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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

27.5.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

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

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
kauniit keväiset 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

Merilapin Merilapin 
Munkkitupa KYMunkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut ja voileipäkakut ja 

gluteenittomat tuotteet gluteenittomat tuotteet 
suoraan Oklahomankadun suoraan Oklahomankadun 

leipomolta Kemistä. leipomolta Kemistä. 
Tai tule suoraan ostoksille!Tai tule suoraan ostoksille!

Oklahomankatu 1, 94700 KemiOklahomankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053p. 040 159 6053

munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com

Iistä meidän tuotteet Iistä meidän tuotteet 
löytyy K-Market Iistälöytyy K-Market Iistä

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
Sisältää päästö-

mittaukset

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Katsastus ilman päästömittausta 35€. 
Hinta voimassa toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta.

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

Tervetuloa mukaan kaiken ikäiset  sekä  
aloittelijat,  että aikaisemminkin mukana olleet. 

Tietoa löytyy Iisun nettisivulta www.iisu.fi

rastilippu   Iisun logo 
OP logo , Oulun Osuuspankki

SUUNNISTUSKOULU 
alkaa Iissä  31.5.2021 Illinsaaren hiihtomajalla  klo 18.00
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@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

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.
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HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 16  27.5.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 17
ILMESTYY TO 28.5.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 4.6.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.

Iin seurakunnan diakonia-
työ kutsui seurakuntalaisia 
ja muita asiasta kiinnos-
tuneita kuulemaan Yh-
teisvastuukeräyksen 2021 

Ruustinnan Kahavila avautuu 
kesäkuun alussa

kuulumisia. Yhteisvastuu 
2021 pureutuu ikäihmisten 
taloudelliseen ahdinkoon. 
Eri syistä johtuva köyhyys 
koettelee vanhusväestöä 

Suomessa ja maailmalla. 
Vuoden 2021 Yhteisvastuu-
keräyksen tuotolla autetaan 
taloudellisissa vaikeuksissa 
olevia ikäihmisiä niin Suo-
messa kuin kehittyvien mai-
den kriisialueilla.

Pappilan pihalle ko-
koontuneet saivat kuulla 
Iissä avattavan yhteisvas-
tuukahvilan ”Ruustinnan 
Kahavilan” tukemaan yh-
teisvastuukeräystä.

– Avaamme kesäkuun 
ensimmäisenä päivänä ja pi-
dämme kahvilaan auki joka 
tiistai kesäkuun ajan. Kaik-
ki tapahtuu vapaaehtoi-
suuden hengessä ja tarjolla 
olevat pullat ja muut tuot-
teet leivomme aamulla en-
nen kahavilan avaamista, 
diakonissa Sanna Karppi-
nen kertoi.

Ruustinnan Kahavilan 
tuotteet myydään pappilan 
sisällä ja ne voi nauttia joko 
sisällä tai pappilan pihapii-
rissä.

Korona-aika on ra-

Iin pappilan pihalla juttu luisti ja mehu maistui.

joittanut seurakuntien 
toimintaakin, mutta pikku-
hiljaa toimintoja voidaan 
taas availla. Paikalla olleet 
seurakuntalaiset totesivat-
kin kaivanneensa Ystävän-
kammarin ja Porinapiirin 
tapaamisia. Kokoontumisra-
joitusten vuoksi niitä ei ole 
voitu järjestää.

Yhteislaulujen lomassa 
juttu luisti ja kesäisen läm-
pimässä säässä maistuivat 
niin mehu kuin pienet ma-
keat herkutkin.

– Tienvarsilla ja kauppo-
jen pihoilla olevat maskit 
tuntuivat pahalta matkalla. 
Ne eivät todellakaan kuu-
lu luontoon, yhteisvastuu-
ta tässäkin asiassa toivonut 
Seija Kurttila totesi.

Sanna Karppinen kertoi 
seurakunnan suunnitelmis-
sa olevan järjestää perheta-
paaminen seurakuntatalon 
pihalla 5.6.

– Tapahtuma toteutuu ra-
joitusten sallimissa rajoissa 
säävarauksella. MTR

Kappalainen Pekka Soronen lauloi ja laulatti seurakuntalaisia.

IIN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät 
www.iinseurakunta.fi 
Kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä aikavälillä 21.5.–13.6. koro-
naturvallisuusohjeita ja etäisyyksiä noudattaen.

Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 

 Virkatodistukset eli sukuselvitykset 
 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai 
 1.6.2021 alkaen Oulun aluekeskusrekisteristä 
 p. 08 3161 303.

Varhaisnuorten leirit Karhussa kesällä 2021:
- Varkka1 22.-24.6. v. 2009-2011 syntyneille, hinta 30€
- Varkka2 28.-29.6. v. 2012-2014 syntyneille, hinta 20€
- Varkka3 30.6.-2.7. v. 2007-2008 syntyneille, hinta 30€
Leireillä on mukavaa yhdessä tekemistä, leikkejä, pelejä ja puu-
hailua. Ilmoittautuminen alkaa 10.5. klo 17.00 ja päättyy 6.6. Mu-
kaan leirille mahtuu 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoit-
tautuminen seurakunnan nettisivujen kautta. Lisätietoja www.
iinseurakunta.fi, Nina Peltola nina.peltola@evl.fi, 0405157662.
Messu Su 30.5.2021 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Salattu Ju-
mala, Toimittaa: Mika Pouke, kanttorina: Eija Savolainen, Kolehti: 
Seurakuntaelämän kehittämiseen Hengen uudistus kirkossam-
me ry:n kautta, mm. kirkon tulevaisuutta luotaavan teologisen 
hankkeen kehittämiseksi. Jumalanpalveluksia voi seurata inter-
netin kautta (linkit suoratoistoon ja nettiradioon Iin seurakun-
nan kotisivulla).
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 
787 25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Ruustinnan kahavila Iin Pappilassa Ti 1.6. klo 11:00 - 14:00. 
Pikkuhiiren rastit löytyvät pappilan pihapiiristä (Pappilantie 
16). Voit kiertää rastit oman aikataulun mukaan silloin, kun sinul-
le sopii. Pikkuhiiren rastit on suunnattu lapsille ja perheille. Rasti-
tehtävät vaihtuvat noin kahden viikon välein. Pikkuhiiri ihmette-
lee Jumalan luomista ja pääset tekemään kivoja luontotehtäviä. 
Lähde liikkeelle ulkoilemaan ja tule kiertämään Pikkuhiiren ras-
teja, ihmettelemään Pikkuhiiren kertomuksia ja selvittämään 
hauskoja tehtäviä!
Perhetapahtuma La 5.6. klo 14:00 - 16:00 Iin seurakuntatalon 
pihapiiriin. Tapahtuman ohjelmassa on toimintapisteitä: Säh-
lytutka, ongintaa, puujalat, keppihevosrata, frisbee askartelua, 
onnenpyörä (0,50 € pyöräytys), buffetti / makkaran myyntiä (pie-
ni maksu tuotteista), paloauto paikalla (hälytysvaraus). Tapahtu-
man tuotto yhteisvastuukeräykselle. SÄÄVARAUS. 

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät 
www.iinseurakunta.fi 
Kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä aikavälillä 21.5.–13.6. koro-
naturvallisuusohjeita ja etäisyyksiä noudattaen.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 

 Virkatodistukset eli sukuselvitykset 
 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai 
 1.6.2021 alkaen Oulun aluekeskusrekisteristä 
 p. 08 3161 303.

Sanajumalanpalvelus Su 30.5. klo 12:00 Oijärven kyläkirkossa. 
Pyhäpäivän aihe: Salattu Jumala. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, 
kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Seurakuntaelämän kehittä-
miseen Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta, mm. kirkon 
tulevaisuutta luotaavan teologisen hankkeen kehittämiseksi. 
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 
787 25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Seurakuntakerho Ma 31.5. klo 11:00 Kuivaniemitalolla Majakan 
tiloissa. 
Seurakuntakerho Ti 1.6.2021 11:00 Oijärven kyläkirkolla kahvit-
telun, yhdessäolon ja laulun merkeissä.
Lisätietoja kesäkahvilasta, varhaisnuorten leireistä ja perhe-
tapahtumasta Iin alueen ilmoituksissa.

Herrasmiehelle KIITOKSET avusta!
Kärkkäisen parkkialue ti 18.5.



nomatnomat
--

Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

ilmestyy kesäkuulle saakka
2021 joka viikko torstaisin. 

33

Sivottu ku Sankalaisen 
hevosen jalaka.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

549

RAKENNUSPELLIT IISTÄ 
MITTOJENNE MUKAAN

Virkkulantie 418, Asema
Puh. 040 521 3401

Voi soittaa myös iltaisin ja lauantaisin!

Piipunpellit, ikkunalistat yms.
Myös korjaustyöt
Kotitalous-
vähennysIin kunnan vuoden 2021 

talousarvion alijäämä on 
huomattavan suuri. Talous-
ennuste vuosille 2022 ja 2023 
on myös alijäämäinen. Tä-
män johdosta kunnanval-
tuusto päätti joulukuussa 
2020 talouden tasapainotus-
ohjelman jatkamisesta ja ul-
kopuolisen asiantuntijatahon 
käyttämisestä talouden ter-
vehdyttämisessä. Talouden 
tasapainotusohjelmaa val-
mistelee kunnanhallituksen 
valitsema työryhmä, johon 
kuuluvat Johannes Tuome-
la, Teijo Liedes, Heli-Hanne-
le Haapaniemi, Leena Tiiro, 
Risto Säkkinen, Reijo Kehus, 
Petri Tervonen, Petri Hyvö-
nen, Helka Tapio, Ari Ala-
tossava, Annastiina Junnila 
ja Helena Sipola.

Työryhmä on asettanut 
sopeutustavoitteeksi 3 mil-
joonaa euroa vuosien 2022-
2024 aikana. Sopeutuksessa 
tarkastellaan keinoja tulojen 
lisäämiseksi ja menojen vä-
hentämiseksi.

Ulkopuolisina asiantun-
tijoina FCG:n edustajat Eero 
Laesterä ja Aki Viitasaari 
ovat tehneet kuntakohtaisia 
vertailuja Iin kunnan palve-
luista verrokkikuntiin sekä 
haastatelleet päättäjiä ja vi-
ranhaltijoita.

Tähän saakka tehtyä työ-
tä esiteltiin viime maanan-

Talouden tasapainottaminen edellyttää 
yhtä Iitä yhdellä strategialla

taina talousseminaariin 
kokoontuneelle kunnanval-
tuustolle. Valtuutetuilla oli 
mahdollisuus keskustella ja 
ottaa kantaa asiantuntijoi-
den esityksiin. Asiantunti-
joiden loppuraportti tulee 
kunnanhallituksen käsitte-
lyyn 21.6. ja kunnanvaltuus-
to tekee asiasta päätöksen 
juhannuksen jälkeisessä ko-
kouksessaan.

– Iin tilanne on aika han-
kala, mutta kunnalla on 
edellytykset nousta AAA-
kunnaksi. Se vaatii kunta-
päättäjiltä rohkeutta tehdä 
päätöksiä ja palveluita pi-
tää pystyä muokkaamaan 
tarpeiden mukaiseksi, Eero 
Laesterä totesi ennen talous-
seminaarin alkua.

Hänen mukaansa Ii on 
kuntaliitoksen peruja edel-
leen moninapainen kunta, 
jonka pitää muuntua ”Yh-
deksi kunnaksi, jolla on yksi 
strategia”.

– Kunnallisveroon on 3 
prosenttiyksikön nousu-
paineet, joita soten toteutu-
minen helpottaa hieman ja 
tuulivoiman lisääntyminen 
auttaa. Palvelu- ja henki-
löstörakennetta joudumme 
kuitenkin tarkastelemaan 
kriittisesti kaikilla toimi-
aloilla, hän toteaa.

Verrokkikuntiin verrat-
tuna Iissä on paljon koulu-

ja, mikä lisää kustannuksia.
– Kunnassa on valit-

tu täydellistä haja-asutusta 
suosiva linja, Laesterä tote-
aa.

Elinkeinoihin Iissä pa-
nostetaan puolet enemmän 
kuin verokkikunnissa, joten 
tarkastelussa on myös pa-
nostuksesta saatavan hyö-
dyn riittävyys.

Oulunkaaren toimintaa ja 
tuloksellisuutta Eero Laeste-
rä pitää onnistuneena, vaik-
ka paikalliset kuntapäättäjät 
ovat aika ajoin voineet toi-
minnan kehittämistä jarrut-
taa.

– Talouden kuntoon 
saattaminen on valtuusto-
kauden mittainen urakka. 
Palveluverkosto vaatii myös 
investointeja ja rakenteiden 
muuttamiseen ei kyläpoliti-
kointi sovi.

Kunnan väestömäärien ja 
ikärakenteen tilastot ja en-
nusteet osoittavat väestön 
lisääntyvän Iin Haminassa 
ympäristöineen ja vähene-
vän Kuivaniemen taajamas-
sa ja ympäristössä. Kunnan 
9848 asukkaasta Haminassa 
asuu 7800 ja Olhavassa 283. 
Kuivaniemen taajaman asu-
kasmäärä on 1099.

– Meillä aloittaa koulun 
syksyllä 180 lasta. Näistä 
165 Haminan suuralueella ja 
4 Olhavassa. Kuivaniemen 

alueella koulunsa aloittavia 
on 11. Vastaavasti 65 vuot-
ta täyttää 132 kuntalaista. 
Heistä asuu Haminassa ym-
päristöineen 94, Olhavassa 
7 ja Kuivaniemen taajamas-
sa ja ympäristössä 30. Palve-
luiden tuottaminen näin eri 
suuntiin kehittyvillä kun-
nan osa-alueilla on haas-
teellista, kunnanjohtaja Ari 
Alatossava totesi.

Pienalueittain väestö-
kehitystä tarkasteltaessa, 
nousevat esille väestöään 
lisänneinä alueina vuon-
na 2020 Hamina ja Pohjois-
Ii. Vastaavasti pienoisena 
yllätyksenä väestöään me-
netti viime vuonna myös 
Jakkukylä.  Kunnan asukais-
ta reilut puolet asui vuoden 
lopussa Haminan ja Alaran-
nan alueilla.

Useiden vastaavien talou-
den tervehdyttämisohjelmi-
en laadinnan kokemuksella 
Eero Laesterä näkee Iissä 
olevan hyvät edellytykset 
toteuttamiskelpoisen ohjel-
man laatimiselle.

– Joskus työ voi keskey-
tyä ja joudumme toteamaan, 
ettei löydy tasapainottamis-
kohteita tai poliittista tahtoa 
keinojen toteuttamiseen.  Iis-
sä kohteita löytyy ja uskoak-
seni myös tahtoa talouden 
tervehdyttämiseen. MTR

Eero Laesterä ja Ari Alatossava esittelivät talouden tervehdyttämiskeinoja Iin kunnanvaltuuston talousseminaarissa.

YLEISURHEILUHARJOITUKSET
9-16-vuotiaille ti  ja to  klo 18.00-19.30, 

alkaa 1.6. 2020

YLEISURHEILUKOULU  
Iin Keskuskentällä

6-8-vuotiaille ti ja to klo 18.00 - 19.00, 
alkaa 8.6. 2020

Iin Yritys

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut 
kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

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

Ollinkorven tuulivoima- 
hankkeen yhteysviranomai- 
sena toimiva Pohjois-Pohjan- 
maan ELY-keskus to- 
teaa hankkeen YVA-ar-
viointiselostuksesta an- 
tamassaan perustellussa pää-
telmässä ainoastaan vaih-
toehdon VE2 voivan olla 
jatkosuunnittelun pohjana. 
Tässä vaihtoehdossa tuuli-
voimapuistoon tulisi 15 tuu-
livoimalaa.

Sen sijaan vaihtoehdot 
VE1 (63 voimalaa) ja VE3 (42 
voimalaa) eivät ole ELY-kes-
kuksen lausunnon mukaan 
toteuttamiskelpoisia. 

Jotta vaihtoehtoja VE1 tai 
VE3 voitaisiin pitää maa-
kuntakaavan suunnittelu-
määräysten tarkoittamana 
tapauskohtaisesti harkit-
tuna poikkeamisena maa-
kuntakaavassa esitetystä 
ratkaisusta, tulisi vaihto-
ehtojen VE1 ja VE3 olla 
merkittävästi suppeam-
pia, kriittisiltä vaikutuk-
siltaan vähäisempiä ja 
tukeutua esitettyä enem-
män maakuntakaavassa esi-
tettyyn tv-aluevaraukseen 
tai aluevarauksiin. Tapaus-
kohtaisesti tuulivoimaloi-
den siirtäminen vähemmän 
haitattomaan sijaintiin 
maakuntakaavan tvalueva-
rauksen ulkopuolelle voi pe-
riaatteessa tulla kyseeseen, 
mikäli samalla voidaan var-
mistua siitä, ettei maa-
kuntakaavassa osoitetuille 
tuulivoima-alueille voida 
myöhemminkään toteuttaa 
voimaloita. Arvioinnissa tu-
lee pystyä huomioimaan eri 

Ollinkorven suuri tuulivoimapuisto 
ei toteutune - ELY-keskus 
vain 15 voimalan kannalle

osapuolten asema ml. alu-
een maanomistajat ja muut 
intressitahot. Yhteysviran-
omainen toteaa lisäksi nä-
kemyksenään, että mikäli 
maakuntakaavassa osoitet-
tujen alueiden voimaloita ei 
voida tarkemmassa suunnit-
telussa esille tulleiden asi-
oiden vuoksi toteuttaa tai 
alueille voidaan toteuttaa 
vain osa yleispiirteisemmäs-
sä kaavoituksessa ajatel-
luista voimaloista, tämäkin 
ratkaisu on osa tarkentu-
van suunnittelun periaatet-
ta. Haitallisten vaikutusten 
vuoksi toteutumatta jäävis-
tä alueista ei aiheudu yleis-
tä kompensaatioperiaatetta, 
jonka mukaan vastaava seu-
dullisesti merkittävä tuu-
livoimahanke voitaisiin 
sijoittaa toiseen sijaintiin. 
Vaihtoehtoa VE2 voidaan 
pitää maakuntakaavan mu-
kaisena. Myös tämän vaih-
toehdon osalta arvioinnissa 
todettuja merkittäviä hai-
tallisia vaikutuksia tulee 
jatkosuunnittelussa pystyä 
vähentämään.

Yhteysviranomainen yh-
tyy Pohjois-Pohjanmaan 
liiton käsitykseen siitä, ett-
eivät vaihtoehdot VE1 ja 
VE3 sellaisenaan ole toteu-
tettavissa maakuntakaa-
van keskeisiä ratkaisuja ja 
suunnitteluperiaatteita vaa-
rantamatta. Vaihtoehdoissa 
VE1 ja VE3 hanketta laajen-
netaan käytännössä koko 
maakuntakaavassa osoi-
tettujen alueiden väli-
selle osalle. Muutokset 
maakuntakaavaratkaisuun 

ovat oleellisia siten, ettei 
niitä voida pitää esitetys-
sä laajuudessa Perämeren 
rannikkoaluetta koskevan 
maakuntakaavan yleisen 
tuulivoimarakentamisen 
suunnittelumääräyksen mu-
kaisena tapauskohtaisena 
poikkeamisena maakunta-
kaavassa osoitetuista tuu-
livoimaloiden alueista. 
Tuulivoimarakentaminen 
VE1 ja VE3 mukaisesti lisäi-
si merkittävästi tuulivoima-
rakentamisesta aiheutuvia 
haitallisia yhteisvaikutuk-
sia asutukseen, maisemaan, 
linnustoon ja muuhun ym-
päristöön. Vaikutusten 
arvioinneista saadun käsi-
tyksen mukaan hankkeesta 
aiheutuu sellaisia vaiku-
tuksia muun muassa linnus-
toon, alueen lähiasutukseen 
ja maisemaan sekä kult-
tuuriympäristön arvokkai-
siin kohteisiin, ettei VE1 ja 
VE3 mukaisia ratkaisuja 
voi pitää maakuntakaavan 
ja sen tuulivoimarakenta-
mista koskevan suunnitte-
lumääräyksen mukaisina. 
Hankkeesta on esitetyssä 
laajuudessa tunnistettavis-
sa myös yhteisvaikutuksia 
muiden hankkeiden kans-
sa, mikä korostaa yhteenso-
vittavan yleispiirteisemmän 
suunnittelun tarvetta. Näin 
siitäkin huolimatta, että 
osittain nykyisessä maakun-
takaavassa osoitettujen alu-
eiden osalta on tunnistettu 
haasteita niiden osoittami-
seksi tuulivoimarakentami-
seen. MTR

ELY-keskuksen mukaan Ollinkorven tuulivoimahanketta voidaan jatkosuunnitella vain 15 voima-
lan puistona.

Varaa rokotusaika ensisijaisesti netistä si-
vulta oulunkaari.com, jotta koronapuheli-
met eivät ruuhkaantuisi.

Iissä ovat rokotusvuorossa 16-49-vuo-
tiaat riskiryhmäläiset (joko THL:n mää-
rittämä 1- tai 2-riskiryhmä) sekä kaikki yli 
40-vuotiaat, kuuluivat he riskiryhmään tai 
eivät (riittää, että täyttää 40 tänä vuonna).

Vapaita aikoja julkaistaan nettiajanva-
raukseen aina sen mukaan, kun tulevat ro-
kotemäärät varmistuvat. Eli joskus voi 
käydä niin, että netissä ei ole tarjolla yhtään 
vapaata aikaa. Tuolloin aikaa ei voi varata 
myöskään rokotepuhelimesta, joten asiaan 
kannattaa palata parin päivän päästä uudel-
leen. 

Rokotteita ei saavu päivittäin, ja niil-
lä on rajallinen säilyvyysaika. Siksi emme 
voi suunnitella rokotuspäiviä ja antaa ro-
kotusaikoja viikkojen päähän, vaan elämme 
viikko-kaksi kerrallaan, koronarokotuksia 
järjestävät terveydenhoitajat toteavat.

Nettipalvelun kautta voi myös perua en-
simmäisen rokoteaikansa ja varata uuden 
ajan. Kuntalaisten tarvitsee varata vain en-
simmäinen rokotus, sillä vahvistusrokot-
teen ajan saa ensimmäisessä rokotuksessa.

Rokotteita tulee Oulunkaarelle nyt pal-
jon enemmän kuin alkukeväästä, mutta 
toisaalta osa rokotteista menee vahvistus-
rokotuksiin. Tämän hetken arvion mukaan 
viimeisetkin rokotusryhmät saisivat ensim-
mäiset rokotteensa heinäkuussa. Rokotukset 
etenevät ikäluokka kerrallaan vanhemmista 
nuorempiin, ja tuorein tieto löytyy Oulun-
kaaren Facebook-tililtä ja osoitteesta oulun-
kaari.com.

Itsenäisesti asuvien ikäihmisten tulee nyt 
katsoa huolella, koska se vahvistusaika on-
kaan. Ensimmäisellä rokotuskerralla on an-
nettu mukaan pieni kortti, josta aika näkyy, 

vs. perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkö-
nen muistuttaa.

Alle 65-vuotiaiden rokote on Comerni-
ty tai Moderna. Yli 65-vuotiaiden ensisi-
jainen rokote olisi virallisesti AstraZeneca, 
mutta käytännössä sitä ei ole Oulunkaaren 
alueella halunnut enää liioin kukaan sen jäl-
keen, kun yli 65-vuotiaat saivat ruveta valit-
semaan jonkun toisen rokotteen. Jos on yli 
65-vuotias ja toivoo AstraZeneca-rokotteen, 
aika tulee varata puhelimitse.

Kela korvaa koronarokotusmatkat sa-
malla tavalla kuin muut terveyspalveluihin 
tehdyt matkat. Yhdensuuntaisen matkan 
omavastuu on enintään 25 euroa. Matkat 
korvataan yleensä halvimman matkustusta-
van mukaan. Jos asiakas ei voi terveydenti-
lansa vuoksi käyttää julkisia kulkuneuvoja 
tai niitä ei ole käytettävissä, hän voi saada 
korvauksen taksimatkasta. Tällöin asiak-
kaan pitää tilata taksi alueellisesta tilausnu-
merosta 0800 93 150.

Ensimmäisen rokotteen on Oulunkaarel-
la saanut tällä hetkellä noin 11 300 henkilöä, 
ja toisenkin rokotteen saaneita on noin 1300 
henkilöä. Rokotusmäärien tiedot päivittyvät 
parin päivän viiveellä.

- Oulunkaaren rokotusprosentti on valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti vertailtu-
na erittäin hyvä, terveyspalvelujohtaja Liisa 
Cajan-Suokas iloitsee.

Rokotusnumero Ii on 08 5875 5011 palve-
lee ma-to klo 8-11, pe klo 8-9. Rokotuspaikat 
ovat Iin terveysasema / neuvola, Asematie 
169, Kuivaniemi-talo, Kuivajoentie 12 (Ro-
kotuspäiviä kesäkuun toisella viikolla. Ro-
kotuspiste valittava jo ajanvarausvaiheessa.)

Oulunkaari tiedotus 

PÄIVITTYVÄ KORONAROKOTUSTIEDOTE
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Tornien taisto on BirdLi-
fe Suomen järjestä-
mä leikkimielinen 
kilpailu, jossa lintutornis-
ta pyritään havaitsemaan 
mahdollisimman monta 
lintulajia kahdeksassa tun-
nissa. Samalla tehdään lin-
tuharrastusta tunnetuksi ja 

Patakarissa bongattiin, vaikka Tornien taisto siirtyi
osallistumismaksuilla ke-
rätään varoja linnuston-
suojeluun. Tornien taisto 
järjestetään vuosittain tou-
kokuun alussa, ja siihen voi 
osallistua kuka tahansa.

Tänä vuonna Tornien 
taistoa ei järjestetä yhä pa-
hentuneen koronaepidemia-

Pauli Jussila, Jukka Sassi ja Ilkka Kärkkäinen kertoivat pitävänsä kuntoa yllä, vaikka Tornien taistoa 
ei tänä vuonna järjestettykään.

Patakarin lintutornista avautuvat näkymät Kantolanlahdelle ja päivän aikana havaittiin 64 lintulajia.

Taivaanvuohi. Kuva Jukka Sassi. Mehiäishaukka. Kuva Jukka Sassi.

tilanteen vuoksi. Seuraavan 
kerran torneissa kisataan ke-
väällä 2022.

Hiastinhaaran lintu-
tornissa Patakarissa lin-
tuja ja kevään etenemistä 
kuitenkin tarkkailtiin epävi-
rallisella joukkueella. Jouk-
kueeseen kuluivat Pauli 

Jussila, Jukka Sassi ja Ilkka 
Kärkkäinen.

– Myöhässä oleva kevät 
sekä kylmä sateinen/pilvi-
nen sää vaikuttivat havait-
tuun lajimäärään, mutta 
saimme tulokseksi 64 lintu-
lajia. Hiukan jos olisimme 
voineet vaikuttaa lintujen 

lentorataan, 70 lajia olisi ol-
lut lähellä, kun muutama 
vahva epäily jätettiin laske-
matta. Mukavana yllätykse-
nä kaakkuri lensi huudellen 
yli. Myös kaksi haarapääs-
kyä lensi päättäväisenä kohti 
pohjoista, vaikka hyönteis-
syöjille ei kovin paljon vielä 

ilmassa ole ruokaa, miehet 
kertoivat.

Ensi vuonna he aikovat 
laittaa kaiken peliin, toivo-
en Tornien taiston toteutu-
van. MTR

Pajusirkku. Kuva Jukka Sassi.
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Kuntavaaliehdokkaat    Iissä

Kuntavaalit 13.6.2021 • www.keskusta.fi
Ennakkoäänestys kotimaassa 26. 5 – 8.6.  ja ulkomailla 2. – 5.6.2021

Alaraasakka Aili-Marja Alaraasakka Eero Huotari Noora Häkkilä Taina

Jyrkäs Mervi Kaisto Hannu Kaleva Oili Kehus Reijo

Nevalainen Pekka Nevatalo Satu Orajärvi Taisto Paakkola Minna

Sassi Satu Södo Kati Södo Veikko Tapio Helka

varhaiskasvatusopettaja, eläkeläinen metsätalousinsinööri, eläkeläinen yrityskehittäjä yrittäjä

merkonomi, lähihoitaja agrologi, aluepäällikkö suuhygienisti, opiskelija prosessinhoitaja, tukiasematestaaja

vastaava lastenhoitaja opiskelija eläkeläinen projektipäällikkö

sosionomi hoitaja yrittäjä taloussihteeri

12 13 14 15

20 21 22 23

28 29 30 31

36 37 38 39
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Kuntavaaliehdokkaat    Iissä

Jokela Jari-Jukka Junes Arto Jussila Jukka Jutila Mika

Klasila Pirjo Koskela Pekka Kärki Jarkko Matikainen Anne

Paakkola Simo Pakonen Ilkka Pyörälä Juuso Sanaksenaho Harri

Tuomela Johannes Valaja Sanna Varanka Sirpa Ylitalo Matti

https://keskusta.fi/pohjois-pohjanmaa/ii/
www.facebook.com/IinKeskusta/

rehtori, luokanopettaja linjanvetäjä maanrakennusmies yhdyskuntatekniikan insinööri

maatalousyrittäjä lehtori, eläkeläinen opiskelija (AMK), lihanleikkaaja työterveyshoitaja, HTM

kauppatieteiden maisteri maanviljelijä, yrittäjä prosessitekniikan opiskelija metsätilallinen

ekonomi, rakennusinsinööri sairaanhoitaja luokanopettaja maanviljelijä, eläkeläinen

16 17 18 19

24 25 26 27

32 33 34 35

40 41 42 43
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Kaiken säästämisestä ja ta-
louden tasapainottamisesta 
käydyn keskustelun lomas-
sa unohtuu helposti kaikki 
se hyvä, mitä Iissä on vii-
meisten vuosien aikana ta-
pahtunut. Uusia kouluja 
on rakennettu Alarannalle, 
Ojakylään ja Pohjois-Iihin 
ja uusi hulppea liikunta-
halli Haminaan. Illinsaaren 
frisbeegolfrata on kovalla 
käytöllä, samoin Tikkamä-
ki laavuineen ja kuntopor-
taineen. Etenkin lasten ja 
perheiden palveluihin sekä 
liikunta- ja harrastuspaik-
koihin on satsattu paljon. 
Tämä on ollut järkevää ja 
tämänkaltaisista investoin-
neista päättäminen on päät-
täjillekin mieluista puuhaa.

Vähemmän mieluista ja 
huomattavasti vaikeampaa 
on ollut löytää säästökohtei-
ta kunnan rahakirstun poh-
jan pilkistäessä. Vaikeiden 
päätösten tarve ei kuiten-
kaan poistu odottelemalla ja 
elokuussa työnsä aloittava 
uusi kunnanvaltuusto saa 
pähkäiltäväkseen tukun ta-
louden tasapainottamistoi-
mia. Jatkuva puhe rahasta 
ja taloudesta voi tuntua tyl-
sältä ja kylmältä, mutta il-
man kestävää taloutta ei ole 
mahdollista huolehtia laa-
dukkaista palveluista ja tar-
vittavista investoinneista. 

Talouden tasapainotus 
pitää pystyä tekemään hei-
kentämättä kunnan elin-
voimaa ja houkuttelevuutta 
asuinpaikkana. Yrittäjyyt-
tä tukevat ratkaisut sekä 
lapsiperheiden palveluihin 
panostaminen ovat tässä 
keskeisessä roolissa. Mitään 
yhtä pelastavaa keinoa ta-
louden oikaisemiseksi ei ole, 
vaan hankala taloustilanne 

Rohkeutta välttämättömiin 
päätöksiin

vaatii monenlaisia korjaus-
liikkeitä. 

Talouden sopeutuskei-
no numero yksi ei saa kui-
tenkaan olla kuntalaisten 
kukkarolla käyminen. Työn 
verotus on Suomessa jo ta-
pissa eikä sitä voi enää kiris-
tää. Siksi kunnallisveroa ei 
pidä nostaa tulevan valtuus-
tokauden aikana. Sen si-
jaan palveluja on pystyttävä 
tuottamaan fiksummin ja te-
hokkaammin. Palveluverk-
koa tulee tarkastella niin, 
että palveluita tarjotaan 
kustannustehokkaasti siel-
lä, missä niille on käyttäjiä. 
Kunnan palveluverkko on 
nykyisellään melko laaja, ja 
tiivistämisen varaa löytyy. 

Uusien asukkaiden hou-
kuttelemiseksi tarvitaan mo-
nipuolista asuntotarjontaa 
- vuokra-asuntoja, omako-
titalotontteja sekä asuntoja 
palveluiden läheisyydestä. 
Kunnantalon paikka sopii 
hyvin asuinrakentamiseen 
ja siihen tarkoitukseen se 
kannattaisi myös hyödyn-
tää. Rakentaminen on mah-
dollista toteuttaa niin, että 
myös paikan maisema-arvo 
ja mahdollisuus jokirannan 
virkistyskäyttöön säilyvät.

Säästöjä on yritetty löy-
tää nyt jo parin vuoden ajan 
ilman merkittäviä tuloksia, 
eikä aikaa ole enää hukat-
tavaksi. Kunnan taloudelli-
sen tilanteen parantaminen 
vaatii uudelta valtuustol-
ta rohkeita ja määrätietoisia 
päätöksiä. 

Jussi Kurttila, 
Petri Tervonen
Kuntavaaliehdokkaat, 
Ii Kokoomus

Jussi Kurttila Petri Tervonen

Tiedot uusista ylioppilais-
ta julkistettiin tiistaina 18.5. 
Kevään aikana ylioppilaita 
voi valmistua vielä lisää, kun 
kursseja saadaan suoritettu. 
Ohessa tällä hetkellä tiedossa 
olevat uudet ylioppilaat Iin lu-
kiosta. IiSanomat onnittelee.

 Aalto Sami, Ala-Nikula 

Kevään uusia ylioppilaita Iin lukiosta
Aukusti, Anttila Heli, Eriks-
son Kasper, Holmi Susan, 
Hosionaho Emmi, Kaakinen 
Elle-Rosanna, Klaavuniemi 
Jenni, Kurkela Jenna, Kyrö-
läinen Eetu, Kärkkäinen Voit-
to, Käyrä Joona, Laajoki 
Hanna-Katariina, Lappalai-
nen Sofia, Lauhikari Tilda, Lo-

hilahti Paulus, Loukusa Aada, 
Loukusa Iina, Mattila Atte, 
Mäkelä Arttu. Nauha Iida, 
Neuvonen Anniina, Neva-
lainen Valtteri, Niemelä Kai-
sa, Niskala Jemina, Niskanen 
Elias, Niskasaari Leena, Ny-
backa Aatu, Paukkeri Tuo-
mas, Pitkänen Miika, Pivelin 

Alissa, Raappana Susanne 
Räihä Aleksi, Saarikoski Ee-
meli, Sankala Silja, Simonen 
Tuukka, Suomela Saara, Suu-
tari Kiia-Sofia, Suvanne Otto, 
Tapio Sofia, Tiiro Sallamari, 
Timoniemi Roosa, Tornberg 
Veikka, Wiik Antti, Yli-Tokola 
Inka, Yli-Tokola Roope. MTR

Onnea ja menestystä Onnea ja menestystä 
 uusille ylioppilaille! uusille ylioppilaille!
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Pohjois-Iissä sijaitseva pie-
ni joogastudio Yogaii toi-
vottaa kaikki tervetulleiksi 
tutustumaan joogaan ja sen 
mahdollisuuksiin fyysisen 
ja henkisen hyvinvoinnin 
edistäjänä. Vanhaan navet-
taan kunnostetut tilat luovat 
osaltaan rauhoittavaa tun-
nelmaa ja oivallisen ympä-
ristön tunneille.

-Yogaiin myötä toteutui 
unelmani omasta joogastu-
diosta, vuodesta 2001 joo-
gaa harrastanut Petra Niemi 
kertoo.

Hän on asunut pitkään 
ulkomailla ja kouluttautu-
nut joogaopettajaksi Inter-
national Yoga Academyssa 
Hong Kongissa ja opettanut 
joogaa aikuisille ja lapsille 
vuodesta 2014 alkaen.

– Olen suorittanut RYT-
200 joogaopettajakoulutuk-
sen lisäksi Advanced Hatha 
Yoga Teacher koulutuksen 
Master Yogananthin johdol-
la (300 h) sekä 300 h joogate-
rapiaopinnot. Tämän lisäksi 
olen pätevöitynyt lasten joo-
gaohjaajaksi (CYT-100). Pa-
lasin Suomeen 9 ulkomailla 
vietetyn vuoden jälkeen 
vuonna 2019.

Joogan Petra toteaa kuu-
luvan kaikille.

– Hengitys on tärkein 
osa harjoitusta, jonka avulla 
pystyy löytämään läsnäolon 
hetkeen sekä pysähtymään 
ja kuuntelemaan omaa ke-
hoaan. Haluan Yogaiin 
muodostuvan paikaksi, joka 

Jooga tuo tasapainoa elämään
on kaikille avoin ja jonne on 
helppo tulla.

Toukokuun ajan hän 
pitää ”tutustu joogaan” 
kurssia, joka antaa mah-
dollisuuden aloittaa uusi 
harrastus matalalla kynnyk-
sellä. Aiempaa kokemusta 
joogaan ei tarvita.

– Toistaiseksi otan stu-
diolle vain 7 asiakasta 
kerrallaan tunneille. Studio-
ryhmä tuli nopeasti täyteen, 
mutta etäyhteydellä tunnille 
voivat osallistua studioryh-
män ulkopuolelle jääneet. 
Seuraava lyhytkurssi järjes-
tetään elokuun lopulla.

Kesäaikana Yogaiin pi-
hapiirissä järjestetään pi-
hajoogaa. Yoagaii järjestää 
myös joogatreenipäiviä, jol-
loin tarjolla on kasvislounas 
ja lopuksi rentoudutaan pi-
hasaunan lämmössä ja pal-
jussa.

Petra kertoo tehneensä 
yhteistyötä lähellä sijaitse-
van Akolan kartanon kans-
sa, jossa vierailleille hän on 
käynyt pitämässä joogatun-
teja.

– Ne ovat olleet mukavia 
hetkiä, eikä työ ole tuntunut 
työltä. Jooga on elämäntapa, 
jota toivon voivani jatkaa ja 
jakaa muille mahdollisim-
man kauan. Jooga soveltuu 
erinomaisesti myös ikäänty-
neille ja sen avulla moni on 
löytänyt uudelleen kehonsa 
liikkuvuuden ja mielen tasa-
painon. MTR

Petra Niemi Yogaiin viihtyisässä joogastudiossa, jonne hän toi-
vottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan joogan mahdollisuuk-
siin elämän tasapainottajana.

Pohjois-Pohjanmaan Liikun-
ta ja Urheilu ry:n yhdessä 
Yhdistyksistä hyvinvointia-
hankkeen kanssa järjestämä 
(lii)kuntavaalipaneelisar-
ja alkoi Iistä 18.5. Paneeliin 
oli kutsuttu edustus kaikista 
Iin kunnanvaltuustossa täl-
lä hetkellä mukana olevista 
puolueista. Puheenjohtajana 
toiminut PoPLin aluejohtaja 
Esko Hassinen totesi kysees-
sä olevan ensimmäinen ker-
ta, jolloin kuntavaalipaneeli 
toteutetaan etäyhteyksin. Iin 
panelistit olivat kuntavaa-
liehdokkaat Heli-Hannele 
Haapaniemi (vihr.), Seppo 
Keltamäki (sd.), Jari-Jukka 
Jokela (kesk.), Petri Hyvönen 
(ps.), Johanna Jakku-Hiivala 
(vas.) ja Jussi Kurttila (kok.)

Liikkumattomuuden to-
dettiin tulevan yhteiskun-
nalle kalliiksi ja iiläisten 
liikkumattomuuden hinnan 
olevan yhteiskunnalle lä-
hes 10 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Huomattava osa tästä 
koskettaa myös kunnan me-
noja.

Kuntien lakisääteisiin 
tehtäviin kuuluvan hyvin-
voinnin ja terveyden edistä-
misen tavoitteena on lisätä 
kuntalaisten hyvinvointia, 

Liikkumattomuudesta iso lasku Iille

terveyttä ja toimintakykyä. 
Tavoitteena on lisäksi ehkäis-
tä sairauksia ja syrjäytymistä 
sekä vahvistaa osallisuutta.

Liikunnan todettiin ole-
van keskeinen ratkaisu näi-
hin kaikkiin ja sen asemaan 
kunnan hyvinvointityössä 
tulee vahvistaa.

Leppoisassa hengessä su-
juneessa keskustelussa pane-
listit pohtivat keinoja lisätä 
eri-ikäisten liikuntaa sekä lii-
kunnan asemaan kunnan 
strategiatyössä. Myös liikun-
tapaikkaverkoston tilasta ja 
kehittämistarpeista vaihdet-
tiin illan aikana ajatuksia. 
Yleisöllä oli mahdollisuus 
esittää kysymyksiä panelis-
teille ja etenkin uimahallin ja 
jäähallin rakentamisaikatau-
lut kiinnostivat yleisöä.

Iissä todettiin asuvan 
enemmän nuoria kuin van-
huksia, mikä on positiivinen 
seikka. Ongelmaksi lasten ja 
nuorten suhteen on noussut 
liikunnan määrän vähene-
minen ja ylipainon lisäänty-
minen.

– Monet lapset liikkuvat 
entistä enemmän, mutta yhä 
suurempi määrä liikkuu tosi 
vähän tai ei ollenkaan. Juu-
ri heidät tulisi saada liikun-

nan pariin ja siinä koulujen 
liikuntatuntien lisääminen 
olisi yksi ratkaisu, koska 
koululiikunta tavoittaa koko 
ikäryhmän, Jussi Kurttila 
pohdiskeli.

Johanna Jakku-Hiivala 
puolestaan toivoo liikuntaan 
enemmän ”hötsää” ja vä-
hemmän tavoitteellisuutta.

– Liian tavoitteellinen lii-
kunta karkottaa monet lii-
kunnasta murrosiässä.

Seppo Keltamäki toi esille 
vanhempien esimerkin las-
ten liikkumiselle.

– Jos vanhemmat eivät 
liiku tai asenne on jopa lii-
kuntavastainen, liikkumatto-
muus periytyy.

Jari-Jukka Jokela painotti 
urheiluseurojen ja järjestöjen 
merkitystä myös muun kuin 
kilpaurheilun edistäjänä.

– Ollessani Iin Urhei-
lijoiden puheenjohtaja, 
painotimme liikunnan tärke-
yttä myös kilpaurheilun ul-
kopuolella. Tällä hetkellä on 
ilo seurata vaikkapa IiVol-
leyn aktiivista toimintaa ja 
nuorten touhuja pallon kans-
sa, hän totesi.

Heli-Hannele Haapanie-
men mielestä tarvitaan kivo-
ja paikkoja, jossa on mukava 

liikkua.
– Pokemon sai nuoret liik-

keelle muutama vuosi sitten 
ja on hyvä esimerkki uu-
denlaisesta digitalisaation 
mahdollistamasta liikkumis-
kulttuurista.

Petri Hyvönen muistutti 
varusteiden ja harrastusmak-
sujen nousevan monella har-
rastamisen esteeksi.

-Liikkuminen vähenee 
myös siksi, että roikutaan lii-
kaa digilaitteilla.

Ikäihmisten liikkumisen 
edistämisessä kaikki painot-
tivat esteettömyyttä ja lii-
kuntaneuvonnan tärkeyttä.

– Iin liikuntaneuvona on-
kin uraauurtavaa, panelistit 
totesivat.

Eri järjestöjen roolia ikäih-
misten liikuttajina korostet-
tiin ja Iissä todettiin olevan 
monia aktiivisia eläkeläisjär-
jestöjä, jotka liikuttavat jäse-
niään monin tavoin.

Liikuntapaikkoihin halu-
taan panostusta

Uimahallin ja jäähallin 
rakentamisen osalta kaik-
ki muut olivat sillä kannal-
la, ettei kunnalla seuraavan 
valtuustokauden aikana ole 
varaa hankkeita edistää, pait-
si Seppo Keltamäki.

– Uimahallin rakentami-
nen tulee saada suunnitte-
lun osalta alulle 2-3 vuoden 
kuluttua, kertoi Seppo kan-
tanaan.

Hiihtomajan ja ympäröi-
vän alueen kunnostamista 
Illinsaaressa kaikki kannat-
tivat ja pitivät seuraavien 
vuosien tärkeimpänä liikun-
tarakentamisen hankkeena. 
Tässäkin asiassa Seppo Kela-
mäellä oli toiveena muita no-
peampi aikataulu.

– Käytän paljon Illinsaa-
ren kuntorataa ja sen poh-
jan kuntoon saaminen tulee 
tapahtua jo tämän kesän ai-
kana. Pohja on vaarallinen 
kivien ja kantojen noustua 
esille. Samoin ympäröivää 
puustoa on karsittava, hän 
totesi. MTR

Kaikki panelistit ja yleisö osallistuivat keskusteluun etäyhteyksin. Esko Hassinen johtamassa panee-
lissa keskustelivat Jussi Kurttila, Jari-Jukka Jokela (Ylärivi) sekä alarivin Johanna Jakku-Hiivala, Heli-
Hannele Haapaniemi ja Petri Hyvönen. Kuvasta puuttuva Seppo Keltamäki osallistui keskusteluun 
ääniyhteyden kautta.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n keskeiset vaaliteemat esiteltiin panelisteille ja keskustelua seuranneille kuntalaisille.
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Oulunkaaren palvelutuotan-
tolautakunta päätti torstain 
20.5. kokouksessaan jatkaa 
Kuivaniemen terveysaseman 
sulkua elokuun loppuun 
saakka. Kuivaniemen terve-
ysasema on ollut perintei-
sesti kesäisin kiinni, ja tänä 
kesänä syynä on myös koro-
natilanne.

Terveysasema on ol-
lut suljettuna viime vuoden 
maaliskuusta lähtien, jotta 
pandemian aikana on kyet-
ty turvaamaan muun mu-
assa henkilöstön riittävyys. 

Kuivaniemen terveysasema kiinni elokuun loppuun

Joki on Iin sydän, sen jokinä-
kymät sielunmaisemamme. 

Uusi iiläinen asukas kir-
jastoon mennessään jää ihai-
lemaan kaunista maisemaa, 
joka avautuu kirkkorantaan, 
alas joelle. Hän kertoo, että 
muutti juuri Iihin ja jokimai-
sema oli yksi syy, miksi tuli 
tänne. Lasten telmiessä leik-
kipuistossa voi rauhassa seu-
rata mitä joella tapahtuu, 
puoliso uistelee joella iltai-
sin. 

Kerron hänelle, että olen 
paljasjalkainen iiläinen, ku-
vasin 60-luvulla laatikkoka-
merallani vapaana virtaavaa 
jokea ja kirjoitin tarinoita jo-
kivarren ihmisten elämästä 
kirjoihini, jotka voit lainata 
kirjastosta. Hän on kiinnos-
tunut.

Keskustelumme siirtyy Ii-
Sanomissa olevaan kuulu-
tukseen Iin kirkonseudun 
asemakaavamuutokseen 
korttelissa 23, johon suun-
nitellaan rakennettavaksi 
kerrostaloja. Hän on asiasta 
hyvin järkyttynyt ja sanoo, 
että ranta on liian arvokas 
perintökohde kerrostalora-
kentamiseen. Olen samaa 
mieltä hänen kanssaan.

 Kerron hänelle, että 
olemme tehneet kuntalais-
aloitteen ja keräämme par-
haillaan allekirjoituksia 
siihen.  Kunnanviraston ja 
Nätteporin alue on säilytet-
tävä hallinto- ja virastora-
kennusten korttelialueena, 
sekä puisto- ja venesatama-
alueena tarvittavine palve-
luineen.

Kirkonseutu ja sen ran-
ta-alue kuuluvat olen-

Iin kirkonrannan rakennukset ja perinnemaisema tulisi säilyttää kaikille kuntalaisille

naisena osana Vanhan 
Haminan valtakunnallises-
ti historialliseen, arvokkaa-
seen kokonaisuuteen. Alue 
on iiläisten ikiaikainen ta-
paamis- ja markkina-alue Ii-
joen varrella ja on sitä mitä 
suuremmassa määrin myös 
tänä päivänä. Tämä alue 
kuuluu kulttuuriympäristö-
nä ja luonnon perintökohtee-
na kokonaisuuteen, joka on 
meidän velvollisuutemme 
siirtää sellaisenaan tuleville 
sukupolville.

Korttelissa olevat ar-
vokkaat rakennukset, kun-
nanvirasto ja Nättepori 
sulautuvat ympäristöön-
sä ja jättävät kauniin joki-
maiseman näkyviin. Tämä 
kohde tulisi saneerata niin, 
että alueen ilme ei muuttui-
si, jättämällä rakennuksen 
julkisivut ennalleen ja sa-
neeraamalla käyttökelvotto-
mat osat, niin kuin nykyään 
tehdään arvokkaissa raken-
nuksissa. Rakennuksiin si-
joitettaisiin kirjasto ja Iin 
kulttuurikeskus, johon kun-
nan virastotkin mahtuisivat, 
näin löytäisimme kunnan 
palvelut samasta paikasta ja 
saisimme kaikki nauttia kau-
niista jokimaisemastamme.

Suunnitelmaan kuuluu 
purkaa arvokkaat raken-
nukset ja rakentaa alueelle 
kerrostaloja, jossa olisi sekä 
asuinhuoneistoja että kun-
nan vuokraamia tiloja, toisin 
kuin Iin kuntastrategiassa on 
päätetty. Sen mukaan alue 
kuuluu kuntalaisille kulttuu-
ri- ja virkistysalueena, jos-
sa he voivat vapaasti kulkea 
rantaan ja joen rantatiellä. Iin 

rannat tunnetaan valtakun-
nallisesti ja kävijät pääsevät 
siitä nauttimaan. 

Korttelin lounaissivuun 
on jo rakennettu yksi kerros-
talo, jollaisia myös nousisi 
tähän kortteliin. Nykytilanne 
antaa jo selkeän kuvan mitä 
tällaisesta rakentamisesta 
seuraa. Uuden kerrostalon 
kohdalle on rakennettu tien-
suuntaisesti autokatos, jonka 
takaa kulkija näkee jokimai-
seman sijasta vain punaista 
lankkuseinää. Jos asemakaa-
vamuutos toteutuisi, lankku-
tunneli jatkuisi mahdollisesti 
korttelin 23 yli seurakuntata-
lolle saakka.

Kerrostalorakentamisel-
le on asemakaavassa varattu 
muualta useampia tontteja, 
johon rakentamalla asuin-
kerrostalon asukkaat saisivat 
jokinäkymänsä ja omat rau-
halliset pihansa ja kuntalai-
set saisivat pitää perinteisen, 
arvokkaan kirkonrantansa.

Kuntalaisaloitteen Iin 
kirkonrannan rakennus-
ten ja perinnemaiseman 
säilyttämiseksi on avattu. 
Aloitteeseen voi osallistua 
sähköisesti ”Iin kunta kun-
talaisaloitteet”.

Marja-Leena Pernu

Marja-Leena Pernu on julkaissut kirjan, ”Oodi kahdelle saarelle 
ja kolmelle koskelle”, joka kuvaa vapaata Iijokea ja lasten kirjan” 
Kun mummu oli pieni tyttö”, se kertoo lasten leikeistä Raasakan 
kylässä Iijoen varrella.

Sanna Koiviston uittopatsas ja osa kirkonrannan jäistä va-
pautuvaa jokimaisemaa.

Vasemmalla uusi kerrostalo ja autokatos, oikealla kunnanvirasto.

Taidekeskus Kulttuuri-
Kauppilan kesänäyttely 
2021 Etäisyyksiä on kuvatai-
teilija Tuomo Kangasmaan 
koostama näyttelykokonai-
suus aineistosta, joka on 
syntynyt hänen työskennel-
lessään Lähde! –hankkeissa 
Iissä ja Utajärvellä vuosi-
na 2019–2021. Osa näytte-
lyn teoksista dokumentoi 
IiPajan ja Utajärven Toi-
mintakeskuksen asiakkai-
den omatoimisia taiteellisia 
tuotoksia, ja osa teoksista 
on syntynyt ryhmäprosessin 
tuloksena. Kangasmaa on 
koonnut näyttelyyn muun 
muassa piirustuksia, valo-
kuvia ja äänitallenteita. 

Oulussa asuva, media-
taiteen välineitä käyttävä 
kuvataiteilija Tuomo Kan-
gasmaa työskenteli Oulun-
kaaren kuntayhtymän ja Iin 
kunnan yhteisessä Lähde! 
Taiteesta voimaa arkeen –
hankkeessa sosiaalisen tai-
teen residenssijaksolla 
Utajärvellä mielenterveys-
kuntoutujien ja kehitysvam-
maisten päivätoiminnassa 
keväällä 2019 kahden kuu-
kauden ajan. Vuosina 
2020–2021 Kangasmaa on 
työskennellyt Taidekummi-
na Lähde! Taiteesta osalli-
suutta –hankkeessa muun 
muassa työttömien nuorten 
kanssa Oulunkaaren ja kun-
tien toimipisteissä. 

Kangasmaan lähtökohta-
na työskentelyyn on ollut, 
että mikä tahansa toiminta 

Etäisyyksiä – Lähde! 
-hankkeen osallistujien 
taidetta Kulttuuri-
Kauppilassa kesällä 2021

ja tekniikka voi olla taiteel-
lisen ilmaisun lähtökohta-
na. Taiteen sanotaan olevan 
prosessissa silloin, kun osa-
set eivät ole vielä muotou-
tuneet kokonaisuudeksi. 
Tuo muotoutumisen vaihe 
on kiinnostava ja usein ko-
kemuksellisin osa taiteen 
tekemistä. Kangasmaa on 
pohtinut osallistujien kanssa 
muun muassa polkupyöräi-
lyn ja kierrätyksen taiteelli-
sia mahdollisuuksia. Tällä 
he ovat halunneet kiinnittää 
huomion siihen, että taide ei 
ole arjesta irrallinen ilmiö. 

”Olemme pyrkineet saa-
maan etäisyyttä arkisiin 
asioihin tuomalla niitä tai-
teen piiriin ja siten näke-
mään ne uudesti. Etäisyys 
on mahdollistanut asioiden 
tarkemman tutkimisen’’, 
Kangasmaa kertoo. ’’Vaih-
taessamme katseluetäisyyt-
tä tutkittavaan kohteeseen 
tarkennamme huomiomme 
joko kohteen yksityiskohtiin 
tai kokonaisuuteen. Ymmär-
rämme katsomaamme eri 
tavoin riippuen siitä, näem-
mekö kohteen yksityiskohti-
na vai kokonaisuutena, sillä 
ne paljastavat ja todentavat 
eri asioita. Kokonaiskuva 
kertoo meille sen miltä asiat 
näyttävät ja yksityiskohdat 
puolestaan sen, kuinka asi-
at toimivat.’’ 

KulttuuriKauppila  
tiedotus 

KulttuuriKauppilan kesänäyttelyssä nähdään sekä Lähde! -hank-
keiden omatoimisia taiteellisia tuotoksia että ryhmäprosessin tu-
loksena syntyneitä teoksia. Kuva Tuomo Kangasmaa.

Näyttely on avoinna 
KulttuuriKauppilassa 4.6.–31.7. 
ti–pe klo 12–17 ja la klo 11–16. 

Avajaiset ovat 3.6. kello 17. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy.  

Työntekijöiden kesäloma-
kausi on käynnissä, mutta 
samaan aikaan näytteidenot-
to, altistuneiden jäljitystyö ja 
rokotukset vaativat edelleen 
runsaasti henkilöstöresurs-
seja.

– Tavoitteena on päästä 
mahdollisimman pian palaa-
maan normaaliarkeen myös 
terveyskeskusten suhteen. 
Toimintaa Kuivaniemellä 
käynnistetään heti syksyl-
lä, mikäli pandemiatilanne 
antaa myöten, Oulunkaaren 
terveyspalvelujohtaja Liisa 

Cajan-Suokas toteaa.
Entisen käytännön mu-

kaisesti Kuivaniemen terve-
ysaseman kesäsulun piiriin 
kuuluvat terveyspalveluista 
hoitaja- ja lääkärivastaanotto, 
kuntoutus, mielenterveys-
työ ja suun terveydenhuolto 
sekä perhe- ja sosiaalipalve-
luiden tuottamat neuvola- ja 
sosiaalipalvelut. Kesäsulun 
aikana terveys- ja neuvola-
palvelut tuotetaan Iissä ja Si-
mossa.

Iin terveysaseman vas-
taanotto, ajanvaraus, 08 5875 

6500, Simon terveysaseman 
vastaanotto, ajanvaraus, 08 
5875 6900. Sosiaalipalvelui-
hin saa yhteyden palveluoh-
jauksen numeron 08 5875 
5010 kautta. 

Koronarokotuksia järjes-
tetään myös Kuivaniemessä, 
Kuivaniemi-talolla. Rokotus-
paikka tulee valita jo ajanva-
rausvaiheessa.

Oulunkaari tiedotus

Joki on Iin sydän
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Viime vuosien uutiset Iin 
kunnan taloudesta ovat ol-
leet huolestuttavat ja lä-
hitulevaisuus ei vaikuta 
kovinkaan paljon parem-
malta, varsinkin, jos ny-
kyinen suuntaus jatkuu. 
Suunta on kuitenkin mah-
dollista muuttaa, mutta se 
vaatii ammattitaitoista ja 
tinkimätöntä taloudenpitoa. 
Siihen tehtävään on saatava 
hyvä konsultti ja se on mie-
lestäni ehdottomasti euro.

Päätöksiä tehtäessä eri-
laisista investoinneista, oli 
investoinnin suuruus sit-
ten mikä tahansa, niin aina 
on ajateltava ensiksi euro-
jen kautta ja kaikki muu tu-
lee sitten sen jälkeen. Lisäksi 
kunnan päätöksenteko on 
oltava riittävän pitkälle ulot-
tuvaa ja siinä suunnitelmas-
sa on tiukasti pysyttävä. 
Myös ulkopuolisten asian-
tuntijoiden käyttö, kun 
vähänkään epäilyttää polii-
tikkojen tai kunnan virka-
miesten oma asiantuntemus, 

Kunnan talouden hoito lähitulevaisuudessa
on otettava mukaan.

Olemme viimeaikaisis-
ta tapahtumista huoman-
neet, kuinka kalliiksi tulee 
tietämättömyys ja olettami-
en pohjalta tehdyt ratkaisut. 
Myös ympäristöpoliitti-
set painoarvot pitäisi pun-
nita uudestaan. On selvää, 
että me kaikki varmasti ha-
luamme ympäristön hyväk-
si tehdä parannuksia, mutta 
missä ajassa se on realistista, 
on sitten se asia, mitä pitää 
miettiä harkiten.

Tuulimyllyt sähköenergi-
an tuottajina ovat hyvä asia. 
Toivon, että jonakin päivä-
nä tekniikka sähköenergi-
an varastoimisessa kehittyy 
niin pitkälle, että se johtaisi 
mm. vesivoimalaitoksien ai-
nakin osittaiseen alasajoon 
ja siten osan vedestä ohjaa-
miseen luonnon mukaisiin 
toimiin ja näin saataisiin kai-
kille veden eläjille, ei ainoas-
taan lohelle, mahdollisuus 
nousta vapaaseen Iijokeen. 
Tuulivoiman rakentamises-

sa, kuten myös muussakin 
energiarakentamisessa, on 
vain otettava ympäristöolo-
suhteet riittävästi huomi-
oon.

Jotta kunnan talou-
den suotuisa kehitys voi-
si jatkua, on nelostien 
linjaus otettava uuteen tar-
kasteluun. Mielestäni on 
selvää, että kunnan elin-
keinopolitiikka ei rakennu 
kestävälle pohjalle, jos val-
taväylä viedään muualle ny-
kyiseltä paikalta. Saamieni 
alan asiantuntijoiden kom-
menttien perusteella tien 
merkityksestä valtasuone-
na kunnan taloudelle ei voi 
missään nimessä väheksyä. 
Ilman sitä edessä on kitu-
minen velkaisena kuntana, 
joka ei pysty huolehtimaan 
niistä velvollisuuksista, joita 
hyvinvointiyhteiskunta vaa-
tii. On hyvä muistaa myös 
se tosiseikka, että pitämällä 
valtatie nykyisellä paikalla, 
teemme ison ympäristöte-
on. On suorastaan edesvas-

tuutonta rakentaa tie uuteen 
maastokäytävään ja pois-
taa samalla hiiltä sitovat 
puut ja päästää maaperäs-
tä valloilleen sinne jo sitou-
tunut hiilidioksidi. Autojen 
polttomoottorien muuttu-
essa koko ajan enempi säh-
köenergialla toimiviksi 
myllyiksi, nykyisellä pai-
kalla kulkevan liikenteen 
päästötkin ovat kuin var-
jo aikaisempien aikojen vas-
taavista haitoista.

Oili Kaleva
Kuntavaaliehdokas 
(Keskusta)

Iin Alueen Vanhemmat ry 
piti vuosikokouksen Valta-
rin koululla 19.5. Puheen-
johtajana jatkaa Leena Tiiro 
ja hallituksessa Anu Käy-
rä, Raino Ojala, Maria Öör-
ni-Miettunen, Anne Huhta, 
Satu Piispanen ja Päivi Au-
tio. Yhdistyksen hallitus 
toivoo toimintaan mukaan 
lisää kaiken ikäisten lasten 
vanhempia. Nyt on hyvä 
aika kehittää toimintaa sekä 
yhteistyötä opetus- ja var-
haiskasvatuspalveluiden 
kanssa. 

Juuri alulleen saatu van-
hempainfoorumitoiminta 
jouduttiin keskeyttämään 
koronan vuoksi viime vuo-
den alussa ja toivomme, että 
sitä voidaan loppuvuodes-

Leena Tiiro jatkaa Iin 
Alueen vanhemmat ry:n 
vetäjänä

ta mahdollisesti jo jatkaa. 
Tarkoituksena on käydä 
läpi vanhempien ja koulu-
jen vanhempainyhdistysten 
sekä opetus- ja varhaiskas-
vatuspalveluiden kanssa 
ajankohtaisia teemoja ja van-
hempia mietityttäviä asioita. 

Olemme hakeneet ja saa-
neet Vanhempainliitolta 
Stea-avustusta huumeillan 
järjestämiseen. Huumeiltoja 
olemme järjestäneet yhdessä 
Ii-Instituutin ja Oulunkaa-
ren kanssa jo useita kertoja. 
Huumeilta järjestetään syk-
syllä joko tavalliseen tapaan 
tai verkon välityksellä, koro-
natilanteesta riippuen.

Leena Tiiro

PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA.
KUNTA PITÄÄ HUOLTA SINUSTA.

Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021 / Vaalipäivä 13.6.2021

2 3 4
SEPPO KELTAMÄKI (sit.)

eläkeläinen, yksityisyrittäjä
INKA LAURILA (sit.) JUHO MALO (sit.)

yrittäjä poramestari

5 6
ANNIKA PELTOVUOMA (sit.) RISTO SÄKKINEN

sosionomi aluetoiminnan asiantuntija

SDP:n 
Iin ehdokkaat
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Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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Suomeen viikolla 19 saa-
punut helleaalto toi uin-
tisäät Iihinkin. 
 Oulunseudulla mitat-
tiin helatorstain aattona 
kaikkien aikojen korkein, 
tähän aikaan toukokuuta 
mitattu lämpötila. Oulun-
salossa mittarit näyttivät 
28,1 astetta. Vaikka jäät 
lähtivät Iijoesta vasta hil-

jattain ja ohijuoksutusten 
vuoksi vedenvirtaama 
vaihtaa Vihkosaaren ui-
marannan vettä jatkuvas-
ti kylmäksi, ei se kevään 
ensimmäisiä uimareita 
pelota. 
 Helatorstaina rannalla 
riitti auringonpalvojia ja 
talviturkin Iijokeen heit-
täviä. MTR

Helatorstain helteestä nautittiin

Helatorstain helteisestä säästä otettiin Helatorstain helteisestä säästä otettiin 
ilo irti, eikä Iijoen kylmä vesi pelotta-ilo irti, eikä Iijoen kylmä vesi pelotta-
nut uimisesta nauttivia.nut uimisesta nauttivia.

Iin Yrittäjien aamulenkil-
lä kuntoiltiin ja huolehdit-
tiin kylän kevätsiivouksesta. 
Aamuinen sade oli raikas-
tanut ilman happirikkaaksi 

Yrittäjien aamulenkki Koko kylän 
kevätsiivouksen merkeissä

Lenkin aikana reippaat naiset keräsivät luonnosta melkoisen 
määrän roskia.

ja kolmen naisen energialla 
roskapussit täyttyivät nop-
saan tahtiin.

– Halusimme näyttää esi-
merkkiä Koko kylän kevät-

Marja Jaara, Mari Matinlassi ja Anu Suotula-Teppo lähdössä aamulenkille Kunnostamon pihalta.

siivouksesta ja yhdistimme 
aamulenkkimme siivous-
kampanjaan, aamulenkkei-
lyn puuhanaisena toiminut 
Anu Suotula-Teppo kertoo.

Reilussa puolessa tunnis-
sa naiskolmikko keräsi neljä 
pussia roskia.

– Isoja rakennusmuoveja 
ja styrokseja emme lähteneet 

raahaamaan. Toivottavasti 
jokainen osallistuu kampan-
jaan, vaikka oma pihaympä-
ristönsä siistimisellä. MTR
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Palveluhakemisto. 
Iiläisten parhaat palvelut!

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!

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

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro 

tai 0400 385 281/Heimo Turunen

JALKAHOITOA

Karin Björnholm,  
sairaanhoitaja

Ajanvaraus: 
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Puh. 044 350 6063

Valtarintie 2, Ii

Vaalimainokset katukuvaan 
- ennakkoäänestys käyntiin

Kesäkuun 13. päivä pidettävien kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5. Viikonlopun ai-
kana katukuvaan ilmestyivät ulkomainokset, jotka saavat olla esillä vaalipäivään saakka. Iissä ennakkoäänes-
tyspaikkoina toimivat Nättepori ja Kuivaniemen liikuntahalli. Ennakkoäänestys jatkuu 8.6. saakka. MTR

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Ota rohkeasti yhteyttä,
teemme juuri sinulle

tai läheisellesi sopivan 
palvelukokonaisuuden!

P. 050 365 9083 
Saila Päkkilä-Rokolampi

P. 0400 407 212
Mika Lämsä

terveyspojat.fi

Apunasi hyvän
elämän arjessa

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Iissä kehitetään lakkautetun 
kirjastoauto Akselin tilalle 
uutta toimintamallia. Juuri 
alkaneessa Kierrän kaarran 
kirjaston kylille -hankkeessa 
luodaan hakeutuvalle kirjas-
totoiminnalle toimintamal-
li, joka takaa yhdenvertaiset 
ja laadukkaat kirjastopalve-
lut kaikille iiläisille lapsille ja 
nuorille.

Hanke kohdistuu eri-
tyisesti niihin kouluihin ja 
päiväkoteihin, joista on kir-
jastoon matkaa useita kilo-
metrejä ja jotka siksi aiemmin 
olivat kirjastoauton suurim-
pia asiakkaita. Kirjasto te-
kee jo nyt paljon yhteistyötä 
koulujen ja varhaiskasvatuk-
sen kanssa lukemiskasvatus-
työssä, ja tätä yhteistyötä on 
tarkoitus kehittää edelleen. 
Lisäksi digitaalisten palvelu-
jen hyödyntäminen on mer-

Kiertävän kirjaston toimintaa 
kehitetään Iissä

kittävässä roolissa. 
Iin kunnassa on osana 

opetussuunnitelmaa käy-
tössä kirjastopolku, jonka 
mukaisesti kirjasto tarjoaa 
kouluille kirjavinkkauksia 
sekä kirjastonkäytön- ja tie-
donhaunopetuksia. Hank-
keen tavoitteena on, että 
tulevaisuudessa kiertävä 
kirjasto ja kirjastopolku li-
mittyvät toisiinsa yhdistä-
en lainauksen, vinkkaukset, 
opetukset sekä tiiviin yh-
teistyön koulujen kanssa, ja 
kiertävästä kirjastosta tulee 
luonteva osa koulujen arkea. 
Toimintamallia suunnitel-
laan yhdessä lasten, koulujen 
ja varhaiskasvatuksen henki-
lökunnan kanssa.

Kierrän kaarran kirjaston 
kylille -hanke kestää vuoden.

Kirjasto tiedotus 
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Hyvät välit anopin kanssa 

”Ruikonperän multakurkku” Jaakko Teppo 
muisteli aikoinaan suhdetta anoppiinsa, joka 
asui kivenheiton päässä. Kun Jaakon heitto 
osui, anoppi muutti 700 kilometrin päähän. 
     – Kyllä nyt on hyvät välit, Jaakko kommen-
toi.   
  * * *                                        
Miesten kesken
 – Oletpas sinä masentuneen näköinen, Lauri 
tuumaa Maurille. 
     – No kas kun Elli on lähdössä yksin kahden 
viikon lomalle.
     – Ottaako se tosiaankin noin lujille niin 
monen avioliittovuoden jälkeen?
     – Ei, kun tämä on vain siltä varalta, ettei 
Elli muuten lähdekään! 
 * * *                                        
Tunnustuksia 
– Menin naimisiin Allin kanssa siksi, että hän 
oli niin erilainen kuin muuta naiset. 
      – Mitä tarkoitat – miten ”niin erilainen”? 
Samppa hämmästelee.
      – No kun hän oli ainoa nainen, joka huoli 
minut! Jamppa huokaa. 
 * * * 
Laihialaiset ja seitsemän voileipää
Laihialaiseen taloon tuli vieraita. Isäntäpari 
ja viisi vierasta istuivat pöydässä. Tarjolla oli 
seitsemän voileipää. Yhtäkkiä valo sammui, 
ja samassa kuului parkaisu.
      Kun valo syttyi, isännän käsi oli voileipien 
päällä ja kädessä viisi haarukkaa.
 * * *
Laihialaiset sukelluksissa 
Kaksi laihialaismiestä oli lyönyt keskenään 
1000 markkaa vetoa siitä, kumpi jaksaa kau-
emmin olla sukelluksissa. Nyt heidän suku-
laisensa käräjöivät, kumman perikunnalle se 
tonni oikein kuuluu.
 * * *
                                                       
Miehen kotiintulo
 ns. kosteista juhlista voidaan jatkossa tar-
kistaa. Jos mies on nukahtanut kodin etei-
seen tuoreen aamun lehden päälle, hän on 
tullut kotiin liian myöhään. Jos taas lehti on 
miehen päällä, hän on tullut niin sanotusti 
”ajoissa”. 
      Jos ensimmäinen vaihtoehto toteutuu, 
siitä on yleensä seurauksena ns. aamusaarna. 
Sen välttämiseksi isä neuvoi häihin valmis-
tautuvaa poikaansa: – Jos juhlat venyvät, älä 
tule kotiin silloin, kun Aune on kiukuissaan. 
Tule vasta sitten kun hän on huolissaan! 
                                                      
Martti Kähkönen
tietokirjailija; 
kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta 

Kaatuneitten muistopäi-
vää vietetään toukokuun 
kolmantena sunnuntai-
ta. Sitä on vietetty vuodes-
ta 1940 alkaen, jolloin sitä 
alettiin viettää ” nyt päät-
tyneessä sodassa kaatunei-
den sankarivainajien sekä 
myös kaikkien murroskau-
tena vuonna 1918 molem-
min puolin vakaumuksensa 
puolesta henkensä uhran-
neitten yhteisenä uskonnol-
lisena muistopäivänä”.

Nykyisin päivänä muis-
tellaan ja kunnioitetaan 
kaikkia muitakin sodissa tai 
sodanluonteisissa tehtävis-
sä, kuten rauhanturvaami-

Kaatuneitten muistopäivään 
kuuluu seppeleet ja liputus

sessa, henkensä antaneita.
Alkuvuosina liput las-

kettiin puolitankoon kello 
10-14 väliseksi ajaksi, muun 
osan päivästä lippu oli tan-
gon huipussa. Vuodesta 
1995 alkaen on lippu pidet-
ty koko päivän tangon hui-
pussa.

Päivään kuuluvat käyn-
nit sankarihaudoilla ja 
tänäkin vuonna Iin eri hau-
tausmaiden sankarimuisto-
merkeille laskettiin kunnan, 
seurakunnan ja järjestöjen 
seppele. MTR

Perinteiseen tapaan sankarimuistomerkeille laskettiin seppele.

Kaatuneitten muistopäivän liputus Iin kunnanvirastolla.

Pekka Koskela laskemassa seppelettä Kuivaniemen sankarimuistomerkille. Taustalla Eeva Miettunen ja Paavo Kehus.
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Kuivaniemen Yrittäjät ry:n 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

Käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

pidetään tiistaina 15.6.2021 klo 17.00 
osoitteessa Mattilantie 1, Kuivaniemi

Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu vertailla 
asioita keskenään. Vertailemme yksilötasol-
la asioita, esim. lenkkikenkiä, suksia… eli ta-
varoita ja asioita. Näinhän me vertailemme 
myös kuntiakin ja kaupunkeja keskenään. 
Mutta kuntien ja kaupunkien tarpeet ovat eri-
laisia, johtuen esimerkiksi maantieteellisestä 
sijainnista, asukasluvusta, elinkeinoraken-
teesta jne. Koska olosuhteiden erilaisuudesta 
johtuen kuntien tarpeet ovat erilaiset, on niitä 
vaikeaa verrata keskenään.

Iiläisten tarpeet ovat erilaiset kuin esimerkik-
si suomussalmelaisten. On tärkeää osata ky-
syä itseltään mitä minä haluan kunnaltani ja 
millaisia palveluja iiläisenä haluan ja mitä oi-
keasti tarvitsen ja mitä kunta voi tarjota ja 
millaiset resurssit kunnalla on näistä asiois-
ta päätettäessä.  

Voi myös kysyä miten pitäisi toimia - toi-
mitaanko ideologian vai ideoiden puitteissa? 
Johtaako keskustelua ideologia vai ideat? 

Pelkällä ideologialla eli aatejärjestelmällä 
pelkästään ei voi asioita ratkaista, tarvitaan 
ideoita. On kuitenkin hyvä, että on erilaisista 
mielipiteitä ja aatteita, ja että näistä keskus-
tellaan ja löydetään se ratkaisu, mikä on iiläi-
sille parasta. Näin toimii demokratia. 

Ja mitä me haluaisimme saada aikaiseksi? 
Kuntapolitiikassa pitää esittää kysymyksiä, 
jotka palvelevat juuri iiläisiä, eikä muita kun-
tia, joita käytämme verrokkina. Näin me saa-
daan aikaiseksi iiläistä politiikkaa.

Ideassa on se hyvä puoli, ettei kenenkään mie-
lipiteellä oli niin paljon merkitystä, vaan asi-
at tutkitaan monelta kannalta ja toteutetaan 
kuntalaisten tarpeiden mukaan, ideologias-
ta huolimatta. Siis vastataan asiakaskysyn-
tään ja kaikki kuntalaiset ovat asiakkaita. Eli 
Iissä ideat toteutetaan iiläisten tarpeiden mu-
kaisesti.

Ideologia perustuu jonkun mielipiteeseen, tai 
parhaaseen arvaukseen omaan kokemuk-
seen perustuen. Kuntapäättämisessä ideologi-
at keskustelevat keskenään ideoista. Yhteinen 
sävel löytyy hyvässä keskusteluyhteydessä. 

On Iissä ideaa!

70

Onko Iissä ideaa?

Juha Kallio, 
yrittäjä

Alarannan hulevesiongelmaan vihdoin helpotusta

Alarannan kaava-alue on pitkään kärsinyt hulevesiongel- 
masta. Yhdyskuntalautakunnan hyväksymän suunnitelman mu-
kaan alueen kuivatus toteutetaan tänä ja ensi vuonna.

2022 250 000 euroa.
Yhdyskuntalautakun-

ta hyväksyi suunnitelman 
kuivatuksen toteuttamisesta 
kokouksessaan 11.5.

– Ongelma on pahen-
tunut viime vuosina ja nyt 
tonttimme on kärsinyt tul-
vasta syksystä 2020 saakka, 
Pihlajatien varressa asuvat 
Aune ja Reijo Ravaska ker-
tovat.

Heidän tonttinsa alaosa 
rajoittuu metsikköön, jos-
ta on kaadettu huomatta-

va määrä puustoa muutama 
vuosi sitten. Ravaskat arve-
levat tämän osaltaan pahen-
taneen vesiongelmaa, koska 
puusto ei kuluta alueelta 
vettä entiseen tapaan.

– Toivottavasti tilantee-
seen saada helpotusta jo 
tämän kesän aikana, hiek-
kasäkeinkin vedentuloa ton-
tilleen torjuneet Ravaskat 
toivovat urakan etenemises-
tä. MTR

Eihän tämä mukavalta tunnu, hiekkasäkeinkin veden tuloa tontilleen torjuneet Reijo ja Aune Ravaska toteavat.

Ravaskoiden tontilta on vettä jouduttu ohjaamaan pois myös 
syksyllä 2020 tehdyn hätäojan avulla.

Alarannan asemakaava-alu-
eella on aina ollut ongelmia 
hulevesistä. Ongelmat ovat 
pahentuneet viime vuosi-
na. Syksyllä 2020 ja kevääl-
lä 2021 alueelta on jouduttu 
tekemään hätätöinä ojien 
avauksia ja pumppaamaan 
vesiä pois.

Alarannan asemakaa-
va-alueen uudesta ke-
vyenliikenteen väylästä, 
kuivatuksesta ja valaistuk-
sen uusimisesta on tehty 
suunnitelmat vuosina 2017-

2018. Näitä suunnitelmia 
ei kuitenkaan ole toteutet-
tu. Nyt suunnitelmia muu-
tetaan, jotta alueen kuivatus 
voidaan toteuttaa vuosi-
na 2021 ja 2022. Alarannan 
kuivatus on osa Teknisten 
palveluiden korjausinves-
tointeja, joihin on myön-
netty vuodelle 2021 617 000 
euron määräraha. Kuivatus 
rakennetaan kahdessa osas-
sa siten, että vuoden 2021 in-
vestoinnin kustannusarvio 
on 250 000 euroa ja vuoden 

Iin Yritys ry. 
VUOSIKOKOUS 

pe 28.5.2021 klo 18 Iin Järjestötalolla
Sääntömääräiset asiat. Jäsenet tervetuloa.          

Johtokunta.

2323
1515

AUTO-BINGO
AUTO-BINGO

22 88
44

400 € pr 50 | 340 € mp 
2x100 € | 5x50 €

KUIVANIEMEN SEURALLA
su 30.5. klo 15.00su 30.5. klo 15.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!
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Iiläisillä on toukokuun ajan 
mahdollisuus nauttia sau-
nomisesta Iijoen aalloil-
la. Olhavasta kotoisin oleva 
Jukka-Pekka Sassi on vuok-
rannut itse rakentamaansa 
saunalauttaa vuodesta 2019, 
tukikohtanaan Oulun torin-
ranta.

Saunalautalla maisemat vaihtuvat 
ja saunominen maistuu

Jukka-Pekka Sassi on tuonut saunalautta Meritähden iiläisten 
iloksi toukokuun ajaksi.

Meritähti Iijoen aalloilla matkalla aallonmurtajalle.

Sauna on tietenkin Meritähden ydin. Siellä voi rentoutua vaihtu-
via maisemia ihaillen.

– Halusin tänä keväänä 
antaa myös iiläisille mah-
dollisuuden kokeilla eri-
laista saunomiselämystä, 
Rantakestilästä risteilylle 
lähdössä ollut Jukka-Pekka 
kertoo.

Hän on tehnyt avoimia 
risteilyjä Rantakestilästä 

Aallonmurtajalle, jossa on 
ollut mahdollisuus pulah-
taa uimaan juuri jäistä va-
pautuneeseen Perämereen 
Iijoen suistossa. Saunalaut-
taa on mahdollista vuok-
rata Rantakestilästä myös 
yksityiskäyttöön toukokuun 
loppuun saakka. Sen jälkeen 

Meritähti siirtyy Ouluun, 
jatkaen risteilyjä torinran-
nasta.

– Erilaiset polttari- ja työ-
porukat ovat suurin asiakas-
ryhmä. Myös perhejuhlia ja 
-tapaamisia saunalautalla 
on pidetty. Tilaa meillä on 
kahdelletoista asiakkaalle ja 

sauna on koko ajan lämpi-
mänä. Yläkannella käytössä 
ovat grilli ja oleskelu/aurin-
gonottotila.

Vesillä viihtyvä Jukka-
Pekka totesi kaipaavansa 
saunan mukaan ja siitä syn-
tyi idea saunalautan raken-
tamiseen ja liiketoimintaan 

sen ympärillä. Viihtyisäl-
lä saunalautalla maisemat 
vaihtuvat ja saunomiseen 
tulee uudenlainen tunnel-
ma, jonka aikana voi nauttia 
Suomen luonnonkauneu-
desta. MTR

Oona ja Aada Sassi saunalautan oleskelualueella.
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2 Vasemmistoliiton Iin Vaalilehti 2021

Vasemmistoliiton Iin osasto ja 
valtuustoryhmä eivät ole jul-
kaisseet, eivätkä julkaise täs-
säkään lehdessä, varsinaista 
vaaliohjelmaa, jossa olisi lukit-
tu tulevalle valtuustokaudelle 
yksittäisiä vaalilupauksia. Tä-
män käytännön taustalla vai-
kuttaa kaksi keskeistä seikkaa: 
toisaalta se, että valtuustoryh-
mä ei halua sitoa valtuutet-
tujen päätöksiä ryhmäkuriin, 
ja toisaalta se, että neljässä 
vuodessa toimintaympäristö 
todennäköisesti muuttuu sel-
laista vauhtia, että kaikista lu-
pauksista on mahdotonta pitää 
kiinni.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että meillä vasemmistossa 
ei olisi selkeää toimintalinjaa 
ja tavoitteita, kokonaisnäke-
mystä siitä, mihin Iitä tulisi 
kehittää. Olemme sitoutuneet 
kuntastrategian arvoihin ja nä-
emme, että ne ovat edelleen 
päteviä tulevalle valtuustokau-
delle. Haluamme olla luovia ja 
idearikkaita; haluamme pitää 
huolta toisista; haluamme uu-
distua ja kehittää osaamista. 
Kun tähän lisätään Vasemmis-
toliiton arvot sekä työväenliik-
keen perinteinen arvomaailma, 
joissa korostuu oikeudenmu-
kaisuuden, ihmisarvon ja ta-
sa-arvon periaatteet, saadaan 
varsin selkeä ja yhtenäinen pe-
rusta vasemmistolaiselle poli-
tiikalle Iissä.

Mitä hurjemmassa muutok-
sen vauhdissa elämme, sitä 
tärkeämpää olisi löytää yhtei-
nen näkemys siitä, mikä tu-
levaisuus Iillä on itsenäisenä 
kuntana. Kuntastrategiassa on 
nostettu ns. läpileikkaaviksi 
teemoiksi kestävä kehitys, di-
gitalisaatio ja elinkeinoelämä 
edellä. Läpileikkaavuuden aja-
tus on hyvä, ja teematkin ovat 
aivan hyvät, mutta läpileikkaa-
vuus tarkoittaa sitä, että nämä 
asiat pitää ottaa huomioon 
kaikessa päätöksenteossa. Ja 
se taas vaatii sitä, että asiois-
ta kyetään tekemään linjaavia 
päätöksiä ja sitten pysymään 

niiden takana pitkäjänteisesti. 
Esimerkiksi maankäytön suun-
nittelussa ja kaavoituksessa ei 
ole kaikkien puolueiden osalta 
tällaista sitovuutta saavutettu.

Vasemmiston perinteinen 
arvomaailma korostaa sitä, että 
hyvinvointivaltion pitää huo-
lehtia kaikista kansalaisistaan 
tasavertaisesti. Kunnan tasolla 
tämä tarkoittaa hyvien perus-
palvelujen tarjoamista kaikille, 
tulotasosta tai muusta taustas-
ta riippumatta. Tämä periaa-
te on koetuksella, kun kunnan 
talous painuu tappiolliseksi. 
Jotta Ii pystyy tuottamaan kun-
talaisten tarvitsemat palvelut, 
täytyy myös elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten olla kun-
nossa. Työpaikat ovat monel-
la tapaa hyvinvoinnin perusta, 
niin yksilön kuin kunnan ta-
louden, mutta myös yksilön 
terveyden kannalta. Toisaal-
ta on tosi asia, että myös hyvät 
kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
lisäävät ihmisten terveyttä ja 
hyvinvointia – ja siten säästä-
vät sosiaali- ja terveyskuluissa. 
Mielekäs tekeminen ja osalli-
suus yhteisissä asioissa saavat 
ihmisen kokemaan itsensä tär-
keäksi ja lisäävät onnellisuu-
den tunnetta.

Vasemmistoliiton valtuu-
tetut ovat päättyvällä kaudel-
la työskennelleet kovasti edellä 
mainittujen asioiden saavutta-
miseksi, mutta paljon on vie-
lä tekemättä. Kun äänestäjänä 
menet koppiin piirtämään nu-
meron lipukkeeseen, kannat-
taa miettiä, onko ehdokas vain 
ns. yhden asian ihminen, vai 
onko hänellä kokonaisnäke-
mystä siitä, mikä on olennaista 
tulevaisuuden kannalta. Kuin-
ka kapea tai avara ehdokkaan 
maailmakuva on? Etenkin kes-
tävän kehityksen tavoitteissa 
on pystyttävä näkemään jopa 
horisontin taakse.

Teijo Liedes
Vasemmistoliiton 
Iin osaston puheenjohtaja

VAALIOHJELMA?

Kun äänestäjänä menet 
koppiin piirtämään numeron li-

pukkeeseen, kannattaa 
miettiä, onko ehdokas vain ns. 
yhden asian ihminen, vai onko 

hänellä kokonaisnäkemystä sii-
tä, mikä on olennaista 

tulevaisuuden kannalta.

Kunnan rooli on 
mahdollistaja
Iin kunta on linjannut, että 
tapahtumien järjestäminen 
on pääosin yhdistysten vas-
tuulla. Mielestäni linjanve-
to selkiyttää sekä kunnan että 
toimijoiden rooleja merkittä-
västi. Päätöksenteon tulee olla 
jokaisella osa-alueella reilua ja 
läpinäkyvää, ja kaikkia toimi-
joita tulee kohdella tasapuoli-
sesti.  

Tapahtumien järjestäminen 
ei ole kunnalle lakisääteistä 
toimintaa. Kuitenkin jokainen 
tapahtuma tekee osaltaan Iin 
kunnasta vetovoimaisemman 
ja vireämmän, joten kunnan 
täytyy mahdollistaa toimijoil-
le hyvät lähtökohdat tapah-
tumien järjestämiselle. Kunta 
jo tällä hetkellä lainaa iiläisil-
le yhdistyksille mm. telttoja, 
pöytiä, tuoleja ja äänentoisto-
laitteita veloituksetta. Näiden 
välineiden määrää kunta voisi 
lisätä entisestään, jotta yhdis-
tyksillä olisi vieläkin laajempi 
välineistö käytössään. Esimer-
kiksi aitoja, vessoja, grillejä 
yms. voisi hankkia lisää. Täl-
lä hetkellä välineitä saavat lai-
nata vain yhdistykset, sillä 
joissakin rahoitusehdoissa vä-
lineiden lainaaminen yrityk-
sille on kielletty. Säännöt ovat 
yleensä voimassa viisi vuotta, 
joten aina tuon ajan umpeu-
duttua välineet pitäisi antaa 
myös yritysten lainattavaksi, 
mutta kuitenkin niin, että yh-
distykset olisivat aina etusijal-
la.

Myös eri tapahtuma-aluei-
ta kunta voisi kehittää ja näin 
luoda toimivaa toimintaympä-
ristöä yhdistyksille. Esimerkik-
si sähkön saatavuus on usealla 
paikalla ongelma. Lisäksi kunta 

voisi lisätä alueilla infraa.
Ii-instituutti jakaa vuosit-

tain liikunnan, nuorisotyön, 
kulttuurin ja tapahtumien koh-
de- ja yleisavustuksia, joita 
kaikki iiläiset yhdistykset voi-
vat hakea, ja tämä avustus on-
kin monelle toimijalle ainoa 
tulonlähde myynnin lisäksi. 
Kunta voisi järjestää toimijoille 
säännöllisesti rahoitusinfoja, 
joissa kerrottaisiin erilaisista 
rahoituskanavista, sillä niiden-
kin kartoittaminen on todella 
hankalaa asiasta tietämättö-
mälle.

Tein kuntalaisaloitteen, että 
Iin kunta hakisi hallinnoimil-
leen alueilleen hyväksyntää 
anniskelualueiksi. Aloite meni 
läpi. Tämä rohkaisee tapah-
tumien järjestämiseen myös 
uusia toimijoita ja tekee jo ole-
massa olevien tapahtumien 
järjestämisen, paitsi halvem-
maksi, myös helpommaksi. Hy-
väksyntä haetaan Kuivaniemen 
aseman kentälle, Raasakkakos-
ken alueelle ja Rantakestilän 
tapahtuma-alueelle. Tämä on 
mielestäni yksi tapa, jolla kaik-
kia toimijoita kohdellaan tasa-
puolisesti, ja tämän tyyppisiä 
avauksia toivoisin lisää. 

Olen ollut järjestämässä 
Piippurock-tapahtumaa vuo-
desta 2014. Aloitimme aivan 
”pystymettästä”, sillä kukaan 
meidän talkooporukasta ei ol-
lut järjestänyt mitään vas-
taavaa koskaan aiemmin. 
Varsinkin ensimmäisinä vuo-
sina työmäärä oli valtava; piti 
tutustua monenlaiseen lain-
säädäntöön, löytää yhteis-
työkumppaneita, suunnitella 
ohjelmaa ja aluetta, tehdä mo-
nenlaisia ilmoituksia ja hake-

muksia, kartoittaa välineistöä, 
rahoituksen suunnittelusta pu-
humattakaan. Kiitos loistavan 
talkooporukan, homma saatiin 
jotenkin kasaan, ja vuosi vuo-
delta työmäärä on helpottunut. 
Joistakin toimenpiteistä tulee 
jopa rutiinia. Olemme yrittä-
neet kehittää tapahtumaa, ja 
jokaisen kehitysaskeleen mu-
kana tulee luonnollisesti uu-
sia asioita eteen opeteltavaksi. 
Mutta kaikki on tähän asti saa-
tu opeteltua, ja onneksi apua-
kin on ollut tarjolla. Etenkin 
ensimmäisenä vuotena kunnan 
henkilökunta neuvoi monessa 
asiassa. 

Piippurock on oman ke-
säni kohokohta, sillä silloin 
päästään tekemään kivaa ta-
pahtumaa kuntalaisille maail-
man parhaalla talkooporukalla. 
Vuosien varrella porukka on 
muuttanut muotoaan moneen 
otteeseen, mutta ydinsakki on 
pysynyt melko pitkälti sama-
na. Ilman tuota talkooporuk-
kaa Piippurockin järjestäminen 
olisi kerta kaikkiaan mahdo-
tonta. Eikä se olisi niin haus-
kaakaan. Toivottavasti korona 
saadaan pian kuriin, ja pääs-
tään ensi kesänä rokkaamaan!

Johanna  
Jakku-Hiivala

Välillä on hyvä ottaa rennosti - ja sitten taas jaksaa... 
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Menneestä ja tulevasta
Iin kunnan yksi tavoite on saa-
da hiilidioksidipäästöt nollaan, 
ja tätä onkin toteutettu monel-
la taholla kunnan alueella. Yksi 
merkittävästi vaikuttava tekijä 
on kunnan omistamat puisto- 
ja talousmetsäalueet ja niiden 
käyttö teollisuuden tarpeisiin. 
Ii onkin asettanut tavoitteek-
seen ravinneneutraalin metsä-
suunnitelman ja hiilinielujen 
kasvattamisen.

Ii on vihreän kunnan mai-
neessa, ja tähän olisikin erit-
täin hyvä jatkumo, jos hakkuut 
saataisiin FSC-sertifikaatin pii-
riin ja kunnan hallinnoimis-
sa metsissä toteutettaisiin 
jatkuvan kasvatuksen mene-
telmiä. Monelle jatkuva kasva-
tus on sanahirviö, joka kieltää 
avohakkuut, ja se saakin pal-
jon kritiikkiä varsinkin yksityi-
siltä maanomistajilta Kyse on 
kuitenkin kunnan omistamis-
ta metsistä ja Iin kunnan tuli-
si olla tässä esimerkkinä muille 
maanomistajille.

Jatkuva kasvatus on pitkäjän-
teistä metsänkäyttöä ja se vaa-
tii myös alan ammattilaisilta 
suurta ammattitaitoa toteuttaa 
se oikein. Oikein toteutettu-
na tällä menetelmällä metsästä 
saadaan hyvä tukkipuutuot-
to, mutta hakkuun jälkeen pai-
kalle jää nuorempi, eri ikäinen 
metsä, joka tuottaa tukkipuu-
ta uudestaan jo lyhyemmäl-

Kestävää 
metsänkäyttöä

lä aikajaksolla. Juurikin tuo eri 
ikäinen metsä on avainasemas-
sa hiilinielujen kasvattamisen 
ja luonnon monimuotoisuu-
den osalta. Hyötynä tulee myös 
maanmuokkauksesta ja istut-
tamisesta säästetyt rahat sekä 
alueen nopea virkistyskäytön 
palautuminen.

FSC sertifikaatti on luon-
non monimuotoisuuden kan-
nalta paljon PEFC sertifikaattia 
parempi. Se tuo metsiin rei-
lusti lisää lahopuuta sekä suo-
jelee mm. vesistö ja suoalueita 
huomattavasti paremmin. Li-
sänä FSC sertifikaatilla tehdys-
tä puutavarasta saa paremman 
tuoton, mikä olisi hyvä jut-
tu kunnan taloutta ajatellen. 
FSC sertifikaatista kiittää sekä 
luonto että metsänomistaja.

Tehdään Iistä tässäkin asi-
assa edelläkävijä ja suositaan 
kestävää metsänkäyttöä.

Heinäaho 
Juho-Jussi

Tervehdys kaikille Iin Alaran-
nalta. Taas olemme vaalien 
edessä. Yhtä lailla tuntemam-
me maailmankuva on muuttu-
nut koronan myötä ja muutos 
jossakin määrin on tullut jää-
däkseen.

Menneestä poimisin muu-
taman onnistumisen: moni-
toimihalli saatiin rakennettua, 
Alarannan koulu valmistui, yli-
päätänsä olemme pikkuhiljaa 
hoitaneet kuntamme kiinteis-
töjä ajanmukaiseksi. Ne kuiten-
kin ovat lasten, vanhusten ja 
työntekijöiden käytössä olevia 
tiloja, joiden pitää olla turval-
lisia. Mutta yhtä lailla on myös 
ikäviä asioita: esimerkiksi Yli-
rannan koulun sulkeminen ja 
Kuivaniemen näivettyminen, 
jota on jatkunut jo useam-
man valtuustokauden ja josta 
on kummunnut jopa vihapu-
hetta. Somessa näyttää olevan 
niin, että siellä keskustelua yl-
läpitävät eivät muista olevansa 
samaa sakkia, joka näitä pää-
töksiä siunaa. Niin, mitä ne 
päätökset olivatkaan, kun kun-
tahan ei ole lakkauttanut Kui-
vaniemeltä mitään?

Sitten asiaan. Eli tuleviin 
vuosiin olemme ottaneet mer-
kittävästi investointivelkaa, 
mutta HOX, emme syömävel-
kaa. Ne ovat muuten kaksi eri 
asiaa. Talouden tasapainot-
taminen on kuitenkin ajan-
kohtaista meilläkin. Valtion 
hallinnosta on tullut valta-

va määrä velvoitteita/lisätöitä 
kunnille ja samaan aikaan edel-
liset hallitukset ovat leikanneet 
kuntien valtionosuuksia mil-
jardeilla. Miten säästämme? 
Helpointa olisi tiivistää palve-
luverkkoa: toimintoja supistet-
taisiin vastaamaan kysyntää, 
pieniä kouluja yhdisteltäisiin, 
luopuisimme joutokäyttökiin-
teistöistä. Tässä muutama esi-
merkki. Toinen vaihtoehto on, 
että pystymme saamaan uusia 
asukkaita ja työpaikkoja, jotka 
tulisivat yritystoiminnan mu-
kana. Kiinteistöverotuloa sai-
simme tuulimyllyjä lisäämällä. 
Helppo listata asioita, vaike-
ampi toteuttaa, koska demo-
kratiassa kaikilla sidosryhmillä 
on toiveet ja tarpeet politiikas-
saan, niin myös Iissä.

Olen tunnettu suoraluon-
toisuudestani, en pakene mie-
lipiteitäni minkään ideologian 
tai vielä surkeamman eli ryh-
mäpäätösten taakse, jotka an-
siokkaasti ovat taas nostaneet 
päätään kunnan etua vahin-
goittaen. Malliani en muuta. 
Katsotaan, riittääkö se täl-
lä kertaa saamaan kuntalai-
sia taakseni. Tuleviin vaaleihin 
lähden sillä mielellä, että tu-
len taistelemaan noin 50-90 
naisvaltaisen matalapalkka-
peruskuntatyöntekijän työ-
paikan puolesta. Kulisseissa 
suurin valtuustoryhmä tuntuu 
keksineen ainoaksi säästök-
si mittavat irtisanomiset, mut-

ta ei muista, ettei lakisääteisiä 
toimia voi lopettaa. Taitavat 
nämä valtuutetut tarkoittaa 
ulkoistuksia? Jospa olisi vie-
lä omat toimijatkin tiedossa, 
kuka tietää? En vastusta raken-
tamista, en myöskään tule ha-
laamaan puita. Nythän on niin, 
että toivoin, ettei ilmastotyös-
tä tule lyömäasetta myöhem-
min. Niin näyttää nyt käyneen, 
eli Iissä vastustetaan nyt li-
kipitäen kaikkea rakentamis-
ta vihreisiin arvoihin vedoten. 
Vaaditaan sitä ja tätä ymmär-
tämättä, ettei meillä ole mah-
dollisuutta jatkaa itsenäisenä 
kuntana, jollemme pysty jat-
kossakin löytämään yhteisiä 
ratkaisuja kunnan kehittämi-
seen.

Mika Hast

PS. Toivon jokaisen kun-
talaisen punnitsevan ehdok-
kaansa lupaukset tarkkaan, 
koska helppoa tietä ei ole Minä 
lupaan olla tekemässä tarvitta-
vat ikävätkin päätökset, jotka 
vaaditaan kunnan itsenäisyy-
den säilyttämiseksi.

Olen oikeastaan koko Iin il-
mastotoimien ja kestävän 
kehityksen tiekarttojen ja 
suunnitelmien teon ajan ollut 
sitä mieltä, että näitä asioita 
ei saa politisoida. Politisoin-
nistahan seuraisi se, että jot-
kut puolueet tai ryhmittymät 
alkaisivat puoltaa tai vastus-
taa ilmastotoimia ideologisista 
syistä – ei siitä syystä, että ne 
ovat välttämättömiä tulevai-
suuden kannalta ja että ne pe-
rustuvat tieteelliseen tietoon.

Jos joku on omaksunut ide-
ologian, se tarkoittaa sitä, että 
hän on muodostanut maail-
mankuvansa eli käsityksensä 
siitä, millainen meitä ympä-
röivä todellisuus on ja miten se 
toimii, joidenkin uskomusten 
varaan. Erityisesti uskonnot 
ja poliittiset teoriat ovat esi-
merkkejä juuri ideologioista. 
Tällöin ihminen perustaa ajat-
telunsa ja toimintansa usein 
auktoriteeteilta, eli uskonoppi-
neilta tai poliittisilta johtajilta, 
omaksumiinsa käsityksiin. Tiu-

Ovatko ilmastotoimet ideologisia?
kimmillaan uskonnollinen tai 
poliittinen ideologia kahlitsee 
ihmisen ajattelun ja toimin-
nan niin, että hän melkeinpä 
poikkeuksetta etsii perusteet 
ajatuksilleen ja teoilleen järjes-
telmän dogmeista eli oppilau-
selmista, joihin auktoriteettien 
oppi tiivistyy – ja auktoriteetit 
eivät voi olla väärässä. Nyt voi-
daan jo puhua fundamentalis-
mista.

On ideologioilla toki myön-
teinenkin puolensa. Par-
haimmillaan ne jäsentävät 
maailmankuvaa ja antavat 
perusteet toiminnalle, joka 
tähtää hyvään, esimerkiksi ih-
misten tasa-arvoon, rasismin 
kitkemiseen, toisten ihmis-
ten eettiseen kohteluun, yh-
teiskunnan ja yksilön välisen 
suhteen tarkasteluun jne. Mut-
ta tällöinkään ideologia ei pe-
rustu tietoon ja tutkimukseen, 
vaan tulkintoihin ja uskomuk-
siin. Hyvä esimerkki on se, mi-
ten Neuvostoliitto aikoinaan 
rakennettiin ideologian va-

raan. Monet neuvostoideologi-
an periaatteethan olivat aivan 
hyviä, mm. solidaarisuus, ta-
sa-arvoisuus. Marxin filosofian 
perustalta rakennettiin poliit-
tinen ideologia marxismi-le-
ninismi, joka irtautui ihmisten 
arkielämästä poliittiseksi dokt-
riiniksi. Uskottiin, että saadaan 
aikaan hyvä yhteiskunta, mut-
ta toisin kävi. Jos olisi tiedet-
ty, miten tulee käymään, olisi 
ehkä toimittu toisin. Niin, ja 
romahtihan se ikuiseksi ajatel-
tu Roomakin aikoinaan.

Vertautuvatko Neuvostolii-
ton tai Rooman romahdukset 
ilmastonmuutokseen? Voi olla 
kaukaa haettu vertailu, mut-
ta ajatelkaapa, miten käy, jos 
sinnikkäästi jatkamme maa-
pallon lämmittämistä siinä 
uskossa, että mitään katastro-
faalista ei tapahdu. Luonteel-
taan Neuvostoliitto-esimerkki 
ja ilmastonmuutos ovat kak-
si eri asiaa: poliittinen ideolo-
gia rakentuu ihmisen toiveille 
ja tavoitteille, mutta ilmaston 

lämpeneminen on luonnonla-
kien sanelema prosessi. Nämä 
lait ovat luonnontieteet, fysiik-
ka, kemia, biologia ym. tehneet 
meille selviksi, ja ne vievät pro-
sessin vääjäämättä tiettyyn 
lopputulokseen, ellei toimin-
taa muuteta.

On mittaamalla todistettu, 
että maapallon keskilämpö-
tila nousee, ja tiedemiehet ja 
–naiset ovat lähes sataprosent-
tisesti sitä mieltä, että lämpe-
nemistä ei voi selittää muuten 
kuin ihmisen toiminnan seu-
rauksena. On selvästi tiedos-
sa ja todistettu, että luonnon 
monimuotoisuus vähenee ra-
dikaalisti ja lajeja kuolee suku-
puuttoon kiihtyvällä ja ennen 
näkemättömällä vauhdilla, pois 
lukien toki äkilliset katastrofit, 
jollaisen seurauksena dinosau-
rukset ilmeisesti tuhoutuivat. 
Lisäksi eliöiden määrä itses-
sään jo hupenee, esimerkiksi 
nisäkkäiden – paitsi ihmisten. 
Nämä seikat eivät ole usko-
muksia, vaan tosiseikkoja. Ei 

siis ole mitenkään ideologista 
toimia sillä tavalla, että yrittää 
vähentää omasta toiminnasta 
koituvia seurauksia. Paitsi jos 
omaa uskomuksen, että katast-
rofi on ihmiskunnan kohtalo 
ja sen on määrä toteutua joko 
evoluution tai kokemusmaail-
mamme ulkopuolisen tahdon 
seurauksena. Siinä tapaukses-
sa voi ”antaa mennä”.

En usko, että monikaan ih-
minen haluaa tuhota tätä kau-
nista maailmaa, jossa saamme 
elää. Siinä mielessä tausta il-
mastotoimille ja kestävälle 
kehitykselle on ideologinen, 
mutta muutoin maailman pe-
lastaminen lämpenemiseltä ja 
lajikadolta on vain aivan jär-
kevää – jos emme toimi nyt, 
joudumme maksamaan seura-
uksista kalliisti.

Teijo Liedes
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Kuluneen sanonnan mukaan 
urheilu on maailman tärkein 
sivuasia. Tottahan tuo on, kun 
vielä laajennamme sanontaa 
korvaamalla urheilun sanal-
la liikunta. Epäilen, että hyvin 
harva kuntapäättäjä mieltää 
liikunnan kuntaa velvoittavak-
si asiaksi, josta säädetään jopa 
lailla. 

Kuusi vuotta sitten astui voi-
maan liikuntalaki. Siinä sano-
taan lain tarkoituksena olevan 
muun muassa edistää eri vä-
estöryhmien mahdollisuuksia 
liikkua ja harrastaa liikuntaa, 
väestön hyvinvointia ja terve-
yttä, fyysisen toimintakyvyn 
ylläpitämistä ja parantamis-
ta, lasten ja nuorten kasvua ja 
kehitystä, liikunnan kansalais-
toimintaa mukaan lukien seu-
ratoiminta sekä eriarvoisuuden 
vähentämistä liikunnassa. 

Tavoitteen toteuttami-
sessa lähtökohtina ovat ta-
sa-arvo, yhdenvertaisuus, 
yhteisöllisyys, monikulttuuri-
suus, terveet elämäntavat sekä 

Liikunta kuuluu kaikille
ympäristön kunnioittaminen ja 
kestävä kehitys.

Liikuntalaki antaa velvoit-
teita kunnille.  Kunnan tu-
lee luoda edellytyksiä kunnan 
asukkaiden liikunnalle jär-
jestämällä liikuntapalveluja 
sekä terveyttä ja hyvinvointia 
edistävää liikuntaa eri koh-
deryhmät huomioon ottaen, 
tukemalla kansalaistoimintaa 
mukaan lukien seuratoiminta, 
rakentamalla ja ylläpitämällä 
liikuntapaikkoja. Edellä tarkoi-
tettujen tehtävien toteuttami-
sen kunnassa tulee tapahtua 
eri toimialojen yhteistyönä 
sekä kehittämällä paikallista, 
kuntien välistä ja alueellista 
yhteistyötä sekä huolehtimalla 
tarvittaessa muista paikallisiin 
olosuhteisiin ja tarpeisiin sopi-
vista toimintamuodoista.

Kunnan tulee kuulla asuk-
kaitaan liikuntaa koskevissa 
keskeisissä päätöksissä osana 
kuntalain 27 §:ssä säädettyä 
kunnan velvollisuutta huoleh-
tia asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksis-
ta. Kunnan tulee arvioida asuk-
kaittensa liikunta-aktiivisuutta 
osana terveydenhuoltolain 12 
§:ssä tarkoitettua terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä.

Miten laki  toteutuu 
Iissä?
Vielä ennen päättyvää val-
tuustokautta Iin kunta oli 
Pohjois-Pohjanmaalla pahnan-
pohjimmaisia siinä, montako 
euroa/asukas kunta panostaa 
liikuntaan. Päättyvällä vaali-
kaudella on harpattu pois kuo-
pasta. 

Edellisellä vaalikaudel-
la esille nostettu liikuntahal-
lin tarve konkretisoitui tällä 
valtuustokaudella. Valitet-
tavasti koronarajoitteet ovat 
haitanneet Iisi Areenan täysi-
mittaista käyttöä, mutta parin 
vapaamman kuukauden aikana 
nousi kuukauden kävijämäärä 
9000:een. Se osoittaa myös sen, 
että toisen hallivalvojan tehtä-

vä tulee vakinaistaa. Muuten 
hallin iltatoiminta vaarantuu. 
Valtarin koulun viereen val-
mistui monitoimialue, joka 
palvelee paitsi koulua myös 
erityisesti sellaisia nuoria, ku-
ten skeittarit ja hönsäpelaajat, 
jotka liikkuvat omaehtoisesti. 

Yli kunnan rajojen suosittu 
mainio Illinsaaren frisbee-gol-
frata on saanut runsaasti uusia 
liikkujia eri ikäisistä.  Tikkamä-
estä on kehittynyt koko per-
heen suosittu ulkoilupaikka. 
Ii-Instituuttiin perustettu lii-
kuntaneuvojan virka on osa 
lain velvoitteiden huomioimis-
ta. Kaikki edellä mainittu mah-
dollistui puolueiden hyvän 
keskusteluyhteyden ansiosta. 
Valitettavasti viime aikoina on 
ollut vaikeampaa.

Edellä mainitut kohteet ovat 
kunnan keskustaajaman lie-
peillä, missä toki on suuri vä-
estöpohjakin. Emme saa silti 
unohtaa, että elämme laajassa 
kunnassa. Sivukylät tulee huo-
mioida niin, että ei esimerkiksi 

synny tämän talven aikana lä-
hinnä työnjohdollisista ongel-
mista aiheutuneita puutteita 
hiihtolatujen kunnostamisessa.

Tarvitaan  
liikuntastrategia
Kuntatalous tiukentuu, minkä 
vuoksi liikuntaan tai muuhun-
kaan asiaan ei voida nykäistä 
hatusta uusia asioita. Jotta pys-
tyttäisiin tulevinakin vuosina 
vastaamaan liikuntalain kun-
nalle asettamista velvoitteista, 
on Iin kunnalle laadittava lii-
kuntastrategia. Siinä voitaisiin 
suunnitella tulevien tarpei-
den toteuttaminen järkevästi 
ja koko kunta huomioon otta-
en. Samalla olisi mahdollisuus 
suunnitella kunnan ulkopuoli-
sen rahoituksen hakeminen. 

Askel tähän suuntaan 
tehtiin, kun jätimme val-
tuustoaloitteen Illinsaaren 
liikuntakeskuksen kehittämi-
sestä. Aloite johti jo siihen, että 
alueen kehittämistä aletaan 
tänä vuonna suunnitella. La-
kien velvoittama kuntalaisten 
mukaan ottoa muistutettiin 
valtuuston ponnella.

Kunnan liikuntapaikkojen 
henkilöstö on tehtäviin näh-
den hyvin rajallinen. Sivukyli-
en liikuntapaikkojen hoidossa 
on tehty onnistuneita ratkai-
suja myöntämällä kyläyhdis-
tyksille avustuksia ja välineitä 
esimerkiksi latujen tekoon. 
Käytäntöä on syytä jatkaa. Hy-
vin tärkeä on pitää kansalais-
opiston budjetti riittävänä 
siihen, että ohjattuja liikuntoja 
pystytään edelleen jatkamaan 
sivukylillä.

Ilahduttavaa oli lukea IiSa-
nomista Iin kunnan vasta va-
litun teknisen johtajan Ville 
Keräsen haastattelu, jossa hän 
kertoo pitävänsä hyvin hoi-
dettua liikuntapaikkaverkos-
toa arvossa. ”Puitteet pitää olla 
kunnossa. Ne ovat ensimmäi-
nen askel pitkässä arvoketjus-
sa hyvinvoinnin edistämisessä. 
Lyhytkin hetki liikunnan paris-
sa auttaa jaksamaan ja nollaa 
ajatukset. Myös mielentervey-
delle luonnossa liikkuminen 
tekee hyvää”. Laittamattomas-
ti sanottu!

Pertti Huovinen

Kustantaja: Iin Vasemmisto
Vastaava toimittaja: Teijo Liedes
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy / Eila Lahtinen
Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 2021https://vasemmisto.fi/ehdokkaat/
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Ensi kertaa on iiläisille nuorille kunnollinen ja viihtyisä nuorisoti-
la. Taustaseinällä KulttuuriKauppilassa residenssitaiteilijana olleen 
serbialaisen muraalitaitaitelija ”Chenipen” työ, jonka nuoret valitsi-
vat tekijän ehdottamista malleista. Kunnalle vain maalikulut.

Iisi Areenassa on harrastusmahdollisuuksia kaikille. Kuvassa taustal-
la  ikäihmisten kuntosalilaitteita. Pystyypä harjoittelemaan juoksua 
ja pituushyppyäkin.
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Kuluneet neljä vuotta, ovat 
herättäneet monissa Kuiva-
niemeläisissä paljon haikai-
lua menneeseen, kuinka ennen 
kuntaliitosta kaikki oli parem-
min. On totta, ettei kaikkia 
Kuivaniemen kunnan aikai-
sia palveluita ole voitu sääs-
tää Kuivaniemessä, vaan osa 
on vääjäämättä siirretty Iihin. 
Nyt on kuitenkin aika miettiä, 
miltä Kuivaniemi näyttää tu-
levaisuudessa. Kuivaniemessä 
on paljon potentiaalia kehittyä 
suuntaan, mikä on myönteinen 
uusille asukkaille, ja tähän tuli-
si myös tähdätä.

Kemiin ollaan lähiaikoi-
na rakentamassa uusi tehdas, 
mikä antaa Iin kunnalle mah-
dollisuuden Kuivaniemen ak-
tiiviseen kehittämiseen, jos 
tähän löytyy vain tahtoa. Uu-
den tiestön vuoksi, ympärivuo-
tinen matkustusaika Kemiin on 
lyhentynyt, mikä mahdollis-
taa työssä käymisen, ja tähän 
on joku uusi lapsiperhe jo tart-
tunutkin. Tämän kehityksen 
jatkumiseksi Kuivaniemessä 
tulee pitää yllä ja kehittää sitä 
palvelutasoa, joka täällä jo on. 
Myös Kuivaniemen kiinteistö-
veroa tulisi laskea palveluta-
son mukaiseksi ja kiinteistöjen 

Katse eteenpäin
mutta tämä ei saa olla este alu-
een kestävälle kehittämiselle, 
vaan aluetta tulisi kehittää Iin 
kunnan vihreiden arvojen mu-
kaisesti. Retkeilypaikkoja tulee 
kehittää Kuivaniemen alueel-
la entisestään, koska nykyään 
monelle lähiluonto on tärkeä.

Kuivaniemi ei ole vain sivu-
kylä, joka on Iin kunnan taak-
ka, vaan se on mahdollisuus Iin 
kunnan kehitykselle. Tämä tu-
lisi ymmärtää myös kunnan-
valtuuston päätöksenteossa, 
kun mietitään, missä sääste-
tään ja mitä kehitetään, jottei 
tältä mahdollisuudelta suljet-
taisi silmiä. Toivottavasti se 
kehitystyö, mitä paikalliset 
ovat jo tehneet, ei valu huk-
kaan, jotta siitä voivat nauttia 
myös tulevat asukkaat ja hei-
dän jälkipolvi.

Toivottavasti tämä on se 
aika Kuivaniemelle, jota joskus 
tulevaisuudessa haikaillaan.

Heinäaho  
Juho-Jussi

Yksityistämisen suuri luuta Iin 
kunnan siivouspalveluissa

Työn ulkoistaminen on kysees-
sä silloin, kun julkinen tai yksi-
tyinen taho teettää työn muulla 
kuin vakinaisella henkilökun-
nalla. Joskus se on järkevää, 
joskus taas ei. Jos tehtävä vaa-
tii erikoisosaamista, jota omil-
la työntekijöillä ei ole, on työ 
teetettävä sellaisella henkilöl-
lä, joka sen osaa tehdä.

Kun kunnan vakinaisia teh-
täviä, esim. puhtaanapitoa, 
teetetään yksityisillä yrityk-
sillä, niin ulkoistamisen hyö-
ty on kyseenalaista. Se voi olla 
järkevää silloin, kun siivotta-
vat kohteet ovat kaukana kes-
kustasta ja työn tekemiseen 
saadaan omalta kylältä teki-
jä. Silloin ainakin matkakulut 
säästyvät kaikilta.

Kilpailutuksessa, silloin kun 
se on järjestetty, on luettelo 
siivouskohteen tehtävistä. Va-
litettavasti siivousfirman hen-
kilöstö ei aina ehdi tekemään 
kaikkea, vaan joutuu tekemään 
sen, mitä ehtii tehdä, tai tinki-
mään työn laadusta. Siivotta-
vat kohteet on rajattu tiukasti 
ja kaikista listan ulkopuolisista 
”ylimääräisistä” tehtävistä las-
kutetaan erikseen.

Iin kunta on vuodesta 2018 
alkaen ulkoistanut osan vaki-
naisesta puhtaanapidosta.

Palveluissa ei ole juurikaan 
lisätty henkilöstön määrää, 
vaikka siivottava pinta-ala on 
kasvanut. Tavoitteeksi on kir-
jattu, että ”Henkilöstön elä-
köityessä pääsääntöisesti ei 
palkata uutta henkilöä, vaan 
tarkastellaan toimintatapoja ja 
uudistetaan toimintamalleja”. 

Määrätietoista pyrkimystä yk-
sityistämiseen ei voi tuon sel-
keämmin sanoa.

Valtuustossa on henkilöi-
tä, jotka toistuvasti väittävät, 
että kunnan henkilöstömäärä 
paisuu ja palkkakustannukset 
kasvavat. Ja sitten vaaditaan 
tietenkin kulujen karsimista. 
Yksityistäminen palvelee tätä 
vaatimusta sitä kautta, että 
siirtämällä töitä ulkopuolisille, 
vähenevät myös siivoustoimen 
palkkakulut. Kunnan kokonais-
kulut eivät kuitenkaan siitä vä-
hene, sillä saatu säästö siirtyy 
vain toiselle momentille, os-
topalvelukuluihin. Luotta-
mushenkilöillä pitäisi olla sen 
verran viitseliäisyyttä, että lu-
kisivat taseista kaikki samaan 
asiaan liittyvät kohdat ja laski-
sivat niistä kokonaissumman.

Iin kunnan ulkopuolisil-
ta ostamat siivouskulut olivat 
v. 2020 n. 162 000 € ja vuodel-
le 2021 on varattu 223 000 € 
eli kasvua 38%.  Montako kun-
nan omaa vakituista työnteki-
jää tuolla summalla voitaisiin 
palkata?

Mielestäni Iin kunnan puh-
tauspalvelut tulisi pääsääntöi-
sesti järjestää kunnan omana 
työnä.

Aini Autio

hintojen tulisi olla kilpailu-
kykyisiä lähialueiden muihin 
kuntiin verrattuna, jotta muut-
toliikenne painottuisi enem-
män Kuivaniemen alueelle.

Huolestuttavia piirteitä 
kunnan säästöissä Kuivanie-
men osalta ovat saaneet mm. 
ulkoliikuntapaikkojen hoito-
luokan pudottaminen alaspäin 
sekä Kuivaniemen Pitäjämark-
kinoiden tuen muutokset kun-
nan osalta. Nämä toimet ajavat 
Kuivaniemen vetovoimaisuut-
ta alaspäin ja voidaankin ky-
syä, ovatko perustellut säästöt 
lopulta säästöjä? Liikunta-
paikkojen puutteellinen hoito 
näkyy kansanterveydessä ne-
gatiivisesti, kun harrastamaan 
ei pääse, ja Pitäjämarkkinoiden 
suuri hyöty paikallisille yhdis-
tyksille ja yrityksille on korvaa-
maton pienellä sivukylällä.

Paikalliset yhdistykset ovat 
huomanneet, kuinka tärkeä 
osa Kuivaniemeä meri- ja ran-
nikkoalue on, ja ovat sitä ha-
lunneet kehittää parempaan 
suuntaan. Tätä kehitystä tulisi 
tukea kunnan puolesta ja tällä 
voitaisiin myös kehittää alueen 
matkailua ja vetovoimaisuutta 
uusille asukkaille. Toki alueen 
luontoarvoja tulee kunnioittaa, 

Näin vaalien lähestyessä pi-
täisi tietenkin antaa äänestä-
jien ymmärtää, että minä jos 
vielä pääsen vaaleissa läpi ja 
minut valittaisiin kunnanval-
tuustoon, niin kunnasta lop-
puu puute ja kurjuus, mutta 
sehän olisi valehtelua ja kat-
teettomia lupauksia. Niin, ne-
hän on ne kunnallisvaalit, jotka 
ovat seuraavana, ja olen itse 
myös ehdokkaana. Tulevaisuus 
tuo tullessaan suuria haastei-
ta, että kunta selviäsi edes laki-
sääteisistä tehtävistään.

Menneet vuodet ovat mo-
nella tavoin vaikeuttaneet 
kuntalaisten elämään sekä 
heikentäneet kunnan talout-
ta. Siitäkin huolimatta meidän 
kuntalaisten pitää niin sano-
tusti puhaltaa yhteen hiileen. 
Meidän olisi hyvä ajatella kun-
nan ja kuntalaisten etuja sekä 

Iiläisyys – uhka 
vai mahdollisuus?

huomioida myös niin sanotul-
la syrjäseudulla asuvat ihmi-
set. Heilläkin pitää olla oikeus 
asua siellä, missä itse haluavat, 
ja myös heille pitää turvata pe-
ruspalvelut. Tuulimyllyt eivät 
ole missään nimessä minkään-
laista peruspalvelua. Itse olen 
nykyisin kyseenalaistanut koko 
myllyt. Loppujen lopuksi noin-
kohan ne ovat luontoystävälli-
siä yksistään siitä syystä, että 
kun ne tulevat käyttöiän pää-
hän, niistä kierrätettävää ma-
teriaalia on hyvin vähän. 

Tauno Kivelä

Taas on tullut aika pohtia, mi-
ten meni noin niin kuin omasta 
mielestä, ja suunnata katset-
ta uuteen kauteen. Nämä neljä 
vuotta ovat edelleen vahvista-
neet heti ensimmäisellä val-
tuustokaudella oppimaani 
asiaa: kukaan ei pysty viemään 
asioita eteenpäin yksin, sii-
hen tarvitaan meitä kaikkia. 
Yhteistyö eri puolueiden val-
tuutettujen välillä on sujunut 
pääsääntöisesti hyvin. Vaa-
lien lähestyessä se on ollut 
osan kanssa hankalampaa. On 
ikävää, jos vaalityö estää nä-
kemästä yhteistä etua ja kat-
somasta koko kunnan asioita 
tasa-arvoisesti. Toivoisin, että 
valtuutetut kykenevät ajattele-
maan asioita omaa elinpiiriään 
pidemmälle ja laajemmin. On 
hyvä, jos joku kokee tärkeäksi 
vaikkapa ikäihmisten tai vam-
maisten asiat, kunhan ne ovat 
tärkeitä koko kunnassa, eivät-
kä vain yhdellä alueella. Tai 
jos halutaan kehittää liikun-
tamahdollisuuksia, niitä halu-
taan kehittää tasapuolisesti, 
eikä vain yhdellä kylällä. Yh-
den asian ajajille valtuustossa 
ei kovin paljon ole saumaa, kä-

Realismia ja unelmia
siteltäviä asioita on paljon ja se 
yksi asia, jota itse on ajamassa, 
on vain pieni osa. Kaikille kä-
siteltäville asioille täytyy an-
taa arvoa.

Itse lähdin kolme kautta sit-
ten mukaan erityisesti pien-
ten koulujen puolustajana. Kun 
matkan varrella oppia kunta-
talouden kiemuroista on tul-
lut enemmän ja talous on tällä 
hetkellä kynnyskysymys, asi-
oita on joutunut pohtimaan 
eri tavalla. Haluaisin, että jo-
kaisella kylällä olisi terve kou-
lu, lapsemme saisivat opetusta 
enemmän kuin lain vaatiman 
minimin, oppilashuollon pal-
veluita olisi tarjolla reilusti 
kaikkien tarpeisiin ja Oulun-
kaaren palvelut toimisivat sau-
matta yhteen opetuksen ja 
varhaiskasvatuksen kanssa. 
Ideaalitilanteessa meillä oli-
si rahaa toteuttaa tämä kaikki 
ja paljon muuta. Valitettavas-
ti olemme siinä raadollises-
sa tilanteessa, että käymme 
kamppailua olemassaolostam-
me. Säästöjä on pakko löytyä. 
En aio luvata yhdeksää hyvää 
ja kymmentä kaunista, kos-
ka en pysty niitä pitämään. Ai-

noa, mitä voin luvata, on se, 
että luottamushenkilönä teen 
parhaani tasapuolisesti kaikkia 
kohtaan. 

Teen töitä aikuisten mielen-
terveyskuntoutujien kanssa. 
Hyvin monella heistä ongel-
mat ovat alkaneet lapsuudessa 
tai nuoruudessa. Koulukiusaa-
misesta lähteneet haasteet 
ovat yleisiä.  Haluan, että pys-
tymme satsaamaan siihen, että 
kaikki saavat tarvitsemansa 
tuen ja avun silloin, kun sitä 
tarvitsevat; opettajat ja muu 
henkilökunta ovat päteviä ja 
motivoituneita sekä kykeneviä 
huomaamaan, kun asiat eivät 
ole kohdillaan; kaikilla meillä 
sellainen olo, että uskallamme 
suumme aukaista, jos tarvit-
semme apua – ja joku vastaa 
pyyntöön.

Tämä ei ehkä ollut kovin 
hyvä vaalikirjoitus, mutta ai-
nakin rehellinen.

Leena Tiiro
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Kunnanvaltuustossa esiteltiin 
hiljakkoin kysely, joka oli tehty 
koululaisille ja heidän huolta-
jilleen Iin liikenneturvallisuu-
desta. Esitetyssä kartassa näkyi 
erittäin monta paikkaa, jotka 
kyselyn kohteet kokivat vaaral-
liseksi. Niitä oli luonnollises-
ti eniten Iin keskustaajamassa, 
mutta ihan riittävästi myös eri 
puolilla kuntaa. Samassa selvi-
tyksessä kävi ilmi, että Iin kou-
lulaisten huoltajat kuljettavat 
lapsiaan kouluun ja koulusta 
kotiin omilla kyydeillään poik-
keuksellisen paljon. Tämä se-
littyy yllä kirjoitetusta.

Vasemmistoliiton valtuus-
toryhmä on ollut huolestu-
nut lasten turvallisuudesta 
jo ennen tuota kyselyä. Niin-

Tiet turvallisiksi lapsille
pä teimme valtuustoaloitteen 
1.2. pidetyssä kunnanvaltuus-
ton kokouksessa liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi. 
Aloite oli kohdistettu erityises-
ti Asemantien, Paloasemantien 
ja Timpurintien/Sorosentien 
risteykseen. Esitimme, että Iin 
kunta aloittaa Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen kans-
sa neuvottelut asiaan liittyen. 
Tiettävästi yhteydenotot on jo 
aloitettu. Vaarallisia risteyk-
siä on toki muuallakin. Valtarin 
koulun oppilaat ovat kiinnit-
täneet huomiota Koulutien ja 
Valtarintien risteyksen vaa-
rallisuuteen, kulkeehan siitä 
päivittäin paljon oppilaita, ja 
autoliikenne on verrattain vil-
kasta.

Merkittävä tapa parantaa 
liikenneturvallisuutta on ke-
vyen liikenteen väylien saami-
nen vaarallisille tieosuuksille, 
joissa liikkuu lapsia. Vähin erin 
tässä suhteessa on saatukin ai-
kaan edistystä, mutta kovin 
hitaasti. Aseman koululta Mök-
kiperälle ja Raasakkaan päin on 
tulossa tuiki tarpeellinen pyö-
rätie. Kapealla ja osin mutkik-
kaalla tiellä kulkee koululaisia 
puutavara- ja maa-ainesau-
tojen seassa. Minkä tasoinen 
päällyste pyörätielle tulee, rat-
kaisee sen, kuinka pitkälle Raa-
sakkaan tie ulottuu.

Piukkulaan, Koniin ja yli-
päätään Iijoen pohjoisrannalle 
on kasvanut suuri asutusalue, 
minkä takia Konintien liiken-

Kevyen liikenteen kaista ei leveydellään huimaa. Huonot näkymät, monenlaista liikkujaa Sorosentien riteyksessä!

Hyvinvointi ja viihtyminen 
ovat monen tekijän summa. 
Yksi tekijä on viihtyisä asuin-
ympäristö, Perämeri, joet ja 
järvet, jotka on kirjattu Iin kun-
nan visioon, mutta riittävätkö 
ne? Tarvitaan myös asuntoja. 
Kohtuuhintaisten ja sopivan-
kokoisten vuokra-asuntojen 
tarve on tullut ilmi myös asun-
tohakemuksissa Iin Vuokrata-
loille. Tämä tarve on ennakoitu 
myös kunnan asuntopoliitti-
sessa ohjelmassa v.2014-2025 
jonka yksi johtopäätös mm. on:
 ”Ikäihmisten osalta uusien 
asuntojen tarve vuoteen 2030 

Asuntoasiaa
mennessä on noin 30 asun-
toa (esim. kolme rivitaloa, jois-
sa 8-10 esteetöntä asuntoa / 
talo). Tarve ensimmäisille asun-
noille konkretisoituu arviolta 
noin vuonna 2020. Sijainnin tu-
lisi olla lähellä keskustaajamaa 
sekä mm. terveyspalveluita.” 

Tuota ohjelmaa ja yleistä 
asuntotarvetta toteuttaakseen 
Iin Vuokratalot on hakenut ja 
saanut asemakaavan muutok-
sen Tornikujan alueelle, mikä 
mahdollistaa vanhojen raken-
nusten purkamisen ja uuden 
rakentamisen. Tornikujan alu-
eelta puretaan ensin yksi kun-

nan 70-luvulla sen aikaiseen 
tapaan rakennettu huonoon 
kuntoon päätynyt rivitalo ja 
rakennetaan uusi 22 asuntoa 
käsittävä 2-kerroksinen luh-
titalo. Rakentajana tulee ole-
maan kunnan omistama Iin 
Vuokratalot Oy.

Valmistelut ovat jo varsin 
pitkällä, suunnitelmat valmiit, 
purku ja rakennuslupa valmii-
na, haitta-aineselvitykset teh-
ty purkua varten sekä kunnan 
takaus rahoitukselle. Tarkoitus 
on, että työt alkaisivat rahoi-
tuksen ja urakkakilpailun val-
mistuttua.

Iin Vuokratalot Oy on v.1979 
kunnan ja Iiläisten ammatti-
osastojen perustama, nykyisin 
kunnan yksin omistama yhtiö, 
johon on kuntaliitossopimuk-
sen perusteella v.2019 sulau-
tettu Kuivaniemen Vuokratalot 
Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Rin-
manni. Yhtiö omista 15 koh-
teessa yhteensä 202 asuntoa, 
joista Kuivaniemellä 68, ja jois-
sa asuu yli 300 asukasta. li-
säksi yhtiö hallinnoi kunnan 
suorassa omistuksessa olevaa 
72 asuntoa.   

Vapaita rakennuspaikkoja 
kaava-alueilla erilaisille raken-

tajille Iissä kyllä on, vaikka-
kin kyläalueille rakentamista 
vaikeuttaa usein pirstaleiset 
maanomistusolot.

Tulevalle valtuustolle hy-
väksi tavoitteeksi olisi, että 
alussa siteeratun ohjelman en-
nuste ja asukasluku ja asun-
totarve toteutuvat ja Ii jatkaa 
vireänä ja haluttuna asuinpaik-
kana.

Tapani Teppo

ne on vilkastunut voimakkaas-
ti. Joka on tiellä kulkenut, voi 
huomata, kuinka vaikea on 
kohdata vastaan tuleva isom-
pi kulkuväline. Koska alueella 
asuu nimenomaan lapsiperhei-
tä, olisi erittäin tärkeä saada 
Konintien varteen kevyen lii-
kenteen väylä. Samalla taval-
la kasvava asutus on lisännyt 
Sorosentien liikennettä tien 
varresta ja Tikkasenharjusta. 
Lapset kulkevat alueen etelä-
osista Ojakylän kouluun auto-
jen seassa.

Toki vaarallisia teitä on 
muuallakin Iissä. Olisi hyvin 
tärkeä tehdä kartoitus näis-
tä kohteista ja kiireellisyys-
suunnitelma, jotta voitaisiin 
järkevästi neuvotella ELY-kes-

kuksen kanssa toteuttamisesta 
ja rahoitusmalleista.

Jk. Iin kunnan pitäisi vel-
voittaa aurausurakoitsijat au-
raamaan lumisateiden jälkeen 
ensin pyörätiet, sillä paksussa 
lumessa lapset menevät her-
kästi ajamaan autotielle. Au-
toja ei muutaman sentin lumi 
haittaa.

Sauli  
Keltamäki
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Aseman seudun osayleiskaa-
vaan kuuluvat Asemakylä ja 
Yliranta jäivät vanhan Iin alu-
eella viimeisiksi kyliksi, joissa 
ei ole kunnallista viemäröintiä. 
Viemäröintiä yritettiin vuosi-
kaudet saada aikaiseksi, mut-
ta hankkeen käynnistäminen 
oli vesilaitoksen puolelta sil-
miinpistävän vastahankaista. 
Hankkeen tarpeellisuutta ei voi 
kuitenkaan asiasyillä kieltää, 
sillä alueen asutus sijoittuu jo-
kitörmille kahta puolen Iijoen 
vanhaa uomaa ja viemäröinnin 
luulisi olevan ykkösasia millä 
tahansa mittareilla mitattuna.

Koska asia ei edennyt Iin Ve-
silaitoksen toimesta, tehtiin 
viemärin rakentamisesta val-
tuustoaloite 16.4.18. Aloitteen 
allekirjoittivat Vasemmistolii-
ton valtuutettujen lisäksi 16 
muuta valtuutettua.

Hanke nytkähtikin liik-
keelle, ja Nätteporissa pidet-

Minne Iin Asema-Ylirannan 
viemärirahat katoavat?

tiin vuoden kuluttua aiheesta 
yleisötilaisuus. Tilaisuudessa 
esiteltiin paine- ja viettovie-
märivaihtoehdot. Selvisi, että 
paineviemäröinti olisi kunnal-
le edullisempi ratkaisu kuin 
viettoviemäröinti, kiinteistöil-
le taas viettoviemärit olisivat 
halvempi ratkaisu. Tässä tilai-
suudessa ei käynyt ilmi, kumpi 
vaihtoehto on todennäköisem-
pi valinta. Kysyin asiasta ja 
minulle kerrottiin, että vietto-
viemärin joutuisi rakentamaan 
jokirantaan ja sen huolto oli-
si sinne erittäin hankalaa. Nyt 
jälkiviisaana on helppo nähdä, 
että viemärivaihtoehtojen va-
linta on ollut silloin jo käytän-
nössä tehty ja että ratkaisuna 
tulee olemaan paineviemäri. 
Minun olisi pitänyt olla tiu-
kempi ja ottaa paremmin sel-
vää viemäröintivaihtoehdoista, 
niiden toimivuudesta, vaiku-
tuksista jokimaisemaan ja ym-

päristöön.
Vesilaitoksen johtokunta 

hyväksyikin sitten painevie-
märöintivaihtoehdon. Suun-
nitelmaa esiteltiin asukkaille 
Aseman koululla vuoden 2020 
alussa. Viemäröintihanket-
ta oli varmaan valmisteltu lain 
ja säädösten mukaisesti, mutta 
valmisteluiden kulusta ja vaih-
toehdoista ei asukkailla selväs-
tikään ollut ajantasaista tietoa. 
Tilaisuus muuttui pelkäksi 
mekkaloinniksi ja hankkeen 
esittely epäonnistui kokonaan. 
Silloin, ja myöhemmin adres-
silla, vaadittiin vesilaitosta 
selvittämään myös viettovie-
märiratkaisua. Vasta näiden 
tapahtumien jälkeen päätti Ve-
silaitoksen johtokunta teet-
tää suunnitelman toisestakin 
vaihtoehdosta. Suunnitelma ti-
lattiin ja se valmistui vuoden 
2020 lopussa.

Asemakylän ja Ylirannan 

viemäröintiin oli varattu inves-
tointirahaa 260 000 € vuodelle 
2020. Kun hankkeen valmistelu 
epäonnistui, niin töiden aloitus 
viivästyi ja investointirahaa jäi 
käyttämättä  185 000 €. Se raha 
päätettiin 28.4.20 käyttää pää-
osin Kuivaniemen Luola-aavan 
vesijohtojen suunnittelu- ja 
korjaustöihin. Tarpeeseen ne 
rahat olivat sinnekin, mut-
ta Asemakylä-Yliranta-alueen 
viemäröinti siirtyi taas.

Tilattu viettoviemärisuun-
nitelma valmistui vuoden 2020 
lopussa, mutta Vesilaitos ei 
ole saanut sitä vieläkään esi-
teltyä asukkaille (18.5.21). Ky-
syin asiasta Iin Vesilaitokselta 
ja esittelyn esteenä on kuule-
ma korona. Onpa kumma. Eikö 
vesilaitos olisi voinut jakaa tie-
toa suunnitelmasta esim. joka 
talouteen jaettavassa Iin Hy-
vät Tuulet -lehdessä helmi-
kuussa ja laittaa kartat esille 

esim. Nätteporissa tai IisiAree-
nalla? Suomalainen yhteiskun-
ta elää ja hengittää koronasta 
huolimatta, kokouksia pide-
tään ja päätöksiä tehdään. Kaa-
voja laaditaan Iin kunnassakin 
ja niitä esitellään asukkaille 
uusilla mutta aivan lainmukai-
silla tavoilla. Nähtävästi Iin Ve-
silaitoksella ei ole tietoa näistä 
käytänteistä, se makaa jo ajat 
sitten valmistuneen suunnitel-
man päällä, eikä luovuta niitä 
asukkaille arvioitavaksi. Tulee 
mieleen epäilys, etteivät vie-
märöintityöt ehdi alkaa vielä 
tänäkään vuonna ja Asemaky-
lä-Ylirannan viemäröintiin va-
ratut määrärahat menevät 
jälleen johonkin toiseen hank-
keeseen.

Aini Autio

Iin kotihoidon ruokapalveluun 
oli pesiytynyt sitkeä ongelma 
ja järjetön byrokratia esti kau-
an sen  korjaamisen. Ongelma 
liittyi asiakkaille toimitettujen 
aterioiden laskutukseen.

Asiakkaan  ruoat hoidetaan 
kolmen eri organisaation toi-
mesta: Oulunkaaren, Iin kun-
nan ja jakeluyhtiöiden. Iin 
kunnan ateriapalvelu tuottaa 
ruoan ja laskuttaa siitä kotihoi-
toa. Kotihoito on Oulunkaaren 
alainen, se tilaa ruoat ateria-
palvelulta ja laskuttaa asiakas-
ta. Jakeluyhtiöt taas jakavat 
ruoat asiakkaille.

Kun ihminen joutuu esim. 
sairaalaan ja peruu ruokati-
lauksensa, niin kotihoito il-
moittaa ateriapalveluun, ettei 
ruokaa tarvita ko. osoitteessa. 
Se ilmoittaa myös laskutukseen 
tapahtuneen  muutoksen. Vali-
tettavasti kaikki ei aina mene 
niin kuin Strömsössä, vaan asi-
akkaalle tulee lasku peruute-
tusta ruoasta.

Väärän laskutuksen korjaa-
minen oli työlästä ja liki mah-
dotonta. Organisaatiosta ei 
löytynyt laskun oikaisuun tar-
vittavaa henkilöä, saati hänen 

Iin kotihoidon ruokapalvelun 
laskutusongelmia ja ratkaisuja

puhelinnumeroaan. Ja kun vir-
hettä yritettiin jotakin kaut-
ta oikaista, niin ”asia ei kuulu 
heille, vaan aina toiselle or-
ganisaatiolle”.Joskus harvoin 
saattoi käydä niinkin, että asi-
akkaan ovenpieleen kertyi pino 
ruokalaatikoita, kun ruoan pe-
ruutus ei ollut onnistunut. 
Jakelua oli vaikea saada loppu-
maan, sillä senkin asian hoito 
kuului jollekin toiselle.

Näiden ongelmien pohjim-
maisena syynä oli se, että ruo-
kahuollon ylläpidosta vastaa 
liian monta toimijaa. Asiakkai-
ta ja annoslautasia pyöritetään 
kolmen organisaation karu-
sellissa, tieto ei välity tekijältä 
toiselle, eikä kukaan ota sel-
vää vastuuta toiminnasta. Lisä-
mausteena oli ainakin alkuun 
ilmeisen kankea atk-ohjelma. 
Asiakkaan kannalta kaikki on 
kunnan toimintaa, hänen on 
vaikea ymmärtää, miksi sel-
vää virhettä ei saa korjattua. Ja 
miksi pitäisikään, kyllä vastuu 
virheen korjaamisesta on vir-
heen tekijällä.

Tällä hetkellä ruoat toimi-
tetaan asiakkaille kylminä 3 
kertaa viikossa – siis usean päi-

vän ruoat kerralla. Jos toimitus 
on ehtinyt jo lähteä, niin nii-
den päivien osalta ei ruokape-
ruutusta voi enää tehdä. Vain 
peruutetut ruokatilaukset vä-
hennetään laskusta.

Laskutusvirheet ovat viime 
aikoina huomattavasti vähen-
tyneet, mutteivät kokonaan. 
Koska ongelmia on edelleen, 
niin ehdotan, että kotihoidon 
ja ateriapalvelun yhteystie-
tojen sivuille sijoitetaan yh-
teinen puhelinnumero, jossa 
ohjataan miten pitää toimia. 
Tämä siksi, että asiakas/omai-
nen ei aina tiedä, mikä orga-
nisaatio ruokalaskutuksesta 
vastaa. Se olisi semmoinen nu-
mero, jossa asiakkaan puheet 
otetaan tosissaan ja hänen asi-
ansa hoidetaan kuntoon siinä 
paikassa ja saman tien. Sama 
puhelinnumero sekä ruokati-
lauksen peruutusohjeet aika-
tauluineen on hyvä antaa myös 
paperilla asiakkaalle ja/tai hä-
nen omaisilleen ruokasopi-
muksen teon aikaan.

Aini Autio

Aterialaatikoita lähdössä toimitukseen
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Työn, sivistyksen, hyvinvoinnin, ympäristön ja itsenäisen Iin puolesta!

KÄYTÄ ÄÄNIOIKEUTTASI!
Kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021
Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. - 8.6.2021

Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat Iissä 2021

54
Autio Aini
ex-kirjastonhoitaja,
eläkeläinen

55 56 57 58

6362616059

67666564

Fäldt Eila Hamari Tuula Hast Mika Heinäaho Juho-Jussi

Jakku-Hiivala Johanna Juopperi Kimmo Keltamäki Sauli Kivelä Tauno Liedes Teijo

Tiiro Leena Turtinen Maire Vanhala Seppo Wiik Aila

ex-yrittäjä,
eläkeläinen

siivooja,valtakunnallinen 
pääluottamusmies

rakennusmies, 
pääluottamusmies

metsäkoneenkuljettaja, 
järjestyksenvalvoja

yhteisöaktivaattori kirvesmies elementintekijä, 
eläkeläinen

sahuri äidinkielen lehtori,
eläkeläinen

ohjaaja eläkeläinen metsämestari, 
eläkeläinen

ravitsemustyöntekijä, 
siivooja

VASEMMISTOLIITTO
on uuden ajan punavihreä 

kansalaisliike. 

Työskentelemme 
oikeudenmukaisen, 

tasa-arvoisen ja vapaan 
yhteiskunnan puolesta. 

Rakennamme 
ekologisesti kestävää 

hyvinvointivaltiota, 
jossa kaikilla on 

yhtäläiset mahdollisuudet 
itsestään ja 

lähimmäisistään 
huolehtimiseen.


