
jakelu kaikkiin talouksiin 
ja yrityksiin iissä. 

Soita TAKSI
numerosta

Se vastaa AInA
08-106 466

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

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

www.arvokovaoy.fi

Tule tutustumaan!

Olemme mukana 
perjantaina 27.11.15 

Kauppojen yössä. 
Palvelemme klo 9-21.

Viherkasvit -50% 
Glögitarjoilua 

Yllätystarjouksia

TERVETULOA!

Avoinna ma-su 

klo 8.00-18.00

(tammikuun 

loppuun)

Maisemaravintola Merihelmi

www.merihelmi.fi

 on helmi meren rannalla

Aamupala klo 8.00-10.00
Noutopöytälounas klo 10.30-16.00
A’la Carte listalta klo 11.00-18.00

Vaatteet, rinkat, 
reput nyt meiltä!

• 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

Vauden 
liikkeestämme lahjat 
joulupukin pussiin...

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

www.iinjh.fi

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

Yhteystiedot
Veli 0400 388 622

Juho 040 719 2056
Mikko 040 570 5376veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 3/2015

Kauppojen yö Iissä on ideaa! pe 27.11. klo 18-24 Perinteiset joulumyyjäiset iin seurakun-
tatalolla, nätteporissa ja Huilingin alueella.Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat la 28.11. klo 10-15 Ks. taKasIvu

IILÄINEN
Uusi pohja, joka pitääYlivoimainen pito!

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256
www.kulta-aalto.com
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Iin Yrittäjäyhdistyksessä yh-
teishenkeä vaalitaan muun 
muassa yhteisien reissujen 
avulla. Yhdistyksen huvitoi-
mikunta on järjestänyt mat-
koja eri puolelle Suomea ja 
joskus on vierailtu porukal-
la jopa Viron puolellekin. 
Tämän syksyn ruskaretki 
tehtiin Yrittäjäpäivän kunni-
aksi Luostolle, syyskuun en-
simmäisenä viikonloppuna. 

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

Onnistunut virkistysreissu Luostolle
matka käytettiin hyödyksi ja 
matkalla osallistuttiin koulu-
tustilaisuuteen Rovaniemen 
Yrittäjien ja vakuutusyhtiö 
Fennian kanssa.

Luostolla majoituttiin 
Lapland Hotel Luostotun-
turiin ja samana iltana illas-
tettiin yhdessä mukavissa 
tunnelmissa. Lauantaina oh-
jelmassa oli muun muassa 
vapaaehtoinen tutustuminen 
Ametistikaivokseen. Sun-
nuntaina aamulla kotiin pa-
lasi tyytyväinen porukka.

Matkalaiset lähtivät Yrittäjän päivän kunniaksi vierailulle Ametistikaivokseen.

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

Valtakunnallisilla   
yrittäjäpäivillä
Iin Yrittäjien edustus osallis-
tui myös lokakuussa Suomen 
näyttävimpään yrittäjäjuh-
laan: Valtakunnallisille Yrit-
täjäpäiville. Juhla rantautui 
tänä vuonna Vuokattiin 2.-
4.10. Paikalla Katinkullassa 
oli 1300 yrittäjää eri puolilta 
maata.

Perjantaina liittokoko-
uksessa muodostettiin uusi 
Suomen Yrittäjien hallitus 
ja sovittiin linjauksista. Esi-
merkiksi todettiin yrityksis-
sä tapahtuvan paikallisen 
sopimisen olevan tehok-
kain keino suomalaisen kil-
pailukyvyn parantamiseen. 

Paikallisella sopimisella voi-
daan erityisesti hallita kus-
tannuksia, edistää kasvua, 
järjestää joustavat työajat ja 
helpottaa työllistämistä. 

Juhlat kuuluvat olennai-
sena osana Yrittäjäpäiviin. 
Perjantain tervetuloiltaa vie-
tettiin sporttisissa tunnelmis-
sa. Yrittäjäpäivät huipentui 
lauantai-illan juhlagaalaan, 
jossa jaettiin Valtakunnalli-
set Yrittäjäpalkinnot. Päivien 
aikana Jetro Rostedt, Hjal-
lis Harkimo ja Joanna Kuva-
ja vetivät salit täyteen väkeä 
myynnin, yrittäjyyden ja 
hyvinvoinnin teemoillaan. 
Juontajana oli radiopersoona 
Aki Linnanahde. JK

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

Innokkaat kiven etsijät Ametistikaivoksella.

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

Viimeiset kymmenen vuotta ja kuluva syk-
sy 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 ta-
sa-arvosta, seuraako raha potilasta? Tämä 
hiukan särähtää yrittäjän korvassa. Miksi? 
Tasa-arvo?

Kansalaisilla on mahdollisuus käyt-
tää julkisia tai yksityisiä terveyspalveluja, 
mutta sen ohessa on lakisääteinen työ-
terveyshuolto. Työterveyslaki velvoittaa 
työnantajaa järjestämään henkilöstölleen 
terveyspalveluja työstä johtuvien terveys-
vaarojen ehkäisemiseksi, käyttäen apu-
naan työterveyshuollon ammattihenkilöitä 
ja asiantuntijoita. Työnantajan on kustan-
nuksellaan järjestettävä työntekijöille työ-
terveyshuolto. Se voi olla joko pelkästään 
ennalta ehkäisevää ja sisältää terveystar-
kastuksia tai, kuten nykyään useimmiten, 
sisältää myös sairaanhoitoa. Käytännös-
sä työnantaja voi järjestää työterveyspalve-

lut kunnan terveyskeskuksen palveluna tai 
se voi järjestää ne itse tai ostaa yksityisel-
tä palvelujentuottajalta. Yrittäjä voi halutes-
saan liittyä työterveyshuoltoon. Pakottavaa 
se on pääsääntöisesti silloin, kun yritykses-
sä on yrittäjän lisäksi muita työntekijöitä.

Työterveyshuollon ammattilaisia 
ovat työterveyshoitajat ja -lääkärit sekä 
työfysioterapeutit. Kela korvaa osan 
työterveyshuollon kustannuksista. Työter-
veyslaitoksen professori Guy Ahosen mu-
kaan työterveyshuollon tulisi olla ennalta 
ehkäisevää. Käytännössä kuitenkin saira-
uksien hoito korostuu, myös tehokkuus ja 
lyhytnäköinen kilpailuttaminen haittaavat 
työterveyshuoltoa. Ahosen mukaan liike-
elämän palveluyritykset panostavat eniten. 
Vähiten työterveyshuoltoon taas satsataan 
liikennealalla ja kunnissa. Omalta osin olen 
huomannut Iissä julkisten palvelujen toimi-
van. Varsinkin hammashoidon, joka on nii-
tä harvoja julkisia palveluja, jotka tuottavat 
myös kunnalle rahaa.

Näin ollen keskustelussa jää huomioi-
matta, että terveydenhoiotoalalla on myös 
kolmas sektori johon kuuluu työssäkäy-

vät ja yrittäjät. On pakko heittää keskuste-
luun tasa-arvosta tämä seikka. Työttömät, 
kotiäidit, eläkeläiset ja monet muut jäävät 
tämän ulkopuolelle. Tästä aiheesta luonnol-
lisesti 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 ennaltaeh-
käisevää kuin sairaanhoitoa. Julkisen terve-
ydenhoidon tulisi antaa tähän oma haaste. 
Pystyykö se hoitamaan myös tämän sekto-
rin 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 kulut-
taja palvelun hinnassa. Tässäpä uusi Sote-
keskustelu.

Markku Koskela
Iin Yrittäjä ry
puheenjohtaja

Työterveyshuollon näkökulma Sote-keskusteluun

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

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

Iissä joulukausi avataan ker-
tarysäyksellä monipuolisel-
la tapahtumaviikonlopulla. 
Perjantaina 27.11. juhlitaan 
Kauppojen yön merkeissä ja 
lauantaina 28.11. pidetään 
perinteiset Iin Wanhan Ha-
minan Joulumarkkinat.

Perjantaina yötapahtu-
maan kuuluu kauppojen 
poikkeukselliset aukioloajat 
Kärkkäisen kiinteistössä sekä 
Iin Haminassa. Osa liikkeis-
tä on auki poikkeuksellisesti 
jopa puolille öin saakka, pie-
nimmät liikkeet ainakin klo 
21 saakka.

Mukana ovat ainakin 
Kauppakeskus Kärkkäinen, 
Autokeidas, Valokuvaamo 
Studio Salama, LinnaPuoti, 
Kultasepänliike Kulta-Aal-
to, Iin Kemikalio-tekstiili 
ja luontaistuote, Iin kukka-
kauppa ja Hiushuone Lumo.

Yötapahtumia löytyy 
myös nuorisotila Nurkas-
ta, jossa 7-luokkalaisista 
17-vuotiaisiin nuoret saavat 
tulla viettämään iltaa pelien, 
kisailujen, kokkailun ja hen-
gailun merkeissä.

Myös kirjastosta löytyy 
ohjelmaa kuten kello 18-20 on 
joulukuusiaskartelua ja kello 
22-24 HämäräHumppa-tans-
sit. Myös seurakuntatalolla ja 
kirkossa on ohjelmaa, kuten 
joulukaraokea ja -kahvit sekä 
yhteislauluhetkiä tunnin vä-
lein alkaen kello 18.30.

Iin Wanhan Haminan 
Joulumarkkinat ovat pe-
rinteiseen tyyliin Iin Seura-
kuntatalolla, Nätteporissa ja 
Huilingin alueella. Lauantai-
na 28.11. kello 10 alkaen. Ta-
pahtuman avaa Erkki Taskila 
kello 11. Lisäksi ohjelmaan 
kuuluu Lastennäytelmä ”Ka-
donneiden piparkakkumuot-
tien arvoitus” kello 11.30 ja 
myös joulupukki seuruei-
neen saapuu tapahtumaan. 
Tarkempi ohjelma löytyy Iin 
kunnan www-sivuilta sekä 
tämän lehden takakannesta.

Joulukausi avataan Kauppojen yöllä ja joulumarkkinoilla
Kuvissa tunnelmia vuoden 2014 Iin Wanhan 
Haminan Joulumarkkinoilta. Kuvat Jenny Kärki

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

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
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Iin Yrittäjät ry palkitsi pikku-
joulunsa yhteydessä Vuoden 
Yrittäjäksi Kuljetusliike Back-
man Ky:n. Reijo Backmanille 
kuljetusalan yrittäjyys on tul-
lut tutuksi ihan pikkupojas-
ta saakka, sillä hänen isänsä 
aloitti oman yritystoimintan-
sa jo 50-luvulla.

Nuori poika kasvoi am-
mattiin ja hyppäsi perheyri-
tykseen mukaan 80-luvulla. 
Backman on työnsä puoles-
ta saanut olla kuljettamassa 
monenlaisia rahteja: löytyy 
taitoa siirrellä taloja sekä ka-
lusto kuljettaa vaikkapa elä-
viä kaloja. Talvisin vaihtelua 
saa lumi- ja latutöiden paris-
ta.

Vaimo Anna-Maija on ol-
lut tärkeänä tukena yrittämi-
sessä ja apuna laskutuksessa 
sekä muissa paperihommis-
sa. Yritys työllistää tällä het-
kellä yhden ulkopuolisen 
henkilön. Yrittäjäpariskun-

Iin Vuoden 2015 Yrittäjä Kuljetusliike Backman Ky :

ta ovat olleet myös innokkai-
ta osallistumaan yhdistyksen 
virkistysreissuille.

- On ollut mukava kuulua 
yhdistykseen, ja reissut ovat 

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

Yrittäjyys tuttua lapsesta saakka

Paikalliset 
pojat! 

Tule katsomaan alueesi työnäytöksiä,  

SOITA 08 2377 9501

• Pienempi kosteusriski  
 pakkasella
•  Kattopellit omalta tehtaalta
•  Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
•  Kysy myös rahoituksesta

Mutta eihän 
talvella voi 
rempata kattoa?

Kyllä voi.
Jopa 2 päivässä!

Oulun yksikkö   www.laaturemontti.fi

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

PT Pohjanteko Oy:n yrittäji-
nä toimivat Joona Österberg ja 
Timo Sääskilahti.

Ensi vuoden alusta Iin Yrit-
täjien hallitus jatkaa lähes 
entisellä kokoonpanollaan. 
Uutena jäsenenä hallituk-
seen tulee PT Pohjanteko 
Oy:n toinen yrittäjistä Joona 
Österberg.

- En ole ehtinyt miettiä va-
lintaa vielä sen tarkemmin. 
Paljoa en ole ehtinyt seu-
rata yhdistyksen toimintaa 
läheltä, mutta suhtaudun eh-
dottomasti avoimin mielin. 
Jännä nähdä miten pääsee 
tuomaan omia ajatuksia hal-
lituksessa. Tärkeäähän olisi 
saada jäseniä porukkaa mu-
kaan ja aktivoitumaan aktii-
viseen toimintaan, Österberg 
kertoo.

PT Pohjanteko Oy:tä ve-
tää Österbergin lisäksi Timo 
Sääskilahti. Talonrakentami-
sen pohjatöihin erikoistunut 
yritys rekisteröitiin joulu-
kuussa 2013. He tarjoavat 
tavallista kokonaisvaltaisem-
paa maarakennuspalvelua 
lähinnä rakennusliikkeille ja 
julkiselle sektorille.

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

Uutta verta mukaan Iin Yrittäjien hallitukseen
- Pyrimme olemaan ra-

kennusliikkeiden hankkeis-
sa mukana jo alkuvaiheessa. 
Teemme pohjatutkimukset 
ja perustamistapalausunnot 
tontille ja annamme asiak-
kaalle esityksemme kustan-
nustehokkaimmasta tavasta 
toteuttaa maarakennustyöt. 
Tämän lisäksi annamme 
sitovan kokonaishinnan 
maatöistä mukaan lukien pe-
rustukset, mahdolliset lou-
hinnat tai paalutukset sekä 
piha-alueet täysin valmiik-
si asfaltointeineen ja pihava-
rusteineen, kertoo Österberg.

Jo yrityksen aloittaessa 
toimintansa oli selvää, että 
toiminta ei rajoitu paikalli-
selle alueelle. Tällä hetkellä 
työmaita on ollut Rovanie-
meltä Helsinkiin. Tällä het-
kellä reilu puolet yrityksen 
toiminnasta painottuu Etelä-
Suomen alueelle, mutta Poh-
jois-Suomessakin on ollut 
yllättävän vilkasta taantu-
masta huolimatta. Österberg 
kertoo, että yrityksen toi-

minnassa on ollut lievä kas-
vuvuosi. Kun aletaan puhua 
asiasta tarkemmin, niin käy 
ilmi että Österberg taisi olla 
vaatimaton:

Vuosi sitten yrityksessä 
oli yksi palkattu työntekijä. 
Nyt työntekijöitä on omista-
jakaksikon lisäksi kymme-
nen ja lisäksi alihankkijoiden 
kautta työllistyy kolmisen-
kymmentä kaivinkonetta, 
työmaiden kokonaisvahvuu-
den ollessa tällä hetkelle 70-
80 henkilöä. Lisäksi firma on 
avannut sivukonttorit Van-
taalle ja Kuopioon, joten niis-
tä käsin on helpompi hallita 
itäisen ja eteläisen maan toi-
meksiantoja.

- Juu ei tämä enää meil-
lä Timon kanssa kahdestaan 
onnistuisi. Olemme saaneet 
rekrytoitua motivoituneita 
ja ammattitaitoisia työnteki-
jöitä ja kohtuullisen pienel-
lä ydinporukalla pystytään 
toimimaan ja pitämään lan-
gat käsissä. Oma väki hoitaa 
työnjohto-, laskenta-, suun-

nittelu- ja taloushallintotoi-
met. Iissä meillä on edelleen 
pääpaikka ja noin puolet 
omista työntekijöistäkin on 
Iiläisiä. Muissa toimipisteis-
sä hommaa hoitavat paikal-
liset tekijät, jotka tuntevat 
siellä alan ihmiset, Österberg 
kertoo.

Yritys liittyi paikallisen 
yrittäjäyhdistyksen jäsenek-
si heti toimintansa alussa 
PPY:n jäsenhankkijan ansi-
osta.

- Ilman muuta haluam-
me olla mukana Iin Yrittä-
jissä ja kätevää kun soittivat, 
niin ei alkukiireiden keskel-
lä itse tarvinnut laittaa aikaa 
tiedon etsimiseen. Yhdis-
tys ajaa aktiivisesti yrittäji-
en asioita, sillä yrittämistä 
olisi saatava jouhevammak-
si yhteiskunnankin puolesta. 
Lisäksi olemme saaneet ver-
taistukea ja kysellä yhdistyk-
sestäkin neuvoja ja vinkkejä 
yrittämiseen, Österberg kiit-
telee. JK

Iin Yrittäjien pikkujouluissa 21.11. yrittäjäpalkinnon sai Kuljetusliike Backmanin yrittäjäpariskunta Rei-
jo ja Anna-Maija Backman.

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

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

Palo-ovet
Liukuovet
Karmiovet

CE-merkityt

www.findoor.fi • findoor@findoor.fi
0400 384 939 • 020 838 4530
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• Ylioppilaskuvaukset • Rippikuvaukset • Juhlakuvaukset

Valokuvaamo Salama
040 743 8373 | Sorosentie 2, 91100 Ii 

juho.tauriainen@studiosalama.fi | www.studiosalama.

Vain tällä kupongilla 

passikuva 15 €

Leikkaa taLteen

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

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

TERVETULOA 
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

Mettovaaran Hautauspalvelu
Mettovaaran Puutarha

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

Iin Yrittäjäyhdistys palkitsi 
syyskokouksensa 21.11. yh-
teydessä Vuoden nuori yrit-
täjä 2015 -tittelillä Kuljetus 
Jonne Rajala Oy:n. Puualan 
kuljettajalle valinta tuli posi-
tiivisena yllätyksenä.

Tälle syntyperäiselle ii-
läiselle myös hänen edusta-
mansa ala on tullut verissä: 
hän on perheessään kolman-
nen polven autoilija.

- Aina meillä on ollut au-
toja, isä ja pappa ovat ol-
leet yrittäjiä, joten etupäässä 
työ on opettanut alasta tar-
peellisen. Olen käynyt myös 
logistiikka-alan perustutkin-
non, mutta aika vähän siinä 
oli osuutta puukuljetuksis-
ta, joten se kaikki on pitä-
nyt oppia työn kautta, Rajala 
kertoo.

- Tämä on haastava ala, 
metsissä kun pyörii ja nou-
dettavat puut eivät aina ole 
tienlaidassa nätissä pinossa, 
joten aina joutuu myös poh-
timaan ja samalla oppii jotain 
uutta.

Oma yritys on ollut hä-
nellä nyt seitsemän vuotta, 
ja isä Jari Rajala on edelleen 
matkassa osakkaana, tausta-
voimissa ja kuljettajana. Sa-
tunnaisia tuurauksia lukuun 
ottamatta työt hoituvat pie-

Vuoden nuori yrittäjä on  
kolmannen polven autoilija

nellä porukalla. Lisäksi yri-
tyksen taustavoimista löytyy 
Jonne Rajalan puoliso Min-
na Parkkinen, joka oman lei-
pätyönsä ohella hoitaa myös 
yrityksen paperitöitä.

- Tällä hetkellä uravalin-
ta 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 helpommal-
lakin leipänsä voisi saada, 
mutta tärkeintä että saadaan 
oma perhe ja isän perhe elä-
tettyä, Rajala toteaa. JK

Kampanja kannustaa jäsenyyteen
Iin yrittäjäyhdistys on mu-
kana Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien hallinnoimassa jä-
senhankintakampanjassa. 
Kampanjan kautta jäsenyrit-
täjiksi liittyvät ja jäsenyyt-
tä suosittelevat palkitaan 
lahjakortein. Ne yritykset, 
joissa maksuvälineenä käy 
kampanjan kautta saadut 
lahjakortit saavat tarran ik-
kunaansa ja yritysten nimet 
julkistetaan kampanjasivuil-
la.

Kampanjan tavoitteena 
on lisätä alueen elinvoimaa 
ja lisätä niin yrittäjien, sidos-
tahojen kuin kuluttajienkin 
ymmärrystä oman paikka-
kunnan yritysten tärkeästä 
merkityksestä. 

Lisäksi halutaan lisä-
tä yhdistyksen jäsenmäärää 
ja herättää kaikki kuluttajan 
roolissa toimivat huomaa-
maan oman paikkakunnan 
yritysten tarjoama laatu ja 
palvelu. Tavoitteena on teh-
dä koko järjestön toimintaa 

tunnetuksi paikkakunnil-
la sekä alueella ja saada yri-
tykset löytämään järjestön 
ainutlaatuinen yrittäjyysver-
kosto.

Kampanjan kautta liit-
tyneet uudet jäsenet sekä 
jäsenyyttä suositelleet jä-
senyrittäjät, jotka hankkivat 
PPY:n alueen paikallisyh-
distyksiin uuden jäsenmak-
sunsa maksavan jäsenen, 
saavat käyttöönsä 19,90 eu-
ron arvoisen lahjakortin, 
joka käy maksuvälineenä 
paikallisyhdistysten kam-
panjakumppaneina toimi-
vissa yrityksissä. Kampanja 
voimassa 30.5. saakka ja tar-
kemmat ohjeet löytyvät Poh-
jois-pohjanmaan Yrittäjien 
kampanja-sivulta.

Iin Yrittäjien puheenjoh-
taja Markku Koskela vihjaa, 
että myös Iin Yrittäjillä on 
suunnitteilla oma kampan-
ja ensi vuonna yhdistyksen 
juhlavuoden kunniaksi.

HTM Tilintarkastaja, 
senior advisor, ekonomi, HM 

Kaarina Daavittila

Daavittila Oy

040 826 6588 | kaarina.daavittila@daavittila.fi

Liity jäseneksi!

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

(norm. 20 €)

Insinööritoimisto Airlon Oy on asiantunteva
talotekniikka-alan suunnittelutoimisto.

Toimimme suunnittelu-, valvonta- ja 
konsultointitehtävissä koko Suomessa.

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

Innovatiivinen suunnitteluryhmämme auttaa 
asiakasta kaikissa rakennusprojektiin liittyvissä 

suunnitteluissa.

• LVIA- suunnittelu

• LVIA-valvonta

• Jätevesien käsittely suunnittelu

• Energiapalvelut

 - Energiakatselmukset

 - E-luvun laskenta

 - Energiatodistukset

Uusia jäseniä
Iin Yrittäjät ry on saanut viime kesästä lähtien riveihinsä 
neljä uutta jäsenyritystä. Nyt yhdistyksellä on yhteensä 

113 jäsentä.Tervetuloa mukaan toimintaan!

Hurjax on Kimmo Topin 
luotsaama yritys, joka tekee 
yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden korjausta ja huol-
toja.

Iin Taksiajot Sirpa Rau-
tio on taksiliikennöintiyritys 
Iissä.

Kesonen&Hiltunen Oy 

on kauppias Mauri Kesosen 
K-market päivittäistavara-
myymälä.

Studio Salama tarjoaa 
monipuolisia kuvauspalve-
luja studiokuvausten lisäk-
si. Kuvaamoyrittäjänä toimii 
Juho Tauriainen.

nuoren yrittäjän va-
paa-aika kuluu mu-

kavasti 1,5-vuotiaan 
Jusan kanssa.

Yrityksen kalustoon kuuluu yksi puukuljetusau-
to, jolle kertyy vuodessa noin 220 000 kilometriä.
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Päivi Leskelä
Puh. 040-7387739

Jalkahoitola

Haminantie 8, Ii

Jalkojenhoidon 
ammattitutkinnon 

suorittanut,
Koulutettu hieroja

Aleksandra

www.kalaaiista.fi

Kalaluvat voimassa 
Kalenterivuoden
2016 kalaluvat myynnissä 

ja voimassa joulukuun 
2015 alusta alkaen.

lisätietoa: kala@ii.fi

Pe-la 27.-28.11. 
tekstiileissä

Kauppojen yönä pe 27.11. 

Iin Kemikalio
tekstiili ja 

luontaistuote
Haminantie 8, ii

Puh. 08 8173 360
avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

Luomuinkivääri-
tuotteet saapuneet!

avoinna klo 9-21

 -20%  -50 %!
ale

37,50
Baba de Caracol 
etanavoide

(ovh 58,55)

Yrittäminen on 
innostavaa ja mukavaa

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com

kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi • Hakkuut ja ajot

0400 399 170

Turve ja lumiurakointi

traKtorIuraKoIntI J. nIemInen
p. 0400 514 380

KuIvanIemI
juha.n@hotmail.com

• hirsirakennukset • piharakennukset
• autotallit • jäteastiakatokset 
Tiedustele edullisia syys-ja talvitarjouksia

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

www.kevythirsi.fi

IIN PUU- JA METALLITUOTE

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

Hirsi- 
rakennuksia  

myös asiakkaan  
mallin mukaan

hirsi-
rakennuksia

myös asiakkaan
mallin mukaan

t:mi Hannu Huovinen
040 738 0052

Iin Kärkkäisellä toimiva Juho 
Tauriaisen omistama Studio 
Salama on yksi uusista Iin 
Yrittäjien yhdistyksen jäse-
nistä. Yrittäjiin Juho kertoo 
liittyneensä - nyt uudelleen 
- lähinnä yhdistyksen kaut-
ta saatavien vakuutusmak-
sualennusten vuoksi.

28-vuotiaasta Juhosta tuli 
ammattimainen valokuvaa-
ja jo vuonna 2008, jolloin hän 
perusti muiden muiden töi-
den ohelle kotistudion, Stu-
dio Salaman. Sitä ennen hän 
harrasti valokuvausta kym-
menisen vuotta.

Täysipäiväinen ammat-
tivalokuvaaja hänestä tuli 
vuonna 2011, jolloin yhteis-
työ Suomen Mallikuvat Oy:n 
kanssa vahvistui ja uudet ti-
lat löytyivät Iin Kärkkäiseltä.

Tänä päivänä kuva-ar-
tesaanin koulutuksen saanut 
Juho on tyytyväinen teke-
miinsä valintoihin.

– Töitä tässä saa tehdä 
tosi paljon, eikä tuntipalkkaa 
kehtaa edes laskea. Kuiten-
kin valokuvaaminen ja yrit-

täminen on tosi mukavaa ja 
innostavaa. Sitä jaksaa tehdä. 
Ammattimainen valokuvaa-
ja on aina töissä, Juho toteaa.

Henkilökuvauksiin eri-
koistuneesta Valoku-
vaamo Studio Salamalta 
onnistuvat passikuvat, hää-
kuvat, lapsikuvat, sisa-
ruskuvat, perhekuvat, 
seniorikuvat, tuotekuvat, 
kerho-, päiväkoti- ja koulu-
kuvat, autonmyyntikuvat ja 
valmistujaiskuvat aina asia-
kaan tarpeiden mukaan. 
Kuvauksia tehdään joko stu-
dion tiloissa tai vaikkapa 
juhlapaikoilla.

Ihmistuntemus ja  
eläytymiskyky auttavat
Tauriainen korostaa sitä, että 
hyvä valokuvaaja ei ole aino-
astaan tekninen taituri. Hän 
on myös taiteilija, joka tar-
vitsee työssään herkkyyttä, 
ihmistuntemusta, yhteistyö-
kykyä ja eläytymiskykyä eri-
laisten ihmisten kanssa.

– Tavoitteenani on saa-

da asiakas mahdollisimman 
rennoksi. Silloin saadaan 
parhaat kuvat, joista tunnel-
ma ja kuvattavan persoonal-
lisuus välittyvät ja joita on 
ilo katsella vuosienkin pääs-
tä, Juho kuvailee.

Henkilökuvauksien lisäk-
si Studio Salama tuottaa mo-
nipuolisen kuvauspalvelun 
ohella myös pienimuotois-
ta koulutusta, jota kehitetään 
koko ajan.

Tällä hetkellä Studio Sala-
ma toimii Kärkkäisellä juuri 
valmistuneissa uusissa tilois-
sa ja valmistautuu 27.11. pi-
dettävään kauppojen yöhön. 

Juha Tauriaisen tausta-
joukkoina kotoa löytyvät 
vaimo ja kolme lasta.

Asko Kurki

Studio Salaman yrittäjä Juho Tauriainen tekee kuvistaan laaduk-
kaat tulosteet paikanpäällä. Passikuvien lähetys onnistuu sähköi-
sesti suoraan poliisille. Kuva Jenny Kärki

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

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

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

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

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

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!
• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• öljynvaihdot aikaa
 varaamatta

TAlvI lähesTYY. PYYdä rengAsTArjous! Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940

0400 253 270
Lea Tumelius

KODINOMAISTA
ASUMISTA

MIELENTERVEYS-
KUNTOUTUJILLE

YLI 25 VUODEN AJAN

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

Kirkonkyläntie 17 
Kuivaniemi

KUIVANIEMEN 
NUORISOSEURA

nimi: _________________

_______________________

Puh: _________________
Leikkaa kuponki ja palauta 

26.12. Tapanintanssit 
klo 20 - 24

27.12 JäTTIbIngO klo 16

sArI KoIvIKKo

Humppa-
kuningatar

jouluMArKKInAT 
seuralla 5.12. klo 10-15

KInKKuArvonTA 
tunnin välein 

klo 11, 12, 13, 14, 15
(paikalla olevien kesken)
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Kesäkuun alussa itsenäisek-
si taksiyrittäjäksi ryhtynyt 
Sirpa Rautio pitää yrittä-
jäyhdistyksen samoin kuin 
taksiliiton jäsenyyttä itses-
tään selvänä asiana.

–Yrittäjäyhdistyksestä sa-
moin kuin taksiliitosta saa 
runsaasti hyvää tietoa ja tu-
kea yrittämisen pohjaksi. 
Jäsenyyden myötä saa esi-
merkiksi Yrittäjäsanomat ja 
sähköpostiin tulee hyödyl-
listä materiaalia, Sirpa Rau-
tio kertoo.

Ennen yrittäjäksi ryh-
tymistä Sirpa Rautio työs-

Yrittäjäksi ryhtyvä saa  
runsaasti tietoa ja tukea

kenteli kirjakaupassa ja 
sittemmin useita vuosia kul-
jettajana miehensä taksiyri-
tyksessä.

– Jos nyt pitäisi valita me-
nisinkö kirjakauppaan vai 
ryhtyisinkö taksiyrittäjäksi, 
niin valitsisin tämän. Kysees-
sä on kaksi aivan erilaista 
maailmaa, vaikka kummas-
sakin on kyse asiakaspalve-
lusta.

Ennen oman yrityksen Iin 
Taksiajot Sirpa Raution pe-
rustamista Sirpa pani merkil-
le, että Iissä on paljon lapsia 
ja samoin vanhuksia. Niin-

pä hän hankki invahissillä 
varustetun 1+8 henkilön ti-
lataksin, joka soveltuu sekä 
koululaiskyyteihin että van-
husten kuljetuksiin.

– Kyllä ajoja on ihan ki-
vasti riittänyt ja tällaiselle 
autolle oli selvä tarve, hän 
toteaa vajaan puolen vuoden 
yrittäjäkokemuksella.

Sirpa Rautio pitää yrittä-
jäksi ryhtymistä yhtenä var-
teenotettavana vaihtoehtona 
monelle muullekin eikä sitä 
kannata pelätä.

– Jos löytyy sellainen ala, 
joka kiinnostaa, niin siihen 

kannattaa tarttua. Tietenkin 
tämä vaatii rohkeutta ja työ-
tä pitää tehdä, hän sanoo.

Taksia ajavien isän ja äi-
din lisäksi Rautioiden per-
heeseen kuuluu kaksi tytärtä.

Asko Kurki
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Paloasemantie 13, 91100 Ii
www.iinenergia.�

Kysy lisää p. (08) 8180 220

•	Paikallisesti	tuotettua	vesisähköä

•	100	%:sti	uusiutuvaa	energiaa

• Vain Iin kunnan alueella
 muKaan LuKIen KuIVanIemI

EDULLISET IILÄISET 

VESISÄHKÖTUOTTEET

Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu

www.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

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

Huom! GLöGItaRjoILu 
27.11.2015 KLo 12-15

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

Lähiruokaryhmä tuo asiakkaat lähelle tuottajaa
REKO-ryhmä rantautui Iihin:

Päivittäistavaraketjut käyvät 
alati suurta hintakamppailua 
keskenään, ja ”halpuuttavat” 
tuotteitaan. Tämän kehityk-
sen myötä ruuantuottajil-
le jää yhä vähemmän käteen 
tehdystä työstä. Nyt myös 
Iissä lähi- ja luomuruokien 
tuottajat ovat järjestäytyneet 
Facebookissa REKO lähi-
ruokaryhmäksi, joka tarjoaa 
mahdollisuuden asiakkaalle 
ostaa tuotteet suoraan tuot-
tajalta.

Iissä hankkeen laittoivat 
vireille Heli-Hannele Haapa-
niemi, Tarja Anisimaa ja Pau-
la Ranta. REKO ryhmiä on 
koko maassa yli 95 ja määrä 
kasvaa yhä. Ryhmät tavoitta-
vat pelkästään Suomessa 100 
000 kuluttajaa. Idea on läh-
töisin ulkomailta, mutta sen 
suomalaiset puolestapuhujat 

ovat puolestaan vieneet sa-
naa myös muualle.

Käytännössä ryhmä tar-
koittaa sitä, että kuluttaja voi 
liittyä Facebookissa REKO 
lähiruokaryhmä Ii -ryh-
mään. Lähialueiden luomu- 
ja lähiruokatuottajat lisäävät 
ryhmän seinälle myynti-il-
moituksensa, joissa lukee tar-
jolla olevien tuotteidensa 
tiedot ja hinnat. Tuotteet vaih-
televat sesongin mukaan.

Myynti-ilmoituksen alle 
kuluttaja jättää ennakkoon 
sitovan tilauksen, kuinka 
paljon mitäkin tuotetta hän 
haluaa ostaa. Ylläpito ilmoit-
taa paikan, päivän ja kello-
najan jolloin ruuanjako tulee 
tapahtumaan. Ruuanjakoti-
laisuudet järjestetään kah-
den viikon välein. Paula 
Ranta kertoo, että tällä het-

kellä tutkaillaan palautteen 
perusteella milloin olisi pa-
ras ajankohta. On myös kes-
kusteltu olisiko Iissä talven 
hiljaisena aikana parempi jär-
jestää tapahtuma kuukauden 
välein.

Ensimmäisen myyntita-
pahtuma järjestettiin Iin to-
rilla keskiviikkona 18.11. ja 
mukaan saatiin muutama 
tuottaja. Enemmän poruk-
kaa on tulossa Iin REKO-lä-
hiruokarenkaan Joulutorille, 
joka järjestetään 12.12. klo 12-
14 Museokahvila Huilingissa.

Moni tuottaja on kokenut 
systeemin hyväksi, sillä suo-
ramyynnillä asiakas saa tuo-
reen tuotteen ja tuottaja saa 
hyvän hinnan tuotteelleen, 
ilman välikäsiä. Varsinkin 
tuottajat, joilla tuotantovo-
lyymit ovat pienempiä, ovat 

toivottaneet systeemin terve-
tulleeksi.

Myös asiakkaat voivat olla 
turvallisin mielin, sillä ostoti-
lanteessa he pääsevät tapaa-
maan tuottajia. Tuotteiden 
laatu voidaan todeta pai-
kanpäällä ja kysyä tarkem-
pia yksityiskohtia esimerkiksi 
tuotantotavoista. REKO-toi-
minta lisää näin siis myös 
avoimuutta tuottajan ja ku-
luttajan välille.

Paula Ranta kannustaa 
myös paikallisia tuottajia mu-
kaan: myös harrastajaviljeli-
jöillä tai vaikka leipureilla on 
mahdollisuus kokeilla siipi-
ään ryhmässä. Tuotantovo-
lyymit saa pitää juuri itselleen 
sopivalla tasolla. Tuottajan 
ei tarvitse kuin ottaa yhteys 
ryhmän ylläpitoon ja homma 
lähtee rullaamaan. JK

REKO-toiminta on jo vakiintunutta ja suosittua Oulussa ja Limingassa. Kuva viime kesältä Oulun tapahtumasta.
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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

anne@ylirannanratsutila.fi
www.ylirannanratsutila.fi

puh. 040 417 4761
ii as.

YLIRANNAN
RATSUTILA

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

KUIVANIEMEN 
KOIRAHOITOLA

Löytöeläinten 
vastaanotto

Simon ja Iin alueelta
040 720 0506

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

MARRASKUU 3/2015

Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Markku Koskela
Toimitus, ilmoitusmyynti: VKK-Media Oy Heimo Turunen,   
 Markku Kemppainen
Toimittajat:   Heimo Turunen, Jenny Kärki
Taitto:               VKK-Media Oy 
Painopaikka:    Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 

IILÄINEN

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

Iin kunnassa tuntuu hyvä henki
Iilaakso Oy:n uutena toimi-
tusjohtajana aloitti traden-
omi Antti Tuomaala 1.10., 
lisäksi hän hoitaa Iin Vuokra-
asunnot Oy:n toimitusjohta-
jan pestiä. Oululaismiehelle 
Iin kunta oli tuttu vain pääl-
lisin puolin, joten nyt kah-
den iiläisen tehtävän myötä 
koko kunta on otettava ker-
ralla haltuun.

- Iin kunnassa tuntuu ole-
van oikein hyvä henki ja pai-
netaan eteenpäin. Mukava 
ollut huomata, että kun tääl-
lä tulee esille innovatiivi-
sia asioita, niihin tartutaan 
kiinni! Esimerkkinä mainit-
takoon aurinkopaneelien 
yhteishankinta ja muut uu-
siutuvan energian valinnat. 
On huomattu että nämä eivät 
ole pelkästään vihreitä valin-
toja vaan tuovat myös mer-
kittäviä säästöjä kuntaan, 
Tuomaala kehuu.

Aikaisemmin Tuomaala 
toimi myyntijohtajana Huo-
neistokeskuksella ja hänellä 

on myös 14 vuoden yrittäjä-
kokemusta tuotannonkehi-
tysalalta. Iilaakso Oy hoitaa 
toimisto- ja teollisuustilojen 
vuokrausta yrityksille, jo-
ten Tuomaala pääsee hyö-
dyntämään monipuolista 
osaamistaan: Hän tuntee yri-
tyksiä ja ymmärtää yrityksi-
en moninaiset tarpeet sekä 
omaa kokemusta kiinteistö-
jen vuokrauksesta.

- Eniten odotan tältä työl-
tä nimenomaan yrittäjien 
kohtaamista ja yrityskulttuu-
riin tutustumista. Kunhan 
työ lähtee käyntiin kunnol-
la Vuokra-asunto Oy:n puo-
lella, pääsen tutustumaan 
paremmin asiakkaisiimme. 
Mielellään autamme yri-
tyksiä kasvu- ja muutosti-
lanteissa. On koko kunnan 
yhteinen etu, että täällä toi-
mivat yritykset ovat virkeitä 
ja mahdollistavat työllisyy-
den kehittämisen, Tuomaa-
la toteaa.

Iilaaksolla on suunnitteilla 

starttipakettiratkaisuja aloit-
taville yrittäjille. Pakettiin 
kuuluisi muun muassa mah-
dollisuus yritysneuvontaan 
ja asianmukainen toimitila-
ratkaisu, joka hinnoiteltaisiin 
porrastetusti yrityksen aloit-
tamisen helpottamiseksi. 
Näin yrittäjä, jolla on ajatus-
ta ja motivaatiota työhönsä, 
saisi keskittyä yritystoimin-
taansa eikä käytännön asioi-
hin kuluisi paljoa resursseja.

- Asiassa on kuultu myös 
paikallisia yrityksiä ja yrit-
täjäyhdistyksiä. Hankkees-
ta on hyvä tuntuma ja hyvä 
nähdä miten hienosti kun-
ta ja yrittäjät tekevät aktii-
vista yhteistyötä. Mielellään 
kuullaan eri mielipiteitä ja 
autamme mahdollisuuksien 
mukaan, Tuomaala lupaa.

- Tällä hetkellä Iilaak-
so Oy:n toimitilatarjonnas-
sa on positiivinen ongelma: 
tiloissa on melko täyttä. 
Kaikki teollisuushallit ovat 
käytössä, mutta jonkin ver-

ran vapaita toimistotiloja 
löytyy. Käymme aktiivista 
keskustelua lisätilojen, eri-
tyisesti toimistotilojen, ra-
kentamisesta. Ajatuksissa 
on esimerkiksi Micropolik-
sen yhteyteen rakennettavas-
ta etätyöpisteessä, joka voisi 
olla esimerkiksi muualta tu-
levien kaupparatsujen käy-
tössä, Tuomaala maalailee.

Iin Vuokra-asunto Oy:n 
kuulumisista Tuomaala ker-
too, että muutoksia on lu-
vassa: Kirkkotien toimisto 
muuttaa Micropolikselle, 
jonka pääinfosta saa jatkossa 
myös Vuokra-asuntojen pal-
velut. Myös Micropoliksen 
sisällä tapahtuu tilamuutok-
sia: Ii-pajan väki muuttaa B-
siipeen, jonka tieltä Iilaakso 
Oy:n ja Micropoliksen hen-
kilökunta muuttavat A-sii-
peen. Toimitiloja vuokraavat 
yritykset siirtyvät C-siipeen, 
jossa tällä hetkellä on vain 
PT-Pohjanteko Oy:n tilat. JK

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

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

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

klo 18.00  Sävelhartaus Iin kirkossa
klo 19.00  Iin kunnan tervehdys Ari Alatossava
               Iin seurakunnan tervehdys Pekka Soronen
               Huilingin näyttämöllä
klo 19.30  Stella Pelle viihdyttää ja 
 Tulet syttyvät Alfio Bonannon teokselle.
klo 20.00  Ilotulitus nätteporin rannalta

Vapaa pääsy! Tarjolla lämmintä mehua ja makeisia

Iin Uuden Vuoden 
vastaanotto

klo 9.15 Seppeleenlasku sankarihaudoille, Olhava.
klo 10.00 Jumalanpalvelus ja seppeleenlasku sankari-
 haudoille, 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”

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

Hyvää Uutta Vuotta toivottavat:
Iin kunta ja Iin seurakunta!

Ke 31.12.2015 HuILInGIn taPaHtuma-aLueeLLa

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!Tervetuloa!

Itsenäisyyspäivän 
juhla 

Iin kunnassa su 6.12.2015
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• Energiatehokkaat ja yksilölliset
valmiskodit laatua arvostaville
yli 25 vuoden
kokemuksella. TILAA

UUSIMMAT 
TALO-

KIRJAT

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

www.vkkmedia.fi

TuuliWatti kehittää ja rakentaa 
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi

www.vkkmedia.fi 
VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Iin yrittäjäyhdistys polkaisi 
pikkujouluhulinat käyntiin 
lauantaina 21.11. Rysällä, eli 
Iin Urheilijoiden talolla. Pe-
rinteiset jouluruuat kyyti-
poikineen saivat osallistujat 
puhisemaan täysin vatsoin. 
Onneksi kaloreita päästiin 
polttamaan tanssilattialle si-
molaisen Rojal Bandin tah-
dissa. Myös kemiläisen DG 
La Fuente -sambaryhmän 

Lämmintä pikkujoulutunnelmaa

tanssiesitys toi lämpöä ta-
pahtumaan.

Lisäksi palkittiin Vuoden 
Yrittäjänä Kuljetusliike Back-
manin yrittäjäpariskunta Rei-
jo ja Anna-Maija Backman. 
Saajan julkistivat Markku 
Koskela ja Anneli Klasila, 
kunnan palkinnon luovutti-
vat kunnanvaltuutettu Teijo 
Liedes ja hallintojohtaja Erk-
ki Taskila.

Syyskokouksessa  
uusi hallitus
Iin Yrittäjät ry:n syyskoko-
us pidettiin aiemmin 2.11. 
Iin Micropoliksella. Vuo-
den 2016 alussa aloittavan 
hallituksen kokoonpanoon 
uutena jäsenenä saatiin PT 
Pohjanteko Oy:n toimitus-
johtaja Joona Österberg, joka 
tuli erovuoroisen Tuija Olko-

niemen tilalle.
Varapuheenjohtajan pes-

tin otti hoitaakseen Eero 
Tuomela. Puheenjohtaja-
na jatkaa Markku Koskela 
ja sihteeri/rahastonhoitaja-
na Heikki Helekoski, muina 
jäseninä Väinö Klasila, Riitta 
Paakkola, Oiva Takarautio, 
Anna Turtinen ja Risto Väy-
rynen. JK

Vuoden Yrittäjän onnitteluja tuomassa Anneli Klasila, hallintojohtaja Erkki Taskila, pj Markku Koskela ja kunnanvaltuutettu Teijo Liedes. 
Palkinnon vastaanottamassa yrittäjäpariskunta Reijo ja Anna-Maija Backman.

Yrittäjien pikkujouluväki pääsi pyörähtelemään Tanssiyhtye Rojal Bandin tahtiin.

Etelän tuulia tanssillaan toi ke-
miläinen DG La Fuente -samba-
ryhmä.

Yrittäjille oli tarjolla monipuolinen jouluateria.
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Kuivaniemen Yrittäjien  
pikkujoulu Kievarissa
Kuivaniemen Yrittäjät ry jär-
jestää syyskokouksen ja pik-
kujoulut lauantaina 28.11. 
kello 18.30 Kuivaniemen 
Kievarissa. Pikkujouluun il-
moittautuneet yhdistyksen 
jäsenet saavat nauttia juhlal-
lisuuksien jälkeen monipuo-
lisen muusikkoduon Pentti 
& Rainerin musisoinnista.

Yhdistyksen puheenjoh-
taja Ari Kaakkuriniemi ker-
too, että seuran toiminta 
kulkee tutulla painolla. Tu-
levassa syyskokouksessa 
mahdollisesti keskustellaan 
hallituksen jäsenmäärän li-
säämisestä. Viikoittaises-
ta toiminnasta Ari mainitsee 
Yrittäjien omat kuntosali-
vuorot, jotka ovat tulleet hy-
vin tarpeeseen.

Ari on hyvillään että pik-
kujoulut saatiin järjestää ky-
län omassa Kievarissa. Hän 
oli jo hyvissä ajoin heinä-
kuussa tiedustellut pikku-
joulujärjestelyistä Kievarin 
omistajalta, Raili Suomelalta.

Raili kertoo Kievarin kuu-
lumisista, että viikonloppui-
sin on mukavasti väkeä aina 
kun on ohjelmaa. Karaoke 

on ”in” ja saa yleensä suosi-
tuimman vastaanoton. Tans-
sikävijät ovat olleet viime 
vuosina vähenemään päin. 
Tänä jouluna tulossa on 
myös useammat pikkujoulu-
järjestelytkin.

- Viime vuonna pidimme 
taukoa pikkujoulujen järjes-
tämisestä, mutta nyt kun tu-
tut kyselivät niin piti vastata, 
että kerran vielä pojat! Raili 
naurahtaa.

Kuivaniemen Kievarissa 
elämä on jatkunut tasaises-
ti jo 30 vuotta, jonka kunni-
aksi perjantaina 10.7. Kievari 
juhli syntymäpäiviänsä. Yrit-
täjälläkin on jo ikää kertynyt, 
mutta edelleen hän viihtyy 
tiskin takana tarinoiden asi-
akkaiden kanssa.

- Pitää katsoa miten ensi 
vuosi mennään ja omaa 
jaksamista tunnustellaan 
päivä kerrallaan. Mikäs mi-
nulla täällä aikaa kuluttaes-
sa ja raataillessa kyläläisten 
kanssa. Nuoremmat hoitavat 
yötyöt viikonloppuisin, ker-
too Raili ja kiittää työnteki-
jöitään sekä asiakkaita.

Kuivaniemen 
Kievari kesällä.

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 
Viinamäentie 76, 95100 KUIVANIEMI

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

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

Leijonien puolisojaostolla  
aktiivista toimintaa

Iin Lions Club ry:n puolisojaoston aktiivisia talkoolaisia pyörittämässä myyntikojua Iin Lumivalakiat –
tapahtumassa maaliskuussa 2015.

Iin Lions Club ry on aktiivi-
nen paikallinen palveluyh-
distys, joka tekee aktiivista 
palvelutyötä paikallisten hy-
väksi ja osallistuu myös 
kansainvälisiin hyvänteke-
väisyystempauksiin. Iin lei-
jonilla on erittäin aktiivinen 
puolisojaosto, jolla on oma 
ohjelmansa.

Vetäjät vaihtuvat aina 
kesä-heinäkuun vaihtees-
sa, ja siitä alkaa klubin vuo-
denkierto. Varsinainen 
puolisojaoston toiminta al-
kaa elokuun alussa kun kai-
kille Iin ja Kuivaniemen 
koulujen ekaluokkalaiselle 
jaetaan heijastinliivit. Syksyn 
ajan suunnitellaan tulevan 
kauden ohjelmistoa. Joulun 
alla vakiintunutta toimin-
taa on Joulutorin ja myyjäis-
ten järjestäminen, joilla on 
suuri merkitys yhdistyksen 
varainkeruussa. Tänä vuon-
na Joulutori on lauantaina 
19.12. kello 9-14 S-market 
Turvan edustalla.

- Joulutorin tuotoista puo-
let käytetään tuomaan jou-
lumieltä apua tarvitsevien 
perheiden jouluruokapaket-
tien kustantamiseen ja osa 
tuotosta pistetään säästöön 
ekaluokkalaisten heijastinlii-
vejä varten.. Keväällä osal-
listumme Iin Lumivalkeat 
tapahtumaan, jonka kahvi-
on tuotolla saamme myös 
jonkin verran varoja, luette-
lee naisjaoston puheenjohta-
ja Merja Jeronen.

Hän kertoo että varo-
ja käytetään myös lahjoituk-
siin, joita on tehty erilaisiin 
kohteisiin. Esimerkiksi viime 
kesänä lahjoitettiin Lemmin-
käinen taideprojektiin osal-
listuville Iiläisille nuorille 
rahaa, jotka nuoret käyttivät 
projektin aikana ruokailun-
sa järjestämiseen. Lisäksi on 
tuettu SOS-lapsikylää sekä 
Ensi- ja turvakotia.

Jokin taho tai jopa yk-
sityinen henkilö voi krii-
sitilanteessa pyytää tukea 
yhdistykseltä. Jerosen mu-
kaan avunpyytämistä ei tar-
vitse arastella leimautumisen 

pelossa, sillä klubissa kaik-
ki käsitellään ehdottoman 
anonyymisti. Samoin joulu-
ruokapakettien saajat tietä-
vät ainoastaan ne henkilöt, 
jotka luovuttavat paketit.

Meillä Iissäkin riittää 
avuntarvitsijoita, joten mik-
si mennä merta edemmäs ka-
laan. Joulutorilla kävijätkin 
ovat hyvillään kun tietävät, 
että apu menee paikalliseen 
tarpeeseen, eikä rahaa mene 
välikäsille, Jeronen kertoo.

- Olemme myös suunni-
telleen yhteistyötä Iin Hoi-
van kanssa, ja ajatelleet 
tehdä puolisoiden toimin-

nassa siitä perinteen. Joulun 
alla haluamme olla mukana 
levittämässä joulumieltä ja 
menemme leipomaan pipa-
reita ikäihmisten kanssa. 

Tällä hetkellä toimin-
tamme on hyvin aktiivista 
ja kokoonnumme syys-tou-
kokuun aikana kerran kuu-
kaudessa. Toiminnassa on 
mukana eri ikäisiä henkilöitä 
ja kaikki kiinnostuneet ovat 
Tervetulleita mukaan toi-
mintaan. JK

Harvoin kahta samanlaista päivää
Kimmo Toppi on Iin Yrittäjät 
ry:n uusi jäsen ja hänen yri-
tyksensä Hurjax on erikois-
tunut muovihitsaukseen. 
Toppi on yksinyrittäjä ja syn-
typeräinen iiläinen, joka on 
lähes koko elämänsä asunut 
paikkakunnalla.

Hänen taustaltaan löytyy 
levyseppähitsaajan ammat-
titutkinto, mutta muovityöt 
on opittu alan firmassa työs-
kennellessä yhdeksän vuo-
den ajan. Aluksi hän teki 
yrityksen töitä sivutoimises-
ti, mutta sitten yrittäjyys vei 
mukanaan:

- Täyspäiväisenä yrittäjä-
nä verot ja vakuutusmaksut 
nousivat kauheasti. Pk-yri-
tyksiä ei päästetä helpol-
la. Olen kuitenkin kokenut 
yrittäjyyden parempana, sil-
lä tässä voi itse säätää töitä 
ja harvoin on kahta saman-
laista päivää. Hyvä juttu, että 
yrittäjäyhdistykseltä löytyy 
neuvontaa ja jäsenenä myös 
vakuutusmaksut pienenevät, 
Toppi kiittelee.

Yrityksen päähommi-
na ovat extruder-, pusku- ja 
sähkömuovihitsaukset, joi-
ta käytetään pääasiassa esi-

merkiksi siirtoviemäreitä 
tehdessä ja tankkien val-
mistuksessa. Asiakkaissa on 
enimmikseen tehtaita, mut-
ta myös yksityisiä henkilöitä.

- Mitään omia tuotteita 
en valmista, vaan aina läh-
detään tilauksesta liikkeelle, 
Toppi kertoo.

Hän tekee myös lasikui-
tutöitä, joita tarvitaan jos asi-
akkaalla on vaikkapa kiveen 
ajamisen vuoksi vaurioitu-
nut vene. Veneenkorjausta 
tehdään lähinnä sesonkiai-
koina.

- Tämä vuosi on ollut 

hyvä, sillä nyt käynnissä on 
isompi tilaus, jota teen ali-
hankintana eräälle tehtaal-
le. Tämä projekti työllistää 
tällä hetkellä täysin, ja mui-
ta tilauksia ei nyt ehdi ot-
tamaan vastaan. Mutta on 
mukavaa kun kerrankin saa 
tehdä säännölliseen rytmiin 
töitä kotoa käsin, eikä tar-
vitse aina olla reissun päällä. 
Mieluusti tekisin kaikki työt 
Pohjois-Pohjanmaalla, mutta 
tarvittaessa Helsinkiinkin on 
lähdetty, Toppi selostaa. JK
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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

Kauneimmat Joululaulut 2015

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

Pimeydestä valoon 
hiljentymisilta Iin kirkossa
 - mahdollisuus henkilökohtaiseen 
  hiljentymiseen
 - tasatunnein lyhyt 
  yhteinen rukoushetki

Iin seurakunta osallistuu 

IIn KauPPOJen yö 
tapahtumaan 27.11.2015 

klo 18.00–24.00

TErVETULOA!!!

sEUrAKUNNAN yÖ jA KIrKON yÖ

”Nyt sytytämme kynttilän” kaikuu 
kohta taas lasten ja vähän vanhem-
pienkin suusta tulevana sunnuntai-
na ja siitä eteenpäin aina jouluun asti. 

Vaikka me nyt elämme vuoden 
pimeintä aikaa, niin adventin sano-
maan liittyy lupaus valosta - kirkkau-
desta, joka on muuttanut ja muuttaa 
maailmaa. Tuota valoa meille kuvas-
tavat adventtikynttilöiden sytyttämi-
nen ja niiden mukana jouluvalojen 
sytyttäminen. Kaikki tämä vertaus-
kuvallisesti kertoo meille, että jou-
lun sanoma tuo kirkkauden ja valon 
pimeyteen - synnin ja pahuuden pi-
meyteen.

Joulu kertoo meille sen, että tääl-
lä maailmassa ei voiteta pahuutta 

pahalla eikä vihaa vihalla, vaan hy-
vyys ja rakkaus voittavat pahan. Sik-
si joulun sanoma on täynnä Jumalan 
hyvyyttä ja rakkautta. Ja sitä me to-
tisesti tänäkin aikana tarvitsemme. 
Pahan voittaminen lähtee aina niin 
läheltä kuin meistä itsestämme. Ju-
mala lähetti Poikansa tänne maail-
maan 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.

Tapani ruotsalainen
kirkkoherra
Iin seurakunta

Adventin aikaa

Iin seurakunnan uusi perhe-
työntekijä Irmeli Hietapel-
to on tänä syksynä aloittanut 
virallisesti työssään. Aikai-
semmin hän teki samaa työtä 
sijaisena Iin seurakunnassa, 
joten paikka ja porukka oli-
vat tuttuja.

Hänen tehtäviinsä kuu-
luu helposti lähestyttävän 
perhetyön toimintaa, johon 
sisältyy perhekerhojen jär-
jestäminen Iissä, Kuivanie-
mellä ja Oijärvellä. Kerhot 
kokoavat lapsia vanhempi-
neen sekä myös isovanhem-
pineen. Lisäksi järjestetään 
retkiä ja pikkukirkkohetkiä 
sekä ollaan mukana tapah-
tumissa sekä jumalanpalve-
luksissa. Perhetyöntekijän 
tehtäviin kuuluu myös hen-
kilökohtaisemman työn te-
keminen kotikäynneillä.

- Minulle on sydämen asia 
että saan olla tekemisissä 
perheiden kanssa. Perheiden 
ja lasten kohtaaminen on tä-
män työn parasta antia. Saan 
samalla viedä seurakunnan 
sanomaa perheisiin, kertoo 
Hietapelto.

Perhekerhot ovat mak-
suttomia, samoin pää-
sääntöisesti retket ja muut 
perhetyön tapahtumat. Per-

Perhetyötä tehdään suurella sydämellä

hekerhot ovat avoimia kai-
kille ja Facebookista sekä 
Iin seurakunnan nettivisuil-
ta löytyy tarkemmin tietoa 
kokoontumisista hakusanal-
la Iin seurakunnan perhetyö.

Irmeli Hietapellon uran 
taustalta löytyy työtä Oulun 
seurakuntayhtymän ja Iin 
seurakunnan diakoniatyön-
tekijänä. Oulussa hän työs-
kenteli mm. kuurojen kanssa 
ja Iissä painoalueena oli työ 
perheiden parissa.

- Lapsesta asti olen ollut 

itsekin mukana seurakunta-
toiminnassa, joten oli luon-
tevaa lähteä opiskelemaan 
diakoniatyöhön. Jo Oulun ai-
kana tykkäsin kovasti tehdä 
töitä erityisesti lasten ja lap-
siperheiden parissa, joten 
tämä perhetyö tuntuu todel-
la omalta.

Perhetyön tarkoitus on 
tukea lapsiperheitä arjessa ja 
sen tavoitteena on antaa per-
heille mahdollisuus osallis-
tua seurakunnan toimintaan, 

yhdessäoloon ja kuulumis-
ten sekä kokemusten vaihta-
miseen. Perhetyön tarkoitus 
on myös tukea vanhempia 
kasvatustyössä ja etenkin an-
taa tukea lapsen kristillisessä 
kasvatuksessa.

Seuraava perhemessu jär-
jestetään 29.11. klo 10 Iissä ja 
samana päivänä klo 12 Kui-
vaniemellä. Tervetuloa mu-
kaan! JK

Irmeli Hietapellolle työ lapsiperheiden parissa on sydämen asia.

Iin Haminan seurakuntatalolla, alakerran 
kerhotilassa pidetään perjantaisin perhe-
kerhoa.
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