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jakelu talouksiin ja
yrityksiin iissä ja
kuivaniemellä.

ELO-SYYSKUU 2/2016

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

Iin Yrittäjät ry:n 50 v. juhlapäivän merkeissä

Iin torilla Syystapahtuma/toripäivä
Suomalaisen Yrittäjän päivänä ma 5.9. klo 15-18.

Katso tarkemmin ilmoitus
tämän lehden sivulta 3.

Mukavasti

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

www.arvokovaoy.fi

Vapaalle
Kestävästi

Töihin
Valikoimaamme
kuuluvat Sievin
ammatti- ja turvajalkineet sekä Sievin
vapaa-ajan mallisto.
Tervetuloa!

ROOSA NAUHA -KORU
Design Kirsti Doukas

Hopea, pinkki zirkonia
kaulakoru 119,korvakorut 129,-

Huom!
Iin Taksiaseman uusi numero

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

0200 81 000

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

www.iinjh.fi
www.pohjanteko.fi

Tervetuloa aurinkoiseen
Merihelmeen

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy
Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

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

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

Monipuolista palvelua:
Jäteastioiden
tyhjennys
Roskalavojen
vuokraus/tyhjennys

Nosturiauto työt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Viemärien sulatus
Pihojen/tiealueiden
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset
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Puheenjohtajan palsta:

Iin Yrittäjät 50 vuotta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään
elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa
Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on
yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Lähes kaikki suomalaisyritykset
ovat pieniä tai keskisuuria. Pien- ja
keskisuuria yrityksiä niistä on 99,8
prosenttia ja joista mikroyrityksiä (alle
10 henkilöä) 93 prosenttia. Ne ovat
luoneet uudet työpaikat viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, ja niihin myös tulevat työpaikat syntyvät.
Yli puolet Suomen työnantajayrityksistä on Suomen Yrittäjien jäseniä.
Suomen hallitus keskustelee työllisyyspaketista ja kilpailukykysopimuksesta työmarkkinajärjestöjen kanssa.
Erikoista on, että Suomen Yrittäjiä ei
kutsuttu keskusteluun. SY kuitenkin
osallistuu siihen julkaisemalla kymmenen kohdan kasvuteesit. Keskeisin
niistä on työllistäminen ja sen esteiden
poisto. Tarkemmin kaikkiin teeseihein

Markku Koskela

voi tutustua SY:n sivustoilla.
Iin Yrittäjät ovat jäseniltään miltei
kokonaan mikroyrityksiä. Jäsenmäärä
on tällä hetkellä 110. Iin elinkeino-ohjelman 2014 - 2018 päivityksestä ilmenee, että Oulun seudulla yritysten
liikevaihdon kehitys on kokonaisuutena ollut hienoisessa laskussa ja vain
rakennusteollisuus sekä informaatioja viestintäala ovat pystyneet kasvattamaan liiketoimintaansa edelliseen
vuoteen nähtynä.
Vastaavasti iiläisten yritysten liikevaihto on kehittynyt noususuuntaisesti. Iiläiset yritykset ovat pystyneet
vastaamaan taantuman tuomaan muutokseen keskimääräistä paremmin. Jotta olemassa olevien yritysten kasvu
jatkuisi, tulee kunnan osaltaan pystyä
vastaamaan nykyisten yritysten tarpeisiin niiltä osin mikä koskettaa kunnan
vaikutuspiirissä olevia asioita. Kunnan päätösten ja toimenpiteiden tulee
tukea Iissä toimivien yritysten kasvua.
Ensi keväänä pidetään kunnallisvaalit
ja toivottavasti saamme valtuutetuik-

si paljon yrittäjähenkisiä ehdokkaita
puoluekantaan katsomatta.
Yrittäjien tulee myös muistaa palvelujen käyttäjät. Vain tarpeeksi hyvällä
laadulla, tuotteilla ja palvelulla voimme tarjota kuluttajille niitä palveluja
joita he käyttävät. Iin Yrittäjät pyrkivät
jatkossakin tuomaan esille jäsenyrityksiä ja miten käytetty palvelu tuottaa
kuntaan verovaroja.
Puheenjohtajana haluan kiittää
kaikkia henkilöitä, yhdistyksiä, yhteisöjä ja yrityksiä, jotka ovat käyttäneet
paikallisten yrittäjien palveluja ja tuotteita sekä edesauttaneet heidän elinkeinoaan. Toivottavasti myös jatkossa
voimme tuottaa palvelujamme kaikkien kuluttajien käytettäväksi ja samalla kertyneillä verovaroilla kunnan ja
kuntayhteisöjen tarjoamien toimintojen kautta hyvinvoinnin takaamiseksi.

Markku Koskela
puheenjohtaja
Iin Yrittäjät ry

Iissä yrittäjyyskasvatusta annettu
lukiossa jo vuosien ajan
Viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana, Iin yritysmaailma sekä yrittäjät ovat kokeneet ja kohdanneet
nousuja ja laskuja. On ollut asioita,
jotka ovat herättäneet taistelutahdon ajaa yrittäjien asiaa yhdessä.
Aktiivinen yrittäjäyhdistys kokoaa yrittäjät yhteen, aikaansaa aktiivisuutta kunnassa, kouluttaa ja
tiedottaa. Yrittäjäyhdistyksellä on
usein merkittävä rooli erityisesti yrityksen alkutaipaleella tarjoten
tärkeää ”vertaistukea” yrittäjälle.
Yrityksen taustalla on aina yrittäjä,
jonka panos yrityksen menestykseen ja kehittymiseen on ratkaisevan tärkeä.
Pohdin mitä itselleni tulee mieleen sanasta yrittäjyys. Ensimmäisenä tuli mieleen vapaus, sitten
vastuu omasta ja toisten elannosta, riskin ottaminen, onnistuminen,
epäonnistuminen, virheistä oppiminen, pitkät työpäivät, luovuus,
kehittäminen, sopeutuminen ja elämäntapa.
Yrittäjyyden perinteisenä perimmäisenä tarkoituksena on pidetty
voiton tavoittelua liiketoiminnan

harjoittamisen ja yrityksen perustamisen avulla. Yrittäjyyttä voidaan
katsoa ja määritellä myös paljon
laajemmin. Kirjallisuudessa yrittäjyyden voidaan nähdä koostuvan
omaehtoisesta-, ulkoisesta- ja sisäisestä yrittäjyydestä. (Ristimäki,
2004).
Sisäisellä yrittäjyydellä kuvataan jonkun yksilön asennetta ja
tapaa toimia, jolloin ihminen suhtautuu työhönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti
kuin, jos työpaikkana olisi hänen
itse omistamansa yritys.

Yrittäjyyskasvatuksen
merkitys
Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden arvostus on selvästi lisääntynyt
yhteiskunnassamme. Nykyään ymmärretään entistä paremmin, mikä
merkitys yrityksillä on työllistäjinä
ja veronmaksajina ja hyvinvointivaltion rahoittajina. Ymmärretään,
että uudet työpaikat syntyvät yrityksiin.
Suomessa yrittäjyysaste (yrit-

täjien osuus työvoimasta) on ollut hienoisessa kasvussa ja on nyt
noin kymmenen prosenttia. Se on
kuitenkin matalampi kuin EUmaissa keskimäärin, mutta korkeampi kuin Ruotsissa, Tanskassa
ja Saksassa. Yrittäjyysasteen kasvu selittynee yrittäjyyden arvostuksen kasvulla, mutta myös
suurirtisanomisten jälkeisellä startup yritys-buumilla. Nykyään myös
korkeakoulututkinnon suorittaneet
enenevässä määrin näkevät tulevaisuutensa yrittäjinä.
Täällä Iissä yrittäjyyskasvatusta on annettu lukiossa jo vuosien
ajan. Ilokseni sain myös todeta, että
alakoulussakin on asiassa menty
eteenpäin, kun viidesluokkalainen
tyttöni esitteli valinnaisainetarjontaa, joista yksi kurssi oli nimeltään
yrittäjyys. On tärkeää, että yrittäjyyskasvatusta annetaan opintojen
kaikilla tasoilla. Voi olla, että opiskelua ”pakkopullana” pitävä oppilas löytää elämäntehtävänsä ja
tulevaisuutensa yrittäjänä. Moni
saa kipinän yrittämiseen kotoa, niin
kuin monessa muussakin asiassa.

Usein yrittäjäperheen lapsista tulee
yrittäjiä tai ”ei ainakaan yrittäjiä”.

Mitä kunta voi
tehdä yrittäjyyden eteen?
Kunnan rooli on ennen kaikkea
luoda puitteita alkaville yrityksille, yritystoiminnan kehittymiselle
ja yritysten kasvulle. Kunnan asukasmäärän kasvu tuo automaattisesti lisäkysyntää paikallisille
yrityksille. Kunnan omien toimenpiteiden ja linjausten vaikutukset
voivat olla kerrannaisvaikutuksiltaan merkittäviä Iin aluetalouteen
ja alueen yrityksiin, tästä esimerkkinä kunnan kiinteistöjen lämmittäminen öljyn sijaan paikallisella
energialla. Kunta voi päätöksillään
osoittaa arvostusta yrittäjyydelle ja
edesauttaa yritysmyönteisen ilmapiirin kehittymistä. Toisaalta kunta
voi olla aktiivinen yrittäjyyskasvatuksen saralla.
Aihe on nyt hyvin ajankohtainen; Iin kunnan elinkeino-ohjelman
päivitystyö, jossa linjataan elinkeinojen kehittämisen painopisteitä ja

linjauksia tuleville vuosille, on parhaillaan tulossa poliittiseen käsittelyyn.
Haluan toivottaa merkkipäivää
viettävälle Iin Yrittäjäyhdistykselle, sen jäsenille ja vastuunkantajille
paljon onnea ja menestystä tuleville
vuosille! Yrittäjämäisellä asenteella
pärjää elämässä eteenpäin.

Johannes Tuomela
Iin kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
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Iin yrittäjät - toimintaa s. 5
Asiakas arvostaa rauhallista ympäristöä s. 6
Uusi Kahvila-konditoria Aada avaa ovensa s. 7
Uusin yritysbarometri -rakentaminen,
palvelut ja teollisuus kasvussa s. 7
Pienkonekorjaamo iiläisten tarpeeseen s. 8
Yrittäminen ja asuminen nivoutuvat mukavasti iissä s. 9
Leppoisaa menoa Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla s. 10

Yrittäjyyden tukeminen on kaikkien etu s. 10
Avoimet ovat päiväkoti Onnimannissa s. 11
Yrityspedagogiikka osana opetusta ja esiopetusta s. 11
Iin merellisyyttä hyödynnetään
elinkeino-ohjelmassa s. 12
Markkinat Iin Wanhassa Haminassa ja
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Paikallisuutta tuetaan
Iiläisen yrityksen sertifikaatilla
On jokaisen kuntalaisen etu,
että paikalliset palvelut ja niiden tarjoajat voivat hyvin.
Paikallista elinkeinoelämää,
työllisyyttä ja ympäristön hyvinvointia halutaan olla tukemassa ”Iiläinen sertifikaatti
yrittäjälle” -kampanjan keinoin.
- Tavoitteena on yhteisöllisyys ja rikkaampi kuntaelämä sekä tietoisuuden kasvu
paikallisuuden ja ympäristön puolesta, kertoo Iin Yrittäjien puheenjohtaja Markku
Koskela.
Iin Micropolis ja Iin Yrittäjät ry ovat yhdessä raken-

taneet sertifikaattia, joka
kannustaisi yrittäjiä, kuntaa ja
myös kuntalaisia käyttämään
paikallisia palveluita samalla kun kohennetaan ympäristön tilaa.
Suomen Yrittäjien jäsenyritykset ovat oikeutettuja
sertifikaattiin, jos se täyttää kriteerit paikallisuuteen
ja ympäristöön liittyen. Tärkeintä on, että yrityksen kotitai toimipaikka on Iissä ja se
työllistää iiläisiä. Lisäksi yrittäjä sitoutuu ympäristölupaukseen siitä, että se huomioi
toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.

- Ympäristölupaus voi tarkoittaa myös pientäkin tekoa,
vaikkapa toimitilan ikkunoiden tiivisteiden vaihtoa paremmin eristäviin tai vaikka
öljylämmityksen korvaamista maalämmöllä. Esimerkiksi
autoilijat voivat lupautua ajamaan säästelevästi. Ratkaisut
ovat taloudellisia myös yrityksen kannalta, Koskela kertoo.

Tarjouskampanjoita
Facebookissa
Yritys voi hakea sertifikaattia netissä ja yrittäjäyhdistyk-

Iin Apteekki

Laurintie 2, 91100 Ii
Puh. 045 1476600
Aukioloajat: ma-pe 9:00-18:00, la 9:00-14:00

www.iinapteekki.fi

sessä päätetään sertifioitavat
yritykset. Sertifiointia voidaan hyödyntää markkinoinnissa esimerkiksi nettisivuilla
tai liiketiloissaan. Lisäksi Facebookkiin tulee paikallisia
palveluita esittelevä sivu, jossa kampanjoidaan ”hullut
päivät”-tyyliin ja yritykset
voivat sitä kautta tehdä tarjouksia kuluttajille.
Sertifikaatti on tarkoitus
lanseerata syksyn 2016 aikana, jolloin selviää tarkemmin
kuinka työ käytännössä etenee.

Yrittäjien tarinat esille
Miksi Iin Puu ja Metallituote Tmi:n
Risto Väyrynen voi olla tyytyväinen
uravalintaansa? Mikä nostaa hymyn
Lea Aallon kasvoille, kun hän palvelee Kulta Aalto Ky -liikkeessä asiakkaitaan? Millainen elämänkokemus
innosti Henri Tuomelan jo nuorena
miehenä perustamaan yrityksensä
Iin Rengastyön?
Iiläisen yrityksen sertifikaatin tiimoilta perustettavalla Facebook-sivustolla saadaan vastauksia muun
muassa näihin kysymyksiin. Siellä
esitellään paikallisten yrittäjien tarinoita – tarinoita matkasta kuinka tul-

la alansa osaajaksi sekä pitkän uran
salaisuuksista.
Tarinoiden kirjoittajana on Valtteri Paakki, joka opiskelee tällä hetkellä kolmatta vuotta Iin lukiossa.
Hän oli kesällä kolme viikkoa töissä
Iin Micropoliksella ja pääsi sinä aikana haastattelemaan useita yrittäjiä aiheen tiimoilta.
- Juttelimme yrittäjyydestä ja
omista kokemuksista elämäntavan
valinnan taustalla. Useiden kanssa
keskustelimme myös ympäristöasioista, Paakki kertoo.
Paakki sai hyvää palautetta työ-

otteensa ansioista sekä Iin Micropolikselta että useilta yrittäjiltä.
Nuorukainen oli selkeästi myös motivoitunut tehtäväänsä.
- Tämä oli kyllä unelmaduuni itselleni, sillä olen todella kiinnostunut
politiikasta ja sitä myötä myös yrittäjyydestä.
- Kunnallispolitiikassakin on tuiki tärkeää pitää paikallisen yrittäjyyden puolia, sillä yritykset työllistävät
ja tuovat verorahoja kunnalle. Paikallisia palveluita käyttämällä tukee
myös paikallista hyvinvointia, Paakki toteaa

Iin kunnan ja Yrittäjien
yhteinen Suomen
lipun nosto salkoon
klo 8 kunnanvirastolla.

Iin Yrittäjät ry:n
syyskokous
ke 23.11.2016 klo 18
Iin Mikropoliksessa
Käsitellään sääntöjen
mukaiset asiat.
Tervetuloa!

Iin Yrittäjät ry:n 50 v juhlapäivän merkeissä

Iin torilla

Syystapahtuma/toripäivä

Suomalaisen Yrittäjän päivänä ma 5.9. klo 15-18.
Puhe
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava ja
Iin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja
Markku Koskela.
Musiikkia Jore Siltala
Tarjotaan pullakahvit ja saatavana ilmapalloja.
Paikallisten yritysten esittely- ja myyntipisteitä.
Tervetuloa!
Iin Yrittäjät ry. Mukana tapahtumassa Iin kunta.

Yrittäjät kantavat Suomea s. 14
Aidosti yrittäjän arjessa s. 14
#EiKiu100 -kampanja haastaa mukaan s. 14
Iin seurakunnan sivu s. 15
-”Syksyn satoa”
-Nuorisotyönohjaaja viihtyy iin seurakunnassa
-Laulun ja soiton syyskuu Iissä

Yli-Iin Sivuapteekki
Kirkkokuja 3 A 3, 91200 Yli- Ii
Puh. 045 1484100
Aukioloajat: ma-pe 9:00-16:30

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

Kotihoito Pia Viitala Oy

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

Iin Päiväkoti Iitula
Iin päiväkoti Iitula on nyt
28-paikkainen yksityinen päiväkoti.
Iitula tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä
varhaiskasvatuspalvelua lapsiperheille.

Kysy rohkeasti
vapautuvia hoitopaikkoja!
Kauppatie 8, 91100 Ii | puh. 0503737774
sähköposti: iitula@iitula.fi | kotisivu: www.iitula.fi
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Iin Yrittäjillä toimintaa 50 vuotta

Toritapahtumassa viihdyttää musiikillaan Jore Siltala, joka oli
myös mukana edellisessä vastaavassa tapahtumassa.

Yrittäjien toritapahtumassa jaetaan ilmapalloja, jotka olivat suosittuja myös kaksi vuotta sitten, vastaavassa toritapahtumassa.

Iin Yrittäjät tarjoavat pullakahvit 50-vuotisjuhlan kunniaksi 5.9. toritapahtumassa. Kuva edellisestä tapahtumasta.

Iin Yrittäjien nykyisin ainoa elossa oleva perustajajäsen Lauri
Kurttila kiittämässä yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa huomionosoitusten saajien puolesta. Taustalla silloinen Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, kauppaneuvos Eero Lehti.

Iin Yrittäjillä ry on meneillään
50-vuotisjuhlavuosi.
Normaalin ja sääntömääräisen
toiminnan lisäksi toimintaa
ovat värittäneet 50-vuotisjuhlatapahtumien suunnittelu ja
niiden etukäteisjärjestelyt.
Kaikille avoimeen ja maksuttomaan toritapahtumaan
voi osallistua Iin torilla maanantaina 5.9. kello 15-18.
Päivämäärä on osuva, sillä
samana päivänä vietetään virallista liputuspäivää – Valtakunnallista Yrittäjän päivää.
Yleisölle tarjotaan pullakahvit, lapsille jaetaan ilmapalloja ja yleisöä viihdyttää
kitaroineen musiikin monitoimitaitaja Jore Siltala. Puheita pitävät kunnanjohtaja
Ari Alatossava ja yrittäjien
puheenjohtaja Markku Koskela. Iin Yrittäjien jäsenet ovat

tervetulleita esittelemään toimintaansa ja myymään tuotteitansa.
Yrittäjän päivästä on tullut
kansallinen juhlapäivä, jota
vietetään 5. syyskuuta. Pääjuhla on Finlandiatalolla, jossa samalla vietetään Suomen
Yrittäjien
20-vuotisjuhlaa.
Juhlapuheen pitää tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Tapahtumaa juhlitaan monin eri tavoin ympäri maan
– kouluissa ja oppilaitoksissa, yrityksissä, työpaikoilla ja
järjestöissä. Yrittäjän päivänä nostetaan Suomen lippu
salkoon. Päivä otettiin almanakkaan merkkipäiväksi ja liputuspäiväksi vuonna 2010.
Varsinainen Iin Yrittäjien
50-vuotisjuhla on lauantaina
3.9. Iin Micropoliksella. Juhlapuhujaksi saapuu Suomen

Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Ohjelmassa
on muun muassa Iin Vuoden
Yrittäjän ja Vuoden Nuoren
yrittäjän palkitseminen sekä
Vuoden työllistäjän huomioiminen.
Perustajajäsentä
Lauri Kurttilaa ja entisiä puheenjohtajia muistetaan sekä
jaetaan yrittäjäristejä ansioituneille yrittäjille. Musiikkia esittää Iin Mieslaulajat ja
lausuntaesityksiä on luvassa
Kansalaisopiston lausuntapiiriläisiltä. Toimintakatsauksen
esittää aikaisempi puheenjohtaja ja nykyinen hallituksen
jäsen Väinö Klasila. Varsinainen yhdistyksen historiikki
valmistuu myöhemmin Pentti Puolakan kokoamana.

Heimo Turunen

Iin Yrittäjien 40-vuotisjuhlaa vietettiin joulukuun alussa 2006 Valtarin koululla. Kuvassa juhlayleisöä.

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

www.siivoushullu.com
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Muisteloita yrittäjäyhdistyksen alkuajoilta
Iin Yrittäjät ry perustettiin
17.2.1966. Perustamisen puuhamies oli kauppias Lauri
Kurttila, joka nyt 88 vuoden
korkeasta iästään huolimatta jaksaa yhä muistella yhdistyksen toimintaa.
Kurttilan mukaan aikoinaan tarve yhteiseen yhdistystoimintaan johtui siitä,
kun kunnan ja yrittäjien välille haluttiin joustavat ja toimivat suhteet. Yrittäjät halusivat
jakaa tietoa kunnalle ja kuntalaisille yritystoiminnan ja yhteistyön parantamiseksi.
- Toisena tavoitteena oli
yrittäjien tutustuminen toisiinsa, jotta he voisivat olla
enemmän tekemisissä toistensa kanssa. Yrittäjien keskinäisen kateuden toivottiin
yhdistystoiminnan johdosta vähenevän, kuten tapahtuikin, eläkkeellä oleva
yrittäjäpariskunta Ulla ja
Lauri Kurttila toteavat.
Yhdistyksen
perustamiskokous
pidettiin
Iin
Osuuspankin tilassa, johon
saapuivat kaikki hänen kutsumansa yrittäjät. Niinpä yhdistystoiminta saatiin jalalle,
ja yhdistyksen perustajajäseniä olivat kauppias Lauri
Kurttilan lisäksi johtaja Vilppu Alamäki, kauppias Eero
Laitinen, johtaja Martti Jurvakainen, kauppias Iisa Kinnunen, kauppias Alli Laitinen ja
kauppias Niilo Skantz.
Kurttila toimi yrittäjien
ensimmäisenä puheenjohtajana aina vuoden 1982 loppuun saakka. Samaan aikaan
yhdistys liittyi Suomen Yrittäjäin Keskusliiton jäseneksi (nykyisin Suomen Yrittäjät
ry). Vuoden Yrittäjiä alettiin
palkita vuodesta 1983 alkaen.

Sukujuuret
yritysmaailmassa
Lauri Kurttila perusti 1954 Iin
Urheilu ja Kone -nimisen yrityksen. Liike myi sekä liikuntavälineitä että kodinkoneita

Iin Yrittäjien perustajajäsen,
88-vuotias Lauri Kurttila viettää eläkepäiviään Iin keskustan kodissaan yhdessä
yrittäjävaimonsa Ullan kanssa,
joille yhteistä taivalta on kertynyt jo noin 60 vuotta.

Iskikö
syysasennus?

Katto 2 päivässä,
todistetusti laatutyönä!
• Alan ensimmäinen
laatusertifikaatti Suomessa
• Asentajina paikalliset pojat
• Pellit, kourut ja tikkaat
suoraan tehtaalta
• Markkinoiden ainoa
ruostumaton kouru

SOITA

08 2377 9501

Oulun yksikkö

www.laaturemontti.fi

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

ja liike työllisti viisi pätevää ja
reipasta työntekijää.
Lauri Kurttilan puoliso,
Ulla Kurttila, tuurasi useinkin kesäaikana miestään,
joka oli niin kunnan, seurakunnan kuin urheiluseuran
toiminnoissa aktiivisesti mukana. Hän oli Pohjois-Suomen Pyöräkauppiaiden liiton
puheenjohtajana 1962-1972,
Iin Urheilijoiden toiminnanjohtajana ja puheenjohtajana,
Iin Pesäpalloilijoiden valmentajana, Iin seurakunnan
nuorisokerho-ohjaajana ja Iin
yhteiskoulun liikunnanopettajana monen muun luottamustoimen lisäksi.
- Liikunta ja nuorisotyö
ovat olleet minulle hyvin tärkeitä asioita. Matkailusta tuli
mielenkiintoinen lomailutapa hieman myöhemmin. Olin

ulkomailla eri puolilla maailmaa pitempiäkin aikoja.
Kesät tuli vietettyä mökillä,
Lauri Kurttila muistelee.
Hän on paljasjalkainen iiläinen ja sukujuuret ovat
yritysmaailmassa.
Hänen
isällään oli pajaliike, pyörä- ja
autokorjaamo, joissa Laurikin
pääsi nuorukaisena työnmakuun.
Laurin vaimo, Ulla Kurttila, on syntynyt Ylitorniolla,
josta hän hakeutui opiskelemaan terveydenhoitajaksi
Ouluun. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli muun
muassa sekä neuvolatyössä
että kouluterveydenhoitajana
ja kansalaiskoulussa lastenhoidon ja ensiavun opettajana. Perheeseen syntyi kaksi
tytärtä ja aikuisia lastenlapsiakin on kolme. Ullakin ha-

keutui ajan oloon yrittäjäksi.
- 1986 perustin Iin palvelukodin
kuntoutuville
mielenterveyspotilaille.
Yrittäjänä olin 72-vuotiaaksi saakka. Viimeiset 12 vuotta olen ollut eläkkeellä, kertoo
84-vuotias Ulla, joka tätä nykyä asustelee Kirkkopuiston
tuntumassa sijaitsevassa rivitaloasunnossa yhdessä miehensä kanssa
- Elämämme on ollut hyvin työntäyteistä, kun lauantaitkin piti olla töissä.
Maailmanmeno näyttää nykyisin niin toivottomalta. On
terrorismia ja rikollisuutta.
Rosvot saatiin ennen aikaan
heti kiinni, toista se on nykyisin, Lauri Kurttila tuumailee.

Rauni Räisänen

Iin Yrittäjät - toimintaa 50 vuotta

Iin Yrittäjien hallitus pohti torstaina 25.8. pitämässään kokouksessa 50-vuotisjuhlajärjestelyjä sekä kaikille suunnattua yleisö toritapahtumaa. Kuvassa Joona Österberg, Anna Turtinen, Riitta Paakkola, Risto Väyrynen, Heikki Helekoski, Oiva Takarautio, Eero Tuomela, Väinö Klasila ja Markku Koskela.

Palo-ovet
Liukuovet
Karmiovet
CE-merkityt

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

- vannesahan terät
- sirkkelin terien teroitus
- hakkurinterien huolto

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

• Vesikourut ja syöksyt
• Tikkaat
• Lumiesteet
• Kattosillat

Puh. 040 547 1562 / Takarautio

ut
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Oikea kumppani yritystoiminnan kehittämisessä.
Yrittäjän ammattitutkinto
Esimieskoulutukset
Taloushallinnon koulutukset
Yrittäjän oppisopimus
Kysy lisää p. 044 3120 777, rehtori Eero Pentti

PSK-Aikuisopisto, Kansankatu 47 B, 3 krs., 90100 Oulu, www.psk.fi

Parturi-kampaaja Inka Laurilan työtilat on remontoitu viihtyisään piharakennukseen.

Asiakas arvostaa
rauhallista ympäristöä
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

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

Avoinna: ma-pe 9-17, la(08)
9-13
8176 050, 045 312 5755

•
•

• korjaamopalvelut
• hydrauliikkaletkut
• autotarvikkeet
• työkalut
• korjaamopalvelut

• öljynvaihdot aikaa

varaamatta
• työkalut
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
hydrauliikkaletkut • öljynvaihdot aikaa
• autotarvikkeet
•
työkalut
varaamatta untauslaitteet. Pyydä tarjous!
änsu
pyör
3D
!
• korjaamopalvelut
•
hydrauliikkaletkut
• öljynvaihdot aikaa
UUTUUS
• hydrauliikkaletkut
öljynvaihdot
• autotarvikkeet
• työkalut
varaamatta
renkaat
kaikille
teille
!
ous
uuntauslaitteet. Pyydä tarj

S! 3D pyöräns

us!

ä tarjo
UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyyd

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

Tammikuun alussa Inka
Laurila aloitti uutena kampaamoyrittäjänä Iissä. Häntä
jännitti kovasti, sillä liiketilat
päätettiin järjestää hieman sivummalle Iin keskustasta:
Alarannalle kotitontille. Parturi-kampaamo Tangon tilat
on nyt otettu käyttöön yrittäjän kotitalon piharakennuksessa.
- Totta kai minua jännitti
miten asiakkaat löytävät tänne ja onko tilat liian syrjässä.
Mutta hyvin väki on löytänyt
tänne ja osa on jopa kiitellyt
tilojen yksityisyyttä. Rauhallinen paikka myös tekee
kampaamotilanteesta rentouttavan asiakkaalle. Täällä
pystyn täysin keskittymään
asiakkaaseen kun ei ole ohikulkijoita. Ja eipä ole pitkä
työmatka pihan toiselle puolelle. Aloittavalle yrittäjälle
tilaratkaisu omalle kotitontille oli helppo siksi, ettei tule
suuria kustannuksia vuok-

rista, Laurila kertoo ja jatkaa:
- Minulle oli selvitetty että
tavallisesti tuoreella yrittäjällä menee vuosi tai parikin
ennen kuin toiminta asettuu uomiinsa ja asiakaskunta alkaa löytyä. Joten siihen
nähden olen ollut todella positiivisesti yllättynyt.
Lähes koko ikänsä Iissä
asunut Inka Laurila on ehtinyt hieman seilata Kemin ja
Oulun väliäkin, ja eri alojen
kokeilemisen jälkeen päätyi
parturikampaamokouluun
Kemiin. Alusta asti hänelle oli selvää, että alalla päädytään lähes poikkeuksetta
yrittäjän rooliin.
- Enemmänkin kysymys
oli ajoituksesta. Koulun jälkeen aloin odottaa ensimmäistä lasta ja pari vuotta
sitten saimme liiketilat jo
valmiiksi. Sitten aloin odottaa toista lasta, joten yrityksen aloittaminen viivästyi
jälleen. Tämä on ollut sel-

Kisatie 1, 91100 Ii. Puh. 040 158 7000

AVOIMET OVET VALTON KOTONA
LAUANTAINA 3.9. kello 13.00-16.00
Tervetuloa tutustumaan Valto Pernun kotipiiriin ja taiteeseen
Iin Asematie 319. Kahvitarjoilu

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

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

Eri alojen kokeilemisen jälkeen Inka Laurila päätyi parturikampaamokouluun
Kemiin. Alusta asti hänelle oli selvää,
että alalla päädytään lähes poikkeuksetta yrittäjän rooliin.

lainen hidas prosessi, mutta
odotusaikoina olen ehtinyt
muun muassa käydä yrittäjäkoulutuksissa ja suunnitella toimintaa tarkasti myös
Oulunkaaren yritysneuvojan
avustuksella, Laurila toteaa.
Perheessäkin on yrittäjähenkisyyttä, sillä Laurilan
oma isä on yrittäjänä ITalalla. Lisäksi tukiverkosto
hänellä on paikallisen yrittäjäyhdistyksen rivijäsenenä.
- Toivon että yrittäjäyhdistyksestä saa kanssakäymistä samanhenkisiltä ihmisiltä
ja mahdollisesti vertaistukea.
Tulevaisuudessa voisi myös
ajatella yhteistyötä eri yrityksien kanssa.
- Suuri kiitos lähipiirille ja
erityisesti perheelle kannustuksesta ja tuesta. Se on ollut
äärimmäisen tärkeää!

Jenny Kärki
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ASIANAJAJA
Markku Koskela
varatuomari, kaupanvahvistaja
Haminantie 14 C 1, 91100 Ii

Puh. 040 5297 697
Vene- ja pienkonekorjaamo

Puh. 050 4634 2227
Leipojantie 2, Ii
www.facebook.com/NorthMotorsOy

IIN PUU- JA METALLITUOTE

HirsiHirsirakennukset
ennuksia
jarak
jäteastiakatokset
asiakkaan
myösedulliseen
lin mukaan
malsyyshintaan

Uusi yrittäjä Mari-Susanna Kaan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi maistelemaan sussasulavista herkuista ja kahvista tunnelmalliseen kahvila-konditoria Aadaan.

Uusi Kahvila-konditoria
Aada avaa ovensa
Pari vuotta sitten Iihin muuttanut Mari-Susanna Kaan
toteutti pitkäaikaisen haaveensa kahvila-konditorian
perustamisesta. Hän on etsinyt pitkään sopivia liiketiloja, kunnes sellainen löytyi
muutama kuukausi sitten.
Kahvila-konditoria
Aada
avaa ovensa ensimmäinen
päivä syyskuuta kello 9.30.
- Olemme kunnostaneet
Kahvila-konditoria Aadan
tilat R-kioskin taakse Haminantie kuuteen. Sopivat tilat
löytyivät entisen Kömmänän
tiloista, yrittäjä Kaan kertoo.
- Viime viikkojen aikana
94 neliön suuruinen liiketila on kunnostettu kokonaan.
Nyt meillä on tarpeenmukainen keittiö, henkilökunnan

sosiaali- ja toimistotilat sekä
varsinainen kahvila-konditoriapuoli. Lapsiasiakkaiden
tarpeita silmällä pitäen olemme saaneet järjestettyä leikkihuoneenkin lapsukaisille.
Istumapaikkoja kahvilassa
on kuudelletoista henkilölle.
Mari-Susanna Kaan kertoo olleensa vuoden verran
työttömänä ennen yrittäjyyttään.
- Koska tähän aikaan on
hyvin vaikea saada työtä,
päätin toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni omasta yrityksestä. Minulla on ollut jo
vuodesta 2006 lähtien toiminimi. Lisäksi olen opiskellut
kahvila- ja pitseriapainotteisen ravitsemustyöntekijän
ammatin, Kaan selvittää yri-

tysideansa taustoista.
Yrittäjä
haluaa
palvella
kahvila-konditoria-asiakkaiden
lisäksi
pikkunälkäisiäkin ranskanperuna- ja salaattiannoksilla,
täytetyillä paniineilla, kroisanteilla ja täyterullilla. Pitopalveluasiakkaille hän voi
valmistaa tilauksesta täyte- ja voileipäkakkuja sekä
muita leivonnaisia. Kaikki
leivonnaiset ovat yrittäjän
itse valmistamia.
- Olen saanut hyvin paljon myönteistä palautetta
kahvila-konditorialiikkeeni
perustamisesta, ja sen takia
olenkin avaamassa liikkeen
hyvillä mielin. Iissä ei ole
toista vastaavaa liikettä ollenkaan, hän toteaa.

• hirsirakennukset • piharakennukset
• jäteastiakatokset

www.kevythirsi.fi
Veistämöntie 57, Ii, puh. 044 058 4694

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

Kaan aikoo alkuun pyörittää Kahvila-konditoria Aadaa omin voimin. Tarpeen
mukaan hän saa apua aikuisilta ja aikuistuvilta lapsiltaan.
Kahvilakonditoria
Aada on auki arkisin 9.30 17.30. Lauantaisin liike on
auki 9 - 15.
- Toivottavasti iiläiset
tulevat tutustumaan Aadan tiloihin ja palveluihin.
Avajaisviikonlopun
aikana käyneiden kesken arvon
täytekakun, jonka toimitan
asiakkaan toivomana ajankohtana, yrittäjä Mari-Susanna Kaan lupaa.

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

Rauni Räisänen

Uusin yritysbarometri -rakentaminen, palvelut ja teollisuus kasvussa
Talenomin uusimman yritysbarometrin mukaan pk-sektorin liikevaihto on supistunut 1,7 % vuodentakaisesta tammi-kesäkuussa 2016.
Toimialoittain
rakentaminen, palvelut ja teollisuus
ovat kasvussa, kun taas
kauppa on pakkasella. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla
palveluiden liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 5,3 %

ja teollisuuden 3,6%. Kovinta
kasvu oli kesäkuussa. Myös
rakentamisessa liikevaihto
kasvoi 5,4%. Sen sijaan kauppa supistui 2,6%.
Talenomin toimitusjohtaja Harri Tahkolan mukaan

kuluttajien luottamuksen palautuminen on ollut vahvaa
viime kuukausina ja tämä
on synnyttänyt palveluiden
kasvuun selkeän positiivisen
trendin.
- Toinen ehdoton valo-

pilkku barometrissa on teollisuuden positiivinen pylväs
pitkään, pitkään aikaan.
Pk-sektorin
teollisuusyrityksetkin ovat päässeet jo
orastavaan vauhtiin, sanoo
Tahkola.

Tahkolan mukaan kiky-sopimus ja hallituksen
lupaamat
veroalennukset
näyttävät palauttaneen kansalaisten uskoa tulevaan.
Yritysbarometrin teetättäjä Talenom on vuonna 1972

perustettu
tilitoimistopalveluita ja taloushallinnon
asiantuntijapalveluita tarjoava yritys.

Esa Nieminen
esa.nieminen@yrittajat.fi
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LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO VUODESTA 1989
Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu
3D-koneohjausmallit

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

www.pmpoy.com

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

laadusta,
valitse
kodiksesi
jt-talo

Nuoret yrittäjät Henry Kaisto ja Ville Kuusisto perustivat pienkonekorjaamon ja palvelulle tuntuukin olleen kovasti kysyntää. Kuva
Jenny Kärki

Pienkonekorjaamo iiläisten tarpeeseen
Uusi Iin Yrittäjien jäsenyritys on North Motors Oy, joka
sijaitsee Iin keskustan tuntumassa 4-tien varrella. Nuoret yrittäjät Henry Kaisto ja
Ville Kuusisto pitivät yhdistykseen liittymistä lähes itsestäänselvyytenä.
- Koska useat tuttavat kuten vanhempani kuuluvat
Iin yrittäjiin, päätös oli sen
vuoksi helppo ratkaisu, Henry Kaisto kertoo. Myös hänen isoisänsä Väinö Klasila
on ollut Iin Yrittäjien aktiivinen jäsen pitkään ja toiminut
puheenjohtajanakin.
North Motorsissa korjataan ja huolletaan pienkonei-

ta ja autoja. Yritys on ollut
toiminnassa puolisen vuotta.
- Koska Iissä ei ole pienkonekorjaamoja juuri ollenkaan, päätimme keskittyä
pääasiassa
pienkoneisiin,
kuten
moottorisahoihin,
ruohonleikkureihin, venemoottoreihin, mönkijöihin ja
moottorikelkkoihin. Tarpeen
mukaan voimme korjata ja
huoltaa autojakin, yrittäjä
Kaisto selostaa.
Yksi syy yrityksen perustamiseen oli nuorten työttömyys. 21-vuotias Henry
Kaisto kertoi etsineensä työtä monelta alalta, mutta työpaikan löytyminen on ollut

kiven alla. 23-vuotiaalla Ville Kuusistolla on ammattipätevyys, joten lopullinen
päätös yrityksen perustamisesta syntyi työllistymisen
tarpeesta.
- Oman yrityksen perustaminen on ollut mielessämme
jo vuosien ajan, joten nyt tuntui olevan oikea aika. Koska
isovanhempani ja vanhempani ovat yrittäjiä, yrittäminen on tavallaan tuttua ja
tiedän sen vuoksi yrittäjyyden haasteista. Olen ollut
itsekin osakkaana isäni yrityksessä muutaman vuoden,
Kaisto selvittää.
North Motorsin toiminta

on käynnistynyt mukavasti,
ja yrittäjät ovat huomanneet
pienkonepalvelulle olevan
tarvetta. Kun yritys ja yrittäjät tulevat entistä tutuimmiksi, kysyntä tulee kasvamaan.
50-vuotisjuhlaa viettävän
Iin Yrittäjien toimintaan yrittäjät eivät ole ehtineet vielä
tutustua syvemmin. He kuitenkin uskovat saavansa sieltä neuvoa ja ohjausta tarpeen
niin vaatiessa. Yhdistys on
myös helppo väylä päästä
tutuiksi muidenkin paikallisten yrittäjien kanssa.

Rauni Räisänen

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

Iin Puunjalostus Oy

Leipojantie 4
91100 II
08-817 4910

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

Ota yhteyttä myyjiimme:
Jari Puurunen
040 5164 750

Piritta Oravainen
0400 901 592

www.ii-ikkunatjaovet.com

SIMO
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Yrittäminen ja asuminen
nivoutuvat mukavasti Iissä
Iin Yrittäjien yksi uusimmista jäsenistä on pitkän linjan
yksinyrittäjä Pekka Turkki, jolla on vuodesta 1990 ollut yritys Automaatio Turkki
Oy. Yrittäjyytensä alusta
saakka hän on kuulunut Suomen Yrittäjiin ja ollut Oulun
paikallisyhdistyksessä, mutta viime syksynä hän iiläistyi
ja samalla vaihtoi paikallisyhdistystä.
- Rakennamme tällä hetkellä taloa vaimoni mummolan kotitalon viereen, joka
on ollut meillä pitkään kesäpaikkana. Samoin yritykselle
valmistui tilat samaan pihapiiriin, joten enää ei ollut
tarvetta pitää työpajaa Haukiputaalla. Mukavaa kun saa
niputtaa elämänsä tänne mukavalle paikalle Iihin. Lapset ovat jo maailmalla, joten
vaimon kanssa asustelemme täällä kahdestaan, Turkki kertoo.
Pekka Turkki tekee töitä
enimmikseen koneiden automatisoinnin ja logiikkaohjauksien kanssa. Työ jakautuu
kahteen osaan: toisinaan hän
tekee pitkiäkin kansainvälisiä reissuja isoille paperitehtaille
työskentelemään
tehtaan automatiikkaa ohjaavien ohjelmistojen parissa.
Toinen puoli työstä liikkuu ympäri Suomea eri alojen tehtaissa, esimerkiksi
tuotantokoneistojen
vianmäärityksien parissa tai min-

kä tahansa automaatioon
liittyvän asian parissa.
- Suomessa toimii useista pienyrittäjistä koostuva
verkosto, josta löytyy mm.
putki- ja sähkömiehiä. Tuemme toisiamme ja teemme
monesti työreissuja yhteistyössä – asiakkaan tarpeesta
riippuen. Meille soitetaan jos
tehtaan tuotantoon tulee katkos, niin lähdemme joskus
nopeallakin aikataululla selvittämään vikaa. Jos tehtaan
automatiikka vain vaatii päivitystä tai tehostamista, niin
työreissuun ei tarvitse lähteä
niin kovalla kiireellä, Turkki
selostaa.
Ala on muuttunut ajan
saatossa. Turkki aloitti työt
automaatioiden
parissa

vuonna -82, jolloin työkomennus Ranskaan saattoi
tarkoittaa muuttamista uusiin maisemiin puoleksi vuodeksi. Nykyisin valtaosa
ulkomaanreissuista hoituu
alle viikossa, mutta maisemia ei juuri ehdi katselemaan.
2000-luvun alussa hän
myös rakenteli koneita ja robotteja tehtaiden tarpeisiin.
Seuraavan laman myötä hän
keskittyi softapuolelle ja mekaniikkaan.
- Olin renkinä yli kymmenen vuotta, mutta aina
minulla oli polte alkaa yrittäjäksi. Tavallaan kuitenkin
nytkin työskentelen muille,
sillä teen alihankintana töitä
esimerkiksi laitevalmistajil-

le, jotka myyvät palveluitani
eteenpäin, Turkki kertoo.
Verkostoituminen alansa ammattilaisten kanssa on
ollut siis elintärkeää Pekka Turkin yrittäjyydelle. Samoin
yrittäjäyhdistyksen
kautta verkostoitumisen hän
kokee tärkeänä:
- Iissä on niin helppoa asioida kun yhteistyökumppanina on toinen yrittäjä
– homma on mutkatonta ja
reilua. Lisäksi tämä paikallinen yrittäjäyhdistys edistää myös Suomen Yrittäjien
ja koko maan yrittäjien asiaa.
Tarjolla on myös monenlaisia tapahtumia eikä tiedosta
ole puutetta sitä tarvitsevalle. JK

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

T:mi Hannu Huovinen

Vasta iiläistyneeltä Pekka Turkilta löytyy yrityksen moninaisiin tarpeisiin tilat kotitalon
yhteydestä.

040 738 0052

kuljetusliike
Siian syyspyynti
poikkeusluvalla.

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com

Palstapyytäjä osallistu
mädinhankintaan!
Lippoajat myös
saalisilmoitusvelvollisuus.

www.kuljetusliikebackman.fi

Vain mädinhankintaan
osallistumalla varmistat
pyyntioikeuden jatkossa.

Lisätietoja:
www.kalaaiista.fi

LIITY JÄSENEKSI!
SEO II, Haminantie, Paavo Jäppinen Ky
08 8173835 / 040 7778365
www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/ii/
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Koko perheen tapahtuma

Iin Wanhan Haminan markkinat

Leppoisaa menoa Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla

Huilingin museoalueella, Puistotie 4, Ii

Lauantaina 3.9.2016 klo 10 - 15
Avaus klo 10 sosiaalija terveysministeri
Pirkko Mattila
Iin Laulupelimanit klo 11.45
yhteislaulua, ym ohjelmaa
Markkinabingo klo 14.00,
pääpalkintona polkupyörä

Vanhojen menopeli
en ihastelua.

Laulamaan saapuu
Mika Jefremoff

Yhteyshenkilö:
Raimo Ikonen p. 044 209 4496

Kuivaniemen nuorisoseura
järjestää Kuivaniemen seuralla
Kirkkotie, 95100 Kuivaniemi

Elo- ja
kalamarkkinat
la 10.9. klo 10-15
9
28
o
g
in
b
Markkina
58
4
1
klo
10 17

Taikurin esitys sai hymyn lapsien huulille vaikka samaan aikaan vettä hieman tihuttelikin.
Kesällä 2016 monet tapahtumat vietettiin – vähintäänkin
tihkusateisissa
tunnelmissa. Myös Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilta osa kävijöistä
ja myyjistäkin oli säikähtänyt
sääennustetta, mutta lopulta
lämmintunnelmainen tapahtuma saatiin vietyä kunnialla läpi.
Kuivaniemen Yrittäjät ja
Iin kunta järjestivät Pitäjämarkkinat 31. kerran 16.–
17.7.2016. Ohjelmassa oli

markkinatunnelmaa,
komiikkaa, musiikkia, taikuutta ja kisailuja.
Kuivaniemeläisten huumoripäätteitä
kutkuttelemaan saapuu Simosta
oululaistunut Stand up -koomikko Päivi Kuuva. Hän ei
tyytynyt
pitkähelmaisemman sukupuolen kliseillä
kikkailuun, vaan latasi tiskin
täyteen hersyviä hoksauksia nykymaailman menosta
ja olipa mukana paikallisko-

miikkaakin. Lapsia viihdytti Taikuri Alfrendo, jonka
humoristisia taikaesityksiä
seurasi sateenvarjojensa alta
melko vähälukuinen mutta
sitäkin nauravaisempi lapsikatras.
Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi kertoo, että sään
lisäksi haastetta tämän vuoden markkinajärjestelyihin
tuli liikennejärjestelyjen puolesta. Markkinoiden aikaan

väki
Konevoimayhdistys ry:n
moja
ho
toi paikalle mm. van
ynäk
a
ass
kuv
poja sekä tässä
a.
reit
tto
viä maamoo
entisen tasoristeyksen, nykyisen alikulkusillan kohdalla oli vielä keskeneräinen
työmaa. Onneksi kunta yhteistyökumppaneineen rakennutti väliaikaisen tien
markkina-alueen laidalle ja
talkoolaiset opastivat uutterasti, joten markkinaliikenne
sujui mutkattomasti.

Paikkavaraukset
Raimo Ikonen puh. 044 2094 496

Kahvila-konditoria

Aada
Haminantie 6, Ii
p. 040 778 0235

avataan
1.9.2016
Tarjolla
pientä suolaista
ja makeaa,
jäätelöannoksia

Avoinna ma-pe 9.30-17.30, la 9-15
Tervetuloa!

Uutta syksyyn!

Kuivaniemen Yrittäjien aktiivijäsenet Ari Kaakkuriniemi, Jouko Herva ja Matti Kumppulainen sekä
puhevuoroaan odotteleva Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Maisemaravintola Merihelmen
teltalla esillä oli myös ravintolan aulassa esillä olevia erävarusteita.

Yrittäjyyden tukeminen on kaikkien etu

Esim. ihanat tunikat ja
kapeat leggarihousut
Iin Kemikalio- Tekstiili ja
Luontaistuote
Haminantie 8, Ii | Puh. 08 8173 360
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

Juhlapuhujana Kuivaniemen pitäjämarkkinoilla oli Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

www.vkkmedia.fi

Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoiden juhlapuhujana oli
Suomen Yrittäjien toimitus-

johtaja Mikael Pentikäinen,
jolle kutsu tapahtumaan oli
mieluinen, sillä hänellä on it-

selläkin perhesiteitä Kuivaniemen lähialueille.
Hän totesi pitäjämarkkinoiden olevan paikallisen
yrittäjyyden vahva voimannäyte.
- Yrittäjyys ja yrittäjät tuovat meille leivän, työtä ja toimeentuloa. Mutta yrittäjä
ei yksin menesty. Hän tarvitsee oman pitäjän ja lähiseudun ihmisten tukea. Hän
tarvitsee asiakkaita ja palautetta, jotta toiminta voi säilyä, kehittyä ja yritys kenties
palkata lisää työväkeä. Jos
meillä ei ole menestyviä yrittäjiä, meillä ei ole työpaikkoja – ja koko seutukunnan käy
huonosti. Me täällä tiedämme, että taistelu työpaikoista
ja asukkaista ei ole helppoa,
joten on todella tärkeää, että
me asiakkaina käytämme
oman pitäjän palveluita, kun

niitä on saatavilla.
Lisäksi Pentikäinen puhui
yrittäjyyden suuresta roolista Suomen talouden käänteen ja koko yhteiskunnan
hyvinvoinnin kannalta.
- Jos meillä ei ole menestyviä yrityksiä, meillä ei ole
työpaikkoja. Jos meillä ei ole
työpaikkoja, meillä ei ole verotuloja. Jos meillä ei ole verotuloja, meillä ei ole varaa
yhteiskuntaan, jossa voidaan huolehtia kaikkein heikommista ja niistä, jotka
apua eniten tarvitsevat. Siksi yrittäjyyden edistäminen
on samalla oikeudenmukaisuuden sekä sosiaalisesti ja
ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamista. Se on
ylisukupolvista työtä, joka
palvelee meidän lapsiamme,
Pentikäinen totesi.
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Avoimet ovet päiväkoti Onnimannissa
Elokuun ensimmäisenä päivänä avatussa Päiväkoti Onnimannissa on 31.8. avointen
ovien päivä. Päivän aikana lapsiperheillä ja kaikilla
muillakin on mahdollisuus
käydä tutustumassa päiväkodin toimintaan ja työntekijöihin sekä nauttimaan
Liikkuva Laulureppu- lastenlauluyhtyeen musisoinnista.
Yrittäjä Virpi Pönkkö
kertoi Päiväkoti Onnimannin tarjoavan päivähoitoa
1–5-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on tilaa jopa 28
lapselle ja toimii kahdessa
ikätasonsa mukaisena pienryhmänä.
- Onnimannissa on tällä
hetkellä vielä muutama hoitopaikka on vapaana. Koska
Ii on lähellä Haukipudasta ja
Oulua, lapsiperheitä muuttaa tänne asumaan. Ii on kasvava kunta, ja lapsiperheet
tarvitsevat päivähoitopaikkoja, uskoo yrittäjä Virpi
Pönkkö, jolla on pitkä kokemus päiväkotiyrittäjyydestä.
- Vuodesta 2008 lähti-

en olen ollut yrittäjänä Haukiputaalla, jossa omistan
Haukiputaan
vanhimman
yksityisen päiväkodin PelleTorpan (perustettu v.2000)
ja perustamani Taikametsäntarhan, yrittäjä kertoi taustastaan.
Onnimanni työllistää päiväkodinjohtaja Hanna Pernun lisäksi kolme lapsi- ja
nuorisotyöhön erikoistunutta lähihoitajaa ja yhden
keittiöhenkilön. Iistä ja Haukiputaalta kotoisin olevat
työntekijät ovat tykättyjä ja
kokeneita ammattilaisia.
Yrittäjä Virpi Pönkkö kiittelee Iin kuntaa, joka ei ottanut käyttöön viime vuoden
puolella voimaan tulleen
varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen
sallimia
muutoksia. Sen ansiosta päiväkotiryhmien koot voidaan
pitää Iissä ennallaan.
Pönkkö on ostanut ja
kunnostanut Iin Wanhan
Haminan tuntumassa sijaitsevan omakotitalon päiväkotitoimintaan. Tilat ovat
laadukkaat ja sopivat päivä-

kotitoimintaan myös sijaintinsa suhteen.
- Onnimanni sijaitsee keskeisellä paikalla Iin kirkonkylässä.
Lähtituntumassa
ovat hyvät liikunta- ja ulkoilumaastot, jotka ovat
päiväkotimme
toimintojen kannalta tärkeitä. Tarjoamme hyvää, laadukasta
ja pitkäjänteistä varhaiskasvatusta alle kuusivuotiaille
lapsille. Onnimannissa lapsille on tarjolla monenlaista toimintaa, muun muassa
satuhierontaa, johon on päiväkodinjohtaja Hanna Pernu kouluttautunut, kertoo
Pönkkö.
Virpi Pönkkö toivoo iiläisperheiden tulevan tutustumaan uuteen päiväkotiin
ja nauttimaan ilmaisesta lasten pihakonsertista.

Iiläisiä perheitä valmiina palvelemaan päiväkodinjohtaja Hanna Pernu ja yrittäjä Virpi
Pönkkö. Kuva: Juho Tauriainen
/Studio Salama.

Yrittäjyyspedagogiikka osana opetusta ja esiopetusta
Yrittäjyys on erittäin ajankohtainen aihe eri kouluasteilla. Opetussuunnitelmia
on uudistettu ja yrittäjyyttä integroidaan nyt vauhdilla opetukseen. Koulutukset
tuovat näkökulmia yrittäjyyden yhteiskunnalliseen
merkitykseen sekä päivitystä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyttä
tukevaan pedagogiikkaan.
Ala- ja yläkoulujen opetussuunnitelmissa yrittäjyyskasvatus on suuremmassa
roolissa, mutta jo esikoululaisten opetuksessa tullaan
huomioimaan samoja elementtejä.
- Yrittäjyyskasvatusta ei
ole tarkoitus opettaa kovin
”kirjaimellisesti”. Se on esiopetuksen tasolla enemmänkin sitä, että lapset oppivat

kertomaan oman mielipiteensä asioihin ja osallistumaan vaikuttamiseen. Pitää
muistaa, että tässä puhutaan
nyt 5-6 -vuotiaista lapsista.
Esiopetus on kuitenkin aina
lapsiryhmän ja ohjaavien aikuisten näköistä toimintaa,
kertoo Iissä esikoululaisia
opettava Maria-Riitta Paaso.
Hän kuitenkin painottaa,
ettei mikään kiellä ottamaan
yrittäjyyskasvatusta esikouluvuoden aikana teemaksi,
jos se lapsiryhmän ja ohjaavien aikuisten mielestä vaikuttaa kiinnostavalta idealta.
Valtakunnallisessa esiopetussuunnitelmassa on viisi määrättyä teemaa, joista
muutamiin Paason mielestä
yrittäjyys sopisi. Näitä teemoja ovat ”Minä ja meidän
yhteisömme” ja ” Tutkin ja

ONNITTELEMME
IIN YRITTÄJÄT RY:TÄ

Ida Valpuri Ky
10 vuotta yksityistä päiväkotitoimintaa Iissä

Päiväkoti Pikku-Iida
Haminantie 5, 040 930 6275

Päiväkoti Ida Valpuri
Lanssitie 3, 050 407 4409

paivakoti@idavalpuri.fi | www.idavalpuri.fi

toimin ympäristössäni”.
- Itse kuitenkin ajattelen
asiaa laajemmin, en pelkästään yrittäjyyskasvatuksen
näkökulmasta. Esiopetuksen oppimisesta pyritään
tekemään laajempia oppimiskokonaisuuksia,
jotka
nivoutuvat yli perinteisten
oppiainerajojen, Paaso kertoo.

Yhteistyöhön
yrittäjien kanssa
Alakouluissa uusi opetussuunnitelma on otettu jo
käyttöön ja yläkoulujen osalta työ on vielä viimeistelyä
vaille.
Iin Yrittäjät ry:n jäsen ja
päiväkotiyrittäjä Anna Turtinen on ollut mukana yhteistyössä Iissä erikouluasteiden

kanssa pohtimassa kuinka
yrittäjyyskasvatus nivoutuisi luontevasti paikalliseen
opetussuunnitelmaan. Turtinen on ollut mukana myös
ala- ja yläkoulujen opetussuunnitelmaa laativassa työryhmässä.
Yhdessä esiopettaja Aili-Maria Alaraasakan ja lastentarhaopettaja
Heidi
Lindströmin kanssa he valmistelivat suosituksen opetussuunnitelman
luovaan
osioon. Sen mukaan opetuksessa kaivataan lisää yrittämisen meininkiä.
- Verkostot alueen yrittäjiin monipuolistuvat, kun
opettajat oppilaineen jalkautuvat osana koulutusta yrityksiin ja tutustuvat
yrittäjien arkeen. Näin saadaan yrittäjien osaaminen

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

käyttöön, kun suunnitellaan
ratkaisuja opetuksen työelämälähtöisyyteen ja yrittäjävalmiuksien edistämiseen,
suosituksessa kerrotaan.
Suomessa tarvitaan yrittäjiä - niin pienet kuin
isommatkin koululaiset ja
opiskelijat tarvitsevat tietoa yrittäjyydestä. Lisäksi tämä tukee kaikenlaisen
työn arvostamista ja eri ammattien kunnioittamista. Tulevaisuutemme kannalta on
tärkeää, että koululaiset saisivat valmiuksia työelämään
ja tietämystä yrittäjyydestä.
Kouluopetus on niiden luomisessa avainasemassa.
Peruskoulun opetuksessa paikallinen yrittäjyyskasvatus voisi tapahtuma
hyvin läheisesti käytännön
työhön. Opettajat oppilai-

neen voisivat tehdä vierailuja paikallisiin eri toimialojen
yrityksiin. Näin päästäisiin
tutustumaan yksittäisiin ammatteihin.
Oppilaille
hahmottuisi esimerkiksi puun matka rakennustarvikkeeksi tai
valmiiksi huonekaluksi. Tutustua voitaisiin myös maidon ja viljan jalostuksen
asteisiin, palvelualojen yrityksiin, teknologiaan ja logistiikkaan.
Helppo lähtökohta olisi tutustuminen omien vanhempiensa
ammatteihin.
Paikalliset yrittäjät voisivat tehdä vierailuja koululle. Lisäksi roolileikit, lorut
ja laulut olisivat pienillekin
lapsille luonteva tapa tutustua ammattiin omalla tavallaan.

50 vuotta
aktiivista
toimintaa
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Iin merellisyyttä hyödynnetään elinkeino-ohjelmassa
Iin kunta yhteistyökumppaneineen on päivittämässä
elinkeino-ohjelmaa seuraaviksi vuosiksi eteenpäin.
Elinkeino-ohjelman avulla
tartutaan koko kunnan taloutta ja elinvoimaisuutta
edistäviin kohtiin suunnitelmallisesti.
Työ on nyt loppusuoralla ja ohjelma on pian menossa
hallituksen
sekä
valtuuston hyväksyttäväksi.
Elinkeino-ohjelman esityksessä painotetaan keskeisten
kumppaneiden osallistamis-

ta. Iin Yrittäjät ry on strateginen kumppani elinkeinojen
kehittämisessä, joten myös
yrittäjien edustus on tiiviisti
mukana elinkeino-ohjelman
suunnitteluryhmässä.
Iissä on arvokasta merenrataa ja jokisuistoalueita satoja kilometrejä. Tämä
merellisyys halutaan ottaa elinkeino-ohjelmassakin
huomioon entistä paremmin.
Ajatuksena on hyödyntää
vesien läheisyyttä kunnan
kehittämisessä sekä pysyvän
ranta-asumisen,
veneilyn,

matkailun, markkinoinnin
kuin kuntalaisten virkistäytymisenkin näkökulmasta.
Perämeren merkittävimmäksi retkiveneilykohteeksi
nimetyn Iin Röytän – omistajana Metsähallitus – ja sen
sataman pysyvyys ja kehittäminen ovat tärkeitä kunnan ja kaupunkiseudun
näkökulmasta. Oulun seudulla asuvia aktiiviveneilijöitä saarella on kesäisin noin
kaksi tuhatta. Yhteistyötä
Metsähallituksen kanssa jatketaan Röytän kehittämisen

varmistamiseksi.
Veneilijöiden viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi
pidetään
huolta siitä, että venepaikkoja on tarjolla tarpeeksi ja
olemassa olevista venesatamista pidetään huolta. Satamien kunnostukseen varatut
varat pyritään kohdistamaan
vuosittain yhteen merkittävämpään korjaus- tai kehittämistyöhön.
Veneilijät
otetaan mukaan suunnittelutyöhön.
Rantarakentamisessa kes-

kitytään pysyvän asutuksen
alueisiin kuten Pitkäniemeen,
Karhuun, Kaakkurinniemeen
ja Seljanperään. Alueilla on
mahdollisuus omiin pienvenesatamiinsa. Kunta voi osallistua Pitkäniemen alueen
infrastruktuuritöihin
sopivan kehittäjäkumppanin löytyessä.
Merellisessä
matkailussa kehitetään Praavan,
Rantakestilän, Haminan, Merihelmen ja Vatungin alueita
tarjoamalla puitteita yritystoiminnalle. Virkistyskäytön

varmistaminen alueilla on
tärkeää, jotta varmistetaan
kuntalaisten oikeus päästä
nauttimaan ranta-alueista.
Kalastusta hyödynnetään
sekä matkailullisessa että tuotantomielessä etenkin Rantakestilän ja Vatungin alueilla.
Kalan tuotantokierto lähiruokakonseptiksi selvitetään
yhteistyössä Ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen kanssa.

Elinkeino-ohjelman esitykseen on kirjattu, että myös Vatungin alueelle on tavoitteena rakentaa puitteita matkailulle sekä yritystoiminnalle.

Markkinat Iin Wanhassa Haminassa ja Kuivaniemellä
Kuivaniemen
Nuorisoseuralla on ollut tapahtumarikas kesä eikä
syksystäkään puutu tohinaa.
Kokeneena tapahtumajärjestäjänä Nuorisoseuralle on jo
toistamiseen annettu vastuu
Iin Wanhan Haminan markkinoiden järjestämisestä.
Lauantaina 3.9. järjestettävä perinteinen markkinatapahtuma kootaan Huilingin
tapahtuma-alueen ympäristöön. Kello 10-15 välille mahtuu ohjelmaakin:
Markkinat avaa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko
Mattila, Mika Jefremoff viihdyttää laulullaan ja Iin Laulupelimannit esiintyy.

Perinteisen toripaikkana
tunnettu Iin Wanha Hamina on muuttunut vuosisatojen ajan, mutta säilyttänyt
oman historiallisen leimansa. Haminan Iijoen rannalla
olevan kahden kadun Alakadun ja Yläkadun molemmin puolin olevat talot ovat
pääosin vuosisatoja vanhoja, kunnostettuja rakennuksia. Tyypillistä on, että nämä
ovat vieri vieressä jopa toisissaan kiinni.
Tervetuloa myös tutustuman kesäkahvilana toimivaan
Museokahvila
Huilinkiin. Huilingin Näyttämö toimii monen tapahtuman estradina. Kesäisin

avoinna ovat Iin kotiseutumuseo, Maa- ja kalatalousmuseo sekä Uittomuseo.

Elo- ja kalamarkkinat
Kuivaniemen
nuorisoseuran talolla järjestetään jo
perinteeksi tulleet elo- ja kalamarkkinat lauantaina 10.9.
klo 10-15. Ohjelmassa on perinteiseen tyyliin supersuosittu markkinabingo kello 14.
Perinteisesti markkinamyyjien valikoimassa on ollut syksyn
sadonkorjuuteemaan
liittyen
Yrittäjät, yhdistykset ja
yksityiset voivat tulla myymään tuotteitaan tai esit-

Huilingin tapahtuma-alue Iin Wanhassa Haminassa on
suosittu tapahtuma-areena, jossa Wanhan Haminan
markkinat on tänäkin vuonna 3.9. Viikkoa myöhemmin,
10.9. pidettävät Elo- ja Kalamarkkinat sen sijaan ovat Kuivaniemen Nuorisoseuralla.

telemään
toimintaansa
varattuaan markkinapaikan
Kuivaniemen nuorisoseuralta. Paikkavarauksista vastaa
Raimo Ikonen, jonka tavoittaa numerosta 044 2094 496.
Kuivaniemen nuorisoseura on järjestänyt uutterasti
tapahtumia eri puolilla pitäjää ja jo pitkään. Esimerkiksi
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille osallistuttiin ensikertaa jo yli 30 vuotta sitten eli
tapahtuman alusta saakka. Lisäksi supersuosittua
bingoa järjestetään ympäri
vuoden ja seuralla pidetään
myös tansseja sekä muita tilaisuuksia.

Markkinat avaa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila

Bingo on perinteinen ja suosittu ohjelmanumero monessa Kuivaniemen nuorisoseuran
järjestämässä tapahtumassa.
Bingoisäntänä seuran puheenjohtaja Raimo Ikonen.
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Iisiverkon liittymiä on myyty kohtuullisesti
Iisiverkko on laajakaistahanke, jonka tavoitteena on taata
kaikille iiläisille laadukas valokuituverkkoyhteys internettiin. Valokuituverkkoa on
markkinoitu kovasti monissa
tpahtumissa ja markkinointityö on vielä meneillään.
Iin Energian toimitusjohtaja Kari Kuusela kertoo,
että Iisiverkon liittymiä on
myyty kohtuullisesti. Vakituisten asukkaiden lisäksi
laajakaista kiinnostaa myös
mökkiläisiä, joille on tarjolla
internetyhteys Mökin Iisiverkon kautta.
- Syyskuun puolella tiedetään enempi ja nähdään
toteutuuko hanke, Kuusela
mainitsee ja on rahoituksen
suhteen rauhallinen.
- Iin kunta on lupautunut
lähtemään rahoitukseen mukaan, kuten päärahoittajana
oleva Viestintävirasto edellyttää, Kuusela mainitsee ja
kertoo hakemusten olevan jo
lähes valmiina.
Iisiverkko on Iin Energian
tarjoama uusi liittymäpalvelu, joka perustuu valokuituverkkoon. Toimitusjohtaja
Kuuselalla on selkeä näkemys siitä, miksi iiläisten kannattaa viimeistään nyt liittyä
valokuituverkkoon.
- Iisiverkko on sijoitus,
joka nostaa kiinteistön arvoa sähköliittymän tavoin.
Iisiverkko-sopimuksen voivat tehdä kaikki Iin kunnan
kotitaloudet, yritykset, mökkiläiset ja taloyhtiöt. Mökin
Iisiverkossa internetyhteys
on vuodessa voimassa 180

vuorokautta, jonka voi käyttää useamassa osassa.
Kuusela kertoi Iin Energian ottaneen vetovastuun
valokuituverkon toteuttamisesta ja rakentamisesta kunnanvaltuuston päätöksellä
viime vuoden joulukuussa.
Valtuuston mukaan kuntaomisteisella Iin Energialla on
vahvat toiminnalliset edellytykset suorittua mittavasta
suunnittelu- ja rakentamisprojektista.

Iisiverkon rakentaminen
on tarkoitus aloittaa ensi kesänä ja rakentaa mahdollisimman pitkälle ensi vuoden
aikana. Tavoitteena on, että
ensimmäiset yhteydet ovat
käytössä ensi kesänä. Koko
Iisiverkko olisi valmis viimeistään vuonna 2019. Tilauksen voi tehdä milloin
tahansa verkon rakentamisen aikana.

Rauni Räisänen

Masennustutkimus
Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa
tutkitaan kahden lääkkeen yhdistelmän tehoa masennuksen hoidossa
henkilöillä, jotka eivät ole riittävästi hyötyneet nykyisen
masennusjakson aikana käyttämästään lääkkeestä.
Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
• olette 18-65 -vuotias
• kärsitte masennuksesta
• käytätte tällä hetkellä jotain SSRI-ryhmän masennuslääkettä,
jonka teho mielestänne on riittämätön
• ette ole raskaana ettekä imetä
• ette sairasta muuta mielenterveyden häiriötä kuin masennusta
• ette käytä liikaa alkoholia
Masennuksen oireita ovat:
• mielialan lasku, mielihyvän ja kiinnostuksen väheneminen
• unihäiriöt, väsymys
• keskittymiskyvyn ja muistin huononeminen
• aloitekyvyn ja toimintatarmon väheneminen, esim. harrastuksissa,
sosiaalisessa elämässä tai kotiaskareissa
• toivottomuus, päätöksentekovaikeus
• arvottomuuden tai syyllisyyden tunne
• fyysiset oireet, lihasjännitys, painon tunne, vatsaärsytys
• ruokahalun muutokset
Tutkimus kestää enintään 12 viikkoa ja sisältää 7 tutkimuskäyntiä. Tutkimus
ja siihen kuuluvat vastaanottokäynnit ovat tutkittavalle maksuttomia.
Suomessa tutkimuksesta vastaavana tutkijana toimii dosentti Antti Ahokas,
Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki.
Oulussa tutkijoina toimivat psykiatrian erikoislääkärit Markku Timonen
(markku.timonen@mentalcare.fi) ja Anu Liettu (anu.liettu@mentalcare.fi).
Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä
soittamalla maanantaista perjantaihin klo 9-16 numeroon 040-7775402
tai kirjoittamalla yllä oleviin sähköposteihin.

Oulu Mentalcare Oy
Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
www.mentalcare.fi
- Iisiverkko on sijoitus, joka nostaa kiinteistön arvoa sähköliittymän tavoin. Iisiverkko-sopimuksen voivat tehdä kaikki Iin kunnan kotitaloudet, yritykset, mökkiläiset ja taloyhtiöt, kertoo Kari
Kuusela.

LIITY JÄSENEKSI!
www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/ii/

parturi-kampaamo Tango

Puh. 040 576 8856
Särkiperäntie 14
91100 Ii

Iin palvelukoti Oy
onnittelee
50-vuotiasta
Iin yrittäjät ry:tä

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

se edullisen ostamisen tavaratalo

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
puh. 010 430 3020

OULU
Alasintie 12
puh. 010 430 3020

II
Sorosentie 2
puh. 010 430 3820

LAHTI
Pasaasi 2, Renkomäki
puh. 010 430 3630

karkkainen.com
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Yrittäjät kantavat Suomea

- Suomesta pitää rakentaa maailman paras paikka yrittää. Vain yrittäjyys turvaa tulevien sukupolvien elintason ja kestävän hyvinvoinnin, sanoo Mikael Pentikäinen.
Iin yrittäjät kokoontuvat
juhlimaan 50-vuotista taivaltaan Suomen kannalta

tärkeällä hetkellä. Maamme
talous etsii uutta kasvua,
jotta suomalaisia saadaan

entistä enemmän töihin ja
hyvinvointimallimme voidaan pelastaa.

Katseet kääntyvät yrittäjiin. He voivat luoda ne
uudet työpaikat, joita kansakunta kipeästi kaipaa. Yrittäjä epäilemättä investoi ja
palkkaa väkeä, jos voi olla
varma, että panostus vie yritystä eteenpäin ja riski on
kannettavissa. Tällä hetkellä
moni yrittäjä katsoo kuitenkin maailmaa epävarmoin
mielin. Moni asia on yrittäjän kannalta hyvin, mutta monessa on korjaamista.
Yritysten kannalta on aivan
keskeistä uskaltaa toteuttaa
talousreformeja, jotka helpottavat yritystoimintaa ja
työllistämistä. Erityisesti niitä tarvitaan työmarkkinoilla.
Mielipidemittausten mukaan rohkeillakin muutoksilla on kansan tuki – kunhan
päättäjät uskaltavat tehdä
niitä asioita, joita mm. hallitusohjelmaan on kirjattu.
Yksi tärkeimpiä on edistää

paikallista sopimista ja lisätä sitä kautta kilpailua työmarkkinoilla. Lisäksi pitäisi
alentaa erityisesti pienimpien yritysten työllistämisen
riskejä. Monelle mikroyritykselle uuden työntekijän
palkkaaminen on nykysäännöksillä mittava riski. Myös
työelämän sääntelyä pitää
tuoda tasolle, joka on normi
kilpailijamaissa.
Vaikeuksien keskellä on
tärkeä nähdä, että Suomella on toivoa. Sitä on ennen
muuta yrittäjyydessä, jonka
kautta saamme suomalaisten
osaamista ja ideoita palvelemaan laajemmin koko kansakuntaa.
Yrittäjyys on tänä päivänä
arvostetumpaa kuin koskaan
ja yrittäjäjärjestön rooli yhteiskunnassa vahvempi kuin
koskaan. Suomessa nähdään
laajalti, että talous kääntyy
vain yrittäjyyden kautta ja

tamis- ja palveluorganisaatioita. Paikallisyhdistysten
merkitys voi tulevaisuudessa
jopa kasvaa. Nyt työnalla oleva maakuntauudistus siirtää
kunnilta sosiaali- ja terveyspalvelut uusille maakunnille. Ja kuntien tehtäväksi
jää koulutuksen lisäksi erityisesti kunnan elinvoimaisuuteen liittyvät tehtäviä.
Tällöin puhutaan aktiivisesta elinkeinopolitikasta ja
yritysmyönteisestä ilmapiiristä. Uusien kuntien elinvoima on suoraan riippuvainen
paikkakunnan menestyvistä
yrityksistä. Jotta yritysmyönteisyyteen päästään tarvitaan
säännöllistä ja avointa vuorovaikutusta yrittäjien kans-

sa. Paikallisyhdistyksen työ
yrittäjien viestin välittäjänä
ja paikkakunnan tapahtumatarjonnan lisääjänä on tärkeä.
Josko aluejärjestönä haluamme olla aidosti läsnä yrittäjän
arjessa, niin paikallisyhdistykset parhaimmillaan ovat
läsnä kaikkien kuntalaisten
arjessa.
Onnittelut
50-vuotiaalle Iin Yrittäjäyhdistykselle ja
menestystä kaikille paikkakunnan yrityksille!

työllisyys paranee vain yritysten kautta.
Yksi tärkeä toivon ankkuri on nuorten yrittäjyysinto,
joka on 20-kertaistunut runsaassa kymmenessä vuodessa. Meillä kasvaa ennen
kokematon nuorten yrittäjäliike, jolle pitää antaa mahdollisuus. Emme saa pettää
heitä.
Suomesta pitää rakentaa
maailman paras paikka yrittää. Se on mahdollisuutemme täällä syrjässä ja joskus
kylmässä, kaukana maailman markkinoilta. Vain
yrittäjyys turvaa tulevien sukupolvien elintason ja kestävän hyvinvoinnin.

Mikael Pentikäinen
Suomen Yrittäjiät ry
toimitusjohtaja

Aidosti yrittäjän arjessa
Yhteiskunnassa
tapahtuu
kokoajan. Elinkeinoelämässä, kuntakentässä, koulutusorganisaatioissa, ja valtion
hallinnossa on menossa voimakas rakennemuutos, joka
vaikuttaa myös pk-sektorin toimintaan. Digitalisaatio muuttaa yritystoimintaa
ja yritysten ansaintalogiikkaa. Se voi olla iso mahdollisuus yrityksille, mutta myös
uhka, jos siihen ei paneudu
ja mieti muutosta oman yrityksen näkökulmasta. Pohjois-Pohjanmaan
haasteita
tulevaisuudessa ovat myös
yrittäjien ikääntyminen ja
yhä suurempi alueen sisäinen asukkaiden keskittyminen. Oulun seutu kasvaa

ja muualla väestö vähenee.
Toimintaympäristö vaihtelee
paljon maakunnan eri paikallisyhdistyksissä ja muutos
vaikuttaa niihin eri tavalla.
Aluejärjestön tehtävänä on
auttaa paikallisyhdistyksiä
onnistumaan, jotta järjestön
toiminta näkyy aktiivisena ja
yrittäjyyttä edistävänä koko
sen toiminta-alueella.
Muutoksen haasteeseen
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus valmistautui päivittämällä strategiansa ajan
tasalle. Päivitetyssä strategiassa
näkyvät
hyvin
arvomme; halu auttaa, rohkeus vaikuttaa ja yhdessä
tekeminen. Uusi ytimekäs
visiomme on yksinkertaises-

ti AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA.
Koko kolmiportainen organisaatiomme
valtakunnallisesta alueelliseen ja
erityisesti paikalliseen yhdistykseen nojaa vahvasti siihen, että tunnemme yrittäjän
arjen. Tiedämme mitkä asiat
pitää nostaa edunvalvonnan
keskiöön. Osaamme järjestää
sellaisia tilaisuuksia ja palveluita, joita yrittäjät oikeasti tarvitsevat. Kun tiedämme
yrittäjän arjen, voimme siinä
olla aidosti läsnä ja pystymme auttamaan. Hyvä ja yksinkertainen lupaus kaikille
jäsenillemme.
Paikallisyhdistykset ovat
aktiivisten yrittäjien vaikut-

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja PohjoisPohjanmaan Yrittäjät

#EiKiu100 –kampanja haastaa mukaan kaikki
Iin kunnan alueen yritykset ja yhdistykset

Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf kannustivat iiläisiä nuoria suvaitsevaisuuteen ja kunnioittamaan toisiaan.

Iin kunnan kiusaamisen vastaisen #EiKiu100 – kampanja
starttasi perjantaina 26.8.2016
ja jatkuu läpi lukuvuoden.
Alakoululaisille
esiintyivät
Jone & Kroko sekä Oulujoki Superstars. Yläkoululaisten
ja lukiolaisten tapahtumassa
esiintyvät Musta Barbaari ja
Prinssi Jusuf sekä Oulujoki Superstars, Molemmat tilaisuudet juonsi koomikko Mikko
Vaismaa. Iin päiväkodeissa
vieraillee kuluvalla viikolla
Pellepariskunta Nelli ja Niilo.
#EiKiu100 –kampanjan tavoitteena on tehdä yhdessä iiläisille lapsille turvallinen ja
viihtyisä kasvuympäristö, ja
luoda kiusaamattomuuden
kulttuuria.
Kampanjan järjestävät Iin
alueen vanhemmat ry, Ii-instituutti liikelaitos, Iin kunta, Iin
Nuorisovaltuusto, Iin Seurakunta, Iin Helluntaiseurakun-

ta ja MLL Iin paikallisyhdistys
ry. Haastamme myös paikalliset yritykset ja toimijat mukaan tukemaan kampanjaa ja
samalla luomaan näkyvyyttä kiusaamattomuuden kulttuurille. Kampanjaan mukaan
lähtevä yritys saa käyttää
kampanjan #EiKiu100 tunnusta markkinoinnissaan sekä
saa mukanaolosta tunnuksen
yrityksen seinälle laitettavaksi. Tavoitteena on tehdä tästä
kiusaamisen vastaisesta kampanjasta jokaisen iiläisen yhteinen asia.
Erilaisissa työpajoissa ja tilaisuuksissa lapset ja nuoret
käsittelevät kiusaamista ja ihmisten välistä vuorovaikutusta eri näkökulmista ja luovat
itse kiusaamattomuuden kulttuuria omaan kouluunsa ja vapaa-aikaansa.
Kaikki kampanjan aikana syntyneet tuotokset

julkaistaan sosiaalisessa mediassa tunnuksella #EiKiu100.
Parhaillaan on käynnissä
piirustuskilpailu varhaiskasvatusikäisille ja videokilpailu
ala-aste – yläkouluikäisille –
kilpailuisin osallistutaan esim.

luokittain lataamalla ne sosiaaliseen mediaan #EiKiu100
tunnuksella ja parhaimmat
työt palkitaan Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinoilla lauantaina 26.11.

Tule mukaan #EiKiu100
yhteistyökumppaniksi – ja sitoudu
kiusaamattomuuteen!
Voit osallistua kampanjaan tukemalla taloudellisesti #EiKiu100 –kampanjaa – kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan kampanjan kuluihin.
• 50 e, saat yrityksesi nimen ja linkin kampanjan nettisivuille
• 100 e, tai suuremmalla summalla yritys saa edellisen lisäksi
#EiKiu100 logon käyttöoikeuden omille nettisivuilleen ja mainoksiinsa
• Yritys voi osallistua kampanjaan myös muulla haluamallaan summalla.
Kaikille kampanjaan osallistuneille yrityksille toimitamme ”Ollaan mukana #eikiu100 –kampanjassa” –kyltin, jonka voit laittaa esille yrityksesi toimitiloihin
#EiKiu100 -kampanjaan osallistuminen ja maksuohjeet:
1. Maksu Iin alueen vanhemmat ry:n tilille: FI54 5350 0220 0384 39
2. Merkitse viestikenttään #eikiu100 ja yrityksesi nimi, jonka haluat
julkaistavaksi
Maksun suorittamalla yritys vahvistaa osallistumisensa kampanjaan.
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Iin seurakunta
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”Syksyn satoa”
Olemme saaneet viettää kauniin kesän,
vaikka olkoonkin – säähän emme koskaan ole täysin tyytyväisiä. On joko liian
kylmään tai lämmintä - kuivaa tai märkää. Mutta valitusoikeutta ei ole, vaan on
tyydytyttävä. ”Hän säät ja ilmat säätää.”
Kaiken kaikkiaan kesä oli hyvä ja saimme
ottaa sen lahjana vastaan Jumalalta.
Nyt ilmassa on jo selvät syksyn merkit. Vaikka kesää oikein odotetaan, niin
sen jälkeen syksy on mukava. Elämä palaa takaisin raiteilleen. Alkaa tuttu ja turvallinen arki. Sitäkin kaipaa. Syksy tuo
mukanaan muun muassa mukavat marjaretket Luojan luomassa luonnossa. Vaikka emme monikaan elä maantaloudesta,
niin jollakin lailla sadon korjuu tuntuu
hyvältä. Se saa vastakaikua jossakin syvällä meissä. Meidät on luotu viljelemään

Syysillan sävelhartaudet
Iin kirkossa tiistaisin klo 19
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.

ja varjelemaan.
Hengellisessä mielessä syksyn aika on
kirkossa myös tavallaan sadonkorjuun aikaa. Meitä muistutetaan siitä, mitä olemme saaneet aikaan. Onko satoa tuotavaksi
Korkeimmalle? Tällä tarkoitetaan - - olenko palvellut - - olenko auttanut niitä, jotka ovat elämän polulla vastaan tulleet ja
vähän laajemminkin. Kysymys on joskus hyvin kipeä, mutta silti tarpeellinen.
Olemme vastuussa toisillemme - ja ennen
muuta Jumalan edessä. Tästä vastuusta
meistä mukaan ei selviä ilman Jumalan
armoa ja anteeksiantamusta.
Armorikasta syksyä toivottaen!

Naiskuoro D’amen, johtaa Tommi Hekkala
Baritoni Tomi Punkeri, pianisti Laura Rahko
Urkutaiteilija Christian Ahlskog
Uusi Ääni- kuoro, johtaa Pirjo Mäntyvaara

Uudet kuorolaiset tervetuloa!
Kuorot aloittavat syyskautensa ja
uudet kuorolaiset ovat tervetulleita mukaan!
Kirkkokuoron ja naiskuoron
toiminnasta voi tiedustella
kanttori Eija Savolaiselta p.040 737 6966
ja Lapsikuorojen toiminnasta
kanttori Markku Jaakkolalta p. 040 8676976

Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra
Iin seurakunta

Lisätietoja Iin seurakunnan nettisivuilla
www.iinseurakunta.fi

Nuorisotyönohjaaja viihtyy Iin seurakunnassa
Iin seurakunnan nuorisotyönohjaajan sijaisena aloitti helmikuussa raahelaislähtöinen Outi
Kuru. Viime vuoden joulukuussa hän valmistui sosionomiksi
ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi, joten oli mahtavaa päästä
tuoreeltaan käsiksi alan töihin.
- Tätä ennen olin viisi kuukautta Oulunsalossa
vastaavassa tehtävässä, missä työkaveri oli kuullut että
Iissä haetaan nuorisotyön-

Outi Kuru on nauttinut työstään Iin seurakunnan nuorisotyönohjaajan sijaisena.

ohjaajan sijaista. Tänne oli
mukava päästä, sillä vanhempani ovat Iistä kotoisin,
joten sukujuhlien yhteydessä paikallisissa seurakunnan
työntekijöissä oli useampia
kasvotuttuja, Outi kertoo.
Ensimmäiset puoli vuotta uudessa työssä sujuivat
oikein sukkelaan ja Outi on
tykännyt työstään sekä työkavereistaan.
- Työkaverit ovat oikein
avuliaita. Tulemme todella hyvin toimeen työparini
Katrin kanssa. Hän on loistava tuki ja hänen kanssaan on
helppo suunnitella toimintaa. Lisäksi Nina, jonka sijai-

sena toimin, on taustatukena
ja hänelle on voinut soittaa
jos sattuu olemaan jotain kysyttävää. Eli tukiverkosto on
kunnossa, Outi kehuu.
Työssään Outi vastaa varhaisnuorisotyön toiminnan
järjestämisestä ja Katri toimii
enemmän isomman nuorison ja ripariasioiden parissa.

Syksyn kerhopäivät
löytyy netistä
Nyt syksyllä on alkamassa monenlaisia kerhoja sekä
kerho-ohjaajien ja isosten
koulutusta. Nuorten ilta järjestetään kolmena torstaina

viikossa Iissä sekä kuun neljäntenä torstaina Kuivanimessä.
Varhaisnuorten kerhoihin
kuuluu muun muassa suosittuja kokkikerhoja ja erilaisia
liikuntakerhoja. Myös syyslomalle on suunnitteilla mukavaa ohjelmaa, kuten koko
perheen toimintapäivät.
Iin seurakunnan nettisivulle päivitetään tarkempia tietoja pitkin syksyä.
Tervetuloa tutustumaan Iin
seurakunnan lapsi- ja nuorisotoimintaan!

Laulun ja soiton syyskuu Iissä

Sävelhartaudet aloittaa 6.9. naiskuoro D’amen Oulusta. Kuoro on perustettu 1978 ja Tommi Hekkala on johtanut kuoroa vuodesta 2009

Konserttisarjan päättää 27.9. Uusi Ääni-kuoro Oulunsalosta. Kuoroa johtaa musiikin maisteri ja pedagogi Pirjo Mäntyvaara

Iin seurakunnan kahdeksannet syysillan sävelhartaudet
tarjoavat kuorolaulua, urkumusiikkia ja yksinlaulua.
Sävelhartaudet
aloittaa
6.9. naiskuoro D’amen Oulusta. Kuoro on perustettu 1978 ja Tommi Hekkala
on johtanut kuoroa vuodesta 2009. Esiintymismatkoja
tehdään Oulun lähiseudulla ja joskus myös ulkomaille.
Iissä kuullaan läpileikkaus
kuoron keskeiseen ohjelmis-

nin kansainvälisessä urkukilpailussa.
Ahlskogin
intohimoisesta suhtautumisesta urkumusiikkiin kertoo
myös hänen viime vuosien
konserttisarjansa, joissa hän
on esittänyt eri säveltäjien
koko urkutuotannon; mm.
F. Mendelssohnin, F. Lisztin,
A.G. Ritterin ja J.S.Bachin.
Ahlskog toimii urkulehtorina Oulun konservatoriossa
ja konsertoivana taiteilijana.
Sävelhartaudessa 20.9. kuul-

toon, johon kuuluu mm.
kansanlauluja, kehtolauluja,
koraalisovituksia, hengellisiä lauluja ja spirituaaleja.
Seuraavana tiistaina 13.9.
kuullaan baritoni Tomi Punkerin yksinlaulua ja pianisti Laura Rahkoa. Lahjakkaat
nuoret ovat menestyneet
Helsinki Lied -kilpailussa
2015, jossa he tulivat toiseksi alle 25-vuotiaiden sarjassa. Duona heitä kuvaillaan
erityisen ilmaisuvoimaisek-

si ja tasapainoiseksi pariksi.
Punkeri oli myös Lappeenrannan laulukilpailun finalisti tänä vuonna.
Urkutaiteilija
Christian
Ahlskog on musiikin maisteri, joka on suorittanut Sibelius-Akatemiassa uruista
A-tutkinnon erinomaisin arvosanoin. Hän on opiskellut myös Amsterdamissa,
jossa hän suoritti urkudiplomin. Vuonna 2005 hän
oli palkintosijoilla Hollan-

laan urkukappaleiden lisäksi
myös improvisointia yleisön
toiveiden pohjalta.
Konserttisarjan päättää
27.9. Uusi Ääni-kuoro Oulunsalosta. Kuoroa johtaa
musiikin maisteri ja pedagogi Pirjo Mäntyvaara. Kuoro kuvailee tehtäväkseen
rikastuttaa kotiseurakuntansa jumalanpalvelus- ja musiikkielämää. Keväällä 2015
kuoro äänitti ensimmäisen
levynsä Balsamia. Kuoro

on esiintynyt myös muiden
yhteisöjen ja lauluryhmien
kanssa. Eri tyylilajeista koostuvan ohjelmiston aikajana
ulottuu gregoriaanisesta laulusta nykyaikaan. Yhteistyö
pianisti Miikka Lehtoahon
kanssa on tuonut ohjelmistoon uutta ja innoittavaa, jota
kuullaan Iin konsertissa.
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Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin
OSAOsta
ammattiin

Oppisopimus on joustava ja käytännöllinen tapa hankkia
uutta osaamista

Oppisopimuksella osaajaksi
Oulun seudun ammattiopisto OSAO tarjoaa kaikkien toimialojen ja tutkintojen oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutus tarjoaa yritykselle hyvän mahdollisuuden
rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä. Oppisopimuskoulutus hyödyntää tehokkaasti työn
tarjoamat oppimismahdollisuudet.
Kysy koulutusmahdollisuuksista ja tervetuloa tutustumaan!
OSAO Oppisopimusyksikkö
Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Asiakaspalvelua ma–to klo 8.30–15.30 ja pe 8.30–15.
Puhelinneuvonta p. 040 141 5320 ja 040 141 5444.
Sähköposti: oppisopimus@osao.fi

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Tarjoamme räätälöityjä
pankki- ja vakuutuspalveluja
saman katon alta.
Aloita kumppanuus varaamalla aika
OP Oulun Yrityskonttorista
puh. 010 2535 320.
Selvitetään yhdessä,
mitä ratkaisuja voimme tarjota
juuri sinun yrityksellesi.

Täydellinen
yhdistelmä.

www.op.fi/oulu
www.facebook.com/opoulu
Puheluiden hinnat OP Ryhmän 010-yritysnumeroihin kiinteän
verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä
0,0835 e/puhelu+0,167 e/min (hinta sisältää ALV:n).

