JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

Kauneimmat kukkaset Äidille

nomat

MYYNTI
Iin torilla ke 5.5. - su 9.5.
Tarhalla joka päivä

-

Jokivarren puutarha
Oijärventie 1144,
Yli-Olhava
p. 0400 192142

6.5.

Nro 13/2021

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO
MA–TO 7.30–16.30
PE 7.30–17.00
LA SULJETTU

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ
+ KAHVI & PULLA

MA–PE 10.00–14.00

MUUTA PUU
RAHAKSI

Äitienpäivälounas klo 11-16

Ostamme energiaksi kelpaavaa
puuta pysty- ja hankintakaupalla
ympäri vuoden.

Naudan ulkofilettä rosepippurikastikkeella (L,G)
Pariloitua lohta (L,G)
Yrttipuikulat/valkosipuliperunat (L,G)
Uunijuurekset (L,G)
Runsas salaattipöytä (L,G)
Täytekakku (L,G) lapsille jäätelöt
Kahvi/tee
29,90€

lapset
10,90€

Tarjoa meille esimerkiksi ensiharvennus- ja harvennuskohteita sekä nuoren metsän kunnostuskohteita.

Äideille ruusut

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:
Mikko Koistinen, puh. 040 617 4974
mikko.koistinen@vapo.fi

Rynkyntie 9 95100 Kuivaniemi 040 689 8380

(Ii, Kiiminki, Kuivaniemi, Pudasjärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki)

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

Hyvää äitienpäivää!

Onnittele
Äitiä kukkasin

-tilaa kukat kotiintoimituksella!

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
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OSTETAAN JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
Maksamme reilun
korvauksen

UTACON OY 0400 892 414

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

nro 13
6.5.2021

-

Kansallinen veteraanipäivä
poikkeusjärjestelyin
Kansallista
veteraanipäivää vietettiin tänä vuonna
poikkeusoloissa,
perinteitä kunnioittaen. Koronaepidemiasta
johtuen
valtakunnallista veteraani-

juhlaa vietettiin Tampere-talossa ilman yleisöä. Juhlava
tilaisuus oli kuitenkin seurattavissa television välityksellä ja näin kotisohvilla
pääsi juhlatunnelmaan ja

seuraamaan ohjelmaa sekä
seppelten laskuja. Kalevankankaan
hautausmaalla
seppeleet laskettiin niin sodissa kaatuneille, Karjalaan
jääneille, kuin sisällissodan

www.utacon.fi

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

punaisten ja valkoisten puolella kaatuneille.
Veteraanipäivän teemana
oli tänä vuonna ”ihmisten
välillä hyvä tahto”. Teema
kunnioittaa veteraanipäivän
rauhanomaista luonnetta ja
nostaa esiin veteraaneilta
perintönä saatua puolustettua itsenäisyyttä. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan toi
tasavallan presidentti Sauli
Niinistö.
Veteraanijärjestöjen aloitteesta valtioneuvosto nimesi vuonna 1986 huhtikuun
27. päivän Kansalliseksi veteraanipäiväksi ja yleiseksi
liputuspäiväksi. Päivämääräksi valittiin Lapin sodan
päättymispäivä. Lapin sota
päättyi 27.4.1945.
Iissä
veteraanipäivää
kunnioitettiin seppelten laskulla sankarihaudoille Iin
eri hautausmailla. MTR

Iin sankarivainajien muistomerkille seppeleen laskivat Iin
kunnan, Iin seurakunnan ja iiläisten järjestöjen edustajina
Sakari Liedes, Tapani Ruotsalainen ja Helge Timonen.

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

Erikoishammasteknikko

IIN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla).
Pikkuhiiren rastit löytyvät pappilan pihapiiristä (Pappilantie
16). Voit kiertää rastit oman aikataulun mukaan silloin kun sinulle sopii. Pikkuhiiren rastit on suunnattu lapsille ja perheille.
Rastitehtävät vaihtuvat noin kahden viikon välein. Lähde liikkeelle ja tule kiertämään Pikkuhiiren rasteja, ihmettelemään
Pikkuhiiren kertomuksia ja selvittämään hauskoja tehtäviä!
Kirkkokuoro To 6.5. klo 18:00 Iin seurakuntasali.
Sanajumalanpalvelus Su 9.5. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Toimittaa: Tapani
Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola.
Gospelmessu ja isosten tehtäviin siunaus Ke 12.5. klo 17:30
Iin kirkko.
Messu To 13.5. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Korotettu Herra. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku Jaakkola.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p.
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla).
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p.
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi
Seurakunnan avoimet ovet Ma 10.5. klo 10:00 Kuivaniemitalo. Avoimien ovien puitteissa voit asioida diakoniatyöntekijän luona hakemassa EU ruokaa, käsityötarvikkeita tai muuten vain juttelemassa ja asioimassa. Tulethan vain terveenä!
Koronarajoituksista johtuen varaudu odottamaan ulkona, jos
meinaa ruuhkaa syntyä.
Messu To 13.5. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän
aihe: Korotettu Herra. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina:
Markku Jaakkola.

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN
• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot
p. 044 342 0341 (24h)
p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)
www.sotaniemi.ﬁ
Revontie 2 B, Haukipudas
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut
1,20
e
pmm
2 p 83 mm
Toimittaja Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
o
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 14
jäsenyritys
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 12.5.2021.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
mielellään pe 7.4.2021 klo 12 mennessä.
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ilmestyy maalis- ja huhtikuussa
2021 joka viikko torstaisin.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Kevään lämpöaalto on nostanut Muhojoen pinnan tulvakorkeuteen.

Muhojoen kohdalla ohjattu
kiertoteille lokakuun puolivälistä saakka. Kevään
myötä työmaa on jälleen
täydessä käynnissä ja siltojen rakentaminen etenee.
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Siltatyö Muhojoen kohdalla etenee suunnitelmien mukaan.

Harisojan ja Muhojoen sillat
käyttöön juhannukseksi
Valtatie 4:n parantamishankkeeseen
kuuluvien
Pohjois-Iin ja Olhavan välisten ohituskaistojen rakentaminen etenee. Valtatien
liikenne on Harisojan ja

Sinä kelepaat, sano
piru rokonarpiselle.

– Harisojan ja Muhojen
siltojen on määrä valmistua
kesäkuun loppuun. Uskoakseni liikenne ohjataan niille
juhannusviikolla, työnjohtaja Veikka Eskola kertoo.

Kokonaisuudessaan ohituskaistaosuuden PohjoisIin ja Olhavan välillä on
määrä valmistua syksyllä.
MTR

RAKENNUSPELLIT IISTÄ
MITTOJENNE MUKAAN
Piipunpellit, ikkunalistat yms.
Myös korjaustyöt
Kotitalousvähennys

Virkkulantie 418, Asema

Puh. 040 521 3401

Voi soittaa myös iltaisin ja lauantaisin!

Ilmalämpöpumput
asennettuna
– myös huolto!
AT TAKA

I
AH
Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 499 €. Kaupan
TAKUU
päälle alan kovin
NN
T
U S T YÖ S
Rahat takaisin -takuu!
Lue lisää: www.coolerykkoset.ﬁ
R

SI

100%

N

E

Ä

AS

Soita: 050 5876 317
CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii
Työnjohtaja Veikka Eskola kertoo liikenteen siirtyvän uusille silloilla juhannusviikolla.

Vesienhoidon verkostotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla vahvistuu - kunnat mukaan toimintaan
Pohjois-Pohjanmaan kunnat
näkevät vesien ja ympäristön tilan parantamisen tärkeänä ja haluavat sitä myös
edistää. Tästä kertoo Pohjois-Pohjanmaan
kuntien
kiinnostus VYYHTI-verkostoon, jossa on mukana 40
prosenttia alueen kunnista
vuosina 2021–2023. Kunnat
osallistuvat myös verkostotoiminnan rahoitukseen.
Pohjois-Pohjanmaan kunnista verkostossa ovat muka-

na Haapajärvi, Haapavesi,
Ii, Liminka, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Reisjärvi, Sievi,
Taivalkoski, Tyrnävä ja Ylivieska.
– Nyt toimintaan mukaan
lähteneet kunnat ovat edelläkävijöiden joukossa. Kunnille on tällä hetkellä tarjolla
erilaisia
rahoituskanavia,
joilla tuetaan eri tavoin
kuntien ympäristön ja vesienhoitoon liittyvää työtä.
VYYHTI-verkostossa muka-

na olevilla kunnilla on hyvät
mahdollisuudet hyödyntää
erilaisia
rahoituskanavia,
muun muassa Kunta-Helmi-ohjelmaa, sekä päästä
mukaan laajempiinkin alan
hankkeisiin, toteaa VYYHTI-verkoston koordinaattori
Riina Rahkila ProAgria Oulusta.
VYYHTI on laaja-alainen,
vesien- ja ympäristönhoidon
konkreettisia toimenpiteitä edistävä sekä paikallisia

kunnostustoimijoita tukeva
verkosto, joka toimii koko
Pohjois-Pohjanmaan
alueella. Verkoston selkäranka, ydinryhmä, muodostuu
keskeisistä vesienhoidon organisaatioista. Verkostossa
on mukana valtakunnallisia
tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiota sekä alueellisia
ja paikallisia toimijoita.
Ydinryhmän
toimijat
osoittavat vahvan sitoutumisensa verkoston toimintaan

kumppanuusasiakirjalla,
joka on juuri uudistettu vuosille 2021–2023. Verkostossa
on aktiivisesti mukana lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto,
joka osallistuu myös toiminnan rahoitukseen.
– VYYHTI-toiminta perustuu Pohjois-Pohjanmaan
vahvaan
verkostoperinteeseen. Välitämme vetovoimaisen elinympäristön
kehittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä sekä tuorein-

ta vesien- ja merenhoitoon
liittyvää tietoa kuntasektorille. Verkostolla vastaamme
ekologisen jälleenrakentamisen haasteeseen ja toteutamme maakuntamme
kehittämisen
tahtotilaa,
maakuntaohjelmaa, sanoo
suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen
Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

ProAgria Oulu tiedotus
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Koronarokotustilanteesta
ajankohtaista Oulunkaarelta

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?
Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi
Siljonkatu 73, 90120 Oulu
henri.kylen@tilintakojat.fi
050 598 0081

Rokotusvuorossa
olevat
kuntalaiset voivat varata rokoteajan nyt itse netistä tai
puhelimitse. Rokotusvuorossa ovat Iissä ovat 16-59-vuotiaat riskiryhmäläiset, kaikki
yli 60-vuotiaat, kuuluivat he
riskiryhmään tai eivät (riittää, että täyttää 60 tänä vuonna) sekä yli 70-vuotiaiden
kanssa asuvat omaishoitajat.
Myös koronatyötä tekevän henkilökunnan sekä
ikäihmisten asumisyksiköiden asukkaiden ja henkilökunnan vahvistusrokotukset
ovat käynnissä. Alle 60-vuotiaiden riskiryhmiin kuulumattomien
kuntalaisten
rokotukset alkavat näillä näkymin alkukesästä.
Vs.
perhekeskuskoordinaattori kannustaa kysymään läheisiltä, ovatko
rokotusasiat tiedossa. Osaa
ikäihmisistä ei ole tavoitettu soittamalla, ja kaikki riskiryhmäläiset taas eivät ole
hoksanneet kuuluvansa riskiryhmään. Nyt myös läheisten aktiivisuus on tärkeää,
jotta kaikki rokotteen haluavat saavat rokotteen, hän toteaa.
Jos vain mahdollista, aika
kannattaa varata netin kautta. Silloin koronarokotepuhelimessa voidaan palvella

niitä asiakkaita, jotka eivät
pysty asioimaan netissä. Vapaita aikoja julkaistaan nettiin aina sen mukaan, kun
tulevat rokotemäärät varmistuvat. Eli joskus voi käydä
niin, että netissä ei ole tarjolla yhtään vapaata aikaa. Silloin kannattaa palata asiaan
parin päivän päästä uudelleen. Nettipalvelun kautta
voi myös perua rokoteaikansa ja varata uuden ajan.
THL:n mukaan AstraZeneca-rokotetta voidaan antaa
turvallisesti yli 65-vuotiaille. THL:n uuden linjauksen
mukaan yli 65-vuotiaat voivat kuitenkin 1. toukokuuta lähtien valita halutessaan
AstraZenecan sijaan muun
rokotteen.
– Toivomme, että kaikille
meidänkin AstraZeneca-rokotteille löytyy ottajat, jotta
rokotteita ei jouduta heittämään hukkaan, Oulunkaaren
terveyspalvelujohtaja,
johtava lääkäri Liisa CajanSuokas kertoo.
– On harmillista, että ihmiset jotenkin pelkäävät
AstraZeneca-rokotetta julkisuudessa esiin nostettujen
muutamien sairastapausten
vuoksi. Kun toisaalta on laskettu, että esimerkiksi autolla matkustaminen ja monien

yleisten lääkkeiden sivuvaikutukset ovat suurempi riski
kuin tuon rokotteen ottaminen, Cajan-Suokas harmittelee.

Kela korvaa
koronarokotusmatkat
Kela
korvaa
koronarokotusmatkat nyt samalla
tavalla kuin muut terveyspalveluihin tehdyt matkat.
Yhdensuuntaisen
matkan
omavastuu on enintään 25
euroa. Ensimmäisen rokotteen on Oulunkaarella saanut tällä hetkellä noin 8900
henkilöä, ja toisenkin rokotteen saaneita on noin 780
henkilöä.
Vs. perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkönen jatkaa rokotuksiin liittyvän
lisähenkilökunnan
rekrytointia kesän rokotuksia varten. Työntekijöitä tarvitaan
tuolloin sekä puhelinpalveluun, ajanvaraustyöhön että
itse rokotustapahtumiin.
Kuntakohtainen
rokotusnumero Iissä on 08 5875
5011, palvelee ma-pe kello
8-9. Rokotuspaikkana on Iin
terveysasema/neuvola, Asematie 169.

Oulunkaari tiedotus

(Työ)elämän mielekkyydestä
On tunnettu tosiasia, että ihminen voi hyvin sekä fyysisesti että psyykkisesti, kun
hän kokee elämänsä arvokkaaksi. Elämän arvokkuuden kokemus puolestaan
tulee siitä, että saa tehdä
mielestään arvokasta työtä
ja saa myös toisilta arvostusta siitä, mitä tekee. Elämän
mielekkyys ei aina kumpua
ansiotyöstä, vaan itsensä voi
tuntea arvostetuksi myös
harrastuksen tai yhdistystoiminnan, mutta myös perheen kautta. Tietysti tämä
kaikki edellyttää, että on
omaksunut ainakin joitain
arvoja, siis asioita, joita pitää itsessään arvokkaina - ei
välineinä jonkin muun asian saavuttamiseksi. Siis tärkeää on, että ihminen voi
kokea elämänsä merkitykselliseksi.
Nyt koronavuoden mittaan on uutisoitu siitä, että
mielenterveysongelmat ovat
lisääntyneet ja ovat nousemassa suurimmaksi syyksi
ennenaikaisille työkyvyttömyyseläkkeille. Ennen kaikkea masennus on yleistyvä
diagnoosi. Miksi ihminen
masentuu?

Masennukseen liittyvät
läheisesti syyllisyyden ja häpeän tunteet. Eksistentialistinen filosofia selittää näiden
tunteiden syntyvän siitä,
että ihmisen elämällä ei itsessään ole mitään annettua
tarkoitusta, vaan ihminen
joutuu valintoja tekemällä itse tekemään elämästään
arvokkaan (tai huonossa tapauksessa arvottoman).
Valintoja on pakko tehdä, vaikka ei haluaisi, koska
elämä luo jatkuvasti eteen
valintatilanteita.
Ihmisen
ahdistuneisuus syntyy siitä,
että valintoja tehdessä ei voi
tietää kaikkia valinnan seurauksia. Mitä sumeammalta
tulevaisuus näyttää ja mitä
absurdimpia valintoja joutuu tekemään, sitä suurempi
on ahdistuneisuuden tunne.
Ja jos ahdistuneisuus jatkuu
pitkään, ihminen kokee häpeää ja syyllisyyttä, ja ennen
pitkää masentuu.
Siis työelämä näyttää ajavan ihmisiä yhä enemmän
tilanteeseen, jossa työntekijä kokee syyllisyyden ja
häpeän tunteita. Jos joutuu syyttään lomautetuksi,
jos joutuu jatkuvasti todis-

telemaan tarpeellisuuttaan
määräaikaisten työsuhteiden jatkamiseksi, jos joutuu
irtisanotuksi
”säästösyistä”, jos urakehitys näyttää
törmäävän huonoon johtamiseen, jos joutuu epärealististen
vaatimusten
kohteeksi, jos epävarmuus
ylipäätään jatkuu vuodesta
toiseen, alkaa työntekijä aivan ymmärrettävästi ahdistua ja saa masennusoireita.
Esimerkiksi julkisen sektorin ulkoistamiset ovat johtaneet edellä kuvaamaani
tilanteeseen varsin usein.
Kun on pitänyt ”säästää”,
on löydetty päättäjien mielestä helppo ratkaisu, joka
kuitenkin on johtanut henkilöstön aseman heikkenemiseen. Jostakinhan se
säästö on pitänyt saada aikaan. Jos työtä tehdään saman verran kuin ennen, on
se tehtävä joko nopeammin
tai pienemmällä palkalla.
Uusi työnantaja joutuu samalla tavalla kuin entinenkin maksamaan hallinnosta
ja työntekijän sivukuluista,
joten ulkoistaminen ei sinällään voi pienentää työstä syntyviä kustannuksia. Ja

julkiselle puolelle jää edelleen tehtävien teettämisestä syntyviä kuluja, esim.
valvonnasta,
hankinnoista yms. Ulkoistamisen helppous on siinä, että silloin ei
tarvitse miettiä, miten esim.
kunta työantajana voisi kehittää omaa toimintaansa
ja luoda parempaa työilmapiiriä ja saada siten aikaan
enemmän vähemmällä.
No, säästöä on ehkä jopa
syntynyt lyhyellä tähtäyksellä, mutta kun työtekijä
sairastuu, kustannukset kaatuvat pitkällä tähtäyksellä
yhteiskunnan maksettaviksi. Työelämän epävarmuus,
tulevaisuuden sumeus ja
kova kilpailu kaikesta on
toki suomalaisen työelämän
yhä yleistyvä piirre muuallakin kuin julkisen sektorin
ammateissa. Yksilökeskeisyys ja monien elämäntapaoppaiden luoma kuva siitä,
että olet itse oman onnesi
seppä, vain lisäävät painetta kattilaan. Mikä siis neuvoksi?
Palaaminen
entiseen,
staattiseen ja yhteisöllisiä arvoja korostavaan elämäntapaan ei ole mahdollista – ja

kannattaa pohtia, onko se arvokonservatiivisuudessaan
edes toivottavaa. Jotenkin
olisi luotava tutkimuksen ja
politiikan kautta uutta ymmärrystä siihen, miten ihminen selviää terveenä
nykyajan kovissa paineissa,
ja toisaalta purettava kovimpia paineita. Yrityselämässä pitäisi kvartaalitalouden
sijaan pystyä näkemää kauemmas ja pystyä luomaan
työntekijöille positiivinen
näkymä
tulevaisuudesta,
vähentämään epävarmuutta. Se on myös yrityksen
etu. Hyvä esimerkki on digitaalisuuden lisääminen:
pahimmillaan se on vain entisen työpaineen päälle tulevaa tekemistä eikä johda
työn tehostumiseen, ellei
oikeasti mietitä sitä, miten
työprosessia pitäisi samalla
uudistaa. Väline ei yksin tuo
tehokkuutta.
Eksistentialistinen filosofia tarjoaa yhden näkökulman masennuksen syntyyn,
mutta ehkä se on osin vanhentunutkin. Uudenlainen
ihmisnäkemys tarjoaa myös
sellaisen näkökulman, että
ihmisen elämä ei ole alun

perin tarkoitukseton, vaan
lajinkehityksen myötä ihminen on perimmältään jo
myötäsyntyisesti sosiaalinen olento, joka arvostaa
yhteisöä ja siinä toisten huomioon ottamista ja empaattisuutta, jotta voisi saada
samaa itselleen. Yhteisöstä
siis haetaan turvaa ja vastavuoroisuudesta arvostusta.
Evoluutiopsykologia on tässä suhteessa mielenkiintoinen tutkimusala. Lopuksi on
kysyttävä, olemmeko unohtamassa tämän ihmisyyden
perusasian.

Teijo Liedes

Teijo Liedes
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA
JALKAHOITOA

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

Kurttilankuja 10, 91100 Ii

renkaat kaikille teille

P. 044 025 5687

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Parturi-kampaamo
Hiusstudio Freesi
Yksilöllistä hiusalan
palvelua ammattitaidolla

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

PERUNKIRJOITUS- YM ASIAKIRJAPALVLUITA

Allan Jokela

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA
Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat, lahjakirjat,
muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.
Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu
Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

TAKSEJA

II:N ALUEEN TAKSIT
UUDESTA TILAUSNUMEROSTA

0100 3020

Kela-tilaukset 0800 93150
Ota taksi - Tilaa otaxi!

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Karin Björnholm,
sairaanhoitaja
Puh. 044 350 6063
Ajanvaraus:
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Nettiajanvaraus:
www.hiusstudiofreesi.fi
Valtarintie 2 T 1, 91100 Ii
P. 044 4914 808
hiusstudiofreesi@gmail.com

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Apunasi hyvän elämän arjessa

Valtarintie 2, Ii

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

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

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Iiläiset haastettiin
kevätsiivoukseen
Iiläiset on haastettu mukaan viikon kestävään kevätsiivoukseen teemalla ”Koko
kylä siistiksi”.
Haastekampanjan ovat ideoineet
Juho ”Salama” Tauriainen, Iin Yrittäjät,
Kunnostamo -Anu Suotula-Teppo ja Iin
Micropolis Oy.
– Haastamme kaikki iiläiset siivoustalkoisiin. Niin yritykset, kuntalaiset,
yhdistykset, yhteisöt -ihan kaikki. Haastekampanja pyörii ajalla 6.-13.5.2021 ja

toimii näin: Kerää pussillinen roskia lähiympäristöstäsi, ja julkaise kuva somessa tunnisteella #siistiii. Haasta mukaan
myös ystäväsi, tuttu yrittäjä tai vaikkapa
jokin Iissä toimiva verkosto. Haastaa saa
useamman toimijankin, Juho Tauriainen
kannustaa kaikkia mukaan. MTR

Kaikki mukaan siivoustalkoisiin! Siisti ympäristö on viihtyisä .

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

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme
juuri sinulle
tai läheisellesi
sopivan palvelukokonaisuuden!

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas
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OYSissa on turvallista asioida

Värkkääkkönää käläkättimiä?
Jukka Ukkolan Oulun murteen uusi sanakirja Ookko nää
opastaa vieraita, kun tuoreiden Nokia-uutisten myötä
on taas ajankohtaista kysyä: Ossaakkonää nouhauta?,
Värkkääkkönää käläkättimiä?, Myökkönää haitekkia?,
Sinnoot näämmä ostanut retliinit kuoret höpöttimmees? tai Alakkonää milijonääriksi?
Ookko nää tarjoaa ulkomaalaisille matkailijoille
Oulu for travellers -oppaan näin:
Good morning; Good afternoon. Moro. I beg your pardon. Tä?
How are you do? Ookko nää pölijä?
Thanks fine. Siinähän tuo mennee niinku jäitä polttelis.
I´ sorry, I don´t understand. Minnoon ihan älliskukkona!
Could you speak morer slowly, please? Elähän käläkätä!
Would you like to have a dinner tonight? Lähekkönää
vähä pämppään.
			* * *
Värikuva mustavalkoisesta kissasta
Saitalan papasta moitti emäntäänsä, kun tämä otatti talon mustavalkoisesta kissasta värivalokuvan. Pappa
oli sittemmin joutunut sairaalaan syötyään punaisia kärpässieniä. Taloon kun oli ostettu sienikirja – mustavalkoisin kuvin!
			
***
Pilkkijän ammattitauti.
Mikä on dementoituneen pilkkijän ammattitauti?
Vastaus: Uistinmenetys.
			
***
Kallen kaviaari.
– Tiedätkö äiti, paljonko mätitahnaa on Kallen kaviaari -tuubissa? poika kysyy.
– No en, äiti vastaa.
– Minäpä tiedän. Minä mittasin keittiössä ja sitä on
yhteensä neljä metriä!
			
***
Henkilökohtainen ongelma.
Jotta viestinnässä ei synny vääriä käsityksiä, on sanojen käyttöä harkittava tarkkaan. Jos puhutaan ns. henkilökohtaisesta ongelmasta, sen ydin ei monestikaan ole
siinä, että henkilö juo kuin sieni vaan siinä, ettei kyseinen henkilö juo samaa nestettä kuin sieni.
Viestintään voi sisältyä hyvinkin hienovaraista tiedottamista. Kerran oli kirkollisissa ilmoituksissa seurakutsu:
”Seurat pidetään sunnuntaina Taavetti Jousiharjun talossa, mutta sateen sattuessa Erkki Luomalan talossa.”
		
***
Rikollisuus loppunut Laihialla.
Hevosmiesten Uusi Iin Uutistoimisto HuTIi kertoo, että
Laihialla on rikollisuus loppunut kokonaan. Syynä on se
talosta taloon kulkenut viesti, että nykyisin vangin on
vankilassa maksettava itse ylöspito ja ruoka.
Martti Kähkönen
tietokirjailija; kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta

Lue
IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Oulun yliopistolliseen sairaalaan on turvallista tulla hoitoon koronatilanteesta
riippumatta. On tärkeää,
ettei esimerkiksi sydän- ja
verisuonisairauksiin tai diabetekseen liittyvää hoidon
tarpeen arviointia ja hoitoa
erikoissairaanhoidossa viivytetä.
Johtajaylilääkäri
Juha
Korpelainen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä muistuttaa, että hoitoon
pitäisi hakeutua koronatilanteesta riippumatta, jotta oireiden taustat saadaan
tutkittua ja tarvittaessa hoito käyntiin mahdollisimman
nopeasti. Näin mahdollinen
sairaus saadaan hallintaan,
ja samalla voidaan välttää
moniin kansansairauksiin
liittyvien liitännäissairauksien puhkeaminen.

Erittäin tärkeää on myös
huolehtiaperussairauksienhoitotasapainosta, tutkimuksista ja vastaanottokäynneistä.
Sairaalassa pidetään huolta,
että potilaiden on turvallista
saapua vastaanotolle ja tutkimuksiin.
Koronaepäilyt, testit ja
koronapotilaiden hoito toteutetaan eristetyissä tiloissa ja muiden potilasryhmien
altistumisriski on erittäin
vähäinen.
– OYS on korona-aikana turvallisin paikka asioida. OYSissa puhtaudenpito
ja hygieniavaatimukset ovat
huippuluokkaa, ja korona
huomioidaan puhtaudenpidossa jokaisena päivänä.
Henkilöstömme on tottunut suojautumaan ja suojaamaan asiakkaita kaikkialla
arjen työssä.

Rokotusten kautta kohti
normaalia
On ymmärrettävää, jos ihmiset arkailevat hakeutua
yliopistosairaalaan tai eivät
ole halunneet rasittaa koronan kuormittamaa hoitohenkilökuntaa. Nyt kun
epidemiatilanne on rauhoittunut, rokotukset etenevät
hyvässä vauhdissa ja maakunnalliset rajoitukset lievenivät, terveydenhuollon
kantokyky on lähes normaali. On silti syytä muistaa,
että riski tautitilanteen pahenemiselle on yhä.
– Toivotaan, että epidemia olisi tältä talvelta Pohjois-Pohjanmaalla ohi. Jos
tauti pysyy hallinnassa, ja
kansalaiset yhä huolehtivat
turvallisuudestaan, terveydenhuollossa pystytään toi-

mimaan normaalisti, toteaa
Korpelainen, joka on myös
maakunnan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja.
Erikoissairaanhoitoon
pääsyyn ei enää tule viiveitä, koska maakunnan terveyskeskuksissa ja etenkin
Oulussa koronavastaanottoihin ja jäljitykseen siirrettyä hoitohenkilöstöä palaa
perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan.
– Lisäksi rokotettujen
joukko kasvaa hyvää tahtia,
ja sekin tuo meitä koko ajan
lähemmäs
normaalimpaa
arkea, Korpelainen muistuttaa.

STT Info

Aallon lumilautailijoille Rukan
SM-kisoista menestystä
Rukalla käytiin 15.-18.4. lumilautailun SM-kisat. Kisaohjelmassa oli Big Air,
Slopestyle sekä Modified
Half pipe. Iiläistä edustusta
oli paikalla myös, kun Aallon
perheen kolme nuorta osallistuivat kaikkiin lajeihin.
17-vuotias Jakkukyläläinen
Roni Aalto voitti Rookie-sarjassa (2003-2005) SM-kultaa
niin Big Airissa kuin Modified Half pipessä. Veljeksistä
nuorempi, 15-vuotias, Roomeo Aalto sijoittui Groms
-sarjassa (2006-2009) SMpronssille niin Big Airissa
kuin Slopestylessä. Perheen
nuorin, myös Groms-sarjassa kisaava 12-vuotias Renee
otti myös mitaleja haltuun;
SM-hopeaa Slopestylessä ja
Modified Half pipessä.
Kaikki perheen lapset
ovat laskeneet laudoilla lähes neljä- vuotiaasta asti.
Roni asuu ja opiskelee Kuusamossa, samalla hän treenaa Vuokatti-Ruka Urheilu
Akatemiassa. Lisäksi Roni
on kuulunut kaksi kautta
Suomen Juniori Maajoukueeseen. He kävivät maaliskuussa Junnu MM-kisoissa
Siperiassa, josta tällä kertaa
hänelle ei tullut menestystä.
Aallon perheellä on kotikeskuksena Iso-Syöte, jossa
perheen nuoremmat laskijat nähdäänkin harjoittelemassa ja laskemassa miltei
joka viikonloppu ja kaikki
lomat. Pojat kuuluvat IsoSyötteen AM-teamiin, jota
valmentaa Mikko Terentjeff.
Roomeo on mukana Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian ja
Suomen Lumilautaliiton järjestämässä yläkoululeirityksessä. Renee on kuluneen

talven aikana treenannut
laskuaan Iso-Syötteellä Veinalotta Vesterisen kanssa.
Kouluilla, Iin Valtarissa sekä
Jakun koululla ollaan harrastukseen oltu myötämielisiä.
Tämä onkin mahdollistanut
osallistumisen harjoitusleireille ja kisamatkoille.
Vaikka kisakausi on tämän kauden osalta ohi
Suomessa, Roni ja Roomeo kävivät huhtikuun
viimeisellä viikolla kisamatkalla Itävallassa, jossa pidettiin World Rookie
Tourin finaalit. Itävallan kisoissa Roni oli slopestylessä parhaana suomalaisena
13. Roomeon osalta kisat peruttiin huonon kelin vuoksi, joten hän ei päässyt omia
taitojaan näyttämään. Renee
käy vielä opettelemassa uusia temppuja Lumilautaliiton
kevätleirille Rukalla. Kesällä
treenataan trampalla, skeitataan ja valmistaudutaan taas
uuteen talvikauteen.

Renee Aalto Slopestyle

Sari Aalto,
kuvat Samu Karvonen

Iiläisen Aallon poikien Ronin,
Roomeon ja Reneen Sm-mitalit.

Roni Aalto Slopestyle

Roomeo Aalto Slopestyle
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IISI-AREENAN JA LIIKUNTASALIEN
KAUDEN 2021-22 VAKIOVUOROJEN HAKU
urheiluseuroille ja yhdistyksille
käynnissä 6.-27.5.2021 klo 18 asti.
Iisi-areenan vuorohaku: iihappens.fi/liikunta/iisi-areena
Liikuntasalien vuorohaku Julius-varauskalenterista:
iihappens.fi –> Tilojen varaus
Lisätiedot: vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki
p.050 3950 392, pekka.suopanki@ii.fi

MAKSUTTOMAT KEHONKOOSTUMUSMITTAUKSET VIIKOLLA 21 (24.5- 28.5)

Raimo Ikosen kännykkäkuva kuvaustilanteesta Simossa.

Huonot naiset -elokuvaa
kuvattiin Kuivaniemelläkin
Ensi vuonna ensi-iltansa
saavaa Huonot naiset -nimistä komediaelokuvaa kuvattiin maalis-huhtikuussa
Meri-Lapissa ja osa kuvauk-

sista toteutettiin myös Kuivaniemellä.
Komedia kertoo uinuvassa lappilaisessa pikkukylässä
vietettävistä

Näyttelijä Jussi Vatasella roolivaatetus päällä kuvassa Raimo Ikosen kanssa.

Elokuvan avustajana toiminut Raimo Ikonen ja näyttelijä Mikko
Penttilä.

häistä. Yllättävät kuokkavieraat sekoittavat hääjuhlienkin kuviot. Elokuvan
näyttelijäkaartissa on paljon
tunnettuja nimiä. Rooleissa
nähdään muun muassa Leea
Klemola, Emma Kilpimaa,
Mikko Penttilä, Jussi Vatanen, Anna Ackerman, Rea
Mauranen, Tiina Pirhonen,
Sinikka Mokkila, Eeva Semerdjiev, Anna-Leena Sipilä
ja Kari Ketonen. Näytelmän
avustajiin puolestaan kuuluivat muun muassa kuivaniemeläiset Raimo Ikonen
ja Maarit Halttu. Huonot
naiset -elokuvan ohjaa Niklas Lindgren esikoispitkänä
elokuvanaan. Sen ovat käsikirjoittaneet Karoliina Lindgren ja Niklas Lindgren.
Kuivaniemen Nuorisoseura ry:n puheenjohtajana
toimiva Raimo Ikonen kertoi elokuvan tuotantoryhmä
tulleen tammikuussa Kuivaniemelle katsomaan kuvauspaikkoja. Kuivaniemen
nuorisoseurantalokin oli ehdolla kuvauspaikaksi, jona
kuitenkin toimi nuorisoseurantaloa lähellä oleva entinen autokorjaamo.
Ikosen esiteltyä mahdollisia kuvauspaikkoja myös
häntä itseään pyydettiin elokuvaan avustajan rooliin.
Paikallisia nuorisoseuralaisia päätyi sittemmin avustajiksi useampiakin niin
Kuivaniemeltä kuin Simostakin. Ikonen oli mukana
elokuvanteossa 11 päivää.
– Edellinen kokemukseni
näyttelijän roolista oli tasan
viidenkymmenen vuoden
takaa. Esitin silloin Heinikosken koulun joulunäytel-

mässä peikko Puksua. Äitini
arveli, että tuleekohan sinusta uusi Aku Korhonen.
Maarit Halttu oli elokuvassa avustajanroolissa kolmena päivänä. Sekä Ikonen
että Halttu kehuvat molemmat kokemustaan elokuvaavustajana.
Koronaturvallisuus oli
koko ajan tärkeällä sijalla.
Kuvauspaikoilla huolehdittiin turvaväleistä ja maskien käyttämisestä. Maskit
otettiin pois vain kuvausten
ajaksi.
– Tunnetut näyttelijät takasivat mielestäni sen, että
elokuvasta tulee suosittu,
arvioi Ikonen
Elokuvan tuottaja Miia
Haavisto kertoo, että Pohjoiselle tarinalle kuvauspaikat Meri-Lapissa, Simossa ja
Kuivaniemellä loivat mainiot puitteet.
– Meidät on otettu täällä lämpimästi vastaan. On
ihanaa tehdä komediaelokuvaa. Naurua ja toivoa
tarvitaan aina. Karoliina ja
Niklas Lindgren ovat kehitelleet käsikirjoitusta pitkään ja se onkin todella
hyvä. On ilo seurata, kun tarina rakentuu näyttelijöiden
ja ryhmän suuren yhteisen
ponnistuksen tuloksena. Oikein odotan, miten yleisö ottaa tämän elokuvan vastaan,
kun sinne asti päästään, Tekele Productionsin Haavisto
kertoo lehdistötiedotteessa.
Elokuvaa aletaan leikkaamaan toukokuun puolivälistä ja komedia nähdään
teattereissa vuonna 2022.

Heimo Turunen

Tänä keväänä kehonkoostumusmittauksiin pääsee
vain ajanvarausten mukaisesti.
Mittausaikoja annetaan viidentoista minuutin välein,
samasta taloudesta tulevat voivat tulla samalla annetulla ajalla. Käytä kasvomaskia tullessasi mittaukseen.
Mittausaikoja voi varata ma 10.5 – 19.5.21
puh. 050 3950391 klo 8.00 – 16.00 arkipäivisin.

Ii / Iisi-Areena (EA-tila)
ma
ti
ke
pe

24.5
25.5
26.5
28.5

klo 13.00 – 20.00
klo 14.00 – 20.00
klo 13.00 – 20.00
klo 9.00 – 14.00

Kuivaniemi / Kuivaniemitalo
to 27.5

klo 14.00 – 20.00

		

Tervetuloa!

Iin
koronarokotukset
Rokotusvuorossa ovat
-16-59-vuotiaat THL:n 1- ja 2-riskiryhmiin
kuuluvat.
-Kaikki yli 60-vuotiaat. Riittää, että täyttää
60 tänä vuonna.
Yli 65-vuotiaiden rokote on AstraZeneca.
Jos haluaa muun rokotteen, valinta täytyy
tehdä jo ajanvarausvaiheessa. Rokotetta ei voi valita enää rokotuspaikalla. Alle
65-vuotiaiden rokote on Comirnaty tai
Moderna.
Jos olet rokotusvuorossa, varaa aika itse:
-Nettiajanvaraus: oulunkaari.com
-Rokotusnumero 08 5875 5011 ma-pe klo 8-9,
10.5. lähtien ma-to klo 8-11, pe 8-9.
Saatat kuulua riskiryhmiin, jos sinulla on
esim. elinsiirto, kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpä, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen
munuais-, maksa- tai keuhkosairaus,
immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito, diabetes, lisämunuaisten vajaatoiminta,
hengitystä haittaava neurologinen sairaus,
downin oireyhtymä, vaikea sydänsairaus,
uniapnea, psykoosisairaus tai sairaalloinen
lihavuus.
Tarkemmat tiedot oulunkaari.com-sivustolta ja rokotusnumerosta.
oulunkaari.com
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ELÄMÄNILOINEN, LUONNONLÄHEINEN JA ELINVOIMAINEN II
Tutustu ehdokkaisiin ja kuntavaaliohjelmaan https://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/

Meidät löydät myös facebookista:
https://www.facebook.com/iinvihreat

IIN VIHREIDEN KUNTAVAALITEESIT

• panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin
• varmistetaan pääsy peruspalveluihin sujuvasti ja
		 matalalla kynnyksellä
• kuntalaiset ovat asiantuntijoita omaa elämää ja
		 ympäristöä koskevissa asioissa
• avoimuus, suvaitsevaisuus ja lähidemokratia lisäävät
		yhdenvertaisuutta
• liikunta, luonto ja kulttuuri takaavat arjen hyvinvoinnin

ELINYMPÄRISTÖMME ON HYVÄN SUUNNITTELUN ARVOINEN
• kaikessa päätöksenteossa huomio ympäristöön
• turvallinen, viihtyisä ja esteetön ympäristö on perusoikeutemme
• lähiliikuntapaikat, yhteiset ranta-alueet sekä luonto- ja
		 kulttuuripolut lisäävät tyytyväisyyttä Iihin
• panostetaan puurakentamiseen sekä kuntakeskuksen alueen
		suunnitteluun
• turvataan yhdyskuntarakennetta sekä rakennusperintöä ja
		kulttuuriympäristöä
• kannatamme vähäpäästöistä liikkumista, uusia kevyen
		 liikenteen ratkaisuja sekä parempia tietoliikenneyhteyksiä
• Iin vesistöjen, metsien ja muiden luontokohteiden
		 monimuotoisuutta tulee vaalia

TULEVAISUUS EDELLYTTÄÄ ROHKEITA TEKOJA
• yhteisöllisyys on voimavaramme
• digitalisaatio avuksi turvaamaan palveluita ja lähidemokratiaa
• kehittämistyössä neuvontaa ja tukea erityisryhmille
• lisätään vaikuttamismahdollisuuksia rohkeilla kokeiluilla
• yhdenvertaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja
		 koulutukseen perustana hyvälle tulevaisuudelle
• varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelusuunnitelman
		 edelleen kehittäminen ja toimeenpano
• nuorille lisää vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa

ELINVOIMA SYNTYY YHTEISTYÖSTÄ JA JUUREVASTA IILÄISESTÄ ELÄMÄSTÄ
• luonnonläheistä elämää turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä
• Iissä on vetovoimaa vastata matkailun kysyntään
• kannatamme luonto- ja kulttuuritapahtumia sekä yhteistyötä niitä
		 järjestävien yritysten ja yhteisöjen kanssa
• investoimme tulevaisuuteen kestävää kehitystä ja kiertotaloutta
		 edistämällä ja tekemällä resurssiviisasta elinkeinopolitiikkaa
• edistämme eri elinkeinoja pitkän tähtäimen maanhankinnan,
		 liikenneratkaisujen, kestävän talouden sekä monipuolisten
		 palveluiden kuten yritysneuvonnan avulla

HYVINVOINTI LUO PERUSTAN HYVÄÄN ELÄMÄÄN

Iin Vihreät
kuntavaaliehdokkaat 2021

Iin Vihreät maksaa mainoksen.

Eija Alaraasakka
Kasvatustieteen maisteri,
väitöstutkija

Heli-Hannele Haapaniemi
ICT-suunnittelija

Mel Jovanen
Yrittäjä

Martti Kaarre
Eläkeläinen

Kaisa Kerätär
Biologi, taideagentti

Johanna Konttila
Filosofian maisteri,
sairaanhoitaja

Aila Paaso (sit.)
Kasvatustieteen tohtori,
ammatinopettaja

Harri Sandgren
Eläkeläinen

Eija Tikkanen (sit.)
Lähihoitaja,
kemian laborantti

Jussi Vilkuna
Filosofian maisteri,
kehittäjäopettaja
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