jakelu kaikkiin talouksiin
ja yrityksiin iissä.

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

Kauppojen yö Iissä on ideaa! pe 27.11. klo 18-24 Iin Wanhan Haminan

Olemme mukana
perjantaina 27.11.15
Kauppojen yössä.
Palvelemme klo 9-21.

Joulumarkkinat

la 28.11. klo 10-15

MARRASKUU 3/2015

Perinteiset Joulumyyjäiset Iin Seurakuntatalolla, Nätteporissa ja Huilingin alueella.

ks. takasivu

Uusi p
o
joka pi hja,
tää
Yli
voima
i
pito! nen

Viherkasvit -50%
Glögitarjoilua
Yllätystarjouksia
Tule tutustumaan!

IIn KuK K aK auppa
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13

www.arvokovaoy.fi
Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256

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

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

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

www.kulta-aalto.com

Maisemaravintola Merihelmi
on helmi meren rannalla

www.merihelmi.fi
Aamupala klo 8.00-10.00
Noutopöytälounas klo 10.30-16.00
A’la Carte listalta klo 11.00-18.00
• 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

TERVETULOA!

a-su
Avoinna m8.00
-1
0
klo 8.0 uun
(tammik )
loppuun

Vauden
liikkeestämme lahjat
joulupukin pussiin...
Vaatteet, rinkat,
reput nyt meiltä!

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

Soita TAKSI
numerosta

08-106 466
Se vastaa aina

Kelan suorakorvausmatkat numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min
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Työterveyshuollon näkökulma Sote-keskusteluun

- Omalta osin olen huomannut Iissä julkisten palvelujen toimivan, toteaa Markku Koskela.

Viimeiset kymmenen vuotta ja kuluva syksy on puheenaiheena ollut SOTE. Vitsinä
voisi sanoa sanan olleen melkein tervehdys
kuten ”hojo hojo”, mikseipä ”sote sote”.
Onneksi eduskunta teki asiassa päätöksen,
vaikkakin joidenkin mielestä tulipalo on
taas väärin sammutettu.
Tuossa yhteydessä on puhuttu paljon tasa-arvosta, seuraako raha potilasta? Tämä
hiukan särähtää yrittäjän korvassa. Miksi?
Tasa-arvo?
Kansalaisilla on mahdollisuus käyttää julkisia tai yksityisiä terveyspalveluja,
mutta sen ohessa on lakisääteinen työterveyshuolto. Työterveyslaki velvoittaa
työnantajaa järjestämään henkilöstölleen
terveyspalveluja työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi, käyttäen apunaan työterveyshuollon ammattihenkilöitä
ja asiantuntijoita. Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työntekijöille työterveyshuolto. Se voi olla joko pelkästään
ennalta ehkäisevää ja sisältää terveystarkastuksia tai, kuten nykyään useimmiten,
sisältää myös sairaanhoitoa. Käytännössä työnantaja voi järjestää työterveyspalve-

lut kunnan terveyskeskuksen palveluna tai
se voi järjestää ne itse tai ostaa yksityiseltä palvelujentuottajalta. Yrittäjä voi halutessaan liittyä työterveyshuoltoon. Pakottavaa
se on pääsääntöisesti silloin, kun yrityksessä on yrittäjän lisäksi muita työntekijöitä.
Työterveyshuollon
ammattilaisia
ovat työterveyshoitajat ja -lääkärit sekä
työfysioterapeutit. Kela korvaa osan
työterveyshuollon kustannuksista. Työterveyslaitoksen professori Guy Ahosen mukaan työterveyshuollon tulisi olla ennalta
ehkäisevää. Käytännössä kuitenkin sairauksien hoito korostuu, myös tehokkuus ja
lyhytnäköinen kilpailuttaminen haittaavat
työterveyshuoltoa. Ahosen mukaan liikeelämän palveluyritykset panostavat eniten.
Vähiten työterveyshuoltoon taas satsataan
liikennealalla ja kunnissa. Omalta osin olen
huomannut Iissä julkisten palvelujen toimivan. Varsinkin hammashoidon, joka on niitä harvoja julkisia palveluja, jotka tuottavat
myös kunnalle rahaa.
Näin ollen keskustelussa jää huomioimatta, että terveydenhoiotoalalla on myös
kolmas sektori johon kuuluu työssäkäy-

vät ja yrittäjät. On pakko heittää keskusteluun tasa-arvosta tämä seikka. Työttömät,
kotiäidit, eläkeläiset ja monet muut jäävät
tämän ulkopuolelle. Tästä aiheesta luonnollisesti kansanedustajat eivät puhu mitään,
joko tietämättän tai tahallisesti. Tasa-arvo
on enemmänkin puhetta George Orwelin
kirjan, Eläinten vallankumous, mukaisesti;
”jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset”.
Pitäisikö työterveyshuolto poistaa ja
antaa sen olla ennemmänkin ennaltaehkäisevää kuin sairaanhoitoa. Julkisen terveydenhoidon tulisi antaa tähän oma haaste.
Pystyykö se hoitamaan myös tämän sektorin yhtä tehokkaasti kuin työterveyshuolto.
Miten nämä kustannukset katetaan? Tällä
hetkellä sen kattaa yrittäjä - sen lisäksi, että
maksaa kunnallis- ja valtion veron omasta
tulostaan ja firman tulosta omat veronsa.
Toki viime kädessä maksun maksaa kuluttaja palvelun hinnassa. Tässäpä uusi Sotekeskustelu.

Markku Koskela
Iin Yrittäjä ry
puheenjohtaja

Onnistunut virkistysreissu Luostolle
Iin Yrittäjäyhdistyksessä yhteishenkeä vaalitaan muun
muassa yhteisien reissujen
avulla. Yhdistyksen huvitoimikunta on järjestänyt matkoja eri puolelle Suomea ja
joskus on vierailtu porukalla jopa Viron puolellekin.
Tämän syksyn ruskaretki
tehtiin Yrittäjäpäivän kunniaksi Luostolle, syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Lähtö oli Iin torilta linja-autolla perjantaina 4.9.
aamulla yhdeksältä. Meno-

matka käytettiin hyödyksi ja
matkalla osallistuttiin koulutustilaisuuteen Rovaniemen
Yrittäjien ja vakuutusyhtiö
Fennian kanssa.
Luostolla
majoituttiin
Lapland Hotel Luostotunturiin ja samana iltana illastettiin yhdessä mukavissa
tunnelmissa. Lauantaina ohjelmassa oli muun muassa
vapaaehtoinen tutustuminen
Ametistikaivokseen.
Sunnuntaina aamulla kotiin palasi tyytyväinen porukka.

Valtakunnallisilla
yrittäjäpäivillä
Iin Yrittäjien edustus osallistui myös lokakuussa Suomen
näyttävimpään yrittäjäjuhlaan: Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville. Juhla rantautui
tänä vuonna Vuokattiin 2.4.10. Paikalla Katinkullassa
oli 1300 yrittäjää eri puolilta
maata.
Perjantaina
liittokokouksessa muodostettiin uusi
Suomen Yrittäjien hallitus
ja sovittiin linjauksista. Esimerkiksi todettiin yrityksissä tapahtuvan paikallisen
sopimisen olevan tehokkain keino suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseen.

Paikallisella sopimisella voidaan erityisesti hallita kustannuksia, edistää kasvua,
järjestää joustavat työajat ja
helpottaa työllistämistä.
Juhlat kuuluvat olennaisena osana Yrittäjäpäiviin.
Perjantain tervetuloiltaa vietettiin sporttisissa tunnelmissa. Yrittäjäpäivät huipentui
lauantai-illan juhlagaalaan,
jossa jaettiin Valtakunnalliset Yrittäjäpalkinnot. Päivien
aikana Jetro Rostedt, Hjallis Harkimo ja Joanna Kuvaja vetivät salit täyteen väkeä
myynnin, yrittäjyyden ja
hyvinvoinnin teemoillaan.
Juontajana oli radiopersoona
Aki Linnanahde. JK

Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä 2.-4.10. Vuokatissa voitontahtoiset
Iin yrittäjät edustavat perjantai-illan urheiluhenkisessä vastaanotto-tilaisuudessa. Kuva Sirkun ja Eeron kamerasta.

Linja-autossa ompi tunnelmaa: Risto väyrynen, Reijo Backman,
Tuula Väyrynen ja Anna Maija Backman.

Innokkaat kiven etsijät Ametistikaivoksella.

Iin Yrittäjät piipahtivat Rovaniemen Yrittäjien vieraana. Mukana
tarkkaavaisina Matti ja Lea Aalto, Oiva ja Eila Takarautio, Eero Tuomela, Reijo Backman, Väinö Klasila, Risto Väyrynen ja Tuula Väyrynen. Jutun kuvat Anna Turtinen.

Matkalaiset lähtivät Yrittäjän päivän kunniaksi vierailulle Ametistikaivokseen.
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Tässä numerossa:
Puheenjohtajan terveiset s. 2
Onnistunut virkistysreissu Luostolle s. 2
Joulukausi avataan kauppojen yöllä ja
joulumarkkinoilla s. 3
Vuoden 2015 yrittäjä s. 4

Uutta verta Yrittäjien hallitukseen s. 4
Vuoden nuori yrittäjä s. 5
Kampanja kannustaa jäsenyyteen s. 5
Uusia jäseniä s. 5
Yrittäminen o ninnostavaa ja mukavaa s. 6

Yrittäjäksi ryhtyvä
saa tietoa ja tukea s. 7
Lähiruoka tuo asiakkaat lähelle tuottajaa s. 7
Iin kunnassa hyvä henki s. 8
Lämmintä pikkujoulutunnelmaa s. 9

Kuivaniemen Yrittäjien
pikkujoulu Kievarissa s. 10
Leijonien puolisojaostolla
aktiivista toimintaa s. 10
Harvoin kahta samanlaista päivää s. 10

Seurakunnan sivu s. 11
- Adventin aika
- Perhetyötä tehdään suurella sydämellä
- Seurakunnan Iin Kauppojen Yön ohjelma
- Kauneimmat Joulut 2015

Kauppojen yö ja
Iin Wanhan Haminan
markkinat -ohjelmat ja
aikataulut s. 12

Joulukausi avataan Kauppojen yöllä ja joulumarkkinoilla
Kuvissa tunnelmia vuoden 2014 Iin Wanhan
Haminan Joulumarkkinoilta. Kuvat Jenny Kärki
Iissä joulukausi avataan kertarysäyksellä monipuolisella tapahtumaviikonlopulla.
Perjantaina 27.11. juhlitaan
Kauppojen yön merkeissä ja
lauantaina 28.11. pidetään
perinteiset Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat.
Perjantaina
yötapahtumaan kuuluu kauppojen
poikkeukselliset aukioloajat
Kärkkäisen kiinteistössä sekä
Iin Haminassa. Osa liikkeistä on auki poikkeuksellisesti
jopa puolille öin saakka, pienimmät liikkeet ainakin klo
21 saakka.
Mukana ovat ainakin
Kauppakeskus Kärkkäinen,
Autokeidas, Valokuvaamo
Studio Salama, LinnaPuoti,
Kultasepänliike Kulta-Aalto, Iin Kemikalio-tekstiili
ja luontaistuote, Iin kukkakauppa ja Hiushuone Lumo.
Yötapahtumia
löytyy
myös nuorisotila Nurkasta, jossa 7-luokkalaisista
17-vuotiaisiin nuoret saavat
tulla viettämään iltaa pelien,
kisailujen, kokkailun ja hengailun merkeissä.
Myös kirjastosta löytyy
ohjelmaa kuten kello 18-20 on
joulukuusiaskartelua ja kello
22-24 HämäräHumppa-tanssit. Myös seurakuntatalolla ja
kirkossa on ohjelmaa, kuten
joulukaraokea ja -kahvit sekä
yhteislauluhetkiä tunnin välein alkaen kello 18.30.
Iin Wanhan Haminan
Joulumarkkinat ovat perinteiseen tyyliin Iin Seurakuntatalolla, Nätteporissa ja
Huilingin alueella. Lauantaina 28.11. kello 10 alkaen. Tapahtuman avaa Erkki Taskila
kello 11. Lisäksi ohjelmaan
kuuluu Lastennäytelmä ”Kadonneiden piparkakkumuottien arvoitus” kello 11.30 ja
myös joulupukki seurueineen saapuu tapahtumaan.
Tarkempi ohjelma löytyy Iin
kunnan www-sivuilta sekä
tämän lehden takakannesta.
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Iin Vuoden 2015 Yrittäjä Kuljetusliike Backman Ky :

Yrittäjyys tuttua lapsesta saakka
eihän
talvella voi
rempata kattoa?
Mutta

Kyllä voi.
Jopa 2 päivässä!
• Pienempi kosteusriski
pakkasella
• Kattopellit omalta tehtaalta
• Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
• Kysy myös rahoituksesta

Tule katsomaan alueesi työnäytöksiä,
SOITA

08 2377 9501

Oulun yksikkö

Paikalliset
pojat!

www.laaturemontti.fi

Iin Yrittäjät ry palkitsi pikkujoulunsa yhteydessä Vuoden
Yrittäjäksi Kuljetusliike Backman Ky:n. Reijo Backmanille
kuljetusalan yrittäjyys on tullut tutuksi ihan pikkupojasta saakka, sillä hänen isänsä
aloitti oman yritystoimintansa jo 50-luvulla.
Nuori poika kasvoi ammattiin ja hyppäsi perheyritykseen mukaan 80-luvulla.
Backman on työnsä puolesta saanut olla kuljettamassa
monenlaisia rahteja: löytyy
taitoa siirrellä taloja sekä kalusto kuljettaa vaikkapa eläviä kaloja. Talvisin vaihtelua
saa lumi- ja latutöiden parista.
Vaimo Anna-Maija on ollut tärkeänä tukena yrittämisessä ja apuna laskutuksessa
sekä muissa paperihommissa. Yritys työllistää tällä hetkellä yhden ulkopuolisen
henkilön. Yrittäjäpariskun-

Iin Yrittäjien pikkujouluissa 21.11. yrittäjäpalkinnon sai Kuljetusliike Backmanin yrittäjäpariskunta Reijo ja Anna-Maija Backman.
ta ovat olleet myös innokkaita osallistumaan yhdistyksen
virkistysreissuille.
- On ollut mukava kuulua
yhdistykseen, ja reissut ovat

olleet hyvin mieleenpainuvia
ja hauskoja. Olemme käyneet
yhdistyksen kanssa Virossa
saakka ja osallistuttu pikkujouluihin, sekä muihin rien-

toihin. Täällä on oikein kivaa
porukkaa, mutta aktiiviseen
yhdistystoimintaan
emme
ole töiltä ehtineet, Backmanit
kertovat. JK

Uutta verta mukaan Iin Yrittäjien hallitukseen

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Ensi vuoden alusta Iin Yrittäjien hallitus jatkaa lähes
entisellä kokoonpanollaan.
Uutena jäsenenä hallitukseen tulee PT Pohjanteko
Oy:n toinen yrittäjistä Joona
Österberg.
- En ole ehtinyt miettiä valintaa vielä sen tarkemmin.
Paljoa en ole ehtinyt seurata yhdistyksen toimintaa
läheltä, mutta suhtaudun ehdottomasti avoimin mielin.
Jännä nähdä miten pääsee
tuomaan omia ajatuksia hallituksessa. Tärkeäähän olisi
saada jäseniä porukkaa mukaan ja aktivoitumaan aktiiviseen toimintaan, Österberg
kertoo.
PT Pohjanteko Oy:tä vetää Österbergin lisäksi Timo
Sääskilahti. Talonrakentamisen pohjatöihin erikoistunut
yritys rekisteröitiin joulukuussa 2013. He tarjoavat
tavallista kokonaisvaltaisempaa maarakennuspalvelua
lähinnä rakennusliikkeille ja
julkiselle sektorille.

- Pyrimme olemaan rakennusliikkeiden hankkeissa mukana jo alkuvaiheessa.
Teemme pohjatutkimukset
ja perustamistapalausunnot
tontille ja annamme asiakkaalle esityksemme kustannustehokkaimmasta tavasta
toteuttaa maarakennustyöt.
Tämän lisäksi annamme
sitovan
kokonaishinnan
maatöistä mukaan lukien perustukset, mahdolliset louhinnat tai paalutukset sekä
piha-alueet täysin valmiiksi asfaltointeineen ja pihavarusteineen, kertoo Österberg.
Jo yrityksen aloittaessa
toimintansa oli selvää, että
toiminta ei rajoitu paikalliselle alueelle. Tällä hetkellä
työmaita on ollut Rovaniemeltä Helsinkiin. Tällä hetkellä reilu puolet yrityksen
toiminnasta painottuu EteläSuomen alueelle, mutta Pohjois-Suomessakin on ollut
yllättävän vilkasta taantumasta huolimatta. Österberg
kertoo, että yrityksen toi-

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.
Palo-ovet
Liukuovet
Karmiovet
CE-merkityt

www.findoor.fi
www.findoor.fi • findoor@findoor.fi
0400 384 939••p.
020
838
4530530
findoor@findoor.fi
020
8384

PT Pohjanteko Oy:n yrittäjinä toimivat Joona Österberg ja
Timo Sääskilahti.

minnassa on ollut lievä kasvuvuosi. Kun aletaan puhua
asiasta tarkemmin, niin käy
ilmi että Österberg taisi olla
vaatimaton:
Vuosi sitten yrityksessä
oli yksi palkattu työntekijä.
Nyt työntekijöitä on omistajakaksikon lisäksi kymmenen ja lisäksi alihankkijoiden
kautta työllistyy kolmisenkymmentä
kaivinkonetta,
työmaiden kokonaisvahvuuden ollessa tällä hetkelle 7080 henkilöä. Lisäksi firma on
avannut sivukonttorit Vantaalle ja Kuopioon, joten niistä käsin on helpompi hallita
itäisen ja eteläisen maan toimeksiantoja.
- Juu ei tämä enää meillä Timon kanssa kahdestaan
onnistuisi. Olemme saaneet
rekrytoitua motivoituneita
ja ammattitaitoisia työntekijöitä ja kohtuullisen pienellä ydinporukalla pystytään
toimimaan ja pitämään langat käsissä. Oma väki hoitaa
työnjohto-, laskenta-, suun-

nittelu- ja taloushallintotoimet. Iissä meillä on edelleen
pääpaikka ja noin puolet
omista työntekijöistäkin on
Iiläisiä. Muissa toimipisteissä hommaa hoitavat paikalliset tekijät, jotka tuntevat
siellä alan ihmiset, Österberg
kertoo.
Yritys liittyi paikallisen
yrittäjäyhdistyksen jäseneksi heti toimintansa alussa
PPY:n jäsenhankkijan ansiosta.
- Ilman muuta haluamme olla mukana Iin Yrittäjissä ja kätevää kun soittivat,
niin ei alkukiireiden keskellä itse tarvinnut laittaa aikaa
tiedon etsimiseen. Yhdistys ajaa aktiivisesti yrittäjien asioita, sillä yrittämistä
olisi saatava jouhevammaksi yhteiskunnankin puolesta.
Lisäksi olemme saaneet vertaistukea ja kysellä yhdistyksestäkin neuvoja ja vinkkejä
yrittämiseen, Österberg kiittelee. JK
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Vuoden nuori yrittäjä on
kolmannen polven autoilija
Iin Yrittäjäyhdistys palkitsi
syyskokouksensa 21.11. yhteydessä Vuoden nuori yrittäjä 2015 -tittelillä Kuljetus
Jonne Rajala Oy:n. Puualan
kuljettajalle valinta tuli positiivisena yllätyksenä.
Tälle syntyperäiselle iiläiselle myös hänen edustamansa ala on tullut verissä:
hän on perheessään kolmannen polven autoilija.
- Aina meillä on ollut autoja, isä ja pappa ovat olleet yrittäjiä, joten etupäässä
työ on opettanut alasta tarpeellisen. Olen käynyt myös
logistiikka-alan perustutkinnon, mutta aika vähän siinä
oli osuutta puukuljetuksista, joten se kaikki on pitänyt oppia työn kautta, Rajala
kertoo.
- Tämä on haastava ala,
metsissä kun pyörii ja noudettavat puut eivät aina ole
tienlaidassa nätissä pinossa,
joten aina joutuu myös pohtimaan ja samalla oppii jotain
uutta.
Oma yritys on ollut hänellä nyt seitsemän vuotta,
ja isä Jari Rajala on edelleen
matkassa osakkaana, taustavoimissa ja kuljettajana. Satunnaisia tuurauksia lukuun
ottamatta työt hoituvat pie-

• Ylioppilaskuvaukset • Rippikuvaukset • Juhlakuvaukset

Nuoren yrittäjän vapaa-aika kuluu mukavasti 1,5-vuotiaan
Jusan kanssa.

nellä porukalla. Lisäksi yrityksen taustavoimista löytyy
Jonne Rajalan puoliso Minna Parkkinen, joka oman leipätyönsä ohella hoitaa myös
yrityksen paperitöitä.
- Tällä hetkellä uravalinta tuntuu osuneen oikeaan ja
vieraalta tuntuisi ajatus, että
tekisi töitä muille. Vaikka
tässä työssä palvelee muita
ja tekee työn asiakkaille, niin
kaikki tehty työ on kotiin
päin. Varmaan helpommallakin leipänsä voisi saada,
mutta tärkeintä että saadaan
oma perhe ja isän perhe elätettyä, Rajala toteaa. JK

Valokuvaamo Salama
040 743 8373 | Sorosentie 2, 91100 Ii
juho.tauriainen@studiosalama.fi | www.studiosalama.

HTM Tilintarkastaja,
senior advisor, ekonomi, HM
Kaarina Daavittila
040 826 6588 | kaarina.daavittila@daavittila.fi

Daavittila Oy

Yrityksen kalustoon kuuluu yksi puukuljetusauto, jolle kertyy vuodessa noin 220 000 kilometriä.

Uusia jäseniä
Iin Yrittäjät ry on saanut viime kesästä lähtien riveihinsä
neljä uutta jäsenyritystä. Nyt yhdistyksellä on yhteensä
113 jäsentä.Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kampanja kannustaa jäsenyyteen
Iin yrittäjäyhdistys on mukana
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien hallinnoimassa jäsenhankintakampanjassa.
Kampanjan kautta jäsenyrittäjiksi liittyvät ja jäsenyyttä suosittelevat palkitaan
lahjakortein. Ne yritykset,
joissa maksuvälineenä käy
kampanjan kautta saadut
lahjakortit saavat tarran ikkunaansa ja yritysten nimet
julkistetaan kampanjasivuilla.
Kampanjan tavoitteena
on lisätä alueen elinvoimaa
ja lisätä niin yrittäjien, sidostahojen kuin kuluttajienkin
ymmärrystä oman paikkakunnan yritysten tärkeästä
merkityksestä.
Lisäksi halutaan lisätä yhdistyksen jäsenmäärää
ja herättää kaikki kuluttajan
roolissa toimivat huomaamaan oman paikkakunnan
yritysten tarjoama laatu ja
palvelu. Tavoitteena on tehdä koko järjestön toimintaa

ngilla
Vain tällä kupo
15 €
passikuva(Norm.
20 €)

tunnetuksi
paikkakunnilla sekä alueella ja saada yritykset löytämään järjestön
ainutlaatuinen yrittäjyysverkosto.
Kampanjan kautta liittyneet uudet jäsenet sekä
jäsenyyttä suositelleet jäsenyrittäjät, jotka hankkivat
PPY:n alueen paikallisyhdistyksiin uuden jäsenmaksunsa maksavan jäsenen,
saavat käyttöönsä 19,90 euron arvoisen lahjakortin,
joka käy maksuvälineenä
paikallisyhdistysten
kampanjakumppaneina
toimivissa yrityksissä. Kampanja
voimassa 30.5. saakka ja tarkemmat ohjeet löytyvät Pohjois-pohjanmaan Yrittäjien
kampanja-sivulta.
Iin Yrittäjien puheenjohtaja Markku Koskela vihjaa,
että myös Iin Yrittäjillä on
suunnitteilla oma kampanja ensi vuonna yhdistyksen
juhlavuoden kunniaksi.

Hurjax on Kimmo Topin
luotsaama yritys, joka tekee
yleiskäyttöön tarkoitettujen
koneiden korjausta ja huoltoja.
Iin Taksiajot Sirpa Rautio on taksiliikennöintiyritys
Iissä.
Kesonen&Hiltunen Oy

on kauppias Mauri Kesosen
K-market päivittäistavaramyymälä.
Studio Salama tarjoaa
monipuolisia kuvauspalveluja studiokuvausten lisäksi. Kuvaamoyrittäjänä toimii
Juho Tauriainen.

Insinööritoimisto Airlon Oy on asiantunteva
talotekniikka-alan suunnittelutoimisto.
Toimimme suunnittelu-, valvonta- ja
konsultointitehtävissä koko Suomessa.
nittelu
• LVIA- suun
nta
• LVIA-valvo
nittelu
käsittely suun
en
• Jätevesi
lvelut
• Energiapa
tselmukset
ka
ia
rg
ne
-E
enta
- E-luvun lask
ukset
st
di
to
ia
- Energ

Innovatiivinen suunnitteluryhmämme auttaa
asiakasta kaikissa rakennusprojektiin liittyvissä
suunnitteluissa.
Airlon Oy ❘ Voimatie 6C ❘ FI-90440 Kempele ❘ 010 271 3220
www.airlon.fi ❘ info@airlon.fi

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

TERVETULOA
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

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

Liity jäseneksi!
www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/ii/
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IIN PUU- JA METALLITUOTE
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• hirsirakennukset • piharakennukset
• autotallit • jäteastiakatokset

Tiedustele edullisia syys-ja talvitarjouksia

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

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

Turve ja lumiurakointi

Traktoriurakointi J. Nieminen
p. 0400 514 380
kuivaniemi
juha.n@hotmail.com

kuljetusliike

Yrittäminen on
innostavaa ja mukavaa
Iin Kärkkäisellä toimiva Juho
Tauriaisen omistama Studio
Salama on yksi uusista Iin
Yrittäjien yhdistyksen jäsenistä. Yrittäjiin Juho kertoo
liittyneensä - nyt uudelleen
- lähinnä yhdistyksen kautta saatavien vakuutusmaksualennusten vuoksi.
28-vuotiaasta Juhosta tuli
ammattimainen valokuvaaja jo vuonna 2008, jolloin hän
perusti muiden muiden töiden ohelle kotistudion, Studio Salaman. Sitä ennen hän
harrasti valokuvausta kymmenisen vuotta.
Täysipäiväinen ammattivalokuvaaja hänestä tuli
vuonna 2011, jolloin yhteistyö Suomen Mallikuvat Oy:n
kanssa vahvistui ja uudet tilat löytyivät Iin Kärkkäiseltä.
Tänä päivänä kuva-artesaanin koulutuksen saanut
Juho on tyytyväinen tekemiinsä valintoihin.
– Töitä tässä saa tehdä
tosi paljon, eikä tuntipalkkaa
kehtaa edes laskea. Kuitenkin valokuvaaminen ja yrit-

täminen on tosi mukavaa ja
innostavaa. Sitä jaksaa tehdä.
Ammattimainen valokuvaaja on aina töissä, Juho toteaa.
Henkilökuvauksiin erikoistuneesta
Valokuvaamo Studio Salamalta
onnistuvat passikuvat, hääkuvat,
lapsikuvat,
sisaruskuvat,
perhekuvat,
seniorikuvat,
tuotekuvat,
kerho-, päiväkoti- ja koulukuvat, autonmyyntikuvat ja
valmistujaiskuvat aina asiakaan tarpeiden mukaan.
Kuvauksia tehdään joko studion tiloissa tai vaikkapa
juhlapaikoilla.

Ihmistuntemus ja
eläytymiskyky auttavat
Tauriainen korostaa sitä, että
hyvä valokuvaaja ei ole ainoastaan tekninen taituri. Hän
on myös taiteilija, joka tarvitsee työssään herkkyyttä,
ihmistuntemusta, yhteistyökykyä ja eläytymiskykyä erilaisten ihmisten kanssa.
– Tavoitteenani on saa-

da asiakas mahdollisimman
rennoksi. Silloin saadaan
parhaat kuvat, joista tunnelma ja kuvattavan persoonallisuus välittyvät ja joita on
ilo katsella vuosienkin päästä, Juho kuvailee.
Henkilökuvauksien lisäksi Studio Salama tuottaa monipuolisen kuvauspalvelun
ohella myös pienimuotoista koulutusta, jota kehitetään
koko ajan.
Tällä hetkellä Studio Salama toimii Kärkkäisellä juuri
valmistuneissa uusissa tiloissa ja valmistautuu 27.11. pidettävään kauppojen yöhön.
Juha Tauriaisen taustajoukkoina kotoa löytyvät
vaimo ja kolme lasta.

Asko Kurki

Baba de Caracol
etanavoide

37,50
(ovh 58,55)

äriLuomuinkivaäpuneet!
a
s
t
tuottee

ale

Pe-la 27.-28.11.
tekstiileissä

-20% -50 %!

Iin Kemikalio
tekstiili ja
luontaistuote
Haminantie 8, Ii
Puh. 08 8173 360
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

Jalkahoitola

Aleksandra
Haminantie 8, Ii

Kirkonkyläntie 17
Kuivaniemi

Seuralla 5.12. klo 10-15
Kinkkuarvonta
tunnin välein
klo 11, 12, 13, 14, 15

(paikalla olevien kesken)

Metsäkoneurakointi • Hakkuut ja ajot

avoinna klo 9-21

KUIVANIEMEN
NUORISOSEURA

Joulumarkkinat

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com

Kauppojen yönä pe 27.11.

Jalkojenhoidon
ammattitutkinnon
suorittanut,
Koulutettu hieroja
Päivi Leskelä
Puh. 040-7387739

Nimi: _________________

Pentti Soikko

_______________________
Puh:

Kuivaniemi

_________________

Leikkaa kuponki ja palauta

0400 399 170

Kinkkubingot klo 16:
29.11., 6.12., 13.12., 20.12.

26.12. Tapanintanssit
klo 20 - 24

Humppakuningatar

Studio Salaman yrittäjä Juho Tauriainen tekee kuvistaan laadukkaat tulosteet paikanpäällä. Passikuvien lähetys onnistuu sähköisesti suoraan poliisille. Kuva Jenny Kärki

Sari Koivikko
27.12 Jättibingo klo 16

Kalaluvat voimassa
kalenterivuoden

2016 kalaluvat myynnissä
ja voimassa joulukuun
2015 alusta alkaen.
lisätietoa: kala@ii.fi

www.kalaaiista.fi

KODINOMAISTA
ASUMISTA
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE
YLI 25 VUODEN AJAN

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

T:mi Hannu Huovinen
040 738 0052

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet

Kauppatie 6,
6, 91100
91100 Ii
Ii
Kauppatie
T

al312
v
i l5755
(08)8176
8176
050,045
045
312
5755
ähestyy.
• hydrauliikkaletkut
• öljynvaihdot
aikaa
(08)
050,
• työkalut
varaamatta Pyydä
Avoinna: ma-pe
r 9-17, la 9-13

ngaslata
Avoinna: ma-pee9-17,
9-13
rjous!
• korjaamopalvelut
• työkalut
us!
tarjo
ä
Pyyd
t.
ittee
usla
änsu
UUTUUS! 3D•pyör
••• autotarvikkeet
• unta
öljynvaihdot
aikaaaikaa
korjaamopalvelut
hydrauliikkaletkut
öljynvaihdot
aikaa
korjaamopalvelut
• hydrauliikkaletkut
•• öljynvaihdot
•
autotarvikkeet
•
työkalut
varaamatta
•• hydrauliikkaletkut
varaamatta
autotarvikkeet
• työkalut
varaamatta
renkaat
kaikille
teille
us!
tarjous!
Pyydää tarjo
itteet.t. Pyyd
uslaittee
untausla
änsuunta
pyöränsu
3D pyör
UUS!! 3D
UUTUUS
UUT

renkaat kaikille
kaikille teille
teille
renkaat

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940
0400 253 270
Lea Tumelius
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Yrittäjäksi ryhtyvä saa
runsaasti tietoa ja tukea
Kesäkuun alussa itsenäiseksi taksiyrittäjäksi ryhtynyt
Sirpa Rautio pitää yrittäjäyhdistyksen samoin kuin
taksiliiton jäsenyyttä itsestään selvänä asiana.
–Yrittäjäyhdistyksestä samoin kuin taksiliitosta saa
runsaasti hyvää tietoa ja tukea yrittämisen pohjaksi.
Jäsenyyden myötä saa esimerkiksi Yrittäjäsanomat ja
sähköpostiin tulee hyödyllistä materiaalia, Sirpa Rautio kertoo.
Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Sirpa Rautio työs-

kenteli kirjakaupassa ja
sittemmin useita vuosia kuljettajana miehensä taksiyrityksessä.
– Jos nyt pitäisi valita menisinkö kirjakauppaan vai
ryhtyisinkö taksiyrittäjäksi,
niin valitsisin tämän. Kyseessä on kaksi aivan erilaista
maailmaa, vaikka kummassakin on kyse asiakaspalvelusta.
Ennen oman yrityksen Iin
Taksiajot Sirpa Raution perustamista Sirpa pani merkille, että Iissä on paljon lapsia
ja samoin vanhuksia. Niin-

pä hän hankki invahissillä
varustetun 1+8 henkilön tilataksin, joka soveltuu sekä
koululaiskyyteihin että vanhusten kuljetuksiin.
– Kyllä ajoja on ihan kivasti riittänyt ja tällaiselle
autolle oli selvä tarve, hän
toteaa vajaan puolen vuoden
yrittäjäkokemuksella.
Sirpa Rautio pitää yrittäjäksi ryhtymistä yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona
monelle muullekin eikä sitä
kannata pelätä.
– Jos löytyy sellainen ala,
joka kiinnostaa, niin siihen

EDULLISET IILÄISET
VESISÄHKÖTUOTTEET

kannattaa tarttua. Tietenkin
tämä vaatii rohkeutta ja työtä pitää tehdä, hän sanoo.
Taksia ajavien isän ja äidin lisäksi Rautioiden perheeseen kuuluu kaksi tytärtä.

Asko Kurki

Sirpa Raution yrityksen kalustosta löytyy invahissillä varustettu
tilataksi, joka sopii myös koulukuljetuksiin. Kuvat Jenny Kärki

• Paikallisesti tuotettua vesisähköä
• 100 %:sti uusiutuvaa energiaa

PVO-Vesivoiman kuva-arkistoa

• Vain Iin kunnan alueella
mukaan lukien kuivaniemi
Huom! Glögitarjoilu
27.11.2015 klo 12-15

Kysy lisää p. (08) 8180 220

REKO-ryhmä rantautui Iihin:

Lähiruokaryhmä tuo asiakkaat lähelle tuottajaa
Päivittäistavaraketjut käyvät
alati suurta hintakamppailua
keskenään, ja ”halpuuttavat”
tuotteitaan. Tämän kehityksen myötä ruuantuottajille jää yhä vähemmän käteen
tehdystä työstä. Nyt myös
Iissä lähi- ja luomuruokien
tuottajat ovat järjestäytyneet
Facebookissa REKO lähiruokaryhmäksi, joka tarjoaa
mahdollisuuden asiakkaalle
ostaa tuotteet suoraan tuottajalta.
Iissä hankkeen laittoivat
vireille Heli-Hannele Haapaniemi, Tarja Anisimaa ja Paula Ranta. REKO ryhmiä on
koko maassa yli 95 ja määrä
kasvaa yhä. Ryhmät tavoittavat pelkästään Suomessa 100
000 kuluttajaa. Idea on lähtöisin ulkomailta, mutta sen
suomalaiset puolestapuhujat

ovat puolestaan vieneet sanaa myös muualle.
Käytännössä ryhmä tarkoittaa sitä, että kuluttaja voi
liittyä Facebookissa REKO
lähiruokaryhmä Ii -ryhmään. Lähialueiden luomuja lähiruokatuottajat lisäävät
ryhmän seinälle myynti-ilmoituksensa, joissa lukee tarjolla olevien tuotteidensa
tiedot ja hinnat. Tuotteet vaihtelevat sesongin mukaan.
Myynti-ilmoituksen alle
kuluttaja jättää ennakkoon
sitovan tilauksen, kuinka
paljon mitäkin tuotetta hän
haluaa ostaa. Ylläpito ilmoittaa paikan, päivän ja kellonajan jolloin ruuanjako tulee
tapahtumaan. Ruuanjakotilaisuudet järjestetään kahden viikon välein. Paula
Ranta kertoo, että tällä het-

kellä tutkaillaan palautteen
perusteella milloin olisi paras ajankohta. On myös keskusteltu olisiko Iissä talven
hiljaisena aikana parempi järjestää tapahtuma kuukauden
välein.
Ensimmäisen myyntitapahtuma järjestettiin Iin torilla keskiviikkona 18.11. ja
mukaan saatiin muutama
tuottaja. Enemmän porukkaa on tulossa Iin REKO-lähiruokarenkaan Joulutorille,
joka järjestetään 12.12. klo 1214 Museokahvila Huilingissa.
Moni tuottaja on kokenut
systeemin hyväksi, sillä suoramyynnillä asiakas saa tuoreen tuotteen ja tuottaja saa
hyvän hinnan tuotteelleen,
ilman välikäsiä. Varsinkin
tuottajat, joilla tuotantovolyymit ovat pienempiä, ovat

toivottaneet systeemin tervetulleeksi.
Myös asiakkaat voivat olla
turvallisin mielin, sillä ostotilanteessa he pääsevät tapaamaan tuottajia. Tuotteiden
laatu voidaan todeta paikanpäällä ja kysyä tarkempia yksityiskohtia esimerkiksi
tuotantotavoista. REKO-toiminta lisää näin siis myös
avoimuutta tuottajan ja kuluttajan välille.
Paula Ranta kannustaa
myös paikallisia tuottajia mukaan: myös harrastajaviljelijöillä tai vaikka leipureilla on
mahdollisuus kokeilla siipiään ryhmässä. Tuotantovolyymit saa pitää juuri itselleen
sopivalla tasolla. Tuottajan
ei tarvitse kuin ottaa yhteys
ryhmän ylläpitoon ja homma
lähtee rullaamaan. JK

Paloasemantie 13, 91100 Ii
www.iinenergia.fi

LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO VUODESTA 1989
Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY

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

www.pmpoy.com
REKO-toiminta on jo vakiintunutta ja suosittua Oulussa ja Limingassa. Kuva viime kesältä Oulun tapahtumasta.
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YLIRANNAN
RATSUTILA
Ii as.

Puh. 040 417 4761
anne@ylirannanratsutila.fi
www.ylirannanratsutila.fi

KUIVANIEMEN
KOIRAHOITOLA
Löytöeläinten
vastaanotto

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

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

Simon ja Iin alueelta

040 720 0506

Iin Yrittäjät ry
toivottaa kaikille
hyvää joulun aikaa
ja menestyksellistä
uutta vuotta 2016

Iin kunnassa tuntuu hyvä henki
Iilaakso Oy:n uutena toimitusjohtajana aloitti tradenomi Antti Tuomaala 1.10.,
lisäksi hän hoitaa Iin Vuokraasunnot Oy:n toimitusjohtajan pestiä. Oululaismiehelle
Iin kunta oli tuttu vain päällisin puolin, joten nyt kahden iiläisen tehtävän myötä
koko kunta on otettava kerralla haltuun.
- Iin kunnassa tuntuu olevan oikein hyvä henki ja painetaan eteenpäin. Mukava
ollut huomata, että kun täällä tulee esille innovatiivisia asioita, niihin tartutaan
kiinni! Esimerkkinä mainittakoon
aurinkopaneelien
yhteishankinta ja muut uusiutuvan energian valinnat.
On huomattu että nämä eivät
ole pelkästään vihreitä valintoja vaan tuovat myös merkittäviä säästöjä kuntaan,
Tuomaala kehuu.
Aikaisemmin Tuomaala
toimi myyntijohtajana Huoneistokeskuksella ja hänellä

on myös 14 vuoden yrittäjäkokemusta tuotannonkehitysalalta. Iilaakso Oy hoitaa
toimisto- ja teollisuustilojen
vuokrausta yrityksille, joten Tuomaala pääsee hyödyntämään
monipuolista
osaamistaan: Hän tuntee yrityksiä ja ymmärtää yrityksien moninaiset tarpeet sekä
omaa kokemusta kiinteistöjen vuokrauksesta.
- Eniten odotan tältä työltä nimenomaan yrittäjien
kohtaamista ja yrityskulttuuriin tutustumista. Kunhan
työ lähtee käyntiin kunnolla Vuokra-asunto Oy:n puolella, pääsen tutustumaan
paremmin asiakkaisiimme.
Mielellään autamme yrityksiä kasvu- ja muutostilanteissa. On koko kunnan
yhteinen etu, että täällä toimivat yritykset ovat virkeitä
ja mahdollistavat työllisyyden kehittämisen, Tuomaala toteaa.
Iilaaksolla on suunnitteilla

starttipakettiratkaisuja aloittaville yrittäjille. Pakettiin
kuuluisi muun muassa mahdollisuus yritysneuvontaan
ja asianmukainen toimitilaratkaisu, joka hinnoiteltaisiin
porrastetusti yrityksen aloittamisen
helpottamiseksi.
Näin yrittäjä, jolla on ajatusta ja motivaatiota työhönsä,
saisi keskittyä yritystoimintaansa eikä käytännön asioihin kuluisi paljoa resursseja.
- Asiassa on kuultu myös
paikallisia yrityksiä ja yrittäjäyhdistyksiä. Hankkeesta on hyvä tuntuma ja hyvä
nähdä miten hienosti kunta ja yrittäjät tekevät aktiivista yhteistyötä. Mielellään
kuullaan eri mielipiteitä ja
autamme mahdollisuuksien
mukaan, Tuomaala lupaa.
- Tällä hetkellä Iilaakso Oy:n toimitilatarjonnassa on positiivinen ongelma:
tiloissa on melko täyttä.
Kaikki teollisuushallit ovat
käytössä, mutta jonkin ver-

ran vapaita toimistotiloja
löytyy. Käymme aktiivista
keskustelua lisätilojen, erityisesti toimistotilojen, rakentamisesta.
Ajatuksissa
on esimerkiksi Micropoliksen yhteyteen rakennettavasta etätyöpisteessä, joka voisi
olla esimerkiksi muualta tulevien kaupparatsujen käytössä, Tuomaala maalailee.
Iin Vuokra-asunto Oy:n
kuulumisista Tuomaala kertoo, että muutoksia on luvassa: Kirkkotien toimisto
muuttaa
Micropolikselle,
jonka pääinfosta saa jatkossa
myös Vuokra-asuntojen palvelut. Myös Micropoliksen
sisällä tapahtuu tilamuutoksia: Ii-pajan väki muuttaa Bsiipeen, jonka tieltä Iilaakso
Oy:n ja Micropoliksen henkilökunta muuttavat A-siipeen. Toimitiloja vuokraavat
yritykset siirtyvät C-siipeen,
jossa tällä hetkellä on vain
PT-Pohjanteko Oy:n tilat. JK

Toimitusjohtaja Antti Tuomaala on hyvillään Iin sujuvasta kunnan ja yrityksien yhteistyöstä. - Odotan
työltäni eniten yrittäjien kohtaamista, hän toteaa.

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

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24
95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

Micropoliksen sisällä on käynnissä tilamuutoksia, ja jatkossa Iilaakso Oy:n henkilökunta löytyy A-siivestä.

Iin Uuden Vuoden
vastaanotto
ke 31.12.2015 Huilingin tapahtuma-alueella
klo 18.00
klo 19.00
klo 19.30
klo 20.00

Sävelhartaus Iin kirkossa
Iin kunnan tervehdys Ari Alatossava
Iin seurakunnan tervehdys Pekka Soronen
Huilingin Näyttämöllä
Stella Pelle viihdyttää ja
Tulet syttyvät Alfio Bonannon teokselle.
Ilotulitus Nätteporin rannalta

Vapaa pääsy! Tarjolla lämmintä mehua ja makeisia

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
IILÄINEN MARRASKUU
3/2015
Kustantaja:
Vastaava toimittaja:
Toimitus, ilmoitusmyynti:
Toimittajat:
Taitto:
Painopaikka:

Iin Yrittäjät ry
Markku Koskela
VKK-Media Oy Heimo Turunen, 		
Markku Kemppainen
Heimo Turunen, Jenny Kärki
VKK-Media Oy
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Hyvää Uutta Vuotta toivottavat:
Iin kunta ja Iin seurakunta!
Järjestäjä: Iin kunta ja Iin seurakunta
Lisätiedot: Ii-instituutti -liikelaitos,
Riitta Räinä 050-3950305 ja
Jussi Mertala 050-3839984.
sähköposti: etunimi.sukunimi@ii.fi

Tervetuloa!

Itsenäisyyspäivän
juhla
Iin kunnassa su 6.12.2015
klo 9.15 Seppeleenlasku sankarihaudoille, Olhava.
klo 10.00 Jumalanpalvelus ja seppeleenlasku sankarihaudoille, Iin ja Kuivaniemen kirkot.
Linja-autokuljetus Iistä lähtee Kuivaniemelle
seppeleen laskun jälkeen.
Linja-auto pysähtyy tarvittaessa Olhavassa
ent. huoltoaseman pihassa.
klo 12.00 Itsenäisyyspäivän pääjuhla
Kuivaniemen Nuorisoseurantalolla
klo 12.00 Juhlakahvit
Juhlapuhe Maaherra Emeritus Eino Siuruainen
Ohjelmaa.
Tilaisuuden juontaa Pentti Ellilä.
Linja-auto palaa takaisin Iihin juhlan jälkeen ja
pysähtyy tarvittaessa Olhavassa
ent. huoltoaseman pihassa.
klo 15:00 Itsenäisyyspäivän juhla Oijärvellä
Alkaa seppeleenlaskulla sankarihaudoille,
minkä jälkeen juhla jatkuu kyläkirkon tiloissa.
Ohjelmassa ”Aikamatka Oijärvellä,
jossa aluksi laulu Oijärvelle”
Lisätietoa:
Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos
Riitta Räinä p. 0503950 305 ja Jussi Mertala p. 050 383 9984
Kuivaniemen Sotaveteraanit ry:n pj. Pekka Ellilä p. 0400 289 761
Oijärven kyläyhdistys ry Jouko Pääkkölä 0400 380 531
Iin Seurakunta Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633

Tervetuloa!
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Lämmintä pikkujoulutunnelmaa

Vuoden Yrittäjän onnitteluja tuomassa Anneli Klasila, hallintojohtaja Erkki Taskila, pj Markku Koskela ja kunnanvaltuutettu Teijo Liedes.
Palkinnon vastaanottamassa yrittäjäpariskunta Reijo ja Anna-Maija Backman.
Iin yrittäjäyhdistys polkaisi
pikkujouluhulinat käyntiin
lauantaina 21.11. Rysällä, eli
Iin Urheilijoiden talolla. Perinteiset jouluruuat kyytipoikineen saivat osallistujat
puhisemaan täysin vatsoin.
Onneksi kaloreita päästiin
polttamaan tanssilattialle simolaisen Rojal Bandin tahdissa. Myös kemiläisen DG
La Fuente -sambaryhmän

tanssiesitys toi lämpöä tapahtumaan.
Lisäksi palkittiin Vuoden
Yrittäjänä Kuljetusliike Backmanin yrittäjäpariskunta Reijo ja Anna-Maija Backman.
Saajan julkistivat Markku
Koskela ja Anneli Klasila,
kunnan palkinnon luovuttivat kunnanvaltuutettu Teijo
Liedes ja hallintojohtaja Erkki Taskila.

Syyskokouksessa
uusi hallitus
Iin Yrittäjät ry:n syyskokous pidettiin aiemmin 2.11.
Iin Micropoliksella. Vuoden 2016 alussa aloittavan
hallituksen kokoonpanoon
uutena jäsenenä saatiin PT
Pohjanteko Oy:n toimitusjohtaja Joona Österberg, joka
tuli erovuoroisen Tuija Olko-

niemen tilalle.
Varapuheenjohtajan pestin otti hoitaakseen Eero
Tuomela.
Puheenjohtajana jatkaa Markku Koskela
ja sihteeri/rahastonhoitajana Heikki Helekoski, muina
jäseninä Väinö Klasila, Riitta
Paakkola, Oiva Takarautio,
Anna Turtinen ja Risto Väyrynen. JK

• Energiatehokkaat ja yksilölliset
valmiskodit laatua arvostaville
yli 25 vuoden
Tilaa
kokemuksella.
uusimmat
talokirjat

Etelän tuulia tanssillaan toi kemiläinen DG La Fuente -sambaryhmä.

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja
painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.
Yrittäjille oli tarjolla monipuolinen jouluateria.

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

Yrittäjien pikkujouluväki pääsi pyörähtelemään Tanssiyhtye Rojal Bandin tahtiin.

www.vkkmedia.fi

TuuliWatti kehittää ja rakentaa
tuulipuistoja maa-alueille.





www.tuuliwatti.fi
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Kuivaniemen
Kievari kesällä.

Kuivaniemen Yrittäjien
pikkujoulu Kievarissa
Kuivaniemen Yrittäjät ry järjestää syyskokouksen ja pikkujoulut lauantaina 28.11.
kello 18.30 Kuivaniemen
Kievarissa. Pikkujouluun ilmoittautuneet yhdistyksen
jäsenet saavat nauttia juhlallisuuksien jälkeen monipuolisen muusikkoduon Pentti
& Rainerin musisoinnista.
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi kertoo, että seuran toiminta
kulkee tutulla painolla. Tulevassa
syyskokouksessa
mahdollisesti keskustellaan
hallituksen jäsenmäärän lisäämisestä.
Viikoittaisesta toiminnasta Ari mainitsee
Yrittäjien omat kuntosalivuorot, jotka ovat tulleet hyvin tarpeeseen.
Ari on hyvillään että pikkujoulut saatiin järjestää kylän omassa Kievarissa. Hän
oli jo hyvissä ajoin heinäkuussa tiedustellut pikkujoulujärjestelyistä Kievarin
omistajalta, Raili Suomelalta.
Raili kertoo Kievarin kuulumisista, että viikonloppuisin on mukavasti väkeä aina
kun on ohjelmaa. Karaoke

on ”in” ja saa yleensä suosituimman vastaanoton. Tanssikävijät ovat olleet viime
vuosina vähenemään päin.
Tänä jouluna tulossa on
myös useammat pikkujoulujärjestelytkin.
- Viime vuonna pidimme
taukoa pikkujoulujen järjestämisestä, mutta nyt kun tutut kyselivät niin piti vastata,
että kerran vielä pojat! Raili
naurahtaa.
Kuivaniemen Kievarissa
elämä on jatkunut tasaisesti jo 30 vuotta, jonka kunniaksi perjantaina 10.7. Kievari
juhli syntymäpäiviänsä. Yrittäjälläkin on jo ikää kertynyt,
mutta edelleen hän viihtyy
tiskin takana tarinoiden asiakkaiden kanssa.
- Pitää katsoa miten ensi
vuosi mennään ja omaa
jaksamista
tunnustellaan
päivä kerrallaan. Mikäs minulla täällä aikaa kuluttaessa ja raataillessa kyläläisten
kanssa. Nuoremmat hoitavat
yötyöt viikonloppuisin, kertoo Raili ja kiittää työntekijöitään sekä asiakkaita.

T:MI J-P MIETTUNEN
Vanhatie 137, 95110 Kuivaniemi kk
- kotitalouksien jätehuolto
- kaivojen tyhjennykset
- vaihtolavakuljetukset
- vuokrattavana roskalavoja

Puh. 0400 290 547

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

Leijonien puolisojaostolla
aktiivista toimintaa
Iin Lions Club ry on aktiivinen paikallinen palveluyhdistys, joka tekee aktiivista
palvelutyötä paikallisten hyväksi ja osallistuu myös
kansainvälisiin hyväntekeväisyystempauksiin. Iin leijonilla on erittäin aktiivinen
puolisojaosto, jolla on oma
ohjelmansa.
Vetäjät vaihtuvat aina
kesä-heinäkuun
vaihteessa, ja siitä alkaa klubin vuodenkierto.
Varsinainen
puolisojaoston toiminta alkaa elokuun alussa kun kaikille Iin ja Kuivaniemen
koulujen ekaluokkalaiselle
jaetaan heijastinliivit. Syksyn
ajan suunnitellaan tulevan
kauden ohjelmistoa. Joulun
alla vakiintunutta toimintaa on Joulutorin ja myyjäisten järjestäminen, joilla on
suuri merkitys yhdistyksen
varainkeruussa. Tänä vuonna Joulutori on lauantaina
19.12. kello 9-14 S-market
Turvan edustalla.
- Joulutorin tuotoista puolet käytetään tuomaan joulumieltä apua tarvitsevien
perheiden jouluruokapakettien kustantamiseen ja osa
tuotosta pistetään säästöön
ekaluokkalaisten heijastinliivejä varten.. Keväällä osallistumme Iin Lumivalkeat
tapahtumaan, jonka kahvion tuotolla saamme myös
jonkin verran varoja, luettelee naisjaoston puheenjohtaja Merja Jeronen.

Iin Lions Club ry:n puolisojaoston aktiivisia talkoolaisia pyörittämässä myyntikojua Iin Lumivalakiat –
tapahtumassa maaliskuussa 2015.
Hän kertoo että varoja käytetään myös lahjoituksiin, joita on tehty erilaisiin
kohteisiin. Esimerkiksi viime
kesänä lahjoitettiin Lemminkäinen taideprojektiin osallistuville Iiläisille nuorille
rahaa, jotka nuoret käyttivät
projektin aikana ruokailunsa järjestämiseen. Lisäksi on
tuettu SOS-lapsikylää sekä
Ensi- ja turvakotia.
Jokin taho tai jopa yksityinen henkilö voi kriisitilanteessa pyytää tukea
yhdistykseltä. Jerosen mukaan avunpyytämistä ei tarvitse arastella leimautumisen

pelossa, sillä klubissa kaikki käsitellään ehdottoman
anonyymisti. Samoin jouluruokapakettien saajat tietävät ainoastaan ne henkilöt,
jotka luovuttavat paketit.
Meillä Iissäkin riittää
avuntarvitsijoita, joten miksi mennä merta edemmäs kalaan. Joulutorilla kävijätkin
ovat hyvillään kun tietävät,
että apu menee paikalliseen
tarpeeseen, eikä rahaa mene
välikäsille, Jeronen kertoo.
- Olemme myös suunnitelleen yhteistyötä Iin Hoivan kanssa, ja ajatelleet
tehdä puolisoiden toimin-

nassa siitä perinteen. Joulun
alla haluamme olla mukana
levittämässä joulumieltä ja
menemme leipomaan pipareita ikäihmisten kanssa.
Tällä hetkellä toimintamme on hyvin aktiivista
ja kokoonnumme syys-toukokuun aikana kerran kuukaudessa. Toiminnassa on
mukana eri ikäisiä henkilöitä
ja kaikki kiinnostuneet ovat
Tervetulleita mukaan toimintaan. JK

Harvoin kahta samanlaista päivää
Kimmo Toppi on Iin Yrittäjät
ry:n uusi jäsen ja hänen yrityksensä Hurjax on erikoistunut
muovihitsaukseen.
Toppi on yksinyrittäjä ja syntyperäinen iiläinen, joka on
lähes koko elämänsä asunut
paikkakunnalla.
Hänen taustaltaan löytyy
levyseppähitsaajan ammattitutkinto, mutta muovityöt
on opittu alan firmassa työskennellessä yhdeksän vuoden ajan. Aluksi hän teki
yrityksen töitä sivutoimisesti, mutta sitten yrittäjyys vei
mukanaan:

- Täyspäiväisenä yrittäjänä verot ja vakuutusmaksut
nousivat kauheasti. Pk-yrityksiä ei päästetä helpolla. Olen kuitenkin kokenut
yrittäjyyden parempana, sillä tässä voi itse säätää töitä
ja harvoin on kahta samanlaista päivää. Hyvä juttu, että
yrittäjäyhdistykseltä löytyy
neuvontaa ja jäsenenä myös
vakuutusmaksut pienenevät,
Toppi kiittelee.
Yrityksen
päähommina ovat extruder-, pusku- ja
sähkömuovihitsaukset, joita käytetään pääasiassa esi-

merkiksi
siirtoviemäreitä
tehdessä ja tankkien valmistuksessa. Asiakkaissa on
enimmikseen tehtaita, mutta myös yksityisiä henkilöitä.
- Mitään omia tuotteita
en valmista, vaan aina lähdetään tilauksesta liikkeelle,
Toppi kertoo.
Hän tekee myös lasikuitutöitä, joita tarvitaan jos asiakkaalla on vaikkapa kiveen
ajamisen vuoksi vaurioitunut vene. Veneenkorjausta
tehdään lähinnä sesonkiaikoina.
- Tämä vuosi on ollut

hyvä, sillä nyt käynnissä on
isompi tilaus, jota teen alihankintana eräälle tehtaalle. Tämä projekti työllistää
tällä hetkellä täysin, ja muita tilauksia ei nyt ehdi ottamaan vastaan. Mutta on
mukavaa kun kerrankin saa
tehdä säännölliseen rytmiin
töitä kotoa käsin, eikä tarvitse aina olla reissun päällä.
Mieluusti tekisin kaikki työt
Pohjois-Pohjanmaalla, mutta
tarvittaessa Helsinkiinkin on
lähdetty, Toppi selostaa. JK
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Adventin aikaa
”Nyt sytytämme kynttilän” kaikuu
kohta taas lasten ja vähän vanhempienkin suusta tulevana sunnuntaina ja siitä eteenpäin aina jouluun asti.
Vaikka me nyt elämme vuoden
pimeintä aikaa, niin adventin sanomaan liittyy lupaus valosta - kirkkaudesta, joka on muuttanut ja muuttaa
maailmaa. Tuota valoa meille kuvastavat adventtikynttilöiden sytyttäminen ja niiden mukana jouluvalojen
sytyttäminen. Kaikki tämä vertauskuvallisesti kertoo meille, että joulun sanoma tuo kirkkauden ja valon
pimeyteen - synnin ja pahuuden pimeyteen.
Joulu kertoo meille sen, että täällä maailmassa ei voiteta pahuutta

Iin seurakunta osallistuu

Iin kauppojen yö
tapahtumaan 27.11.2015
klo 18.00–24.00

pahalla eikä vihaa vihalla, vaan hyvyys ja rakkaus voittavat pahan. Siksi joulun sanoma on täynnä Jumalan
hyvyyttä ja rakkautta. Ja sitä me totisesti tänäkin aikana tarvitsemme.
Pahan voittaminen lähtee aina niin
läheltä kuin meistä itsestämme. Jumala lähetti Poikansa tänne maailmaan voittamaan pahan. Sen Hän
teki rakastamalla vihollisiaan aina
ristille asti. Jouluna Herra Jeesus
Kristus tahtoo tulla meidän jokaisen
sydämeen ja tuoda sinne armonsa ja
rakkautensa.

SEURAKUNNAN YÖ JA KIRKON YÖ
Joululaulukaraoke Iin seurakuntalossa
- haasta ystäväsi laulamaan,
		 tuotto perheiden jouluavustukseen
- yhteislauluhetkiä tunnin välein
		 alkaen kello 18.30
- ohjelmaa lapsille
- kahvitarjoilu

Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra
Iin seurakunta

Perhetyötä tehdään suurella sydämellä
Iin seurakunnan uusi perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto on tänä syksynä aloittanut
virallisesti työssään. Aikaisemmin hän teki samaa työtä
sijaisena Iin seurakunnassa,
joten paikka ja porukka olivat tuttuja.
Hänen tehtäviinsä kuuluu helposti lähestyttävän
perhetyön toimintaa, johon
sisältyy perhekerhojen järjestäminen Iissä, Kuivaniemellä ja Oijärvellä. Kerhot
kokoavat lapsia vanhempineen sekä myös isovanhempineen. Lisäksi järjestetään
retkiä ja pikkukirkkohetkiä
sekä ollaan mukana tapahtumissa sekä jumalanpalveluksissa. Perhetyöntekijän
tehtäviin kuuluu myös henkilökohtaisemman työn tekeminen kotikäynneillä.
- Minulle on sydämen asia
että saan olla tekemisissä
perheiden kanssa. Perheiden
ja lasten kohtaaminen on tämän työn parasta antia. Saan
samalla viedä seurakunnan
sanomaa perheisiin, kertoo
Hietapelto.
Perhekerhot ovat maksuttomia,
samoin
pääsääntöisesti retket ja muut
perhetyön tapahtumat. Per-
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Pimeydestä valoon
hiljentymisilta Iin kirkossa
- mahdollisuus henkilökohtaiseen
		 hiljentymiseen
- tasatunnein lyhyt
		 yhteinen rukoushetki
TERVETULOA!!!

Irmeli Hietapellolle työ lapsiperheiden parissa on sydämen asia.
hekerhot ovat avoimia kaikille ja Facebookista sekä
Iin seurakunnan nettivisuilta löytyy tarkemmin tietoa
kokoontumisista hakusanalla Iin seurakunnan perhetyö.
Irmeli Hietapellon uran
taustalta löytyy työtä Oulun
seurakuntayhtymän ja Iin
seurakunnan diakoniatyöntekijänä. Oulussa hän työskenteli mm. kuurojen kanssa
ja Iissä painoalueena oli työ
perheiden parissa.
- Lapsesta asti olen ollut

Iin Haminan seurakuntatalolla, alakerran
kerhotilassa pidetään perjantaisin perhekerhoa.

itsekin mukana seurakuntatoiminnassa, joten oli luontevaa lähteä opiskelemaan
diakoniatyöhön. Jo Oulun aikana tykkäsin kovasti tehdä
töitä erityisesti lasten ja lapsiperheiden parissa, joten
tämä perhetyö tuntuu todella omalta.
Perhetyön tarkoitus on
tukea lapsiperheitä arjessa ja
sen tavoitteena on antaa perheille mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan,

yhdessäoloon ja kuulumisten sekä kokemusten vaihtamiseen. Perhetyön tarkoitus
on myös tukea vanhempia
kasvatustyössä ja etenkin antaa tukea lapsen kristillisessä
kasvatuksessa.
Seuraava perhemessu järjestetään 29.11. klo 10 Iissä ja
samana päivänä klo 12 Kuivaniemellä. Tervetuloa mukaan! JK

Kauneimmat Joululaulut 2015
Iin kirkossa:
Sunnuntai 13.12.
klo 12.00 (Lasten kauneimmat)
klo 18:00
Keskiviikko 16.12. klo 19:00
Kuivaniemen kirkossa:
Sunnuntai 13.12. klo 18:00
Oijärven kyläkirkossa:
Tiistai 10.12. klo 18:00
Väli-Olhavan seurakuntatalossa:
Torstai 17.12. klo 18.00

Mukana yhteistyössä: Iin Energia Oy,
Halva Oy, Iin Yrittäjät ja
Iin Meripelastajat

Toivotamme kaikille Hyvää Joulua!
Ohjelma Ii-instituutti liikelaitos:
Riitta Räinä p. 050 3950 305
Markkinapaikat Iin Haminan vanhempainyhdistys ry:
Pekka Nevalainen p. 0400 338 838

NurkkaGospel klo 19-22.30 Nuorisotila Nurkassa

Yläkatu 13. Avoinna klo 10-18

Käsityömyymälä, Yläkatu 16. Avoinna klo 10-15
Joulukirpputori Wanhan Simunan Pirtissä,

klo 12-15 paikalla taiteilijat Sanna Koivisto ja
Emily Ritchie (UK) Glögiä ja piparia tarjolla!

KulttuuriKauppilan avoimet ovet

Huilingin Näyttämöllä
klo 11.00 Iin kunnan tervehdys Erkki Taskila
Iin Seurakunnan tervehdys Pekka Soronen
Iin kylien tervehdyksen tuo Olhavanseutu
klo 11.30 Lastennäytelmä
”Kadonneiden kiparkakkumuottien arvoitus”
klo 12.15 Joulupukki seurueineen saapuu
klo 12.30 Yhteislauluja Museokahvila Huilingissa
klo 13.00 Joulusatuja Iin kirjastossa

Iin Joulunavaus

Perinteiset Joulumyyjäiset Iin Seurakuntalalolla, Nätteporissa ja Huilingin alueella.

la 28.11.2015 klo 10-15
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Iin Seurakuntatalolla Joululaulukaraoke ja kahvit. Yhteislauluhetkiä tunnin
välein alkaen kello 18.30. Ohjelmaa lapsille ja Kahvitarjoilu
Pimeydestä valoon -hiljentymisilta Iin kirkossa
Tasatunnein yhteinen rukoushetki

Iin seurakunnan ja kirkon yö

Kahvila, toivomuspuu, Joulupukin postilaatikko ja Ämpäripalloturnaus.
klo 18-20 Joulukuusiaskartelua poistokirjoista
klo 21-22 Aikuisten satutunti S18, lukijoina Sanna Koivisto ja Anita Sievänen
klo 22-24 HämäräHumppa -tanssit

Iin kirjaston yö

Pelejä, kisailuja, kokkailua ja hengailua. 7 lk. - 17 -vuotiaat tervetuloa!

Nurkan ja NuVan yö

Avoinna klo 18-24: Kultasepänliike Kulta-Aalto, Iin Kemikalio-tekstiili ja
luontaistuote. Iin kukkakauppa ja Hiushuone Lumo avoinna klo 21 saakka.
Pienkaupat avoinna klo 21 saakka. Tervetuloa!

Iin Haminan kauppojen yö

Avoinna klo 18-24: Kauppakeskus Kärkkäinen, Autokeidas, Valokuvaamo
Studio Salama. LinnaPuoti avoinna klo 22 saakka. Tervetuloa!

Kauppakeskus Kärkkäisen yö

pe
27.11.2015
klo
18-24
1. kertaa Kauppojen yö Iissä - nyt kaikki mukaan!
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