista kuulumisista:
- Viime syksystä lähtien Iin jätevesien käsittely on
keskitetty Ouluun. Jäteveden
puhdistamon kapasiteetti oli
viime vuosina äärirajoilla ja
näytti siltä, että vanhan Iin
alueen jäteveden määrä tulee
lähiaikoina myös kasvamaan
edelleen. Kunnan tekemän
selvityksen perusteella paras
ratkaisu oli aloittaa siirtoviemärin rakentaminen ja jäteveden pumppaus Ouluun
Taskilan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Putkisto vaatii jatkuvaa
kunnossapitoa
Iin vesilaitoksen jakama vesi
on kokonaan pohjavettä. Kämäräisen mukaan, Iissä verkostoon lähtevä vesi on
erittäin laadukasta ja täyttää
kaikilta osin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen

mukaiset talousveden laatuvaatimukset. Vesihuollon
putkistoja on saneerattava
jatkuvasti riittävän toimintavarmuuden ylläpitämiseksi:
- Nyt on lähdetty tietoisesti saneeraamaan Iin
viemäriverkostoja,
ettei
luonnosta pääse ylimääräisiä vesiä jätevesien mukaan.
Meillä ongelmana ympäristöstä jäteveden sekaan pääsevät luonnon pintavedet.
Tämä kasvattaa jäteveden
käsittelykustannuksia jäteveden määrän noustessa, Kämäräinen selostaa.
Mies tähdentää, että pintavesien kuriin saaminen
olisi merkittävä säästö kunnalle. Lisäksi käyttövesiputkien kunnossapito on
tärkeää, jotta veden laatu pysyy jatkossakin yhtä tasokkaana.
-Hyvä vesi on suomalaisille itsestäänselvyys, ja aika
harvoin saa kiitosta vesihuollon toimivuudesta. Toimimattomuus huomataan
helpommin; kun veden jakeluun tai viemäröintiin tulee
häiriöitä, niin ihmiset ilmoittavat siitä hyvin nopeasti,
Kämäräinen toteaa.

Uusi vesihuoltomestari
työssään
Vesihuoltomestari Visa Kämäräinen on Iin vesilaitoksen tuorein vahvistus. Hän
on ollut työssään pian neljä kuukautta. Hän on koulutukseltaan ympäristö- ja
yhdyskuntatekniikan
insinööri. Aiemmin hän on
työskennellyt vesihuoltoalan
suunnitteluinsinöörinä Pöyry Finland Oy:llä.
- Laitoin hakupaperit kun
kotikunnasta vapautui vesihuoltoalan työpaikka. Työni
luonne muuttui paljon käytännönläheisemmäksi ja vähemmän tietokoneen ääressä
tapahtuvaksi, mikä on oikein mukavaa. Nykyisessä
työssä vastaan vesilaitoksen
käyttö-, kunnossapito- ja rakentamistehtävien järjestämisestä. Teen työtä yhdessä
neljän asentajan kanssa. Lisäksi teemme paljon yhteistyötä paikallisten yrittäjien
kanssa. Esimerkiksi viemäriputkien asennuksissa tarvitaan kaivinkonetta aina,
koska putkien asennussyvyys on noin kaksi metriä,
Kämäräinen toteaa. JK

Komestari Visa Kämäräinen esittelee entisen Iin jätevesien käsittelylaitoksen putkistoa,
joista kaikki Iin jätevedet lähtevät Oulua kohti.

Luovuutta ja yrittämisen paloa PPY:n juhlassa
Suomalaisen Yrittäjän Päivän kunniaksi
pe 5.9. klo 12–17
PPY, Isokatu 4 ja sisäpiha

LUOVUUDEN JA
YRITTÄMISEN PALO

Luovuuden lavalla
Sanoja ja tekoja yrittäjille ja vieraille, spontaanisti ja sovitusti.
Juontajana Sami ”SimiSami” Alasimi.
50 yritysständiä! Tutustu, verkostoidu, hyödy!
tILLA
SY:n jäSenkor
MAkSuttA
e
rh
Pe
YrIttäjä

LAVALLA MYÖS
Oululaistalentti, runopoika

Illan huipennukseksi

Daniel Helakorpi

Kärpät–Kölner Haie

Palkinnonjako

Innovatiivinen
Yritysidea 2014
Paneelissa

* Juha Junno, Oulun Kärpät
* Janne Pekkala, Fat Rooster
Kitchen & Catering
* Minna Åman-Toivio, MedKit Oy

Champions Hockey Leaguen ottelu,
Oulun Energia -areena klo 18
Suomen Yrittäjien jäsenkortilla yrittäjäperhe maksutta peliin niin kauan kuin
paikkoja riittää

Koko päivän ohjelma:
www.ppy.fi
Järjestäjä

LIITY JÄSENEKSI!

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

Oululaisen Fat Rooster-ravintolan yrittäjä Janne Pekkala.
Sami ”SimiSami” Alasimi.

Jääliläistalentti runopoika
Daniel Helakorpi.

Suomalaisen Yrittäjän päivän kunniaksi liput
nousevat salkoon perjantaina 5.9. Samana päivänä myös PPY:n toimistolla Oulussa Isokatu
4:ssä juhlistetaan tapahtumassa, jonka teemana on luovuus, yrittäjyys ja yrittämisen palo.
Luovuuden lavalle nousee esiintyjiä viihdyttämään ja yrittäjiä keskustelemaan sekä 50
yrittäjällä löytyy esittelypisteet.
Juonnosta vastaa Sami ”SimiSami” Alasimi
ja lavalla nähdään myös jääliläistalentti runopoika Daniel Helakorpi. Paneelikeskustelussa kuullaan Oulun Kärppien toimitusjohtaja
Juha Junno, julkkiskokki ja Fat Rooster-ravintolan yrittäjä Janne Pekkala sekä ensiaputuotteiden markkinoija MedKit Oy:n Minna
Åman-Toivio.
Tapahtumassa on luvassa siis luovia esittelyjä, kiinnostavia puhujia, yrittämisen paloa ja verkostoitumista. Lisäksi tapahtumassa
palkitaan vuoden 2014 innovatiivisin yritysidea. Innovatiivinen on myös PPY:n Party
Booth, jossa voi käydä nappaamassa mielenkiintoisen selfien eli meitsien eli kuvan itsestään.

Minna Åman-Toivio.

Juha Junno.
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut

Kauppatie 6,
6, 91100
91100 Ii
Ii
Kauppatie
(08)
8176
050,
045
312
5755
• hydrauliikkaletkut
• öljynvaihdot
aikaa
(08) 8176
050, 045 312
5755

• korjaamopalvelut
autotarvikkeet
•• autotarvikkeet

• hydrauliikkaletkut
työkalut
•• työkalut

•• korjaamopalvelut
autotarvikkeet
• työkalut • työkalut
varaamatta
Avoinna: ma-pe
ma-pe 9-17,
9-17, la
la 9-13
9-13
Avoinna:
• autotarvikkeet
• öljynvaihdot
aikaa
uslaitteet. Pyydä tarjous!
änsuunta
•• hydrauliikkaletkut
varaamatta
UUTUUS! 3D•pyör
korjaamopalvelut
hydrauliikkaletkut
• öljynvaihdot aikaa

- Kiinteistönvälitys
- Vuokravälitys
- Kauppakirjojen laadinta
- Arviokirjojen laadinta
- Lahjakirjojen laadinta
- Kiinnityshakemukset
- Kaupanvahvistukset

• öljynvaihdot aikaa
varaamatta
varaamatta

renkaat kaikille teille

us!
tarjous!
Pyydää tarjo
itteet.t. Pyyd
uslaittee
untausla
änsuunta
pyöränsu
3D pyör
UUS!! 3D
UUTUUS
UUT

renkaat kaikille
kaikille teille
teille
renkaat

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

Nordea Pankki Suomi Oyj

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

Yrittäjä,
teemme elämäsi
helpommaksi.
Etuyrittäjänä saat oman pankkineuvojan, joka tarkastelee
talouttasi yhtenä kokonaisuutena. Lue lisää nordea.fi /etuyrittäjyys
tai soita 0200 2121 (pvm/mpm) ma-pe 8 -18.

PVO-Vesivoiman kuva-arkistoa

paikallinen, puhdas, edullinen ja uusiutuva

•	Iijoen vesisähköä
• Raasakan voimalasta
•	Paikallisesti tuotettua
• 100%:sti uusiutuvaa energiaa
• Alkuperätakuulla
•	Tulee vaikkei tuulekaan
• Vain Iin kunnan alueen asiakkaille,
mukaan lukien kuivaniemi

Tilaa p. (08) 8180 220

Teemme sen mahdolliseksi
Paloasemantie 13, 91100 Ii
www.iinenergia.fi
Oulun yrityskonttori

