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Monipuolista ohjelmaa Lumivalkeissa

– Tulin suoraan Iihin New 
Yorkista, jossa oli naisten tasa-
arvokokous, Mattila sanoi.

Hän on syntyisin Yli-Iis-
tä ja pelannut aikoinaan pesä-
palloa Iin urheilijoissa.

– Toki olen ennen ollut 
Lumivalkeissa. Tästä tilai-
suudesta minulla on hyviä 
kokemuksia, sillä täällä on 
aina hyvä tunnelma.

– Tämän vuotinen tapah-
tuma vaikuttaa hyvältä, sil-
lä kaikki puolueet ovat täällä 
esillä kuntavaalien takia, Mat-
tila tuumaili.

Hän patistaakin kaikkia ih-
misiä käyttämään äänioikeut-
taan tulevissa vaaleissa.

– Ii on hyvä asuinkunta ja 
toivottavasti se on sellainen 
jatkossakin. Nykyisin kukaan 
ei enää puhu kuntaliitoksista 
tässä sote-uudistusta odotel-
lessa, ministeri naurahti.

Kansanedustajista olivat 
paikalla muun muassa Ma-
ri-Leena Talvitie Kokoomuk-
sen teltalla ja Katja Hänninen 
Vasemmiston teltalla. Lumi-
valkeisiin osallistui arviolta 
tuhat henkeä, kertoi Iin kun-
nan tapahtumavastaava Riit-
ta Räinä. 

Lumivalkeat oli rento ja 
hyväntuulinen tilaisuus, ku-
ten aina ennenkin. Samalla se 
oli yksi kunnan 100-vuotis-
juhlatapahtuma. Ohjelmassa 
oli yleiset ja Iin kunnan mes-
taruuspilkkikisat, jossa suu-
rimman saaliin sai Mauno 
Kuorilehto 3 460 grammaa 
kalaa. Avajaisissa puhuivat 
kirkkoherra Tapani Ruotsa-
lainen ja hallintojohtaja An-
nastiina Junnila. Lapsille oli 
tarjolla kasvomaalausta, po-
niratsastusta, pihapelejä sekä 
liukurimäkikisa, jossa kaikki 
palkittiin kultaisella mitalilla.
Hurmaava Maddaleena tans-

siva ja laulava nukke, alias 
muusikko Sari Vainio, toivotti 
kaikki lapset ja lapsenmieliset 
tervetulleiksi musiikilliseen 
seikkailuun ympäri maa-
ilmaa!. Ämpärihumppaan 
osallistui runsaasti ihmisiä, ja 
kaikilla näytti olevan hauskaa 
ämpäreitä heilutellessa. Kaik-
ki humppaan osallistuneet 
saivat ämpärin omakseen. 
Kaikki halukkaat saivat ko-
keilla lumikenkäilyä ja fris-
beegolfia. 

Arvauskisassa ollut lohi 
painoi 4 kiloa ja 905 grammaa. 
Taisto Orajärvi arvasi lähim-
mäksi; hänen arvauksensa oli 
4,9 kiloa. Alueella eri kojuissa 
oli useita arpajaisia, joiden tu-
lokset luettiin ääneen tapah-
tuman lopussa.

Tapahtumassa oli eri yh-
distysten, järjestöjen sekä 
yritysten kojuja, joissa oli run-
saati ja monipuolisesti ohjel-
maa ja erilaista tarjottavaa. 
Kuntavaalien merkeissä pai-
kalla olivat kaikkien kunta-
vaaliehdokkaita asettaneiden 
puolueiden edustajat.

Mukana olivat Ylirannan 
Ratsutila, Jussila Jari porotila 
Jakkukylästä, LC Ii, Nuoriso-
valtuusto, MLL Ii, Kärkkäi-
sen varikko, Iin kalamiehet, 
Iin Meriseura, Iin Meripelas-
tajat, Erä-Pata, OAJ, SPR Iin 

sDP:n teltalla jaettiin arpoja ja kompiaisia.

kokoomuksen teltassa jaettiin tietoa puolueen kuntavaaliohjelmasta.

keskustan kuntavaaliehdokkaat kerääntyivät puolueen telttaan.

Vasemmistoliiton kojulla oli tarjolla muun muassa rintanappeja.

Vihreät jakoivat lapsille ilmapalloja.

Perussuomalaiset ryhmäpotretissa. Piirin puheenjohtaja ahti Moilanen, 
Petri Hyvönen, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, anu Mäenkos-
ki ja Pekka Mäenkoski.

Vuoden iiläiset urheilijat palkittiin. Vasemmalta: saara loukkola, tanja Yli-
sirniö,  kyösti jäppinen ja suke Huovinen.

Pilkkikilpailu veti kansalaisia jäälle kaloja narraamaan.

tanssiva ja laulava nukke Maddaleena, alias sari Vainio, hauskutti kaiken 
ikäisiä.

lumivalkeilla kävi runsaasti ihmisiä. 
liikenteenohjauksen arvion perusteella 
noin 1000 ihmistä.

Tämän vuotinen Lumivalke-
at-tapahtuma lauantaina 18.3. 
sai arvovaltaisen vieraan, kun 

sosiaali- ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila (ps.) saapui 
paikalle.

osasto. Puolueiden kuntavaa-
liehdokkaita ja vierailijoita oli 
paikalla Keskustasta, Perus-

suomalaisilta, Vasemmistos-
ta, Vihreistä, Kokoomuksesta 
ja SDP:stä.  JR

sosiaali- ja terveysministeri Pirk-
ko Mattila (ps.) piipahti lumival-
keissa.

- ministerikin paikalla

Tässä lehdessä on KesKusTan KunTavaalilehTi liiTTeenä
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IIn alue
Sanajumalanpalvelus su 2.4. klo 
10 Iin kirkossa. Pyhäpäivä: 5. Paasto-
najan sunnuntai, pyhäpäivän aihe: 
Kärsimyksen sunnuntai. Toimittaa: 
Pekka Soronen, kanttorina:Markku 
Jaakkola. Kolehti: Raamattujen ja 
uusien testamenttien painattami-
seksi ja jakamiseksi koululaisille ja 
sotilaille sekä hotelleihin, vankiloi-
hin ja sairaaloihin Suomessa ja In-
donesiassa, Suomen Gideonien 
kautta. 
Perhekirkko su 9.4. klo 10 Iin kir-
kossa. Pyhäpäivä:  Palmusunnuntai, 
pyhäpäivän aihe: Kunnian kunin-
kaan alennustie. Toimittaa Mat-
ti Kinnunen, kanttorina Markku 
Jaakkola. Kolehti: lähetys-työhön 
Suomen lähetysseuran kautta tee-
malla ”Puolustamme syrjittyjen 
ihmisarvoa ja –oikeuksia”. Koleh-
ti käytetään syrjäytettyjen kanssa 
tehtävään työhön. Perhekirkossa 
laulaa Iin seurakunnan lapsikuoro. 
Perhekirkkoon kutsutaan erityises-
ti tänä vuonna 3 vuotta täyttäviä 
lapsia ja heidän perheitään. Perhe-
kirkon jälkeen täytekakkukahvit ja 
mehut, 3-vuotiaat saavat syntymä-
päivälahjan. Tervetuloa kaiken ikäi-
set yhteiseen perhekirkkoon. 
Hiljaisuuden lauluja ma 10.4. klo 
18 – 20 Iin kirkossa. Toimittaa ulla 
Mitrunen-nyyssönen. Tervetuloa 
hiljentymään Pekka Simojoen ja 
anna-Mari Kaskisen laulujen ää-
reen. Musiikista vastaavat Valtarin 
koulun oppilaat Merja liehun joh-
dolla. 
Ahti-ilta ma 10.4. klo 19 Väli-Olha-
van seurakuntatalolla. 
Päivystävä pappi to 30.3. ja to 

13.4. klo 14:30. hoito-osastolla. 
Voit pyytää seurakunnan työnte-
kijää käymään luonasi tai omaise-
si luona.
Hartaus to 6.4. klo 13 Iin hoiva-
osastolla.
Pääsiäisvaellukset ke 12.4. klo 18 
ja klo 19 Iin seurakuntatalolla, seu-
rakuntasalissa. Yleisövuorot !
Pääsiäisvaelluksella saamme 
seurata pääsiäisen tapahtumia 
vaelluskierroksella, joka on Iin seu-
rakunnan sisätiloissa. Kierros al-
kaa yläkerrasta seurakuntasalista. 
Kierroksen lopuksi kaikki saavat 
pääsiäisyllätyksen. Tervetuloa pää-
siäisvaellukselle lapset ja aikuiset! 
Musiikki-ilta ti 11.4. klo 19 Iin kir-
kossa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 4.4. klo 
18 Iin seurakuntatalolla, kappelissa. 
Pääsiäisvaellukset ti 11.4. klo 12 
– 12.45 Iin seurakuntatalolla, seu-
rakuntasalissa. Perhe- ja päiväker-
holaisille. Tervetuloa perheiden ja 
kerholaisten pääsiäisvaellukselle! 
Pääsiäisvaelluksella saamme seu-
rata pääsiäisen tapahtumia vael-
luskierroksella, joka on rakennettu 
lapsia ajatellen. Vaellus on Iin seu-
rakunnan sisätiloissa. Kierros alkaa 
yläkerrasta seurakuntasalista. Kier-
roksen lopuksi kaikki saavat pääsi-
äisyllätyksen. Pääsiäisviikolla 15 
ei ole perhekerhoja. Kerholaiset 
voivat  osallistua myös yleisövuo-
roille ke 12.4. klo 18 ja klo 19 ! Ter-
vetuloa pääiäisvaellukselle lapset ja 
aikuiset ! 
Perhekerho pe 31.3. ja pe 7.4. klo 
10 - 12 Iin seurakuntatalolla, ker-
hohuoneessa. Sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. Perhekerhon 

ohjelmassa on leikkiä, askartelua 
ja muuta mukavaa yhteistä teke-
mistä. Tule tapaamaan toisia lapsia 
ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumi-
sia! Perhekerhoon ovat tervetullei-
ta vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Pääsiäisaskarteluilta ti 4.4. klo 16 
- 19:30 Iin seurakuntatalolla, kerho-
huoneessa. Sisäänkäynti joen puo-
lelta talon takaa. Tervetuloa kaiken 
ikäiset askartelemaan yhdessä 
pääsiäisaskarteluja! Iltaan voi tulla 
oman aikataulun mukaan.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 5.4. ja 
ke 19.4. klo 10 - 11:30 Iin seurakun-
tatalolla, kerhohuoneessa. Sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu 
laululeikkipainotteinen perheker-
ho. Kerhossa on mahdollisuus jut-
teluun toisten vanhempien kanssa. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, 
lisätietoja puh. 0400-541319. Tule 
kerhoon lapsesi kanssa ja vaihta-
maan ajatuksia toisten samassa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa, olet 
tervetullut ryhmään ensimmäisen 
lapsesi tai useamman lapsen kans-
sa!
Porinapiiri ke 5.4. klo 12 Iin seura-
kuntatalolla, seurakuntasalissa. 
Ystävänkammari ke 12.4. klo 12 Iin 
seurakuntatalolla, seurakuntasalis-
sa.
Naiskuoro to 30.3. ja to 6.4. klo 18 
Iin seurakuntatalolla, kappelissa.
Kirkkokuoro ke 5.4. ja ke 12.4. klo 
14 Iin seurakuntatalolla, seurakun-
tasalissa. 
7-iltapäivä ti 4.4. klo 15 Iin seu-
rakuntatalolla, kerhohuoneessa. 

Sisäänkäynti joen puolelta talon ta-
kaa. Kaikkien 7-luokkalaisten oma 
iltapäivä, jossa pelaillaan, askarrel-
laan ja vietetään aikaa yhdessä. Vä-
lipalatarjoilu. Tervetuloa!
Nuortenilta to 6.4. klo 18 Iin seu-
rakuntatalolla, kerhohuoneessa. 
Sisäänkäynti joen puolelta talon ta-
kaa.
Veteraanien kahvitus ti 4.4. klo 12 
Iin seurakuntatalolla, kappelissa. 

KuIVanIeMen alue
Sanajumalanpalvelus su 2.4. 
klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Py-
häpäivä: 5. Paastonajan sunnun-
tai, pyhäpäivän aihe: Kärsimyksen 
sunnuntai. Toimittaa: Pekka Soro-
nen, kanttorina: Markku Jaakko-
la. Kolehti: Raamattujen ja uusien 
testamenttien painattamiseksi ja 
jakamiseksi koululaisille ja sotilaille 
sekä hotelleihin, vankiloihin ja sai-
raaloihin Suomessa ja Indonesiassa, 
Suomen Gideonien kautta. Mukana 
rippikouluryhmä.
Perhekirkko su 9.4. klo 12 Kuiva-
niemen kirkossa. Pyhäpäivä:  Pal-
musunnuntai, pyhäpäivän aihe: 
Kunnian kuninkaan alennustie. Toi-
mittaa Matti Kinnunen, kanttorina 
Markku Jaakkola. Kolehti: lähetys-
työhön Suomen lähetysseuran 
kautta teemalla ”Puolustamme syr-
jittyjen ihmisarvoa ja –oikeuksia”. 
Kolehti käytetään syrjäytettyjen 
kanssa tehtävään työhön. Perhe-
kirkkoon kutsutaan erityisesti tänä 
vuonna 3 vuotta täyttäviä lapsia ja 
heidän perheitään. Perhekirkon jäl-
keen täytekakkukahvit ja me-hut, 
3-vuotiaat saavat syntymäpäivälah-
jan. Tervetuloa kaiken ikäiset yhtei-

seen perhekirkkoon. 
Ahti-ilta ke 12.4. klo 12 Kuivanie-
men kirkossa. 
Hartaus ke 15.4. ja ke 26.4. klo 
13:30 Kuivaniemen hoivaosastolla.
Yhteisvastuutapahtumia Kuiva-
niemellä
Lauluilta ma 3.4. klo 18 Oijärven 
kyläkirkossa. 
Yhteisvastuuilta ke 26.4. klo 18 Pil-
tosessa, Myllykankaalla.
Pääsiäisvaellukset ti 11.4. klo 12 
– 12.45 Iin seurakuntatalolla, seu-
rakuntasalissa. Perhe- ja päiväker-
holaisille. Tervetuloa perheiden ja 
kerholaisten pääsiäisvaellukselle! 
Pääsiäisvaelluksella saamme seu-
rata pääsiäisen tapahtumia vael-
luskierroksella, joka on rakennettu 
lapsia ajatellen. Vaellus on Iin seu-
rakunnan sisätiloissa. Kierros alkaa 
yläkerrasta seurakuntasalista. Kier-
roksen lopuksi kaikki saavat pääsi-
äisyllätyksen. Pääsiäisviikolla 15 
ei ole perhekerhoja. Kerholaiset 
voivat  osallistua myös yleisö-vuo-
roille ke 12.4. klo 18 ja klo 19 ! Ter-
vetuloa pääiäisvaellukselle lapset ja 
aikuiset ! 
Kuivaniemen perhekerho to 6.4. 
ja to 20.4. klo 10 – 12 Kuivaniemen 
seurakuntatalolla.  
Oijärven perhekerho ma 3.4. ja 
ma 24.4. klo 14 - 16 Oijärven van-
hustentalon kerhohuonessa. 
Perhekerhojen ohjelmassa on leik-
kiä, askartelua ja muuta mukavaa 
yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihta-
maan kuulumisia! Perhekerhoon 
ovat tervetulleita vanhemmat, iso-
vanhemmat ja hoitajat lasten kans-
sa. Tervetuloa!

Kuivaniemen seurakuntakerho 
ma 3.4. klo 11 – 13 Kuivaniemen 
vanhustentalon kerhohuoneessa. 
Tervetuloa 
Kuivaniemen naiskuoro keskiviik-
koisin klo 16.30 Kuivaniemen seu-
rakuntatalolla. 
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkoi-
sin klo 18.30 Kuivaniemen Rauhan-
yhdistyksellä. 
Kuivaniemen puuhakerho ti 4.4. 
ja ti 18.4. klo 16 Kuivaniemen seu-
rakuntatalolla. alakoululaisille 
suunnattu kerho. Tervetuloa askar-
telemaan ja leikkimään yhdessä.  
Vauva- ja taaperoryhmä ke 5.4. ja 
ke 19.4. klo 10 - 11:30 Iin seurakun-
tatalolla, kerhohuoneessa. Sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu 
laululeikkipainotteinen perheker-
ho. Kerhossa on mahdollisuus jut-
teluun toisten vanhempien kanssa. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittau-
tua, lisätietoja puh.0400-541319. 
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa 
ja vaihtamaan ajatuksia toisten sa-
massa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet tervetullut ryhmään 
ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
Pääsiäisaskarteluilta ti 4.4. klo 16 
- 19:30 Iin seurakuntatalolla, kerho-
huoneessa. Sisäänkäynti joen puo-
lelta talon takaa. Tervetuloa kaiken 
ikäiset askartelemaan yhdessä 
pääsiäisaskarteluja! Iltaan voi tulla 
oman aikataulun mukaan.

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

Honkanen 
Lauri 
eläkeläinen 
sit.

27
Kallio  
Juha 
yrittäjä 
sit.

Keltamäki 
Seppo 
yksityisyrittäjä 
sit.
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Atte 
pääluottamusmies

Räinä 
Juha 
asentaja

Simula
Kari 
kuorma-autonkuljettaja

Malo 
Juho 
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sit.

Nikkinen 
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rakennusmestari

Ojala 
Anne 
sairaanhuoltaja/ 
työsuojeluvaltuu-
tettu 
sit.
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eläkeläinen
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SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE R.P.
KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2017

- Palveluiden turvaamien kaikille kuntalaisille 
- Työttömille töitä 
- Kunnan on turvattava yritystoiminnan edellytykset 
- Opetus kunniaan 
- Maksuton päivähoito kaikille 
- Harrastustakuu kaikille kuntalaisille 
- Monitoimikeskus Iihin 
- Elävät ja elinvoimaiset kylät koko kunnan alueella 
- Ikäihmisten ennaltaehkäisevien palveluiden turvaaminen 
- Julkinen liikenne kuntoon 
- Lähiliikennettä tulee kehittää 
- Kuntalaisten osallisuuden lisääminen 
- Itsenäinen Ii - nyt ja aina! 
- Hyvinvointia sulle ja mulle!

KUNNALLISVAALITAVOITTEET 
IISSÄ 2017–2020

Ilmoituksen maksaja: 

Iin Demarit

92 
Anna 
Turtinen 
yrittäjä 
Kokoomus

58 
Veli 
Paakkola 
yrittäjä, maanviljelijä 
Keskusta

69 
Johannes 
Tuomela 
ekonomi, rakennusinsinööri 
Keskusta

83 
Markku 
Koskela 
asianajaja 
Kokoomus

90 
Juho 
Tauriainen 
valokuvaaja 
Kokoomus

Yrittäjyys tuo elinvoimaa!

Valitse Vaikuttaja Valtuustoon - Valitse yrittäjä
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IIn alue
Sanajumalanpalvelus su 2.4. klo 
10 Iin kirkossa. Pyhäpäivä: 5. Paasto-
najan sunnuntai, pyhäpäivän aihe: 
Kärsimyksen sunnuntai. Toimittaa: 
Pekka Soronen, kanttorina:Markku 
Jaakkola. Kolehti: Raamattujen ja 
uusien testamenttien painattami-
seksi ja jakamiseksi koululaisille ja 
sotilaille sekä hotelleihin, vankiloi-
hin ja sairaaloihin Suomessa ja In-
donesiassa, Suomen Gideonien 
kautta. 
Perhekirkko su 9.4. klo 10 Iin kir-
kossa. Pyhäpäivä:  Palmusunnuntai, 
pyhäpäivän aihe: Kunnian kunin-
kaan alennustie. Toimittaa Mat-
ti Kinnunen, kanttorina Markku 
Jaakkola. Kolehti: lähetys-työhön 
Suomen lähetysseuran kautta tee-
malla ”Puolustamme syrjittyjen 
ihmisarvoa ja –oikeuksia”. Koleh-
ti käytetään syrjäytettyjen kanssa 
tehtävään työhön. Perhekirkossa 
laulaa Iin seurakunnan lapsikuoro. 
Perhekirkkoon kutsutaan erityises-
ti tänä vuonna 3 vuotta täyttäviä 
lapsia ja heidän perheitään. Perhe-
kirkon jälkeen täytekakkukahvit ja 
mehut, 3-vuotiaat saavat syntymä-
päivälahjan. Tervetuloa kaiken ikäi-
set yhteiseen perhekirkkoon. 
Hiljaisuuden lauluja ma 10.4. klo 
18 – 20 Iin kirkossa. Toimittaa ulla 
Mitrunen-nyyssönen. Tervetuloa 
hiljentymään Pekka Simojoen ja 
anna-Mari Kaskisen laulujen ää-
reen. Musiikista vastaavat Valtarin 
koulun oppilaat Merja liehun joh-
dolla. 
Ahti-ilta ma 10.4. klo 19 Väli-Olha-
van seurakuntatalolla. 
Päivystävä pappi to 30.3. ja to 

13.4. klo 14:30. hoito-osastolla. 
Voit pyytää seurakunnan työnte-
kijää käymään luonasi tai omaise-
si luona.
Hartaus to 6.4. klo 13 Iin hoiva-
osastolla.
Pääsiäisvaellukset ke 12.4. klo 18 
ja klo 19 Iin seurakuntatalolla, seu-
rakuntasalissa. Yleisövuorot !
Pääsiäisvaelluksella saamme 
seurata pääsiäisen tapahtumia 
vaelluskierroksella, joka on Iin seu-
rakunnan sisätiloissa. Kierros al-
kaa yläkerrasta seurakuntasalista. 
Kierroksen lopuksi kaikki saavat 
pääsiäisyllätyksen. Tervetuloa pää-
siäisvaellukselle lapset ja aikuiset! 
Musiikki-ilta ti 11.4. klo 19 Iin kir-
kossa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 4.4. klo 
18 Iin seurakuntatalolla, kappelissa. 
Pääsiäisvaellukset ti 11.4. klo 12 
– 12.45 Iin seurakuntatalolla, seu-
rakuntasalissa. Perhe- ja päiväker-
holaisille. Tervetuloa perheiden ja 
kerholaisten pääsiäisvaellukselle! 
Pääsiäisvaelluksella saamme seu-
rata pääsiäisen tapahtumia vael-
luskierroksella, joka on rakennettu 
lapsia ajatellen. Vaellus on Iin seu-
rakunnan sisätiloissa. Kierros alkaa 
yläkerrasta seurakuntasalista. Kier-
roksen lopuksi kaikki saavat pääsi-
äisyllätyksen. Pääsiäisviikolla 15 
ei ole perhekerhoja. Kerholaiset 
voivat  osallistua myös yleisövuo-
roille ke 12.4. klo 18 ja klo 19 ! Ter-
vetuloa pääiäisvaellukselle lapset ja 
aikuiset ! 
Perhekerho pe 31.3. ja pe 7.4. klo 
10 - 12 Iin seurakuntatalolla, ker-
hohuoneessa. Sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. Perhekerhon 

ohjelmassa on leikkiä, askartelua 
ja muuta mukavaa yhteistä teke-
mistä. Tule tapaamaan toisia lapsia 
ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumi-
sia! Perhekerhoon ovat tervetullei-
ta vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Pääsiäisaskarteluilta ti 4.4. klo 16 
- 19:30 Iin seurakuntatalolla, kerho-
huoneessa. Sisäänkäynti joen puo-
lelta talon takaa. Tervetuloa kaiken 
ikäiset askartelemaan yhdessä 
pääsiäisaskarteluja! Iltaan voi tulla 
oman aikataulun mukaan.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 5.4. ja 
ke 19.4. klo 10 - 11:30 Iin seurakun-
tatalolla, kerhohuoneessa. Sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu 
laululeikkipainotteinen perheker-
ho. Kerhossa on mahdollisuus jut-
teluun toisten vanhempien kanssa. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, 
lisätietoja puh. 0400-541319. Tule 
kerhoon lapsesi kanssa ja vaihta-
maan ajatuksia toisten samassa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa, olet 
tervetullut ryhmään ensimmäisen 
lapsesi tai useamman lapsen kans-
sa!
Porinapiiri ke 5.4. klo 12 Iin seura-
kuntatalolla, seurakuntasalissa. 
Ystävänkammari ke 12.4. klo 12 Iin 
seurakuntatalolla, seurakuntasalis-
sa.
Naiskuoro to 30.3. ja to 6.4. klo 18 
Iin seurakuntatalolla, kappelissa.
Kirkkokuoro ke 5.4. ja ke 12.4. klo 
14 Iin seurakuntatalolla, seurakun-
tasalissa. 
7-iltapäivä ti 4.4. klo 15 Iin seu-
rakuntatalolla, kerhohuoneessa. 

Sisäänkäynti joen puolelta talon ta-
kaa. Kaikkien 7-luokkalaisten oma 
iltapäivä, jossa pelaillaan, askarrel-
laan ja vietetään aikaa yhdessä. Vä-
lipalatarjoilu. Tervetuloa!
Nuortenilta to 6.4. klo 18 Iin seu-
rakuntatalolla, kerhohuoneessa. 
Sisäänkäynti joen puolelta talon ta-
kaa.
Veteraanien kahvitus ti 4.4. klo 12 
Iin seurakuntatalolla, kappelissa. 

KuIVanIeMen alue
Sanajumalanpalvelus su 2.4. 
klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Py-
häpäivä: 5. Paastonajan sunnun-
tai, pyhäpäivän aihe: Kärsimyksen 
sunnuntai. Toimittaa: Pekka Soro-
nen, kanttorina: Markku Jaakko-
la. Kolehti: Raamattujen ja uusien 
testamenttien painattamiseksi ja 
jakamiseksi koululaisille ja sotilaille 
sekä hotelleihin, vankiloihin ja sai-
raaloihin Suomessa ja Indonesiassa, 
Suomen Gideonien kautta. Mukana 
rippikouluryhmä.
Perhekirkko su 9.4. klo 12 Kuiva-
niemen kirkossa. Pyhäpäivä:  Pal-
musunnuntai, pyhäpäivän aihe: 
Kunnian kuninkaan alennustie. Toi-
mittaa Matti Kinnunen, kanttorina 
Markku Jaakkola. Kolehti: lähetys-
työhön Suomen lähetysseuran 
kautta teemalla ”Puolustamme syr-
jittyjen ihmisarvoa ja –oikeuksia”. 
Kolehti käytetään syrjäytettyjen 
kanssa tehtävään työhön. Perhe-
kirkkoon kutsutaan erityisesti tänä 
vuonna 3 vuotta täyttäviä lapsia ja 
heidän perheitään. Perhekirkon jäl-
keen täytekakkukahvit ja me-hut, 
3-vuotiaat saavat syntymäpäivälah-
jan. Tervetuloa kaiken ikäiset yhtei-

seen perhekirkkoon. 
Ahti-ilta ke 12.4. klo 12 Kuivanie-
men kirkossa. 
Hartaus ke 15.4. ja ke 26.4. klo 
13:30 Kuivaniemen hoivaosastolla.
Yhteisvastuutapahtumia Kuiva-
niemellä
Lauluilta ma 3.4. klo 18 Oijärven 
kyläkirkossa. 
Yhteisvastuuilta ke 26.4. klo 18 Pil-
tosessa, Myllykankaalla.
Pääsiäisvaellukset ti 11.4. klo 12 
– 12.45 Iin seurakuntatalolla, seu-
rakuntasalissa. Perhe- ja päiväker-
holaisille. Tervetuloa perheiden ja 
kerholaisten pääsiäisvaellukselle! 
Pääsiäisvaelluksella saamme seu-
rata pääsiäisen tapahtumia vael-
luskierroksella, joka on rakennettu 
lapsia ajatellen. Vaellus on Iin seu-
rakunnan sisätiloissa. Kierros alkaa 
yläkerrasta seurakuntasalista. Kier-
roksen lopuksi kaikki saavat pääsi-
äisyllätyksen. Pääsiäisviikolla 15 
ei ole perhekerhoja. Kerholaiset 
voivat  osallistua myös yleisö-vuo-
roille ke 12.4. klo 18 ja klo 19 ! Ter-
vetuloa pääiäisvaellukselle lapset ja 
aikuiset ! 
Kuivaniemen perhekerho to 6.4. 
ja to 20.4. klo 10 – 12 Kuivaniemen 
seurakuntatalolla.  
Oijärven perhekerho ma 3.4. ja 
ma 24.4. klo 14 - 16 Oijärven van-
hustentalon kerhohuonessa. 
Perhekerhojen ohjelmassa on leik-
kiä, askartelua ja muuta mukavaa 
yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihta-
maan kuulumisia! Perhekerhoon 
ovat tervetulleita vanhemmat, iso-
vanhemmat ja hoitajat lasten kans-
sa. Tervetuloa!

Kuivaniemen seurakuntakerho 
ma 3.4. klo 11 – 13 Kuivaniemen 
vanhustentalon kerhohuoneessa. 
Tervetuloa 
Kuivaniemen naiskuoro keskiviik-
koisin klo 16.30 Kuivaniemen seu-
rakuntatalolla. 
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkoi-
sin klo 18.30 Kuivaniemen Rauhan-
yhdistyksellä. 
Kuivaniemen puuhakerho ti 4.4. 
ja ti 18.4. klo 16 Kuivaniemen seu-
rakuntatalolla. alakoululaisille 
suunnattu kerho. Tervetuloa askar-
telemaan ja leikkimään yhdessä.  
Vauva- ja taaperoryhmä ke 5.4. ja 
ke 19.4. klo 10 - 11:30 Iin seurakun-
tatalolla, kerhohuoneessa. Sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu 
laululeikkipainotteinen perheker-
ho. Kerhossa on mahdollisuus jut-
teluun toisten vanhempien kanssa. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittau-
tua, lisätietoja puh.0400-541319. 
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa 
ja vaihtamaan ajatuksia toisten sa-
massa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet tervetullut ryhmään 
ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
Pääsiäisaskarteluilta ti 4.4. klo 16 
- 19:30 Iin seurakuntatalolla, kerho-
huoneessa. Sisäänkäynti joen puo-
lelta talon takaa. Tervetuloa kaiken 
ikäiset askartelemaan yhdessä 
pääsiäisaskarteluja! Iltaan voi tulla 
oman aikataulun mukaan.

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA
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SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE R.P.
KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2017

- Palveluiden turvaamien kaikille kuntalaisille 
- Työttömille töitä 
- Kunnan on turvattava yritystoiminnan edellytykset 
- Opetus kunniaan 
- Maksuton päivähoito kaikille 
- Harrastustakuu kaikille kuntalaisille 
- Monitoimikeskus Iihin 
- Elävät ja elinvoimaiset kylät koko kunnan alueella 
- Ikäihmisten ennaltaehkäisevien palveluiden turvaaminen 
- Julkinen liikenne kuntoon 
- Lähiliikennettä tulee kehittää 
- Kuntalaisten osallisuuden lisääminen 
- Itsenäinen Ii - nyt ja aina! 
- Hyvinvointia sulle ja mulle!

KUNNALLISVAALITAVOITTEET 
IISSÄ 2017–2020

Ilmoituksen maksaja: 

Iin Demarit

92 
Anna 
Turtinen 
yrittäjä 
Kokoomus

58 
Veli 
Paakkola 
yrittäjä, maanviljelijä 
Keskusta

69 
Johannes 
Tuomela 
ekonomi, rakennusinsinööri 
Keskusta

83 
Markku 
Koskela 
asianajaja 
Kokoomus

90 
Juho 
Tauriainen 
valokuvaaja 
Kokoomus

Yrittäjyys tuo elinvoimaa!

Valitse Vaikuttaja Valtuustoon - Valitse yrittäjä

kuva Riitta Räinä

nomat
-

ILMOItA IISANOMISSA! LeHtI 
jAetAAN IISSä jOKA 
tOINeN VIIKKO - jOKA KOtIIN

3Kolmossivun kuvaksi lukijat voivat lähet-
tää sähköpostilla (info@iinlehti.fi)  omia 
kuviaan iiläisistä paikoista, jotka ovat 
tunnistettavissa. Mielellämme julkaisem-
me sopiviksi katsomiamme kuvia.  

16

Tapani Teppo
Iin kunnanvaltuustoon

Turvallinen tulevaisuus 
tehdään nyt!
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Ii-instituutti -liikelaitos 
päätti valita tämän vuoden 
nuoreksi urheilijaksi valjak-
kourheilua harrastavan Saa-
ra Loukkolan, 24. Kyseinen 
urheilulaji tarkoittaa kilpai-
lua, jossa koira vetää ihmis-
tä ja menopeliä. Innoituksen 
valjakkourheiluun Saara sai 
13-vuotiaana, kun hän lähti 
hiihtäjäkaverinsa kanssa koi-
ran kera hiihtolenkille.

– Hoksasimme, että Ou-
lussa on kisat tästä lajista ja 
päätimme kokeilla onneam-
me, Saara muistelee. 

Kisat menivät yllättävän 
hyvin. Innostus lähti pik-
kuhiljaa liikkeelle ja Saara 
ryhtyi harjoittelemaan koira-
juoksua sekä muita valjakko-
lajeja.

Vuonna 2006 hänelle tuli 
koirajuoksusta Suomen mes-
taruus nuorten sarjasta. 

Sen jälkeen Saaran ura on 
ollut nousuvoittoista. Valjak-
kourheilun mestaruuksia ja 
mitaleja on ropissut runsaas-
ti: Muun muassa nuorten 
sarjoissa MM-kultaa ja -ho-
peaa ja kaksi EM-kultaa. 

Saaran valjakkokoira-
na oli alkuun bordercollie. 
Vuonna 2009 se vaihtui sak-
sanseisojaan, jonka kanssa 
kilpailut ovat tähän päivään 
sujuneet.

– Saksanseisojassa on so-
pivassa suhteessa voimaa ja 
nopeutta. Niiden vauhtikes-
tävyys on äärettömän hyvä, 
Saara kehuu.

Tällä hetkellä Saaran ko-
tona on yhteensä viisi koiraa: 

Saara Loukkola 
Iin Vuoden nuori urheilija

Kaksi lyhytkarvaista saksan-
seisojaa, kaksi hirvikoiraa ja 
yksi bordercollie.

Kilpailussa Saaran kave-
rina on viime aikoina ollut 
kuusivuotias Arttu. Sen jal-
ka on kuitenkin nyt vioittu-
nut ja koira on siirtynyt pois 
kilpaurheilusta.

Valjakkohiihtoharjoittelu 
on pitkälti samanlaista kuin 
normaali hiihtoharjoittelu. 
Siinä keskitytään voimaan, 
vauhtiin ja kestävyyteen. 

– Kilpailijan täytyy tietys-
ti osata toimia koiran kanssa. 
Koiraa pitää osata lukea ja 
sen kanssa täytyy osata har-
joitella oikein, Saara sanoo.

Hiihto on normaalia va-
paan tyylin menoa. Ja vauh-
tia piisaa, kun koira vetää: 
Alamäessä vauhti voi nousta 
viiteenkymppiin. Keskino-
peus on noin 20-30 kilomet-
riä tunnissa.

Kisoissa matkat naisilla 
ovat 10-12 kilometriä ja mie-
hillä 15 kilometriä.

– Tykkään, että matka on 
vähintään 10 kilometriä, Saa-
ra toteaa.

Ii soveltuu erinomaisesti 
valjakkohiihtoharjoitteluun, 
sillä Saaran edustama Oulun 
Palveluskoirayhdistys on 
saanut kunnalta hiihtovuo-
rot Illinsaaren hiihtoladuilta. 
Saara on myös saanut kun-
nalta omat henkilökohtaiset 
hiihtovuoronsa. Kaikkiaan 
Saara harjoittelee neljänä il-
tana viikossa.

Talvikausi alkaa tänä 
vuonna olla jo ohi. 

– Ehkä käyn joissakin 
pienissä kisoissa lähialueil-
la. Kahden vuoden kuluttua 
ovat valjakkourheilun MM-
kisat jossakin Euroopassa. 
Tähtään sinne, Saara sanoo.

Valjakkourheilu on koh-
talaisen halpaa puuhaa. Koi-
ravaljaat maksavat noin 
viisikymppiä ja sukset ynnä 
muut hiihtovarusteet maksa-
vat minkä maksavat. 

– Täytyy osata pikkaisen 

hiihtää ja täytyy olla hyvä 
koira. Hiihtäjällä pitää olla 
luistelusukset, sauvat ja mo-
not. Koiralla täytyy olla val-
jaat ja joustava naru. Myös 
hiihtäjän vetovyö on pakolli-
nen, Saara sanoo.

Suurin investointi on 
koira. Esimerkiksi saksan-
seisojan pennut maksavat 
tuhannesta pariin tuhanteen 
euroa. JR

Valjakkohiihdossa on vauhtia. Vauhti voi nous-
ta viiteenkymppiin. (kuva: Per sverre simonsen)

saara loukkola ja arttu-koira ovat illinsaaren hiihtomaisemissa tuttu 
näky. (kuva: Per sverre simonsen)

eläkeläinen, Ii

Vielä virtaa ja 
pokka pitää!

Maila Maalismaa

86

Pertti 
Huovinen

historioitsija,  sit. vas

6
Vielä piisaa virtaa!

harrisanaksenaho@gmail.com
puh. 0400 373 623

•	Kunnan	reuna-alueiden	ja	
	 heikompiosaisten	puolustaja
•	Valtuustossa	vähiten	poissaoloja,	
	 eniten	aloitteita
•	Maahanmuuttokriittinen

66
Harri Sanaksenaho

45

Heikki Tiirolle ennätysaika testijuoksussa
Laitasaaren Vedon Samu-
li Huusko voitti toisen kerran 
peräkkäin Iin Yrityksen testi-
juoksarjan osakilpailun lauan-
taina 25.4. 

Voitto tuli 20 sekuntia no-
peammalla ajalla kuin hel-
mikuussa. Haukiputaan 
Jouni Holappa oli helmikuun 
tapaan toiseksi nopein anta-
en Huuskolle hyvän vastuk-
sen. Eroa oli vain kymmenen 

sekuntia. 
Kolmantena ylitti maa-

lilinjan testijuoksujen ensi-
kertalainen nurmijärveläisen 
Rajamäen Rykmentin maa-
joukkueessakin esiintynyt 
huippusuunnistaja Vili Niemi. 
Veteraanihuippu Jukka Kaup-
pila oli seuraava maaliin tulija 
ja veti Heikki Tiiron ennätys-
aikaan. 
TuLOKSET: 

(pääosin vain iiläiset) 
Miehet 10 km 1) Samuli 

Huusko LaiVe 34.25, 2) Vili 
Niemi RR. 36.36, 3) Heikki 
Tiiro IiY 37.52, 4) Harri Yrt-
tiaho Hiipijät 42.25, 5) Jouko 
Perttula Ii 50.11, 6) Ari Suor-
sa HauHe 56.28.

M50 10 km 1) Pekka Kuok-
kanen IiY 41.49, 

M65 10 km 1) Pekka Kui-
valainen Ii 49.35. 

Naiset 10 km 1) Marika 
Krohns ONMKYu 41.51, 2) 
Riikka Tulppo Puu 43.00. 3) 
Heli Vierto-Suorsa Haukipu-
das 56.28.

N45 10 km 1) Irmeli Suorsa 
KuivA 45.49. 

N50 10 km 1) Kati Kuiva-
lainen Ii 49.30, 2) Sirpa Laiti-
nen Ii 59.12. 

Tarmoa ja inhimillisyyttä.

Jari-Jukka
Jokela
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Maksaja: Iin Kokoomus ry

KAIKILLE HYVÄ

II
#TEHDÄÄNYHDESSÄ

82
Jeronen Merja
yrityksen pankkineuvoja

84
Kurttila Jussi
luokanopettaja

83
Koskela Markku
asianajaja

85
Lauri Jarmo
maanrakennusmies

90
Tauriainen Juho
valokuvaaja

92
Turtinen Anna
yrittäjä

91
Tervonen Petri
autokatsastaja

86
Maalismaa Maila
eläkeläinen

88
Ojutkangas 
Teijo
varatuomari

87
Mäenpää Petteri
varatoimitusjohtaja

89
Pietikäinen 
Jukka
projektipäällikkö

IiSanomat ilmestyy joka toinen 
keskiviikko, mutta poikkeukselli-
sesti huhtikuussa joka viikko eli 
ke 5.4., 12.4., 19.4. ja 26.4.

Valokuvaamo Salama
Juho Tauriainen
Sorosentie 2, 91100 Ii
040 743 8373

Liikkeen aukiolot voi 
tarkistaa facebookista 
Studio Salaman sivuilta.
Joka viikko päivittyy uudet.

www.studiosalama

10 x 15 cm 
0,35 €

15 x 20 cm
1.90 € 

20 x 30 cm
4.50 €

KuvaKoot 
ja hinnat
Perusmaksu 2,90 €

valoKuvat
FotoKiosKistaIlmainen vientivalmennus 

Iin Micropoliksessa to 6.4. kello 16-18
Mahdollisuus osallistua videoyhteydellä
- Infoa Kantama-hankkeen tulevista opintomatkoista ja valmennuksista
- Kokemuksia Jokkmokkin talvimarkkinoilta
Ilmoittaudu: ulla.lehtinen@oulunkaari.com, 040 660 5828.

Opintomatka Helsinkiin
Kädentaito-tapahtumaan 22.-24.4.

Hinta, 170 e, sisältää alvin, junamatkat Oulusta (mennessä makuu-
vaunu), hotellimajoituksen, ohjelman mukaiset kuljetukset Helsingis-
sä sekä pääsylipun messuille su. Messukeskuksessa samalla myös 
Lapsimessut, Model Expo, OutletExpo ja Eläinystäväni-tapahtuma. 
Ohjelmassa ma: sisäänostajien tapaamisia, Kaapelitehdas, vapaata 
ohjelmaa jne. Ilmoittautumiset viimeistään 12.4.

Valmennukset ja opintomatkat ovat avoimia kaikille yrittämisestä 
kiinnostuneille pohjoispohjanmaalaisille ja lappilaisille. 
facebook.com/kantamahanke
oulunkaari.com/elinvoimaa/kantama-hanke
040 660 5828

Kevät vie sähkölämmittäjän laskusta jopa puolet pois
Sähkön hinta on pysytellyt 
koko alkuvuoden suhteel-
lisen samoissa, maltillisissa 
lukemissa. Kevään mittaan 
sähkön kysyntä laskee, joten 
hintoihin voi odottaa lievää 
laskua.

 Likimain 35 euroa per me-
gawattitunti. Näissä lukemis-
sa sähköpörssin viikoittainen 
keskihinta on ollut jo muu-
taman kuukauden ajan. Suo-
messa sähkö on tosin yleensä 
hiukan kalliimpaa kuin muis-
sa Pohjoismaissa. 

 - Vaikka meillä on poh-
joismainen sähköpörssi, eri 
hinta-alueiden välille syn-
tyy hintaeroja. Se johtuu siitä, 
että siirtoyhteydet eivät aina 
riitä kuljettamaan sähköä 
halvoilta alueilta kalliimmille 
alueille, selvittää Vattenfallin 
toimitusjohtaja Elina Kivioja.

- Esimerkiksi Norjassa ja 
Ruotsissa on saatavilla enem-
män halpaa vesivoimaa kuin 
Suomessa, mutta me emme 

pääse hyötymään siitä, koska 
siirtoyhteydet eivät riitä.

- Jos keväällä sataa ja tuu-
lee paljon, hydrologinen taso 
eli vesivarastoissa ja maastos-
sa olevan veden yhteismäärä 
paranee ja tuulivoiman tuo-
tanto lisääntyy. Tällöin säh-
kön tarjonta nousee, mikä 
laskee hintoja.

 Sää vaikuttaa hintoihin 
myös kysynnän kautta. Ko-
villa pakkasilla sähköä kuluu 
enemmän ja suurempi kysyn-
tä nostaa hintoja. Kevään tul-
lessa kysyntä usein laskee.

- Erityisesti sähkölämmit-
täjillä talven vaihtuminen ke-
vääksi tuntuu selvästi myös 
sähkölaskussa. Karkeasti voi-
si sanoa, että talvikuukaudet 
tuplaavat sähkönkulutuk-
sen eli keväällä sähkölaskun 
loppusummasta lähtee puo-
let pois.

Johdannaismarkkinoilla 
seuraavien kvartaalien Suo-
men hinta-alueen hinnat ovat 

pyörineet 30 euron tuntumas-
sa per megawattitunti. Jos 
uuden sähkösopimuksen te-
keminen on nyt ajankohtais-
ta, pörssisähkösopimus on 
varteenotettava vaihtoehto. 

- Sähkölaskun loppusum-
ma koostuu kolmesta osasta: 
sähkön myyntihinnasta, säh-
könsiirrosta ja veroista. Vain 
kolmasosaan tästä eli sähkön 
myyntihintaan voi vaikuttaa 
itse. Sähkön myyntihinnat 
eivät ole juurikaan nousseet 
viime aikoina, Elina Kivioja 
kertoo.

- Siirtohinnat sen sijaan 
ovat nousseet paikoitellen 
paljonkin muun muassa verk-
koihin tehtyjen investointi-
en vuoksi. Sähkönsiirrosta 
vastaa aina paikallinen säh-
köverkkoyhtiö, joka omistaa 
alueen jakeluverkon.

Viestintäpäällikkö 
Sirpa Aula,  Vattenfall Oy



Iissä puhaltavat 
Vihreät Tuulet

Elinvoimainen ja Elämäniloinen Ii
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Vihreitten sivut (3 sivua) maksaa Iin Vihreät

Vuoden 2012 kuntavaaleissa tar-
josimme Iin kunnan poliittiseen 
päätöksentekoon uuden vaihtoeh-
don ”Iin Vihreät Tuulet”. Tavoit-
teeksemme asetimme kuntalaisten 
hyvinvoinnin edistämisen, avoi-
muuden, suvaitsevaisuuden ja lä-
hidemokratian lisäämisen sekä 
ympäristövastuullisuuden edis-
tämisen kaikessa päätöksenteossa 
ja toiminnassa. Vaaleissa saimme 
läpi kaksi kunnanvaltuutettua; Aila 
Paason ja Tiina Vuononvirran, va-
ravaltuutettuinaan Matti-Tapio 
Rissanen ja Mika Koivisto. 

Iin Vihreillä on ollut jäse-
nyydet seuraavissa toimieli-
missä: tarkastuslautakunta, 
valvontalautakunta, varhaiskasva-
tus- ja opetuslautakunta. Valtuus-
ton 4. varapuheenjohtajalla (Paaso) 
on valtuustokauden ajan puhe- ja 
läsnäolo-oikeus kunnanhallitukses-
sa. 

Lisäksi jäsenyydet ovat myös 
Iin lähineuvostossa, Iilaakso Oy:n 
hallituksessa, Oulunkaaren ym-
päristölautakunnassa, seudul-
lisessa joukkoliikennejaostossa, 
Oulunkaaren kuntayhtymän val-
tuustossa sekä Oulun seudun 
koulutuskuntayhtymän valtuus-
tossa sekä varajäsenyydet opetus-
ja varhaiskasvatuslautakunnassa, 
keskusvaalilautakunnassa, val-
vontalautakunnassa, Ii-Instituut-
ti-liikelaitoksen johtokunnassa, Iin 
ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen 
johtokunnassa, Iin lähineuvostossa, 
tarkastuslautakunnassa ja Oulun 
kaaren yhtymävaltuustossa.

Olemme toimineet aktiivises-
ti myös Iin kunnan työryhmis-
sä kuten maapoliittinen työryhmä, 
strategiatyöryhmä, koulutyöryh-
mä, viestintätyöryhmä (pj), ja ym-
päristötyöryhmä. Maapoliittisessa 
työryhmässä (Kaisa Kerätär/Eija 
Alaraasakka), osayleiskaavan laa-
timisessa ja kaavoituksessa on tuo-
tu esille Vihreille tärkeitä asioita 
maapolitiikassa, kuten tärkeiden 
luonto-ympäristöjen säästämistä 
rakentamiselta ja lähivirkistysalu-
eiden säilyttämistä ja kehittämistä, 
esim. hiihtoladut ja yleiset ranta-
alueet. 

Seudullisessa joukkoliikenneja-
ostossa Heli-Hannele Haapaniemi 
on tuonut esille iiläisten joukko-
liikenteen käyttäjien näkökulmaa. 
Joukkoliikenteen uudistuksessa Ii-
hin suuntautuville reiteille saatiin 
jotain parannuksia - mutta valitet-
tavasti myös iiläisten kannalta joi-
tain heikennyksiä. 

Aloite avoimuuden ja kuntalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien  
lisäämiseksi 
Iin Vihreiden valtuustoryh-
mä on tehnyt valtuustokaudella 
kaksi kunnan toimintaan mer-
kittävästi vaikuttanutta valtuus-
toaloitetta. Vuonna 2013 tehtiin 
aloite avoimuuden ja kuntalais-
ten osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksien lisäämiseksi Iin 
kunnassa. Kunnanhallitus päät-
ti perustaa asiaa valmistelemaan 
työryhmän, jonka puheenjohtajak-

si valittiin Iin Vihreiden Aila Paaso. 
Työryhmä työskenteli vuosi-

na 2014 -2015 ja mm. toteutti kyse-
lyn, jossa kuntalaiset saivat esittää 
mielipiteitään osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksistaan. 
Työryhmä valmisteli kuntaan vies-
tintäsuunnitelman, joka hyväksyt-
tiin Iin kunnanvaltuustossa 2015. 
Iin kunta on saanut paljon posi-
tiivista julkisuutta avoimuutta ja 
kuntalaisten osallisuutta lisäävistä 
toimintatavoista ja eri ryhmien vä-
lisestä yksituumaisuudesta.

Aloite ympäristöohjelman  
laatimiseksi
Vuonna 2014 tehtiin aloite ympäris-
töohjelman laatimiseksi Iin kunnas-
sa. Kunnanhallitus päätti perustaa 
ohjelman laatimiseen työryhmän 
ja työryhmään nimettiin Vihreiden 
edustajaksi Tiina Vuononvirta ja 
puheenjohtajaksi keskustan Riikka 
Ruonala. 

Työryhmän kokouksiin kut-
suttiin asiantuntijoita mm. ener-
gia-, jäte-, ruokahuoltoaloilta, 
kunnan tekniseltä osastolta ja Suo-
men luonnonsuojeluliiton Pohjois-
Pohjanmaan piiristä. Työryhmän 
työskentelyn aikana päätettiin liit-
tyä laajempaa kestävien edellä-
kävijäkuntien eli FISU (Finnish 
Sustainable Communities) -ver-
kostoon ja käyttää Resurssivii-
sas II-ympäristöohjelma- käsitettä. 
Ohjelmassa käytetään rakenteena 
FISU:n kaistoja, eli 1) energiantuo-
tanto- ja kulutus, 2) liikkuminen ja 

yhdyskuntarakenne, 3) kulutus ja 
materiaalikierrot, 4) ruoantuotanto 
ja -kulutus sekä 5) veden käyttö ja 
luonnonvedet. 

Ohjelman päätavoitteet ovat 
myös FISU:n mukaiset: kestävä 
hyvinvointi, ei ylikulutusta, ei il-
mastopäästöjä, ei jätettä. Lisäk-
si on pidetty tärkeänä, että myös 
luonnon monimuotoisuus -teema 
sisältyy ohjelmaan. Ii hyväksyt-
tiin FISU-verkostoon helmikuussa 
2016, yhtenä neljästä valituista (ha-
kijoita oli kymmenen). Verkostoon 
kuuluminen antaa hyvän lisäponti-
men ympäristöohjelman määrätie-
toiselle toteuttamiselle. 

Valtakunnallinen  
verkostotoiminta
Iin Vihreiden jäsenet ovat osallistu-
neet aktiivisesti Vihreän puolueen 
valtakunnallisiin työryhmiin: Vuo-
sina 2014 -2015 Aila Paaso osallistui 
koulutuspoliittiseen työryhmään ja 
Matti-Tapio Rissanen liikuntapo-
liittiseen työryhmään. Heli-Han-
nele Haapaniemi on osallistunut 
”Vihreä vaikuttaja”- kurssille ja 
osallistuu liikennepoliittiseen työ-
ryhmään vuosina 2016 -2017 ja. 
Matti-Tapio Rissanen on nimetty 
Oulun piirin piirihallituksen jäse-
neksi vuosille 2016 -2017 ja hän on 
osallistunut Vihreiden Kuntavaali-
en 2017 valtakunnalliseen ohjelma-
työryhmään.

Iin Vihreät tekevät läheistä yh-
teistyötä Maaseutu- ja erävihreiden 
kanssa, joka käynnisti pohjoisen 

vaalikampanjansa Iissä. Maaseu-
tu- ja erävihreiden tavoitteena on 
vaikuttaa tasavertaisten palvelujen 
ja yritystoiminnan kehittämiseen, 
edistää lähiruuan ja luomutuotan-
non edellytyksiä, lähidemokrati-
aa sekä kyläyhteisöjen kulttuuria. 
Maaseutua ja kaupunkia ei asete-
ta vastakkain, vaan pyritään yh-
teistyössä edistämään alueen 
elinvoimaa ja monimuotoisuutta. 
Monimuotoinen elinvoima tarkoit-
taa ekologisesti, kulttuurillisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestä-
vää yrittäjyyttä ja palvelutoimintaa, 
metsätaloutta, maataloutta, kalas-
tusta, marjastusta ja sienestystä, 
metsästystä, retkeilyä ja matkailua. 
Maaseutuvihreys on ihmisen ko-
koista elämää, yrittäjyyttä ja uskoa 
tulevaisuuteen, uusiin teknologi-
siin ja uutta työtä luoviin ratkaisui-
hin. 

Iin Vihreät osallistuivat myös 
vuoden 2015 eduskuntavaaleihin, 
kun Aila Paaso valittiin Vihrei-
den Oulun vaalipiirin ehdokkaak-
si. Kampanjan keskeiset teemat 
olivat vihreä talous, bioenergia ja 
koulutus. Tukiryhmä suunnitteli ja 
toteutti hyvän ja näkyvän, vihreitä 
arvoja edistävän kampanjan. 

Iin Vihreiden valtuustoryhmän 
valtuutetut 2013 - 2017
Aila Paaso   
Tiina Vuononvirta

Ii on hyvä paikka asua ja elää. Haluamme tar-
jota oman vaihtoehtomme päätöksentekoon 
Iin kehittämiseksi entistä viihtyisämmäksi ja 
tasa-arvoisemmaksi kunnaksi kaikille kunta-
laisille.

Kunnan tulee olla paikka, joissa erilaiset ih-
miset voivat asua, elää, oppia ja tehdä työtä 
– kaikki yhtä arvokkaina, ainutkertaisina ihmi-
sinä. Yhdessä voimme ehkäistä ongelmia en-
nalta ja pitää kaikista tasavertaisesti huolta. 
Kunta päättää palveluista, joilla torjutaan syr-
jäytymistä ja edistetään tasa-arvoa.

Edistämme Iin kunnan energia- ja ilmasto-
työn edelläkävijyyttä

1. Ekologisuus – ympäristöohjelman tavoit-
teiden ja sisällön toteuttamisessa.

2. Esteettömyys – tasapuoliset liikkumis- 
ja toimimismahdollisuudet palveluihin, lähi- ja 
lähiluontoympäristössä.

3. Edistyksellisyys – innovatiivisuus joukko-
liikenneratkaisuissa ja kunnan sisäisessä pal-
veluliikenteessä.

4. Esteettisyys – rakennetun ja luonnonym-
päristön kauneuden vaaliminen.

5. Elämyksellisyys – elvytetään Iijoki-suisto 
ja vanhan uoma.

6. Elämäniloista toimintaa – lisätään kunta-
laisten ja kesäasukkaiden osallisuutta ja viih-
tyvyyttä

Näitä ja monia muita asioita löydät kunta-
vaaliohjelmastamme, jonka pääkohdat esitel-
lään näillä sivuilla. 

Matti-Tapio Rissanen 
Iin Vihreiden puheenjohtaja

Elinvoimainen ja elämäniloinen Ii

Kuntavaaliohjelmamme kokonaisuudessaan löydät http://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/kuntavaaliohjelma_2017/
Lisätietoja ehdokkaistamme löydät http://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/kuntavaalit-2017/

Ääni Vihreille on ääni Elinvoimaisen ja Elämyksellisen Iin puolesta.

PääTös on sInun
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Päätös ON sINUN

Juuri nyt on aika kehittää kevyenliiken-

teen väyliä. Kevyt liikenne on ympäris-

tö- ja ihmisystävällistä ja sen edistäminen 

tulee olla keskeinen osa Iin ympäristö-

hankkeita.
Tiehallinnon selvityksen 2005 mukaan 

kevyen liikenteen väylät ovat suoma-

laisten tärkeimpänä pitämä ja käytetyin 

liikuntapaikka. Kunnalle viihtyisät kun-

toilu- ja ulkoiluolosuhteet ovat vetovoi-

maisuutta lisäävä kaivattu kilpailutekijä.

Tärkeimpiin palveluihin johtavien reit-

tien esteettömyyttä ja viihtyisyyttä pitää 

parantaa – se hyödyttää erityisesti van-

huksia ja liikkumisesteisiä ja on tärkeää 

kuntalaisten tasa-arvon vuoksi. Koululai-

sille ja lasten kanssa liikkuville on tärkeää 

liikenteen perusturvallisuus niin kulku-

väylillä kuin kadunylityskohdissa.

Jatkuvuus, laatu ja kunto vaikutta-

vat suuresti väylien käyttöön kuntoilija-

na tai työmatkoilla. Kauppatielle tehtyä 

pyörätietä tulisi jatkaa Micropolikselle 

asti, nyt reitti on kapea, mäkinen ja tur-

vaton. Kevyenliikenteen reitistö kaipaa 

lisää opasteita.  Melutaso vaikuttaa suu-

resti pyöräilijän, rullaluistelijan ja jalan-

kulkijan viihtyvyyteen, joten sen tulisi 

vaikuttaa myös kevyen liikenteen väyli-

en linjaukseen.
Kevyeen liikenteeseen investoimalla 

saadaan risteykset turvallisemmiksi, on-

nettomuudet vähemmäksi ja kulkeminen 

sujuvammaksi! Runsaalla ulkoliikkuja-

määrällä voidaan lisäksi parantaa sosi-

aalista turvallisuutta lisäämällä julkisten 

paikkojen yhteistä kontrollia.  Vanhem-

pien suorittaman koulu- ja harrastuskul-

jetusten tarve voi vähentyä ja iäkkäiden 

ihmisten elämänlaatu paranee, kun asi-

ointimatkat voi tehdä omatoimisesti – ta-

vataan tuttuja, kunto pysyy parempana ja 

avun tarvekin voi lykkääntyä.
Ii pitää saada mukaan pyöräilykuntien 

verkostoon. Sen tarkoituksena on edistää 

pyöräilyä, pyöräilykulttuuria sekä pyö-

räilyn olosuhteita Suomessa. Tavoitteena 

on lisätä pyöräilyyn ja kävelyyn liittyvää 

vuorovaikutusta kuntien, valtionhallin-

non, yritysten sekä erilaisten järjestöjen 

sisällä ja välillä sekä välittää uusinta kan-

sainvälistä tietoa kehittämistyön tueksi.

Heli-Hannele Haapaniemi
Iin Vihreät 

Kevyenliikenteen väylät - liikennettä ja liikuntaa

”viisas liiKKuminEn luo hYvinvoinTia ja Elinvoimaa”

Iin S-Marketin edessä 
la 1.4. klo 13-15

IIN VIHREIDEN 
APRILLIPILKIT

Kuntavaaliehdokkaat 
ovat tavattavissa myös 

IIn LukIon 
MeSSuILLa La 8.4.

Tervetuloa 
koko perheellä 
hauskaan 
tapahtumaan!
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KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN 
TUKEMINEN
-  luodaan hyvinvointia lähellä ihmistä, ehkäistään en-
 nalta, tuetaan ajoissa, turvataan hyvät peruspalvelut
-  konkretisoidaan kuntakohtaisen hyvinvointiohjelman 
 tavoitteet toimenpiteiksi ja resursoidaan toimintaan
-  taataan monipuoliset liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan
 palvelut kaikenikäisille
-  suunnitellaan ja toteutetaan hyvä rakennettu ympäris-
 tö, kävely- ja pyörätiet, puistot, levähdyspaikat
-  turvataan esteettömyys ja esteetön pääsy luontoon
-  tuetaan yhteisöllisyyttä, kuntalaisten ja kesäasukkai-
 den osallisuutta, järjestetään elämäniloista toimintaa

KOULUTUKSEN, OSAAMISEN JA
KULTTUURIN EDISTÄMINEN
-  turvataan koulutukseen, osaamiseen ja kulttuuriin 
 liittyvät palvelut ja resurssit
-  laaditaan sivistyspoliittinen ohjelma
-  toteutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut  lähi-
 palveluna
-  järjestetään tukea perheille arkeen ja kasvatukseen 
 lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi
-  turvataan henkilöstön koko työuran aikainen osaami-
 sen kehittäminen ja täydennyskoulutus

HYVÄN ELINYMPÄRISTÖN 
TURVAAMINEN
- edistetään Iin kunnan energia- ja ilmastotyön edellä-
 kävijyyttä ja Resurssiviisas Ii tiekartan toimeenpanoa:
-  ekologisuus ympäristöohjelman tavoitteiden ja sisäl-
 lön toteuttamisessa, päätöksenteossa
-  esteettömyys - tasapuoliset mahdollisuudet, kevyt- ja
 joukkoliikenteen mahdollisuuksien kehittäminen
-  esteettisyys - ei kerrostaloja jokirantaan, suunnitel-
 laan ja tehdään kuntakeskus viihtyisäksi
-  elämyksellisyys - elvytetään vaelluskalojen elinympä-
 ristö ja ranta-alueiden virkistyskäyttö Iijoen vanhassa
 uomassa ja jokisuistossa

KUNNAN ELINVOIMAN JA
VETOVOIMAN VAHVISTAMINEN
-  tuetaan työpaikkojen syntymistä, palvelujen kehittä-
 mistä yritysneuvonnan, kehittämishankkeiden, mark-
 kinoinnin, tonttitarjonnan ja resurssiviisaan toimin-
 nan avulla
-  tasapainotetaan taloutta inhimillisen talouden näkö-
 kulmasta
-  sijoitetaan uusiin ratkaisuihin, puurakentamisen, puh-
 taan energian ja hoivapalvelusektorin yrityksiin
-  edistetään maaseutuyrittäjyyden, lähiruoka-, luomu-
 tuotanto-, matkailu- ja luovien alojen toimintaa
-  etsitään uusia keinoja työttömyydestä työelämään
 siirtymiseksi
-  edistetään toimia, joilla turvapaikan saaneet saavat 
 hyvän uuden elämän ja toimeentulon  alun Iissä

ElinvoimainEn ja ElämäniloinEn ii
IIn VIhreIden taVoItteet Valtuustotyöhön VuosIlle 2017- 2021

IILÄISEN IDENTITEETIN JA LÄHIDEMOKRATIAN VAALIMINEN
Rakennemuutosten aikana paikallisidentiteetti on vahvuus ja voimavara. Kuntalaisten osallisuus koros-
tuu ja yhteisöllisyyttä tarvitaan. Vihreä Ii on avoin, suvaitseva ja keskusteleva. Kansalaisjärjestöjen ja 
asukkaiden omaehtoista toimintaa arvostetaan. Lähidemokratiaa kehitetään ja etsitään tasavertaisia vai-
kuttamisen keinoja kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Perustetaan Iihin oma kumppanuuskeskus.
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Vihreiden pääviesti näissä kunta-
vaaleissa on: yhdessä voimme ra-
kentaa paremman huomisen.  Iissä 
näkyy harvinaisen hyvin, mistä täs-
sä on kyse.

Tälle maalle on luotavissa va-
loisa tulevaisuus. Se ei kuitenkaan 
tule itsestään. Jonkun on näytettä-
vä suuntaa.

Viime vuosina yksi suunnan-
näyttäjistä on ollut Ii.

Ii on yksi niistä kunnista, jot-
ka ovat ymmärtäneet, että yhteisen 
ympäristömme säilyttäminen lap-
sillemme ja meitä kaikkia uhkaavan 
ilmastonmuutoksen pysäyttäminen 
ovat paitsi velvollisuutemme, myös 
valtava taloudellinen mahdollisuus 
alueen elinvoimalle.

Ii on hyväksynyt suurella yh-
teisymmärryksellä eräät Suomen 
kunnianhimoisimmista tavoitteista 
päästöjen vähentämiseksi ja luon-

Ii näyttää vihreää 
suuntaa koko Suomelle

nonvarojen kestävään käyttöön 
siirtymiseksi – ja käynyt ennakko-
luulottomasti toimeen.

Jos Ii on näyttänyt suun-
taa Suomelle, Vihreät ovat olleet 
suunnanäyttäjiä Iissä. Vihreiden 
valtuutettujen aloitteellisuus on toi-
minut sytykkeenä sille, miten Ii on 
ottanut edelläkävijän aseman.

Iin Vihreät ovat osoittaneet, 
kuinka suuri merkitys oikeilla ih-
misillä oikeassa paikassa on. Vih-
reille annettu ääni Iissä ei ole vain 
ääni vihreille Iissä: se on ääni, jol-
la muutetaan tätä isoa maata koh-
ti kestävämpää ja inhimillisempää.

Ääni vihreille Iissä on ääni, jolla 
näytetään suuntaa Suomen tulevai-
suudelle. Päätös on sinun!

Lasse Miettinen
Vihreiden puoluesihteeri

Ii on yksi niistä kunnista, jotka ovat ymmärtäneet, että yhteisen ympäristömme säilyttä-
minen lapsillemme on velvollisuutemme, sanoo Lasse Miettinen.

Suunnanmuuttaja ympäristöasioissa

Vihreiden kansanedustaja Emma 
Kari Helsingistä vieraili Iissä Vih-
reiden kuntavaalitempauksessa tiis-
taina 14.3. Räntäsateessa värjötelleet 
kuntavaaliehdokkaat jakoivat vaali-
materiaalia ja pysyivät optimistisina 
tulevaisuuden suhteen.

Heli-Hannele Haapaniemi mai-
nitsee Iin hyväksi seuduksi Vihreil-
le. 

– Täällä on tehty paljon ympäris-
tön eteen ja olemme edelläkävijöitä 
hiilineutraaliudessa. Toivoisin kui-
tenkin joukkoliikenteeseen lisää no-
peutta, Haapaniemi arvioi.

Emma Karin mielestä Ii on ollut 
suunnan näyttäjä muulle Suomelle 
ympäristöasioissa.

– Ii on näyttänyt mallia koko Suo-
melle monessa asiassa: Esimerkiksi 
ilmasto- ja uusiutuvan energian ky-
symyksissä. Iissä on myös tehty jär-
keviä koulutuspoliittisia ratkaisuja, 
kuten esimerkiksi varhaiskasvatus-
oikeutta ei ole rajattu, Kari hehkutti.

Heli ja Emma povaavat vihreille 
voittoa tulevissa vaaleissa.

– Uskon, että meillä on historialli-
nen tulos luvassa, Kari ennustaa.

– Seuraavassa valtuustossa istuu 
neljä vihreää, Haapaniemi visioi. JR

Heli-Hannele Haapaniemi (vas.) ja Emma 
Kari aloittivat kuntavaalikampanjan.

Räntää sataa, mutta se ei Vihreitä haittaa. 
Vasemmalta: Jorma Kokko, Sisko Sergejeff, 
Hannele Keltamäki, Matti-Tapio Rissanen, 
Emma Kari, Heli-Hannele Haapaniemi ja 
Riia Jesiöjärvi.
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Olhava ON-tutustumisilta sai kyläläiset liikkeelle

Olhavaan on tullut muutama-
na viime vuonna paljon uusia 
asukkaita, sekä yksin asuvia 
että lapsiperheitä. Tästä huo-
limatta aina välillä keskuste-
luissa ja jopa valtuustotasolla 
on ollut esillä Olhavan kou-
lun lakkauttaminen. Pitkän 
linjan kyläaktiivit Ilkka Pako-
nen ja Maarit Tihinen, päät-
tivät koota uudet ja vanhat 
kyläläiset yhteen torstaina 
16.3. keskustelemaan, ideoi-
maan ja tutustumaan toisiin-
sa. 

Osallistujia paikalla oli 
noin sata, joista parikymmen-
tä lapsia. Lasten iloisia ääniä, 
kuuluikin koko illan läpi. Ul-

kona temmelsi sitten isommat 
yläluokka ja yläasteikäiset Tä-
män vuoden puolella on syn-
tynyt jo kaksi uutta kyläläistä. 

Mukana oli Olhavan seu-
dun yhdistyksiä kertomassa 
toiminnastaan. Mukana oli 
mm. Olhava seudun kehittä-
misyhdistys, metsästysseurat 
ja kelkkakerho. Uudet jäsenet 
otetaan innolla vastaan. Pie-
nellä kylällä tahtoo olla yhdet 
ja samat ihmiset, jotka ovat 
toiminnassa mukana, uu-
det ihmiset tuovat myös uu-
sia ajatuksia. Myös Olhavan 
osakaskunta oli kertomas-
sa Olhavajoen virta-alueiden 
kalataloudellisesta kunnos-

tussuunnitelmasta ja muusta 
toiminnastaan.

Mielenkiintoisen puheen-
vuoron käytti myös Kyös-
ti Jäppinen, joka tunnettaan 
kylällä aktiivisena urheilu-
miehenä. Hän muisteli muun 
muassa miten Olhavan kyläl-
le saatiin hiihtolatu. 

Koulun salin lattialle ole 
maalarinteipillä piirretty Ol-
havan kartta /maantiet; jokai-
sen tuli löytää oma paikkansa 
kartalta. Sen jälkeen lähdettiin 
käsikädessä tutustumismat-
kalle /mielikuvamatkalle. 
Jouduttiin miettimään /ku-
vittelemaan miltä eri paikois-
sa näyttää. Monet uusimmista 

asukkaista kävivät mieliku-
vamatkalla sellaisilla alueilla, 
joissa eivät olleet aikaisem-
min käyneetkään.

Ilta oli antoisa, saman tyy-
lisiä kokoontumisia on tar-

Tutustumisilta oli antoisa, saman tyylisiä kokoontumisia on tarkoitus jatkaa. Osallistujia paikalla oli noin sata, joista parikymmentä lapsia.

Olhavasta kertovaa tietopakettisessiota seurattiin mielenkiinnolla.

koitus jatkaa. Kylällä on 
mahdollisuus moneen, mutta 
asiat eivät tapahdu itsestään.

Kirsimaria Piri

Olhavan seudun 
yhdistykset

- Olhavan seudun 
 kehittämisyhdistys Ry,
- yli-Olhavan 
 maamiesseura Ry
- Olhavan riistamiehet Ry
- yli-Olhavan 
 metsästysyhdistys Ry, 
- yli-Olhavan 
 maa- ja kotitalousnaiset, 
- Olhavan koulun 
 vanhempainyhdistys 
- Olhavan osakaskunta

noin 150 asukkaan kylä iin kunnas-
sa Pohjois-Pohjanmaalla, nelostien ja 
Oulu–tornio-rautatien varressa, noin 
55 kilometriä pohjoiseen Oulusta. ko-
konaisuutena Olhavan kylä muodostuu 
useista kulmakunnista, joista suurim-
mat ovat kuninkaanniemi, Perso, Muho-
joki, tyykiluoto, seljänperä, lahdenperä, 
vuormanperä, Räyskö ja seppälänkangas. 
varsinainen kylä on muodostunut valta-
tien ja rautatien väliselle alueelle Olha-
vanjoen rannoille.

kylästä lähtee tieyhteys seututie 855 
Oijärven kylään sekä Oulun yli-iin tanni-
lan kylään ja siitä edespäin Pudasjärven 

kaupunkiin. Olhavassa on entinen rauta-
tieasema.

Olhavan maisemaa hallitsevat maalis-
kuussa 2013 käyttöön vihityt tuuliwat-
ti Oy:n tuulivoimalat, joiden korkeus on 
140 metriä ja kunkin teho 3 megawattia.

asutusta Olhavassa on ollut luulta-
vasti yhtä kauan kuin iissäkin. vuonna 
1556 oli Olhavassa kuusi veroa maksa-
vaa taloa. koko iin talomäärä oli tuolloin 
31. Olhava on karjalankieltä ja tarkoit-
taa notkoa ja rotkoa, usein vesipohjaista 
paikkaa. vuosina 1783–1885 Olhavan ny-
byssä toimi nybyn lasitehdas, joka oli ai-
kanaan yksi Pohjoismaiden suurimmista. 

Olhavassa on lasitehtaan muistomerkki.
Olhavassa sanotaan asuvan ”tuhat to-

losta, sata sassia, kymmenen kyröläistä 
ja pirtillinen Pimpereitä”. tämän sanon-
nan sukunimet ovat hyvin yleisiä Olha-
vassa ja iissä.

Olhavassa käytiin eräs lapin sodan 
ensimmäisistä taisteluista 29. syyskuuta 
1944 suomalaisten ja saksalaisten jouk-
kojen kesken. taistelussa saksalaiset rä-
jäyttivät Olhavan yhdistetyn rauta- ja 
maantiesillan. taistelussa kaatui viisi suo-
malaista sotilasta, joista tuli lapin sodan 
ensimmäiset suomalaiset kaatuneet. Ol-
havan koulun edessä on taistelun muis-

tomerkki.
kylämaisema on säilynyt lähes saman-

laisena noin sadan vuoden ajan. ennen 
uutta maantiesiltaa ja nelostien oikaisua 
valtatie 4 kulki kylän halki rautatiesillal-
le. ison muutoksen kylämaisemaan teki 
niin kutsutun Penjalan talon palaminen 
vuonna 2005. talo oli kylän vanhin, ja sii-
nä oli ollut 1800-luvulla kestikievari sekä 
samalla paikalla postitalo jo 1700-luvul-
la. aikoinaan kylässä on ollut neljä päi-
vittäistavarakauppaa sekä säästöpankin 
konttori. ihmiset ovat saaneet elantonsa 
pääasiassa maa- ja metsätaloudesta sekä 
kalastuksesta. nykyisin kylällä ei harjoi-

teta maataloutta, vaan ihmiset ovat siir-
tyneet palveluammatteihin. useimmat 
työskentelevät joko kuntakeskuksessa tai 
kunnan ulkopuolella. Olhavan kylässä on 
vuonna 1893 toimintansa aloittanut 0.–
6. luokkien peruskoulu, jossa on noin 30-
40 oppilasta ja kolme opettajaa. vuonna 
2005 kouluun siirrettiin oppilaat lopete-
tusta yli-Olhavan koulusta.

seljänperällä sijaitsee leirintäalue, jos-
sa on myös uimaranta. 

lähde: www.wikipedia

Olhava on

Luokkien 1 ja 2 arvostelu-
menetelmä A.1.0 tarkoittaa, 
että luokassa ratsastetaan 
perusrata ja kaikki saman 
virhepisteen saaneet ovat ta-
savertaisia.

Luokan 3 arvostelu 367.1 
(A2/A2) puolestaan tarkoit-

Esteratsastuksen harjoituskilpailu Ylirannalla
Iin Hevosharrastajat järjesti-
vät sunnuntaina 26.3. esterat-
sastuksen harjoituskilpailut 
Ylirannan Ratsutilalla. Kil-

SIJOITTUneeT LUOKITTAIn:
Luokka 1, ristikko, A.1.0
1. ella Hautala - Välitalon Heppu, IIHA, 0vp
1. Helmi Harju - Felicia, IIHA, 0vp
1. ninni Säävälä - elf II, IIHA, 0vp
1. emma Kurkela - Hercules, IIHA, 0vp
1. enni Säävälä - Hercules, IIHA, 0vp
1. Jasmine nevalainen - elf II, IIHA, 0vp
1. Minja Koiste - Zorro, IIHA, 0vp
1. Jemina nevalainen - Felicia, IIHA, 0vp
1. Laura Tarvainen - Hercules, greencard, 0vp

Luokka 2, 50-60cm, A.1.0
1. Ronja Smedlund - Tornado, IIHA, 0vp
1. elli-noora Kivari - niccolit, Lidrid Team, 0vp
1. Hilla Mäenpää - Ateena, IIHA, 0vp
1. Iitu Pyrhönen - Tornado, IIHA, 0vp

Luokka 3, 70/80cm, 367.1 (A2/A2)
1. Hannes Harju - Chambyon, IIHA, 0vp 44,87 
/ 0vp 30,38
2. Sara Roine - Välitalon Heppu, IIHA, 0vp 50,72 
/ 0vp 32,19

pailuissa oli yhteensä 27 läh-
töä. Suurin osa kilpailijoista 
oli Ylirannan Ratsutilan rat-
sastuskouluoppilaita tunti-

hevosilla, mutta mukana oli 
myös muutamia ratsukoita 
muilta talleilta.

taa sitä, että kaikki perusra-
dalta puhtaan suorituksen 
saaneet jatkavat suoraan toi-
selle vaiheelle. Kummaltakin 
vaiheelta mitataan aika. Si-
joitukset määräytyvät virhe-
pisteiden ja ajan perusteella.

Kuva luokan 3 palkin-

tojenjaosta löytyy IIHAn 
Instagramista, https://
www.instagram.com/p/
BSGdvB_AdMt/?taken-
by=iinhevosharrastajat

Laura Hyvönen / IIHA

Luokan 3 voit-
taja Hannes ja 
toiseksi sijoit-
tunut Sara. Ki-
satiimiläiset 
olivat myös 
eilen Aalto-
kankaalla kil-
pailemassa ja 
menestyivät 
hienosti!
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Anne

Paaso-Rantala

22

Lähihoitaja

PERUSSUOMALAISET — II

Anu

Mäenkoski

21

Kotiäiti

PERUSSUOMALAISET — II

Petri

Mäenkoski

19

Proviisori

PERUSSUOMALAISET — II

Petri

Mäenkoski

19

Proviisori

PERUSSUOMALAISET — II

Nuoret ovat löytäneet meri-
pelastustoiminnan Iissä. Iin 
Meripelastajat ry:n jäsenet 
tuumivat vielä vuosi sitten, 
etteivät alle keski-ikäiset ha-
lua olla mukana toiminnas-
sa. Toisin kuitenkin kävi.

– Saimme ensin yhden 
nuoren mukaan. Hän rekry-
toi mukaan saman ikäisiä. 
Nyt mukana on useita nuo-
ria, Reijo Paakkari Iin Meri-
pelastajista iloitsee.

IIn Meripelastajat on 
vuoden aikana lisännyt jä-
senmääräänsä parillakym-
menellä hengellä. Tällä 
hetkellä jäseniä on 189.

Meripelastajien toimin-
ta rajoittuu talviaikana 
teoriakoulutukseen ja har-
joituksiin. Kesällä siirrytään 
vesille, jonne myös koulutus 
seuraa perässä.

– Silloin toimintaamme 
yhdistyy partiointi ja kaikki 
hälytysajot, Paakkari sanoo.

Vesillä käytetään kulloi-
seenkin tilanteeseen sopivaa 
kalustoa. Meripelastajien ka-
lustoon kuuluvat esimerkiksi 
PV Plania, joka on kymmen-
metrinen meripelastusvene 
ja Salera Rescue, joka puo-
lestaan on kovapohjainen 
kumivene. Kalustoa on tar-
koitus päivittää lähivuosina.

– Meidän pitäisi saa-
da keskimoottoriveneemme 
kiertoon ja uusi tilalle. Han-
kintahinta olisi 300 000 eu-
roa, Paakkari toteaa.

Uuden veneen rahoitus-
suunnitelma on vielä auki. 
Sponsorineuvottelut ovat 
vielä kesken.

– Suurin osa rahoituk-
sestamme tulee sponsorei-
den kautta. Osa siitä tulee 
charter-toiminnasta. Meillä 
on Metsähallitukselta vuok-

Nuoret kiinnostuivat 
meripelastuksesta

ralla Röytän saaresta vanha 
luotsitupa ja lastaajien tupa. 
Vuokraamme niitä edelleen 
ja järjestämme kuljetuksen. 
Järjestämme myös kuljetuk-
sia muualle, Paakkari toteaa.

Merellä tapahtuvia have-
reita on näillä leveysasteil-
la harvemmin kuin etelässä. 
Tämä johtuu osiltaan siitä, 
että täkäläiset veneilijät ovat 
hyvin koulutettuja ja mo-
net ovat myös harjoittaneet 
veneilyä kauan. Myös poh-
joinen venekanta on kohta-
laisen hyväkuntoista.

– Pääpaino tehtävissäm-
me ovat tekniset ongelmat. 
Varsinaisia veneilyvirheitä 
on harvemmin, Paakkari sa-
noo.

Meripelastustoiminnan 
sesonkiaikaa on kesä ja eten-
kin juhannuksen tienoo. 
Myös viikonloput ja kesälo-
mien alkamiskausi ovat vilk-
kaita. Lisäksi sorsastuksen 
alku vaatii usein meripelas-
tajien huomion.

Iin Meripelastajien pää-
paikka sijaitsee vanhassa 
uiton tukikohdassa Ranta-
kestilässä. Siellä säilytetään 
varusteita ja veneitä sekä pi-
detään koulutustilaisuuksia. 
Koulutukset ovat meripelas-
tajien jäsenille ilmaisia, ja jä-
senyys on puolestaan pari 
kymppiä vuodessa.

Iin Meripelastajiin voi 
liittyä netin kautta sivulta 
www.ii.meripelastus.fi. JR

Reijo Paakkari on ollut mukana Meripelastajien toiminnassa vuodesta 
2004.

Meripelastajia Iin keskustassa. Henkilöt vasemmalta: Hannu Lievetmursu, Alpo Kaisto ja Antero Pietilä.

IiSanomat ilmestyy 
joka toinen keskiviikko, 
mutta poikkeuksellisesti 
huhtikuussa joka viikko eli 
ke 5.4., 12.4., 19.4. ja 26.4.

nomat
Ota yhteys 

0400 385 281
Kuntavaali-
ehdOKas!

vielä ehtii 
ilmoituksesi 

lehteen!
...jos tarvitset näkyvyyttä...
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Iin kunnan Työtä luonnosta Iissä –hanke järjestää 
maksutonta koulutusta iiläisille pienyrittäjille ja 3. 
sektorin toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita työnte-
kijän palkkaamisesta.

Koulutuksen sisältö voidaan sopia tarpeiden mukaan. 
Aihealueita ovat esimerkiksi työnantajavelvoitteet, 
työsopimusasiat, rekrytointi, palkkakirjanpito ja va-
kuutukset. Myös muita aiheita voi ehdottaa, esim. 
palkkatuen hakeminen TE-toimistosta, työnsuunnit-
telu ja -ohjaus. Koulutus voidaan järjestää yrityksen 
tai yhdistyksen valitsemassa paikassa.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja 
Iin kunta.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Projektipäällikkö Jenni Miettunen
p. 040 147 1045, jenni.miettunen@ii.fi
ii.fi/luonnosta

IIläInEn yHdISTyS TAI PIEnyRITTäJä: 
TARvITAAnKo lISää TEKEvIä KäSIä? 
KIInnoSTAAKo TyöllISTäMInEn?

Pilkit 7.-9.4.2017

Outlander 
450/570 

ovh  7190 €!

PÄÄPALKINTO:

SEKÄ PALJON MUUTA..

*osallistuminen alk. 20 €

Perinteinen koko perheen 
pilkkitapahtuma!
Pe 7.4. klo    18-20      Lohipilkki 
La 8.4. klo   12-12.45  Sm-Sprinttipilkki 
La 8.4. klo   13 – 15     1. Pääkilpailu 
Su 9.4. klo   12 – 14    2. Pääkilpailu 
Su 9.4. klo   n 14.30   Palkintojen jako 
LUVASSA MUKAVAA TUNNELMAA JA OHJELMAA KOKO VKLP AJAN! 

Illasta livemusaa mm. Tomi Markkola sekä Gunnar Khickel ja tietysti pilkkikaraoke.

LUE LISÄÄ JA VARAA MAJOITUS
paljakka.fi/paljakka-pilkit/

Stiga Tornado 

2098 ovh 1690 €

M

ahtavia palkintoja!

Nyt myös LASTEN 

ja NUORTEN sarja!

- liikunnan ja nuorisotyön yleis- ja kohdeavustukset
- Kulttuuri yleis- ja kohdeavustukset
- Tapahtuma-avustukset
Haettavissa huhtikuun 30. päivään klo 15 mennessä.

Avustushakemukset: 
http://www.ii.fi/vapaa-aika/avustukset

Liikunnan ja nuorisotyön yleis- ja kohdeavustukset: 
Pekka Suopanki p. 050 3950 392
Kulttuurin yleis- ja kohdeavustukset: 
Merja Brinon p. 050 3950 313
Tapahtuma-avustukset: 
Riitta Räinä p. 050 3950 305

 vUoSI- JA KoHdEAvUSTUKSET

Särkijärven osakaskunta on 
usean vuoden ajan kunnos-
tanut Iin Särkijärveä. Kun-
nostustoiminta on aloitettu 
vuonna 2004 ja sitä jatketaan 
edelleen. Järvestä on pois-
tettu vesikasveja niittämällä, 
poistettu liettymää ranta-alu-
eilta ja poistettu pientä roska-
kalaa nuottaamalla. Alueelle 
on tehty myös talviaikaista 
käyttöä varten paikoitusalue, 
jota pidetään auki joulu-huh-
tikuun aikana tarpeen ja ke-
liolosuhteiden mukaan. 
Alueella on myös yleisö WC. 
Opinnäytetyönä on tehty re-
hevöitymisen syiden selvitys. 
Kunnostustoimintaa on teh-
ty Pohjois - Pohjanmaan ELY-
keskuksen asiantuntijoiden 
avustuksella. 

Toimintaan olem-
me saaneet tukea mm. 

Särkijärvellä pilkkikisat
TE-keskukselta, Oulun 
seudun Leaderilta, Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kukselta, Iin kunnalta, 
Keski-Perämeren kalastus-
alueelta ja Metsähallituksel-
ta. Ammattiopisto Lappia 
on avustanut osakaskuntaa 
eri tehtävissä. Lukuisat yk-
sityiset yrittäjät ja yksityiset 
henkilöt ovat eri tavoin tuke-
neet toimintaamme. Seitse-
män osakkaan osakaskunta 
on tehnyt runsaasti talkoo-
töitä. Osakaskunnan puolesta 
ja hankkeen vetäjänä haluan 
lausua isot kiitokset kaikille 
yhteistyökumppaneille ja tal-
koolaisille. 

Kylähengen virittämistä
Aikaisempien toimijoiden 
luopuessa Iin Särkijärvel-
lä aloitettiin pilkkikilpailu-

Yleiset pilkkikilpailut iin särkijärvellä 1.4. klo 11. - 15. 
Ilmoittautuminen alkaa klo 9.30. 

jen järjestäminen uudelleen 
muutaman vuoden tauon jäl-
keen vuonna 2013. Aluksi jär-
jestäjinä toimivat Särkijärven 
osakaskunta ja Luola-aavan 
kyläseura. Vuoden 2016 ki-
sat järjesti Särkijärven osakas-
kunta. 

Uudelleen aloitettui-
hin vuoden 2013 kisoi-
hin osallistui noin 170 
henkilöä. Yhteensattumi-
en vuoksi myöhemmin osal-
listujamäärä on vakiintunut 
50-80 osallistujan paikkeille. 
Kilpailijoiden lisäksi paikal-
la käy myös kiinnostuneita 
kyläläisiä nauttimassa puffe-
tin antimista ja tuttuja tapaa-
massa.

Kilpailut on perinteises-
ti pidetty pääsiäisen aikaan. 
Tänä vuonna pääsiäisen 
myöhäisen ajankohdan vuok-

si Särkijärven osakaskun-
ta haluaa jatkaa perinnettä ja 
järjestää kilpailut 1.4. Ajan-
kohdalla pyritään varmis-
tamaan, että keliolosuhteet 
olisivat mahdollisimman hy-
vät. 

Osakaskunta pyrkii pilk-
kitapahtumalla jatkamaan ja 
tukemaan kunnostustoimin-
nalla saavutettuja tuloksia ja 
virittelemään kylähenkeä.

Toivotamme tervetulleiksi 
kilpailuun runsaasti pilkkijöi-
tä ja muita asiasta kiinnostu-
neita nauttimaan ulkoilmasta 
ja puffetin antimista sekä toi-
vottavasti runsaista kala-
saaliista. Saamamme varat 
käytämme järven kunnostus-
toiminnan jatkamiseen.

Pirjo Särkiaho
hankevastaava

Liikunnan- ja nuorisotyön kohdeavustuksia voi hakea jat-
kuvana - niin kauan kuin avustusmäärärahoja on jäljellä.

Iissä on Vihkosaaren uima-
rannalla avantouimapaikka, 
jonka uimakoppiin saa avai-
men haettua kunnan infopis-
teestä. Hinta on 15 euroa 
vuosi ja avainpantti 10 euroa. 
Uintikoppi löytyy etelästä 
päin tultaessa Iin siltojen vä-
lissä oikealla olevalta park-
kipaikalta. Tarkkoja lukuja 
paljonko siellä käy uimassa 
ei ole, ja kopissa olevaan päi-
väkirjaan kaikki eivät näy-
tä kirjoittavan käyntejään. 
Vuonna 2016 uintikopin 
vuosimaksun maksaneita oli 
45 ja päiväkirjamerkinnät 
vaihtelevat 2-6 kävijään vuo-
rokaudessa. 

Avantouinti on itsensä 
voittamista ja jokaiselle hen-
kilökohtainen kokemus. Ker-
ronpa tässä omani.

Kaikki alkoi 1999, kun 
perheen kanssa olimme Jy-
väskylässä hiihtolomalla 
siskoni tykönä. Siskoni oli jo-
tenkin hurahtanut avannos-
sa käyntiin ja sai houkuteltua 
vaimonikin siellä käymään. 
25 asteen pakkasessa kat-
selin, kun nämä röökynät 
menivät avantoon ja riemun-
kiljahduksia päästellen siellä 
polskivat, jääkylmässä ve-
dessä. Minä karvalakki pääs-
sä, paksu talvitakki päällä 
hypin lämpimikseni ja ajat-
telin, että hullujen hommaa, 
minua ei kyllä tuonne saisi. 

No, kotiin päästyäni vai-
mo hommasi Iissä olevaan 
avantouintipaikan koppiin 
avaimen ja kävi silloin täl-
löin pulahtelemassa. Minä 
olin autonkuljettajana muka-
na katsomassa.

Kerran, en muista missä 

Avantouinti: 
Ensin hirvitti ja sitten tuntui hyvältä

yhteydessä, vaimo pääsi to-
kaisemaan, että sinustahan ei 
tuohon avantouintiin ole. 

-Hmm… jaa etteikö mi-
nusta ole? Olenko yllytys-
hullu vai muutenko hullu…
pitäisiköhän vaimolle näyt-
tää? 

Taisi olla maaliskuu jo pit-
källä ja vaimo pakkasi uinti-
vehkeitä ja minäkin rupesin 
omiani kasaamaan. Vaimo 
katsoi ihmetellen, että mitä 
sinä nyt meinaat. 

Totesin vain, että minäpä 
tulen myös. En ollut saanut 
sen enempiä ohjeita ekaker-
taa avannossa käyntiin kuin 
”rauhallisuus, päättäväisyys 
ja muista hengittää”. 

Ne ovat ensisijaisen tär-
keitä. Rappusia laskeutues-
sani päätin, että kaulan pitää 
kastua, veden ollessa vatsan 
yläpuolella henkeni salpau-
tui, mutta kun vesi oli kaula-
ni korkeudella, pääsi huuto 
ja sitä myöten henkikin kul-
ki jälleen. 

Äkkiä ylös ja uimakopille 
ihmettelemään mitä tuli teh-
tyä. Miten puoli sekuntia voi 
tuntua niin pitkältä ajalta? 
Kaula kastui, uikkareista en 
tiedä. Siellä penkillä istuskel-
len rupesi iho kihelmöimään 
ja tuli oikein hyvä raukea 
olo. Tätähän pitää saada li-
sää. Menin heti seuraavana 
päivänä uudestaan.

Siitä lähtien olen käynyt 
3-5 kertaa viikossa avannos-
sa. Vuonna 2011 kävin Jy-
väskylässä avantouinnin 
MM-kisoissa kuuttisarjassa 
(kastautumassa avantoon) ja 
kuinka ollakaan siskoni päät-
ti uida koko altaan mitan eli 

25 metriä. Minä uin peräs-
sä, ja jälleen olin saavuttanut 
jotain ennen kokematon-
ta. Seuraavissa kisoissa SM-
2005 Oulussa uinkin ensi 
kertaa oikein kilpasarjas-
sa. SM-2006 Lappeenrannas-
sa sarjassa uin hyvän ajan 
ja silloin Oulun talviuimarit 
pongasivat minut, ja pääsin 
heidän sekaviestijoukkuee-
seen. Kultamitali kaulassa 
oli hyvä tulla kotiin. Vuonna 
2016 oli minun huippuvuo-
si. Lohjan SM-kisat, ja kotia 
tuomisina henkilökohtaisen 
ja sekajoukkueviestin prons-
simitalit. 

Tänä vuonna sitten oli-
kin mahalaskun paikka, kun 
henkilökohtainen 6. sija ja se-

kauintiviestissä varaslähtöni 
takia “varma” pronssiuinti 
hylättiin. SM-kisat ovat joka 
vuosi ja MM-kisat ovat joka 
toinen vuosi. Siinäpä kiinto-
pisteitä joihin uimahallihar-
joitteluni alkavat syksyllä…

Sitten varoituksen sanaa 
avantouinnista, tähän men-
nessä olen löytänyt yhden 
huonon puolen; se koukut-
taa.

Avantouinti on järjenvas-
taista, mutta siitä huolimatta 
mahtavaa. Se on rentoutta-
vaa, niin terveellistä, ja tun-
tuu kuin ne ikuiset velatkin 
olisivat saatavia. Suosittelen 
lämpimästi kaikille.

Timo Viinamäki

Jutun kirjoittaja Timo viinamäki mieliharrastuksensa parissa Iin avanto-
uinpaikassa. 

Särkijärvi sijaitsee Iin kunnan Oijärven kylässä.  Osoite Rytikummuntie 79. 
Opasteet: Kuivajoentieltä pilkkipaikalle. Kuivajoentieltä käännytään oikeal-
le mikäli tullaan etelän suunnasta ( Pudasjärvi, Yli-II, II) ja käännytään Särki-
järventielle (opaste) ja ajetaan Särkijärventietä postilaatikolle saakka, josta  

käännytään vasemmalle Rytikummuntielle  (P-merkki ja kalankuva  tieviit-
takylttiin kiinnitetty) ja ajetaan suoraan paikoitusalueelle P-kylttien mukaan 
.(Ei käännytä enää vasempaan). Paikoitusalue sijaitsee vanhan aittarakennuk-
sen luota vasemmalle. Paikalla pilkkipäivänä myös liikenteenohjaaja.
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YhdistYkset  toimivat

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat 
ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. 
Sähköposti: info@iinlehti.fi

IiSanomat ilmestyy joka 
toinen keskiviikko, 
mutta poikkeuksellisesti 
huhtikuussa joka viikko eli 
ke 5.4., 12.4., 19.4. ja 26.4.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja 
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Toimitus, ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus  
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
 
Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy,  
Kajaani

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4500 kpl, taloudet  Iin alueella

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Lehden sivulla on 6-palstaa
PaLSTaKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko. Seuraava lehti ilmestyy ke 5.4.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 30.3.2017
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HInnaT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Kuntavaaleista on tarjoushinnat!

PSSY:n (Pohjois-Suo-
men Syöpäyhdistys)
Kuivaniemen kerhoilta ma 
3.4. klo 18 Vanhustentalon 
kerhohuone. Illassa vieraana 
tk lääkäri Vappu Väntänen. 
Aiheena iho ja aurinko. Ter-
vetuloa!

Jakkukylän kyläyhdis-
tys aktivoi asukkaitaan ret-
keilemään ja liikkumaan 
luonnossa sekä osallistu-
maan yhteiseen tekemiseen. 
Kyläläisten talkoohenki ja 
osallistuvuus on vertaansa 
vailla.

Koulun urheiluken-
tän reunalla sijaitseva luis-
tinkoppi on kunnostettu 
talkoovoimin. Ajansaatos-
sa luistelukopin kunto on 
päässyt rapistumaan. Suo-
ranaisella ilkivallallakin on 
mahtanut olla osuutta asiaan. 
Materiaalit kunnostukseen 
saimme Oulun kaupungil-
ta. Nyt luistinkopilla on tal-
lentava kameravalvonta ja 
ovi lukittuna. Luistinkopin 
saa käyttöönsä lunastamal-
la avaimen panttia vastaan 
Kosolan Juhalta. Tällä käy-
tännöllä pyritään varmis-
tamaan, että luistinkoppi 
palvelee kylän luistelijoita 
vielä pitkään. Kaukalon vie-
ressä on toinen luistelukenttä 
rauhallisemmille menijöille.

Kylän alueella on myös 

Touhukasta kevään odotusta Jakkukylässä
kattavat hiihtolatuverkos-
tot. Joen eteläpuolen ladut 
on kunnostettu viime syksy-
nä. Seuraavaksi on vuorossa 
pohjoispuolen ladut. Jakun 
koulun latupohjan kunnos-
tus tapahtunee ensi kesän 
aikana, mikäli vuokrasopi-
musasiat etenevät suotui-
sasti. Valmius valaistukseen 
rakennetaan myös. Uusim-
pana latuna on joelle ajettu 
5,5 kilometriä pitkä Aurin-
kolatu.

Kyläyhdistys on avannut 
hankkeen Purusaaren raken-
tamisesta virkistysalueek-
si. Kaunis, korkeatörmäinen 
Purusaari sijaitseen keskellä 
kylää. Se on ollut jo pitkään 
kyläläisille oiva mäenlasku-
paikka ja ulkoilualue. Sit-
temmin käytön vähentyessä 
saari on metsittynyt ja rannat 
pusikoituneet. 

Kyläyhdistys on tehnyt 
käyttöoikeussopimuksen 
PVO:n kanssa Purusaaresta 
vuoteen 2030 saakka. Suun-
nitteilla on kaksi kilometriä 
pitkä hiihtolatu, joka on tar-

koitus liittää yhdysladulla 
Jakun koulun latuun. Saaren 
länsipäätyyn rakennetaan 
laavu ja nuotiopaikka. Se 
palvelee asukkaita ja vierai-
lijoita taukopaikkana läpi 
vuoden. Kesäisin veneilijät, 
melojat ja muut vesilläliik-
kujat voivat pysähtyä siellä 
kaunista jokimaisemaa ihai-
lemassa. Purusaaren ranto-
jen raivaustyö on jo aloitettu. 
Homma on lähtenyt hyvin 
käyntiin ja etenee vapaaeh-
toisten kyläläisten voimin.

Jakkukylä on kasvava 
kylä ja haluttu paikka asua. 
Esittelemme kyläämme, pal-
veluja sekä tonttitarjontaa 
Oulun Rakentajamessuilla 
7.-9.4. Omakotitalotontteja 
on myynnissä useita, joihin 
voi tutustua jo nyt kyläyh-
distyksen nettisivuilta, josta 
myös löytyy muuta ajankoh-
taista tietoa. 

Tervetuloa tutustumaan 
ja retkeilemään Jakkukylään!

Henna Jurvakainen

Huippukuntoiset ladut houkutte-
levat hiihtäjiä. Impivaaran latu.

Kunnostettu luistinkoppi palvelee pelaajia vielä pitkään.

Impivaaran kämppä on retkeilijöiden käytössä.

Laavulta on kauniit maisemat jo-
elle.

Joella kulkeva Aurinkolatu, taustal-
la näkyy Purusaari.

Kaukalossa on pelit joka ilta.

Iin Sosialidemokraatit ry:n 

KEVÄTKOKOUS
pe  31.3.2017 klo 19 

Iin työväentalolla

Toimintakertomus ja tilinpäätös 
Ajankohtaiset asiat

                                             Kahvitarjoilu!
 

IIN DEMARIT

Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa! 

YlI-OlhAvAN 
MAAMIeSSeurAllA

Seuraava Bingo on TI 11.4.2017 klo 18
ILMAINEN 

Uutta:
Palkinnot: ostolahjakortit 1x50 €, 
vihko (5x30 €, 1x50 €) 1x150 €

Bingo

5

20 7
38

9

Odotus-Bingo klo 17.45 
palkintona 28” mummopyörä 
palloraja 50 !!!

Kuivaniemen NS
Kirkonkyläntie 17 
Kuivaniemi

Bingo kuivaniemen seu-
ralla ma 3.4. klo 18. 450 € pr 
50... 420 € mp....2 x 100 €... 5 x 
50 €... ym.

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

 hirvensarvia, lasitavaraa ym.
P. 044 946 0701

Ostetaan
vanhaa tavaraa:

Matti Heinonen
Iin ja Yli-Iin alueet
050 329 5744
matti.heinonen@metsagroup.
com    

Pekka Saario  
Simon ja Kuivaniemen alueet
0500 295 102
pekka.saario@metsagroup.com

PuukauPan ja 
MetSäPalveluiden 

aSiantuntijat 
alueellaSi

Yrittäjä!
Ilmoita IiSanomissa

nomat

Ota yhteys 
0400 385 281

...KUn TArvITSeT näKYvYTTä IISSä...

avoinna: ke 15-22, pe 15-04, la 15-04, su 12-22

Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Ikosen
Grillikahvio

Grillituotteet,ka
hvia, pullaa

tervetuloa!



8 Vasemmistoliiton Iin osasto

Turvallinen tulevaisuus 
tehdään nyt!

Vasemmistoliiton 
kuntaVaaliehdokkaat

KunTavaaliT 
sunnuntaina 9.4.2017. 
EnnaKKoäänEsTys 
kotimaassa 29.3.-4.4.2017

www.iinvasemmisto.fi

autio aini
kirjastonhoitaja,

eläkeläinen

Fäldt Eila sit. 
yrittäjä, eläkeläinen

Halonen Maria-liisa sit. 
eläkeläinen

Hast Mika sit. 
rakennus-/

pääluottamusmies

Huovinen Pertti sit. 
FM, kouluttaja,

eläkeläinen

Jakku-Hiivala Johanna sit. 
kokki

Juopperi Kimmo sit. 
kirvesmies

Kaarre Martti sit. 
eläkeläinen

Kalliorinne Hilkka
eläkeläinen

Keltamäki sauli
eläkeläinen

Kivelä Tauno
sahuri

liedes Teijo sit. 
lehtori

liimatta Marja-leena
rakennustyöläinen,

eläkeläinen

Pietilä Mikael
prosessinhoitaja

Teppo Tapani
suunnittelija, eläkeläinen

Tiiro leena sit. 
ohjaaja, sosionomi AMK

Turtinen Maire 
puhdistuspalvelutyöntekijä

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

17 18

Käytä äänioikeuttasi!



uusi iiläinen
Iin Keskustan kuntavaaliliite 2017

Hernesoppaa tarjolla:
1.4. lauantaina  klo 13-15 s-marketin pihalla
2.4. sunnuntaina  klo 13-15 Kuivaniemellä

Puolueellinen 
pulkkakilpailu 
lumivalakioilla. 

Keskustan joukkueessa Valtteri Paakki, 
Juuso Pyörälä ja Kati Södö. Kuva: Aila Paaso

Ehdokkaat kiertävät soppatykin kanssa! 

Tervetuloa hernesopalle!

iin Keskustan  
kuntavaaliohjelma 
liitteen takasivulla

Kuntavaalit Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017 | Vaalipäivä 9.4.2017

7.4. perjantaina  klo 16-18 paistamme makkaraa Kärkkäisellä
8.4. lauantaina  klo 10-15 Keskustan pöytä lukiolaisten messuilla
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Iin Keskusta 2017

Hyvinvointi 
tehdään yhdessäuusi iiläinen

Kuluva vaalikausi alkaa olla lo-
puillaan. Olemme valmistautu-
massa vaaleihin ja kuntalaiset saa-
vat jälleen käyttää äänioikeuttaan 
ja päättää siitä, kenelle antavat 
valtakirjan hoitaa asioitaan seu-
raavan vaalikauden ajan.

Vaalikauteen lähtiessämme 
yksi merkittävä tavoite oli säilyt-
tää perinteikäs Ii itsenäisenä kun-
tana. Yleiset talouden suhdanteet 
näyttivät epävarmoilta ja valta-
kunnassamme käytiin keskustelu-
ja kuntien kokoamisesta suurem-
miksi kokonaisuuksiksi, puhuttiin 
”vahvoista peruskunnista”.  Toi-
saalta pitkään valmisteltu SOTE-
uudistus haki uomiaan.

Valtuustokauden alussa käyn-
nistimme uuden kuntastrategian 
laadinnan. Strategiatyössä kuul-
tiin ja osallistettiin laajasti päät-
täjien lisäksi eri sidosryhmiä ja 
tuloksena saavutimme selkeät ta-
voitteet ja painopisteet sisältävän 
strategian. Idea Itsenäisestä Iistä 
vahvistui entisestään. Kuitenkin 
maan silloinen hallitus velvoit-
ti myös meidän Iiläisten käymään 
kuntaliitosneuvottelut muiden 
Oulun seudun kuntien kanssa, 

Vaalikauden mietteitä
mutta lopputuloksena oli kuiten-
kin, että halusimme jatkaa itsenäi-
senä kuntana yhteistyötä tehden 
muiden kanssa.

Kestävä kuntatalous on itsenäi-
syyden perusta. Kuluva vaalikau-
si on ollut myös tiukan talouden-
pidon aikaa. Tilinpäätökset ovat 
olleet positiivisia ja investointeja 
on osaltaan pystytty maksamaan 
tulorahoituksella. Kertynyttä yli-
jäämää on saatu kerättyä ”pahan 
päivän varalle”. Kuitenkin vel-
kaa on jouduttu ottamaan inves-
tointien rahoittamiseksi. Olemme 
investoineet rohkeasti mm. kou-
luihin, terveyskeskukseen, ham-
mashoitolaan, keskuskeittiöön 
ja hoiva-asuntoihin. Investoinnit 
ovat olleet välttämättömiä kehit-
tyvässä kunnassamme.

Kuluvalle vaalikaudelle on 
ajoittunut myös merkittäviä elä-
köitymisiä. Kunnanjohtajan haku-
prosessi oli avoin ja valtuusto teki 
valinnan hyvien hakijoiden välil-
tä. Uudet viranhaltijat ovat tuo-
neet mukanaan uusia ajatuksia ja 
toimintatapoja.

Kuntastrategiamme yksi neljäs-
tä painopistealueesta on kunnan 

vetovoimaisuuden turvaaminen ja 
viihtyisä asuin- ja elinympäristö. 
Tavoitteeseen pääsemiseksi olem-
me suunnanneet budjettivaroja 
esimerkiksi ympäristön hoitoon, 
leikkipuistojen kunnostamisiin 
ja uusien rakentamisiin. Uusis-
ta liikuntapaikoista muun muas-
sa ”tasamaanlatu” on saanut kun-
talaisilta myönteisen vastaanoton. 
Seurakunnan ja kunnan yhteis-
työssä toteuttama liikunta- ja leik-
kipuisto on hyvä esimerkki myös 
yhteistyön mahdollisuuksista 
kuntalaisten parhaaksi. Panostuk-
set vapaa-ajan ja liikunnan harras-
tusmahdollisuuksiin ovat erittäin 
järkeviä pitemmälläkin tähtäi-
mellä. Parhaillaan valmistelemme 
työryhmässä liikunnallisen moni-
toimikeskuksen hankesuunnitel-
maa. Pitkään toivottu liikuntahal-
li on vihdoin menossa eteenpäin.

Kuluvalla vaalikaudella jat-
koimme järkevää ympäristötyö-
tä. Kiinteistöjen lämmitysmuotoja 
vaihdettiin uusiutuviin energioi-
hin, tehtiin energiansäästötoimen-
piteitä ja luotiin muun muassa 
”resurssiviisas Ii tiekartta”. Pitkä-
jänteisestä työstä ympäristön hy-

väksi saimme huomiota ihan maa-
ilmanlaajuisesti, olihan Ii ehdolla 
Pohjoismaiden neuvoston ympä-
ristöpalkinnon saajaksi. 

Vaikea työllisyystilanne on lei-
mannut kuluvaa vaalikautta. Elin-
keino-ohjelmassa on muun mu-
assa haettu lääkkeitä ja ratkaisuja 
tähän laaja-alaiseen asiaan. Yrittä-
jyyden arvostuksen lisääminen ja 
siihen kannustaminen sekä yrit-
täjyyskasvatus tulisi olla jatkossa-
kin esillä. Uudet työpaikat synty-
vät yrityksiin ja useimmiten vielä 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. 

Iin kylät ovat aktiivisia ja 
olemme saaneet siitä myös val-
takunnallista tunnustusta, sil-
lä valittiinhan Iin kunta vuoden 
kylämyönteisimmäksi kunnak-
si vuonna 2015. Kylämyönteisyy-
destä ja kunnan vetovoimasta ker-
too myös vireillä oleva Jakkukylän 
osakuntaliitos Iihin, joka on toteu-
tumassa. Valtuuston päätös valo-
kuidun rakentamisesta koko kun-
nan alueelle on vahva tuki koko 
kunnan pitämiseksi asuttuna.

Kunnallinen päätöksenteko 
on parhaimmillaan joukkuepeliä. 
Tarvitaan yhteistyökykyä ja halua 

tehdä yhteistyötä erilaisten ja eri 
tavalla ajattelevien ihmisten kans-
sa. Jokainen mielipide on tärkeä ja 
jokainen näkökulma on hyvä ot-
taa huomioon. Olemme pystyneet 
viemään asioita eteenpäin kes-
kustelevassa ja hyvässä hengessä. 
Omalta osaltani olen valmis jatka-
maan työtä iiläisten parhaaksi hy-
vällä yhteistyöllä kaikkien kanssa.

Johannes Tuomela
Kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja, keskusta

Keskusta ponnistaa näihin vaa-
leihin 34 upean ehdokkaan voi-
min. Tästä listasta on helppo olla 
ylpeä – monipuolisuutta löytyy 
niin ikäjakauman kuin ammatti-
en puolestakin. Osalla on takana 
vaalikausi tai useampikin ja tuo-
reitakin kasvoja on tullut mukaan 
mukavasti. Kaikilta kyliltä löytyy 
edustus. Iän tai valtuustovuosien 
tuomaa kokemusta ei pidä vähä-
tellä, mutta erityisen iloinen olen 
nuoresta triostamme – ehdolla on 
kolme 18-vuotiasta fiksua ja oman 
kunnan asioista kiinnostunutta 
nuorta. Tällaista tilannetta ei ihan 
vasta ole tullut vastaan Iin kunta-
politiikassa. Tällä joukolla meidän 
on hyvä lähteä edustamaan iiläisiä 
ja pitämään huolta siitä, että kun-
tamme on hyvä paikka asua ja elää 
kaikille ikään, elämäntilanteeseen 
ja asuinpaikkaan katsomatta. 

Tulevalla vaalikaudella tul-
laan mitä todennäköisimmin nä-
kemään kaikkien aikojen aluehal-
lintouudistus. Samalla merkittävä 
osa kuntien järjestämisvastuul-
la olleista tehtävistä siirtyy uusil-
le maakunnille. Jo tätä vaalikautta 
on leimannut keskustelut tulevai-
suuden kunnasta ja muutokseen 
valmistautumisesta. 

Iissä on todettu, että muutos ei 
meille ole suuren suuri. Onhan jo 

Valmiina pitämään huolta
tällä hetkellä lähes kaikki siirty-
vät palvelut hoidettu erilaisilla yh-
teistyökuvioilla – tärkeimpänä tie-
tysti sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestäminen Oulunkaaren kun-
tayhtymältä. Muutoksia tulee sil-
ti meillekin.  Henkilöstöä tukipal-
veluista siirtyy muualle. Kunta 
saa entistä voimakkaammin kes-
kittyä ennaltaehkäisevään hyvin-
vointityöhön sekä elinvoiman ke-
hittämiseen. Sivistyspalveluiden 
rooli kasvaa entisestään. Käytän-
nön muutokset alkavat vasta pik-
ku hiljaa hahmottua ja löytää uo-
miaan.  

Sosiaali- ja terveyspalveluihin 
vaikuttaminen ei ole enää kunnan 
käsissä. Politiikan teko muuttuu 
olennaisesti. Meidän on opetelta-
va vaikuttamaan uudella tavalla. 
On oltava aktiivisia, verkostoidut-
tava ja otettava kantaa rakenta-
vasti Iin palveluiden puolesta. 
Näen, että Keskusta on tässä aivan 
avainasemassa. Puolueellamme 
on perinteisesti ollut vahva edus-
tus maakunnassamme ja yhteis-
työtä Pohjois-Pohjanmaan aateto-
vereiden kanssa tarvitaan entistä 
enemmän. Soteasioissa olemme 
jatkossa päättäjien sijaan edunval-
vojan roolissa.

Toki omassa kunnassakin riit-
tää kehitettävää. Kuten Veera Jus-

silakin toteaa lehtemme sivuilla, 
Ii on muuttunut edukseen. Meil-
lä on tehty asioita hyvällä sykkeel-
lä ja rakentavassa hengessä. Ta-
lous on saatu parempaan jamaan 
ja ylijäämäisiä tilinpäätöksiä toi-
sensa perään on tehty jo yhdeksän 
vuotta. Raskasta investointiohjel-
maa on toteutettu maltilla ja kun-
ta on kehittynyt ihan silmissäkin 
joka vuosi. 

Ii tunnetaan valtakunnalli-
sesti ympäristöteoistaan ja kylä-
myönteisyydestään. Se miten asi-
oita on hoidettu, on saanut myös 
huomiota. Viimeisimpänä YLE 
uutisoi, miten Iissä osataan teh-
dä asioita yhdessä, rakentavas-
ti ja hyvällä puolueiden välisel-
lä yhteistyöllä. Huolimatta siitä, 
että päätökset kunnanhallitukses-
sa tehdään usein yksimielisesti ja 
valtuustossakin usein vain pienin 
soraäänin, mielestäni olemme teh-
neet keskustalaisen näköistä poli-
tiikkaa. 

Keskusta suurimpana puoluee-
na haluaa kantaa vastuuta ja teh-
dä tulevaisuuden kannalta oikeita 
päätöksiä. Haluamme Iin jatkos-
sakin pysyvän itsenäisenä, erottu-
van edukseen ja vahvistavan ve-
tovoimaansa. Hyvä, keskusteleva 
ja avoin päätöksentekotapa halu-
taan säilyttää. Muiden puolueiden 

lisäksi keskustelua kuntalaisten 
kanssa halutaan entistä enemmän. 

Tarkemmin Keskustan tavoit-
teita on eritelty vaaliohjelmas-
samme, joka löytyykin tämän liit-
teen takakannesta. Vaaliohjelma 
on laadittu yhdessä keskustaväen 
kanssa yleisissä kokouksissa. Kes-
kusta on perinteisesti ollut puo-
lue, jossa on katto korkealla ja sei-
nät leveällä. 

Pääosin yhteinen linja on sel-
keä, mutta joissain kysymyksissä 
mielipide-eroja löytyy ja valtuu-
tetuilla on lupa olla omilla linjoil-
laan. Siksi vaaliohjelmassakin on 
selkeiden kantojen lisäksi joitain 
varovaisempia linjauksia, joista 
on hyvä keskustella ehdokkaiden 
kanssa henkilökohtaisesti. Olem-
me vielä ennen vaaleja tavattavis-
sa useampaan otteeseen ja jokaista 
meistä saa tulla nykäisemään hi-
hasta tai ottaa muutoin yhteyttä, 
jos jokin askarruttaa.

Valtakunnallisena vaaliteema-
na Keskustalla on ”Huolenpitoa 
huomennakin”. Se tarkoittaa en-
nen kaikkea sitä, että vaikka sosi-
aali- ja terveyspalvelut siirtyisivät-
kin maakuntaan, me haluamme 
edelleen kunnassa pitää huolta 
jokaisesta kuntalaisesta. Iissä tu-
lee järjestää puitteet ja palvelut 
niin, että vauvasta vaariin jokai-

sen hyvinvoinnista huolehditaan. 
Asumiseen ja elämiseen halutaan 
laatua, joka tekee juuri Iistä sen 
parhaan kotipaikan. 

Sinä voit tukea tavoitteitamme 
etsimällä sopivan ehdokkaan tä-
män liitteen sivuilta ja käyttämällä 
äänesi hyvin joko pian alkavassa 
ennakkoäänestyksessä tai varsi-
naisena vaalipäivänä 9.4. Keskus-
tan joukkue on valmiina vastuu-
seen.

Riikka Ruonala, 
kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja, 
kunnanhallituksen 1. vpj 

Huolenpitoa
-huomennakin.
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tehdään yhdessä

Maailma ympärillämme on levo-
ton. Etenkin epävarmana aikana 
on tärkeää, että laitamme Suomea 
yhdessä kuntoon. Näin pidämme 
huolta sinun ja läheistesi turvalli-
sesta arjesta myös tulevaisuudes-
sa. 

Olemme saaneet monen vuo-
den alamäen jälkeen aikaan kään-
teen parempaan. Suomen ta-
lous kasvaa. Yhä useampi työtön 
on saanut työpaikan. Myönteis-
tä käännettä on nyt kaikin tavoin 
voimistettava. 

Suomi on ollut pitkään uudista-
matta. Maamme velaksi elämisen 
lopettamiseksi olemme joutuneet 
tekemään myös kipeitä ratkaisuja. 
Olemme kuitenkin pitäneet huo-
len, että kunnilta ei leikata. Se olisi 
pois päiväkodeista, peruskoulus-
ta, terveyskeskuksista ja vanhus-
tenhoidosta. 

Suomen kuntoon laittaminen 
jatkuu. Uudistamme hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa, jotta pystymme pi-
tämään tasa-arvoisesti huolta jo-
kaisesta suomalaisesta ja koko 
maasta myös tulevaisuudessa. 
Siksi vaihtoehtomme kuntavaa-
leissa on huolenpitoa – huomen-
nakin. 

Huolenpitoa - huomennakin
Esitimme jo ennen edellisiä 

kuntavaaleja kotikunta-maakun-
tamallin ratkaisuna sosiaali- ja 
terveys- sekä muiden palvelujen 
turvaamiseen ihmisen postinume-
rosta tai lompakon paksuudesta 
riippumatta. Nyt olemme toteut-
tamassa sitä.

 Kuntavaaleissa pyydämme tu-
keasi 100-vuotiaan yhteisen isän-
maamme turvalliselle uudistami-
selle. 

Tulevaisuudessa maakunta jär-
jestää sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Arjessa uudistus tarkoittaa, että 
lääkäriin pääsee nopeammin, tar-
vitsemansa avun saa saumatto-
masti yhdeltä luukulta ja jokainen 
voi valita julkisen tai yksityisen 
hoidon väliltä. Samalla tietosi siir-
tyvät nykyistä sujuvammin hoito-
paikasta toiseen. 

Kotikunnan tärkein tehtä-
vä tulevaisuudessa puolestaan 
on huolenpito turvallisesta arjes-
ta – alkaen perheille aidon valin-
nanvapauden mahdollistavasta 
päivähoidosta ja tasa-arvoisesta 
peruskoulusta. Kotikunta myös 
luo edellytyksiä yritystoiminnalle, 
työpaikoille ja osaltaan siten koko 
maan elinvoimalle. 

Suomi on kunnossa vasta sil-
loin, kun jokainen suomalainen on 
mukana rakentamassa tätä maata. 

Eriarvoistumisen torju-
miseksi voidaan tehdä pal-
jon myös kotikunnassa esi-
merkiksi lisäämällä liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksia tai et-
sivää nuorisotyötä. Etenkin syr-
jäytymisvaarassa olevat lapset ja 
nuoret meidän on yhdessä pon-
nistellen rakastettava takaisin tur-
valliseen arkeen. Tarvitsemme yh-
teiskuntaamme lisää keskinäistä 
huolenpitoa ja välittämistä. 

Suomen ongelmia ei ole enää 
varaa vatuloida. Suomea ei saa-
da myöskään peruuttamalla kun-
toon. Meidän vaihtoehdossam-
me Suomen suunta on eteenpäin 
jokaisesta suomalaisesta ja koko 
maasta huolta pitäen. Tulevaisuu-
den hyvinvointi tehdään yhdessä - 
sisulla ja sydämellä.

 
Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja

tulevaisuuden hyvinvointi tehdään yh-
dessä - sisulla ja sydämellä, toteaa juha 
sipilä.

Vaalityössä oleva Keskustan eh-
dokas on helppo tunnistaa muu-
taman tuntomerkin avulla. Orans-
si huomioliivi päällä ja/tai vihreä 
”Olen ehdolla” –pinssi rinnas-
sa. Kasvoja koristaa iloinen ilme, 
joka kuitenkin kameroiden akti-
voituessa harmillisen usein muut-
tuu väkinäiseksi irvistykseksi (el-
lei kuvaaja onnistu yllättämään.) 

Lajityypillisesti ehdokkaat liik-
kuvat pienempinä tai suurem-
pina laumoina. Usein heillä on 
myös keskusteluseuran lisäksi jo-
tain mukavaa tarjottavaa. Ehdok-
kaat ovat vaarattomia ja heitä 

Keskustan ehdokkaat liikkeellä

saa ja kuuluu lähestyä reippaas-
ti.   Kuluneen kuukauden aikana 
ehdokkaat ovat olleet aktiivisesti 
liikkeellä omissa ja eri tahojen jär-
jestämissä tilaisuuksissa. Etenkin 
lauantait ovat täyttyneet mukavis-
ta kohtaamisista keväisessä sääs-
sä. Iin jääraveissa kierteli muu-
tamia ehdokkaita karkkikorien 
kanssa. Paikalla oli satamäärin ih-
misiä nauttimasta ravitunnelmas-
ta ja makeiset maistuivat pienem-
mälle ja isommalle väelle. Teksti 
jatkuu sivulla 11.

Riikka Ruonala

jääraveissa

lauantaina 18.3. Keskusta telttaili lumivalakioilla.lauantaina 11.3. järjestimme ulkoiluta-
pahtuman Illissä. lapset saivat hiihtää 
kilpaa ja tarjolla oli lättykahvit ja kuumia 
makkaroita.
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Hyvinvointi 
tehdään yhdessäuusi iiläinen

Iin väestönkehitys oli monien 
vuosien jälkeen miinusmerkkinen 
vuonna 2016. Työttömyys on suu-
ri ongelma.  Sen pitää herättää toi-
mimaan. 

Väestönkehitys kulkee käsi kä-
dessä syntyvien yritysten, palve-
lujen ja niitä ylläpitävien verotu-
lojen kanssa. Iillä on erittäin hyvä 
imago, monesta aiheellisesta syys-
tä. Mielikuvat ei kuitenkaan muu-
tu leiväksi, jos perustyötä ei tehdä 
edelleen paremmin.  Monipuoli-
set asumisratkaisut ja työpaikko-
jen syntyminen on avainasioita Iin 
positiivisessa kehityksessä.

Yrityksiä täytyy saada synty-
mään ja sijoittumaan Iihin. Jokai-
nen työpaikka ja pienikin yritys 
on tärkeä. Työllistävää, palvele-
vaa ja veroja maksavaa yritystä ei 
voi liikaa arvostaa.  Sen pitää nä-
kyä myös kunnan toiminnassa. 
Riippumatta palvelun laadusta, 
ne säilyvät parhaiten jos kuntalai-
set käyttää niitä.

Hyvä tavoite on että Iihin oli-
si helpointa ja edullisinta perustaa 
yritys Oulun seudulla.  Iillä on hy-
vät mahdollisuudet saada paikka-
kunnalle teollista tuotantoa. Meil-
lä on vapaata työvoimaa, hyvät 
logistiikkayhteydet ja monipuoli-

Ii takaisin kasvu-uralle
sia tiloja. Iin yritysmyönteisyys ja 
halu saada yrityksiä ja työpaikko-
ja kuntaan, pitää näkyä enemmän 
myös peruskunnan toiminnassa.

Työpaikoista puhuttaessa ei voi 
ohittaa Iin kuntaa ja Oulunkaar-
ta. Ne tuottavat iiläisille tärkeim-
mät palvelut ja ovat isoja työllistä-
jiä. Vastuullinen ja pitkäjänteinen 
työllistämispolitiikka tarkoittaa 
sote -uudistuksessa työpaikkojen 
säilyttämistä Iissä ja asioiden tar-
kastelua myös työntekijöiden sil-
min.

Haminalle pitää luoda selkeä, 
vireän kuntakeskuksen leima. 
Tämä tapahtuu lisäämällä halut-
tua kerrostalorakentamista mal-
tillisesti, tyhjät tontit käyttöön 
ottamalla ja parantamalla viihtyi-
syyttä. Kun keskustan alueella on 
kasvava väestömäärä, se tarkoit-
taa säilyviä ja lisääntyviä erikois-
liikkeiden palveluita. Tuleva 
liikuntahalli on hyvä lisä liikunta-
palveluille.

Kuivaniemellä on vanhana 
kuntakeskuksena suuri rooli Iin 
kokonaiskehityksestä. Kuivanie-
men palvelut mm. terveyskeskus, 
koulu, päivähoito, apteekki, kau-
pan palvelut ja kirkko tarvitsevat 
käyttäjiä.  Ja käyttäjät näitä palve-

luita. Nämä samat asiat koskevat 
koko laajaa Iitä, kunnossa oleva 
asenne, ympäristö, rakentaminen 
ja yrittäminen synnyttävät posi-
tiivisen kierteen, josta syntyy Iin 
hyvä tulevaisuus. 

Lähitulevaisuudessa Iissä on 
tarpeen jatkaa keskustelua ja päät-
tää esillä olleista hankkeista mm. 
Karhu saaren kaavan ja entisen 
hammaslääkäritalon osalta. Rei-
lu ja hyvä henki päätöksenteossa 
ei saa kärsiä siitä että joskus kes-
kustellaan reippaastikin. Keskus-
tan valtuutetuilla on aina vapaat 
kädet päättää kannastaan ja kuun-
telemme herkällä korvalla kunta-
laisia. 

Puolueena Keskusta rakentaa 
Iitä paremmaksi viemällä eteen-
päin hankkeita jotka tuovat työtä, 
asukkaita ja yrityksiä Iihin. 

Ilkka Pakonen

Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö 
on kartoittanut lapsiperheiden ja ikäihmisten lähipal-
velutoiveita. 

Lähipalvelut

Artikkeli löytyy osoitteesta http://www.stat.fi/artikkelit/2012/
art_2012-06-04_002.html?s=0

0,5-1 KM ETäISYYdELLä 
HALUTAAN OLEVAN: 
alle kouluikäisten kerho
elintarvikeliike 
rahannostoautomaatti
esikoulu
ym.
1-2 KM ETäISYYdELLä:
apteekki
lääkäri

hammaslääkäri
posti
pankin konttori
peruskoulu ja lukio
ym.
2-5 KM:
huoltoasema 
alko
lääkäri (lapsiperheet)
ym.

Keskustalainen kuntapolitiikan 
tärkein tavoite on turvata kaikil-
le laadukkaat peruspalvelut ja 
niiden tasavertainen saatavuus 
kunnan ja kylän sijainnista riip-
pumatta.  Pankkiautomaatti, pos-
ti, pankin konttori, elintarvikeliike 
ja huoltoasema puuttuvat monen 
kylätien varresta. Toiveet eivät 
aina toteudu. 

Kuntien asema palveluiden 
tuottamisessa muuttuu lähivuo-
sien aikana. Sote siirtyy kunnilta 
maakunnille. Monet kuntapoliiti-
kot ovat huokaisseet helpotukses-
ta ja ajatelleet, että voivat jättää so-
siaali- ja terveyspalvelut muitten 
niskoille. Mielestäni jokaisen, var-
sinkin kuntapäättäjän tulee huo-
lehtia peruspalveluista ja niiden 
saatavuudesta. Sotesta piittaama-
ton kunnanvaltuutettu on kuin 
kitaristi jonka kitarasta puuttu-
vat kielet. Elinvoimaisen kunnan 
asukkaat tarvitsevat hyvin toteu-
tetut sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Tulevaan maakuntavaltuuston 
valitaan suoralla vaalilla toivot-
tavasti alueemme parhaat päättä-
jät. Sellaiset päättäjät kuuntelevat 
kuntien ja kylien tarpeita. Tähän 
tarvitaan niitä kuntapäättäjiä, jot-
ka kykenevät esittämään nämä 
tarpeet riittävän selvästi. Tässä 
auttaa kokemus ja valmiit suhteet 
maakunnan poliittisiin ryhmiin ja 
tuleviin maakuntapäättäjiin. 

Lähipalvelut ovat tärkeä osa 
kuntalaisten hyvinvointia. In kun-
nan reuna-alueilla yli 65 vuoti-
aitten määrä on nyt jo noin 50 % 
alueen asukkaista.  Lähimpään 
rahannostoautomaattiin voi olla 
matkaa yli 40 km. Terveyskeskuk-

seen on mahdotonta matkustaa 
julkisen liikenteen avulla. Elintar-
vikeliikkeeseenkin yli 40 km. Tar-
vitaan rohkeita ja ennakkoluulot-
tomia kuntapäättäjiä. Tarvitaan 
uusia tapoja näiden palveluiden 
saatavuuden turvaamiseksi ja pa-
rantamiseksi. Tutkimusten va-
lossa reuna-alueiden kehitystä ja 
palveluiden parantumista edistää 
”yllättäen” keskustan elinvoiman 
kohentaminen. Iissä se tarkoittaa 
kuntakeskuksen ja Oulun elinvoi-
maa. 

Iin asukasluvun hyvä kasvu-
vauhti on hiipunut ja kääntynyt 
pieneen laskuun.  Uskon hyvän 
päivähoidon ja opetuksen mer-
kitykseen kotipaikan valintaan. 
Tammikuussa 2017 Iissä työttö-
myysaste oli 17,6 %. Toimin ennen 
eläkkeelle siirtymistäni opettaja-
na Kuivaniemellä 30 vuoden ajan. 
Suurin osa silloin opettamistani 
oppilaista on muuttanut muual-
le työ- ja opiskelupaikan perässä. 
Tutkimusten mukaan työpaik-
ka on tärkein asuinpaikan valin-
tatekijä. Hyvä työllisyysaste li-
sää hyvinvointia ja tuo verotuloja 
parempien palveluiden tuottami-
seen ja rahaa rakentaa.

Pekka Koskela

Iissä on ollut runsaasti keskuste-
luja ja toiveita liikuntatilojen lisää-
miseksi. Nykyaikaiset ja tarkoi-
tuksenmukaiset tilat ovat osaltaan 
tuomassa viihtyisyyttä ja edistä-
vät  kuntalaisten hyvinvointia. 
Viime aikoina on erikoisesti kas-
vanut huoli lasten ja nuorten vä-
hentyneestä liikunnasta. Liikunta-
tilojen rakentaminen ja ylläpito on 
kuitenkin kallista. Iin taloudelli-
nen liikkumavara investointeihin 
on vähäinen. Perinteisellä tyylil-
lä ja kunnan rahoittamana liikun-
tatilojen hankkiminen lisää koh-
tuuttomasti kunnan velkataakkaa  
nousevien korkojen aikana.

Iillä on mahdollisuus toteuttaa 
liikuntahanke nykyaikaisella alati 
lisääntyvällä tavalla. Kunnan vel-
kataakka ei lisäänny ja liikuntati-
lojen osalta budjetointi on  help-
poa ja ennustettavaa.  Keinoa on 
käytetty Oulussa koulutilojen 
hankkimiseen.  Iin uusi koulu on 
toteutettu vastaavalla tavalla.

Keino on pitkäaikainen leasing-

Palveluja ja elinvoimaa Iihin
sopimus luotettavan toimittajan 
kanssa. Kunnan tehtävä ei ole  sei-
nien rakentaminen vaan palvelu-
jen tarjoaminen. Rakentamiseen ja 
käyttöön liittyvät suuret  taloudel-
liset riskit jäävät palvelujen  tuot-
tajalle. Tämä on keino saada Iihin 
nykyaikaiset liikuntatilat tuleval-
la valtuustokaudella.  Toki samaa 
tapaa voi soveltaa muuhunkin ra-
kentamiseen kasvavassa kunnassa 
rapauttamatta taloutta.

Kunnan mahdollisuudet jat-
kossa tarjota iiläisille  ajanmukai-
set riittävät palvelut  perustuu 
vahvaan talouteen.  Vahvan kes-
tävän talouden mahdollistaa väes-
tönkasvu. Väestönkasvun vahvis-
tamiseksi  kunnan tulee kaavoittaa 
asuntorakentamiseen  sopiville 
alueille palvelujen lähettyville riit-
tävä monipuolinen tonttivaranto.  
Karhun sillan rakentaminen avaa 
saaren merellisestä asumisesta 
kiinnostuneille muuttajille.

Riittävä tonttivaranto teolli-
suudelle ja muulle yritystoimin-

nalla on uusien yritysten saannin 
edellytys.  Kunnan elinkeinopoli-
tiikkaa pitää terävöittää ja hankkia 
aktiivisella  markkinoinnilla ja ta-
loudellisella panostuksella uusia 
työpaikkoja kuntaan.  

Paljon puhutun elinvoiman 
mittareita ovat väestönkasvu, uu-
sien työpaikkojen syntyminen 
kuntaan ja   työllisyysprosentti.  
Kaikkiin mittareihin voidaan kun-
nan toimin ja päätöksin vaikuttaa.  
Näissä asioissa onnistuminen vai-
kuttaa kaikkien iiläisten elämään 
myönteisesti.  äänestämällä Kes-
kustaa varmistat Iin myönteisen 
kehityksen jatkumisen.

Pentti Soini

Tutkimusten mukaan työpaikka on tärkein 
asuinpaikan valintatekijä. Hyvä työllisyysaste lisää 

hyvinvointia ja tuo verotuloja parempien 
palveluiden tuottamiseen ja rahaa rakentaa.

Iin Työosuuskunta

• Kotisiivous, rakennustyön loppusiivous ym. 
• Oikeus palvelusetelisiivoukseen

Teemme luotettavaa siivoustyötä Iissä ja Oulussa.       

Puh. 040 828 9497

Muista kotitalousvähennys

Iin Keskustan  
ehdokkaiden 

numerot:

38-71
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tehdään yhdessä

Iissä on ollut pitkään yksi Pohjois-
Pohjanmaan suurimmista työt-
tömyysprosenteista. Suomessa 
hallituksen toimien ansiosta työt-
tömyys on alkanut vähenemään ja 
nyt myös kunnissa on syytä poh-
tia, miten kunnat pystyisivät saa-
maan entistä useammat ihmiset 
töihin.

Kunnan keinot ovat tietenkin 
rajalliset: Iin kunta ei voi työllistää 
jokaista iiläistä työtöntä. Sen si-
jaan kunta pystyy kannustamaan 
yrittäjyyteen. Iissä on hienosti tä-
hänkin mennessä huolehdittu 
elinkeinoelämän tarpeista, mutta 
aina voi tehdä paremmin. Meidän 
on huolehdittava, että infrastruk-
tuuri on kunnossa ja meidän on 
huolehdittava, että yritykset pys-
tyvät laajentumaan Iissä.

Yrittäjyyskasvatus on otettu 
vahvasti osaksi uusia opetussuun-
nitelmia ja kunnan tehtävänä on 
huolehtia, että myös tämä osuus 
yrittäjyyskasvatuksesta toteute-
taan. Yritykset työllistävät ja sitä 

Jokaisella pitää olla  
mahdollisuus tehdä työtä

kautta kunta saa verotuloja, joil-
la mahdollistetaan kattava kou-
luverkko, hyvinvointipalvelut ja 
esimerkiksi ympäristöstä huoleh-
timinen. On jokaisen etu, että Iis-
sä vaalitaan yrittäjämyönteistä il-
mapiiriä.

Kunta ei saa olla vain passii-
vinen toimija. Kunnan on omis-
sa hankinnoissa painotettava ny-
kyistä enemmän paikallisuutta ja 
kunnan on oltava aktiivisesti etsi-
mässä keinoja, joiden avulla Iistä 
saadaan yritysten silmissä entistä 
houkuttelevampi. Yksi suuri tekijä 
tässä ovat liikenneratkaisut.

Keskusta on yrittäjämyöntei-
nen puolue ja uskon vahvasti, että 
jokainen keskustalainen kunta-
päättäjä tulee Iissä tekemään töitä 
paikallisen elinkeinoelämän me-
nestymisen eteen. Mutta vaikka 
kunta tarjoaakin puitteet, on myös 
yrityksille jätettävä vastuuta. 

Valtteri Paakki
Juuso Pyörälä

saara alamäki, Valtteri paakki ja juuso pyörälä

Sote-palvelut siirtyvät kunnilta 
pois sosiaali- ja terveysuudistuk-
sen myötä seuraavan kuntavaali-
kauden aikana. Tämä uudistus ei 
vain mahdollista, vaan se myös 
velvoittaa kunnat keskittymään 
entistä enemmän hyvinvoinnin 
edistämiseen.

Hyvinvoinnin edistämisestä ei 
tarvitse tehdä rakettitiedettä. Jo se, 
että ihminen pääsee ulkoilemaan 
tai saa harrastaa mieleistänsä har-
rastusta, edistää tämän ihmisen 
hyvinvointia. Tulevaisuuden kun-
nan pitää huolehtia siitä, että jo-
kainen saa harrastaa, ulkoilla puh-
taassa luonnossa, tehdä työtä ja 
tavata ystäviänsä.

Poliitikot puhuvat kauniita sa-

Pidetään  yhdessä huolta!
noja, mutta mitä tämä tarkoittaa 
käytännössä. Miten kunta voi pi-
tää huolta siitä, että jokaisella on 
mahdollisuus harrastamiseen?

Kansalaisopisto on yksi loista-
va tapa kasvattaa harrastusmah-
dollisuuksia kunnissa. Siksi Iissä 
on tulevaisuudessakin pidettävä 
kiinni kansalaisopiston rahoituk-
sesta ja samalla etsittävä keinoja, 
joilla kansalaisopiston palveluis-
ta saadaan entistä houkuttelevam-
pia. Miksi juuri sinä et hyödynnä 
kansalaisopiston palveluita? Syy-
nä voi olla esimerkiksi kurssien 
hintavuus ja tähän ongelmaan on 
puututtava. On myös huolehdit-
tava siitä, että kunnan toimivat ja 
hyväkuntoiset tilat ja liikuntapai-

kat ovat järjestöjen käytettävissä.
Kaikkea Iikään ei pysty järjestä-

mään ja siksi on hyvä, että olem-
me näin lähellä Oulua. Kunta on 
jo ryhtynyt voimakkaasti paran-
tamaan joukkoliikennettä ja tätä 
työtä ei saa missään nimessä jättää 
kesken! Toimivalla joukkoliiken-
teellä iiläiset nuoret ja vanhemmat 
ihmiset pääsevät tapaamaan ystä-
viänsä hieman kauemmaksikin ja 
laajentamaan harrastusmahdolli-
suuksia.

Valtteri Paakki
Saara Alamäki

Asiat kunnassamme ovat hyväl-
lä mallilla – meiltä löytyvät lukio, 
kaunis luonto, hyviä palveluita 
– silti kuntalainen, etenkin nuori 
löytää paljon korjattavaa. Saattaa 
ehkä nousta mieleen, että tarvit-
semme paremmin toimivan jouk-
koliikenteen, enemmän palveluita 
tai vaikka parempaa kouluruokaa. 
Keskustalaiset ovat valmiita teke-
mään töitä näiden asioiden korjaa-
miseksi, ja siinä työssä arvoilla on 
suuri merkitys. 

Tulevaisuutta rakentaessamme 
tärkeää on suvaitsevaisuus. Riip-
pumatta siitä, mikä kanta sinulla 
on soteen, Euroopan unioniin tai 
pyöräteiden rakentamiseen, ovat 

Keskustalaiset arvot
suvaitsevaisuus ja tasa-arvoinen 
maailma arvoja, jotka kuuluvat 
jokaiselle. Ja olipa kyseessä sitten 
arkipäivän kohtaaminen kahden 
henkilön välillä, kunnan tai koko-
naisen valtion toiminta, on työn 
tasa-arvoista ja suvaitsevampaa 
maailmaa kohti jatkuttava, kun-
nes tavoite saavutetaan. Toivon, 
että tulevaisuuden Iissä – ja maail-
massa – jokainen ihminen saa kas-
vaa turvassa, osana ryhmää, jossa 
ei katsota ketään alaspäin min-
kään takia, ei ihonvärin, ruumiin-
rakenteen eikä mielipiteen vuoksi. 

Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus 
ovat jo hyvällä mallilla, mutta 
matkaa on vielä. Arkipäiväinen 

tasa-arvo lähtee pienistä, helpos-
ti toteutettavista teoista. Se lähtee 
välittämisestä yhteisistä asioista, 
toisen auttamisesta ja vilpittömyy-
destä. Kun kohtaa jokaisen ihmi-
sen ihmisenä, pääsee pitkälle. Ta-
sa-arvoon kuuluu myös oikeus 
asua, missä haluaa ja saada sii-
tä huolimatta palveluita. Keskus-
talaisessa kuntapolitiikassa nämä 
arvot, suvaitsevaisuus ja tasa-ar-
vo, ovat hyvin esillä.

Saara Alamäki
Valtteri Paakki

Veera Jussilan kunnallispoliitti-
nen ura Keskustapuolueessa Iissä 
alkoi vuonna 1970. Hän oli silloin 
liike-elämässä kirjanpitäjänä.

– Politiikan kautta pystyin vai-
kuttamaan asioihin. Halusin saa-
da selvää, mitä kotipaikkakunnal-
lani tapahtuu, Jussila muistelee.

Jussila on ollut mukana päät-
tämässä monissa iiläisten tärkeis-
sä asioissa, muun muassa avopal-
velukeskuksen perustamisessa, 
Micropoliksen rakentamisessa ja 
Kulttuuri-Kauppilan toiminnan 
aloittamisessa.

Iin valtuustossa oli 70-luvulla-

Veera Jussila on nähnyt 
Iin muutokset

ja tapahtunut kaikenlaista. Kun 
90-luvun lama kiristi kukkaroa, 
puhuttiin Iin yhdistymisestä Ou-
luun. Onneksi niin ei tapahtunut.

– Se olisi ollut ikävä juttu iiläi-
sille. Silloin meillä ei ollut tulo-
ja ja maksukyky oli vähissä. Nyt 
on onneksi asiat eri tolalla, Jussi-
la huokaa.

Hän seuraa yhä aktiivisesti po-
litiikkaa. Ii on muuttunut eduk-
seen, mutta korjattavaakin löytyy:

– Vanhusten, vammaisten ja 
nuorten asiat pitäisi saada järjes-
tykseen. Lisäksi taajaman keskus 

litustaipaleella on välillä haksah-
dettu harhaan.

– Leikkauksia olisi pitänyt koh-
dentaa eri tavalla. Aivan heikom-
milta ei olisi pitänyt leikata ja kou-
lutuksestakin vähemmän, Jussila 
tuumaa.

Suomen Keskustan pitäisi pala-
ta hänen mielestään palata perus-
asioiden ääreen. Eli alkiolaisuu-
teen.

Sen perusteesi ”Heikoimpien 
asioista ja edistyksen lipun kanta-
misesta ei tingitä” pitäisi muistaa 
päätöksenteossa.

– En ole aivan tyytyväinen ny-
kymenoon. Nyt ollaan menty vä-
hän liikaa Kokoomuksen puolelle. 

– Opastan tulevia keskustalai-
sia iiläisiä valtuutettuja rohkeasti 
ottamaan esille epäkohtia ja nöy-
rästi tekemään töitä niiden korjaa-
miseksi.

–On tärkeää tuoda keskuste-
luun erilaisia näkökantoja ja pe-
rusteluita, Jussila sanoo.

Veera jussila seuraa yhä aktiivisesti poli-
tiikkaa. Ii on muuttunut edukseen. 

kin hyvä yhteishenki eri puoluei-
den välillä. Ii-puolue oli voimis-
saan:

– Eri mieltä oltiin ja asioista ää-
nestettiin, mutta yhteishenki saa-
vutettiin aina, Jussila toteaa.

Vuosien varrella on sattunut 

pitäisi saada sen näköiseksi, että 
se houkuttelee matkailijoita. Iin 
kehitys on tärkeää ja imagoa täy-
tyy nostaa, Jussila opastaa.

Jos maailma on muuttunut, 
on Suomen Keskustapuoluekin 
muuttunut. Jussilan mielestä hal-

”Politiikan kautta pystyin vaikuttamaan 
asioihin. Halusin saada selvää, 

mitä kotipaikkakunnallani tapahtuu.”



6
Iin Keskusta 2017

Hyvinvointi 
tehdään yhdessäuusi iiläinen

Huolenpitäjiä

Saara 
Alamäki sit.
opiskelija,  
nuorisovaltuutettu

38 39
Aili-Marja 
Alaraasakka 
LTO, esiopettaja

40
Eero
Alaraasakka 
metsätalousinsinööri

41
Hannes
Hekkala 
kiinteistönhoitaja

42
Taina
Häkkilä
yrittäjä

48
Tellervo 
Jyrkkä sit.
eläkeläinen

49
Mervi
Jyrkäs 
lähihoitaja, merkonomi

50
Meeri
Jämsä
klinikkasihteeri

51
Oili
Kaleva 
suuhygienisti, 
hammashoitaja

52
Reijo
Kehus 
paperiprosessinhoitaja,
laborantti

58
Veli 
Paakkola 
yrittäjä, maanviljelijä

59
Ilkka 
Pakonen 
maanviljelijä, yrittäjä

60
Kirsimaria 
Piri 
palveluvastaava

61
Paula 
Pivelin sit.
FM, opettaja

62
Pentti
Puolakka 
luokanopettaja,
eläkkeellä

68
Kati
Södö 
lähihoitaja

69
Johannes
Tuomela 
ekonomi, 
rakennusinsinööri

70
Matti
Turtinen 
eläkeläinen,
kapteeni evp.

71
Sanna
Valaja 
sairaanhoitaja



7
Iin Keskusta 2017 uusi iiläinen Hyvinvointi 

tehdään yhdessä

Iissä  

43
Ahti
Häyrynen
yrittäjä

44
Jaakko
Höyhtyä
maanviljelijä

45
Jari-Jukka 
Jokela 
rehtori, luokanopettaja

46
Pentti 
Jokela sit.
autonkuljettaja

47
Arto
Junes 
rakennesuunnittelija

53
Seppo 
Kiviniemi 
vastaava työnjohtaja

55
Veera 
Kuha sit.
yrittäjä

54
Pekka 
Koskela 
lehtori, eläkeläinen

56
Taisto 
Orajärvi 
ent. liikkeenharjoittaja

57
Valtteri 
Paakki 
opiskelija

63
Juuso
Pyörälä 
opiskelija

64
Ari 
Rautakoski sit.
lehtori

65
Riikka
Ruonala 
oikeustieteen yo

66
Harri
Sanaksenaho 
metsänhoitaja

67
Pentti
Soini 
rehtori, eläkeläinen

www.huolenpitoa.fi | #huolenpitoa #suomikuntoon

Hyvinvointi tehdään yhdessä.

Kuntavaalit |Ii | suomen Keskusta r.p. 
ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017 | Vaalipäivä 9.4.2017

Huolenpitoa
-huomennakin.



8
Iin Keskusta 2017

Hyvinvointi 
tehdään yhdessäuusi iiläinen

 38. Saara 
 alamäki

1. Opiskelen tällä hetkellä toista 
vuottani Iin lukiossa. Asun Konis-
sa äitini, isäni sekä kahden pikku-
siskoni kanssa.

2. Harrastan partiota Iin Illin-
kiertäjissä, olen Iin seurakunnan 
isonen ja kerhonohjaaja, sekä nuo-
risovaltuustossa neljättä vuotta. 
Näiden lisäksi käyn kansalaisopis-
ton laulutunneilla.

3. Haluan tuoda nuoria yhä 
enemmän mukaan kunnan pää-
töksentekoon, sekä auttaa raken-
tamaan elinvoimaista ja kutsuvaa 
tulevaisuuden Iitä. Yksi itselle tär-
keistä asioista on myös varmistaa 
laadukas lukiokoulutus myös jat-
kossa.

 39. aili-marja 
 alaraaSakka 
 (aSema)

1. Olen naimisissa oleva lasten-
tarhanopettaja/esiopettaja ja en-
simmäisen kerran kunnanvaltuus-
toon 1985.

2. Harrastuksiini kuuluu mm. 
kuorolaulu, puutarhanhoito, käsi-
työt, hiihto, pyöräily ja matkailu.

3. Uudenlaisen kunnan raken-
tamiseen ja päätöksentekoon tar-
vitaan kuntalaisten osallistumista 
ja mielipiteiden kuulemista. Elin-
voiman rakentaminen on kunnan 
ja sen asukkaiden yhteinen teh-
tävä ja elinvoimainen kunta hou-
kuttelee puolestaan uusia vakitui-
sia asukkaita. Hyvinvointi kuuluu 
kaikille ja on kaikkien vastuul-
la. Terveyden edistäminen ja sai-
rauksien ennaltaehkäisy ohjaavat 
kaikkea kunnan toimintaa kaa-
voituksesta liikunta- ja kulttuuri-
palveluihin. Lähikoulut, kirjastot, 
kansalaisopisto, liikunta- ja kult-
tuuritilat tarjoavat mahdollisuu-
den asukkaiden hyvinvointiin ja 
elävään harrastus- ja kulttuuritoi-
mintaan.      

 40. eero 
 alaraaSakka

1. Olen 62-vuotias metsätalousin-
sinööri ja olen toiminut Iin met-
sänhoitoyhdistyksen toiminnan-
johtajana vuodesta 1981. Jään 
eläkkeelle lokakuussa. Liikun 
työssäni ympäri Iitä maastossa ja 
taloissa. Tunne Iin sivukylien ti-
lanteen ja tarpeet. Olen naimisis-
sa ja meillä on kaksi aikuista lasta.

2. Harrastan liikuntaa työssä-
ni ja vapaa-ajalla. Olen kiinnos-
tunut perinneasioista. Olen järjes-
tämässä tukkilaiskisoja. Melontaa 
harrastan vaimoni kanssa. Tuttu-
ja ovat Iijoen yläjuoksu ja lähitie-
noon joet. Soitan kitaraa itseni ja 
koirani iloksi. Metsänhoitotyöt ja 
rakennusasiat kiinnostavat. Myös 

kalastus silloin kun joessa on vet-
tä.

3. Tavoitteena on vaikuttaa Iin 
päätöksiin niin että kuntaa kehi-
tetään tasapuolisesti huomioiden 
myös Oijärven, Olhavan ja Kui-
vaniemen. Iin tulee pysyä itse-
näisenä kuntana, jossa talousasi-
at ovat kunnossa. Yritystoiminnan 
menestys on tärkeää ja uusia yri-
tyksiä on paikallaan saada, mikä 
helpottaisi työttömyysongelmaa. 
Iijoen vanhan uoman tilan paran-
taminen on tärkeä asia. Iin asu-
kasluvun lisääminen ei ole itse-
tarkoitus vaan on panostettava 
nykyisten iiläisten hyvinvointiin 
ja nuorten viihtymiseen kotipaik-
kakunnallaan.

 41. HanneS 
 Hekkala

1. Kiinteistönhoitaja. Nykyään 
asutaan vaimon kanssa kahdes-
taan, lapset muuttaneet omilleen. 
Vedän yhtä taloyhtiötä jossa asuk-
kaina ikääntyviä ihmisiä.  

2.Harrastuksena liikunta, ka-
lastus ja ristikot. 

3.Kuntatalous tasapainossa, 
palvelut, lapsiperheet ja vanhuk-
set.

 42. Taina 
 Häkkilä

1. Pitopalvelualan yrittäjä. Perhee-
seen kuuluu aviopuoliso ja kolme 
kotona asuvaa lasta.

2. Harrastan käsitöitä, kesäisin 
puutarhan /pihan hoito ja ulkoilu 
luonnossa.

3. Haluaisin vaikuttaa vanhus-
ten, vammaisten hyvinvointiin ja 
turvallisuuteen. Lapsiperheiden 
kotipalvelua pitäisi lisätä. Kanto-
lantien kunnostukseen, onhan sen 
varressa kalasatama ja uimaranta, 
joita voitasi hyödyntää.

 43. aHTi 
 Häyrynen

1. Olhavassa -64 syntynyt naimi-
sissa oleva kolmen lapsen isä, toki 
lapset lentäneet jo pesästä. Minus-
ta tuli viime kesänä pappa, kun 
tyttäreni pyöräytti tytön. Asunut 
Oulussa 32 vuotta ja muuttanut 
takaisin juurilleen 2016. 

Toimin Oulussa ravintola-alan 
yrityksessä toisena yrittäjänä ja 
hallituksen puheenjohtajana. Yri-
tys on perustettu 1998 eli voi-
sin sanoa olevani jo pitkän linjan 
yrittäjä alalla. Toimin Oulun lii-
kekeskuksen hallituksen varapu-
heenjohtajana. Viime talvena sain 
puolustusministeriöltä kriisinhal-
lintaveteraani –statuksen onnistu-
neista rauhanturvatehtävistä.

2. Harrastan metsästystä ja ka-
lastusta, liikun mielellään muu-

tenkin luonnossa. Veneily on mi-
nulle tärkeä henkireikä.

3. Paluumuuttajana annan 
kaikkeni Iin kuntaan.

 44. jaakko 
 HöyHTyä

1. Maanviljelijä kuivajokivarres-
ta, tilalla lypsykarjaa, naimisissa. 
Lapsista kolme asuu vielä kotona.

3. Iin kunnassa tärkeäksi näen 
kuntalaisten tasavertaisen koh-
telun vauvaikäisistä vanhuksiin. 
Hyvä varhaiskasvatus, koulu ja 
lukio tuovat kestävän pohjan tule-
vaisuuteen. 

Elinkeinojen kehittäminen ja 
teollisten työpaikkojen lisääminen 
kunnan alueille toisi vaurautta, 
asukkaita ja omakotitaloja. Tont-
tien hintatarkastus alaspäin. Sen 
jälkeen olisi varaa vähän ”sirkus-
huveihinkin”

 45. jari-jukka 
 jokela

1. Haminan koulun rehtori.
2. Tärkein harrastukseni on vel-

jeni lasten kanssa leikkiminen. 
Toisessa korissa tulevat kuorolau-
lu, penkkiurheilu ja seuratoiminta 
Iin Urheilijoissa. Olen luottamus-
henkilö Iin seurakunnassa.

3. Ajan opetus- ja varhaiskasva-
tuspalveluasioita. Olen omaishoi-
taja, joten ikäihmisten asiat ovat 
hyvin lähellä. Haluan Iistä kaikil-
le iiläisille entistä viihtyisämmän 
paikan asua ja elää. Kannatan lii-
kuntahallin rakentamista.

 46. PenTTi 
 jokela

1. Olen ollut kaupanyrittäjänä yli 
23 v. Iin kunnassa yli 2 v. työpa-
jaohjaajana. Nyt ajan taxia, koulu-
kyytejä. 

2. Raviurheilu, ulkoilu perheen 
kanssa, yhdessä tekeminen tär-
keimpiä harrastuksia.

2. Yhdenvertaisuus, tasa-ar-
vo kuntalaisten kesken asuinpai-
kasta riippumatta. Keskustele-
vaa yhteistyötä yli puoluerajojen. 
Sivukylillä asuvien kuntalaisten 
palvelujen saatavuuden huoleh-
timinen yhdenvertaiseksi. Kunta-
liitoksen myötä kunnan laajuus, 
matkaetäisyydet on huomioitava 
paremmin. 

Entisen Kuivaniemen kun-
nan alueiden vahvuudet arvi-
oitava tarkoin ja hyödynnettä-
vä. Työpaikkojen luominen myös 
Kuivaniemen alueelle erittäin tär-
keää. Iin keskustaa tulee kehittää 
yhteistuumin, kuntalaisia kuun-
nellen, herkällä korvalla. Yhdessä 
luodaan parempi huominen.

 47. arTo 
 juneS

1. Rakennensuunnittelija, vaimo ja 
kaksi lasta ja koira.

2. Metsästys, kalastus ja urhei-
lu.

3. Pitää myös sivukylät elinvoi-
maisina ja lisätä työllisyyttä oh-
jaamalla investointeja paikallisille 
yrityksille.

 48. Tellervo 
 jyrkkä

1. Kuivaniemellä asuva eläkeläi-
nen. Olin 34 vuotta kunnan palve-
luksessa, viimeisimpänä tehtävä-
nä työvalmentajana Iin kunnassa. 
Olen avoliitossa ja minulla on yksi 
aikuinen tytär.

2. Harrastuksiini kuuluu kult-
tuuri monessa muodossa. Olen 
mukana kesäteatteritoiminnas-
sa, luen ja teen erilaisia käsitöitä. 
Lisäksi kunnallispolitiikka on ol-
lut osa elämääni kuluneen kau-
den ajan.

3. Ikäihmisten asiat ovat lähel-
lä sydäntäni. Olen ollut tällä kau-
della mukana Ii-instituutissa ja 
Oulunkaaren palvelutuotantolau-
takunnassa, joissa työkokemuk-
sestani ja harrastustaustastani on 
ollut ammentaa näkemystä asioi-
den hoitoon. Työttömyyden hoita-
minen on tärkeää. Haluan turvata 
toimivat lähipalvelut, toimia ky-
lien äänenä ja huolehtia siitä, että 
kuntalaisille järjestetään mielekäs-
tä tekemistä. Yhdenvertaiset pal-
velut kuuluvat kaikille. 

 49. mervi 
 jyrkäS

1. Olen kahden pojan äiti, merko-
nomi ja vasta valmistunut lähihoi-
taja. 

2. Toimin useissa vapaaehtois-
järjestöissä, harrastan liikuntaa ja 
laulua.

3. Haluan olla mukana vaikut-
tamassa varhaiskasvatuksen, pe-
rusopetuksen ja lukion asiois-
sa. Mielestäni on tärkeää kehittää 
ikäihmisten palveluita Iin kunnas-
sa niin, että he voisivat mahdolli-
simman pitkään ja laadukkaasti 
asua kotona. Päätöksenteossa tu-
lee kuunnella kaikkia kuntalaisia, 
perehtyä asioihin monipuolisesti 
ja uskaltaa tehdä rohkeitakin pää-
töksiä. Hyvä ja rakentava yhteis-
työ kaikkien kanssa on tärkeää.

 50. meeri 
 jämSä

1. Olen toiminut OYS:ssa sihtee-
rinä lähes 20 vuotta. Minulla on 
kaksi aikuista lasta, jotka molem-

ehdokkaat vastaavat kysymyksiin: Kuka olet, ammatti 
ja perhe? Mitä harrastat? tavoitteet, mitä asioita halu-
aisit kehittää kunnassasi?

mat opiskelevat Oulun ammatti-
korkeakoulussa. Lähipiiriäni on 
ilahduttanut 8 kuukauden ajan 
myös tyttären Väinö-poika.

2. Olen koko ikäni toiminut yh-
distystoiminnassa mm. Pohjois-Iin 
kyläyhdistyksen puheenjohtajana 
(vv. 2000-2012), Käyränkankaan 
vesiosuuskunnan toiminnanjohta-
jana (v. 2006-edelleen). Olen myös 
ollut yhden kauden Iin kunnan 
luottamustoimissa mm. teknisessä 
lautakunnassa v.2005-2008.

3. Lasteni äitinä tiedän, kuin-
ka tärkeää lapsen koulunkäyn-
nille on laadukas opetus, siihen 
osoitetut riittävät resurssit ja yk-
silöllinen tuki. Valtuutettuna yh-
tenä tavoitteenani olisi julkisten 
liikenneyhteyksien sekä turval-
listen koulureittien parantaminen 
Iin keskustaajamassa, unohtamat-
ta Iin reuna-alueiden näkökulmaa. 

Olen vuosia vienyt eteenpäin 
Virkkulantien kevyenliikenteen 
hanketta, johon Iin kunta on tä-
män vuoden budjetissaan kohdis-
tanut määrärahan. Aikaan saan-
noksiani on myös ensimmäinen 
Iin kunnan lähiliikuntapaikka, 
monitoimiareenan kera, Pohjois-
Iin koululle v. 2007. Tämä malli on 
jo toteutettu useammalle koulun 
piha-alueelle Iissä.

Tällä hetkellä yhteiskuntamme 
elää muutoksen aikaa. Valtuutet-
tuna pystyisin paremmin ajamaan 
asioita, jotka vaikuttavat meidän 
kaikkien jokapäiväiseen olemi-
seen, elämiseen, asumiseen sekä 
toiminnalliseen ympäristöömme. 
Minulle on ollut aina tärkeää olla 
mukana vaikuttamassa aktiivises-
ti eri-ikäisten kuntalaisten elin- ja 
kasvuympäristön parantamiseksi.

 51. oili 
 kaleva

1. 48-vuotias suuhygienisti/ham-
mashoitaja. Perheeseeni kuuluu 1 
tytär ja 5 poikaa. Puolet lapsistani 
ovat varttuneet jo aikuisiksi ja kol-
me nuorinta käyvät peruskoulua.

2. Töiden ja arkiaskareiden jäl-
keen vapaa-aika kuluu käsitöiden, 
liikunnan, hirvenmetsästyksen ja 
erilaisten yhdistystoiminnan ja ta-
pahtumien merkeissä. Uusin in-
nostukseni on hirviurheilu.

3. Takana on kaksi kautta kun-
nanvaltuustossa. Kiinnostavia ja 
opettavaisia vuosia olleet ja en-
nenkaikkea on ollut antoisaa raa-
tailla teidän kuntalaisten kanssa. 
Tulevaisuudessa tärkeää panostaa 
kuntalaisten kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin ja sehän me tehdään 
yhdessä, sinä ja minä.

 52. reijo 
 keHuS

1. Ammatiltani olen paperipro-
sessinhoitaja. Perheeseeni kuuluu 
vaimo Katja sekä 7 vuotias englan-
ninspringerspanieli Wertti.

Kuntavaaliehdokkaat  esittäytyvät
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tehdään yhdessä

2. Harrastan metsästystä sekä 
moottoriurheilua. Molemmissa 
harrastuksissa olen myös aktiivi-
sesti mukana seuratoiminnassa.

3. Kunnanvaltuutettuna halu-
an ajaa kuntalaisten asioita. esim. 
liikuntapalveluiden sekä terveys-
palveluiden tasa-arvoinen hoi-
taminen,  palveluiden matalan 
kynnyksen saatavuus sekä tasa-
puolisuus ovat  erittäin tärkeitä 
asioita. 

Lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäiseminen, sekä harras-
tusten monipuolinen saatavuus 
ja esille tuominen, myös opetuk-
sen ja varhaiskasvatuksen laadun 
ja toiminnan kehittäminen ovat 
olleet tehtävinäni kuluvalla vaali-
kaudella ja mielestäni näiden ke-
hittämistä pitää edelleen jatkaa.

Myös vammaisten sekä van-
husten kuuleminen ja puolustami-
nen ovat lähellä sydäntäni.

Yhdessä pidämme Iin itsenäise-
nä ja vetovoimaisena kuntana.

 53. SePPo 
 kiviniemi

1. Olen 50-vuotias rakennus-
mestari, päätyöni on vastaava-
na työnjohtajana Oulun Seudun 
Ammattiopistolla, jossa hoidan 
oppilastyömaita. Aiemmalta am-
matiltani olen Lääkintävahtimes-
tari-sairaankuljettaja, kokemusta 
on myös terveydenhoitoalalta.

Tällä hetkellä olen varavaltuu-
tettuna keskustan ryhmässä. Olen 
viiden lapsen isä ja vaimoni on 
työssä päiväkodissa. Asun Iissä 
Alarannalla.

2. Partiotoiminta, ulkona liik-
kuminen, sulkapallo, metsästys 
sekä nuorten parissa toimiminen

3. Kehittää nuorten harras-
tusmahdollisuuksia. Kunnan 
kaavoitusasioihin on paljonkin 
kehittämisideoita. Vanhusten pal-
veluiden parantaminen   

 54. Pekka 
 koSkela

1. Olen koulutukseltani luonnon-
tieteiden kandidaatti, peruskou-
lun opettaja, nykyään eläkeläinen. 
Olen naimisissa ja minulla kaksi 
aikuista lasta, 94 vuotias isä kak-
si siskoa ja veljeä.

2. Harrastukseni ovat yhteisten 
asioiden hoitaminen, tietokoneet 
ja puutarhanhoito.

3.  Minulle tärkein poliittinen 
tavoite on turvata kaikille laaduk-
kaat peruspalvelut ja niiden ta-
savertainen saatavuus kunnan ja 
kylän sijainnista riippumatta. Ha-
luan olla mukana luomassa jokai-
selle kuntalaiselle tasa-arvoiset 
edellytykset rakentaa hyvää ja tur-
vallista tulevaisuutta itselleen ja 
läheisilleen. Yhteisöllisyys, urhei-
luseurat, leikkipuistotuttavuudet, 
eläkeläisjärjestöt ja muu yhteisöl-
lisyyttä tukeva työ (esim. lapsi- ja 
nuorisotyö …) ovat elinvoimaisen 
elävän kunnan tukipilareita. Ha-
luan huolehtia myös niistä, jot-
ka eivät kykene puolustamaan oi-
keuksiaan.

 55. veera 
 kuHa

1. Isännöitsijä, yrittäjä. Olen leski, 
lapsia minulla on neljä ja lasten-
lapsia neljä, viides tulossa. Asun 
Oijärvellä, avoliitossa.

2. Käsityöt kotieläimet, metsäs-
tys, kalastus, hyötyliikunta (mitä 
syrjäkylälläkin voi vielä harras-
taa, ilman, että pitäisi lähteä autol-
la ajamaan satoja kilometrejä.)

3. Vanhusten, vammaisten ja 
lasten asioita sekä syrjäkylillä asu-
misen mahdollistamista.

 56. TaiSTo 
 orajärvi

1. Olen 62 v, naimisissa, 6 
lasta,sekä lapsenlapsia yhdeksän. 
Koulutus Yo-merkonomi ja ATK-
ammattitutkinto v. 2002. Olen jää-
mämässä eläkkeelle tänä vuonna. 
Yritystoimintaa perheessämme 
on ollut 21 vuotta, viimeisimpänä 
grilli-kioski Iissä.

2. Harrastuksista kiinnostaa 
vieläkin: lomailu, lukeminen, met-
sästys, kalastus, veneily sekä luon-
nossa liikkuminen ja marjastus.

Luottamustehtävät: Varaval-
tuutettu. Ateria-ja tilapalvelu lii-
kelaitoksen johtokunnan jäsen. 
Ii-Instituutti liikelaitoksen johto-
kunnan jäsen

3. Nuorten ja lasten harrastus-
toiminnan edistämistä. Päätök-
senteossa asiat pitäisi valmistella 
kunnolla, asian vaikutukset tulisi 
olla selvillä ennen päätöstä. Kun-
nan talous pidettävä kunnossa

 57. valTTeri 
 Paakki

1. Olen 18-vuotias opiskelija ja 
asun yhdessä avovaimoni Alinan 
kanssa. Seuranamme meillä on 
kaksi kissaa.

2. Harrastan politiikkaa, kirjoit-
tamista, lukemista, television kat-
selua ja jonkin verran ulkoilua.

3. Haluan olla valtuustossa te-
kemässä yhdessä kaikkien kanssa 
tulevaisuuden Iitä. Meidän on tär-
keää huolehtia siitä, että jatkossa-
kin lapsiperheet muuttavat Iihin ja 
nuoret eivät kaikkoa Iistä heti lu-
kion jälkeen. Meidän on huoleh-
dittava, että jokaiselle on tarjolla 
töitä, harrastuksia ja ystäviä. Hy-
vinvoivalla kuntataloudella pys-
tymme mahdollistamaan näistä 
asioista huolehtimisen.

 58. veli 
 Paakkola

1. Yrittäjä ja maanviljelijä. Perhee-
seeni kuuluu vaimo ja koira. Mi-
nulla on kaksi aikuista lasta.

2. Harrastuksiini kuuluu hir-
venhiihto- ja juoksu sekä tukkilai-
set.

3. Olen ollut kuluvan kauden 
ajan kunnanhallituksessa ja ha-

luan jatkaa niillä linjoilla, joita 
olen edustanut. Yksittäisenä asia-
na voisi nostaa Iijoen vanhan uo-
man parantamisen, johon tuleval-
la vaalikaudella tulisi panostaa.

 59. ilkka 
 Pakonen

1. Maanviljelijä ja yrittäjä. Viisi las-
ta ja neljä rakasta lastenlasta.

2. Yhdistystoiminta, hiih-
to, pyöräily, moottoripyöräily ja 
-kelkkailu, hirvikoirat, joutenolo 
ja maailman parantaminen.

3. Tavoitteena pitää Ii vireä-
nä kasvukuntana, jossa on kai-
ken ikäisten hyvä elää, asua ja teh-
dä töitä. Yrityksiä ja työpaikkoja 
tarvitaan. Palveluja kehitetään 
pitkäjänteisesti ja maltillisesti. 
Liikuntahalli rakennetaan ja ul-
koliikuntapaikkoja parannetaan. 
Uima ja jäähallin rakentaminen 
velkarahalla saattaisi Iin kunnan 
talouden tässä vaiheessa umpi-
kujaan. Keskustaajama Haminan 
rakentamista tiivistetään, tyhjät 
tontit ja liiketilat käyttöön. Lisää 
asukkaita, enemmän palveluja.

Hyvällä yhteistyöllä koko kun-
taa kehitetään ja palvelut turva-
taan. Iin kunnan edun mukaista 
on kylien hyvä kehitys. Iiläisistä 
ihmisistä ja toimijoista lähtee kas-
vun voima!

 60. kirSimaria 
 Piri

1. Palveluvastaava, teen töitä per-
heyrityksessä. Koulutukseltani 
olen merkonomi/kulttuurituotta-
ja AMK. Asun aviomieheni kans-
sa Yli-Olhavassa, taloudessa myös 
neljä koiraa.

2. Harrastan koiria, joista kol-
me on metsästyskoiraa, eli myös 
metsästystä, Teatteria, sählyä ja 
yhdistystoimintaa. Olen ensim-
mäisen kauden kirkkovaltuutettu.

3. Tietenkin oman kotikylän 
asiat ovat tärkeitä, palveluiden 
turvaaminen myös meille syrjässä 
asuville. Olen reissuni maailmalla 
tehnyt, mutta koti on siellä missä 
sydän on. 

Olen aiemmin tehnyt töitä 
nuorten kanssa, lapsissa ja nuoris-
sa on tulevaisuus. Meidän aikuis-
ten tehtävä on tarjota turvallinen, 
virikeellinen, lapsuus ja nuoruus. 

Samoin meidän tehtävä on 
huolehtia vanhuksistamme ja var-
mistaa että ikäihmiset saavat elää 
viimeiset vuotensa hyvässä huo-
lenpidossa. Mielestäni myös lähi- 
ja kotimaisen ruuan, sekä paikal-
listen palveluiden käyttöä tulisi 
suosia.

 61. Paula 
 Pivelin

1. Ammatti: Opettaja. Perhe: 2 las-
ta 

2. Harrastukset: käsityöt, viu-
lunsoitto, liikunta, Kuivaniemen 
Yritys ry:n aktiivi

3. Tavoitteet: Ii on hyvä paikka 
asua ja elää.

 62. PenTTi 
 Puolakka

1. Luokanopettaja, eläkkeellä, nai-
misissa, 2 lasta, 2 lapsenlasta

2. Harrastamiseni alkoi intohi-
moisella hiihdolla, ja pesäpallol-
la Iissä. Jatkui kiihkoisalla tree-
naamisella ja valmentamisella 
Raahessa, lajeina maratonjuok-
su ja suunnistus. Paluu Iihin 1991 
muutti harrastukseni  kulttuu-
riin. Kirjoitushomma oli alkanut jo 
opiskeluaikana. Yhdistystoimin-
ta alkoi ensimmäisessä eka työpai-
kassa  Alahärmässä 1972 ja kun-
nallispoliittinen tekeminen Sallan 
liikuntalautakunnassa. 

Luottamustyö on kestänyt yli 
40 vuotta neljässä kunnassa ja kol-
messa maakunnassa. Urheilu on 
siirtynyt sohvahimoksi, mutta kir-
joittaminen jatkunut ja tuottanut  
julkaisuja historiikeista romaaniin. 
Kulttuurityö on poikinut esityksiä-
kin Iihin, mm. näytelmän uittopat-
saskeräyksen lähtölaukaukseksi. 
Uskaltauduttuani laulamaan lii-
tyin Mieslaulajiin, eläkkeellä seka-
kuoroon ja kirkkokuoroon, Kohta 
istuin kirkkovaltuustossa ja -neu-
vostossa sekä seurakunnan kasva-
tusasiain johtokunnassa. Pian olin 
kirkkokuoron puheenjohtaja. 

Osa edellämainituista harras-
tuksista on toki henkilökohtaisia, 
mutta ikiomiksi tunnustan kalas-
tuksen, kalastuksen, marjanpoi-
minnan ja puunteon sekä vim-
maansa yltyneen hiljaa lukemisen, 
ääneenkin kävin monet vuodet 
hoivaosatolla posmittamassa. Sau-
nan lämmityksestä ja uima-avan-
non aukasusta saan kiitosta vai-
molta. Kaikki pihayöt Pöllässä 
eivät sen sijaan  tunnu ”omilta”.

3. Pitäisikö olla huolissaan 
SOTE:sta? Toki saa olla, mutta ei 
pidä. Iiläiset ovat hoitaneet asi-
aa mallikkaasti ja oppineet samal-
la ylikunnallista neuvottelutai-
toa Oulunkaarella. Sitä tarvitaan 
”maakuntahallinnon” aikana. Iin 
Kärkiasioita tulevaisuudessa ovat 
koulutus ja päivähoito sekä kaa-
voitus ja yritysten toimintaedelly-
tyksistä huolehtiminen. 

Ympäristöasioita on hoidettu 
paranevassa tahdissa ennen Vih-
reiden rantautumista Iihin, Työ 
jatkukoon lisävoimin. Liikunnas-
ta, kulttuurista ja muusta vapaa-
ajasta pitää olla huolissaan, kun 
rahaa niihin ei tunnu olevan ikinä 
tarpeeksi. Onneksi on vilkkaasti 
toimivia yhdistyksiä. Talkootarve 
ei vähene tulevaisuudessa, mut-
ta lisää yhteisöllisyyttä. Matkailun 
alttarilla on grillautunut yksi kun-
nanjohtaja. 

Muistutan silti merellisestä Iis-
tä: paljon porua, vähän villoja - 
edelleen. Olen 70-luvulta asti tol-
kuttanut, että Karhun silta on 
rakennettava, nykylisäyksenä vie-
lä se, että Tangonsillan alustan 2- 
metrinen väylä on levennettävä, 
Jos nykyään rakennettaisiin sa-
malla lailla, kyse olisi ympäristö-
rikoksesta..

 63. juuSo 
 Pyörälä

1. Olen lukion toisen vuosikurssin 
opiskelija. Perheeseeni kuuluvat 
vanhempani ja pikkuveljeni.

2. Harrastuksiini kuuluvat au-
toilu sekä luonnossa liikkuminen 
kalastuksen ja marjastuksen mer-
keissä. Kuntoa pidän yllä pyöräil-
len, hiihtäen ja kotona maatilan 
töitä tehden. 

3. Syrjäkylien täytyy pysyä 
asuttuina, elinvoimaisina ja hou-
kuttelevina. Toisena tavoitteenani 
on koulutuksen resurssien turvaa-
minen. Lisäksi haluan olla muka-
na kehittämässä Iin kuntaa kestä-
vän kehityksen tiellä.

 64. ari 
 rauTakoSki

1. Ammatti ja perhe: Olen kou-
lutukseltani kanttori (MuM), 
laulunopettaja ja pappi (TM). 
Työskentelen Oulun ammattikor-
keakoulussa kirkkomusiikin leh-
torina ja vastuuopettajana.

Olen neljän aikuisen lapsen 
isä ja neljän lapsen vaari. Kotona 
olemme Hilkka-vaimon kanssa 
kaksistaan. 

2. Harrastan lukemista, opis-
kelua, kotoisaa oleilua, rakentele-
mista, talvella murtomaahiihtoa ja 
kesällä pyöräilyä ja kävelyä.

3. Tavoitteet: Koulutustausta-
ni, osaamiseni ja kiinnostukseni 
viittaavat opetuksen ja kulttuu-
rin asioihin. Elinvoimaan ja ym-
päristöön liittyvät kysymykset 
ovat myös minulle tärkeitä. Vih-
reän, aidon luonnon ja ehkä myös 
puhtaan ja kalaisan joki-, meri-, tai 
järviveden haluaisin näkyvän jol-
lakin tapaa jokaisen iiläisen ikku-
nasta tai lähiympäristöstä.

Kunnan asioiden hoidossa olen 
vahvasti yhteisen tekemisen ja 
kompromissihakuisen työtavan 
kannattaja.

Pappina korostan lähimmäi-
syyttä ja huolenpitoa kaikista lä-
himmäisistä. Haluan myös, että 
kunta kannustaa ja tukee yrittä-
jyyttä, se parantaa kunnan elin-
voimaisuutta. Toimivat, elinvoi-
maiset kylät ja niiden sympaattiset 
kyläkoulut pitää edelleen säilyttää 
ja taata kaikille iiläisille mahdolli-
suudet elää ja asua haluamallaan 
tavalla.

 65. riikka
  ruonala

1. 30-vuotias oikeustieteen yliop-
pilas ja kahden alle kouluikäisen 
tyttären äiti Kuivaniemeltä. Toi-
min tällä hetkellä mm. kunnanhal-
lituksen 1. varapuheenjohtajana 
ja maakuntahallituksen jäsenenä 
sekä Keskustan Iin kunnallisjärjes-
tön puheenjohtajana. 

2. Yhteisten asioiden hoito on 
ollut osa elämääni lapsesta asti. 
Kunnallisen vaikuttamisen aloitin 
17 vuotta sitten nuorisovaltuutet-
tuna. Politiikan ja yhdistystoimin-
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nan lisäksi aikani kuluu lasten, lii-
kunnan, musiikin ja käsitöiden 
parissa.

3. Iissä on nyt hyvä tekemisen 
meininki, jonka soisi jatkuvan. 
Uudistuminen ja kehittyminen on 
jatkuvaa, mutta haluaisin tuoda 
päätöksentekoon lisää pitkäjäntei-
syyttä – olisi hyvä tehdä ratkaisu-
ja, jotka kantavat pidemmälle kuin 
muutaman vuoden päähän. Kun-
nan vetovoiman vahvistaminen 
ja koko kunnan kehittäminen on 
kaikkien etu. Olen verkostoitunut 
vuosien varrella laajasti yli kun-
ta- ja puoluerajojen. Uutta kuntaa 
rakentaessa yhteistyö on tärkeää. 
Haluan olla pitämässä Iin ja iiläis-
ten puolia uudistusten korvalla.

 66. Harri 
 SanakSenaHo

1. Iin Kuivaniemellä omakotita-
lossa asuva 52 vuotias metsänhoi-
taja. Perheeseen kuuluvat puoli-
so Päivi sekä aikuisikään ja omille 
muuttaneet kaksoset, tytär ja poi-
ka. Perheeseen kuuluvat myös 
kaksi karjalankarhukoiraa.

2. Yhdistys- ja järjestötoimin-
nassa mukana yhtäjaksoisesti 30 
vuotta. Harrastuksia lisäksi met-
sänhoito, metsästys ja riistanhoi-
to. Omassa Teilojan kennelissä 
kasvatetaan karjalankarhukoiria, 
joka on suurriistarotu. Oleellise-
na osana koiraharrastusta myös 
koe- ja kilpailutoiminta. Kulttuu-
riosastolle kuuluvat karaoke ja la-

vatanssit.
3. Reuna-alueiden palveluiden 

säilyttäminen, heikompiosaisten 
puolustaminen sekä kuntalaisten 
eriarvoistamisen ehkäiseminen. 
Tavoitteita saa toteutettua osal-
listumalla jokaiseen valtuuston 
kokoukseen, kuten tähänkin asti 
valtuutettuna. Annettu vastuu 
velvoittaa toimimaan aktiivisesti, 
aloitteellisesti ja kuntalaisten pa-
lautetta kuunnellen.

Tulevalla valtuustokaudella tu-
lisi saada kuntakeskukseen Moni-
toimikeskus/liikuntahalli ja pitää 
kunnan velkamäärä hallinnassa. 
Joukkoliikenneyhteyksiä tulee pa-
rantaa. Iin itsenäisyys tulee säilyt-
tää. Haittamaahanmuutto täytyy 
pitää kurissa.

 67. PenTTi 
 Soini

1. Asun yhden hengen taloudessa 
Yli-Olhavassa, Työurani olen teh-
nyt koulussa rehtorina/luokan-
opettajana nyt olen eläkkeellä.

2. Kesällä kurvailen pyörällä, 
matkailu ja valokuvaus ovat yh-
teen sopivia harrastuksia. Syksyl-
lä olen ajomiehenä hirvijahdissa.
Niin ja vuosikymmeniä jatkunut 
harrastus on kotikunnan  kehittä-
minen luottamusmiehenä.

3. Tavoitteet: Mitä asioita ajan 
valtuustossa? 

Haluan olla varmistamassa 
monipuolisten palvelujen säilymi-
sen koko kunnan alueella sote-uu-

Saarariikka Aalamaija
Tarja Soiviotär
Seela Kaarakaaro
Hannele Juostamo
Viola Lepakka
Hannele Hakkas
Aura Hekev
Alpo Kikkanen
Aakko Hyötyhjä
Isto Tipinen
Raila Nuorikka
Kaapo Keikkes
Satu Jenro
Esko Viinimeppi
Erkko Jytällerv
Jose Hekuri
Olli Vaikea
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distuksen jälkeen. Palvelut mah-
dollistaa vakaa vankka talous. 
Talouden tukipylväitä ovat väes-
tönkasvu ja hyvä työllisyys. Katta-
vat palvelut ja monipuolinen tont-
titarjonta takaavat väestönkasvun 
Iihin. Kuntana voimme vaikuttaa 
työllisyyteen aktiivisella, rohkeal-
la elinkeinopolitiikalla. Elinkeino-
jen pohjaa pitää laajentaa. Etätyö 
on todellinen mahdiollisuus va-
lokuidun valmistumisen myötä. 
Voit työskennellä varpaat Iijoessa 
ja työnantajasi on Pekingissä. Ha-
luan jatkaa Iin kehittämistä nyky-
aikaisena kuntana ja turvallisena 
asuinpaikkana.

 68. kaTi 
 Södö

1. Perheen äiti Iistä. Työskentelen 
kotihoidossa Oulun kaupungilla. 
Ay-aktiivi. 

2. Harrastan laulamista, hiih-
toa, salilla käymistä, metsästystä 
ja lasten kuskaamista harrastuk-
siin.

 69. joHanneS 
 Tuomela

1) Ammatti ja perhe: Ekonomi, ra-
kennusinsinööri, yrittäjä, perhee-
seen kuuluu vaimo, neljä tyttöä ja 
kolme poikaa

2) Harrastukset: Harrastan 

joukkuepelejä, metsästystä, kalas-
tusta, hiihtoa, rakentamista sekä 
yhteisten asioiden hoitamista

3) Tavoitteet - Mitä asioita halu-
at ajaa valtuustossa? 

Lapsiperheen isänä ja aviomie-
henä minulle on tärkeää kaiken-
ikäisten kuntalaisten sekä per-
heiden hyvinvointi. Mielestäni 
kuntaa tulee jatkossakin kehit-
tää tasapuolisesti ja tarjota laa-
dukkaat sekä turvalliset elämisen 
mahdollisuudet vauvasta vaariin. 
Kyläkoulut ovat tärkeitä lapsille, 
perheille ja kylien elinvoimaisuu-
delle. Haluan, että kuntamme vä-
kiluku kasvaa ja kunta kehittyy ja 
uudistuu myös tulevaisuudessa. 

Järkevä elinkeinopolitiikka ja 
elinvoimaan panostaminen ko-
rostuvat tulevaisuuden kunnassa. 
Hyvät vapaa-ajan liikunta- ja har-
rastusmahdollisuudet tuovat asu-
misviihtyvyyttä ja ovat tärkeitä 
kaikenikäisille. Haluan, että myös 
uudet iiläiset saavat äänensä kuu-
luviin päätöksenteossa. Talouden 
järkevällä hoidolla ja hyvällä yh-
teistyöllä pidämme Iin jatkossa-
kin itsenäisenä ja vetovoimaisena 
kuntana.

 70. maTTi 
 TurTinen

1. Kapteeni evp. Pienyrittäjä, vai-
mo Marke, tytär Arja, poika Rai-
mo, molemmilla kaksi lasta.

2. Harrastusta hirvenmetsästys, 
lohenkalastus, metsätyöt, raken-

nusten rakentaminen.
3.Tärkeitä kunnassa edelleen 

kehitettävä, vanhuspalvelut, ter-
veyspalvelut, lapsiperheiden tar-
peet ja haja-asutusalueiden tiestön 
kunnossapito.

 71. Sanna 
 valaja

1. Ammatti ja perhe: Ammatiltani 
olen sairaanhoitaja ja työskentelen 
Iin hoito-osastolla. Tällä hetkel-
lä myös opiskelen.  Asun perhee-
ni kanssa Olhavassa. Perheeseeni 
kuuluu avopuoliso ja kaksi lasta. 

2. Harrastukset: Olen toiminut  
usean vuoden ajan TEHY:n am-
mattiosastotoiminnassa sekä va-
raluottamusmiehenä. Lisäksi olen 
toiminut eri yhdistyksissä vuosi-
en varrella. Harrastan mm. huone-
kalujen entisöintiä, nikkarointia ja 
käsitöitä.

3. Tavoitteet ja asiat, mitä ha-
luan ajaa valtuustossa: -Palvelui-
den säilyminen kunnassa mm. 
sote-uudistuksen myötä. -Elin-
voimaisuuden säilyminen kylillä. 
-Minulle eri-ikäisten ihmisten hy-
vinvointi on tärkeä asia, tasaver-
taisuus asuinpaikkaa tai ikää kat-
somatta.

uusi iiläinen

Lenita Tupopakka
Oskari Taurkia
Yrjö uulospää
Ida Stöök
Riitta Pakkalev
Vaula Pelipin
Jyrki Väsmer
Miitta Nurtten
Janna Salava
Reija Joljakukka
Iiris Karpirima
Keijo Pentalt
Emmi Sääjer
Sarihanna Harsoke
Hanne Ryyhtiä
Alina Hätikkä
Alma Aarakäsi

lumivalakioilla arvuuteltiin Keskustan teltalla ehdokkaiden nimistä tehtyjä 
anagrammeja. tunnistatko sinä nimet sivupersoonien takaa?

(Kirjaimet laittoi uuteen järjestykseen aili-Marja alaraasakka)

Keskustan ehdokkaat liikkeellä

Ulkoilutapahtuma Illissä 11.3.

lasketteluretkellä syötteellä.
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tehdään yhdessä

Keskustan ehdokkaat liikkeellä

Lauantaina 11.3. järjestimme ul-
koilutapahtuman Illissä. Lapset 
saivat hiihtää kilpaa ja tarjolla oli 
lättykahvit ja kuumia makkaroita. 
Tapahtuma houkutteli aurinkoi-
sesta säästä nauttimaan satakun-
ta henkilöä. Pikkuväki palkittiin 
suklaamunilla. Punaisia poskia ja 
iloisia ilmeitä riitti moneksi tun-
niksi.

Seuraavana lauantaina 18.3. 
Keskusta telttaili Lumivalakioil-
la. Talvisesta ajankohdasta huoli-
matta tilaisuuteen saatiin henkäys 
kesästä tikkakisan muodossa.  Ke-
pu-tikan voittaja palkittiin Kärk-
käisen lahjakortilla. Lisäksi ar-
vuuttelimme ehdokkaidemme 
sivupersoonia, jotka on koottu tä-
mänkin lehden sivuille pieneksi 
aivopähkinäksi. Keskustan jouk-
kue osallistui puolueidenväliseen 
pulkkakisaan. Paikalla oli useita 
ehdokkaita jututtamassa Lumiva-
lakioiden vierailijoita.

Samana päivänä Keskusta jär-
jesti myös lasketteluretken Syöt-

teelle. Linja-autollinen innokkaita 
ulkoilijoita matkasi päiväksi mä-
enlaskuun ja muihin talvisiin har-
rastuksiin.

Viime lauantaina kauppojen 
edustoilla vilisi oransseja liivejä. 
Runsaslukuinen joukko ehdok-
kaitamme pysäytteli väkeä mak-
karalle ja juttelemaan ensin Iissä 
S-marketilla ja sen jälkeen Kui-
vaniemellä Salen edessä. Molem-
milla paikoilla väkeä oli paljon 
liikkeellä ja vaalit puhuttivat jo 
kovasti.

Vaaleihin on vielä vajaat kaksi 
viikkoa aikaa ja ehdokkaat ovat ta-
vattavissa vielä useaan otteeseen. 
Keskustan ehdokkaat kiertävät tu-
levana viikonloppuna soppatykin 
kanssa Iissä ja Kuivaniemellä. Li-
säksi ennen vaaleja luvassa on vie-
lä makkaranpaistoa ja osallistumi-
nen lukiolaisten messuille päivää 
ennen vaaleja.  

Riikka Ruonala

Kuva 2

Kuva 5

Hannes Hekkala, taisto orajärvi ja riikka ruonala kampanjoimassa s-marketin edessä.

Makkara maistui kuivaniemeläisille launtaina, paistovuorossa Valtteri paakki ja saara alamäki.

Grillimestarina Kalevi stenberg. ehdokkaista kuvassa saara alamäki, Mervi jyrkäs ja sanna Valaja.

reijo Kehus kuuntelee kyläläisiä ja nuoret ehdokkaat näyttävät makkaranpaiston 
mallia.

ehdokkaita riitti jututettavaksi Iissä: kuvassa johannes tuomela, pentti soini, Ilkka 
pakonen ja Hannes Hekkala.

Elinvoimaa koko Suomeen 
Keskusta vastustaa ajatusta,   että ihmi-
set, palvelut ja työpaikat ovat vain suu-
rissa kaupungeissa.  Meidän mielestäm-
me ihmisiä, palveluja   ja työtä pitää olla 
koko suomen alueella. jokaisella täytyy 

olla oikeus valita,   missä hänen kotinsa 
on ja miten hän haluaa asua.  päättäji-
en tehtävä on luoda edellytykset siihen. 
työpaikat syntyvät usein pieniin ja kes-
kisuuriin yrityksiin.  siksi kuntien pitää 

luoda yrityksille ahdollisuuksia kasvaa ja 
antaa ihmisille työtä.  siten luodaan elin-
voimaa koko suomeen   ja saadaan kaik-
kien suomalaisten voimat  rakentamaan 
parempaa tulevaisuutta.

Muistakaa äänestää!



Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan Keskusta 
haluaa jatkaa vastuullista työtään Iin kehittäjänä pe-
rinteitä kunnioittaen ja tulevaisuuteen katsoen. Maa-
kuntauudistus antaa kunnalle mahdollisuuden kes-
kittyä entistä paremmin sivistyksen, elinvoiman ja 
yhteisöllisyyden sekä hyvinvoinnin edistämiseen.  
Me haluamme olla huolehtimassa Iistä ja iiläisistä – 
huomennakin.

   HALuAMME PITää HuOLTA 
   PALVELuIdEn SAATAVuudESTA

Kunnan rooli on muuttumassa sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestäjästä kuntalaisten edunvalvojak-
si. Muutosta tehdään nyt ja on tärkeää, että huoleh-
dimme palveluiden saatavuudesta olemalla aktiivisia 
ennen uudistusta ja sen jälkeen. Terveyspalveluiden 
on säilyttävä kunnan molemmissa päissä. Keskustan 
vahvuus koko maakunnassa muodostaa tärkeän vai-
kuttamiskanavan puolueen kautta.

Keskusta haluaa pitää päivittäiset palvelut lähellä 
kuntalaista. Lähikoulut, lukio omassa kunnassa, ter-
veyskeskus, työllistymisen ja yrittäjyyden tukeminen 
on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan paikallisi-
na ja helposti tavoitettavina.

Keskittämisen sijaan monet palvelut voidaan tuo-
da lähemmäs jokaista kuntalaista kehittämällä liik-
kuvia ja sähköisiä palveluja. Iihin tarvitaan rohkeita, 
toimivia ja ajanmukaisia ratkaisuja kuntalaisten par-
haaksi. On tärkeää tukea toimivaa infrastruktuuria. 
Valokuidun rakentaminen koko kunnan alueelle tu-
kee asumista ja yrittäjyyttä kaikkialla kunnassa.

Ii on nimetty Suomen kylämyönteisimmäksi kun-
naksi ja haluamme olla tuon tittelin arvoisia.

   HALuAMME AVOIMEn, KESKuSTELEVAn 
   JA HyVänTuuLISEn IIn

Iin tulee olla kunta, joka erottuu edukseen ketteryy-
dellään ja rohkeilla ratkaisuillaan. Kuntalaisten pitää 
voida osallistua, vaikuttaa ja ottaa kantaa joustavasti 
kaikissa tärkeissä asioissa jo valmisteluvaiheessa.

Haluamme Iin edelleen kasvavan väkiluvultaan. 
Vetovoimaa voidaan lisätä positiivisilla mielikuvilla 
ja antamalla niille katetta. Perhe-, yrittäjä- ja ympä-
ristöystävällisyyden tulee näkyä konkreettisina tekoi-
na. Jokainen uusi iiläinen toivotetaan tervetulleeksi ja 
heitä tiedotetaan kunnan, yritysten ja yhdistysten tar-
joamista mahdollisuuksista ja palveluista.

Kunnan tiedottamista tulee parantaa. Liikunta-, 
leikki- ja ulkoilupaikoista sekä kunnan, yritysten ja 
yhdistysten tarjoamista harrastuksista ja palveluista 
annetaan koottua ja ajantasaista tietoa, joka jokaisen 
kuntalaisen on helppo löytää.

   KESKuSTA On SIVISTySLIIKE  
   nyT JA TuLEVAISuudESSA

Keskustalle on valtakunnallisestikin tärkeää koros-
taa sivistyksen merkitystä. Maakuntauudistuksen jäl-
keen sivistyspalvelut ovat entistä suuremmassa roo-
lissa ja niiden puitteissa voidaan osaltaan edistää 
kuntalaisten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille halu-
taan tarjota hyvät eväät elämään ja kasvattaa heis-

Iin Keskustan 
kuntavaaliohjelma

Pidetään yhdessä huolta
tä itsestään, toisistaan ja ympäristöstään huolehtivia 
aikuisia. Perheille tulee tarjota erilaisia vaihtoehtoja 
lasten kasvatuksen tueksi. Päivähoidon rinnalle tuli-
si tuoda avointa varhaiskasvatusta ja enemmän akti-
viteetteja vapaa-aikaan. Vanhemmuutta tuetaan aut-
tamalla perheitä verkostoitumaan. Me keskustalaiset 
haluamme, että päiväkodit ja lähikoulut kiinnittävät 
huomiota liikkumiseen, yhteisöllisyyteen ja ympäris-
töasioihin sekä paikalliseen kulttuuriin. Iiläisellä nuo-
rella pitää olla mahdollisuus jatkaa opintietään omas-
sa lukiossa. Yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan osana 
peruskoulun ja lukion opetusta.

Ihminen ei ole koskaan liian vanha oppiakseen. Si-
vistys ja kulttuuri ovat tärkeitä vielä koulupolun jäl-
keenkin. Kunta voi omalta osaltaan tarjota virikkei-
tä ja mahdollisuuksia kehittää itseään sekä rikastuttaa 
arkeaan. 

   KunnAn On TuETTAVA 
   MOnIPuOLISIA HARRASTuKSIA

Liikuntapaikkoihin ja niiden ylläpitoon panostami-
nen edistää kuntalaisten hyvinvointia ja tarjoaa mo-
nipuoliset harrastusmahdollisuudet jokaiselle kunta-
laiselle tasapuolisesti. Monitoimihalli Haminaan on 
hanke, joka tulee selvittää ja rakentaa ottaen aikatau-
lutuksessa ja laajuudessa huomioon kunnan talouden 
kantokyky ja kuntalaisten tarpeet. Kaavoituksessa ja 
keskustan kehittämisessä tulee ottaa huomioon viih-
tyisyys ja ulkoilumahdollisuudet.

Kansalaisopiston tarjontaa tulee kehittää niin, että 
mahdollisimman moni pääsee harrastusten piiriin 
asuinpaikasta riippumatta. Etenkin alle kouluikäis-
ten lasten ja ikäihmisten tarpeista tulee huolehtia.

Ikäihmisten hyvinvointipalveluihin on kiinnitettä-
vä entistä enemmän huomiota. Kunnan tulee tarjota 
puitteet, jotka edesauttavat toimintakyvyn säilyttä-
mistä sekä itsestä ja toisista huolehtimisen mahdolli-
suuksia. Tämä edellyttää hyviä harrastustiloja ja ver-
kostoitumista järjestöjen kanssa. Vapaaehtoistyön 
malleja tulee kehittää toimiviksi sosiaali- ja terveys-
palvelujen ollessa vielä omissa käsissä.

Kylien elinvoimaisuus edellyttää vireää yhdistys-
toimintaa. Kunta voi omalta osaltaan tukea sitä tarjo-
amalla tiloja ja tukea kolmannelle sektorille.

Kaikkia palveluita ei ole mahdollista tarjota pienes-
sä kunnassa. On tärkeää, että Iistä pääsee kulkemaan 
tarvittaessa kauempanakin myös ilman omaa autoa. 
Tämä vaatii lisää panostuksia joukkoliikenteeseen.

   ELInVOIMAA OMISTA 
   VAHVuuKSISTA

Keskusta on tehnyt Iissä pitkään työtä ympäristöys-
tävällisyyden eteen. Olemme edelläkävijäkunta mitä 
tulee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hyvää 
kehitystä pitää jatkaa ja kehitettävää riittää. Paikal-
lista energiantuotantoa, vähäpäästöisempää liikku-
mista, lähiruoan hyödyntämistä, puurakentamista ja 
ympäristöajattelun tuomista jokaisen kuntalaisen ar-
keen tulee edistää edelleen. Näin luomme kysyntää 
ja mahdollisuuksia paikallisille yrityksille – olemassa 
oleville ja uusille. Tuulivoimaa lisätään suunnitelmal-
lisesti ja otetaan huomioon sen vaikutukset ympäris-
töön ja ihmiseen. Keskusta haluaa olla vauhdittamas-

sa päästövähennystavoitteita.
Meri ja joet ovat vahvuuksia, joista on syytä pi-

tää huolta ja korostaa kaavoituksen suunnittelus-
sa ja matkailussa. Vesistöjen tilan, erityisesti vanha-
nuoman parantaminen, ja kalateiden rakentaminen 
on tärkeää. Haluamme, että iiläiset pääsevät entistä 
paremmin nauttimaan vesistöjen tuomista mahdol-
lisuuksista ja niiden elinkeinopotentiaalia halutaan 
hyödyntää työpaikkojen ja aktiviteettien lisäämiseksi.

Ii tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia asumiseen. 
Toiveisiin voidaan vastata, olipa kyse tasokkaasta ja 
edullisesta vuokra-asumisesta tai omakotirakenta-
misesta. Keskusta haluaa mahdollistaa rakentamisen 
kaavatonttien lisäksi myös haja-asutusalueella tule-
vaisuudessakin.  

Omista vahvuuksista halutaan ammentaa. Ii on his-
toriallinen kulttuuripitäjä, jolla on runsaasti luonnon-
varoja, hyvä maine paikallisen energiantuotannon 
edistäjänä ja rohkeutta tehdä asioita eri tavalla. Ha-
luamme kunnan jatkossakin olevan omaleimainen, 
maaseutumainen ja viihtyisä kunta, jossa ymmärre-
tään, että kaikki suuri ei ole kaunista ja kuntalaisten 
tarpeista huolehditaan ihmisläheisesti. Omiin vah-
vuuksiin nojaten ja yritystoimintaa kehittäen haluam-
me lisätä kunnan vetovoimaa ja työpaikkoja alueel-
la. Kasvava väkiluku mahdollistaa yritystoiminnan 
lisääntymisen. Iihin kaivataan tekemisen meininkiä!

Maa- ja metsätalous ovat edelleenkin tärkeitä toi-
mialoja, joiden pohjalta voi kehittyä monipuolista 
yritystoimintaa. Perinteisen maatalouden tueksi tar-
vitaan matkailuun, lähiruokaan ja biotalouteen liitty-
vää yrittäjyyttä.

   VAKAA JA EnnuSTETTAVA KunTATALOuS 
   On ITSEHALLInnOn PERuSTA 

Ii tähtää kasvuun, mutta se on tehtävä maltilla. Kun-
tatalous on viimeisen kahden vaalikauden aikana ol-
lut hyvässä nousussa, mutta raskas investointiohjel-
ma rasittaa sitä kasvavissa määrin. Tulevaisuuden 
tulopohjan ennustaminen on haasteellista isojen 
muutosten ollessa valmisteilla. Haluamme Iin säily-
vän itsenäisenä. Tämä edellyttää tarkkaa taloudenpi-
toa. Investoinnit on syytä aikatauluttaa oikein ja vaih-
toehtoisia rahoitusmalleja tutkia jokaisen hankkeen 
kohdalla. Tarvitsemme kasvua, mutta sen on oltava 
hallittua. Kiinteistöjen hoidossa ja kunnostamisessa 
on päästävä tilanteeseen, jossa korjausvelkaa ei pää-
se kertymään ja investointeja voidaan tehdä suunni-
telmallisesti. 

Iissä on yksi maakunnan korkeimmista työttö-
myysasteista ja korkea nuorisotyöttömyys. Työttö-
myydestä on syytä olla huolissaan. Kunnan on kai-
kissa päätöksissään ja toimissaan otettava huomioon 
vaikutukset paikalliseen yrittäjyyteen ja työllisyy-
teen. 

Keskusta haluaa tehdä vastuullista ja vakaata po-
litiikkaa ylisukupolvisesti ajatellen. Kuntaa voidaan 
rakentaa keskustellen ja järkevästi hyvässä yhteis-
työssä. Pidetään yhdessä huolta siitä, että lapsillem-
me jää Ii, joka on paremmassa kunnossa, kuin työm-
me alkaessa. 


