
ELO-SYYSKUU 2/2015IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

IILÄINEN
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Soita TAKSI
numerosta

Se vastaa AInA
08-106 466

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

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

Safiirilasi
Titaani

10 ATM

145 €

135 €

135 €

I IN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13
www.arvokovaoy.�

 
 

 
 

Väriä 
 syksyyn!

Kukat 
syysistuksiin, 
sisustukseen, 

lahjaksi

Olemme avanneet 
VAUDE 

-myyntipisteen
Avoinna
ma-su klo 8.00-20.00

kesäisin 8.00-22.00

Maisemaravintola Merihelmi

www.merihelmi.fi

 on helmi meren rannalla

• Uudistuneesta Merihelmestä löydät 
 hyvää ruokaa ja ystävällistä palvelua
• Uudistunut A’la carte-lista ja kahvio
• Häät, sukujuhlat, syntymäpäivät ja kokoukset 
 järjestät laadukkaasti meillä näyttävissä tiloissa
• Kuivaniemellä nelostien varrella, 
 70 km Oulusta pohjoiseen, 40 km Kemistä etelään
• Saatavana myös erä- ja elämyspalvelut

Aamupala klo 8.00-10.00
Noutopöytälounas klo 10.30-16.00
A’la Carte listalta klo 11.00-19.30 
(kesäisin 11.00-21.30)

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

TERVETULOA!

Vaatteet, 
rinkat, 
reput 

nyt meiltä!
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Yhteiskuntasopimusneuvottelujen jat-
ko ratkesi 21.8.2015. Siteeraan tässä 
Suomen Yrittäjien puheenjohtajaa Jyr-
ki Mäkystä.

Ensimmäisen kerran sopimusta yri-
tettiin sorvata keväällä heti eduskun-
tavaalien jälkeen, ja silloin Suomen 
Yrittäjät ry oli mukana neuvotteluis-
sa. Se oli uutta. Nyt toisella kierroksella 
meitä ei kutsuttu mukaan. Miksi näin, 
on hieman arvailujen varassa. Halusi-
vatko perinteiset työmarkkinajärjestöt 
vahtia ”saavutettuja etujaan” ja turva-
ta valtaansa, vai mikä lienee todellinen 
syy.

Selvyydeksi totean muuttumatto-
man kantamme: Tupo-pöytiin me emme 
ole edes halunneet. Vastustamme koko 
tulopoliittista kokonaisratkaisua ja 

kannatamme merkittävästi laajempaa 
mahdollisuutta sopia asiat työpaikoil-
la. Yhteiskuntasopimusneuvotteluissa 
ei kuitenkaan ole kyse perinteisestä tu-
lopoliittisesta kokonaisratkaisusta vaan 
prosessista, joka koskettaa oleellises-
ti Suomen kilpailukykyä ja rakentei-
ta. Siksi meidät olisi kannattanut ottaa 
mukaan ihan ydinneuvotteluihin. Mei-
tä on kuitenkin kuultu ja kuullaan pro-
sessin aikana.

Miksi emme sydämistyneet siitä, 
että emme päässeet neuvotteluihin mu-
kaan? Uskomme poliittiseen päätök-
sentekoon ja tuemme sitä. Siksihän me 
vaaliuurnilla käymme. Ne toimet, joil-
la yrittäjän asemaa voidaan parantaa ja 
Suomen talouden kilpailukyky palaut-
taa, ovat nyt sisällä hallitusohjelmas-

sa, poliitikkojen päätettävissä. Teimme 
hartiavoimin töitä sen eteen, ja se on-
nistui.

Yksi tärkeimmistä toimista on pai-
kallisen sopimisen mahdollisuuksien 
laajentaminen lainsäädännön kautta. 
Tämä on Suomen Yrittäjien pitkäai-
kainen, sinnikkäästi ajama tavoite. Se 
sisältyy kirkkaana kirjauksena hallitus-
ohjelmaan ja on yksi hallituksen kärki-
hankkeista. Sekä yrittäjien että maan 
kannalta on ratkaisevan tärkeää, että 
tuo kirjaus toteutetaan käytännössä. 
Selvitystyö on käynnissä, ja valmista 
pitäisi olla lokakuun puolivälissä.

Markku Koskela
puheenjohtaja
Iin Yrittäjät ry

Yhteiskuntasopimus koskettaa Suomen kilpailukykyä

”Yksi tärkeimmistä toimista on paikallisen sopimisen mahdol-
lisuuksien laajentaminen lainsäädännön kautta. Tämä on Suo-

men Yrittäjien pitkäaikainen, sinnikkäästi ajama tavoite.”

Markku Koskela vii-
me keväänä As. Oy 
Iin Kirjalan harjan-
nostajaisissa.

Kuva alla: Iin Yrittäjät ovat aktiivi-
sia osallistumaan Valtakunnallisil-
le Yrittäjäpäiville, jotka järjestetään 
vuosittain eri puolilla Suomea. 
Tänä syksynä päivät ovat 2.-4.10.  
Sotkamossa Vuokatissa, joten nyt 
on kohtuullinen matka osallistu-
miseen. Kuva iiläisistä kolmen vuo-
den takaa Oulun Yrittäjäpäiviltä. 
Kuva Heimo Turunen

Iin Yrittäjillä on vuosien saatossa 
ollut monenlaista toimintaa, ja yh-
distys on edelleen aktiivinen jär-
jestämään toimintoja jäsenilleen. 
Yhdistyksen huvitoimikunta on jär-
jestänyt matkoja eri puolelle Suo-
mea ja joskus on vierailtu porukalla 
jopa Viron puolellekin. 

Viime vuonna Iin Yrittäjät jär-
jestivät kaikelle kansalle avoimen 
toritapahtuman kansallisen Yrit-
täjäpäivän kunniaksi 5.9. Yrittäjän 
päivää on vietetty vuosittain syys-
kuun 5. päivänä vuodesta 1997 
alkaen. Tänä vuonna yhdistys juh-
listaa päivää lähtemällä ruskareis-
suun Luostolle.

Lisäksi yrittäjäyhdistys tarjoaa 
ilmaista kuntosalitoimintaa jäse-
nilleen sekä muita virkistäytymis-
mahdollisuuksia. Jäsenet saavat 
tietoa järjestettävistä aktiviteeteista 
sähköpostitse.

Monipuolista toimintaa Iin Yrittäjillä

Yhdistysaktiivit reissussa Rukalla 2013.

Kuvat yllä ja alla: Yrittäjäyhdistyksen retkikuvia Leviltä 2012. 

Viime vuonna yhdistyksen jäsenet olivat mukana nostamassa Iin kun-
nantalolla suomenlippua salkoon juhlallisin menoin. 

Makkaranpaistotouhuja Iin Yrittäjien pisteellä Wanhan Haminan mark-
kinoilta.

Ohessa kuvia Iin Yrittäjien toiminnasta vuosien 
varrelta. Kuvat ottanut Risto Väyrynen.
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Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Markku Koskela

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

IILÄINEN

TäSSä nUMeROSSA:

Markku Koskela puheenjohtaja: 
 -Yhteiskuntasopimus koskettaa 
 Suomen kilpailukykyä s. 2
Monipuolista toimintaa Iin Yrittäjillä s. 2
Ruskamatkalle Luostolle s. 3
Ammatillinen koulutus uudistuu:
 -Tavoiteena on antaa valmiuksia yrittäjyyteen s. 3
Iin Yrittäjien juhlavuosi tulossa s. 3
Suurin pääoma on oma ammattitaito s. 4

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

Painopaikka:   Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

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

liUKUovEt
pAlo-ovEt
KArmiovEt

Perinteinen
munkki + 
kahvi

Hillomunkki +
kahvi

Jäppisen Baari
Haminantie 2, Ii • P. (08) 8173 244
Ma-to 8-20, pe-la 8-22, su 10-16

Talon omat

3,30 €
2,50 €

Vaasan Deli Paninit
Aitoja makuja maailmalta!

4,90 kpl

Iin Päiväkoti Iitula uudistuu s. 4
Pitkä yrittäjyysura opettanut 
 koko perhettä s. 5
Pitkän linjan kuljetusalan yrittäjä s. 6
Piristystä puutarhaan uusiokäytöllä s. 7
Teatterireissulla Tangot Solmussa s. 8
Vuoden markkinamyyjä 
 Kuivaniemen nuorisoseura s. 8
Loppukesän tapahtumia s. 9

Jyrki Mäkynen Suomen Yrittäjien pj:
 -Iissä tehdään hyvää ja toimivaa yhteistyötä s. 9
Liiku Iissä s. 9
Iin ensimmäiset Venetsialaiset 
 valaisevat Rantakestilän s. 10
Purjeveneistä japanilaisiin pienoismaisemiin s. 10
Hoivahoidolle valmistui uudet tilat s. 11
Iin seurakunnan sivu s. 13
 -Maailma muuttuu

 -Syysillan sävelhartaudet kutsuvat
 -Ainutkertainen rippikoulu
 -Arki-iltana messuun
Simon Yrittäjillä aktiivista toimintaa s. 14
Leena Vuotovesi Iin Micropolis: 
 -Työllisyys ja uusiutuvat energiat 
 kärkihankkeina s. 15
Työtä luonnosta Iissä -hankkeessa 
 parannetaan Iin työllisyyttä s. 15

Ensi vuonna Iin Yrittäjät ry juhlii 
50-vuotista taipalettaan ja jatkotie-
dotusta juhlallisuuksista kannattaa 
seurata. Iin Yrittäjät ry perustettiin 
17.2.1966. Perustamisvuonna oli Iin 
Yrittäjillä paljon hyviä ideoita, joil-

la paikkakuntaa ja yrittäjyyttä saa-
taisiin esille. Perustamisvuoden 
pöytäkirjoista näkyy, että yrittäjiä 
askarruttaneet asiat ovat tänä päi-
vänäkin edelleen paljolti samanlai-
sia. Jo alkuaikoina käytiin tärkeäksi 

koettua keskustelua kunnan ja yrit-
täjien välisistä suhteista. Tänäkin 
päivänä Iin kuntapäätöksenteos-
sa osataan arvostaa yrittäjien näkö-
kulmaa.

Iin Yrittäjien juhlavuosi tulossa

Ruskamatkalle 
Luostolle

Lisätietoja saa Iin Yrittäjien virkistystoimikunnalta,  
Riitta Paakkolalta, riitta.paakkola@gmail.com puh. 040 5308624 

tai puheenjohtaja Markku Koskelalta puh. 040 5297 697

Kansallispuistot ovat Suomen luonnon aarreaittoja. Yksi parhaista sijaitsee Pyhä-
Luostolla 4- ja 5-teiden keskiössä, keskellä kauneinta Lappia. Pyhä-Luosto kansal-
lispuisto tunnetaan erityisesti 12 huipun ja 35 km mittaisesta tunturijonostaan, 
joka on jäänne yhdestä maapallon vanhimmista vuoristoista. Lampivaarassa kes-
kellä kansallispuistoa sijaitsee myös upea nähtävyys. Ametistikaivos, joka on tiet-
tävästi ainoa jalokivikaivos koko maailmassa, jonne vierailijat ovat tervetulleita.

Iin Yrittäjät juhlistavat yrit-
täjäpäivää yhteisellä retkellä 
Lapin maisemiin Luostolle. 
Matka on yhdistetty perin-
teinen ruskaretki ja yrittäjä-
päivän juhla, ja se toteutuu 
4.-6.9. Virallinen ilmoittau-
tumisaika on päättynyt, mut-

ta linja-autoon mahtuu vielä 
muutamia osallistujia. Hotel-
livarauksen ja muut tarvit-
tavat myöhästyneet tekevät 
omatoimisesti.

Lähtö on Iin torilta lin-
ja-autolla perjantaina 4.9. 
aamulla yhdeksältä. Meno-

matka käytetään hyödyksi 
ja matkalla on koulutustilai-
suus Rovaniemen Yrittäjien 
sekä vakuutusyhtiö Fennian 
kanssa.

Luostolla majoitutaan 
Lapland Hotel Luostotun-
turiin ja samana iltana il-

lastetaan yhdessä. Muusta 
ohjelmasta sovitaan linja-au-
tossa.

Lauantaina ohjelmassa on 
muun muassa vapaaehtoi-
nen tutustuminen Ametisti-
kaivokseen. Kotiin palataan 
sunnuntaina aamulla. 

Ammatillisen koulutuksen 
keskeisenä tavoitteena on 
jatkossa edistää yrittäjyyt-
tä ja antaa valmiuksia yrittä-
jyyteen. 

Tällä viikolla noin 150 
000 opiskelijaa aloittaa am-
matillisen peruskoulutuk-
sen uudistunein tavoittein 
ja säädöksin. Heistä noin 40 
000 on uusia opiskelijoita. 
Koulutuksen osaamislähtöi-
syyttä, työelämäyhteyksiä ja 
yrittäjyysosaamistavoitteita 
on vahvistettu. Suomen Yrit-
täjät ja muut työelämätahot 
ovat olleet vahvasti mukana 
uudistuksessa.

– Ammatillisen koulutuk-
sen uusi lainsäädäntö ja uu-
det sisällöt tulivat voimaan 
elokuun alusta. Ammatilli-
sen koulutuksen tarkoituk-

Ammatillinen koulutus uudistuu merkittävästi 
”Keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia yrittäjyyteen”

seksi lisättiin yrittäjyyden 
edistäminen, ja sen keskeise-
nä tavoitteena on antaa val-
miuksia yrittäjyyteen, kertoo 
Suomen Yrittäjien johtaja Ve-
li-Matti Lamppu.

Kaikille opiskelijoil-
le pakollisena uutena opin-
tokokonaisuutena on 
Yhteiskunta- ja työelämä-
osaaminen. Se sisältää mm. 
yrittäjyys- ja yritystoimin-
taan perehdyttäviä opintoja 
sekä työkyvyn ylläpitämisen, 
liikunnan ja terveystiedon 
opintoja. Lampun mukaan 
opiskelijalta odotetaan myös 
aiempaa enemmän osaami-
sensa näyttämistä oikeissa 
työelämän tilanteissa.

– Työelämäosaamiseen ja 
yrittäjyyteen liittyvät opin-
not ovat voimakkaasti toi-

minnallisuuteen perustuvia. 
Jo useat tuhannet opiskeli-
jat ovat mukana Nuori yrit-
täjyys ry:n Vuosi yrittäjänä 
-ohjelmassa. Koulut ja opet-
tajat saavat alueellisilta 
YES-keskuksilta tukea yrit-
täjyysopintojen toteuttami-
seen, Lamppu selvittää.

– Lisäksi Suomen Yrittäjät 
on käynnistänyt laajan opet-
tajien yrittäjyysosaamista 
kehittävän täydennyskoulu-
tushankkeen lääkintöneuvos 
Sakari Alhopuron miljoon-
alahjoituksen turvin, hän jat-
kaa.

Ammatillinen koulutus 
on Veli-Matti Lampun mu-
kaan jatkuvassa muutokses-
sa.

– Esimerkiksi syksyllä al-
kaa ammatillisen koulutuk-

sen rahoituslainsäädännön 
uudistaminen. Yrittäjien ta-
voitteena on tutkintojen tai 
niiden osien suorittamista ja 
työllistymistä palkitseva ra-
hoitusmalli, toteaa johtaja 
Lamppu.     

Suomen Yrittäjät on jä-
senmäärältään elinkeino-
elämän suurin, yli 115 000 
jäsenyrityksen keskusjärjes-
tö, joka ajaa Suomen pien-
ten ja keskisuurten yritysten 
asiaa. Jäsenyrityksistä puo-
let on yksinyrittäjiä ja puolet 
työnantajayrittäjiä. Ne työl-
listävät noin 650 000 henki-
löä. Yrittäjäjärjestön toiminta 
rakentuu 400 paikallisyhdis-
tyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 
58 toimialajärjestöstä. Lisä-
tietoa: www.yrittajat.fi.
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anne@ylirannanratsutila.fi
www.ylirannanratsutila.fi

puh. 040 417 4761
ii as.

YLIRANNAN
RATSUTILA

www.anitas.    anita.simi@pp.inet.   0400-359 205

Suurin pääoma on oma ammattitaito
Iin Yrittäjät ry on saanut ri-
veihinsä uuden jäsenyrityk-
sen Metsätoimisto Kuukkeli 
Oy:n, jonka yrittäjänä toimii 
metsätalousinsinööri Jani 
Maalismaa. Hän tarjoaa asi-
akkailleen metsänomista-
miseen ja -hoitoon liittyviä 
palveluita. Toiminta lähti vi-
rallisesti käyntiin ensimmäi-
nen heinäkuuta.

- Ottaa aikansa, ennen 
kuin toiminta alkaa rulla-
ta täydellä teholla. Tarkoi-
tuksena on toimia Oulun, 
Kemin ja Pudasjärven väli-

sellä alueella, ja tarvittaessa 
toki kauempanakin. Haluan 
rakentaa toimintaa erittäin 
asiakaslähtöisesti, niin että 
metsänomistaja saa juuri ha-
luamaansa palvelua ja opas-
tusta, Maalismaa toteaa.

Maalismaalla on takanaan 
noin kymmenen vuotta ko-
kemusta metsäkoneenkul-
jettajan töistä. Hän kertoo 
olevansa valmis tekemään 
konetöitäkin, silloin kun 
suunnittelutöiden osalta se-
sonki on hiljaisempi.

- Olen nyt ensimmäistä 

kertaa itse yrittäjänä, mutta 
yrittämiseen olen saanut tu-
tustua äitini kirjakauppayri-
tyksessä. Pienissä metsäalan 
yrityksissä työskennelles-
sä myös alan yrittäjyys on 
tullut tutuksi. Apua alkuun 
sain myös Rovaniemellä Pro-
Agrialta ja Oulunkaaren yri-
tysneuvojalta. Kyllä apua 
saa nykyään jos vaan hakee, 
Maalismaa kertoo ja jatkaa:

- Yrittäjyydessä minua 
kiehtoo oma päätöksenteko 
ja itsenäisyys. Tämä suunnit-
telupalvelua tarjoava yritys 

oli myös helppo saada alul-
le kun ei vaadi suuria inves-
tointeja. Suurin pääoma on 
oma ammattitaito.

Ala on kiehtonut tuoret-
ta yrittäjää jo pikkupojasta 
saakka, kun oma isä laittoi 
puita nurin kotitilalla. Met-
sässä sielu lepää, ja yrittäjänä 
itsellä on vapaus sekä vastuu 
päättää työajoistaan, kunhan 
työt tulevat tehdyksi. Myös 
harrastukset ovat lähellä 
luontoa: metsästys, kalastus 
ja moottorikelkkailu kuulu-
vat kärkipäähän. 

”Yrittäjyydes-
sä minua kiehtoo 
oma päätöksente-
ko ja itsenäisyys. 

Suunnittelupalve-
lua tarjoava yritys 
oli myös helppo 
saada alulle kun 
se ei vaadi suuria 

investointeja. 
Suurin pääoma 

on oma ammatti-
taito.”

Jani Maalismaan yritys Met-
sätoimisto Kuukkeli Oy on 
uusi Iin Yrittäjt ry:n jäsen.

Toiminta Iin Päiväkoti Ii-
tulassa uudistuu ja samalla 
laajentaa tilojansa. Kauppa-
tiellä sijaitsevasta kiinteistös-
tä vapautui huone, joten 
päiväkodille avautui samal-
la tilaisuus laajentaa. Maa-
liskuussa 2013 avatun 
päiväkoti on 21-paikkainen, 
ja laajennuksen myötä kas-
vaa 28-paikkaiseksi.

- Tarjoamme hoitoa yh-
deksästä kuukaudesta kuu-
den vuoden ikäisille lapsille. 
Pieniä olikin niin paljon, että 
hyvä saada heille ikioma tila. 
Samalla myös henkilökun-
nan vahvuus kasvaa, ainakin 

www.siivoushullu.com

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

Iin Päiväkoti Iitula uudistuu

yhdellä henkilöllä, kertoo 
yrittäjä Anna Turtinen.

Huoneen lisäys laajentaa 
päiväkodin tiloja 50 neliöllä, 
kunhan maalaaminen ja muu 
remontti saadaan valmiiksi.

Villinä tulevaisuuden jat-
kosuunnitelmana on laajen-
taa rakentamalla lisää tilaa ja 
tehdä leikkikammarista leik-
kisali. Turtinen kertoo, että 
talon julkisivussa on mah-
dollisuus uuden 180 neliön 
kokoisen siiven rakentami-
seen, ja tontilta löytyykin 
valmis kunnallistekniikka li-
säosalle.

- Lapsimäärä saattaisi hi-

venen kasvaa, mutta toimin-
nan kasvattaminen ei ole 
varsinaisesti laajennuksen 
tarkoitus. Tilava leikkisali 

mahdollistaisi myös liikun-
tahetket sekä erilaiset juhlat 
ja tapahtumat, Turtinen ker-
too.

Iitulan henkilökuntaa koolla: Päivi Kangas, Tuula Räisänen, Maarit Jussila, eija Mustonen ja yrittäjä Anna Turtinen.

Päiväkoti Iitulan rakennuksen julkisivun puolelle olisi mah-
dollista tehdä 180 neliön laajennus, mikä onkin Anna Tur-
tisen suunnitelmissa.

Insinööritoimisto Airlon Oy on asiantunteva
talotekniikka-alan suunnittelutoimisto.

Toimimme suunnittelu-, valvonta- ja 
konsultointitehtävissä koko Suomessa.

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

Innovatiivinen suunnitteluryhmämme auttaa 
asiakasta kaikissa rakennusprojektiin liittyvissä 

suunnitteluissa.

• LVIA- suunnittelu

• LVIA-valvonta

• Jätevesien käsittely suunnittelu

• Energiapalvelut

 - Energiakatselmukset

 - E-luvun laskenta

 - Energiatodistukset

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

LIITY JÄSENEKSI!



IILÄINENnro 2/2015 5

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687, 08 817 4865

kisatie 1, 91100 ii. Puh. 040 158 7000
Palvelemme: 

ma-pe 7.00-21.00, la 7.00-18.00, su 12.00-18.00

TERVETULOA 
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

Koulutettu hieroja, 
hermoratahieronnan mestari

Anne Tiiro
•	 Klassinen	hieronta
•	 Kokonaisvaltainen	hermoratahieronta
•	 Kalevalainen	jäsenkorjaus
•	 Lymfahoito		•		Voice	Massage

Virkkulantie 187, Ii
Puh. 040 755 1602

myös
lahjakortit

Kotihoito Pia Viitala Oy 
Viinamäentie 76, 95100 KUIVANIEMI

045 631 2698
pia@kotihoitopiaviitala.fi
www.kotihoitopiaviitala.fi

Kotihoito Pia Viitala Oy on laadukkaita ja 
yksilöllisiä kodinhoito- ja kotisairaanhoidon-
palveluita sekä kotona asumista tukevia hoi-
vapalveluja tarjoava suomalainen yritys.

050 407 4409 | paivakoti@idavalpuri.fi
www.idavalpuri.fi

Ida Valpuri Ky
10 vuotta yksityistä lasten päiväkotitoimintaa Iissä.

Päiväkoti Pikku-Iida 
Haminantie 5

Ma 14.9. Idan ja Iidan päivänä 
avoimet ovet klo 15 - 18

Päiväkoti Ida Valpuri 
Lanssitie 3

Tämän vuoden alusta Iin 
Yrittäjien hallituksen uutena 
jäsenenä aloitti Oiva Taka-
rautio, jolla on pitkä yrittä-
jyysura takanansa. Tänä 
vuonna hänen yrityksen-
sä perustamisesta tulee 30 
vuotta.

- Meillä on oikein mukava 
porukka hallituksessa, var-
sinkin nyt kun on päässyt 
paremmin tutuksi. Hyvä että 
ajavat yrittäjien asiaa ja nyt 
hallituksessa pääsee sano-
maan omankin mielipiteen-
sä. Tällä hetkellä yhdistyksen 
omasta toiminnasta kunto-
salivuoro on meillä rouvan 
kanssa kovassa käytössä. Jä-
senenä pääsee kerran viikos-
sa maksutta kuntosalille, ja 
etu kyllä kannattaa käyttää. 
Onhan se mukavaa harras-
taa liikuntaa porukalla, niin 
jaksaa sitten muissakin töis-
sä, Takarautio kehuu. 

Työn oppi  
kantapään kautta
Pudasjärveläislähtöisen Oiva 
Takaraution yritys lähti liik-
keelle vuonna -85 Iin asen-
nuspalvelu -toiminimellä. 
Siihen asti hän oli tehnyt töi-
tä puutavaran ja turpeen kul-
jettajana.

- Pitkien työvuorojen ai-
kana monesti kävi mielessä, 
että voisihan sitä tehdä työk-
seen muutakin kuin pyöri-
tellä rattia. Sitten tarjoutui 
mahdollisuus hoitaa erään 
firman talovarusteiden asen-
nuksia, ja se työ tuli opittua 
kantapään kautta. Jos teki 
virheen, itse se piti korjata-
kin, Oiva kertoo.

Ensimmäisen yrityksen 
puitteissa asennettiin talo-
varusteita, kuten tikkaita, 
kouruja ja lumiesteitä, pää-
asiassa alihankintana yri-
tyksille. Kun mukaan tuli 
talovarusteiden myyntiä, fir-
man nimi muutettiin Talova-
rustepojiksi.

- 90-luvun lama-aikana 
meille riitti hyvin töitä, kun 
keksimme laajentaa pelkis-
tä kouruhommista laajem-
piin kattoremontteihin. Se 
taisi olla kiireisintä aikaa. 
Kun lama loppui, niin pa-
lasimme takaisin perusbis-
neksen pariin. Vuonna 2007 
myin yritystoiminnan ja sit-

Pitkä yrittäjyysura  
opettanut koko perhettä

ten perustin Kymppikouru ja 
Kymppitrans -yritykset. Nyt 
olen kaksi vuotta ollut poissa 
työelämästä, mutta haaveis-
sa on vielä jatkaa jonkinlai-
sen yrittäjyyttä, jos terveys 
antaa myöten, Oiva kertoo.

Yrittäjyyttä perheessäkin
Myös Oivan perhe on oppi-
nut yrittäjyyteen, sillä myös 
perheenjäsenet ovat antaneet 
oman panoksensa työhön. 
Kahdeksasta lapsesta pojat 
tekevät yrittäjinä rakennus-
hommia ja neljä vuotta sitten 
myös puoliso Eila Takarau-
tio aloitti oman siivousyri-
tyksen, johon tytär Maarit 
Sulkala hyppäsi kaksi vuot-
ta sitten mukaan osakkaaksi.

- Kuljemme kahdestaan 
siivoamassa kohteita täs-
sä Oulun ja Iin lähialueil-
la, pääasiassa kotitalouksia 
mutta jonkin verran liikkeis-
säkin. Yrittäjäksi alkaminen 
oli ihan helppoa kun oli pit-
kään toiminut apuna Oivalle. 
Siivousala on tuttu työuran 
varrelta ja mukavaa hom-
maahan tämä on, kun näkee 
heti kättensä jäljen, Eila Ta-
karautio kertoo.

Oiva kertoo, että työelä-
män ollessa hektisimmillään 
kovin paljoa hän ei ehti-
nyt olla lasten kanssa. Nyt 

kun omat työt ovat helpotta-
neet, on ollut mukavaa viet-
tää aikaa lastenlasten kanssa. 
Aikaa riittää myös harras-
tuksille, kuten hirvestykselle 

ja lenkkeilylle. Tuoreimpana 
pariskunnan yhteisenä har-
rastuksena on asuntoauto-
matkailu.

Maarit Sulkala (vas.) ja eila Takarautio kulkevat kahdestaan 
siivoushommissa Oulun ja Iin lähialueilla.

Oiva Takarautiolle riittää paljon puuhaa Illinsaaressa olevan kotitalon tiluksilla.
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METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi • Hakkuut ja ajot

0400 399 170

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu

www.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

os. Leipojantie 4,  91100 Ii 
p. 0400-380688, 0400-287483

Iin Yrittäjät ry:n väki lähtee 
juhlistamaan yrittäjäpäivää 
Luostolle, Lapin juhlallisiin 
maisemiin. Mukaan ovat läh-
dössä myös Reijo ja Anna-
Maija Backman, jotka ovat 
aina mielellään ja mahdolli-
suuksien mukaan osallistu-
neet yhdistyksen reissuille.

- On ollut mukava kuulua 
yhdistykseen, ja reissut ovat 
olleet hyvin mieleenpainuvia 
ja hauskoja. Olemme käyneet 
yhdistyksen kanssa Virossa 
saakka ja osallistuttu pikku-
jouluihin, sekä muihin rien-
toihin. Täällä on oikein kivaa 
porukkaa, mutta aktiiviseen 
yhdistystoimintaan emme 
ole töiltä ehtineet, Backmanit 
kertovat.

Reijo on pitkän uran teh-
nyt kuljetusalan yrittäjä, ja 
Anna-Maija on ollut tärkeänä 
apuna laskutuksessa ja muis-
sa paperihommissa. Yritys 
työllistää tällä hetkellä yhden 
ulkopuolisen.

- Minä olen meistä se suur-
piirteisempi, joten tuo käy-
tännöntöiden pyörittely sopii 
hyvin minulle. Anna-Maija 
on luontaisesti tarkempi. Eli 
hyvin me pelataan yhteen, 
Reijo kertoo.

Toki kuljetushommissa-
kin pitää olla tarkkana, val-
mistaloja on joutunut joskus 
siirtämään haastaviinkin 
paikkoihin. Mielenkiintoinen 
projekti oli myös tänä vuonna 
valmistunut Iin Kirjala puu-
kerrostalo, jonka kokoamises-
sa Backman oli mukana.

Pitkän linjan kuljetusalan yrittäjä

Reijo Backman on työnsä puolesta saanut olla kuljettamassa monenlaista rahtia.

Tarkkuus korostuu jos 
kuljetettavana on vaikkapa 
istutusvelvoitekaloja. Eläin-
ten kuljettaminen on syystä-
kin luvanvaraista, jotta kalat 
säilyvät hengissä ja kunnos-
sa määränpäähän. Talvisin 
vaihtelua saa lumi- ja latutöi-
den parista.

Reijo Backmanin isä aloit-
ti oman yritystoimintansa jo 
50-luvulla, joten ihan pikku-
pojasta saakka hän on saanut 
kasvaa ammattiin. 80-luvul-
la hän hyppäsi mukaan per-
heyritykseen, jonka yrittäjänä 
toimii tänäkin päivänä. Pitkä 
historia alalla on tuonut myös 
näkemystä asioiden hoitoon.

- Suomessa monet tiet 
kaipaisivat uusimista, mi-
hin saataisiin äkkiä rahaa, 
kun laittaisimme samanlai-

set tiemaksut kuin muissakin 
Pohjoismaissa. Monet naa-
purimaiden kuljettajat ku-
luttavat teitämme ahkerasti 
ja käyttävät Suomea läpikul-
kumaana. Lisäksi direktii-
vikurssit ärsyttävät, kun on 
pakko tuhlata työaikaa opis-

kellessa sellaisia asioita, joita 
on tehnyt koko ikänsä, Reijo 
harmittelee.

Reijo täytti 60 vuotta 21.8. 
ja juhlapäivää vietettiin reis-
sun päällä oman porukan 
kesken. Reijo kiittää juhlapäi-
vänä muistaneita lämpimästi! 
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- sirkkelin terien teroitus
- hakkurinterien huolto

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

TERÄ TEKNIIKKA OY

LVI-Lalli Oy

Heikki 0400 280 865
Jukka 0400 968 369

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

mEiltÄ mYÖS romUtUStoDiStUKSEt 
JA rEKiStEriStÄ poiSto

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

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

Piristystä puutarhaan 
uusiokäytöllä

Suurimman osan oman puutarhan hoitotöistä tekee Anita 
Simin aviomies, mutta monesti Anitallakin tulee napattua 
jokunen kuiva lehti käteen ohi kulkiessaan.

Puutarhasuunnittelija Anita Simi on käyttänyt kierrätettyjä 
tiiliskiviä puutarhapolkunsa reunustamiseen.

Liljat kukoistavat elokuisessa puutarhassa.

Kissoillekin on mieluisaa lekotella ja seikkailla Simin puu-
tarhassa.

Sanotaan ettei suutarin lap-
sella ole kenkiä, mutta piha- ja 
vihersuunnittelija Anita Si-
min oma puutarha kukoistaa. 
Pihapiiristä löytyy satoja kas-
veja, ja toiveena olisikin jos-
kus luetteloida mitä kaikkea 
tiluksilta löytyy. Puutarhassa 
näkyy myös kierrätysteemaa.

- Kun puutarhaa kunnos-
taa ja pihaa rakentaa, kaikkea 
ei tarvitse laittaa täysin uu-
siksi. Teimme kesällä uuden 
puutarhakäytävän, jossa van-
hat navetan valetut tiiliski-
vet ovat uusiokäytössä, niillä 
on jo kolmas elämä menos-
sa. Samat vanhat kivet, jotka 
eivät kestä raskasta liiken-
nettä, ovat hyvässä käytössä 
myös istutuksien reunakive-
tyksenä. Kierrättämällä saa 
puutarhasaneerauksen hin-
taankin helpotusta. Luonnon-
kivistä ja purkutavarastakin 
voi tehdä vaikka mitä, meillä 
on esimerkiksi vanhoista ik-
kunoista tehty kasvihuone ja 
grillikatoksessa vanhoja ovia, 
Simi kertoo.

Anita Simi tekee piha- ja 
vihersuunnitteluja ympäri 
Pohjois-Suomea ja lisäksi jon-
kin verran puutarhojen hoi-
totöitä. Jonkin verran hän on 
mukana myös rakennusvai-
heessa tai työnvalvojana, asi-
akkaan toiveista riippuen. 
Usein paras aika puutarha-
suunnittelulle on asiakkaan 
mielestä sulan maan aika, 
mutta Simi kertoo, että mie-
lellään suunnittelua tehdään 
myös talviaikaan kysyntä-
huippujen tasoittamiseksi.

- Yleensä pihasuunnitte-
lijaan otetaan yhteyttä kun 
puutarhan saneeraus on ajan-
kohtaista tai kun uutta taloa 

jo rakennetaan tai se on lähes 
valmis. Kun itse rakensim-
me taloa 1987 otin yhteyttä 
pihasuunnittelijaan jo ennen 
talon rakentamista, mikä he-
rätti kummastusta. Nykyisin 
se on jo tavallisempi käytäntö 
ja toivottavasti yleistyy enem-
mänkin. Meilläkin puutarha 
on muotoutunut vuosien saa-
tossa nykyiseen muotoonsa, 
ja koko ajan vireillä on uusia 
projekteja. Hoitotyöt on myös 
tehtävä tunnollisesti, sillä 
puutarha voi villiintyä nope-
asti ja näitä vahinkoja on han-
kala korjata, Simi kertoo.

Kuusamolaislähtöinen Si- 
mi aloitti yrittäjänä kevääl-
lä 2010, ja alalla hän on ollut 
valmistuttuaan puutarhu-
riksi 1998 ja edelleen hor-
tonomiksi 2004. Alaan hän 
tutustui työskennellessään 
useammissa paikoissa, mut-
ta monesti puutarhatyöt oli-
vat kausiluontoisia, talvet 
lomautettuna.

- Silloin mietin, että sama-
han se olisi tehdä omiakin 
hommia ja olihan se oma yri-
tystoiminta ollut haaveena ai-
kaisemminkin. Toivon että 
saisin tehdä tätä työtä eläk-
keelle saakka, Simi toteaa.

- Yrittäjyys on ollut mu-
kava valinta, vaikka leipä ei 
olekaan niin tasainen kuin 
kuukausipalkkalaisella. Suu-
rempia riskejä ei ole, kun ei 
ole sijoituksiaan ja työstä saa 
nauttia silloin kun sitä on. 
Yrittäjänä työ on eri tavalla si-
tovaa, mutta toisaalta vapaus 
sopii minulle erinomaisesti. 
En varmaan sopeutuisi enää 
virka-aikatöihin, joita tein 
nuorempana toimistoalalla, 
tuumailee Simi.
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Oulun, Pudasjärven, Iin ja
Kemi-Tornion talousalueilla

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

info@kylmakomppania.fi
Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

puh. 020 755 8560

Kuivaniemen Yrittäjien jär-
jestämät Kuivaniemen Pi-
täjämarkkinat menivät 
jälleen mukavissa merkeis-
sä ja väkeä kulki paikal-
la yhtä uskolliseen tahtiin 
kuin ennenkin. Markkinoi-
den jälkeen yrittäjäyhdis-
tyksen talkoolaisväki lähti 
nauttimaan ansaitusta hu-
vitteluillasta, teatteriretkel-
le Ouluun.

Pikkubussilla matkaan 
lähti 16 kulttuurin ystä-
vää. Toppilan Mölijällä käy-
tiin katsomassa hulvaton 
musiikkinäytelmä Tangot 
Solmussa, jota tähdittivät 
näyttelijät Riku Nieminen, 
Miitta Sorvali, Mika Nuo-

Teatterireissulla Tangot Solmussa

Retkeläiset kävivät myös Suola-aitassa siikaleivillä.

Kuivaniemen Yrittäjien yhdistysväen ryhmäkuva teatteri-
reissulta.

jua, Santtu Karvonen, Pih-
la Penttinen ja Aki Louhela. 
Musiikkinäytelmä vei ylei-
sön keskelle hulvatonta 
laulukilpailua, jossa ei sääs-
tytty juonittelulta tai lem-
mensotkuilta. Näytelmän 
lomassa kuultiin tuttuja 
kappaleita muun muassa 
Kirkalta ja Dingolta.

Puheenjohtaja Ari Kaak-
kuriniemi kertoo, että po-
rukka tuntui tykkäävän 
näytelmästä sillä naurua 
piisasi. Näytelmän jälkeen 
porukka kävi vielä syömäs-
sä torinrannan Suola-aitas-
sa siikaleivät kuohujuoman 
kera.

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com

Kuivaniemen nuorisoseu-
ra sai tänä kesänä Kuiva-
niemen pitäjämarkkinoilla 
Vuoden markkinamyyjän ar-
vonimen. Moni totesi – jo oli 
aikakin – sillä seura on ollut 
mukana pitäjämarkkinoilla 
sen alkuajoista saakka. Tuol-
loin 30 vuotta sitten Kaarina 
Ruotsalainen oli seuran vetä-
jänä ja markkinoilla tarjoil-
tiin pikkupullia ja kahvia.

- Kahvi oli jo kättelys-
sä loppunut kesken, joten 
sitä piti keitellä urakalla. Sit-
temmin seuralle hommattiin 

Vuoden markkinamyyjä Kuivaniemen Nuorisoseura
kahvinkeitin jossa oli kaksi 
lasipannua. Sitä piti lapsena 
käydä ihmettelemässä, kun 
ei missään muualla oltu näh-
ty samanlaista, seuran ny-
kyinen puheenjohtaja Raimo 
Ikonen muistelee.

Muutaman vuoden jäl-
keen nuorisoseuran mark-
kinatarjontaan tuli mukaan 
lätyt lisukkeineen ja ne ovat 
säilyneet suosittuna myyn-
tiartikkelina tähän päivään 
saakka. Lisäksi seura alkoi 
kuusi vuotta sitten pyörittää 
markkinabingoa.

- Kaikkiaan markkinaku-
vion pyöritys vaatii letun-
paistajineen, teltan kokoajat 
ja purkajat mukaan luettu-
na yhteensä noin 30 henkeä. 
Vuosien varrella talkoolai-
sia on siis kertynyt huiman 
suuri porukka. Tämä vuo-
den markkinamyyjän titte-
li ei ole siis kunnianosoitus 
pelkästään nykyisille seuran 
aktiiveille vaan kaikille, jot-
ka ovat vuosien varrella an-
taneet panoksensa talkoisiin, 
Ikonen kiittelee. 

näyttelijä Joonas nordmanin luoma sketsihahmo Salmen 
Pasi kiinnosti yleisöä.

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

LIITY 
JÄSENEKSI!

Vuoden markkinamyyjänä 2015 palkittiin Kuivaniemen nuorisoseura ry, palkintoa vas-
taanottamassa seuran puheenjohtaja Raimo Ikonen ja varapuheenjohtaja Mari Miet-
tunen.  Vasemmalla Ari Kaakkuriniemi ja Riitta Räinä onnettelemassa.

Markkinayleisöä oli Kuivaniemen pitäjämarkkinoilla runsaasti.
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Loppukesän tapahtumia
Kuvissa tunnelmia viime vuoden elo- ja Kalamarkkinoilta. Kuvat Raimo Ikonen

Kuivaniemen Nuorisoseuran 
ohjelmistossa syksyllä Elo- 
ja kalamarkkinat, joihin ko-
koonnutaan seurojen talolle 
lauantaina 29.8. Mukana on 
myyjiä läheltä ja kauempaa-
kin, sekä mukavaa ohjelmaa. 
Yhteishuutokauppaan saa 
tuoda tavaraa huudettavaksi 
ja lisäksi luvassa on perintei-
nen markkinabingo.

Simolainen markkina-

myyjä Helga Haapaniemi 
saapuu mukaan markkinoil-
le, myyden päähineitä, neu-
leita ja huiveja. Hän kertoo, 
että Kuivaniemen Elo- ja Ka-
lamarkkinoille on aina mu-
kava tulla sillä järjestäjiltä 
löytyy asiantuntemusta ta-
pahtuman järjestämiseen 
myyjille sujuvaksi. Lisäksi 
päivän tapahtuma on sopi-
van mittainen ja asiakkaita-

kin on perinteiseen tyyliin 
mukavasti. Toki jos ilma suo-
sii, kävijöitä on enemmän.

Saman päivän illalla seu-
ra järjestää Vatungin Poo-
kissa Venetsialaiset, joista 
saa nauttia puolille öin saak-
ka. Musiikkia tarjoilee truba-
duurikaksikko Huoponen & 
Jesiöjärvi ja klo 23 paukkuu 
näyttävä ilotulitus.

Myöhemmin syksyl-

lä, kun talvi ja joulu alkavat 
koputella, niin Nuorisoseu-
ran kinkkubingot käynnis-
tyvät. Kauden huipentaa 
joulumarkkinat, jonne perin-
teisesti olisi tulossa myyjiä 
enemmän kuin sopisi.

Järjestäjänä myös  
Iissä markkinoilla
Tänä vuonna Kuivaniemen 

Nuorisoseura on ottanut vas-
tuulleen myös Iin Wanhan 
Haminan markkinoiden jär-
jestämisen, lauantaina 12.9. 
Huilingin museoalueella.

- Viime vuonna Iin Wan-
han Haminan markkinat 
jäivät järjestämättä kun ha-
lukkaita pitäjiä ei löytynyt. 
Meillä on pitkä kokemus ta-
pahtumien järjestämisestä, 
niin varmasti saadaan hyvä 

tapahtuma vanhan Iin puo-
lellekin kasattua, seuran nok-
kamies Raimo Ikonen kertoo.

Lapset saavat ilakoida 
Christer’s Tivolin laitteiden 
pyörityksessä. Nostalgis-
ta rautalankamusiikkia tar-
joilee Rojal-bändi ja Kemin 
Harmonikkakerhon orkeste-
ri, solistinaan Tuomo Salmi. 
Markkinabingon pääpalkin-
tona on polkupyörä. 

Myyjien paikkavarauksia otetaan vastaan numeroon 044 2094 496. 

Rojal -yhtye.

Suomen Yrittäjien puheen-
johtaja Jyrki Mäkynen piti 
juhlapuheen Kuivaniemen 
30-vuotispitäjämarkkinoil-
la 18.7. Ahkerasti kesäta-
pahtumia kierrellyt mies oli 
hyvillään huomatessaan, 
että myös Iissä ja Kuivanie-
mellä yrittäjäyhdistykset 
ovat aktiivisia loihtiessaan 
paikkakunnalle kuntaku-
vaa elävöittäviä tapahtumia. 
Juhlapuheessaan Mäkynen 
korosti paikallisten yrittä-
jäyhdistyksien roolia kunnan 
elinvoimaisuudessa:

”Kotikunnan elinvoimai-
suus ja sen jatkuva kehit-
täminen on meille kaikille 
tärkeä asia. Nykyisessä ti-
lanteessa oman kunnan alu-
eella toimivien yrittäjien ja 
yritysten rooli kasvaa entis-
tä merkittävämmäksi. Oman 
kunnan ja oman alueen tu-
levaisuus on entistäkin riip-

Iissä tehdään hyvää ja toimivaa yhteistyötä
puvaisempi siitä, miten sen 
alueella toimivat yritykset 
kykenevät kilpailussa me-
nestymään, onko kunta uusia 
yrityksiä perustavien yrittäji-
en mielestä mielekäs ja hou-
kutteleva sijoittumispaikka 
ja löytyykö ikääntyvän kan-
sakunnan mukana ikäänty-
ville, eläköityville yrittäjille 
työn jatkajia, onnistutaanko 
jo toiminnassa olevien yritys-
ten sukupolven- ja omistajan 
vaihdoksissa. Näiden kysy-
mysten ratkaisuissa piilee 
merkittävässä määrin kun-
kin kunnan tulevaisuus, kos-
ka yksinkertainen logiikka 
elinvoiman positiivisessa ke-
hässä kulkee yksityisten yri-
tysten menestymisen kautta 
mahdollistuvasta työpaik-
kojen säilymisestä ja uusien 
syntymisestä suoraan kun-
nan verotuloihin ja siihen 
kaikkeen, mitä näillä vero-

tuloilla palveluina ja kunnan 
kehityksenä voidaan toteut-
taa.

Tämän yhtälön toteutta-
misessa kunnan, koko kun-
taorganisaation ja etenkin 
sen luottamushenkilö- ja vir-
kamiesjohdon ja paikallis-
ten yrittäjien välinen avoin 
ja kiinteä yhteistyö on avain-
asemassa. Paikallisten yri-
tysten tarpeet ja toiveet, 
kunnan kyky vastata niihin, 
kunnan rooli monien yritys-
ten tärkeimpänä sidosryh-
mänä toimintaolosuhteiden 
mahdollistajana, kumppani-
na ja myös asiakkaana ovat 
parhaiten selvillä, kun kes-
kinäinen luottamus ja vuo-
rovaikutus ovat toimivia. Ja 
ne saadaan parhaiten aikaan 
yhteisen tekemisen kautta.

Me Suomen Yrittäjissä pi-
dämme yhtenä tärkeimmistä 
tehtävistämme paikallisen ja 

alueellisen elinkeinopolitii-
kan edistämistä ja siksi olem-
me jo vuosia panostaneet 
merkittävästi erilaisin väli-
nein tämän paikallisen yh-
teistyön auttamiseen. Kun 
tutustuin julkisesti saatavilla 
olevaan materiaalin, sen pe-
rusteella voin tyytyväisenä 
todeta, että täällä Iissä tämä 
yhteistyö näyttää olevan hy-
vää ja toimivaa. Kunnassa on 
voimassa oleva elinkeinopo-
liittinen ohjelma, sen valmis-
telu on tehty juuri niin kuin 
pitääkin, yhdessä kuntapäät-
täjien ja paikallisten yrittäji-
en kanssa.

Vaikka en olekaan mikään 
tämän teidän alueenne eri-
tysasiantuntija, minusta elin-
keino-ohjelmanne näyttää 
hyvältä. Siinä nähdään rea-
listisesti kuntanne mahdolli-
suudet maakuntakeskuksen 
läheisyydessä, omat vahvuu-

det ja keskitytään juuri niihin 
asioihin, joihin itse voidaan 
vaikuttaa. Valinnat panos-
tuskohteiksi ovat hyvin tä-
hän aikaan ja tulevaisuuteen 
suuntaavia, oman alueen 
elinkeinoelämän dynamiik-

Iissä on tasokas liikuntapaikkaverkosto ja useimmat liikuntapaikat 
ovat myös matkailijoden maksuttomassa käytössä. Tässä muutamia 
vaihtoehtoja, joita Ii tarjoaa liikunnasta kiinnostuneille:
ILLInSAARen KUnTOILUReITIT
Illinsaari on keskellä Iijokea sijaitseva saari, jonka eteläosassa on 
yksi kunnan tasokkaimpia asumisalueita. Pohjois-osa saaresta on 
valtaosin varattu liikkumiseen ja virkistysalueeksi. Saaren opastetut 
kuntoilureitit lähtevät Hiihtomajalta, jonne on opastus 4-tieltä Iin 
siltojen kohdalta. Reitit ovat vapaasti käytettävissä sekä kesällä että 
talvella. Osa reiteistä on valaistuja. Hiihtomajan luona on opastus-
taulut sekä kota, osoitteessa Illinsaarentie 68.
IIn KeSKUSURHeILUKenTTä
Kansainväliset mitat täyttävä yleisurheilukenttä sijaitsee kunnan 

ydinkeskustassa osoitteessa Kisatie 2. Yleisurheilun suorituspaikat 
ovat spurtan pinnoitteiset ja jalkapalloa voi harrastaa nurmikentäl-
lä.
PeSäPALLOKenTTä
Ii on perinteinen pesäpallopitäjä, jossa lajin harrastamiseen on erin-
omaiset mahdollisuudet Suvantolassa osoitteessa Asematien 146 
sijaisevalla hiekkatekonurmipintaisella kentällä. Kenttä on päivit-
täin ahkerassa käytössä. 
KUIVAnIeMen ASeMAn URHeILUKenTTä
Kenttä sijaitsee 4-tien ja Oijärventien risteyksessä Kuivaniemen Ase-
makylällä. Kentällä on punamurskapintaiset suorituspaikat yleisur-
heilulle, sekä hiekkakenttä pesä-ja/tai jalkapallon harrastamiseen. 
Kenttä on päivittäin vapaasti käytettävissä.

KUnTOSALITOIMInTAA
Iin kunnan alueelta löytyy useita kuntosaleja, kuten Iin Kuntoklu-
bilta, Kuivaniemen kuntosali entisellä kirkonkylän koululla ja Lii-
kuntakeskus Movesta. Iin Kuntoklubi tarjoaa myös muun muassa 
ohjattua kuntopiiriä ja Liikuntakeskus Movesta löytyy monipuolis-
ta ryhmäliikuntaa sekä henkilökohtaista ohjausta.
IIn URHeILIJAT RY
Urheiluseura on perustettu vuonna 1945. Seura on yleisseura ja laji-
valikoimiin kuuluvat pesäpallo, hiihto ja sulkapallo. eri lajien parissa 
on vuosittain satoja henkilöitä harrastajina, kilpailijoina, valmenta-
jina, ohjaajina, huoltajina, toimitsijoina tai muuten vain työllään tu-
kemassa arvokasta nuorisotoimintaa. Seuralla on oma toimitalo, 
Urheilijoiden talo Rysä, Iin pesäpallokentän laidalla.

kaa ja paikallisten yritys-
ten palvelemista korostavaa. 
Tämä luo hyvän pohjan kun-
nan elinvoiman kehitykselle. 
Toivon menestystä ohjelman 
toteutuksessa.”

Liiku Iissä

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen keskuste-
lemassa yrittäjä Veikko Södön kanssa reilu kuukausi sitten 
Kuivaniemen markkinoilla.
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Iin ensimmäiset Venetsialaiset valaisevat Rantakestilän

Lapsia päivällä ilahduttaa Taikuri Roope, joka sai iloisen 
vastaanoton myös Iin Lumivalkeissa keväällä.

WTFunk soittaa bilemusiikkia aikuiseen makuun. Tervettä Tavaraa Kvartetilta kuullaan Rokettirollia ja Jam-
mailua. Covereita Irwinistä Metallicaan ja kaikkeen hyvään 
siltä väliltä.

Historian ensimmäiset Iin 
Venetsialaiset vietetään lau-
antaina 29.8. klo 13 Ranta-
kestilässä. 

Tapahtuma sai alkun-
sa kun vuosi sitten Jaana 
Oravainen ja Tiina Karling 
istuskelivat Tukkilaistans-
sien jälkeen Rantakestilässä 
ja ihailivat idyllistä paik-
kaa. Molemmat olivat samaa 
mieltä, että paikkaa käyte-
tään liian vähän.

- Kesäyön hämärässä tun-
nelmoimme miten ihanal-
ta paikka näyttäisi pimeällä 
tunnelmavalaistuksessa: lyh-
tyjä ja valoja joka puolella. 

Idea Iin omista Venetsialai-
sista sai Urheiluseurankin 
johdon innostumaan. Saatu 
palaute on ollut pelkästään 
positiivista, Oravainen iloit-
see.

- Haluamme näyttää että 
kyllä Iistäkin löytyy kai-
kenlaista! Monesti on saa-
nut kuulla iiläisiltä kun 
lapsia saa viedä aina muu-
alle tapahtumiin, joten nyt 
tavoitteenamme on tuoda 
paikallisia toimijoita yhteen. 
Eri toimijat myös esittelevät 
mitä kaikkea harrastusmah-
dollisuutta Iistä löytyy, ker-
too Jaana Oravainen.

Koko perheen  
päivätapahtuma
Päivällä on tapahtumaa koko 
perheelle ja etenkin lapsille 
mieluista tohinaa. Luvassa 
on ilotulitusta, Taikuri Roo-
pen esittämää taikuutta ja 
laulamisen riemua. Päiväta-
pahtumaan liput maksavat 5 
euroa, ja alle 15-vuotiaat pää-
sevät mukaan maksutta.

Heti tapahtuman alussa 
otetaan vastaan ilmoittau-
tumisia Iin Nuori Ääni-lau-
lukilpailuun, johon mahtuu 
25 ensimmäiseksi paikalla il-
moittautunutta alle 15-vuo-

tiasta laulajaa. Kisan 
tuomareiksi tulevat iiläinen 
Voice of Finland-ohjelmas-
ta tuttu Minna Hautakangas 
sekä muusikko Mikko Tapio.

Iin torilta Rantakestilään 
kulkee non stop -bussikul-
jetus kello 13–21 välisenä 
aikana, ja kyyti on euron hin-
tainen kaikille, paitsi alle 
15-vuotiailta maksuton.

Illalla musiikkia  
aikuiseen makuun
Iltasella on ohjelmaa aikui-
selle väelle suunnattuna, 
kello 19 alkaen. Musiikkia 

kuullaan muun muassa kii-
minkiläiseltä Tervettä Tava-
raa Kvartetilta, jossa mukana 
on Lauri Tuohimaa. Hän on 
pitkän linjan muusikko ja 
aloitti uransa raskaamman 
musiikin parissa, yhtyeiden 
kuten Embraze ja For My 
Pain riveissä. Tämän vuoden 
aikana Lauri on saanut nä-
kyvyyttä sukunimeään kan-
tavan Tuohimaa-yhtyeen 
tiimoilta.

Lisäksi illalla kuullaan 
WTFunk yhtyettä, joka keu-
lahahmonaan Emilia Aarnio 
vetää tempaavan shown soit-
taen bilemusiikkia aikuiseen 

makuun. 
Venetsialaisteemaan kuu-

luen iltaa valaisee Tulikukka 
Show eli liekehtiviä sirkus-
temppuja esittävä ryhmä. 
Ilta huipentuu puolilta öin 
näyttävään ilotulitukseen.

Pääjärjestäjänä toimii Iin 
Urheilijat ry ja suurena apu-
na on myös Ii-instituutti. 
Yhteistyössä ovat muiden 
muassa Iin etsivä nuoriso-
työ, Iin suunnistajat, pa-
lomieskerho, partiolaiset, 
hevosharrastajat, Kuljetus 
Paakkola, Neste Oil Neno-
nen ja Iin R-Kioski.

Venetsialaistunnelmaa luovat Tulikukka-ryhmän akrobatia-show sekä kaksi eri ilotulitusta. nuori ääni –laulukisaa tulevat tuomaroimaan Mikko Tapio ja Minna Hautakangas.

Lauantaina 29.8. kello 12.00 
Iin pääkirjastossa tietokir-
jailija Mika Myllyneva tu-
tustuttaa yleisön erikoiseen 
aiheeseen. Tapahtuman 
nimi on Purjeveneistä japa-
nilaisiin pienoismaisemiin. 
Aluksi Myllyneva kertoo kir-
joittamistaan tietokirjoista, 
joiden aiheina ovat majakat, 
purjeveneet ja hylyt. Esitys 
sopii yli 7-vuotiaille ja muille 
aiheesta kiinnostuneille. Esi-

Mika Myllyneva kertoo ker-
too Bonkei -pienoismaise-
mista. Joskus maiseman 
osana voi olla bonsai-puu.

tyksen jälkeen kirjastossa voi 
pelata Myllynevan kehittä-
miä luontoaiheisia pelejä.

Kello 14 alkaen aihee-
na on Bonkei, joka on japa-
nilainen pienoismaisema, 
suomeksi sana tarkoittaa tar-
jotinmaisemaa. Bonkein tar-
koituksena onkin rakentaa 
mahdollisimman luonnon-
mukainen pienoismaisema 
esimerkiksi ruukkuun, luon-
nonmateriaaleista. Sen esi-

kuvana voi olla japanilainen 
kivipuutarha tai jokin muu 
olemassa oleva maisema, 
mutta tärkeintä on taiteili-
jan näkemys. Joskus Bonkein 
osana on bonsai-puu eli ruu-
kussa kasvatettu pienen pie-
ni puu. 

Tapahtumaan on vapaa 
pääsy ja sen järjestää Ii-insti-
tuutti yhdessä Iin Kirjaston ja 
kansalaisopiston kanssa.

Purjeveneistä japanilaisiin pienoismaisemiin
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Puutavaran kuljetusta

H&M MIETTUNEN KY
Vakkurintie 6, 95100 Kuivaniemi

Puutavara-auto 0400 394 257
Harri 044 564 7411

Iin Terveyskeskuksen ympä-
ristössä on myllätty tänä ke-
sänä ahkerasti, ja uusi tiloja 
syntyy nopeaa tahtia. Oulun-
kaaren Hoivahoito-yksiköt 
eli kansan suussa Emmin ja 
Einon tuvat ovat muuttaneet 
uusiin tiloihin elokuun 17. 
päivänä.

- Aina oman asuntonsa-
kin muuttaminen on aika-
moinen härdelli, niin sitä 
on kyllä ollut myös osaston 
muuttaminen. Onneksi saim-
me muuttoapureiksi joiden-
kin asiakkaittemme omaisia 
sekä Iin palokunnan henki-
lökuntaa, kertoo palveluesi-
mies Hannele Pöykiö.

Hoivahoito tarjoaa ym-
pärivuorokautista hoivaa ja 
huolenpitoa ikäihmisille, täl-
lä hetkellä 36 vakituiselle 

Hoivahoidolle valmistui uudet tilat

asukkaalle. Uuden tilan ne-
liömäärä ei paljoa kasva enti-
sestä, mutta pohjaratkaisu on 
erilainen ja lisäksi jokaiselle 
asukkaalle on omat huoneet, 
kuten nykystandardit neu-
vovat. Joitakin isompiakin 
huoneita on, jos pariskunnat 
haluavat asua samassa huo-
neessa.

- Lisäksi henkilökunnal-
le on paremmat sosiaaliset 
tilat, aikaisemmin niistä ei 
esimerkiksi löytynyt suihkua 
ollenkaan. Iso lasitettu teras-
si lämpölamppuineen ja joki-
näkymällä tarjoaa viihtyisän 
oleskelupaikan myös pitkäl-
le syksyynkin, Pöykiö kertoo.

Rakentaminen aloitet-
tiin heti kun maa alkoi sulaa 
ja rakentaminen käynnistyi 
kunnolla touko-kesäkuussa. 

Rakennus koostuu valmiik-
si tehdyistä moduuleista, jo-
ten siksi urakka valmistui 
niin nopeasti. Pääurakoitsija-
na toimii M-Partners Oy, joka 
on sama kuin uudella Iin kou-
lulla.

Hoitohenkilökunta on 
saanut olla uuden osaston 
suunnittelussa mukana alus-
ta saakka, minkä ansios-
ta tilat palvelevat nyt entistä 
paremmin käyttäjien tarpei-
ta. Hannele Pöykiö keskusteli 
linjauksista henkilökuntansa 
kanssa ja vei heidän tervei-
sensä kokouksiin.

- Toki joitakin rakennus-
teknisiä kompromisseja jou-
duttiin tekemään, mutta silti 
olemme hyvin tyytyväisiä ra-
kentajiin ja yhteistyöhön. 
Myös lopputulos vaikuttaa 

erittäin toimivalta. Joka päivä 
saa hämmästellä, että näinkö 
sujuvasti täällä pystyykin toi-
mimaan, Pöykiö kiittelee.

Hoivohoidon rakennustöi-
den toinen vaihe käynnistyy 
piakkoin, kun vanha Emmin-
tuvan puoli puretaan. Tarkoi-
tuksena on valmistaa vuoden 
vaihteeseen mennessä uusi 
siipi, johon sijoittuu kym-
menen huoneen verran tilaa 
keveämmälle palveluasumi-
selle. Lisäksi tilaan sijoittuu 
vammaispalveluiden työtoi-
mintaa.

Yleisö pääsee tutustumaan 
uusiin tiloihin avoimien ovi-
en päivässä, joka on suunni-
teltu 29.9. iltapäivälle kello 
14.00 eteenpäin. Aamupäivä 
on varattu kutsuvieraille.

Hoivahoidon uuden siiven takana näyttää vielä kesken-
eräiseltä. Toinen vaihe toteutetaan syksyn mittaan, jonka 
yhteydessä emmintupa (rakennus vasemmassa laidassa) 
puretaan pois.

Uusi pääovi ja suuri lasitettu terassi avautuvat jokinäkymän suuntaan. Kuva Hannele Pöykiö Henkilökunta on kiitellyt uusien tilojen toimivuutta. Kuva Hannele Pöykiö.

Hoivahoidon tilat sijaitsevat Iin Ter-
veyskeskuksen yhteydessä.

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

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581T:mi 

Hannu 
Huovinen

040 738 0052
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ma 24.8.  klo 18.00
ma 7.9.  klo 18.00
ma 21.9.  klo 18.00
su 4.10.  klo 18.00
su 18.10.  klo 18.00
ma 2.11.  klo 18.00  kinkkubingo
Su 15.11.  klo 16.00  Kinkkubingo
Su 22.11.  klo 16.00  Kinkkubingo
Su 29.11.  klo 16.00  Kinkkubingo
Su 6.12.  klo 14.00  Kinkkubingo
Su 13.12.  klo 16.00  Kinkkubingo
Su 20.12.  klo 16.00  Kinkkubingo
La 26.12.  klo 20 - 24 Tapanin tanssit
Su 27.12.  klo 16.00  Jättibingo

Bingo
kuivaniemen nuorisoseuran talolla

kirkkotie 95100 kuivaniemi, 
Lisätiedot: 044 209 4496

Klo 12 Yhteishuutokauppa: 
tuo tavaraa huudettavaksi!

Klo 14 markkinabingo
tiedustelut: 044 2094 496

Elo- JA KAlAmArKKiNAt
la 29.8. klo 10-15

KUIVANIEMEN SEURALLA
Kuivaniemen nuorisoseura järjestää

kirkkotie 95100 kuivaniemi

Liput 5 euroa

VATUNgIN POOKISSA

vENEtSiAlAiSEt
la 29.8. klo 21-02

Klo 23 ilotulitus

trubaduurikaksikko 
Huoponen & Jesiöjärvi

 Pohjoisrannantie 779, Kuivaniemi

Iin Venetsialaiset

13.00 PORTIT AVATAAN
13.10 Ilm. Iin NuoriÄäni-kilpailuun alkaa
14.00 Taikuri Roope Show
14.00 Iin NuoriÄäni-kilpailu alkukarsinta
15.00 Iin Meripelastusnäytös
15.30 Musiikkiesitys Lapsille
16.30 Taikuri Roope Show
17.00 Iin NuoriÄäni-kilpailun finaali 
18.00 ILOTULITUS  

Koko perheen tapahtuma päivällä. 
HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA ESITTELEVÄT: 

Iin Urheilijat, Iin Suunnistajat, Iin Meripelastus,  
Ii-Instituutti, Iin kunnan etsivä nuorisotyö,  

Iin Hevosharrastajat, AC Susikädet, Iin Partiolaiset, 
Iin VPK

 
BUSSIKULJETUS

Iin keskusta tori - Rantakestilä 
Koko päivän NON STOP klo.13.00 - 21.00

Bussimaksu 1 e / suunta.  / aikuinen
Alle 15-v ilmaiseksi

Kuljetuksesta vastaa Orajärven Bussit OY

 
Tapahtuman järjestää Iin Urheilijat r.y.
Lisätiedot p.050-5012758 / 041-5026440

Tervettä  
Tavaraa  
Kvartetti

19.00 PORTIT AVATAAN
20.00 Tervettä Tavaraa Kvartetti
22.30 WTFunk
23.30 Tulikukka Show
00.00 ILOTULITUS
00.30 WTFunk
02.00 PORTIT SULJETAAN

Koko illan Karaoke-teltta
Karaoke Isäntänä Vellu!  

Ennakkolippu 15 €.  
Myyntipaikat: 

Neste Oil Nenonen, Ii
R-kioski, Ii

 Päivätapahtuma:  
5 e lippu alle 15 v.  ilmaiseksi Vain portilta!

 Illan lippu 20 e portilta

29.8.2015

K-18 VENETSIALAISET

K-0 VENETSIALAISET
Rantakestilä, Ii

Iin Wanhan Haminan 
markkinat

Huilingin museoalueella, Puistotie 4, ii
Lauantaina 12.9. klo 10-15

Järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura ry
TERVETULOA!

Paikkavaraukset ja lisätiedot: 
044 2094 496

Tervetuloa!

Tervetuloa!

Pe 28.8.  Tarjan karaoke
La 29.8.  Tapio Jankkila 
 orkestereineen
Pe 4.9.  Vesan karaoke
La 5.9.  Vesan karaoketanssit, 
 live kitaramusiikkia

Kuivaniemen 
Kievari

Puh. 08-724 7278

Tervetuloa!

Lohitie 2, 
Kuivaniemi

Maistuvat pannupitsat!
Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

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

www.vkkmedia.fi 

KAIKENLAISET 
sivunvalmistus-  ja 

painopalvelut 
kauttamme. 

Myös valokuvaus-
palvelut.

klo 14 markkinabingo
Lapsille Christer’s Tivoli

ym. ohjelmaa

Rautalankamusiikkia tarjoilee Rojal-bändi
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Kirkon toiminnan ytimessä on messu eli ehtoollinen. Suo-
men on ollut tapana, että messua vietetään sunnuntaina kel-
lo 10 alkavassa jumalanpalveluksessa. Monelle tuo ajankohta 
on hyvin haasteellinen johtuen esimerkiksi perheestä ja työs-
tä. Siksi Iin seurakunnassa aloitetaan messun vietto kerran 
kuussa illalla kello 20.00. Paikkana on Iin seurakuntatalon 
kappeli. Kappeli on koristettu kauniilla ikoneilla, joten se so-
veltuu erinomaisesti messun viettopaikaksi.

Messu niin sanottu viikkomessu, mikä tarkoittaa sitä, että 
sen on sunnuntain messua selvästi lyhempi. Kestää korkein-
taan puoli tuntia. Se luo mahdollisuuden arjen keskellä het-
keksi hiljentyä tärkeimmän äärellä.

Arki-iltana messuun

ENSIMMÄISTÄ VIIKKOMESSUA VIETETÄÄN 
10.9.2015 KELLO 20.00 IIN SEURAKUNTATALO KAPPELISSA. 

SINNE OVAT KAIKKI TERVETULLEITA.

Viidestoista syntymäpäi-
vä tuo nuoren elämään mo-
nia muutoksia. Hänellä on 
mm. oikeus suorittaa mopo-
kortti, kuljettaa pyörällä alle 
10-vuotiasta sekä perustaa 
yhdistys kahden muun vä-
hintään 15-vuotiaan kanssa. 
Hänellä on myös mahdol-
lisuus käydä rippikoulu ja 
saada konfirmaatio, joka oi-
keuttaa mm. kummin tehtä-
viin. Eikö olekin hienoa!

Mikä on rippikoulu?
Rippikoulu on evankelis-
luterilaisen kirkon kaste-
opetusta, jossa pohditaan 
yhdessä muiden kanssa elä-
mään ja uskoon liittyviä asi-
oita sekä tutustutaan siihen 
uskoon, johon nuori on kas-
teessa liitetty. Rippikoulun 
kesto on vähintään puoli 
vuotta ja sen laajuus on 80 
tuntia. Siihen voi liittyä eri-
laisia tapahtumia, vierailu-
ja ja retkiä. Jos rippikouluun 
liittyy leirijakso, se on taval-
lisesti noin viikon mittainen.

Yleensä rippikoulu käy-
dään sinä vuonna, kun täy-
tetään 15 vuotta. Jos on 
aloittanut koulun 6-vuotiaa-
na, voi anoa mahdollisuutta 
käydä rippikoulu 14-vuoti-
aana samaan aikaan luok-
kakavereiden kanssa. Yhtä 
hyvin riparin voi käydä 
vuotta myöhemminkin.

Mikä on konfirmaatio?
Konfirmaatio on rippikoulun 
päätösjuhla. Konfirmaatios-
sa nuori tunnustaa itse kris-
tillisen uskon, johon hänet 
on kastettu. Kasteessa van-
hemmat ja kummit lausuvat 

Ainutkertainen 
rippikoulu

uskontunnuksen lapsen puo-
lesta, nyt nuori on itse pää-
osassa. 

Rippikoulun voi käydä, 
vaikka ei olisi kastettu, mut-
ta konfirmointi edellyttää 
kastetta. Jos nuori on kastet-
tu, mutta ei enää kuulu kirk-
koon, on liityttävä kirkkoon 
ennen konfirmaatiota. Rippi-
kouluikäinen voi huoltajien 
luvalla liittyä kirkkoon, vaik-
ka nämä eivät itse kirkkoon 
kuuluisikaan.

Rippikoulut  
Iin seurakunnassa
Seurakunta lähettää kirjeen 
kaikille seuraavan vuoden 
rippikoululaisille elokuus-
sa. Kirjeessä kerrotaan rip-
pikouluvaihtoehdoista ja 
rippikoulusta yleensä. 

Ensi vuonna rippikoulu-
vaihtoehtoja on neljä; yksi 
päivärippikoulu sekä kolme 
leiriä. Leirit pidetään kesä- 
ja heinäkuussa Siikajoella 
matkailumaatila Törmäläs-
sä. Päivärippikoulun opetus 
järjestetään viikonloppuisin 
sekä syys- ja hiihtolomalla Iin 
seurakuntatalolla. Päivärip-
pikoulu on hyvä vaihtoehto 
niille, jotka eivät esimerkik-
si harrastuksen vuoksi pysty 
osallistumaan kesällä leirille.

Ilmoittautuminen rip-
pikouluun tapahtuu säh-
köisesti. Seurakunnan 
kotisivuilla. Ilmoittautua voi 
1.-8.9. välisenä aikana. Lisä-
tietoja rippikouluista löytyy 
seurakunnan kotisivuilta, 
josta löytyvät myös rippi-
koulutyöstä vastaavien yhte-
ystiedot.

Iin seurakunta järjestää nel-
jän sävelhartauden sar-
jan nyt jo kuudetta kertaa. 
Tiistai-iltaisin kello 19 al-
kavissa tilaisuuksissa on 
mukana muusikoita sekä 
yhtyeitä Pohjois-Suomen 
alueelta. Tilaisuuksissa on 
luvassa erilaisia välähdyk-
siä musiikin eri aikakausilta 
soittaen ja laulaen.

Sarjan aloittaa tiistai-
na 1.9. oululainen barok-
kitrio eli Liekku Barock 
-ensemble, jossa on kolme 
ammattimuusikkoa Johan-
na Leponiemi (barokkiviu-
lu ja alttoviulu),Stephanie 
Archer (nokkahuilu) ja Pek-
ka Elsilä (barokkihuilu). Ku-
kin on opiskellut pitkään 
barokkimusiikkia tahoil-
laan ja yhtyeenä. Trio on eh-
tinyt valmistamaan jo useita 
konserttiohjelmistoja. Ba-
rokkitrio haluaa omaleimai-
sella kokoonpanollaan tuoda 
oman viehkeän lisänsä poh-
joiseen musiikkitarjontaan.

Tiistain 8.9. sävelhar-
taudessa ”Laulu taivaasta” 
kuullaan hengellisiä yk-
sinlauluja ja duettoja sekä 
urkumusiikkia. Kanttoripa-
riskunta Pirjo Mäntyvaara 
ja Tommi Hekkala esittävät 

Syysillan sävelhartaudet 
kutsuvat Iin kirkkoon

tuttuja taivas-aiheisia laulu-
ja sekä tuntemattomampia 
helmiä muun muassa Ilmari 
Hannikaisen tuotannosta.

Iihin saadaan tuulahdus 
myös eteläisen Lapin mu-
siikkielämästä tiistaina 15.9. 
lauluyhtye Vox Mirumin vä-
lityksellä. Iltamusiikin ohjel-
massa on muun muassa J. S. 
Bachin koraalisovituksia ja 
Leevi Madetojan kuorolaulu-
ja. Yhtye aloitti toimintansa 
muutama vuosi sitten, ”ehkä 
hieman sattumaltakin”, tuu-
maa yhtyeen johtaja, Kemin-
maan kanttori Tero Ylönen.

Syysillan sävelhartaus-
sarjan päättää tänä vuonna 
juhlallisesti oululainen lau-
luyhtye Cappella pro Vocale, 
joka on vanhaan musiikkiin 

SÄVELHARTAUDET SYYSKUUSSA
TIISTAISIN KLO 19 IIN KIRKOSSA

Ti 1.9. Barokkiyhtye Liekku Barock -ensemble
Ti 8.9. Laulu- ja soitinmusiikkia, 
 Pirjo Mäntyvaara ja Tommi Hekkala
Ti 15.9. Lauluyhtye Vox Mirum, johtaa Tero Ylönen
Ti 22.9. Lauluyhtye Cappella pro Vocale

Ohjelmassa myös hartauspuhe ja yhteisvirsiä.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 €, oman seurakunnan 
musiikkityölle. Tervetuloa!

Barokkiyhtye Liekku Barock –ensemble on taidokas trio 
Oulusta.

Lauluyhtye Cappella pro Vocale päättää Syysillan sävelhar-
taussarjan.

Kanttoripariskunta Pirjo 
Mäntyvaara ja Tommi Hek-
kala esittävät muun muassa 
tuttuja taivas-aiheisia lau-
luja

erikoistunut lauluyhtye. 
Lauluyhtye esittää korkeata-
soista moniäänistä laulumu-
siikkia, tällä kertaa Tomás 
Luis de Victorian teoksen 
Requiemin. Kaikilla kah-
deksalla laulajalla on vah-
va musiikkitausta erilaisissa 
kuoroissa ja lauluyhtyeissä, 
jotka toimivat myös muualla 
Pohjois-Suomessa ja Ruotsis-
sa. Osalle jäsenistä musiikki 
on myös ammatti.

Nyt kannattaa lähteä kirk-
koon, tervetuloa siis rauhoit-
tumaan ja rentoutumaan 
hyvän ja musiikin ääreen 
syksyisessä Iissä! Kaiken 
ikäiset kuulijat ovat tervetul-
leita läheltä ja kauempaa!

Salla Kujala

Konserttien paikkana on Iin 
kirkko.

Olemme viime aikoina ihme-
tellen seuranneet maailman 
menoa. Joka puolelta kuuluu 
viestejä levottomuuksista, 
sodasta ja väkivallasta. Huo-
lestuneena olemme saaneet 
seurata kristittyjen sisariem-
me ja veljiemme kokemaa 

Maailma muuttuu!
vainoa eri puolella maa-
ilmaamme. Kansat ovat 
joutuneet pakenemaan ko-
tiseudultaan. Voisimme 
varmaan puhua jopa kan-
sainvaelluksista. Ihmetel-
len mietimme, minne hävisi 
se rauhan maailman vai oli-
ko se vain meidän oma har-
hakuva.

Tällaisessa tilanteessa toi-
voisimme voivamme sanoa, 
että kaikki kyllä palaa hy-
väksi jälleen - - kaikki pa-
laa ennalleen, mutta sellaista 
lupausta emme voi antaa. 
Raamattu puhuu meille le-
vottomista ajoista kuvalla ja 

sanonnalla ”kansojen meri 
kuohuu”. Se on hyvä kuva, 
koska emme voi tänä levot-
tomana aikana sanoa, miten 
kaikki vaikuttaa toisiinsa. 
Kristittyinä me saamme kui-
tenkin luottaa, että Jumala on 
kaikkivaltias. Hänen käsis-
sään on myös meidän aikam-
me. Se, mitä me voimme itse 
tehdä, auttaa hädässä olevaa 
ja rukoilla. Voimme omal-
la kohdalla toimia sovun ja 
rauhan puolesta. Aikamme 
on opettanut, että on helppo 
rikkoa kaiken, mutta sovun 
rakentaminen on aina pitkä 
tie. Olkaamme siis sovun ja 

rauhan rakentajia vuorisaar-
nan ohjeen mukaan. ”Autu-
aita rauhantekijät: he saavat 
Jumalan lapsen nimen.”

kirkkoherra
Tapani Ruotsalainen

”Se, mitä me voim-
me itse tehdä, aut-
taa hädässä olevaa 

ja rukoilla.”
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• Energiatehokkaat ja yksilölliset
valmiskodit laatua arvostaville
yli 25 vuoden
kokemuksella. TILAA

UUSIMMAT 
TALO-

KIRJAT

TIKKAseNHArjuN uPeA, 4 MAKuuHuONeeN 
MYYNTIKOHde ON vALMIsTuNuT.

vArAA esITTeLYAIKA TYYLIKKÄÄseeN KOTIIN!

Simon yrittäjillä aktiivista toimintaa

Simossa syksyn kruunaa pe-
rinteiset Nahkiaismarkkinat, 
jotka järjestetään 19.–20.9. 
Luvassa on perinteistä mark-
kinahumua, kilpailuja, Ro-
jal-yhtyeen ja Tarja Tihisen 
musisointia. Tapahtuman 
päätähtenä komeilevat tie-
tenkin makoisat nahkiaiset, 
joita on saatavilla sekä pais-
tettuna että etikkaisina.

Järjestäjinä ovat Sport 
Team Ukkometot ja Simon 
kunta. Mukana on perin-
teiseen tyyliin myös Simon 
Yrittäjäyhdistys myymässä 
lohisoppaa ja lettuja. Lisäksi 
yhdistys vetää tikanheitto- ja 
naulanlyönti kisoja pisteel-

lään. Tapahtumalla on yli 30 
vuoden perinne. Yrittäjäyh-
distys on ollut muutamana 
vuonna mukana järjestämäs-
säkin tapahtumaa. 

Simon Yrittäjien puheen-
johtaja Pertti Ylitalo kertoo, 
että yhdistyksen jäsenlu-
ku on pyörinyt viime vuosi-
na noin 50 jäsenen tienoilla. 
Aktiivinen talkooporukka 
järjestää paikallisten toimi-
joiden kanssa pitkin vuot-
ta erilaisia tapahtumia, 
kuten lapsiperheille suun-
nattua laskiaistapahtumaa, 
nousulohimarkkinoita ja Si-
mopirtillä helmikuussa Kaa-
moksenkaatajais-tansseja. 

Loppuvuodesta vuosikoko-
uksessa yhdistyksellä on ta-
pana laittaa hyvät ruoat ja 
viettää iltaa karaoken sekä 
saunomisen merkeissä.

Simon Yrittäjien yksi vuo-
den juhlavimmista tapah-
tumista on viiden kunnan 
yhteiseen yrittäjäjuhlaan 
osallistuminen. Simo, Ter-
vola, Tornio, Kemi ja 
Keminmaa kokoavat yrittä-
jäyhdistyksensä yhteen, yli 
150 hengen illallistapahtu-
maan. Seuraavaksi on simo-
laisten järjestysvuoro, mikä 
on yhdistykselle valtava, 
mutta mieluinen voiman-
ponnistus.

Ratatie	9
95200	Simo

Simon Yrittäjät ry järjestää joka kevät laskiaistapahtuman, jonka tuotto ohjataan hyvänte-
keväisyyteen. Viime vuonna koululle välineiden hankintaan.

La 19.9. kello 11.30 ja 13.00
Rautalankamusiikkia esittää 

Simon Nahkiaismarkkinat
19.-20.9.2015 klo 11-15 Simon Kesätorilla (Lanssitie)

Paikan Päällä Paistettuja ja etikkanaHkiaisia

• Markkinamyyjiä • Kahvio • Erilaisia kilpailuja 
• Lapsille esim. pomppulinna • Paikalla myös kone-esittelyä 

Markkinat järjestää: Sport Team Ukkometot ja Simon Kunta

Markkinapaikkavaraukset: www.ukkometot.fi / 040 721 5663

Su 20.9. klo 12, 13 ja 14
Esiintyy tähtiartistiruhtinatar

Tarja Tihinen

Rojal
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TuuliWatti kehittää ja rakentaa 
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi








UUdet ikkUnat  
mittatilaUstyönä
Valmistamme ja tarvittaessa asennamme energiatehokkaat  
ii-ikkunat mittatilaustyönä juuri oikeanlaisiksi kotiisi.

Sinua palvelevat 

Jari Puurunen
puh. 040 516 4750

Piritta Oravainen
puh. 0400 901 592

Pohjoissuomalaista ammattitaitoa jo yli 50 vuotta   www.ii-ikkunatjaovet.com

POHJOIS- SuOmalaInen tekIJä

kySy myöS
remOnttI-
raHOItuSta

Iin Micropolis Oy:n uutena 
toimitusjohtajana aloitti 10.8. 
Leena Vuotovesi. Hän on ol-
lut töissä vuodesta 2007 Iin 
kunnalla, joten kunta ja sen 
toimintakulttuuri on tullut 
hyvin tutuksi. Alun perin 
hän tuli kuntaan elinvoima-
palveluihin ja sittemmin 
hän on toiminut taidekeskus 
KulttuuriKauppilan toimin-
nanjohtajana.

- Aikaisemmat tehtäväni 
Iin kunnassa ovat liittyneet 
elinvoimaisuuden kehittämi-
seen, tässä uudessa tehtäväs-
sä sitä samaa tehdään vain 
laajemmasta näkökulmasta. 
Toki on paljon haltuun otet-
tavaakin, Vuotovesi kertoo.

Micropoliksen edeltä-
vä toimitusjohtaja Ari Ala-
tossava aloitti virallisesti 
Iin kunnanjohtajana 1.7. ja 
jäi samalla poissa aikaisem-
mista tehtävistään. Vuotove-
si jatkaa Alatossavan linjaa 
ja uusiutuvat energiat ovat 
edelleen kunnan kärkihank-
keissa.

- Meillä on Suomen huip-
puja uusiutuvan energian 
käytön asiantuntijoita ja ai-
omme myös pysyä kuntana 
yhtenä Suomen vahvimmis-
ta alalla. Tavoitteenamme 
on, että uusiutuvan energi-
an käyttö näkyisi enemmän 
kuntalaisten arjessa ja myös 
yrittäjät lähtisivät hankkei-
siin mukaan.

Suurin haaste tällä hetkel-
lä Iin kunnassa, kuin koko 
maassakin, on saada työl-
lisyys nousuun. Vuotove-
si toivoo erittäin rohkeitakin 
avauksia, miten työpaikko-
ja saataisiin lisättyä. Hän ko-
kee, että Iin kunta on juuri 
sopivan kokoinen kunta toi-
mimaan ketterästi erilaisissa 
pilottihankkeissa.

- Sijainti on erinomainen 

Leena Vuotovesi Iin Micropoliksen johtoon

Työllisyys ja uusiutuvat 
energiat kärkihankkeina

ja lisäksi täällä on erittäin ke-
hitysmyönteinen ilmapiiri. 
Vaikka täällä kunnioitetaan-
kin perinteitä ja historiaa, 
niin silti yrittäjät, kuntalai-
set ja päättäjät ovat rohkeita 
hyppäämään eri kokeiluihin 
ja hienosti puhalletaan yh-
teen hiileen, Vuotovesi ke-
huu.

Filosofian maisteri Lee-
na Vuotovedellä on pitkä ja 
vahva kokemus sekä kan-
sallisesti että kansainväli-
sesti kehittämishankkeiden 
valmistelusta ja toteutukses-

ta. Ennen tuloaan töihin Iin 
kunnalle hän kiersi 15 kun-
nan yhteishankkeessa, jos-
sa tutustui myös Iihin ja sen 
ympäryskuntiin.

Lähialueiden kuntien tun-
temuksen hän katsoo eduk-
si tulevassa työssään. Myös 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
ja BusinessOulun yhteistyö-
kuvioita Vuotovesi odottaa 
innolla.

- Hienoa että meillä on ak-
tiivisia verkostoja, sillä yh-
dessä olemme vahvempia!

Filosofian maisteri Leena Vuotovesi on kulkenut ulkomail-
lakin puhumassa Iin kunnasta. Kuva Anna Saksio.

Työtä luonnosta Iissä -hankkeessa parannetaan Iin työllisyyttä

Lisätietoja yhdistys- ja yritysyhteistyötä sekä 
virkistyskohteiden valinnasta saa 

projektipäällikkö Jenni Miettuselta numerosta 040 147 1045 ja 
työllisyysmahdollisuuksista tietää Lea Aalto p. 050 395 0330.

Kolmivuotinen Työtä luonnosta Iissä -han-
ke käynnistyi heinäkuussa. Hankkeen 
kautta yli 30 työttömällä iiläisellä on mah-
dollisuus työllistyä tehtäviin, joiden tarkoi-
tuksena on kunnostaa Iin alueen luonto- ja 
virkistyskohteita. Kunnostamalla lisätään 
alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuut-

ta. Kohteet valitaan yhteistyössä Iin kun-
nan teknisen toimen ja paikallistoimijoiden 
kesken.

Palkkatuettu työpaikka voi olla kunnas-
sa, yrityksessä tai vaikkapa yhdistyksessä. 
Lisäksi osallistujille tarjotaan työvoimapo-
liittista koulutusta, samoin kuin muitakin 

etenemispolkuja, kuten oppisopimiskoulu-
tuksia, kursseja ja muita aktivointimahdol-
lisuuksia.

Hankkeessa kartoitetaan Iin alueen 
mikroyrityksiä ja niiden mahdollisuuksia 
toimia työllistäjinä. Yhdistyksien, yrittäji-
en ja yritysten verkostoitumista edistetään. 

Yhdistyksille ja yksinyrittäville tarjotaan 
koulutusta, tukea ja valmennusta toimia 
mahdollisina työnantajina ja -ohjaajina. 
Myös yhdistysten valmiutta toimia palve-
luntuottajina tuetaan. 

Rahoittajina ovat Euroopan sosiaalira-
hasto (ESR), valtio ja Iin Kunta. 
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Oppisopimus tarjoaa yritykselle 
mahdollisuuden rekrytoida ja kou-
luttaa uutta työvoimaa tai kehittää 
jo olemassa olevan henkilöstön 
osaamista. Se on joustava tapa 
kouluttaa ammattiin tai hankkia 
yrityksen tarvitsemaa täsmäosaa-
mista. 

Oppisopimuskoulutus hyödyntää 
tehokkaasti työn tarjoamat oppi-
mismahdollisuudet. Oppisopimuk-
sella kouluttaessaan yritys saa 
työyhteisöön uutta osaamista ja
raikkaita ajatuksia. 

Asiantunteva henkilöstömme 
tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja 
henkilöstön kouluttamiseen sekä 
tietoa erilaisista rahoitusmahdolli-
suuksista. 

Ota yhteyttä – tulemme vaikka 
käymään!
 
Oppisopimusyksikkö 
Neuvontapiste Osaajan paikka 
Torikatu 23, 3. kerros, Oulu 
p. 040 141 5320 
oppisopimus@osao.fi 

Yrityksen menestyksen 
tekevät osaavat työntekijät

Nuorten yhteiskuntatakuuseen kuuluva nuorten aikuisten osaamisohjelma on tarkoitettu 
20–29-vuotiaille nuorille, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. 
 
Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma on kohdennettu 30–50-vuotiaille 
aikuisille vailla aiempaa tutkintoa. Osaamisohjelmat tarjoavat käytännönläheisen ja 
joustavan mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Panostamme opintojen 
aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen.  

Ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja www.osao.fi/osaamisohjelmat 

 

Siian syyspyynti Iijoella
vain kalastuskuntien 

poikkeusluvalla 

Patopyytäjät osallistuttava 
mädinhankintaan!
Lippomiehet myös 

saalisilmoitusvelvollisus! 

Todetut laiminlyönnit 
voivat aiheuttaa 
pyyntioikeuden 
menettämisen 

Lisätietoja 
kala@ii.fi  

www.kalaaiista.fi

Kotimaista energiaa - www.vapo.fi

Korjauta kattosi hyvän 
sään aikana. 

•  Kostunut välikatto voi käydä kalliiksi.
•  Vaihda varttikatto ennen vuoden- 

vaihdetta – purkutyö kallistuu!
•  Katto jopa 2 päivässä!
•  Kysy meiltä rahoituksesta.

Puh. 08 2377 9501

VINKKI SÄÄSTÖ-
KUURIIN, SOITA 
KATTOLUURIIN:

Paikalliset 
pojat! 

laaturemontti.fiOulun yksikkö  

IIN KEMIKALIO-
TEKSTIILI JA 

LUONTAISTUOTE
Haminantie 8, Ii
Puh. 08 8173 360

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


