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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

Hyvää alkanutta 
vuotta kaikille!

www.furka.fi

40 
VUOTTA.

FURKA

Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 549 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 

talveen tunnelmaa 
luovat kukat kaikkiin 

tilaisuuksiin ja 
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

www.arvokovaoy.fi

MARKKU
TIMONEN

ALUEVAALIT 2022

POHjOis-POHjanMaa • PerussuOMalaiset

624

HYVÄÄ JA TURVALLISTA VUOTTA 2022!

Tässä lehdessä liitteenä 
Iin Vasemmiston aluevaalisivut 

ks. keskiaukeama s. 6-7

Nro 1/2022
5.1.

Hyvää 
uutta vuotta

2022

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986 Vaaliteltta Vaaliteltta 

peruttuperuttu
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti 
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 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

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

www.iisanomat.fi
Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka viikko. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittajat Ii 
Mauri Hietala 050 3950365, mauri.hietala@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

IIN ALUE 
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Tiedot saattavat muuttua! Seuraa koronatilanteen aiheuttamia 
muutoksia tilaisuuksissa verkkosivuiltamme. Yleisohje kuuluu: 
vain terveenä tilaisuuteen. 
Messu To 6.1. klo 10:00 Iin kirkko. Toimittaa: Matti Kinnunen, 
kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Seurakuntatyöhön ja teolo-
giseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 9.1. klo 10:00 Iin kirkko. Toimittaa: Ta-
pani Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Kansan 
Raamattuseuran Pietarin katulapsityölle katupartioiden teke-
män sosiaalityön ja päiväkeskuksessa ja perhekeskuksessa teh-
tävän työn tukemiseen.
Ystävänkammari Ke 12.1. klo 12:00 Iin seurakuntasali
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna 
seuraavan kerran 10.1.2022 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.
tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 
303.

KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Tiedot saattavat muuttua! Seuraa koronatilanteen aiheuttamia 
muutoksia tilaisuuksissa verkkosivuiltamme. Yleisohje kuuluu: 
vain terveenä tilaisuuteen.
Messu To 6.1. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa: Matti Kin-
nunen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Seurakuntatyöhön ja 
teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 9.1. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. 
Pyhäpäivän aihe: Kasteen lahja. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, 
kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Kansan Raamattuseuran 
Pietarin katulapsityölle katupartioiden tekemän sosiaalityön ja 
päiväkeskuksessa ja perhekeskuksessa tehtävän työn tukemi-
seen.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 10.1. klo 11:00. Kerho ko-
koontuu Aseman liikuntahallin kerhotilassa.
Seurakuntakerho Ti 11.1. klo 11:00 Oijärven kyläkirkko. Kerho 
kokoontuu kyläkirkolla.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna 
seuraavan kerran 10.1.2022 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaa-
virkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

 book.miko@gmail.com

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
 040 505 4117

Hyvää ja menestyksellistä 
uutta vuotta 2022

www.sisustuspalvelu.fi

Iin Vihreät  toivottaa 
KAIKILLE 

rauhallista ja 
hyvää 

uutta vuotta 2022!

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Maksamme reilun 
korvauksen

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414

Iijoelle tukkilautta kuluvana vuonna

Lauttapuiden hakkaaminen on käynnissä joulu-tammikuussa. 

Ensi keväänä tapahtuu sel-
laista, jollaista ei ainakaan Ii-
joella ole nähty 60 vuoteen. 
Tarkoitus on keväällä 2022 
rakentaa sidottu tukkilautta 
ja laskea sillä Kaistonsuvan-
nolta Maalismaankoskien 
läpi Jakkusuvannolle ja edel-
leen Raasakan säännöstely-
padolle Iihin.

Talven 2021-2022 aika-

na kaadetaan ja karsitaan 
metsästä noin 100 kappa-
letta kuusi-ja mäntytuk-
kia, jättäen ne kokonaisiksi 
rungoiksi pituudeltaan 15-
20 metriä. Kevättalven 2022 
aikana rungot kuljetetaan 
Kaistonsuvannon rantaan 
Mannisen yläpuolelle. Kun, 
Kaistonsuvanto vapautuu 
jäistä, nostetaan rungot ve-

teen ja sidotaan lujaksi, 
mutta joustavaksi lautaksi 
ja varustetaan lautaan mo-
lempiin päihin 12-15 met-
riä pitkät, kuusesta veistetyt 
melat. Lisäksi lautalle teh-
dään nuotiopaikka.

Lautta lasketaan vä-
hintään kuuden hengen 
miehistöllä. Tarkempi las-
kuaika päätetään tulvan 

vesitilanteen kehittymisen 
perusteella. Lautta rantau-
tetaan Pajarinsuvannon tai 
Laineputaan alueella.

Lauttaa pidetään, mikä-
li mahdollista, joku viikko 
yleisön nähtävänä. Tämän 
jälkeen lautta puretaan ja 
sen tukit katkotaan sahata-
varan tyypillisiin mittoihin. 
Saatavat tukit myydään sa-
hayrityksille.

Lautaprojektin suunnitte-
lija ja vetäjä Jarmo Alasiurua 
kertoo, että projekti on vaa-
tinut ja vaatii edelleen eräi-
täkin työtunteja sekä lautan 
rakentamisen, että valmis-
telun osalta, koska täytyy 
huomioida myös työtur-
vallisuus. Tästä tehdäänkin 
tarkka turvallisuussuunni-
telma. Lautanlasku on  on-
nistuttava kerralla, koska ei 
ole mahdollisuutta korjailla 
tapahtuman kulkua.

Jarmo Alasiurua odot-
taakin kuumeisesti tulevaa 
kevättä, että pääsee toteutta-
maan pitkään kytenyttä haa-
vetta.

Hankkeella halutaankin 
kunnioittaa menneitä suku-
polvia.

Kari Kiuttu

Talven 2021-2022 aikana kaadetaan ja karsitaan metsästä noin 100 kappaletta kuusi-ja mäntytukkia, jättäen ne kokonaisiksi rungoik-
si pituudeltaan 15-20 metriä. Kevättalven 2022 aikana rungot kuljetetaan Kaistonsuvannon rantaan Mannisen yläpuolelle.

SEURAAVA IISANOMAT NRO2 ILMESTYY TO 13.1.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 

mielellään pe 7.12.2021 klo 11 mennessä.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

2021 ilmestyy joka viikko torstaisin. 
33

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Laiha, että napa 
selkärankaa 
hankaa

Kuntayhtymä tuottaa monia 
palveluja päivästä toiseen 
niin Iissä, Pudasjärvellä, Si-
mossa, Utajärvellä kuin 
Vaalassa. Kaikkiaan noin 27 
000 asukkaan hyväksi.

SoTe- henkilöstö uuras-
taa ja tekee parhaansa. Var-
sinkin kuluneiden vajaan 
kahden vuoden aikana hen-
kilöstön ammattitaito ja vel-
vollisuudentunto on ollut 
kantava voima taistelus-
sa Korona- virusta vastaan. 
Esitän tässä yhteydessä jul-
kisen kiitokseni jokaiselle 
yhtymämme työntekijälle.

Tuleva vuosi 2022 on 
kauttaaltaan muutoksen ai-
kaa. Aluevaalit pidetään 
tammikuussa ja maaliskuus-
sa 79- jäseninen Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialueen 
aluevaltuusto alkaa käyt-
tämään valtaa alueellaan. 
Aluevaltuusto vastaa pää-
tösvallan lisäksi alueensa 
taloudesta ja toiminnasta. 
Hyvinvointialueet aloitta-

Oulunkaarella kuntalaisten asialla
Uusi vuosi, uudet kujeet.

vat henkilöstön rekrytoinnit 
ja tehty valmistelutyö alkaa 
konkretisoitumaan entis-
tä paremmin. Vuoden 2022 
alun aikana Oulunkaarella 
tehdään päätökset kuntiin 
jäävien toimisto- ja ict- pal-
velujen osalta. Suurta työtä 
aiheuttaa myös omaisuus-
massojen siirrot kunnista 
hyvinvointialueille. Hy-
vinvointialueet aloittavat 
1.1.2023.

Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialue palvelee kaik-
kiaan reilua 413000 asukasta 
vastaten SoTe- palveluiden 
lisäksi pelastustoimesta. 
Alue yhdistää nykyiset 19 
sote-organisaatiota ja kaksi 
pelastuslaitosta. Sen koko-
naisbudjetti tulee olemaan 
1,5 miljardia euroa rahoi-
tuksen tullessa uudessa jär-
jestelmässä pääasiallisesti 
valtiolta. Työntekijöitä on 
kaikkiaan pienen kaupun-
gin verran, noin 17000 - 
18000. Kokonaismäärästä 

noin 1000 henkilöä on hal-
linto- ja tukihenkilöstöä. 
Päätoimisia pelastustoimen 
henkilöitä on nelisen sataa.

Kansalaisvaikuttami-
nen tulee huomioida hy-
vinvointialueiden arjessa. 
Alueille asetetaan neuvos-
tot vanhuksille, nuorisolle 
ja vammaisille. Lisäksi alu-
eelle asetetaan asukasraati, 
koska asukkaita on kuulta-
va heidän elämäänsä vaikut-
tavissa päätöksissä.

Simon kunta on nykyisin 
Oulunkaarella, mutta uu-
dessa aluejaossa se kuuluu 
muista Oulunkaaren jäsen-
kunnista poiketen Lapin hy-
vinvointialueeseen.

Muutos on hallinnollises-
ti suuri. Tavoitteena on tar-
jota kaikille suomalaisille 
yhtäläiset sote- ja pelastus-
palvelut väestön ikääntyes-
sä ja väkimäärän laskiessa. 
Painotus uudistuksessa on 
ennaltaehkäisevässä ja laa-
dukkaissa palveluissa. Jul-

kiset palvelut ovat vahvassa 
roolissa. Näitä palveluja täy-
dentävät yksityiset sekä kol-
mas sektori.

Tulevaisuus näyttää, mi-
ten tässä työssä onnistutaan. 

Toivotan Oulunkaaren 
kuntayhtymän puolesta kai-
kille alueemme asukkaille 
ja työntekijöille hyvää alka-
nutta vuotta 2022!

Jari-Jukka Jokela
Yhtymähallituksen  
puheenjohtaja 
Oulunkaaren kuntayhtymä

54

Kohti uutta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta:

Anne Matikainen
Työterveyshoitaja, 
hallintotieteen maisteri

• Luottamushenkilönä haluan olla rakentamassa sosiaali- 
 ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen peruspalveluja 
 lähelle kaikenikäisiä kuntalaisia.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen työnteki-
 jöille on tarjottava työhyvinvointia tukevat työolot ja työurat.

Vahvistamme 
lähipalveluja

Kuivaniemen hyvinvointipiste palvelee 17.1.22 alkaen ajanvarauksella Kuivaniemita-
lolla, osoitteessa Kuivajoentie 12 (entiset seurakunnan tilat, käynti sisäpihan kautta).
Kuivaniemitalon hyvinvointipisteessä on saatavilla alla luetellut palvelut. Varaathan 
aina ajan etukäteen, jotta saat tarvitsemasi palvelun, kiitos.
 
 • LABORATORION NÄYTTEENOTTO maanantaina ja torstaina klo 7.30 - 9.30
  ajanvaraus ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15 puh 08 5875 6500
 • SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTO maanantaina ja torstaina klo 10-16 sekä  
  keskiviikkona klo 8-16 (INR, diabetes, astma, sydän- ja muistisairaudet)
  ajanvaraus ma-to klo 8-16 ja pe 8-15 puh 08 5875 6500
 • FYSIOTERAPEUTIN VASTAANOTTO torstaisin klo 8-16
  ajanvaraus ma-pe klo 12-13, puh 050 3950 234
 • MTT-erikoissairaanhoitajan vastaanotto tiistaina ja torstaina iltapäivällä 
  ajanvaraus puh 050 388 1815
 • NEUVOLAN terveydenhoitajan vastaanotto
  ajanvaraus ma-pe klo 8-9 puh 050 388 1813
 • ILMAISTARVIKKEIDEN JAKELU (verensokeriliuskat yms.) 
  maanantaina ja torstaina klo 12-13, voit myös varata tarvikkeet etukäteen
  soittamalla ma-to klo 8-16 ja pe 8-15 puh 08 5875 6500

Ethän tule paikalle flunssaisena tai jos sinulla on vähänkin koronaan liittyviä oireita, 
esim. kurkkukipua tai muita hengitystieinfektion oireita.

Huom. Kaikki lääkärin vastaanotot ja hoitajan päivystysasiat hoidetaan Iin terveys-
asemalla, osoitteessa Asematie 169, 91100 Ii.  Ajanvaraus terveysasemalle ma-to 
8-16 ja pe 8-15 puh 08 57876500.

Kuivaniemen hyvinvointipisteen 
palvelut ajanvarauksella 
17.1. alkaen Kuivaniemitalolta

oulunkaari.com

Jakkukylän silta. Kazue Shimomura
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Jakkukylän kyläyhdis-
tys organisoi juhlallisen 
ja kauniin jäälyhtyva-
laistuksen joulun ajaksi 
Jakkukylään riippusil-
lan valmistumisen kun-
niaksi. Jäälyhtyvalaistus 
alkoi eteläpuolella jokea 
hautausmaalta ja jatkui 
Jakkukylän taajamaan, 
ohi riippusillan, noin 2,5 
kilometrin matkan. Sil-
ta oli valaistu lyhdyillä 
ja siitä lyhtykuja jatkui 
pohjoispuolella jokea Ja-
kuntietä aina Yli-Iintiel-
le saakka. Lyhtykujaa 
oli tienvarsilla ja sillal-
la noin neljän kilomet-
rin matkalla, sen lisäksi 
talojen pihateitä ja Ii-
jokitörmää oli valaistu 
pitkältä matkalta. Jääl-
yhtyjä kynttilöineen oli 
asennettu lähes 500 kap-
paletta. HT

Jäälyhdyt valaisivat 
siltaa jouluna 
Jakkukylässä

Revontulet juhlistivat Jakkukylän sillan avajaisia
Pohjois-Euroopan pisin kevyen liikenteen 
riippusilta Iin Jakkukylässä on valmistunut ja 
silta otettiin juhlallisesti käyttöön maanantai-

na 20.12. kutsuvieraiden, kyläläisten ja Jakku-
kylän koululaisten läsnä ollessa. Luontokin 
pohjusti avajaispäivää järjestämällä edellise-

nä iltana sunnuntaina mahtavat revontulet, 
jotka Hannu Kaisto ikuisti ja lähetti IiSano-
maan.

Jakkukyläläiset ottavat kaiken ilon irti uudesta upeasta sillastaan!Jakkukyläläiset ottavat kaiken ilon irti uudesta upeasta sillastaan!
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Jakkukylässä vietettiin jou-
lusta uuteen vuoteen to-
dellista valonjuhlaa.  Uusi 
riippusilta ja maantiet mo-
lemmin puolin Iijokea oli 
valaistu kilometrien matkal-
la sadoilla palava kynttilä si-
sällä olevilla jäälyhdyillä ja 
muillakin jouluvaloilla.  Va-
loesityksen oli organisoinut 
Jakkukylän kyläyhdistys ja 

Jakkukylässä juhlistettiin uutta siltaa, 
joulua ja uutta vuotta sadoilla jäälyhdyillä

Sillan viereen Iijoelle oli toteutettu 2022 lyhtykuvio. Siinä hehkuu 
100 lyhtyä. (Kuva Hannu Kaisto)

Jakkukylän kyläyhdistys organisoi juhlallisen jäälyhtyvalaistuksen uuden vuoden vaihtumisen ja riippusillan valmistumisen kunniaksi Jak-
kukylään. Jäälyhtyvalaistus alkoi eteläpuolella jokea hautausmaalta ja jatkui Jakkukylän taajamaan, ohi riippusillan, noin 2,5 kilometrin 
matkan. (Kuva Hannu Kaisto)

valaistustyöt ja lyhdyt teh-
tiin talkoilla. Lyhtyjen kynt-
tilät lahjoitti kyläyhdistys. 
Idea ja ehdotus valoesityk-
seen oli tullut kyläläisiltä. 
Aki Lohi kyläyhdistyksen 
hallituksesta on ohjeistanut 
kyläläisiä lyhtyprojektin eri 
vaiheissa.

Jakkukylän kyläyh-
distyksen puheenjohtaja, 

opettaja Matti Räty on tyy-
tyväinen tulokseen. 

– Teiden varsilla oli noin 
600 lyhtyä ja siltaa valaise-
massa oli myös 100 lyhtyä, 
Iijoen jäälle rakennettiin 
vuosiluku 2022 käyttäen 
100 kpl lyhtyä.  Lyhtyjen li-
säksi silta valaistiin myös 
kirkkailla jouluvaloilla. Va-
laistukseen käytetyt jäälyh-

dyt, niin lyhtyjen teko kuin 
paikalleen asettelu sekä 
kynttilöiden sytytykset teh-
tiin talkootyöllä. Siltaa kat-
somassa tulleita vieraita on 
ollut runsaasti Oulusta ja lä-
hiseudulta ja kauempaakin, 
kertoo puheenjohtaja Matti 
Räty. MH

Maantien varret molemmin puolin Iijokea oli valaistu lyhdyillä 
(Valokuva: Matti Räty)

Valaistu silta oli komea näky. (Valokuva: Kazue Shimomura) Kynttilän valo taittuu kauniisti jään läpi. (Valokuvat: Mauri Hie-
tala)

Kyläyhdistyksen yhteinen taidonnäyte!



SOTE-JÄRJESTELMÄN ASIAKKAANA ON AINA IHMINEN!

Käytä valtaasi! 

ÄÄNESTÄ!

Arvoisat kansalaiset! Olemme tul-
leet viimeinkin siihen tilanteeseen, 
että tämä sote näyttäisi saavutta-
van sen pisteen, että on vaalin ja 
valintojen aika. Suuresti toivon, 
että jokaiseen tehtävään ja vir-
kaan löydetään oikeat henkilöt, 
joilla on tarvittava taidot ja tiedot. 
Ja vaikka näin varmaankin tapah-
tuu, niin heille tuota työsarkaa tu-
lee riittämään. Juurikin siitä syystä 
kansalaiset, käykää äänestämässä! 
Ehdolla olleista ja läpi päässeistä 
vallitaan ne henkilöt, jotka alkavat 
toimimaan. 

Tulevaisuus riippuu heidän lin-
jauksistaan ja päätöksistään suu-
relta osin: miten ja mihin olemme 
menossa. Siispä jo alkuvaiheesta 
lähtien on äärimmäisen tärkeä, että 
jokainen kunta – pienikin – otetaan 
huomioon, kun palveluista pääte-
tään. Palvelut pitää tuottaa tarpeit-
ten mukaan. Toki myönnän, että 
haasteita tulee riittämään enem-
män kuin riittävästi. Tästä johtuu, 
että meidän pitää saada mahdolli-
simman kattavasti omalta alueelta 
edustajia päättämään tulevaisuu-
den suuntaviivoista.

Tauno Kivelä

VALINTOJEN 
AIKA

ÄÄNESTÄ HYVÄ IHMINEN!

VASEMMISTOLIITTO

”Tärkeintä on koko SOTE-uudistuksen perusta-
voite: taata tasaveroiset palvelut kaikille sekä 

turvata hoitoa tarvitseville oikea-aikainen 
pääsy hoitoon.”

”Suuresti toivon, 
että jokaiseen teh-
tävään ja virkaan 
löydetään oike-

at henkilöt, joilla on 
tarvittava taidot ja 

tiedot.”

Arjen palvelut ihmisen läheltä.
Arjen palvelut ihmisen läheltä.

Resursseja julkisiin palveluihin – ei yksityiseen hoivabisnekseen.
Resursseja julkisiin palveluihin – ei yksityiseen hoivabisnekseen.
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Vaikka SOTE-uudistusta on puu-
hattu jo vuosikausia ja erittäin 
aktiivisesti viimeiset puolenkym-
mentä vuotta, tuntuu vieläkin 
monille kansalaisille olevan epä-
selvää, mistä aluevaaleissa on ky-
symys ja kannattaako vaaleissa 
edes äänestää ”kun ne samat naa-
mat siellä kuitenkin sitten päätök-
siä tekevät”. 

18.12.2021 uutisoitiin, että ky-
selyn mukaan äänestysprosentti 
uhkaa jäädä jopa alle 40%:n. Toi-
saalta mediassa pauhataan vuosi-
sadan uudistuksesta ja siitä, että 
nyt valitaan päättäjät, jotka päät-

tävät oikeasti tulevista sosiaali- ja 
terveyspalveluista, eli juuri niistä 
kaikista tärkeimmistä ja ihmisen 
arjen kannalta merkityksellisim-
mistä palveluista, kuten esimer-
kiksi vanhusten hoivasta, lääkärin 
vastaanotosta ja mielenterveyspal-
veluista.

Kuntaan jää toki paljon tär-
keitä palveluita, kuten opetus ja 
varhaiskasvatus, yhdyskunta-, 
vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut, 
keskushallinto yms. joitten yhte-
ys hyvinvointiin on tärkeä ja pitää 
tunnistaa uudistuksen jälkeen eri-
tyisesti.

Mistä aluksi  
kuvailemani ristiriita 
johtuu?
Vaaleissahan siis valitaan ihmi-
set päättämään hyvinvointialueen 
terveys- ja sosiaalipalveluista, sii-
tä missä ja miten ne järjestetään. 
Aluevaltuustolla on valtaa päät-
tää suurista linjauksista, mut-
ta valtuutetuista muodostetaan 
myös hallitus ja erinäisiä toimie-
limiä ja työryhmiä, joilla on pää-
tösvaltaa myös yksittäisemmistä 
asioista. Siis niillä ihmisillä, joi-
ta äänestäjät valitsevat, on oikeas-
ti valtaa. Tavallaan muodostetaan 
samanlainen rakenne kuin kunta, 
mutta tämän organisaation valta 
ulottuu laajalle alueelle. Siis kan-
nattaa äänestää ja äänestää sellais-
ta ehdokasta, jolla on näkemystä ja 
kokemusta laajemmasti kuin vain 
oman kunnan asioista.

Tärkeintä on koko SOTE-uudis-
tuksen perustavoite: taata tasave-
roiset palvelut kaikille sekä turvata 
hoitoa tarvitseville oikea-aikainen 
pääsy hoitoon. Pitää löytää ratkai-
sut siihen, että varallisuus tai etäi-
syys tai mikään muukaan syy ei 
ole este hoitoonpääsylle, oli kyse 
lääkäristä tai sosiaalityöntekijästä. 
Näihin tavoitteisiin voidaan pääs-
tä tehokkailla ja oikeasti kohden-
netuilla julkisilla palveluilla, joita 
yksityiset palveluntuottajat voivat 
tukea omilla palveluillaan. Suuri 
uhka on siinä, että vaikka päättäjät 
päättäisivät mitä, ei näiden palve-
luiden tuottamiseen löydy tekijöi-
tä. Siksi on tärkeää, että tulevilla 
valtuuteuilla on näkemys myös 
henkilöstön työoloista ja työsuh-
teista ja he pystyvät niitä myös pa-
rantamaan.

Alussa kuvaamani ristiriidan 
syy lienee siinä, että ihmiset eivät 
tunnista sitä seikkaa, että joku oi-
keasti päättää näistä palveluista. On 
ehkä ajateltu, että ne tulevat ikään 
kuin automaattisesti hyvinvoin-
tiyhteiskunnan mukana. Toisaal-
ta varmaan vaivaa myös väsymys 
ja epäusko siihen, että äänestämäl-
lä voi vaikuttaa, kun uudistusta on 

yritetty saada aikaan niin kauan.
Yksi keskeisistä asioista, joita 

tuleva valtuusto päättää, on pal-
veluverkko, linjaukset siitä, mitä 
ovat paljon puhutut lähipalvelut 
ja missä ne tuotetaan. Kannattaa 
miettiä, onko tärkeämpää se, että 
terveyskeskus on lähellä, vai se, 
että hoitoon pääsee nopeammin. 
Siis ovatko palvelut vai seinät tär-
keämpiä? Jos palvelut ovat etääm-
mällä, mutta siten nopeammin 
saatavissa, pitää taata, että kaikil-
la on mahdollisuus päästä palve-
luiden äärelle.

Olen ollut mukana Iin Kunnan 
ja Oulunkaaren kuntayhtymän 
päättäjänä Iin osalta 1980-lu-
vun lopulta ja Oulunkaaren osal-
ta koko kuntayhtymän elinkaaren 
ajan, joten minulle on muodostu-
nut varsin hyvä kuva siitä, miten 
ja missä palveluita Oulun poh-
joisella alueella on tarkoituksen-
mukaista järjestää. Oulunkaari on 
todennäköisesti jäämässä omak-
si tuotantoalueekseen uudella hy-
vivointialueella jossain muodossa 
– ja se tuntuu jäkevältä ratkaisul-
ta sen kokemuksen valossa, mikä 
minulla on, mutta pitää muistaa, 
että uusi hyvivointialue on todel-
la laaja. Olen ollut mukana myös 
hyvinvointialueen valmistelussa 
viime valtuustokaudella poliitti-
sen ohjausryhmän jäsenenä ja täl-
lä hetkellä laajan ohjausryhmän 
varajäsenenä, joten minulla on 
tuntemusta myös koko alueen tu-
levaisuuden järjestämisestä. Eri-
tyisesti odotan vastuuntuntoa ja 
näkemystä Oulusta valituksi tu-
levilta valtuutetuilta siitä, miten 
koko hyvinvointialuetta tulee ke-
hittää ja miten palveluita pitää 
järjestää myös harvaan asutuille 
alueille.

Vuoden 2023 alusta ei asiak-
kaan näkökulmasta muutu juuri 
mikään. Palvelut jatkunevat ennal-
laan, mutta parin – kolmen vuo-
den kuluessa muutos alkaa näkyä. 
Siis äänestää kannattaa nyt!

Teijo Liedes



SOTE-JÄRJESTELMÄN ASIAKKAANA ON AINA IHMINEN!

Tulevia hyvinvointialueita valmis-
tellaan kovaa kyytiä ympäri Suo-
men. Pohjois-Pohjanmaalla myös 
poliittiset päättäjät ovat olleet mu-
kana ja valmistelun tukena (tai 
haittana, miten sen itse kukin ha-
luaa nähdä) tiiviimmin kuin mo-
nella muulla alueella. Itse olen 
saanut olla mukana laajassa po-
liittisessa seurantaryhmässä sekä 
Sipilän että nykyisen hallituksen 
aikana. Valmistelutyötä on tehty 
ihan eri periaatteella nyt, kun yk-
sityisten toimijoiden intressit eivät 

KATSE TULEVAISUUTEEN
ole keskeisellä sijalla. Yksityisiä 
palveluntuottajia toki tarvitaan, 
mutta julkisen palveluntuotannon 
tueksi, ei päinvastoin.

Tuleva muutos on valtava, suu-
rin kymmeniin vuosiin, mitä jul-
kisissa palveluissa on tapahtunut. 
Miten se tulee meille näkymään, 
on vielä arvoitus. Valmistelijoi-
den, eli aluetta virkavastuulla 
suunnittelevien ja virkamiesten, 
mukaan palvelut tulevat selkiyty-
mään ja pyrkimys on päästä mah-
dollisimman monen asian suhteen 

toimimaan yhden luukun/puhe-
lun periaatteella. On tärkeää, että 
kaikki tulevat aluevaltuutetut ky-
kenevät tarkastelemaan asioita ta-
sapuolisesti. Muuten pienimmät 
kunnat jäävät jalkoihin.

On ihan yhtä tärkeää, että sa-
mat palvelut tarjotaan sekä Kuusa-
mossa, Merijärvellä että Oulussa. 
Se, miten ja missä palvelu fyysi-
sesti tuotetaan, toki vaihtelee. On 
selvää, että tietyt palvelut on tuo-
tettava lähipalveluina. Siitä, mitkä 
kaikki palvelut, tullaan varmas-
ti käymään kädenvääntöä. Koen, 
että meidän kaikkien palvelut ovat 
ihan yhtä tärkeitä. On tärkeää, että 
ikääntyvät vanhempamme saavat 
tarvitsemaansa hoitoa ja tarvitta-
essa myös ympärivuorokautista 
tukea. On ihan yhtä tärkeää, että 
naapurin kehitysvammainen poi-
ka pääsee aikuistuessaan itsenäis-
tymään kykyjensä mukaisesti ja 
saa siihen tarvittavalla tuella va-
rustetun oman kodin asumisyk-
siköstä. Samalla tavalla siskon 
pitää päästä käyttämään pientä 
poikaansa neuvolassa ilman, että 
kulkeminen aiheuttaa kohtuutto-
mia haasteita.

Hyvinvointialueita tehdään, 
jotta isommat organisaatiot pystyi-
sivät hidastamaan kustannusten 
kiihtyvää kasvua ja samaan ai-
kaan varmistamaan, että me kaikki 
saamme yhtäläiset palvelut riip-
pumatta siitä, missä asumme tai 
paljonko tienaamme. Toivon sydä-
mestäni että tämä myös toteutuu. 
Ja tasapuolisuus on se arvo, johon 
myös itse haluan sitoutua. Mikä-
li kaikki pienten kuntien edustajat 
ajavat vain oman kuntansa asioita, 
syntyy kaaos ja pelikenttä on val-
mis niille, jotka haluavat keskittää 
ja tiivistää palveluita. 

Leena Tiiro 

UUDEN EDESSÄ

VASEMMISTOLIITTO

”On tärkeää, että kaikki tulevat aluevaltuutetut 
kykenevät tarkastelemaan asioita tasapuoli-
sesti. Muuten pienimmät kunnat jäävät jalkoi-

hin. Meidän kaikkien palvelut ovat ihan yhtä 
tärkeitä.”

Viikossa 
kiireettömään hoitoon.

Paremmat työolot sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Paremmat työolot sosiaali- ja terveyspalveluihin.

 
 

”Vaalit käydään yli kuntarajat käsittävänä 
vaalina, ja tosiasia on, että yhteistoiminta-
alue on iso. On tärkeä käydä äänestämäs-

sä, koska jokaisella paikkakunnalla on omalla 
valtuutetulla paras tuntemus oman alueensa 

tarpeisiin ja rakenteisiin.”

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.
MIKSI ON TÄRKEÄÄ ÄÄNESTÄÄ ALUEVAALEISSA? 
Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista 
asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät 
hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä 
vuoden 2023 alusta alkaen.

Jokaisella 
on oikeus 

terveyteen, 
hoivaan ja 

turvallisuuteen!

Tässä muutamia mietteitä, joita 
meidän jokaisen on hyvä lähteä 
yhdessä pohtimaan vuoden vaih-
tuessa:

Kyllä se vain on elämä ikuis-
ta oppimista, vauvasta vaariin. 
Olemme aina pienessä muutosti-
lassa, niin omassa elämässä kuin 
sitten yhteiskunnan jäsenenä. Me 
muutumme, niin myös ympäristö 
ja meidän jokaisen tarvitsemat pal-
velut.

On hyvä itse kunkin tykönään 
pysähtyä pohtimaan omaa elämää 
lapsuudesta tähän päivään. Eikö 
se kuitenkin ole ollut opettavaista 
ja sisältörikasta? Nyt sitten tuleva 
vuosi tuo meille jälleen muutosta, 
kun valmistelussa on hyvinvoin-
tialue, joka käsittää meitä koske-
vana koko Pohjois-Pohjanmaan 
alueen. Reilun kymmenen vuot-
ta on meidän sosiaali- ja terveys-
palvelut tuottanut Oulunkaaren 
kuntayhtymä, mutta nyt muutu-
taan astetta isompaan kokonaisuu-

teen. Oulunkaari elää siellä sisällä, 
ja valmistelussa olemme hyvällä 
mallilla, siis eipä hätää.

23. tammikuuta on aika äänes-
tää aluevaltuustoon ylin päätök-
sentekojoukko. Vaalit käydään yli 
kuntarajat käsittävänä vaalina, ja 
tosiasia on, että yhteistoiminta-
alue on iso. Alueen sisälle raken-
netaan kuitenkin samantasoiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut, kuin 
nyt olemassa olevat. Myös palo- ja 
pelastustoimi siirtyy hyvinvointi-
alueelle.

On tärkeä käydä äänestämässä, 
ja on totta, että jokaisella paikka-
kunnalla on omalla valtuutetul-
la paras tuntemus oman alueensa 
tarpeisiin ja rakenteisiin. Kuiten-
kin näistä oman alueensa asian-
tuntijoista saadaan kokoon paras 
kokonaisuus.

Maire Turtinen

387387
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

Lue 
IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

NOUDETAAN

OULUN ROMU  

P. 044 783 1121 
www.oulunromu.fi.

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA-
PALVELUT!

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä

terveyspojat.fi

Apunasi hyvän elämän arjessa

nomatnomat
--

Vuosi on vaihtunut ja uuden vuosilu-
vun 2022 käyttöön tottuminen ottaa 
oman aikansa. 2020 –luku on jo hyvässä 
vauhdissa. Aika tuntuu kulkevan entis-
tä nopeammin. 

Aika on ihmisen arvokkain omai-
suus. Näin kirjoitti roomalainen Seneca 
2000 vuotta sitten. Hän hämmästeli, mi-
ten huolettomasti ihmiset jakelevat sitä 
sinne tänne. Vuoden vaihtuessa onkin 
oivallinen tilaisuus miettiä, miten sitä 
alkaneena vuonna käytämme.

Erilaisissa kuntalaisille tehdyissä ky-
selyissä siitä, mihin julkisia varoja pitäi-
si kohdentaa, nousee esiin toistuvasti 
kolme teemaa. Kuntalaiset kohdentaisi-
vat varat lasten ja ikäihmisten palvelui-
hin, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä 
virkistys- ja liikunta-alueisiin.

Kunnan ja valtion viranhaltijat ja 
päättäjät päättävät veroina kerättyjen 
varojen käytöstä yhteisen hyvän eteen. 
Meitä iiläisiä on lähes kymmenen tuhat-
ta, on selvää, ettei jokaista toivetta ja tar-
vetta voida julkisin varoin toteuttaa. 

Tarpeita on yli varojen, valintoja on 
siten tehtävä. Iin kunta käyttää edel-
lä mainittujen kuntalaisten esiin nosta-
miin asioihin vuonna 2022 lähes kaiken 
ensi vuoden budjetista eli noin 76 mil-
joonaa euroa. Jokaista iiläistä kohden 

tämä tekee noin 7 600 euroa. Tämä ei 
tietysti jakaannu tasan, mutta se kertoo 
ehkä vähän ymmärrettävämmin sen, 
millaisesta rahamäärästä on kyse.

Heti vuoden alusta pääsemme ää-
nestämään aluevaaleissa. Sosiaali- ja 
terveyspalvelu sekä pelastustoimen 
uudistuksen myötä uudet hyvinvoin-
tialueet perustetaan ja palveluiden tuot-
taminen siirtyy kunnilta pois. 

Kuntalaisille uudistus tuo muutok-
sia. Muutoksessa huolettaa se, miten lä-
hipalveluiden käy. Ennustaminen on 
tunnetusti vaikeaa, mutta lyhyellä ai-
kajänteellä uudistus ei todennäköisesti 
vielä tuo suurempia muutoksia. Mit-
kä ovat tulevaisuuden lähipalveluita, 
mistä sote-keskuksesta mitäkin palve-
lua saa ja missä lähin sote-keskus tulee 
sijaitsemaan, ovat päätöksiä, joista ensi 
tammikuussa valittava aluevaltuusto 
tulee päättämään. Siksi kannattaa käy-
dä äänestämässä.

Paljon on keskusteltu yritysten roo-
lista uudistuksessa. Kun verovaroja 
käytetään, tulee päätösvallan olla de-
mokraattisesti valituilla henkilöillä ja 
organisaatioilla. Palveluiden tuottami-
sessa pitää käyttää parasta mahdollista 
osaamista ja sitä löytyy julkisten organi-
saatioiden lisäksi yrityksistä. Itse näen, 

että yrityksillä tulee olemaan merkit-
tävä rooli palveluiden tuottamisessa. 
Julkisella sektorilla loppuvat rahat ja te-
kijät.

Vuoden vaihtuessa tapana on tehdä 
uudenvuoden lupauksia. Useasti lupa-
ukset liittyvät omaan käyttäytymiseen 
kuten terveyteen, liikuntaan tai ruo-
kaan. Kaikilla meillä on varmasti yksi 
yhteinen toive ja se on koronan saami-
nen haltuun niin, että elämää voitaisiin 
jatkaa mahdollisimman normaalisti ja 
rajoituksista luopua.

Itselleni uusi vuosi tuo uuden työn. 
Kunnanjohtajan tehtävässä olen pääs-
syt näkemään, kokemaan ja tekemään 
monenlaisia asioita yhdessä kunnan 
työntekijöiden, kuntalaisten, päättä-
jien, yhdistysten ja yritysten kanssa. 
Kunnanjohtajan työ on ennen kaikkea 
vuorovaikutusta, keskustelua, yhdes-
sä toimimista. Kunnan johtaminen on 
joukkuepeliä, jossa sparraamme toi-
siamme entistä parempiin suorituksiin. 
Monenlaista olen teiltä oppinut ja mon-
ta kokemusta rikkaampana lähden uu-
siin tehtäviin. 

Julkisen tehtävän hoitamiseen kuu-
luu palaute tehdystä työstä eli ruusu-
ja ja risuja. Molempia olen saanut, niin 
kuin pitääkin. Ruusut kertovat asioiden 

onnistumisista ja antavat puhtia vie-
lä asioita eteenpäin, risut antavat miet-
timisen aihetta ja auttavat pohtimaan 
asioihin liittyviä erilaisia näkökulmia ja 
intressejä. Kiitoksia siis teille niistä ruu-
suista ja risuista, joita olen vuosien var-
rella saanut. 

Toivotan teille iloa sekä onnea ja me-
nestystä vuodelle 2022!

Ari Alatossava
Iin kunnanjohtaja 

Iin kunnanjohtajan Uuden Vuoden tervehdys!
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Käpytikka on varmaan mo-
nelle metsässä liikkujal-
le tuttu lintu. Käpytikka on 
ruvennut pesimään myös 
entistä enemmän myös pi-
hapiirissä. Lintujen talviruo-
kinta saa tikat lintulaudalle 
siemeniä ja läskiä syömään. 

Toisinaan tikat käyttä-
vät myös linnunpönttöjä 
yöpymiseen. Kesällä tikat 
jäävät helposti myös piha-
piiriin pesimään, mikäli so-
pivia seka- ja lehtimetsiä on 
lähettyvillä. Pöntöt ovat tul-
leet käpytikoille niin tutuik-
si, että linnut osaavat käydä 
niitä myös rosvoamassa ke-
säisin. Monista muista ti-
koista poiketen käpytikka 
syö myös linnun munia ja 
poikasia. Usein käpytikka 
joutuu suurentamaan pön-
tön aukkoa päästäkseen mu-
niin käsiksi. Toisaalta monet 
pienet lintulajit pesivät van-
hoissa käpytikan koloissa. 
Mutta esimerkiksi telkälle 
ja pöllöille käpytikan kolo 
on liian pieni. Muun muassa 

Käpysadolla on suuri merkitys 
käpytikan runsauteen

kottaraiselle käpytikan kolot 
ovat tärkeitä. Sen sijaan suu-
remmat linnut pesivät van-
hoissa palokärjen koloissa. 
Niin palokärki kuin käpy-
tikkakin tekevät uuden pe-
säkolon joka vuosi. 

Enimmäkseen tikat käyt-
tävät ravinnokseen vain 
muurahaisia, hämähäkkejä, 
kovakuoriaisia ja muita pie-
niä ötököitä. Pönttölintujen 
lisäksi käpytikat ryöstävät 
myös joskus räystäspääsky-
jen pesiä. Kävyt ovat nimen-
sä mukaisesti käpytikalle 
talvella tärkein ja lähes ainoa 
ravinto. Käpysadoilla on ta-
pana vaihdella runsaastikin 
noin 3-5 vuoden rytmis-
sä. Yhden vuoden käpysato 
saattaa olla moninkertainen 
verrattuna toiseen vuoteen. 
Vaikka käpysadot heittele-
vät suuresti pysyy käpytik-
ka silti maan runsaimpana 
tikkalajina. Talvella näkee 
usein käpytikan laittavan 
kävyn kaarnanrakoon tai 
puun koloon, jossa kävys-

tä on helpompi irrottaa sie-
menet pois. Toisinaan tikka 
myös takoo kävylle sopivan 
kolon puun runkoon tai ok-
saan. Joskus on laskettu kä-
pytikan käyttäneen noin 
130-140 käpyä talvisen päi-
vän aikana. 

Vaikka käpytikka on 
paikkalintu, näkee tikoilla 
toisinaan vaellusta. Varsin-
kin hyvinä pesintävuosina 
lähtevät tikat massavael-
luksille. Erityisesti Venäjän 
pohjoisosista voi lähteä liik-
keelle kymmeniä tuhansia 
tikkoja, jopa enemmänkin. 
Suomessa joukkoon liittyy 
lisää tikkoja ja suuntana on 
usein Länsi-, ja Lounais-Suo-
mi. Tikat lähtevät ravinnon 
perään ja nuoret tikat etsi-
vät myös omaa reviiriään. 
Vaellus alkaa jo alkusyksyl-
lä heinä-, elo-, ja syyskuus-
sa. Suurin osa tikoista palaa 
jo syksyn aikana takaisin 
omille kotikonnuilleen. Osa 
vaelluksella olleista linnuis-
ta suuntaavat takaisin itään 
vasta seuraavana keväänä. 

Käpytikka on metsien 
lintu ja se ei mielellään yli-
tä suuria avonaisia alueita, 
kuten järvien selkiä. Suu-
ret massavaellukset teke-
vät poikkeuksen ja linnut 
ottavat riskejä matkallaan. 
Vaellukset jatkuvat usein 
Ruotsiin saakka ja parhailla 
rannikon havaintopaikoilla 
voi nähdä tuhansittain kä-
pytikkoja. 

Käpytikan määrät ovat 
pysyneet viime vuosikym-
menien aikana varsin vakai-
na, vaikka myös käpytikka 
on kärsinyt metsätaloudesta 
ja talousmetsien nuorentu-
misesta. Onneksi käpytikka 
löytää vielä talousmetsistä-
kin sopivan paksuisia pesä-

puita, toisin kuin palokärki. 
Palokärjen on jo vaikea löy-
tää tarpeeksi paksuja pe-
säpuita. Käpytikka viihtyy 
mieluiten vanhoissa avonai-
sissa haavikoissa ja lehtimet-
sissä. Toisinaan pesäkolo 
voi olla myös männyssä ja 
kuusessakin. Varsin mielui-
sia ovat rämeiden reunoilla 
olevat männiköt. 

Käpytikka on viimeis-
ten vuosikymmenien aikana 
myös hivuttautunut Lap-
piin mutta esiintymisraja on 
varsin häilyvä koska vuo-
sittaisissa määrissä on niin 
suuria vaihteluita. Ilmaston 
muutoksesta tulee olemaan 
varmaan hyötyä myös kä-
pytikalle. Ilmaston lämme-
tessä nousee puuraja entistä 
ylemmäksi ja tikatkin levit-
täytyvät pohjoisemmaksi. 
Käpytikka ei ole kovin vaa-
tiva elinpiiriltään ja myös-
kin ravinto on monipuolista, 
joten sen levittäytyminen 
pohjoisemmaksi tulee jatku-
maan tulevaisuudessakin. 

Mikäpä mukavampaa 
kuin käpytikan keväinen 
pärinä kelon tai puhelintol-
pan kylkeen. Käpytikalla ei 
ole varsinaista soidinlau-
lua, vaan noin vajaan se-
kunnin kestävä 10-15 nokan 
kopautus puun kylkeen ajaa 
saman asian. Toisinaan tik-
ka päästää keväällä karhei-
ta huutoja. 

Monet lintulajit ovat riip-
puvaisia tämän varsin me-
luisan linnun tekemistä 
pesäkoloista. Ilman käpy-
tikkaa olisi harmaasiepon, 
leppälinnun, kirjosiepon ja 
monen muunkin parimää-
rä paljon nykyistä pienempi.

Jarmo Vacklin

Käpytikka viihtyy mieluiten vanhoissa 
avonaisissa haavikoissa ja lehtimetsissä.

Monet lintulajit ovat riippuvaisia tämän 
varsin meluisan linnun tekemistä pe-
säkoloista. Ilman käpytikkaa olisi har-
maasiepon, leppälinnun, kirjosiepon ja 
monen muunkin parimäärä paljon ny-
kyistä pienempi.

IiSanomissa saatte yrityksenne palvelut 
näkyville. IiSanomat on saamamme 

palautteen mukaan pidetty
 ja luettu lehti, jota odotetaan.

Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen  
aiheet ovat läheltä  ja myös ilmoitukset 

luetaan tarkkaan.

Ota yhteys 
p. 045 110 9012, tai 0400 385 281

info@iinlehti.fi

Yrittäjä!

Kela-taksin 
varausnumerot muuttuvat 
1.1.2022 alkaen

Vanhat Kela-taksin numerot poistuvat käytöstä 
ja Kela-taksia käyttävät asiakkaat voivat 1.1.2022 
alkaen varata taksin seuraavista numeroista:

•	 Otaxi:	p.	0800	933	66
	 tai
•	 Tampereen	taksi:	p.	0800	41	5720

Muutos	koskee	kaikkia	Kelan	korvaamia	taksimatkoja	
Pohjois-Pohjanmaan	ja	Keski-Pohjanmaan	alueella.

oulunkaari.com

• Otaxi: p. 0800 93377
   tai
• Tampereen taksi: p. 0800 41 5720

216Marja-Leena Kemppainen 

Sotessa on oltava 
asiakaslähtöistä 
lähijohtajuutta.

 M
ak

sa
ja

 K
D

:n
 O

ul
un

 p
ai

ka
lli

so
sa

st
o

 M
ak

sa
ja

 K
D

:n
 O

ul
un

 p
ai

ka
lli

so
sa

st
o

www.marjaleenakemppainen.fi
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Kuivaniemen Joulumarkkinoilla 
tunnelmaa

Myyjillä oli paljon tavaraa myynnissä. Asiakkaita odotelessa myytävää tavaraa valmistui näppärissä käsissä lisää. Kutominen onnis-
tuu lähes missä vain.

Kuivaniemen Nuorisoseura 
järjesti jälleen jo perinteeksi 
muodostuneet Joulumark-
kinat Seuralla. Korona-ai-
ka jätti jälkensä tähänkin 
tapahtumaan, sillä kävijöi-
tä ei paikalle uskaltautunut 
yhtä paljon kuin aikaisempi-
na vuosina.

Tulijoita oli  sisällä ensim-
mäisenä vastassa korona-
passitarkastajat. Tarkastus 

sujui jouhevasti, eikä jonoa 
päässyt syntymään.

Sisään astuttuaan saat-
toi heti aistia jouluisen tuok-
sun, joka levisi koko taloon 
Seurantalon keittiöstä. Siel-
lä leivottiin ja  paistettiin 
takuuvarmasti tuoreitä jou-
lutorttuja kahvin kera nau-
tittaviksi ja jopa kotiin 
vietäviksi.

Talon salissa oli kymmen-

kunta myyjää täpötäysine 
pöytineen houkuttelemas-
sa ostajia. Kauppa kävi ja 
tavara vaihtoi omistajaansa 
leppoisasti. Tarjolla oli mm. 
erilaisia leipomuksia, liha-
tuotteita, kudottuja käsitöi-
tä, arpoja ja puukkoja.

Kävijöille tarjottiin annos 
riisipuuroa sopalla höystet-
tynä, ja toki puuro maistui ja 
teki kauppansa. Joulupuk-

kikin vieraili tervehtimässä 
markkinväkeä ja ilahdut-
ti lapsia tarjoamalla namuja. 
Ohjelmassa oli myös jou-
lukinkkuarvonnat paikalla 
olevien kävijöiden kesken. 
Arvonnnat suoritettiin tasa-
tunnein ja tuuriakin tarvit-
tin. Ritvalla ainakin oli onni 
mukana, sillä hän voitti kak-
si joulukinkkua kolmesta ar-
votusta. JJ

Sirkka Junes myi leivonaisia hyvällä menestyksellä.  Asia-
kakkaana Irma Soini.

Pirjo Kaikkosella oli myynnissä monenlaista tavaraa. Neu-
leista leivonnaisiin.

”Nainen on aina nainen”

Otsikko viittaa samannimiseen Jean-Luc Godardin oh-
jaamaan kepeään komediaan. Toki elokuva ja otsikko 
tarjoavat sopivan aasinsillan näiden Kähmyjen varsinai-
seen aiheeseen: naiseen.

Vanhapoika, jota ei oltu liialla komeudella pilattu, huomasi 
lehdestä kiinnostavan ilmoituksen: ”Sinä keski-ikäinen mies. 
Ota yhteys kuvan kera tämän lehden konttoriin. Nimimerk-
ki Yksinäinen.” 
Kun ”Yksinäisen” vaatimustaso (mies ja keski-ikäinen) tuntui 
sopivalta, vanhapoika innostui ja lähetti kuvansa osoitetie-
tojen kera. Viikon kuluttua kuva palautui. Sen taakse oli kir-
joitettu: ”Niin yksinäinen en sentään ole!”  
 
                                                       * * *
Kahvilassa: – Hei Laila. Kuulin sinun menneen jouluna nai-
misiin taiteilijan kanssa. Mitenkäs se yhteiselo on lähtenyt 
sujumaan?  
– Juu, ihan mukavasti. Ari maalaa tauluja ja minä laitan ruo-
kaa. Sitten me   arvuuttelemme, mitä ne esittävät!       
                                             
   * * *
Ajatuksia naisesta ja naiselle (WSOY 1979) on Kustannus-
yhtiö WSOY:n pitkäaikaisen pääjohtajan Hannu Tarmion 
kokoomateos naisesta. Kirjaa lukiessa ei voi välttyä ajatuk-
selta, että se kuvaa paljolti miesten maailman asenteita. To-
sin, kuten Tarmio huomauttaa, nuo ”herjat” kääntyvätkin 
usein toimimaan naisen hyväksi!

   * * *
Charlie Chaplin: Vaimoni on yhä yhtä kaunis. Mutta nyky-
ään se ottaa vähän enemmän aikaa.
Barbra Streisand: Miksi nainen tekee kymmenen vuot-
ta työtä muuttaakseen miehen tavat ja valittaa sitten, että 
tämä ei ole enää se mies, jonka kanssa hän meni naimisiin.
Don Herold: Naiset suovat meille lohtua, mutta jos naisia ei 
olisi, emme koskaan tarvitsisi sitä.
Golda Meir: En pysty sanomaan, ovatko naiset miehiä pa-
rempia – mutta varmaa on, että eivät he ainakaan huonom-
pia ole. 

   * * *
Marlene Dietrich: En ole koskaan nähnyt yhdenkään nai-
sen juoksevan miehen perässä vain sen tähden, että tällä on 
kauniit sääret.
Wilson Mitzner: Maailman tehokkain vesivoima – naisen 
kyyneleet.
H. C. Diefenbach: Älä koskaan väittele naisen kanssa, jos 
hän on väsynyt – tai levännyt.
Humphrey Bogart: Älä koskaan sano vastaan naiselle. Kun 
odotat aikasi, hän tekee sen itse. 
Eeva Kilpi: Miehistä ihminen oppii.

   * * *

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi       

MAURI HIETALA: TAMMIKUU www.iisanomat.fi
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Iin pääkirjastosta on tu-
lossa omatoimikirjasto eli 
kirjaston aukioloajat laa-
jenevat omatoimiaukiolo-
aikojen myötä. Tavoitteena 
on avata omatoimikirjas-
to helmikuun alussa 2022. 
Kuivaniemen kirjastossa on 
toiminut omatoimikirjasto 
vuodesta 2017 ja siitä on saa-
tu hyvää palautetta kirjaston 
asiakkailta. 

Omatoimikirjaston ikära-
jaksi vahvistettiin joulukuun 
Ii-instituutti -lautakunnassa, 
ikäraja on 16 vuotta. Ikäraja 
Kuivaniemellä on aiemmin 
ollut 18 vuotta ja muutos 
koskee myös Kuivaniemen 
kirjastoa. Alle 16-vuotiaat 
lapset ja nuoret pääsevät 
kirjautumaan omatoimikir-
jastoihin omalla kirjasto-
kortillaan, mikäli kirjaston 
asiakasrekisteriin merkitty 
huoltaja antaa siihen luvan. 

Omatoimiaikana kir-
jastoon pääsee sisään 
voimassa olevalla OUTI-kir-
jastokortilla ja kirjastokort-
tiin liitetyllä PIN-koodilla. 
Omatoimiaikana kirjaston 
kokoelmat, tilat ja laitteet 
ovat asiakkaiden käytös-
sä. Asiakkaat voivat laina-
ta automaatilla ja palauttaa 
aineistoa palautusautomaa-
tilla. Varattua aineistoa voi 
noutaa varaushyllystä. Asia-
kastietokoneet, lehtilukusa-
lit ja neuvottelutila Kuutio 
ovat asiakkaiden käytettä-

Pääkirjastoon 
omatoimikirjasto

vissä myös omatoimiaikana. 
Tulostaminen, kopioiminen 
ja maksujen maksaminen on 
mahdollista vain henkilö-
kunnan ollessa paikalla.

Lautakunnassa päätettiin 
myös palveluaukioloajoista, 
jotka tulevat voimaan hel-
mikuun alussa. Palveluai-
kana kirjaston henkilökunta 
palvelee kirjaston asiakkaita 
normaalisti ja kirjaston kaik-
ki palvelut ovat käytössä. 
Keskeisimmät muutokset 
Iin pääkirjaston palvelu-
ajoissa ovat seuraavat: lau-
antaisin kirjasto on vain 
omatoimikäytössä ja perjan-
taina henkilökunta on pai-
kalla kello 17 saakka. Myös 
kesäaukioloaikoihin tehtiin 
muutoksia. Omatoimikir-
jastot ovat helmikuun alusta 
avoinna joka päivä kello 21 
asti. Omatoimiaikaa sijoit-
tuu myös aamuihin riippu-
en kirjaston palveluajasta. 

Omatoimikirjasto lisää 
kirjastojen saavutettavuut-
ta hienolla tavalla. Kirjas-
ton palveluaika on edelleen 
kirjastoissa tärkeä. Am-
mattitaitoinen henkilökun-
ta auttaa palveluaikana 
asiakkaita tiedonhaussa, 
laitteiden käytössä, tekee 
kirjastokortteja ja mahdollis-
taa kaikkien asiakasryhmien 
pääsyn kirjastoon.

Minna Halonen 

Hyvinvointialuetta raken-
nettaessa tulee ottaa huo-
mioon laajan alueemme 
monimuotoisuus. Laajuus ja 
olosuhteiden vaihtelevuus 
on vaikea asia, mutta se voi 
olla myös mahdollisuus.

Kuntarajat ylittävät työ-
ryhmät, hallintokuntien yh-
teistyö ja palvelujen saanti 
monimuotoisesti kehittä-
vät palvelujen saatavuutta 
ja lisäävät kuntalaisten ta-
sa-arvoa. Kunnissa on pal-
jon osaamista eikä toimivia 
käytänteitä saa hukata. Kun 
saman alan ihmiset eri kun-
nista ratkovat työtapoja, 
siirtyy osaaminen kaikille 
ja palvelujen laatu tulee ta-
saisemmaksi. Tämä edistää 
kuntalaisten tasa-arvoa pal-

Hyvinvointialueen laajuus on mahdollisuus
velun vaikuttavuuden suh-
teen.

Oulukeskeisyydestä pu-
hutaan paljon, mutta se ei 
tarkoita, etteivätkö palve-
lut toimisi myös muualla. 
Joskus on lyhyempi matka 
naapurikunnan alueella ole-
vaan palveluun kuin omaan 
kuntataajamaan. 

Kuntalainen on palve-
lujen keskiössä ja se tulee 
muistaa. Palvelujen tavoi-
tettavuus on kuntalaisille 
tärkeätä. Jokaisessa kunnas-
sa tulee olla jokin sotealan 
toimintapiste, josta kunta-
lainen tavoittaa välittömästi 
palvelun. Ohjaus ja neu-
vonta tulee olla ’yhdenluu-
kun periaatteella’ toimivaa. 
Tämä ei tarkoita, että kaikis-

sa kunnissa tulisi olla kaik-
ki palvelut. Erikoispalveluja 
voidaan jakaa eri toimipis-
teisiin ympäri hyvinvoin-
tialuetta.  Asumispalvelut 
niin ikäihmisten kuin kehi-
tysvammaisten ja mielenter-
veysasiakkaiden kohdalla 
keskittäisin omaan kuntaan. 
Tutut ympäristöt, henkilö-
kunta ja läheiset ovat merki-
tyksellisiä asukkaalle. 

Etäyhteydet tulevat li-
sääntymään, mutta ne eivät 
saa korvata lähikontaktia. 
Neuvontapalvelut ja kont-
rollit onnistuvat puhelimit-
se ja videopuhelujen avulla, 
mutta lähempää tutkimista 
vaativat toimenpiteet edel-
lyttävät vastaanotolle tuloa. 
Asiakassuhteessa pysyvä 

hoito/terapiatiimi on tärkeä 
luottamuksen rakentumi-
sessa ja tiedonkulussa.

 Koko hyvinvointialue 
tulee kartoittaa ja selvit-
tää minkälaisia yksityisiä 
ja järjestöjen tarjoamia pal-
veluja on tarjolla. Palveluja 
voidaan viedä myös kylille, 
kun toimitaan aidosti yhteis-
työssä. Tässä apuna voidaan 
käyttää palveluseteliä, joka 
mahdollistaa palvelujen os-
ton. Julkisen puolen toimi-
jan resurssit eivät riitä yksin 
nyt eivätkä uudella toimin-
ta-alueella. Yhteistyötä tar-
vitaan.

Katri Virtanen
Aluevaaliehdokas, Kokoomus  
Pudasjärvi Iijoen varrelta

Iin kunnanhallituksessa kä-
siteltiin 20.12.2021 Kuiva-
niemen Vatungin alueelle 
suunniteltua Suomen mitta-
kaavassa merkittävää vesi-
viljelytoiminnan tuotanto- ja 
jalostusaluehanketta. Alu-
eella olisi mahdollista tuot-
taa noin 10 % koko Suomen 
tämänhetkisestä kalankas-
vatusmäärästä. Alueen yri-
tyksillä on lähes 1600 tonnin 
edestä kalankasvatuslupia, 
ja nämä kalankasvatusyri-
tykset käyttävät Kotalahtea 
poikaskalojen talvivaras-
tointialueena. Kotalahti on 
tällä hetkellä pohjoisen Pe-
rämeren ainoa käytännössä 
toimivaksi todettu kalojen 
talvisäilytysalue, ja näin 
ollen sen merkitys koko 
Pohjois-Suomen kalankas-
vatukselle on erittäin suuri. 

Perämerellä tarvitaan 
haastavien olosuhteiden 
(erityisesti matalat vedet, 
jääkausi ja lyhyt kasvatus-
kausi) vuoksi yksi alue, jo-
hon kasvatettujen kalojen 
käsittelyä ja talvisäilytystä 
keskitetään (Vatungin sata-
ma ja Kotalahden talvisäi-
lytysalue). Näin voidaan 

Kotalahti kuntoon
saada isoja volyymeja liik-
keelle. 

Hankkeessa ruopataan 
ajan myötä mataloitunut 
Ison-Paskaleton ja mante-
reen välinen salmi ja näin 
parannetaan Kotalahden ve-
den virtaamaa. Lisäksi Ko-
talahden pohjasta nostetaan 
uiton aikaisia uppotukkeja. 

Hanke parantaa kalan-
kasvattajien kalojen talvisäi-
lytysmahdollisuuksia ja 
vähentää heidän kalatappi-
oitaan parantamalla veden-
virtausta ja vähentämällä 
alijäähtyneen veden esiin-
tymisen riskiä. Lisäksi han-
ke lisää kalankasvatuksen 
hyväksyttävyyttä, kun vesi-
alueen tila Kotalahdessa pa-
ranee kokonaisvaltaisesti. 
Iin kunnan lisäksi hankkees-
sa mukana ovat paikalli-
set kalankasvatusyritykset 
sekä Kuivaniemen osakas-
kunta vesialueen omistajan 
roolissa. Hankkeesta hyöty-
vät kaikki aluetta käyttävät 
yritykset, asukkaat, virkis-
tyskalastajat ja Kotalahden 
mökkiläiset.  

Rahoitusta haetaan Eu-
roopan Meri- ja Kalatalous-

rahaston Vesiviljelyalueiden 
kehittäminen -artiklasta; tu-
kea voidaan myöntää mm. 
”vesiviljelypaikkojen mah-
dollisuuksien lisäämiseen 
tarvittavien tukivälineiden 
ja infrastruktuurien paran-
tamiseen ja kehittämiseen 
sekä vesiviljelyn kielteisten 
ympäristövaikutusten vä-
hentämiseen”. (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 508/2014 

art. 51; Vesiviljelyä koskevi-
en tukien yleiset edellytyk-
set, art. 46). 

Hankkeen kustannusar-
vio on 380 000 euroa ja tukea 
haetaan 100 % kustannuk-
sista. 

Iin kunta päätti jättää Ko-
talahti kuntoon –hanke-esi-
tyksen ja päätti hakea 100 % 
rahoitusta hankkeelle. MH

Karttakuva hankkeesta

Satelliittikuva alueesta. Virtausreitin ruoppaus Ison-Paskaleton 
pohjoispuolelta.

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT
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Tässä artikkelissa keskityn ker-
tomaan erityisesti Pekka Ahma-
vaaran toiminnasta. Myöhemmin 
kirjoitan muista Ahmavaaran su-
vun jäsenistä ja heidän toiminnas-
taan.

Nuorena miehenä Pekka Ah-
mavaara meni Tornioon oppipo-
jaksi värjärin ammattiin. Sitten hän 
siirtyi Ouluun värjärimestari D.E. 
Lindgrenin oppiin muutamaksi 
vuodeksi. Vuonna 1884 Ahmavaa-
ra muutti Iihin ammatinharjoit-
tajaksi. Iin Haminassa, entisessä 
Tervon, sittemmin Kaiston talos-
sa, hänellä oli värjäämö, vanutus-
laitos ja lankakauppa. Hänellä oli 
myös virvoitusjuomatehdas ny-
kyisen Iin Sillat-matkailuyrityksen 
alueella. Pekka Ahmavaara asui 
vuoteen 1904 asti tässä Iin Hami-

Ahmavaaran suvun nousu politiikan 
vallankahvaan ja tieteen pariin alkoi Iistä

nan talossa, Yläkatu 2:ssa. Vuonna 
1890 hän vuokrasi Leiston sotilas-
torpan ja aloitti uransa maanvil-
jelijänä. 1900-luvun vaihteessa 
hän perusti yksiraamisen Tikka-
sen höyrysahan Iin Kauppilaan 
Tikkasenojan suulle. Sahan voima 
saatiin höyrykoneesta, jota läm-
mitettiin petroolilla. Sahan kapa-
siteetti oli 15000 tukkia vuodessa. 
Hän vuokrasi sahan pois vuonna 
1908 ja myi sen Aukusti Koivistol-
le vuonna 1914. Ahmavaara muut-
ti Iin Kauppilaan vuonna 1904. 
Vuonna 1906 hän osti Kyösti Vei-
jolalta tämän osuuden Kauppi-
lan tilasta, tilan pinta-ala oli n.200 
hehtaaria. Kauppilassa Pekka Ah-
mavaara asui vuoteen 1918, jolloin 
hän muutti Ouluun tultuaan vali-
tuksi Suomen Maatalous-Osake-

Pankin Oulun konttorin johtajaksi. 
Vaikka hän oli luopunut Kauppi-
lan tilasta, niin hän kuitenkin jat-
koi maanviljelystä ostettuaan pari 
maatilaa Oulujoen varrelta ja isän-
nöidessään Jakun tilaa Yli-Iissä. 
Maanviljelijänä hän kokeili uusia 
viljelystapoja käyttäen mm. väki-
lannoitteita. Iiläiset maanviljelijät 
pitivät lannoitteiden käyttöä liian 
keveänä karjan lantaan verrattu-
na ja väheksyen pitivät sitä lähin-
nä suolan kylvämisenä.

Kuntakokouksien 
puheenjohtajana
Iissä Ahmavaara toimi kuntako-
kouksien puheenjohtajana. Hä-
neen luotettiin ja hänet valittiinkin 
kunnallislautakunnan esimie-
heksi. Tämä toimi vastannee ny-
kypäivään asemoituna jotakin 
kunnanvaltuuston puheenjohta-
jan ja kunnanjohtajan yhdistelmä-
virkaa.

Nuorsuomalaisiin ja myöhem-
min kokoomukseen lukeutunut 
Ahmavaara osallistui talonpoi-
kaissäädyssä Kemin tuomiokun-
nan edustajana valtiopäiville 1894, 
1897, 1899, 1900, 1904-1905 ja 1905-
1906. Vuosina 1905–1906 hän toimi 
säätynsä puhemiehenä. Ensimmäi-
sen sortokauden aikaan Bobriko-
vin hallinto karkotti hänet maasta. 
Hän oleskeli elokuusta 1903 läh-
tien Ruotsissa aina syksyyn 1905, 
jolloin maastakarkotetut saivat 
tulla takaisin. Pekka Ahmavaara 
oli eduskunnan jäsen useimmilla 
valtiopäivillä vuoteen 1919. Vuo-
sina 1924–1925 Ahmavaara toimi 

Oulun kaupunginvaltuuston jäse-
nenä. Hän oli myös Oulun läänin 
Talousseuran (Pro Agria Oulun 
Maaseutukeskus ry:n edeltäjän) 
puheenjohtaja.

Valtiopäivämiehenä ja edus-
kunnan jäsenenä sekä sitä ennen-
kin Pekka Ahmavaara esiintyi 
päättäväisesti ja tarmokkaasti. 
Hänen toimintaansa ohjasi suo-
malaisuus ja perustuslaillisuus. 
Erityisen huomion ja tarmonsa 
hän suuntasi Pohjois-Suomen ke-
hittämiseen. Hänen suuren kan-
natuksensa eräs syy olikin se, että 
hän näki köyhän Pohjois-Suomen 
erillisenä kokonaisuutena, jota oli 
olosuhteiden takia kohdeltava toi-
sin kuin eteläistä Suomea ja jolle 
oli annettava mahdollisuudet ke-
hittymiseen. Ahmavaaran sydän-
tä lähellä oli kansansivistystyö. 
Hän oli aktiivisesti mukana kan-
sakoulujen perustamisessa ja ra-
kentamisessa. Olhavaan saatiin 
kansakoulu v. 1893 ja Pohjois-Iihin 
v. 1896. Ahmavaara joutui aktiivi-
suutensa vuoksi huonoihin välei-
hin iiläisten koulujen vastustajien 
kanssa ja niinpä Ahmavaara pää-
si valtiopäiville muiden kuin ii-
läisten valitsemana. Merkittävänä 
hankkeena mainittakoon, että Ah-
mavaara oli johtanut vuoden 1895 
lähetystöä, joka ajoi rautatien jat-
kamista Oulusta Kemiin, Tornioon 
ja Rovaniemelle. Tornioon asti rata 
saatiinkin vuonna 1903. Hän teki 
lukuisia aloitteita jo valtiopäivillä 
ja jatkoi samaa aktiivista työtään 
myös muutosten myötä synty-
neessä uudessa eduskunnassa.

Pekka Ahmavaaran pojan 
Arvi Ahmavaaran poika, Yrjö 
Ahmavaara nousi tieteen alalla 
merkittäviin saavutuksiin niin ko-
timaassa kuin kansainvälisestikin. 

Ahmavaara on suomalainen suku, johon on kuulu-
nut useassa polvessa eri alojen vaikuttajia. Suvun 
tunnetuksi nostanut kantaisä oli poliitikko, maan-
viljelijä, yrittäjä Pekka Ahmavaara, jonka isä oli Yli-
tornion Kainuunkylän Pekanpäässä Ahman tilaa 
viljellyt talollinen David (Taavetti) Ahma. Ahman 
eli Pekan (Mäkitalon) suku on vanhaa ylitorniolais-
ta sukua. Pekka Ahmavaara syntyi Ylitornion Kai-
nuunkylässä vuonna 1862 kymmenlapsisen perheen 

vanhimpana poikana ja kuoli Oulussa 1929. Pek-
ka Ahmavaara muutti Iihin vuonna 1884 itsenäisek-
si elinkeinonharjoittajaksi. Pääosan elämästään hän 
asuikin Iissä, Ouluun hän siirtyi vuonna 1918, Suo-
men Maatalous-Osake-Pankin Oulun konttorinjoh-
tajaksi. Hän käytti alun perin nimeä Aulin, jonka 
alkuperä on epäselvä. Vuonna 1906 hän suomensi 
nimensä Ahmavaaraksi, syntymäpaikkansa Ahman 
mukaan. 

Tunnettuja Ahmavaaran 
suvun jäseniä ovat olleet:

•Pekka Ahmavaara, vuoteen 
1906 Aulin (1862–1929), valtio-
päivämies ja kansanedustaja.

•Arvi Ahmavaara, syntyi 
Iissä v. 1886, nimenä vuoteen 
1906 Aulin (1886–1957), laki-
mies, kansanedustaja ja oikeus-
ministeri, Pekka Ahmavaaran 
poika.

•Eero Ahmavaara (1915–
1961), Rovaniemen kauppa-
lanjohtaja ja suomentaja, Arvi 
Ahmavaaran poika (puoliso toi-
mittaja Anna-Liisa Ahmavaara, 
myöh. Rekola).

•Yrjö Ahmavaara, oik. Arvi 
Yrjö Aulin-Ahmavaara, vuo-
teen 1979 Ahmavaara, käytti 
julkaisuissaan myös nimeä Ar-
vid Aulin (1929–2015), monitie-
teinen tutkija, professori, Arvi 
Ahmavaaran poika.

•Pekka Arvi Ahmavaara 
(s. 1944), suomalainen, vasem-
mistoliittolainen ammattiyh-
distysjohtaja ja poliitikko, Eero 
Ahmavaaran poika.

Talousseuran johtokunnan jäsenet vuonna 1924 olivat (seisomassa vasem-
malta) maanviljelijä Jaakko Kinnunen Oulujoki, agronoomi Olli Kiiskinen Kes-
tilä, maanviljelijä Juho Lumiaho Vihanti, maanviljelijä Herman Salanne Nivala, 
opettaja J. Jussila Haukipudas, maanviljelijä Juho Koski Kärsämäki, maanvilje-
lijä Robert Kangas Paavola, (istumassa vasemmalta) johtokunnan sihteeri ag-
ronoomi Eero Maamies, varapuheenjohtaja agronoomi Jaakko Säisä Tyrnävä, 
puheenjohtaja pankinjohtaja maanviljelijä Pekka Ahmavaara Oulu, toiminnan-
johtaja agronoomi Viljo E. Miettinen ja opettaja Jaakko Rautamäki Kiiminki.

Pekka Ahmavaara 
kuva v. 1924

Iin Hamina, Ahma-
vaaran talo yläka-
tu 2, seinässä oleva 
muistolaatta. Syn-
tymävuosi laatassa 
väärin, pitäisi olla 
1862.

Kauppilan tilan rakennus, Ahmavaara osti tilanosuuden vuonna 1906. Kuva: 
Mauri Hietala

Opiskeluni aikana 1970-luvulla 
Yrjö Ahmavaaran teoksia oli kan-
santaloustieteen tenttiaineistona ja 
niitä jouduin tenttimään.  En tosin 
silloin tiennyt, että Ahmavaarat 
ovat minun sukulaisiani, kahdelta-
kin suunnalta.

Mauri Hietala 
Lähteet: R. Rytkönen, Suur-Iin his-
toria 1870 - 1925. 1989. Kari Holma, 
Kulttuurijuttuja Pohjois-Suomesta. 
2019. Jari Hanski, Pekka Ahmavaa-
ran henkilökuva, Suomen Kansallis-
biografia, SKS Helsinki 1997


