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Vesa-Matti Tervonen, LKV 
p. 050 343 8857, vesa-matti.tervonen@temotek.fi 

Elämänlaatua rakentamassa
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Rakennamme Iijokivarteen koteja 
kesämökkimaisemalla

As Oy Iin Haminankartanosta löydät kodin upealla 

kesämökki maisemalla. Tunnelmallinen Iin Hamina,  

keskustan palvelut ja upeat jokimaisemat sijaitsevat 

kävely matkan päässä.

Vapaana olevat huoneistot, 
näkymät suoraan Iijoelle!

Kerros Tyyppi Koko Myyntihinta Velaton hinta
1. krs  3h+kt+s+p  59,5 m2  50 250 €  167 500 €

1. krs  3h+kt+s+p  75,5 m2  62 370 €  207 900 €

3. krs  2h+kt+s+p  45,5 m2  44 370 €  147 900 €

RAKENTAMINEN 
ALKANUT!

040 533 4814
Kuivaniemi

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

08 4156 3882 
Vääränpolku 13, 91100 Ii

kuvastin@luukku.com

KYSY LISÄÄ:
Antti Tuomaala
040 672 1389
www.iilaakso.fi

Hyvää 
joulunalusaikaa

kaikille
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Olen toiminut Iin Yrittäjäyhdistyksessä 1990 luvulta saakka 
yhdistyksen eri tehtävissä ja nyt viimeksi viisi vuotta puheen-
johtajana. Tämä kausi onkin nyt viimeinen puheenjohtajana. 

Iin Yrittäjäyhdistys on jo 53 vuotias. Yhdistys perustettiin, 
kun kunnan ja yrittäjien välille haluttiin toimivat ja jousta-
vat suhteet. Toisena tavoitteena oli yrittäjien tutustuminen 
toisiinsa ja yhteistoiminnna lisääminen. Mielestäni näissä ta-
voitteissa on hyvin onnistuttu. Uusia tavoitteita kannattaa 
kuitenkin aina asettaa ja entisiä vaalia ja tarkentaa. 

Toiminnan takeena on ollut ja on edelleen aktiivinen toi-
miva järjestötoiminta. Yrittäjyyden tärkeys ja näkyvyys ulos-
päin on parantunut ja sitä täytyy edelleen tuoda enemmän 
esille. Käsitykseni mukaan kuntalaisten keskuudessa yrittä-
jyyden tärkeys onkin huomattu mutta on ollut harmillista 
seurata tämän päivän yhteiskunnallista keskustelua ja pää-
töksentekoa, johon Suomen Yrittäjiä ei ole vieläkään otettu 
täysipainoisesti mukaan. 

Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat ja ovat olleet vuosien 
saatossa toiminnassamme mukana, Iin kunnalle sekä niille 
lukuisille yhteistyökumppaneille, jotka ovat mahdollistaneet 
yhdistyksen toiminnan. Kiitos kuuluu myös teille kuluttajille, 
jotka olette ostaneet iiläisten yrittäjien tuotteita ja palveluita.

Kuten yhdistyksen 50 vuotisjuhlassa mainitsin, niin suu-
rin kiitos kuitenkin kuuluu teille kaikille Yrittäjille. Te mah-
dollistatte omalta osaltanne suomalaisen yhteiskunnan 
hyvinvoinnin ylläpitämisen. Vanha sanonta; ”kunnian voi 
vain ansaita” pitää edelleen paikkansa. 

Te yrittäjät olette ansainneet sen.

Markku Koskela
Puheenjohtaja, Iin yrittäjät 

Yrittäjyyden 
tärkeys huomattu

Yrittäjäyhdistyksen toiminnan takeena on ollut ja on edelleen ak-
tiivinen toimiva järjestötoiminta. Yrittäjyyden tärkeys ja näkyvyys 
ulospäin on parantunut ja sitä täytyy edelleen tuoda enemmän 
esille, toteaa Markku Koskela.

YRITTÄJÄT suhtautuvat mie- 
lipidetutkimusten mukaan 
Antti Rinteen johtamaan hal-
litukseen epäluuloisesti. Epä-
luuloa selittävät erityisesti 
muutaman hallituspuolu-
een taannoiset vaaliohjelmat, 
joissa yrittäjille oli tarjolla lä-
hinnä ankaria veronkorotuk-
sia.

Hallitusohjelma oli kui-
tenkin pelättyä parempi. Sii-
nä luvattiin, että yrittäjien ja 
yritysten verotus ei kiristy. 
Asia oli yksi keskeinen kes-
kustan kynnyskysymys hal-
litukseen menolle.

Säätytalolla sovitussa oh-
jelmassa on myös monia 
yrittäjien kannalta tärkeitä 
kirjauksia esimerkiksi yrittä-
jän uuden alun, maksuaikoja 
koskevan säätelyn ja perhe-
vapaiden osalta.

Lisäksi on selkeästi asetet-
tu tavoitteeksi työllisyysas-
teen nostaminen ja julkisen 
talouden tasapaino vuonna 
2023. Näiden eteen luvataan 
tehdä toimenpiteitä.

MITÄ SITTEN on tapah-
tunut? Toistaiseksi ei juuri 
mitään.

Hallitus on käynnistä-
nyt työmarkkinauudistusten 
valmistelun seitsemässä työ-
ryhmässä, joissa myös Yrit-
täjät on mukana. Työ etenee 
mutta hyvin verkkaisesti. 
Tällä vauhdilla on epätoden-
näköisesti, että ensi kevääksi 
saadaan vaikuttavia ehdo-
tuksia.

Hallituksen johdon on  
lisättävä painetta valmisteluun
Yrittäjyysohjelman osalta on 
myös aloitettu toimenpitei-
tä. Esimerkiksi marraskuun 
alussa oli Yrittäjyysfoorumi, 
jossa teemoja käsiteltiin pää-

Hallitukselta odotetaan nyt tekoja
ministerin läsnä ollessa. Val-
misteluun on tärkeä lisätä 
vauhtia, jotta parannusehdo-
tuksia saadaan eduskunnal-
le.

Lisäksi hallituspuolu-
eiden pitää lopettaa tois-
tuva keskustelu yrittäjien 
verotuksen kiristämisestä. 
Jos yrittäjät pelkäävät, että 
hallitus aiokaan pitää vero-
lupauksiaan, se heijastuu 
väistämättä investoinneissa 
ja työllisyydessä.

KIIRE ON nyt tarpeen, sil-
lä taloustilanne Suomen tär-
keimmissä vientimaissa on 
hidastumassa, mikä ei voi 
olla vaikuttamatta suoma-
laisyrityksiin ja niiden ky-
kyyn työllistää.

Lisäksi on poliittinen kii-
re. Politiikan kentällä tapah-
tuu isoja muutoksia, joista 
suurimmat ovat perussuo-
malaisten vahva nousu ja 
SDP:n putoaminen. Erityi-
sesti viime mainittu heijas-
tuu hallituksen sisäiseen 
elämään ja päätöksenteko-
kykyyn. Paineet väistämättä 
kasvavat.

Myös keskustan pitää löy-
tää asioita, joiden varaan 
profiloitua. Kuntavaalien lä-
hestyessä ei riitä, että kanna-
tus ei enää vajoa, vaan se on 
hyvä saada nousuun. 

SDP ja keskusta ovat kes-
keisimmät hallituspuolueet. 
Kummankin uskottavuuden 
kannalta on välttämätön-
tä, että hallituksen talous- ja 
työllisyyspolitiikka ei aja ka-
rille. Siksi tarvitaan nopeita 
toimia yrittäjyyden ja työlli-
syyden vahvistamiseksi.

Mikael Pentikäinen
Suomen Yrittäjät 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja.

Paikallista -merkki jatkaa kasvua
hakemuksen on täyttänytkin 
jo viisi uutta yrittäjää. 

Tämä on selvä merkki sii-
tä, että iiläiset yrittäjät ovat 
ylpeitä Iiläisyydestään ja 
kiinnostuneita olemaan mu-
kana Iin resurssiviisaudessa.

Paikallista -yritykset halu-
avat olla mukana luomassa 
yhteistä tarinaa paikallisen 
elinvoiman, työllisyyden ja 
ympäristöarvojen puolesta.

Ympäristölupauksissa 

yritykset ovat tuoneet hie-
nosti esille, miten monipuo-
lisesti he voivat toteuttaa 
energia- ja materiaalitehok-
kuutta. 

Osa on miettinyt miten 
voivat hyödyntää paikalli-
sia ekologisia materiaaleja 
toiminnassaan, ja toiset taas 
miettineet enemmän energi-
ankulutuksen vähentämistä. 

Myös kiertotalous on 
noussut osalla ympäristö-

Paikallista -yrityksille on suunnitteilla yhteistä tapahtumaa, 
joten seuraathan meitä facebookissa @paikallista. 

Paikallista -merkin hakemuksen voi täyttää verkossa www.greenpolis.fi/paikallista 

lupauksen teemaksi. Mate-
riaalien uudelleenkäyttö ja 
laitteiden korjaaminen ovat 
resurssiviisautta parhaim-
millaan. 

Paikallista -merkin saa 
kun, yrityksen koti- tai toimi-
paikka sijaitsee Iissä ja työllis-
tää iiläisen yrittäjän tai useita 
iiläisiä. Paikallista -merkissä 
ovat mukana Iin Yrittäjät ry, 
Kuivaniemen Yrittäjät ry ja 
Iin Micropolis Oy. 

Paikallista -merkki on kohta 
viidelläkymmenellä Iiläisel-
lä yrityksellä. Syksyn aikana 
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- Kirvesmiestyöt, teollisuuden ja 
 rakennusten kunnossapidot

Mareki Tmi Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510

www.mareki.fi

Ota yhteyttä!

Ii on ollut monenlaisen huo-
mion kohteena jo pitkään. 
Parin vuoden takainen EU 
Regio Stars palkinto synnyt-
ti kiinnostusta Iitä kohtaan. 
Esimerkiksi Portugalin tele-
visio kävi tekemässä juttua 
siitä, miten tällainen pieni 
Ii voi kilvoitella suurten ja 
mahtavien kaupunkien rin-
nalla ja vieläpä voittaa ne.

Muistan hyvin kuvaka-
valkadin, jossa esiteltiin kil-
pailun voittajaehdokkaita. 
Pariisi ja Eiffel –torni, To-
rino ja Elokuvataiteen mu-
seo sekä Tallinna ja vanha 
kaupunki olivat saaneet rin-
nalleen kuvan Iistä ja Jäppi-
sen baarista. Muissa kuvissa 
paistoi aurinko, mutta Iissä 
satoi tuona kuvauspäivänä 
vettä. Kuvassa oli jotain Aki 
Kaurismäen elokuvista tut-
tua melankoliaa ja omalaa-
tuisuutta.  

Viime keväänä Britannian 
yleisradioyhtiö BBC teki pa-
rin minuutin videon otsikol-

Ii on maailman näkökulmasta 
edelläkävijä ja esimerkki

la Climate Change Heroes 
– Ilmastonmuutoksen san-
karit. Videossa kuvattiin Ol-
havan koulun lapsia ja sitä, 
mitä he ajattelevat ilmaston-
muutoksesta ja mitä he te-
kevät ilmastonmuutoksen 
hidastamiseksi. Videota on 
katsottu yli kolme miljoonaa 
kertaa. Se on suuri määrä, 
jopa BBCn kaltaisessa maa-
ilmanlaajuisesti toimivassa 
yhtiössä. Videossa kuvattiin 
Iissä tehtävää ilmastotyötä 
hyvin normaalista poikkea-
valla, positiivisella tavalla. 

Nämä kaksi esimerkkiä 
kertovat siitä arkipäiväises-
tä ruohonjuuritason työs-
tä, jota me Iissä teemme. 
Tämä on herättänyt monet 
huomaamaan ilmastotyön 
moninaisuuden ja uudet 
mahdollisuudet. Huoli il-
mastonmuutoksesta on niin 
suurta, että osa ihmisistä 
huolestuu tai jopa pelästyy 
ja pahimmillaan passivoituu 
ja muuttuu välinpitämättö-

mäksi. 
Passivoituminen tai tois-

ten syyttely on pahasta. Nyt 
tarvitaan aktiivista ja myön-
teistä otetta. Asiat ovat 
loppujen lopuksi aika yksin-
kertaisia. Kysymys on siitä, 
miten me asumme, miten lii-
kumme tai mitä syömme. Me 
teemme asiat niin kuin olem-
me tottuneet, yhdistelemällä 
aiemmilta sukupolvilta opit-
tua ja maailmalta tuotua. 

Iin kaltaisissa maaseutu-
paikoissa luonto vielä hyvin 
lähellä, se on osa jokapäiväis-
tä elämää. Moni meistä syö 
itse kalastettua tai metsäs-
tettyä lihaa ja omassa maas-
sa kasvatettuja vihanneksia. 
Keräämme lähiluonnosta 
marjoja ja sieniä. Suurin osa 
eurooppalaisista on unohta-
nut jo tämän tai heidän elin-
ympäristöstä on pelkästään 
rakennettua ympäristöä. 

Britannian yleisradioyh-
tiö BBC on tehnyt viikon ajan 
dokumenttia Iistä. Olen saa-

Kunnanjohtaja Ari Alatossava on kiertänyt Iitä BBC:n kuvaaja Sam Farmairin kanssa. 

nut heidän kanssaan muuta-
mana päivänä kulkea ympäri 
Iitä ja keskustella monista 
heitä kiinnostavista asioita. 
Olen jäänyt miettimään sitä, 
kuinka hyvin me oikeastaan 
olemme asiamme järjestä-
neet. Meillä on moni asia 
hoidettu hyvin. Pieni Ii on 
Euroopan ja Maailman näkö-
kulmasta Iso Ii – edelläkävijä 
ja esimerkki.

Se ei tarkoita sitä, että 
meidän ei tarvitsisi muuttaa 
toimintatapojamme. Ekolo-
gisesti, taloudellisesti ja sosi-
aalisesti kestävä elämäntapa 
on meilläkin vielä tulevai-
suutta, mutta olemme hyvää 
vauhtia sitä kohti menos-
sa. Asiat eivät tule valmiiksi 
kerralla, tärkeää on tiedos-
taa, mihin suuntaan halu-
amme kulkea ja millä tavalla 
sinne päästään.

Ari Alatossava 
kunnanjohtaja 
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Yrittäjien aamupalatilaisuudet nousseet hyvään suosioon 
Yrittäjien aamupalatilaisuudet ovat koonneet 
Iin Yrittäjiä kuukausittain koko syksyn ajan Iin 

Micropolikseen eri asia-aiheiden ympärille. 
Osallistujia on ollut joka kerta 35-45 henkeä. 

Tilaisuudet on aloitettu erinomaisella ja 
monipuolisella ravintola Chuan Yin valmistamalla 
ja kattamalla aamiaistarjoilulla, jonka on tarjonnut 

Iin Micropolis Oy. 

Perjantaina 18.10. aamutilai-
suudessa puheenvuoroja ja 
eri asioiden esilletuomisia 
kuultiin monelta henkilöltä. 
Etukäteen luvattuna aihee-
na oli muun muassa digiasia, 
josta kertoivat yliopetta-
ja Maarit Tihinen Lapin yli-
opistosta ja erikoistutkija 
Jukka VTT:n Oulun toimi-
pisteestä. He kertoivat kuin-
ka yritykset voivat varautua 
digimuutokseen ja miten di-
gimuutos tehdään suunnitel-
mallisesti. 

Tihisen ja Kääriäisen mie-
lestä digitalisaatio edel-
lyttää asioiden tekemistä 
ennakkoluulottomasti uu-
della tavalla. Se mahdollistaa 
esimerkiksi julkisen sekto-
rin toiminnan tehostamisen 
ja palvelujen paremman laa-
dun. Se myös luo uutta työtä 
ja uusia työpaikkoja. Digita-
lisaation hyödyntämisessä 
on valtava potentiaali tuotta-
vuuden parantamiseksi ja ta-
louskasvun lisäämiseksi.

-Nyt tarvitaan ymmärryk-
sen lisäämistä digitalisaation 
kaikenkattavasta luontees-
ta ja mahdollisuuksista eri 
osa-alueilla – sekä yksityi-
sellä sektorilla, julkisissa 
palveluissa että yksityisten 
ihmisten toiminnassa. Di-
gitaalisuus parantaa työn 
tuottavuutta. Se vähentää 
tuhlausta ja luo pohjaa kes-
tävämmälle kehitykselle. Di-
gitaalisuus säästää tekemällä 
asioita viisaammin ja parem-

min. Pitäkää osaamisestanne 
huolta, kannustivat Tihinen 
ja Kääriäinen. 

Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava kertoi kuntien 
siirtyvän yhä enemmän säh-
köisten palvelujen tarjoami-
seen ja käyttämiseen. 

-Esimerkiksi kuntien han-
kintoihin tarjoukset on mah-
dollista tehdä ainoastaan 
sähköisesti. Suurien hankin-
tojen tarjouskisat käydään 
Hilmassa. Pienemmissä on 
käytössä Klaudia. Siinä ei 
ole muuta mahdollisuut-
ta, kuin näitä pitää osata 
käyttää. Muuten ei voi tar-
jouksia tehdä. Iin kunnassa 
paikalliset voivat tarjota säh-
köisesti muun muassa vuo-

sisopimusta aurauksista ja 
kuljetuksista. Henkilöstön 
hyvinvointipalvelujakin kil-
pailutetaan. Suuria tarjouk-
sia voidaan tehdä useamman 
yrityksen kanssa yhdessä, se-
losti Alatossava. 

Yrityskehittäjä Noora 
Huotari käytti puheenvuo-
ron kunnanjohtajan jälkeen 
luvaten yrittäjille neuvontaa 
ja opastusta niin tarjousten 
tekemisessä, kuin muussakin 
yrittäjiä koskevissa asioissa. 
Huotari kertoi hänellä ole-
van pitkäaikaien kokemus 
muun muassa yritysten ra-
hoituskuvioiden järjestämi-
sestä. Ota yhteyttä, yhdessä 
löydetään vastaukset, lupa-
si Huotari.

Tilaisuuden alkupuolella 
esittäytyi OSAOn työelämä-
koortinaattori Jaana Riihijär-
vi OSAOsta. 

-Kun etsit ratkaisua 
omaan tai henkilöstösi osaa-
misen kehittämiseen, rekry-
tointiin tai työhyvinvointiin, 
me autamme. Tulemme 
mielellämme tutustumaan 
liiketoimintaanne ja kuun-
telemaan osaamisen ke-
hittämisen ja rekrytoinnin 
tarpeitanne. Suunnitellaan 

yhdessä tarpeisiinne parhai-
ten soveltuvat ratkaisut, lu-
pasi Riihijärvi. 

Juhlaguru, yksinyrittä-
jä Jenna Antinmaa Oulusta 
kertoi, että ”arki on hänelle 
yhtä juhlaa ja pyhät työtä”, 
kun hän järjestelee yritysjuh-
lat, virkistys- tai tykypäivät, 
promootiot ja asiakastilai-
suudet. Tällä kertaa hänellä 
oli suklaamaistajaiset ja osal-
listujilla oli mahdollisuus os-
taa mukaansa käsintehtyä 
erikoissuklaata. 

Yrittäjien aamupalatilai-
suuksien organisaattori ja 
juontaja Juho Tauriainen oli 
sitä mieltä, että digiasioi-
hin ja sähköisiin palveluihin 
yrittäjien kannattaa perehtyä 
ja käyttää niitä. 

Jos näihin ei lähde mu-
kaan, jää kehityksessä jäl-
keen. Ole parempi kuin 
kilpailijasi, lausahti Tauriai-
nen. 

Tilaisuudessa jaettiin kai-
kille arpaliput. Voiton arpo-
misessa onnetar suosi Lea 
Aaltoa.

Heimo Turunen

Oululainen Anne Kulju Happy&Helthy Finland -yrittäjänä oli kiin-
nostunut muuttamaan Iihin yrittäjäksi. Keskustelukumppanina oli 
valokuvauksen ja videokuvauksen taitaja Kalle Vähäkuopus Rovanie-
meltä kertoen tekevänsä yhteistyötä iiläisen Studio-Salaman kanssa. 

Digiasiasta kertoivat erikoistutkija Jukka VTT:n Oulun toimipistees-
tä ja yliopettaja Maarit Tihinen Lapin yliopistosta.

Tilaisuuden alkupuolella esittäytyi OSAOn työelämäkoortinaattori 
Jaana Riihijärvi OSAOsta. 

Yritysneuvoja Noora Huotari lupasi apua yrittäjille heitä askarrut-
tavissa asioissa. 

Arpajaisissa onnetar suosi Kulta-Aalto yrittäjää Lea Aaltoa. 

Aamupalatilaisuudet ovat muodostuneet Iin Yrittäjien merkittäväksi toimintamuodoksi. Tilaisuudet ovat koonneet syksyn aikana eri ai-
heiden äärelle joka kuukausi nelisenkymmentä osallistujaa. 
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Liiketoimintaan kasvua hakukonemarkkinoinnin ja 
hakukoneoptimoinnin avulla

Iin Yrittäjien aamupalati-
laisuus syyskuussa koko-
si ravintola Chuan Yihin 
Micropolikseen noin neljän-
kymmenen henkilön osal-
listujajoukon. Runsaan ja 
monipuolisen ravintolan 
laittaman ja Iin Micropolis 
Oy.n tarjoaman aamiaisen 
jälkeen puhui kevytyrittä-
jänä toimiva oululainen Ha-
kukone guru Jarno Tuovinen. 
Hän antaa apua liiketoimin-
nan kasvattamisessa ha-
kukonemarkkinoinnin ja 
hakukoneoptimoinnin avul-
la, kehottaen samalla yrittäjiä 
pitämään yhteyttä keskenään. 
Kevytyrittäjänä hän kertoi 
olevansa ukko.fi -palvelun 
kautta. 

-Keskity asioihin, jotka 
tuottavat sinulle rahaa suo-
raan ja tee ne mahdollisim-
man aikaisin päivästä, jolloin 
ei sähköposti ja Facebook 
ole valloittanut työmuistiasi, 
opasti Tuovinen. 

Hän neuvoi karttamaan 
uutisten lukemista, jolloin saa 
lisää työaikaa päivään. Uu-
tisten hän kertoi kuitenkin 
masentavan tai ovat muu-
ten vain turhia ja tärkeimmät 
uutiset kuulee kuitenkin jol-
tain tutulta. Tuovinen kertoi 
kehittävänsä itseään muun 
muassa lukemalla kirjoja ja 
opiskelemalla. 

-Jännittämisestä ja arkuu-
desta olen päässyt eroon te-
kemällä töitä sen eteen. Viime 
kuukausina olen saanut pal-
jon lisää energiaa ruokava-

lion korjaamisesta ja levon 
lisäämisestä. Seuraavaksi te-
hostan ajankäyttöäni entises-
tään, totesi Tuovinen. 

Yrittäjän jaksamiseen 
neuvoja
Yrittäjien jaksamista ja hyvin-
vointia oli edistämässä yrittä-
jä Liisa Tuikkanen Iilaakson 
Fysioterapiasta. 

Hän kehotti kiinnittämään 
huomiota työergonomiaan ja 
työympäristöön sekä välttä-
mään stressiä. Yleistyneitten 
selkävaivojen ehkäisemiseksi 
Tuikkanen suositteli harjoit-
tamaan selkälihaksia eri ta-
voin. 

-Niitä täytyy myös käyt-
tää. Kiinnitä huomiota oi-
keaan istuma-asentoon. Sitä 
voidaan tuolin säädöilläkin 
vaikuttaa, kertoi Tuikkanen. 

Hänellä oli mukanaan is-
tumatyyny, jonka kertoi ole-
van halpa apuväline tuomaan 
liikettä selkään. Esittelyn jäl-
keen tyyny kiersi kaikkien 
osallistujien kokeiltavana. 

-Kengät vaikuttavat myös 
paljon jaksamiseen ja jalka-
pohjatkin tykkäävät treenistä.

-Sopiva stressi voi auttaa 
tekemään hyviä suorituksia, 
mutta on vaarallista, jos se 
jää päälle ja hajottaa fyysises-
ti elimistöä. 

Tuikkanen kehotti kiin-
nittämään huomiota ruoka-
valioon sekä nukkumaan 
riittävästi ja huolehtimaan 
hyvästä yöunesta. Sitä paran-

Jarno Tuovinen antaa apua yrit-
täjille liiketoiminnan kasvattami-
sesta hakukonemarkkinoinnin 
ja hakukoneoptimoinnin avulla. 

Iin Yrittäjien hallituksen jäsen 
Juho Tauriainen on organisoi-
nut ja juontanut syksyn kaikki 
aamupalatilaisuudet. 

Liisa Tuikkanen veti taukojumpan työhyvinvointia ja yrittäjien jaksamista käsittelevän puheensa päätteeksi. 

Syykuun aamupalatilaisuuden väkeä kuuntelemassa yrittäjien hyvinvoinnista ja liiketoiminnan kasvat-
tamisen vinkeistä. 

Aamupalatilaisuudet ovat koonneet mukavasti yrittäjiä yhteen.

tavat monipuolinen liikunta; 
kävely, pyöräily ja erityisen 
hyväksi on liikkuminen met-
sässä. 

Esityksensä lopuksi hän 
ohjasi viiden minuutin tauko-
jumpan, johon kaikki osallis-
tuivat. 

Ruokahävikkiä  
vähentämään
Tuunataan työtä -hanket-
ta esitteli suunnittelija Päi-
vi Kaukua ja kertoi Iissäkin 
syyskuussa toteutetusta hä-
vikkiruokaviikosta. 

-Ruokaa menee huk-
kaan valtavia määriä, jonka 
vähentämiseen on nyt laa-
jalti herätty. Hävikin vähen-
tämiseen pystytään myös 
henkilökohtaisilla valinnoil-
la ruokaostoksia tehtäessä, 
ruoan laittamisessa ja pakas-
tearkkukin on jokaisessa talo-
udessa, mainitsi Kaukua. 

Puheenvuoroja käyttivät 
myös Iin Yrittäjien puheen-
johtaja Markku Koskela, joka 
innosti yrittäjiä liittymään Iin 
Yrittäjien jäseniksi sekä myös 
muistamaan Paikallista -ryh-
män toiminnan. Yritysneu-
voja Noora Huotari kertoi 
työhönsä kuuluvan yrittäjien 
auttamisen ja tarvittaessa voi 
suositella eri asiantuntijoita-
kin apuun. Tilaisuuden juon-
si sujuvasti Juho Tauriainen 
ja esitteli myös tulevien aa-
mupalatilaisuuksien aiheita. 

Heimo Turunen

Liisa Tuikkasen vetämään taukojumppaan osallistuttiin antaumuksella.Verkostoituminen kuuluu aamupalatilaisuuksiin olennaisena osana. 
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Iloinen ilta Iissä

Teslan latauspisteen avaus - kimppa-auton 
koeajoa – Iin Siltojen esittelyä

Ilmastoareenan kuulumisia ravintolan täyteiselle yleisölle kertoi viestintävastaava Niina Grönholm. Ensi vuonna tapahtumaan tavoitel-
laan jo 10 000 kävijää.

Iloinen ilta Iissä -tapahtumaan Iin Silloille oli kokoontunut reilu 50 hengen joukko, joka pääsi myös Iso-Britannian BBC tv-kuviin.

Hotellivieraita otti vastaan Iin Siltojen monitoimityöntekijä Tiina 
Vedman. 

Iin kunnan sähköauto toimii kimppa-autona iltaisin ja viikonloppu-
aikoina. Auto oli koeajettavana Iloinen ilta -tapahtumassa. 

Kunnanjohtaja Ari Alatossava ja matkailuyrittäjä Melissa Kovanen 
leikkasivat nauhan Iin Siltojen pihalla uusien Teslan sähköautojen 
latauspisteiden käyttöönoton merkiksi. 

Iin Sillat Hotelli-Camping 
-yrityksessä vietettiin kes-
kiviikkona 13.11. iltaa iloi-
sissa merkeissä. Ulkona 
pihalla avattiin juhlallises-
ti kaksi uutta Tesla sähköau-
tojen latauspistettä sekä yksi 
tavallisiin sähköautoihin so-
piva latauspiste. Iso-Britan-
nian yleisradioyhtiö BBC:n 
kuvaaja kuvasi tilanteita ja 
ohjasi yleisöä kokoontumaan, 
että mahdollisimman moni 
pääsi tv-kuviin. Kunnanjoh-
taja Ari Alatossava ja Iin sil-
tojen yrittäjä Melissa Jovanen 
esittelivät illan ohjelmaa suju-
vasti myös englannin kielellä. 

-Iin kunnassa hiilen pääs-
töjen vähentämiskampanjas-
sa otettiin ensimmäiset neljä 
sähköautoa käyttöön vuon-
na 2014. Ne uusittiin vuonna 
2017 nykyisiin autoihin, joilla 
on noin 200 kilometrin käyt-
tösäde. Nyt autoa vuokrataan 
edullisesti ilta- ja viikonlop-
puaikoina myös kuntalaisille. 
Kunnassa on useita sähkön 
latauspisteitä, joihin sähkö-
virtaa tuotetaan vedellä, tuu-
lella ja auringolla. Nyt uudet 
latauspisteet avataan myös 
Iin Silloilla, selosti Alatossava 
suomeksi ja englanniksi. 

Kunnan sähköisen kimp-

pa-auton vuokrauskäytäntöä 
esittelivät CarDen Oy:stä toi-
mitusjohtaja Aleksi Savela ja 
myyntijohtaja Elias Poukku-
la. He kertoivat valinneensa 
kimppa-ajoon helposti käy-
tettävän auton, jota oppii no-
peasti käyttämään. Autossa 
on peruutuskamera ja py-
säköintitutkat eteen ja taak-
se. Auto opastaa ajamiseen 
omassa järjestelmässään. 
Käytössä on auton käyttöön 
liittyvissä asioissa myös asia-
kaspalvelu, joka auttaa ar-
kisin kello 8-21, kertoivat 
Savela ja Poukkula. 

Vuokrattava kimppa-au-
to oli paikalla tutustumista ja 
koeajoa varten, jota tilaisuut-
ta monet käyttivätkin hyväk-
seen. 

Iin Siltojen yrittäjä Me-
lissa Jovanen kertoi uudesta 
50-paikkaisesta ravintolasta, 
joka oli remontoitu vanhan 
verstasrakennuksen tiloihin. 
Marraskuun alusta ovat ol-
leet käytössä myös anniskelu-
oikeudet. 

-Pikkujoulu- sekä eri juhli-
en ja tilaisuuksien varauksia 
on tullut mukavasti. Iin Sillat 
on avoinna ympäri vuoden. 
Talviaikaan majoituspuolel-
la on remontoituna 10 hotel-

lihuonetta ja talviasuttava 
saunallinen mökki, joihin 
maksimissaan mahtuu 60 
henkeä samalla aikaa. Yrityk-
sessä työskentelee kahdek-
san henkeä, kertoi Jovanen, 
joka toimii yrittäjänä yhdes-
sä aviomiehensä Shawna Jo-
vasen kanssa.

Puheiden jälkeen Teslan 
latauspisteessä oleva nauha 
leikattiin juhlallisesti, jota ti-
lannetta BBC:n kuvaaja Sam 
Farmar myös tiiviisti kuva-
si. Tilaisuuden lopuksi siir-
ryttiin sisätiloihin, jossa oli 
ravintolatiloihin tutustumis-
ta, tarjoilua ja Ilmastoareenan 
kuulumisista kertoi viestintä-
vastaava Niina Grönholm. 

Hän kertoi viime elokuun 
IlmastoAreena -tapahtumas-
sa vierailleen 6500 kävijää. 
Päälavalla oli kaikkiaan yli 50 
puhujaa ja IlmastoTorilla yli 
50 erilaista näytteilleasetta-
jaa. Erilaista sivuohjelmaa oli 
myös valtavasti molempina 
päivinä. Ensi vuonna päivä-
määrät on varattu elokuul-
la 21.-22. päiviksi ja paikkana 
on edelliskerran tapaan Hui-
lingin tapahtuma-alue. 

- Mahtavaa, että ii-
läiset ottivat tapahtu-
man omakseen, iso kiitos 

siitä. Ensi vuoden ohjelma-
teemoja mietitään paras-
ta-aikaa ja luonnollisesti 
festivaaleja kehitetään eteen-
päin.  Kaikki palaute ja ideat 
ovat tervetulleita. Kävijöiden 
lisäksi toivomme edelleen 
mukaan paikallisia yrityksiä, 
yhdistyksiä ynnä muita toi-
mijoita mukaan tarjoamaan 
tuotteita ja palveluja, kertoo 
Grönholm.

Grönholm iloitsee, että 
Iin upea ilmastokasvatus-
työ koululaisten ja opiskeli-
joiden parissa on huomattu 
niin kotimaassa kuin maail-
malla. Marraskuussa iiläisiä 
koululaisia kuultiin komis-
saariotason tilaisuudessa 
Brysselissä ja lisäksi kolme 
koululaista kävivät haastat-
telemassa   presidentti Tar-
ja Halosta. Haastattelut ovat 
nähtävissä IlmastoAreenan 
nettisivuilla ja somekanavilla 
joulukuussa.

- Ii on mahtava suun-
nannäyttäjä ilmastoasioissa. 
Ei ihme, että Iso-Britannian 
yleisradioyhtiö BBC on myö-
tänsä tekemässä ilmastoai-
heisia juttuja täällä, lausahti 
Grönholm.

Heimo Turunen
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Valittavana kolme eri kokoista omakotitaloa.
Esim: 4h, k ja autokatos,var 186 900 eur.
Avaimet käteen myös pihatyöt valmiina.

Sopii erinomaisesti varastoksi, harrastustilaksi tai 
yritysten käyttöön sen muokattavuuden vuoksi.

Siihen on myös mahdollisuus rakentaa 
parvi, Wc ja pieni keittiö.

UUSIA TALLI/VARASTO-OSAKKEITA
Iin Kauppatielle

VAIN 1 kpl jäljellä!

SALERA Oy rakentaa uusia omakotitaloja 
Mujuntielle Iin keskustaan.

Työt käynnissä!!!

www.salera.fi

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

www.ppy.fi

Iin Yrittäjien syyskokous pi-
detään perjantaina 22.11. kel-
lo 18.15 Iin Micropoliksessa. 
Kokouksessa valitaan Iin 
Yrittäjien puheenjohtaja sekä 
hallituksen jäseniä. 

Toimintasuunnitelmas-
sa on kirjattu tavoitteena 
olevan vuonna 2020 paikal-
listen pienten ja keskisuur-
ten yritysten ja yrittäjien 
edun ajaminen, järjestötoi-
minnan vahvistaminen sekä 
toimialueensa taloudellis-
ten, henkisten ja sosiaalisten 
voimavarojen kasvattami-
nen. Paikallista -hankkeen 
toimintaan osallistutaan ak-
tiivisesti. Syyskokouksessa 
julkistetaan yhdessä Iin kun-
nan kanssa vuoden yrittäjä-
palkinnon saaja yhdistyksen 
valintaperusteiden mukai-
sesti. Lisäksi valitaan ja pal-
kitaan alle 35-vuotias Iin 
Nuori Yrittäjä, tämäkin yh-
dessä Iin kunnan kanssa.

Jäsenet voivat esittää asi-
oita hallituksen käsiteltäväk-
si. Hallitus tulee kutsumaan 
kokouksiinsa kunnan elin-
keinotoimen virkailijoita 
ja luottamushenkilöitä tai 
muun alan erikoistuntijoi-
ta riippuen kokouksissa kä-
siteltävästä asiasta. Hallitus 
muodostaa tarvittaessa myös 

Iin Yrittäjien toimintaa 
jatketaan perinteitä 
noudattaen

eri alojen toimikuntia. 
Yhteistyötä kunnan luot-

tamushenkilöiden ja virka-
miesten kanssa jatketaan 
pitämällä yhteyttä Iin kun-
nanhallitukseen ja yrittäjä-
valtuutettuihin. Toimitaan 
aktiivisesti Iin kunnan elin-
keino-ohjelman laatimisessa 
ja sen toteuttamisessa.

Iin lukion oppilaiden yrit-
täjätapahtumaan osallistu-
taan lukiolaisten ehdoilla ja 
pidetään koulutoimeen yh-
teyttä, osallistutaan mah-
dollisuuksien mukaan 
Iin markkinoille, järjeste-
tään kevät- ja mahdollisesti 
syysretki, jatketaan kuntayh-
teistyötä, osallistutaan Iin 
yritystoiminnan kehittämis-
hankkeisiin ja osallistutaan 
nuorisokasvatukseen eri pro-
jektien puitteissa. 

Kuluvan vuoden aikana 
suosituksi nousseita aamu-
palatilaisuuksia järjestetään 
yhteistyössä Iin Micropolis 
Oy:n sekä muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. 

Kokouksen jälkeen siirry-
tään viettämään vapaamuo-
toisempaa pikkujoulua, jossa 
palkitaan yhteisesti Iin kun-
nan kanssa Iin Vuoden Yrit-
täjä sekä Iin Nuori yrittäjä. 

Iin Yrittäjiin on liittynyt jäseneksi viime kesästä lähti-
en uusiksi jäseniksi BH Group Oy yrittäjänä Juho Back-
man, Shuan Yi  ravintola Yan Zhang, Kylätalkkari 
Service Oy Marko Kantola, Maalausliike Ari Eriksson 
Oy Sami Eriksson, Masan Mässy Oy/Step In-Grillira-
vintola, Pottu ja Poika Oy Riikka liikavainio, Pöllönpoi-

kanen Oy/Iin Sillat Melissa Jovanen, Rakennuspalvelu 
Puusta Oy Sauli Laakkonen ja Raktell Oy Keijo Karttu-
nen. 

Jäseniä on nyt kaikkiaan 117 sekä kaksi senioriyrittä-
jien jäsentä. Tervetuloa Iin Yrittäjien toimintaan!

Uusia jäseniä Iin Yrittäjiin

Palveluryhmä 
jumalanpalveluksissa
Iin Yrittäjät osallistuvat seu-
rakunnan kanssa yhteistoi-
mintaan jumalanpalvelusten 
palveluryhmällä, joka toimii 
pari kertaa vuodessa. Tehtä-
viin kuuluu muun muassa 
tekstien lukeminen ja tar-

Heinäkuussa perustet-
tu K&K Forest Oy on Timo 
Kyngäksen ja Juha Karjalai-
sen yhteisyritys, jonka toi-
mialana on koneurakointi ja 
puunkorjuu. Molemmilla on 
kymmenen vuoden koke-
mus metsäkonealasta työn-

K&K Forest Oy Iin Yrittäjien uusin jäsen
tekijänä.

-Laitoimme molemmat 
oman koneen ja nyt muodos-
tamme koneketjun, jolla hoi-
tuu sekä puiden kaato että 
ajo, Timo Kyngäs kertoo.

K&K Forestin toiminnan 
hän toteaa lähteneen hyvin 

liikkeelle, suurimpina työn-
antajina Iin ja Koillismaan 
Metsänhoitoyhdistykset.  

Vaikka kilpailu alalla on 
kovaa, uskoo Kyngäs töi-
tä löytyvän jatkossakin. 
Liittymisen Iin Yrittäjien jä-
seneksi hän toteaa olleen 

luonnollisen valinnan ja yh-
teistyön yrittäjien välillä toi-
mivan Iissä hyvin.

-Olemme käyttäneet ja 
käytämme paikallisia palve-
luita aina kun se on mahdol-
lista, Timo toteaa. MTR

vittaessa kolehdinkannossa 
avustaminen. Elokuun lo-
pun sunnuntain jumalan-
palveluksessa olivat mukana 
Markku Koskela ja Heimo 
Turunen, joka luki sunnun-
tain tekstit.

Heimo Turunen lukemassa sunnuntain tekstiä

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

KULUNVALVONTAKORTILLA JOKA 
PÄIVÄ AVOINNA KLO 05.00-24.00
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Myös Valopilkku-sovellus!

Iin alueen taksit 
yhdestä numerosta

0200 81 000
Kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0800 93150

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm

PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
www.kuljetusliikebackman.fi

040 7627 168

MR Nuohous OyMR Nuohous Oy

Arto AlasaarelaArto Alasaarela  0400 686 252

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA

SUORITAMME JATKUVAA 
METALLIROMUN 

KERÄYSTÄ

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

"

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en vuosikokous oli torstaina 
31.10. Oulussa. Puheenjoh-
tajana jatkaa toisen vuoden 
kaksivuotisesta kaudestaan 
oululainen Jussi Riikonen. 
Nimitystoimikunnan esityk-
sen mukaisesti hallituksen 
jäsenten erovuoroisten tilalle 
valittiin Jukka Mursu Kuu-
samosta, Lauri Mikkonen 
Kiimingistä, Miika Sutinen 
Kiimingistä, Heidi Hannus 
Oulaisista ja Kirsti Palonie-
mi Oulusta. Tanja Heikkosen 
tilalle yhden vuoden paikal-
le valittiin Leena Tähti Kem-
peleestä. Varajäseniksi Harri 
Heikkilä Pyhäjärveltä ja Auli 
Lukkarila Oulusta. Hallituk-
sessa jatkavat jäseninä Jani 
Huotari Muhokselta, Risto 
Huovinen Oulusta, Eija Hä-
mäläinen Oulusta ja Sebasti-
an Stenfors Oulusta.

Vuoden paikallisyhdis-
tyksen puheenjohtajana pal-
kittiin Raahen Yrittäjien 
puheenjohtaja Sanna Salo. 
Vuoden 2019 Yksinyrittäjä-
palkinto luovutettiin Hei-
di Hannukselalle Oulaisista, 
yritys Piha- ja vihersuunnit-
telu Villa Garden Heidi Han-
nus. 

Toimintasuunnitelmas-
sa ensi vuodelle teemana 
on ”Aidosti yrittäjän arjes-
sa”. Tämä tarkoittaa sitä, 

Aidosti yrittäjän arjessa

että aluejärjestössä tunne-
taan yritysten tarpeet, osa-
taan nostaa oikeita asioita 
esille ja rakennetaan yrittäji-
en palveluista konkreettisia 
ja yrityksiä tukevia. Jäse-
nyys yrittäjäjärjestössä koe-
taan hyödylliseksi. Arvoina 
ovat rohkeus vaikuttaa, 
halu auttaa ja yhdessä teke-
minen. Toiminta-ajatuksen 
”läsnä yrittäjän arjessa”, en-
nakoi yritysten toimintaym-
päristön muutokset ja haluaa 

Syyskokouksessa läsnä olleet PPY:n hallituksen jäsenet Jussi Riikonen, Auli Lukkarila, Miika Sutinen, Leena Tähti, Jukka Mursu, Risto Huo-
vinen, Heidi Hannus ja Eija Hämäläinen.

PPY:n puheenjohtaja Jussi Riikonen keskustelemassa Iin yrittäjien kokousedustajien Juho Tauriaisen 
ja Heimo Turusen kanssa. 

aktiivisesti parantaa yrittä-
misen olosuhteita.

Painopisteinä vaikuttami-
sessa ovat: Työvoiman saa-
tavuuden parantaminen, 
Soteuudistus, kuntayhteis-
työ, oman elämänsä sankarit 
-vaikuttajaverkosto, Inves-
tointien ja logistiikan kehittä-
minen, alueellinen koulutus 
tukee elinkeinoelämää ja hy-
vät palvelut jäsenille. Jäsen-
määrä pyritään pitämään yli 
4000 jäsenyritystä. 

Pohjois-Pohjanmaan yrit-
täjillä todettiin olevan hyvät 
toimintaedellytykset tukea 
yrittäjien kasvua ja edistää 
yrittäjyyden toimintaympä-
ristöä. Asiantuntevan hen-
kilökunnan ja aktiivisen 
luottamushenkilöverkos-
ton lisäksi aluejärjestössä 
panostetaan toiminnan di-
gitaaliseen kehittämiseen ja 
tältä osin uskotaan, jäsenko-
kemus ja jäsenpysyvyys pa-
ranevat selkeästi.  HT

ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21

Lanssitie 1, 95200 Simo | Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi
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Tuunataan työtä -hanke on ESR-rahoitteinen Iin kunnan ja 
Micropolis Oy:n yhteinen kehittämishanke, jonka tavoittee-
na on luoda uusi työllistämisen toimintamalli osallistamalla 
ja työllistämällä iiläisiä kestävän kehityksen, resurssiviisauden 
ja kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. 

OLISIKO YRITYKSELLESI MAHDOLLISTA SAADA  
UUTTA TULOA SIVUVIRROISTA?
Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada yritysten sivuvirrat ja 
hukkamateriaalit hyötykäyttöön ja sitä kautta edesauttaa pai-
kallisia työllistymään.  Materiaalien sivuvirroista tuotteistetaan 
uutta liiketoimintaa ja uutta työtä kiertotalousajattelua hyö-
dyntäen. Muun muassa, jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttö 
voi tarjota uutta työtä ja liiketoimintaa. Sivuvirtaselvitys toteu-
tetaan yritysvierailuilla, joissa selvitetään yrityksen tuottamien 
ylijäämämateriaalien määriä ja mahdollisia materiaalitarpeita. 
Toisen yrityksen jäte voi olla hyödyllinen materiaali toiselle. Sel-
vityksen perusteella lähdetään kehittämään materiaalien käyt-
töä. 

ETSITKÖ TYÖNTEKIJÄÄ?
Hankkeen kautta on mahdollista saada palkkatukea työntekijän 
palkkaamiseen taikka löytää kevytyrittäjänä tai yrittäjänä toimi-
va yhteistyökumppani. Hankkeella on asiakkaina iiläisiä eri alo-
jen osaajia, jotka etsivät työtä. Suurella osalla heistä on oikeus 
palkkatukeen, mikä tarkoittaa, että työnantajalle korvataan osa 
uuden työntekijän palkkauskustannuksista. Korvauksen mää-
rä riippuu palkattavan henkilön palkkatukioikeudesta, mutta 
useimmiten se on 30-50 % palkkauskustannuksista. Hankkeen 
kautta palkkatukea on mahdollista saada 31.05.2020 asti. 

Hanke auttaa mielellään kaikissa palkkatukeen ja sen ha-
kemiseen liittyvissä asioissa. Hanke järjestää myös työnoh-
jaussparrausta ja lisäkoulutusta esimiehille sekä työyhteisöille 
koskien lisätukea tarvitsevien työntekijöiden perehdytystä.

Palkkatuki ja työllistäminen
Maija Tahkola, projektipäällikkö
p. 040 846 5116, maija.tahkola@ii.fi

Yritysten sivuvirrat ja Paikallista -merkki
Petri Leppänen, projektikoordinaattori
p. 040 753 8381, petri.leppanen@micropolis.fi

UUTTA TYÖTÄ JA LIIKETOIMINTAA 
KIERTOTALOUDESTA

IIN TYÖOSUUSKUNTA
Luotettavaa ja tuttua 

siivoustoimintaa, asiointia, pyykinpesua 
ym. kodinhoitoapua 

040 828 9497
Huhtikuja 24, 91100 Ii 

Muista kotitalousvähennys

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien Maakunnallinen yrit-
täjäjuhla yrittäjän päivän 
viikolla 7.9. kokosi noin 300 
henkeä uudelle Kempeleen 
Zemppiareenalle. Juhlavie-
raita viihdytti laulaja Samuel 
Edelmann ja Lauluyhtye 

Maakunnallinen Yrittäjäjuhla 
Kempeleen Zemppi Areenalla

Illan pääesiintyjä oli laulaja Samuel Edelmann ja Orkestra Suora Lähetys

Iin Yrittäjien osallistujia juhlapöydässä.

Suora Lähetys, jonka tum-
manpuhuva rytmikäs soundi 
sai Samulin musiikin ja kap-
paleet mahtavaan lentoon. 
Muusikon uransa ohella yli 
viidessäkymmenessä eloku-
vassa ja tv-elokuvassa näy-
tellyt Edelmann on tehnyt 

Iiläistä Kauneushoitolayrittäjä Outi Kantolaa suosi arpa-
onni, sillä hän voitti illan arvonnassa 1000 euron Kalevan 
tuotteiden lahjakortin. 

Kuivaniemen Yrittäjät olivat lähteneet juhlimaan suurella joukolla.

Orkestra Suora Lähetyksen 
kanssa yhteistyötä jo useam-
man vuoden ajan.

Juhlassa esiintyi myös 
Stand-up koomikko Tommi 
Mujunen sekä bilebändinä 
Joku paikallinen bändi. Maa-
kunnallinen yrittäjäpalkinto 

luovutettiin haapavetiselle 
Tiina Erissonille, yritys Ne-
valanmäen Perhekodit Oy. 
Iin ja Kuivaniemen Yrittäjät 
matkustivat juhlaan yhteis-
kyydeillä. HT

. 



10 nro 3/2019IILÄINEN

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
Alpo 0400 194 032

Asematie 266, 91100 Ii 
timo.ojala@pp9.inet.fi

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmis-
kodit laatua ja palvelua arvostaville 
yli 30 vuoden  
kokemuksella.

ÄLÄ TINGI 
LAADUSTA,

VALITSE 
KODIKSESI 

JT-TALO

30
VUOTTA

30
VUOTTA

Kuivaniemen Yrittäjien il-
takahvitilaisuudessa kes-
kiviikkona 13.11. vallitsi 
erittäin lämminhenkinen ja 
innostava ilmapiiri. Puheen-
johtaja Ari Kaakkuriniemi 
toivotti tervetulleeksi kuu-
lijat. Keskusteltiin ajankoh-
taisista aiheista ja pohdittiin 
Kuivaniemen alueen kehit-
tämistä. Mukana kahvitilai-
suudessa oli yhteistyötahoja 
esittelemässä palveluita yrit-
täjille. Iin yrityskehittäjä 
Noora Huotari esittäytyi ja 
kertoi yritysneuvontapalve-
luiden mahdollisuuksista: 

- Ei kannata yksin poh-
tia liikaa, esimerkiksi rahoi-
tushakemuksissa voi neuvoa 
kysymällä saada tuntien ajal-
lisen säästön. Tiedän useita 
yrittäjiä, jotka ovat pähkäil-
leet rahoitushakemuksien 
kanssa ja neuvonnan avulla 
saatu nopeita ratkaisuja asi-
aan, totesi Huotari. 

Oulun seudun am-
mattiopistolta, OSAO:lta 
alueen työelämäkoordinaat-
tori Jaana Riihijärvi ker-
toi osaamisen lisäämiseen 
räätälöidyistä uusista koulu-
tusratkaisuista. 

Kuivaniemen Yrittäjien iltakahvit
- Jos yrityksellä on tar-

vetta lisätä työntekijöiden 
tai yrittäjän omaa osaamista, 
voidaan suunnitella tiettyyn 
tarpeeseen soveltuva koulu-
tus kokonaisen tutkinnon si-
jaan, opasti Riihijärvi. 

Tuunataan työtä hank-
keelta Maija Tahkola ja 
Petri Leppänen kertoivat 
työllistämiseen liittyviä mah-

Kuivaniemen Yrittäjien iltakah-
vitilaisuudessa vallitsi lämmin-
henkinen ja innostava ilmapiiri. 
Kuva Noora Huotari.

dollisuuksia. Maija kan-
nusti yrittäjiä tarttumaan 
rekrytointi tukiin, joita Te-
keskuksen lisäksi Iin kunta 
on räätälöinyt työllistämisen 
tueksi.

-Meihin voi olla yhteydes-
sä tukien hakuun liittyvissä 
asioissa ja voimme opastaa 
hakemuksien täyttämisessä, 
sanoi Tahkola. 

Petri Leppänen kertoi 
hankkeella tehtävästä sivu-
virtaselvityksestä. 

- Etsimme yritysten tuo-
tannosta syntyviä sivuvir-
toja, joista voitaisiin löytää 
uusia ratkaisuja ja mahdolli-
sesti uutta liiketoimintaa, to-
tesi Leppänen. 

Kuivaniemen Yrittäjät

Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat. 
Vuoden Yrittäjän palkitseminen.

Kuivaniemen Yrittäjät ry tarjoaa 
jouluaterian jäsenille puolisoineen.  

Ilmoittautumiset torstaihin 5.12.2019 
mennessä Arille p. 050 441 3121 

tai Arjalle 040 561 8422.

Tervetuloa!

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n 

SYYSKOKOUS  
JA PIKKUJOULU
lauantaina 14.12.2019 

klo 18.30 Kievarissa.

Tee tilaus tai kysy lisää: 
Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi

Kirkkotie 7, 91100 Ii 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi

www.alinahoivatiimi.fi

Puhtaassa kodissa on viihtyisää ottaa 
joulu vastaan. Alina hoitaa puolestasi 

joulusiivouksen lisäksi myös muut 
valmistelut aina ruuanlaitosta asiointiin.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse

Alina järjestää 
joulun kotiisi

www.mtkuukkeli.fi

• Tiekuntien hallintoon ja 
 isännöintiin liittyvät palvelut
• Metsäomaisuuden hoitoon
 liittyvät palvelut

Puh. 0400 155 234 |sähköposti. info@mtkuukkeli.fi
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Puh. 040 708 8146 Liikkuva huolto - siellä missä tarvitset
konehuoltopaakkola@gmail.com

HUOLLAMME JA KORJAAMME KAIKENLAISEN 
RASKASKALUSTON MERKISTÄ RIIPPUMATTA,

PAIKANPÄÄLLÄ, SIELLÄ MISSÄ TARVITSET, SEKÄ 
HALLITILOISSAMME PORKANTIE 4, 91100 II

• Komatsu Forest Oy:n merkkihuolto
• Liebherr maansiirtokoneiden merkkihuolto

www.konehuoltopaakkola.fi

Iin Yrittäjät ry teki perintei-
sen syysretken 27.-29.9., täl-
lä kerralla matka suuntautui 
Kuopion Rauhalahteen. Oh-
jelmassa oli yhdessäolon ja 
kylpylähotellin tarjoami-
en palvelujen lisäksi muun 
muassa tukkilaisesitys Jät-
känkämpän rannassa, joka 
sijaitsi 600 metrin päässä 
hotellista. Hannu Kettunen 
esitti tukkilaisohjelmaa, joka 

Yrittäjien syysretki Kuopion Rauhalahteen

Rauhalahti on vuonna 1981 avattu kylpylähotelli Leväsen kau-
punginosassa Kuopiossa. Kylpylähotellin lähistöllä Katiskanie-
messä on vierasvenelaituri ja muutaman sadan metrin päässä 
etelässä pitkään Kuopion kaupungin omistuksessa ollut Rau-
halahden leirintäalue ja kesäisin alueella on esiintynyt myös 
Kuopion kesäteatteri. Noin 600 metrin päässä kylpylähotellis-
ta sijaitsee ravintola-korpimökki Jätkänkämppä, jossa toimii 
muun muassa ”mualiman suurin savusauna”. 

oli iiläisille tuttuakin tutum-
paa, koska Iissä on tukkilais-
perinteitä aina vaalittu.

-Näimme tukkialaisva-
lan, rullauksen, sestomisen ja 
evästen syönnin tukin päällä, 
ja samalla Hannu Kettunen 
kertoi tukkilaistaustoista 
hauskasti Savon murteella, 
kertoivat matkalaiset koke-
muksiaan. 

Iin Yrittäjät vierailivat noin 
600 metrin päässä kylpyläho-

tellista sijaitsevalla Jätkän- 
kämpällä, jonka rannassa 

he seurasivat tukkilais-
näytöstä.

Hannu Kettusen esityksessä nähtiin muun muassa tukkialaisvala, rullausta, seistomista ja eväitten syömistä tukin päällä.








Tervetuloa kirkkoon

www.iinseurakunta.fi

Haukiputaan Lääkärikeskus
Jokelantie 1,

90830 HAUKIPUDAS

YLEIS- JA ERIKOISLÄÄKÄRIT
HAMMASLÄÄKÄRIT

FYSIOTERAPIA

Ajanvaraus internetissä 24h! www.hha.fi

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

"


