JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

nomat

- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla
30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
(sertifikaatti)

-

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

3.6.

Nro 17/2021

www.sisustuspalvelu.fi

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN
• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot
p. 044 342 0341 (24h)

Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

MUUTA PUU
RAHAKSI
Ostamme energiaksi kelpaavaa
puuta pysty- ja hankintakaupalla
ympäri vuoden.
Tarjoa meille esimerkiksi ensiharvennus- ja harvennuskohteita sekä nuoren metsän kunnostuskohteita.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:
Mikko Koistinen, puh. 040 617 4974
mikko.koistinen@vapo.fi

p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)
www.sotaniemi.ﬁ
Revontie 2 B, Haukipudas

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

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Kanssasi
surun
kohdatessa

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?

Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.

Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
upeina hehkuvat kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

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

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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iiläisten palvelujen turvaamiseksi

50 Aila Paaso

Maaseutu- ja erävihreä (sit.)

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Kanttori Markku Jaakkola
miehen ikään
Iin seurakunnan kanttori Markku Jaakkola täytti
50-vuotta toukokuun alkupäivinä. Seurakunnan työntekijät muistivat pidettyä
työtoveria
merkkipäivän
johdosta Iin pappilassa pidetyssä kahvitilaisuudessa.
Kuusamossa
syntynyt
Markku on työskennellyt
ennen Iitä Tervolan ja Ra-

nuan seurakuntien kanttorina. Opiskeltuaan lisää,
hän aloitti Kuivaniemen
seurakunnan
osa-aikaisena kanttorina vuonna 2004.
Seurakuntien
yhdistyessä kuntaliitoksen myöstä, Markku Jaakkola siirtyi
vuonna 2007 Iin seurakunnan kanttorin virkaan.
– Olen viihtynyt työssäni

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

IIN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
www.iinseurakunta.fi
Kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä aikavälillä 21.5.–13.6. koronaturvallisuusohjeita 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 6.6. klo 10.00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Katoavat ja katoamattomat aarteet. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen,
kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Koulutuksen mahdollistamiseen
ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Nettiradiolähetys löytyy osoitteesta https://iinsrk.radiotaajuus.fi:9004/iinkirkko
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Diakoniatoimisto on suljettu 7.6.-13.6.2021.
Ruustinnan kahavila Iin Pappilassa Ti 8.6. klo 11:00 - 14:00.
Pikkuhiiren rastit löytyvät pappilan pihapiiristä (Pappilantie 16). Voit
kiertää rastit oman aikataulun mukaan silloin, kun sinulle sopii. Pikkuhiiren rastit on suunnattu lapsille ja perheille. Rastitehtävät vaihtuvat
noin kahden viikon välein. Pikkuhiiri ihmettelee Jumalan luomista ja
pääset tekemään kivoja luontotehtäviä. Lähde liikkeelle ulkoilemaan ja
tule kiertämään Pikkuhiiren rasteja, ihmettelemään Pikkuhiiren kertomuksia ja selvittämään hauskoja tehtäviä!
Perhetapahtuma La 5.6. klo 14:00 - 16:00 Iin seurakuntatalon pihapiiriin. Tapahtuman ohjelmassa on toimintapisteitä: Sählytutka, ongintaa,
puujalat, keppihevosrata, frisbee askartelua, onnenpyörä (0,50 € pyöräytys), buffetti / makkaran myyntiä (pieni maksu tuotteista), paloauto
paikalla (hälytysvaraus). Tapahtuman tuotto yhteisvastuukeräykselle.
SÄÄVARAUS.
Perheiden ulkoilu-kesäkerhohetki Ma 7.6. klo 10:00 - 11:00 Iin Pappilan pihapiirissä. Ohjelmassa on ulkoleikkejä, yhdessäoloa, makkaran
paistoa nuotiolla (tarjotaan myös mehua ja keksiä) ja voit kiertää Pikkuhiiren rastit. Noudatamme koronaohjeita, huolehditaan yhdessä turvaväleistä! Säävaraus, sateella kerhohetki on peruttu.
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
www.iinseurakunta.fi
Kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä aikavälillä 21.5.–13.6. koronaturvallisuusohjeita ja etäisyyksiä noudattaen.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.

Iin seurakunnassa. Meillä on
hyvät uudet urut kirkossa ja
akustiikka toimii. Flyygelit
niin kirkossa kuin seurakuntatalolla ovat erinomaiset,
joten kanttorin tärkeät työvälineet ovat kunnossa.
Kanttorin työn Markku
toteaa olevan ennen muuta eri-ikäisten ihmisten kohtaamista. Hänen johdollaan
toimivat niin lapsikuoro Iissä kuin nuorisokuoro Hyryssä. Myös Kuivaniemen
naiskuoroa hän on johtanut.
– Korona on vaikuttanut ja muuttanut ihmisten
kanssa toimimista. Jumalanpalvelukset olivat pitkään
ilman kirkkokansaa, joten
moniin muutoksiin olemme viimeisen vuoden aikana joutuneet sopeutumaan.
Alarannalla asuva Markku Jaakkola kertoo tuntevansa laajan Iin asukkaita
eri puolilta kuntaa ja toteaa
tuttuja löytyvät joka kylältä,
kiitos Kuivaniemellä vietettyjen vuosien. MTR

Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen (oik.) arvuuttelee Markku
Jaakkolaa onnitellessaan, mikä
itse kunkin kohdalla lienee se
miehen ikä. Onnittelupuheessaan hän kiitteli Markkua Iin
seurakunnan musiikkitoiminnan kehittämisestä ja mukavan
rennosta työkaveruudesta.

45
Ihmisten
ja luonnon
hyvinvoinnin
ja elinvoiman
puolesta

Heli-Hannele
Haapaniemi
ICT-suunnittelija
bit.ly/heli-hannele

KOTI ON TÄRKEIN

Jukka Jussila sit.
maanrakennusmies
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Elämänlaatua
kuntaan

IIK!! -kauhuelokuvafestivaalin 20. lyhytelokuvakilpailu avattu
20. juhlavuottaan viettävä IIK!!-kauhelokuvafestivaali julistaa perinteisen
kauhulyhytelokuvakilpailunsa jälleen
avatuksi.
– Kilpailuteosten aihe, tyyli ja toteutustapa ovat vapaat, kunhan elokuvan kesto ei ylitä 15 minuuttia.
Kilpailuun voi ilmoittautua lähettämällä 24.9.2021 mennessä esikatselulinkin
lyhytelokuvakilpailun
tuottajalle, tuottaja Inka Koutaniemi

kertoo.
Esikarsinnan läpäisseet elokuvat
esitetään festivaalilla kahdessa yleisönäytöksessä.
Tuomariston valitsema voittajateos palkitaan GoPro-videokameralla,
jonka tarjoavat IIK!!-festivaali ja Rantapohja-lehti. Myös uskollinen festivaaliyleisö pääsee tuttuun tapaan
äänestämään omaa suosikkiaan.
Kolmipäiväisenä järjestettävää 20.

IIK!!-kauhuelokuvafestivaalia vietetään pyhäinpäivän viikonloppuna
29.–31.10.2021 Iin (T)yöväentalolla.
Ohjelmistoon kuuluu lyhytelokuvakilpailun lisäksi perinteinen säestetty mykkäelokuvanäytös, edustava
valikoima kauhuelokuvia kiehtovimmista klassikoista kiinnostavimpiin
uutuuksiin. Juhlavuoden erikoisohjelman lisäksi festivaalin alla Oulussa
järjestettävä ennakkoklubi. MTR

Lista aiemmin palkituista lyhytelokuvista löytyy festivaalin www-sivuilta osoitteessa www.iikfestivaali.fi

Virkatodistukset eli sukuselvitykset
24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai
1.6.2021 alkaen Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
Sanajumalanpalvelus Su 6.6. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Katoavat ja katoamattomat aarteet. Toimittaa: Pekka Soronen
Kolehti: Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa
taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 0405718618 .
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Diakoniatoimisto on suljettu 7.6.-13.6.2021.
Perheiden ulkoilu-kesäkerhohetki To 3.6. ja 10.6. klo 10:00 - 11:00
Kuivaniemen seurakuntatalon pihassa. Ohjelmassa on ulkoleikkejä,
yhdessäoloa, tarjotaan mehua ja keksiä ja voit kiertää Pikkuhiiren rastit. Noudatamme koronaohjeita, huolehditaan yhdessä turvaväleistä!
Säävaraus, sateella kerhohetki on peruttu.

Maksaja: ehdokas

YHDESSÄ
TULEVAISUUTTA
TEKEMÄÄN

Maksaja: Aila Paaso
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Nro 17 3.6.2021

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

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
Toimittaja Ii
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
o
ilm
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 18
jäsenyritys
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 10.6.2021.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
mielellään pe 4.6.2021 klo 12 mennessä.
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ilmestyy kesäkuulle saakka
2021 joka viikko torstaisin.

Kävelee ku Kinnusen
lehemä.

Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Suhteellista kuntademokratiaa ja
vaalimatematiikkaa
Kuntavaalit ovat tärkeät
vaalit, valtuustoissa, lautakunnissa ja kuntayhtiöissä
päätetään kuntalaisten arjen kannalta tärkeistä asioista.
Kunnanvaltuuston
jäsenet valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Ryhmät saavat
voimasuhteidensa mukaisen edustuksen valtuustoon,
vaikkakin tutkimusten mukaan suhteellisuus toteutuu
sitä huonommin, mitä pienempi vaalipiiri on.
Vaalitulokset lasketaan
belgialaisen
D`Hondtin
(vuodelta 1878) menetelmällä. Ensiksi lasketaan
ryhmittymän saama kokonaisäänimäärä, sitten kunkin ryhmittymän ehdokkaat
asetetaan paremmuusjärjestykseen ja lopuksi lasketaan
vertausluvut.
Vertausluku saadaan, kun ehdokkaat
laitetaan äänimäärän mukaiseen järjestykseen ja he
saavat vertausluvun, joka on
puolueen saama äänimäärä jaettuna heidän sisäisellä järjestysluvullaan (1,2,3).
Valtuustopaikat jaetaan vertauslukujen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Menetelmää on kritisoitu siitä, että se suosii suuria puolueita, ne saavat
ääniosuuttaan suuremman
osuuden paikoista. Puhutaan piilevästä äänikynnyksestä. Esimerkiksi Iin
kunnassa vuoden 2017 kuntavaaleissa suurin puolue
sai 1933 ääntä, joka oli 45,9
% äänistä ja 17 paikkaa (48,6
% paikoista). Muut viisi
puoluetta saivat vaaleissa
enemmistön
äänistä, yhteensä 2278 ääntä, joka oli
54,1 % äänistä mutta ne saivat vain 51,4 % paikoista eli
18 paikkaa. D`Hontin malli
toimisikin käytännössä paljon paremmin, jos kunnassa

olisi tasavahvoja puolueita,
silloin annettujen äänimäärien ja valtuustopaikkojen
prosentuaalinen osuus toteutuisi aidosti.
Vaalien jälkeen puolueiden välisissä luottamuspaikkaneuvotteluissa
ratkaistaan, kuinka monta
hallitus- ja lautakuntapaikkaa kukin ryhmä saa. Valtuustoryhmän koko on
tässä vaiheessa merkitsevä
ja D´Hondtin menetelmällä
suuri osa lautakuntapaikkojen johtopaikoista ja jäsenten
enemmistö menee suurimmalle puolueelle.
Pienemmät ryhmät voivat neuvottelujen tuloksena saada myös lisäpaikkoja
esimerkiksi sukupuolikiintiöiden perusteella. Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti,
kunnan toimielimissä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään
40 prosenttia, kunnanvaltuustoja
lukuunottamatta. Iin kunnanvaltuusto on
ollut kuluneella kaudella
2017-2020 yksi miesvaltaisimmista valtuustoista Suomessa, miehiä 69% ja naisia
vain 31%.
Valtuustokauden aikana
perustetaan usein erilaisia
työryhmiä, joihin valitaan
edustajat mm. kunnanhallituksesta ja asiaa valmistelevasta lautakunnasta ja
muista toimielimistä. Usein
nämä edustajat kuuluvat
suurimpaan puolueeseen.
Työryhmään
tulisikin
aina valita riittävä määrä edustajia myös muista puolueista, jotta taataan
kuntalaisilta saatujen äänien mukainen enemmistö.
Pelkästään D´Hontin mallin mukaisesti toteutettuina
vähemmistöstä saattaisi eri
vaiheiden kautta tulla yllättäen kunnassa valtaa käyttä-

vä enemmistö.
D`Hontin menetelmästä
huolimatta poliittinen moniäänisyys on kuitenkin osoittautunut Iissä mahdolliseksi
ja demokratiaa tukevaksi
kokonaisuudeksi. Pienempikin valtuustoryhmä saa
äänensä kuuluviin ja pääsee osaltaan vaikuttamaan
kuntalaisten asioiden edistämiseen eri toimielimissä,
työryhmissä ja mm. valtuustoaloitteiden kautta.
Kuntademokratian turvaamiseksi jokainen annettu
ääni on tärkeä ja kuntalaisten kannattaa käydä äänestämässä omaa edustajaansa.
Edellisissä kuntavaaleissa
Iin äänestysprosentti oli 60,7
%, suurin Jokikylässä 71,1
%, sen sijaan tiheimmän
asutuksen alueella Iin kirkonkylässä vain 57,1%. Iin
kunnanvaltuuston koko pienenee 35 valtuutetusta 31
valtuutettuun. Iin kunta on
taloudellisten
ratkaisujen
edessä.
Seuraavalla
valtuustokaudella tulee viimein
saada perustellut ja välttämättömät palvelurakenneuudistukset maaliin ja
toimintatapojen
muutokset toteutettua. Äänestäjät
päättävät ketä äänestävät.
Kannattaa kuitenkin miettiä
tarkasti mitä haluaa omalla äänellään tukea. Ii on yksi
kunta.

Aila Paaso

kuntavaaliehdokas
Iin Vihreät, sit.
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FURKA

40

VUOTTA.

www.furka.fi

SDP:n
Iin ehdokkaat
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maksaja: iin kokoomus ry.
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alanikula
yrittäjä
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kaveri
liiketoimintapäällikkö
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juho
kaakinen
ryhmäpäällikkö
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markku
koskela
varatuomari
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juha
kallio
yrittäjä
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jussi
kurttila
luokanopettaja

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
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•• HUOPAKATTOSANEERAUKSET
-UUDISKOHTEET
HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
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• TALOTIKKAAT
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TALOTIKKAAT
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Nyt TALOTIKKAAT
kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,

soitakätevästi
ja kysy lisää!
Nyt kattoremontit
myös rahoituksella,
soitakätevästi
ja kysy lisää!
Nyt kattoremontit
myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!
soita ja kysy lisää!
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jarmo
lauri
työnjohtaja
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katja
torvinen
luokanopettaja,
opinto-ohjaaja
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johanna
ruottinen
restonomi,
vuoropäällikkö

78

anna
turtinen
yrittäjä

76

petri
tervonen
autokatsastaja
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ville
veijola
insinööri
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TALOTIKKAAT
• TALOTIKKAAT
LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
Nyt TALOTIKKAAT
kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
Nyt TALOTIKKAAT
kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,

soitakätevästi
ja kysy lisää!
Nyt kattoremontit
myös rahoituksella,
soitakätevästi
ja kysy lisää!
Nyt kattoremontit
myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!
soita ja kysy lisää!
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Kuntavaalit 13.6.2021

Ennakkoäänestyskotimaassa 26. 5 – 8.6. ja ulkomailla 2. – 5.6.2021
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Karhuveistos ilahduttaa Veijolassa

Kauko Meriläinen kaatoi kuusen, josta karhuveistos on veistetty.

Jare Ukkola ja Taisto Orava ovat päässeet Hannu-papan kanssa karhua ihailemaan.

Igor Kyllinen veistämässä kuusta karhuksi.

Karhun paikalleen nostamiseen tarvittiin nosturiauto.

Moni Konintietä ajanut on
viime aikoina hierassut Veijolassa silmiään ”Oliko se
karhu ja vielä lohi suussa”.
Hannu Ukkolan pihalle on
talven ja kevään aikana ilmestynyt komea karhuveistos, joka ei kolme metriä
korkeana jää huomaamatta. Päätimme siis ottaa selvää, mikä on tarina karhun
takana.
– Tarvitsin lisää paikoitustilaa linja-autolle ja
muulle kalustollemme. Sain
ostettua palasen maata, jolla
seisoi suuri 30 metriä korkea
kuusi. Mietin vaihtoehtoja,
miten saisin kuusen säilytet-

tyä, mutta ne osoittautuivat
mahdottomiksi. Kuusi ja linja-auto eivät alueelle mahtuneet, Hannu kertoo.
Hän kertoo lisäksi Veijolan ja Hiivalan alueen naapureiden toivoneen kuusen
säilyvän, koska se oli ollut monille kokoontumis- ja
leikkipaikka vuosikymmenten ajan. Niinpä Hannu alkoi miettiä, kuinka kuusi
voisi edelleen ilahduttaa
naapureita ja ohikulkijoita.
– Silloin mieleeni juolahti, tehdään karhuveistos ja
iso.
Netistä hän löysi tekijän, joka pystyi mahtavan

puun elämää jatkamaan eri
muodossa. Kuusi kaadettiin marraskuussa ja talven
pimeydessä Igor Kyllinen
veisteli
viikonloppuisin
moottorisahoilla
karhun,
joka nyt komistaa Ukkoloiden pihaa.
– Igor esitti, että laitetaan
karhulle vielä lohi suuhun,
Iijoen rannalla kun olemme.
Hannu Ukkola ihastelee
ja kehuu Igorin taitoa käsitellä puuta. Karhuveistos
onkin kunniaosoitus pihapiirin kuuselle, tervehtiessään Konintiellä liikkuvia.
MTR

Metsien suojelu karkaamassa käsistä Suomessa
Suomessa käytetään metsien
vuotuisesta kasvusta noin 60
prosenttia. Suomen metsäpinta-alasta on suojeltu noin
13 prosenttia (2,9 milj. ha) –
suurin osa suojelualueista
sijaitsee Pohjois-Suomessa.
Tulee muistaa, että tiukasti
suojellusta metsäpinta-alan
osuudesta Suomen osuus
kattaa EU:n alueella yli puolet. Metsien hyödyntämisen
taloudellinen merkitys Suo-

melle on 8,5 miljardia € (4,5
% BKT:sta).
Edellä esitetyt luvut kertovat suoraan metsien merkityksen Suomen taloudelle
ja myös sen, kuinka kestävästi metsiämme käytetään
ja kuinka hyvin niitä on aina
suojeltu. Näyttää siltä nyt,
että edellä esitetyt tosiasiat,
ovat unohtumassa nykyisessä ilmastohuumassa usealta
poliitikolta niin valtakun-

nallisesti kuin alueellisestikin.
Alueellamme on siis asiat
hyvässä kunnossa metsien
käytön, suojelun ja luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisen suhteen. Metsien
kestävä hyödyntäminen luo
meille hyvinvointia ja mahdollistaa sen, että voimme
asua esivanhemmilta ja vanhemmilta perityillä maaalueilla ja tiloilla. Jos jotain

vielä haluamme tehdä Iin
kunnan alueella ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi,
tulee katse kääntää soiden
ennallistamiseen turvetuotannon jäljiltä.
Em. alueiden metsittämisellä tai hyötykasveja
kasvattamalla (mm. kuituhamppu) lisäämme hiilen
sitomista nopeasti ja kestävästi luoden samalla uusia
työpaikkoja
turvetuotan-

non liian nopean alasajon
aiheuttamien tulonmenetysten paikkaamiseksi. Tämä
vaatii kuitenkin sitä, että
hiilensidontakompensaatiojärjestelmät ovat kunnossa
ja toimijat saavat työstään
oikeudenmukaiset korvaukset.
Metsien järkevän käytön
ja soiden ennallistamisten
puolesta sekä alueemme hyvinvointiamme vaalien,

Reijo Kehus

Kuntavaaliehdokas
Ii Keskusta
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Vaalivankkurit liikkeelle ja vaaliteltat toreille

Iin Vihreiden ehdokkaat Heli-Hannele Haapaniemi ja Aila Paaso polkaisivat kampanjoimaan vaalivankkureilla.

Iin torilla makkarat maistuivat kuntalaisille Vasemmistoliiton teltalla. Teltan ulkopuolella ehdokkaista Aini Autio keskustelemassa kuntalaisten kanssa. Teltan sisällä Johanna Jakku-Hiivala ja Sauli
Keltamäki huolehtivat kahvin ja makkaroiden riittävyydestä.

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys on hyvässä vauhdissa ja ehdokkaat koittavat
keksiä tapoja, joilla poikkeusoloissakin
päästään
kuntalaisia
jututtamaan.
Koronarajoitusten lieventyminen mahdollistaa perinteisten vaalitelttojenkin

tavanomaisia tapahtumia
järjestää, niin pienimuotoisesti voi ainakin vankkureilla ajella. Saa pysäyttää ja
jututtaa kuntalaisia. Tarkoitus on ajella niin paljon kuin
kunto kestää ja aika riittää,
Heli-Hannele totesi.
Vaalivankkuriajelul-

kanssa toreille jalkautumisen ja Iin Vasemmistoliiton
ehdokkaat kiersivät viikonloppuna teltan kera
Kuivaniemellä ja Iissä. Kahvitarjoilu ja makkarat saivat
väkeä liikkeelle ja ajatuksia vaihdettiin kuntalaisten
kanssa niin menneestä kuin

tulevasta valtuustokaudesta.
Iin Vihreiden ehdokkaat
puolestaan polkaisivat vaalivankkurit liikkeelle Heli-Hannele
Haapaniemen
johdolla.
-Kun on ollut tämä korona ja kyseenalaista, voiko

le liittyi mukaan sähköpyörällään ajeleva Aila Paaso
Maalismaantien
varrelta.
Vankkurit pysähtyivät vaarallisen Myllyojan mutkan
maisemiin. Maalismaantielle valmistuu pyörätie vuosien 2022 ja 2023 aikana.
Asukkaiden toiveena on as-

faltoitu pyörätie, jota jatkettaisiin Myllyojan mutkan
yli vähintään sähkölinjalle
saakka. Tällöin koulutie olisi turvallinen myös Raasakassa asuville lapsille. MTR

Koronavuoden avustukset nostivat
Iin tilinpäätöksen voitolliseksi
Iin kunnanvaltuusto sai kokouksessaan 24.5. hyväksyttäväkseen poikkeuksellisen
tilinpäätöksen. Ennakoiden
alijäämän sijaan tilinpäätös
vuodelta 2020 osoittaa 1.1
miljoonaa euroa ylijäämää.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoi valtion anteliaisuuden
pelastaneen
Iin talouden viime vuoden osalta. Iin kunta sai 2,5
miljoonaa euroa koronaavustusta ja 700 000 euroa
harkinnanvaraista valtionosuutta, joiden lisäksi verotulot kasvoivat odotettua
enemmän.
Kunnanvaltuustolle tilinpäätöstä ja toimintakertomusta esittelivät eri vastuualueiden
vastaavat
viranhaltijat.Esittelyjenpohjalta valtuutetut esittivät useita kysymyksiä ja pohdintoja
kunkin sektorin tilasta ja tulevaisuudesta.
Oulunkaaren kuntayhtymän osalta vt. hallintojohtaja Mirja Klasila kertoi
koronan kustannusvaikutusten viime vuonna olleen
tulonmenetyksineen
Iin
osalta reilut 695 000 euroa.
– Lisäkustannuksia aiheutui muun muassa henkilösuojaimista, näytteenotosta ja jäljitystyöstä.
Micropoliksen
toimitusjohtaja Leena Vuotovesi
kertoi yritysneuvonnan ta-

voittaneen yli 500 yrittäjää,
työpaikkoja syntyi 30 ja yrityshankinnalla saatiin 7 uutta yritystä.
Kunnassa
oli
vuoden lopussa 360 vakinaista työntekijää, joista 31 oli
osa-aikaista. Määräaikaisia
työntekijöitä oli 171, joista
osa-aikaisia oli 93.
– Henkilöstömäärä kasvoi
kolmella vakinaisella työntekijällä. Määräaikaisissa/
osa-aikaisissa työntekijöissä ovat mukana myös kansalaisopiston tuntiopettajat.
Heillä osalla on vain muutama opetustunti, hallintojohtaja Annastiina Junnila
kertoi.
Kunnan
henkilöstön
määrästä on käyty valtuustossa keskustelua etenkin
kuluvan valtuustokauden
loppupuolella. Asia herätti keskustelua nytkin ja
valtuutetut pohtivat voitaisiinko palveluita tuottaa
joillakin sektoreilla pienemmällä henkilömäärällä, palveluiden taso säilyttäen.

Valtuustoaloitteita
jätettiin
Harri Saksenaho jätti valtuustoaloitteen uusien vuokra-asuntojen rakentamisesta Iin Vuokratalojen toimesta Kuivaniemelle. ”Kuivaniemen
keskustassa

Etäyhteydellä pidetyssä kokouksessa Reijo Kehusta kiinnosti, kuinka paljon kunnan panostuksella on saatu uusia yrityksiä Iihin. Kehuksen kysymykseen vastasi Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi. Vasemmalla kuvakaappauksessa hallintojohtaja Annastiina Junnila, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes, kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kunnanhallituksen puheenjohtaja
Johannes Tuomela.

kunnan vuokra-asuntojen
täyttöaste on ollut pitkän
aikaa liki täyttä. Varsinkin
tietyn kokoisista asunnoista on pula. Nykyinen vuokra-asuntokanta alkaa olla jo
merkittävältä osin elinkaarensa päässä. Tulijoita vuokra-asuntoihin olisi, mutta ei
ole tarjota sopivankokoista tai kohtuukuntoista asuntoa”, Sanaksenaho toteaa

aloitteessaan.
Taina Häkkilä, Hannes
Hekkala, Ilkka Pakonen ja
Jari-Jukka Jokela esittävät
aloitteessaan Kantolantien
varteen 3 kilometrin mittaisen pyörätien rakentamista
koululaisten koulutietä turvaamaan.
Keskustan
valtuutetut Hannes Hekkala, Pekka
Koskela, Sanna Valaja, Tai-

na Häkkilä, Ilkka Pakonen,
Johannes Tuomela, Reijo
Kehus, Jaakko Höyhtyä, Aili-Maria Alaraasakka ja Jari-Jukka Jokela puolestaan
esittävät
lumenkaatopaikan siirtämistä toiseen paikkaan.
”Vaikka meillä lissä on
ilmastoon ja energiankulutukseen satsattu, niin vielä
on tekemistä. Meillä kuska-

taan lumet taajaman teiden
varsilta ja pihoilta ns. lllin
penkalle lllinsaareen menevän tien varteen. Siinä
lumet sulavat ja vedet menevät suoraan jokeen. Jättää
kaiken muun töryn jälkeensä. Tämähän on melkein
kuin Helsingissä mereen
suoraan.”, aloitteessa todetaan. MTR
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ELÄMÄNILOINEN, LUONNONLÄHEINEN JA ELINVOIMAINEN II
Tutustu ehdokkaisiin ja kuntavaaliohjelmaan https://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/

IIN VIHREIDEN KUNTAVAALITEESIT
HYVINVOINTI LUO PERUSTAN HYVÄÄN ELÄMÄÄN
• panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin
• varmistetaan pääsy peruspalveluihin sujuvasti ja
		 matalalla kynnyksellä
• kuntalaiset ovat asiantuntijoita omaa elämää ja
		 ympäristöä koskevissa asioissa
• avoimuus, suvaitsevaisuus ja lähidemokratia lisäävät
		yhdenvertaisuutta
• liikunta, luonto ja kulttuuri takaavat arjen hyvinvoinnin

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

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

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

Iin Vihreät
kuntavaaliehdokkaat 2021

44
Eija Alaraasakka

Kasvatustieteen maisteri,
väitöstutkija

Meidät
Johanna Konttila
Filosofian maisteri,
löydät myös
sairaanhoitaja
facebookista:
www.facebook.com/iinvihreat

46

45
Heli-Hannele Haapaniemi
ICT-suunnittelija

49

Mel Jovanen

Aila Paaso (sit.)

Kasvatustieteen tohtori,
ammatinopettaja

Martti Kaarre

Yrittäjä

50

47

Harri Sandgren
Eläkeläinen

Kaisa Kerätär

Eläkeläinen

51

48
Biologi, taideagentti

52
Eija Tikkanen (sit.)
Lähihoitaja,
kemian laborantti
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53
Jussi Vilkuna
Filosofian maisteri,
kehittäjäopettaja
Iin Vihreät maksaa mainoksen.
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Junioripesiksessä kaikki pelaa ja
kaikkia kannustetaan

Pesäpallossa hutunkeitto on tarkkaa puuhaa.

Iin
Urheilijat
isännöivät sunnuntaina Iin pesäpallokentällä
pelattua
F-poikien turnausta. Iiläisten lisäksi turnauksessa pelasivat Simon Kirin
ja Pattijoen Urheilijoiden
joukkueet. Aurinkoisessa,
tuulisessa säässä pelatussa
turnauksessa nähtiin hyviä
suorituksia kaikkien joukkueiden toimesta. Yleisö
osasi arvostaa kovaa yrittämistä ja onnistumisia, eikä
hampaat irvessä pelaamisesta ollut tietoakaan. Vanhemmat huolehtivat kirjanpidon
sujuvuudesta ja kanttiinin
toimivuudesta. Tuomaritehtävissä karttui kokemusta
muun muassa 10- vuotiaalle Janni Pakasalle. Sanonta
”Minkä nuorena oppii, sen
vanhana taitaa”, osuu hänen
kohdallaan todeksi.
Pelien
lopputuloksella ei ollut kovinkaan suurta
merkitystä, vaikka juoksut
laskettiinkin. Pääpaino oli
pelaamisen ilolla ja kaikki pääsivät lyömään jokaisessa vuoroparissa ainakin
kertaalleen. Pattijoen Urheilijoiden joukkue voitti
molemmat ottelunsa, ollen

Janni Pakanen selviytyi hienosti ensimmäisestä tuomaroinnistaan 3-pesällä. Upeaa
toimintaa 10-vuotiaalta.

turnauksen voittaja. Iin Urheilijoiden nuori joukkue
koostui sekä pojista että tytöistä ja selvisi urakastaan
hienosti. Osa joukkueen pelaajista pääsee ikänsä puolesta vielä g-junioreihinkin
taitojaan
kartuttamaan.
MTR

Pattijoen Urheilijat voitti molemmat ottelunsa ja koko turnauksen.

Simon Kiri – Iin Urheilijat ottelun parhaina palkittiin Simon Topi
Junes ja Iin Onni Hokkanen.

Iin Urheilijoiden lukkari Aleksi Rissasen juonikas syöttö on yllättänyt Simon Kirin lyöjän, eikä maila osu palloon.

in Urheilijoiden joukkue valmiina turnaukseen. Keskellä joukkueen pelinjohtaja Jenni Tolonen ja valmentaja Sari Rissanen.
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Olhavan maastot vaativat suunnistajilta kuntoa,
taitoa ja tarkkuutta

Nuorten kiertopalkinnon voittanut SK Pohjantähti poseeraa palkinnon ja Kelterin viestin isän Seppo Keltamäen kanssa.

Viestien lähdössä on säpinää.

Pienimpien saattaja sarjassa aikuinen voi mennä lapsen mukana
ja tukea hieman.

Aurinkoinen sää suosi toukokuun viimeisenä viikonloppuna
suunnistajia.
Olhavan tarkkuutta vaativat
maastot
houkuttelivatkin
runsaasti suunnistajia niin
lauantain Kelterin viestiin
kuin sunnuntaina vuorossa
olleisiin Iisun 50-vuotisjuhlasuunnistuksiin. Sunnuntain
kilpailuissa ratkottiin samalla Pohjois-Pohjanmaan amkeskimatkan mestaruudet.
Kelterin viestiin osallistui yhteensä 39 joukkuetta seitsemässä eri sarjassa.
Sunnuntain keskimatkojen
mestaruuksia tavoitteli 215
suunnistajaa.
-Suunnistajat tykkäävät
Olhavan maastoista. Täällä
vaaditaan taitoa, tarkkuutta ja kovaa kuntoa, kilpailunjohtaja Markku Loukusa
totesi tuulimyllyjen juurelle rakennetussa kilpailukeskuksessa.
Rutinoitunut talkooväki
onkin kaiken perusta suunnistuskilpailujen onnistumiselle. Suunnistus on laji,
jossa kilpailupaikat on joka

in Yrityksen Saana Backman vauhdissa Kelterin viestissä.

kerta rakennettava kilpailujen järjestäjien toimesta uudelleen ja uudelleen. Tätä
arvokasta työtä Iisu on teh-

nyt jo 50 vuotta. IiSanomat
onnittelee ja toivottaa seuralle menestystä myös tulevina vuosina.

Ohessa
kuvakavalkadi viikonlopun kilpailuista.
Tulokset löytyvät Iisun nettisivuilta. MTR

Sarjan M70 Olli Laitinen Perämeren Rasti (293) ja Lauri Malm Ykspihlajan Reima (292) maalissa.

Joskus suunnistuksessa joudutaan porukalla pohtimaan, olemmeko oikealla rastilla.

Naisten pääsarja voittaja Saana-Maria Rahko SK Pohjantähti leimaa viimeisellä rastilla.

Miesten pääsarjan voittajajoukkueen Vesaisten Poikien Hannu
Holappa leimaamassa viimeisellä rastilla.
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14

15

Alaraasakka Aili-Marja

Alaraasakka Eero

Huotari Noora

Häkkilä Taina

varhaiskasvatusopettaja, eläkeläinen

metsätalousinsinööri, eläkeläinen

yrityskehittäjä (sit.)

yrittäjä

20

22

21

23

Jyrkäs Mervi

Kaisto Hannu

Kaleva Oili

Kehus Reijo

merkonomi, lähihoitaja

agrologi, aluepäällikkö

suuhygienisti, opiskelija

prosessinhoitaja, tukiasematestaaja

28

29

31

30

Nevalainen Pekka

Nevatalo Satu

Orajärvi Taisto

Paakkola Minna

vastaava lastenhoitaja

opiskelija

eläkeläinen

projektipäällikkö

36

37

38

39

Sassi Satu

Södo Kati

Södo Veikko

Tapio Helka

sosionomi

hoitaja

yrittäjä

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

16

17

18

19

Jokela Jari-Jukka

Junes Arto

Jussila Jukka

Jutila Mika

rehtori, luokanopettaja

linjanvetäjä

maanrakennusmies (sit.)

yhdyskuntatekniikan insinööri

24

25

27

26

Klasila Pirjo

Koskela Pekka

Kärki Jarkko

Matikainen Anne

maatalousyrittäjä

lehtori, eläkeläinen

opiskelija (AMK), lihanleikkaaja

työterveyshoitaja, HTM

32

34

33

Paakkola Simo

Pakonen Ilkka

Pyörälä Juuso

kauppatieteiden maisteri

maanviljelijä, yrittäjä

prosessitekniikan opiskelija

41

40

35
Sanaksenaho Harri
metsätilallinen

42

43

Tuomela Johannes

Valaja Sanna

Varanka Sirpa

Ylitalo Matti

ekonomi, rakennusinsinööri

sairaanhoitaja

luokanopettaja

maanviljelijä, eläkeläinen
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Kehitetään Iitä sivukylätkin huomioiden
Kuivaniemellä ollaan huolissaan palveluiden karkaamisesta kuntakeskukseen.
Siksi
tulisikin
yhdessä pohtia, miten saisimme
Kuivaniemestä
vetovoimaisemman paikan, joka
houkuttelisi muun muassa
lapsiperheitä muuttamaan
seudulle. Kuivaniemi tarvitsee lisää asukkaita, jotta peruspalvelut säilyisivät
meillä jatkossakin. Tästä syystä Iin kunnan tulisikin ehdottomasti tarkastella
Kemiin rakennettavan biotehtaan tuomia mahdollisuuksia
Kuivaniemen
kehittämiseksi. Kuivaniemi
on turvallinen ja miellyttävä asuinympäristö ja uuden
tiestön myötä Kuivaniemeltä on nopeaa kulkea Kemin
suunnalla töissä, joten Kuivaniemi on potentiaalinen
asuinpaikka lapsiperheille.
Jotta saisimme Kuivaniemelle lisää asukkaita, tulee
tarjolla olla myös hyväkuntoisia vuokra-asuntoja. Osa
nykyisistä Iin kunnan vuokra-asunnoista on asuinkelvottomassa
kunnossa
ja niiden tilalle tulisi vääjäämättä rakentaa uusia,
oikeankokoisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
Asuntojen tarve koskettaa
myös Iin keskustaajamaa.
Tämänhetkinen asuntotilanne vain karkottaa asukkai-

ta pois ja sitähän me emme
tietystikään halua. Kaikilla
tulee olla oikeus terveeseen
asuntoon. Kehitetään Iitä
tasapuolisesti ja pidetään
huolta, että kaikilla on hyvä
asua tässä kunnassa, kylästä
riippumatta.
Myös asuntojen lämmitystapaa tulee miettiä tarkemmin ja pohtia erilaisia
vaihtoehtoja, joilla taataan
toimiva lämmitys. Kuivaniemellä
vuosikausia
kestäneet ongelmat lämpölaitoksen suhteen ovat nyt
saavuttaneet
huippunsa,
kun kaukolämmön varassa olevat asukkaat eivät ole
kolmeen viikkoon saaneet
asuntoihinsa lämpöä eivätkä lämmintä vettä. Tämä on
vaikuttanut myös vanhusten pesemiseen ja näin ei
missään nimessä saisi olla.
Uutta lämpölaitosta on odoteltu pitkään ja odottaminen
näyttää saavan vain jatkua.
Heitänkin ilmaan kysymyksen, että emmehän tosissaan
halua Iin kunnan vihreän imagon taustalla olevan
säästäminen kuivaniemeläisten lämmityskuluissa?

Annika
Peltovuoma,
kuntavaaliehdokas (sd.)

Ii-Seura jatkaa
entisin voimin
Ii-Seura ry. piti vuosikokouksensa normaalia
myöhemmin talven koronarajoitusten takia. Seuran
puheenjohtajana
jatkaa
Pertti Huovinen. Muiksi
johtokunnan jäseniksi valittiin Maila Maalismaa,
Tuula-Riitta Niva, Riitta
Hautajoki, Jari-Jukka Jokela, Pentti Puolakka ja Paula Suutari. Yhdistys toivoo
mukaan uusia jäseniä. Yhteyttä voi ottaa johtokunnan jäseniin.
Ii-Seuran toiminta jatkuu entisillä uomilla. Se
pyrkii kehittämään kotiseutua paikallisten erityispiirteiden
pohjalta,
minkä toivotaan parantavan ihmisten elinympäristön laatua ja viihtyvyyttä.
Tavoitteena on lisätä kotiseututietoutta ja ylläpitää
kotiseutuhenkeä sekä vaalia ja edistää kotiseudun
kulttuuria.
Ii-Seura osallistuu kotiseutuviikkoon
Haminassa ja Kruununsaaressa
tapahtuvilla opastetuilla
kierroksilla. Sopivien ai-

heiden ilmetessä pidetään
luentotilaisuuksia yhdessä
kansalaisopiston kanssa.
Ii-Seura on huolestunut siitä, että Rantakestilän alueen kehittäminen
on keskeytynyt. Alueesta
saisi hyvän kohteen matkailijoille, kuntalaisille ja
koulujen opetukseen. Järjestö on valmis jatkamaan
yhteistyötä Iin kunnan
kanssa ja tarjoaa asiantuntija-apua. Ruustinnan reitin matkalijoilta kiitoksia
saaneet opastaulut ovat
kuluneet ja kaipaavat korjausta.
Ii-Seura jatkaa muistolaattojen
hankkimista
merkkihenkilöiden asuintaloihin ja muihin historiallisiin rakennuksiin. Tänä
kesänä on vuorossa mm.
Nuorisoseurantalo.
Elokuussa osallitutaan
valtakunnallisille
kotiseutupäiville ja sen monipuolisiin
tapahtumiin
Oulussa. Järjestetään retkiä lähialueiden mielenkiintoisiin kohteisiin.

Automaalauksen kilpailussa Haukiputaan yksikössä toimi tuomarina iiläinen automaalarimestari ja -yrittäjä Juha Kallio. Hän lähetti
kuvan finalisteista: Krista Holmi (OSAO), Eeva Merstola (Turun ammatti-instituutti), Kristian Rannikko (Tredu), Mirva Sonninen (Savon
ammattiopisto), Saku Syrjälä (Tredu), Jonne Varis (Riveria).

OSAOn opiskelijoille Taitajista
kahdeksan SM-mitalia
Kolmipäiväinen ammattitaidon SM-kilpailu päättyi
tänään. OSAOn opiskelijat
kilpailivat mitalisijoille 8 lajissa.
Kultaa
Vaatteenvalmistus Ellen Kälkäjä (Haukiputaan yksikkö),
Turvallisuusala Petra Mattila (Kempeleen-Limingan
yksikkö), Elektroniikka ja
robotiikka Paulus Kivelä
(Kaukovainion yksikkö, tekniikka).
Hopeaa
Automaalaus
Krista Holmi (Haukiputaan
yksikkö), Mediasuunnittelu
Ilari Antila (Kaukovainion
yksikkö, tekniikka), Viher-

rakentaminen Noora Leinonen (Kempeleen-Limingan
yksikkö).
Pronssia Putkiasennus
Ali Aholami (Kaukovainion yksikkö, tekniikka),
Kappaletavara-automaatio
(parilaji): Juho Lukkari ja
Aatu Nättinen (Kaukovainion yksikkö, tekniikka),
OSAOsta osallistui Taitaja2021 -kisoihin 16 kilpailijaa. Kilpailijoita mukana oli
yhteensä 360.
Taitaja2021 Oulu -kilpailu järjestettiin hajautettuna
12 paikkakunnalle. Eri kilpailulajeissa tehtiin kolmen
päivää kestävät kilpailusuo-

Krista Holmi suorittamassa raidoitustehtävää.

ritukset, jotka on nyt arvioitu ja lajien mitalistit ovat
selvillä.
Koronatilanteen
vuoksi kilpailutapahtumaan
ei voitu ottaa yleisöä paikan
päälle, vaan kilpailua saattoi
seurata verkkolähetyksinä.
Taitaja2021 Oulu -tapahtuman järjesti Koulutuskuntayhtymä
OSAO
yhdessä
Ammattiopisto
Lappian,
Ammattiopisto
Luovin ynnä muiden koulutuskeskusten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Taitaja on Suomen suurin
ammatillisen koulutuksen
tapahtuma, jossa kilpaillaan nuorten ammattitai-

don suomenmestaruuksista.
Kilpailulajeja on 46, ja lisäksi mukana on viisi ammattinäytöstä. SM-kilpailuun
pyrkii vuosittain noin 1500
opiskelijaa. Finaaliin karsitaan semifinaaleiden kautta
noin 350 parasta.
Seuraavan kerran ammattitaidon
suomenmestaruuksista
kilpaillaan
vuoden kuluttua Porissa
Taitaja2022-kilpailun merkeissä.

Heli Raappana OSAO
Kuvat Juha Kallio Ii

Iiläinen Krista Holmi sijoittui kovatasoisessa automaalauskilpailussa hopealle.
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Järjestöväki vetoaa
vanhempiin

Tapani Teppo ja Aini Autio Iin Järjestöyhdistyksestä toivovat vanhempien opastavan lapsiaan myös liukkaiden kattojen vaaroista.

Iin Järjestötalon ympärillä on alkanut viime aikoina
olla sinne kuulumatonta toimintaa. Talon katolle on kiipeilty ja ilmastointiputkiin
sekä muuhun omaisuuteen
on kohdistettu ilkivaltaa.
Ongelmaan on pyritty
löytämään ratkaisua muun
muassa asentamalla palotik-

kaisiin kiipeämistä vaikeuttavia peltejä.
–
Toivottavasti
ongelma ratkeaa ja vanhemmat seuraavat sekä
opastavat
jälkikasvuaan
asiassa. Liukkaalta katolta
jos putoaa, ovat seuraukset
kohtalokkaita, Aini Autio
toteaa. MTR

Iin Järjestötalo on keskeisellä paikalla Iin keskustassa ja monien
tapahtumien järjestämispaikka.

Vähäjärven ja Myllyojan tilaa halutaan parantaa
Vähäjärven-Myllyojan
luonnonhoitohanke pyritään toteuttamaan kuluvan
vuoden aikana. Kuivajoen Pohjoispuolen metsästysseuran alulle saattama
hanke on saanut 100 prosenttisen rahoituksen Suomen
Metsäkeskukselta.
Metsäkeskus on kilpailuttanut hankkeen ja valinnut
toteuttajaksi OTSO Metsäpalvelut.
– Kustannusarvioltaan
noin 30 000 euron hankkeen aloittaminen odottaa
vielä alueen osakaskunnan
hoitokunnan lupaa, Petri
Törrönen luonnonhoidon
asiantuntija OTSO Metsäpalveluista kertoo.
Kuivaniemen
Osakaskunta käsitellee asiaa
kokouksessaan ennen juhannusta.
Hanke on osa Kuivajoen valuma-alueen kunnostusta, jonka tavoitteena
on joen veden laadun parantaminen ja vesieliöstön,
kuten kalojen ja rapujen,
elinolosuhteiden
turvaa-

minen kunnostamalla metsäojituksen vaurioittamia
elinympäristöjä. Lisäksi tavoitteena on tulva-aikaisten
virtaamien tasaaminen ja
eroosiohaittojen ehkäiseminen.
Vähäjärveen
laskevan
tulo-ojan suulle, ojan länsipuolelle, kaivetaan laskeutusaltaaksi
syvänne
(noin 560 m2), jonka kaivumailla tukitaan järven
läpi kaivettua ojaa. Kaivumaat tasoitetaan loivaksi
penkereeksi, jotta syvänne
voidaan tarvittaessa puhdistaa siihen kertyneestä
kiintoaineksesta. Syvännettä jatketaan myös vanhan
ojan itäpuolelle (350 m2),
jotta veden virtausta saadaan hidastettua ja vesi jakaantuisi tasaisesti koko
luhdan alueelle. Kolmas syvänne (800 m2) kaivetaan
järven laskuojan suulle. Syvänteiden
keskisyyvyys
tulisi olla noin 1 metri. Vähäjärven eteläosan reunoille kaivetaan avovesialuetta,
jonka kaivumaista saadaan

Alueella pesii myös Euroopan suurin kahlaajalaji kuovi. Kuva Jukka Sassi.

Kuovilla on jo munat pesässään.

tehtyä järven laidoille
penkere, joka estää metsätalousmaan vettymisen ja
jota voidaan käyttää kulkureittinä. Avovesialueen
pinta-ala on noin 3000 m2
ja keskisyvyys 0,6 m. Vedet johdetaan kivillä ja suodatinkankaalla vahvistetun
pohjapadon kautta Myllyojaan, jota vahvistetaan kiveämällä noin 10 metrin
matkalta.
Vähäjärvestä lähtevää

eroosiohaittojen vähentämiseksi.
Vähäjärvelle ja Myllyojalle on luotu Luonnonvarakeskuksen
vesilintulaskentapisteet,
jotta
voidaan verrata, miten kosteikkojen teko vaikuttaa vesilintukantaan.
– Tämä luonnonhoitohanke on ensisijaisesti
vesiensuojelu ja monimuotoisuushanke eli sopii Iin
kunnan strategiaan enem-

Myllyojan uomaa, joka on
pahoin tukkeutunut kiintoaineksesta, kunnostetaan
luonnonmukaistamalla
sitä. Ojan reunoilla olevista kivistä tehdään kaksi kivikynnystä hidastamaan
virtausta ja parantamaan
veden
happipitoisuutta.
Ojan pohja kaivetaan alivesiuomaksi ja ojan reunaan
kaivetaan viisi tulvatasannetta. Tulvatasanteen vastaista ojan reunaa ei kaiveta

Seppo Miettunen Myllyojaan suunnitellun kivikynnyksen paikkeilla. Kivikynnyksillä pyritään hidastamaan veden virtaamaa.

män kuin hyvin, Seppo
Miettunen toteaa.
Seppo on yksi hankkeen alullepanijoista, jotka esittelivät hankkeen
toteuttamista
Kuivajoen
Pohjoispuolen Metsästysseuralle. Metsästysseuran
myönteisen suhtautumisen
pohjalta hanke esiteltiin
Kuivaniemen Osakaskunnalle. MTR
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Suurriista-aita toimii vain portit suljettuina
Nelostien perusparantamisen yhteydessä liikenneturvallisuutta parannetaan
myös
suurriista-aitojen
avulla. Olhavasta Kuivaniemelle aidat ovat rakennetut ja tullaan rakentamaan
myös Olhavasta etelään.

Tästä huolimatta suurriistaaidalla varustetulla tieosuudella tapahtui muutama
viikko sitten kauriskolari.
Janne Paldanius suurriistavirka-avusta toteaa syynä olleen aidan auki jätetty
portti, josta kauris pääsi lii-

kenteen sekaan.
– Aita toimii vain, kun
jokainen porttien käyttäjä huolehtii portit kiinni.
En usko kenenkään tahallaan haluavan vaarantaa
tielläliikkujien tai eläinten turvallisuutta. Syynä

Suurriista-aidan auki jätetyt portit ovat suuri liikenneturvallisuuden riski. Aitojen väliin joutuvat
hirvet ja kauriit jäävät ansaan, josta ei ole paluuta.

on ajattelemattomuus, eikä
huomata sulkea portteja itsekään, jos ne ovat edelliseltä kulkijalta jääneet auki.
Paldanius toteaa eläimen
joutuvan kuin katiskaan,
josta ei pääse pois, jos se joutuu aitojen väliin.

– Lopputulos on silloin
aina huono. Eläin joko aiheuttaa onnettomuuden tai se
joudutaan lopettamaan.
Hän toivookin kaikille suurriista-aidan porttien
käyttäjille lisää vastuuta ja
huolellisuutta.

– Kallis aita on hukkainvestointi, jos emme opettele käyttämään sitä oikein ja
sulkemaan aidan portit aina,
kun niitä käytämme. MTR

Oikein käytettynä suurriista-aita lisää huomattavasti liikenneturvallisuutta.

Kuntalaisbarometrillä kokonaisnäkemystä iiläisten arjesta
Iin kunta toteuttaa joka
toinen vuosi kuntalaisbarometrin, jonka avulla kartoitetaan asukkaiden
tyytyväisyyttä kunnan palveluihin ja selvitetään kehittämistoiveita.
Tämän vuotinen kuntalaisbarometri koostuu neljästä erilaisesta testistä,
joihin kuntalaiset pääsevät
vastaamaan verkkolinkkien
kautta.
–
Kuntalaisbarometrin
toteutustapaa on kehitetty kevään ajan, jotta osallistuminen olisi kuntalaisille
houkuttelevampaa, kunnan
Open Agenda -hankkeen
projektipäällikkö Johannes
Helama kertoo.

Suoran palvelupalautteen
sekä kehittämistoiveiden sijasta uudistetulla kuntalaisbarometrilla
tavoitellaan
tietämystä kuntalaisten kokemasta omasta arjestaan.
Kuntalaisbarometri kartoittaa myös erilaisten kysymysten ja niihin annettujen
vastausten tärkeyttä ja merkitystä kuntalaisille.
Kuntalaisten
arkeen
ja kokemuksiin pyritään
saamaan
kokonaisnäkemystä niin unelmien naapurustoon, vastaajan omaan
elämäntapaan, parempaan
arkeen, kuin tulevaisuuden odotuksiin liittyvillä
väittämillä ja kysymyksillä. Testeihin vastaaminen on

Kuntalaisbarometri toteutetaan verkkokyselynä.

helppoa ja jokaisen testin jälkeen vastaaja saa heti tuloksen, millainen hän itse on.
Lisäksi vastaaja saa pohdittavakseen tehtävän, jolla voi
vahvistaa omien odotusten
ja toiveiden toteutumista.
Testeissä osaan kysymyksiä liittyy ”Miksi kysymys”, johon vastaavalla voi
perustella vastaustaan.
– Tällä pyrimme penkaisemaan vastauksien taustoja
ja saamaan selville eri kulmia vastausten takaa. Kokevatko vaikkapa nuoret
ja nuoret aikuiset asiat toisin, kuin muut ikäryhmät?
Entä yrittäjät, poikkeavatko
heidän tulevaisuuden odotuksensa muiden ryhmien

Vastaaja saa testin tulokset heti.

odotuksista, Helama kertoo
vastausten analysoinnista.
Kysely on rakennettu
niin, että se lukee vastaajan
ajatukset. Se esittää täydentäviä jatkokysymyksiä vain,
jos annettu vastaus on vastaajalle merkityksellinen ja
kunnan näkökulmasta mielenkiintoinen.
Valtiovarainministeriö
on myöntänyt Iin kunnalle 100 000 euroa rahoitusta
kuntalaisbarometrin tulosten pohjalta tehtäviin kokeiluihin, joihin kuntalaiset
pääsevät osallistumaan. Ensimmäinen kokeilu valitaan
kesän aikana kuntalaisbarometrista nousseiden vastausten perusteella. Kaksi

seuraavaa kokeilua valitaan
syksyllä ja toteutetaan viimeistään talven 2021–22 aikana.
– Tavoitteena on toteuttaa kokeilu, jolla iiläisten
arkea voidaan ymmärtää entistä paremmin. Näin saamme
kokonaisnäkemystä
kuntalaisten arkeen. Tämä
puolestaan tukee päätöksentekoa ja antaa päättäjille
selkänojaa ja tietoa ihmisten
oikeaan arkeen liittyviin kysymyksiin, Johannes Helama toteaa.
Kokeiluilla pyritään tekemään asioita uudella tavalla ja lopputuloksena olevan
pysyviä palveluita helpotta-

maan kuntalaisten arkea.
– Kun jotain tehdään uudella tavalla ja yhdessä kuntalaisten kanssa, on tärkeää
muistaa yhdessä erehtymisen taito. Sen kautta voimme
yhdessä oppia ja löytää uusia tapoja tuottaa paremmin
kuntalaisten arkea helpottavia palveluita. Esimerkkinä
aiemmista kokeiluista voisi
mainita Suoralinja-kokeilun,
joka muuttui linjaksi 28, jääden pysyvästi parantamaan
palvelutarjontaa.
Kuntalaisbarometrin tuloksista tiedotetaan kesän
aikana ja alkavasta kokeilusta alkusyksystä. MTR
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Ylipalomies Janne Parkkila näytti oppilaille, kuinka rasvapalo voidaan tukahduttaa joko kattilan
kannella tai sammutuspeitteellä.

Aseman koulun MOK-viikon
aiheena Iijoki
Aseman koululaisilla oli
mahdollisuus oppia ja kokea
MOK-viikolla uudenlaista
monialaisoppimista yli oppiaineiden. Opettaja Marja
Nousiaisen johdolla opettajat
ja yhteistyökumppanit olivat
laatineet viikolle ohjelman,

jossa pääosassa oli Iijoki.
Koululla oli Iijoki-aiheinen
valokuvanäyttely, Vanhaan
Haminaan tutustuttiin Pertti Huovisen opastetuilla
kierroksilla ja käytiin Iijoen
rannalla sijaitsevassa kirjastossa. Vihkosaaren uimaran-

Petro Puurunen opettelee sammuttimen käyttöä ylipalomies
Janne Parkkilan avustaessa.

nalla tutustuttiin melontaan
ja suppailuun. Palokunta
esitteli toimintojaan ja oppilailla oli mahdollisuus harjoitella alkusammutustaitoja.
Oulunseudun kalastajat toivat koulun kentälle veneen ja
olivat rakentaneet monipuo-

lisen esittelypisteiden radan,
jossa oppilaat tutustutettiin
kalastuksen maailmaan. Viikon lopuksi 5-6 luokkalaiset
vierailijat Kierikissä ja muut
lopettelivat viikkoa laulaen,
leikkien ja piirtäen.
– Oli todella mukava yl-

Palotarkastaja Valtteri Aulakoksi opasti alkusammutuksessa ja
kertoi tulitikkuleikkien vaaroista.

Opettaja Reeta Sarajärvi irrottaa Aaro Lapinkankaan kanootin laiturista. Taustalla meloo Katinka
Jaara ja suppailee Joona Tölli. Oppilaat ovat 2. luokalla.

lätys, kuinka innokkaasti
yhteistyökumppanit lähtivät mukaan viikkoa toteuttamaan, Marja Nousiainen
kiittelee Iin seurakunnan
nuorisotyötä, Oulu-Koillismaan pelastuslaitosta ja muita yhteistyökumppaneita.

MOK on
monialainen
oppimiskokonaisuus
Kalastuksesta
oppilaat
innostuivat niin, että päivän päätteeksi innokkaimmat
suuntasivat
illaksi
pyytämään kirjolohia. Saaliit
loimutettiin koululla ja maisteltiin vesi kielellä. MTR

Koulun pihalle tuodun veneen luona Leo Jussila esittelemässä
erilaisia uistimia. Myös veneeseen ja sen varusteluun oppilaat
pääsivät tutustumaan.

Pertti Huovisen opastuksella tutustuttiin Vanhaan Haminaan ja kuultiin tarinoita Iin historiasta.
Kierros aloitettiin kirkon pihapiirissä sijaitsevalta Juho Vesaisen patsaalta.
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Pitkä odotus päättyi

Kuivaniemen nuorisoseuran bingotoiminta käynnistyi

www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

Pohjoiset taimet
Simosta
Viherrakentaminen,
pihanhoitotyöt
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Puoli vuotta koronan takia keskeytyksissä ollut bingotoiminta
pyöräytettiin
Kuivaniemellä käyntiin toukokuun puolessavälissä.
– Voi sitä riemua ja hypähtelyä. Oli ilo katsella,
kuinka bingoa oli odotettu
ja osa pelaajista iloitsi kuin
kesälaitumille päästettävät
lehmät konsanaan, Kuivaniemen nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo Ikonen
naurahtaa.
Toiminnan
uudelleen
käynnistyessä, oli pelaajia
paikalla kahdeksisen kymmentä. Toisella kerralla hieman reilutkin, joukossa
useita ensikertalaisiakin.
– Pelaajat olivat todella
odottaneet bingon alkamista ja autobingona homma
saatiin terveysturvallisesti
käyntiin, Raimo toteaa.
Koronarajoitusten lieventymisen myötä pelaaminen
on mahdollista niin sisällä
kuin autoissa ja kesää kohden myös toimintatauon ai-

Raimo Ikoselta homma käyttää ja hän on jakanut tietotaitoaan
muillekin paikkakunnille.

kana jäätymään päässyt wc
pikkuhiljaa sulaa.
– Onneksi käytössä on ollut toinen vessa, jäätymisongelmaa harmitellut Ikonen
huokaisee.
Toimeliaana miehenä hän
on käynyt pitämässä bingon
myös Ranualla, jossa toi-

mintaa ollaan aloittelemassa paikallisen urheiluseuran
toimesta.
– Kiinnostusta ja innostusta oli sielläkin, jopa siinä
määrin, että Ranualta lienee
odotettavissa pelaajia tuleviin autobongoihin Kuivaniemelle. MTR

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Autobingo jatkui Kuivaniemellä toukokuun puolessavälissä, jolloin nuorisoseuran piha jälleen täyttyi autoissa pelaavista bingoilijoista.

Yhteistyöllä luottamusta tulevaan
Toivotko kotikuntasi säilyvän elinvoimaisena, laadukkaan palvelutarjonnan
omaavana ja viihtyisänä
paikkana asua? Niin varmasti suurin osa meistä.
Kysymys kuuluukin, kuinka tämä toteutetaan eriävien mielipiteiden keskellä?
Voisimmeko kyläpolitikoinnin ja omien asioiden ajamisen sijasta luoda uskoa
tulevaan yhteistyöllä, avoimella keskustelukulttuurilla
ja kauaskantoisilla, yli valtuustokauden ulottuvilla tavoitteilla?
Kunnallisessa
päätöksenteossa yhteistyö on vallanjakoa, jossa kuntalaiset
osallistetaan ja ratkaisuja
pyritään löytämään rakentavasti yhteisymmärryksessä
yli puoluerajojen. Kaikkien miellyttäminen voi olla

mahdoton tehtävä, mutta mikäli jokainen ajaa vain
omaa agendaansa, ei sillä
saada paljoakaan aikaiseksi.
Sanonta ”mikäli itse olet
koko ajan äänessä, et koskaan opi mitään” pätee
mielestäni myös päätöksentekoon: mikäli antaa omilta
mielipiteiltään tilaa toisten
ajatuksille ja näkökannoille,
voi huomata, etteivät asiat
aina ole niin mustavalkoisia
ja itsestään selviä.
Toivon, että iiläiset, niin
äänestäjät kuin tulevat kunnanvaltuutetut, ymmärtävät
laittaa asiat mittasuhteisiin
ja näkevät Iin kehittämisen
isona kuvana. Entä sitten,
kun tuulimyllyistä tai vaikkapa kunnantalon kaavamuutoksesta on päätetty?
Viime kädessä me, jotka löydämme yhteistyössä ratkai-

sun vaikeisiin kysymyksiin,
saamme kehitystä aikaan.
Lopuksi toivoisin sinua
pohtimaan kuntavaaliehdokasta valitessasi, onko ehdokkaan aiempi kokemus
kunnallispolitiikassa
tärkeintä
äänestyspäätöstä
tehdessäsi? Entäpä jos antaisitkin äänesi ensikertalaiselle, jolla on motivaatiota
ja valmiuksia yhteistyöhön
sekä
ratkaisukeskeiseen
päätöksentekoon?

Ville Veijola

Kuntavaaliehdokas,
Ii Kokoomus
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3.6.2021

nomat

Palveluhakemisto.

17

-

Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

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

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat, lahjakirjat,
muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.
Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Allan Jokela

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

PERUNKIRJOITUS- YM ASIAKIRJAPALVLUITA

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA
JALKAHOITOA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
YRITTÄJÄ!
Ilmoita
Palveluhakemistossa.

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

Ota yhteyttä:
45 110 9012/
Pauli Tiiro tai

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Apunasi hyvän elämän arjessa

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

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!

0400 385 281/
Heimo Turunen

Valtarintie 2, Ii

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

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

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas

Tiedätkö, Älyätkö, Arvaatko?
Iiläislähtöinen tietokilpailumies ja armoitettu kysymysten laatija Aki Huovinen on
julkaissut Kaikkien Aikojen
Tietovisa -kirjan ”Tiedätkö,
Älyätkö, Arvaatko”.
– Olen aina ollut innokas
lukija ja kirjoitellut kaikenlaista. Nuorempana haaveilin enemmän tai vähemmän
tosissaan kirjailijan työstä.
Kaunokirjailijaa minusta ei
tullut, mutta nyt tuli tietokirjailija. Kirja sai innostuksensa siitä, että olen laatinut
kysymyksiä ja visoja eri tarkoituksiin parinkymmenen
vuoden ajan ja sivutyönäkin
vuodesta 2004 saakka. Olen
aina välillä miettinyt, että
osaamista ja kertyneitä kysymyksiä voisi hyödyntää kirjamuodossakin, Aki valottaa
kirjan taustoista.
Lopputuloksena syntyi
sekä uusia että vanhoja kysymyksiä sisältävä opus, jossa

on huomioitu eri vaikeustasot ja kiinnostuksenkohteet.
Visailujen Aki kertoo
kiinnostaneen pikkupojasta lähtien. Innostusta lisäsi
Aki isän Pertin tietokilpailuharrastus ja Suomen Tietoviisasta seurattiin perheessä
innokkaasti.
– Kotona pelailtiin Trivial
Pursuitia ja jossakin vaiheessa alkoikin olemaan tasaista. Innostus kasvoi, kun tulin
täysikäiseksi ja pääsin pubivisoihin. Vuosituhannen
alussa ei harrastajille juuri muita kilpailuja ollutkaan
kuin pubivisat. Jussin tietovisat Oulussa olivat suuri
innoittaja. Ryhdyin itse laatimaan visoja, kun piti keksiä tuloja jostakin opiskeluja
rahoittamaan ja ajattelin pubivisoissa käydessäni, että
kyllä minäkin näitä osaisin
tehdä.
Millainen sitten Akin mie-

lestä on hyvä tietokilpailukysymys?
– Mielestäni ei ole yksiselitteistä vastausta sille,
millainen on hyvä visailukysymys. Se riippuu kilpailun
luonteesta ja kohderyhmästä. Tiettyjä perusasioita on,
joiden soisi aina toteutuvan.
Kysymyksen olisi hyvä olla
sellainen, että siihen vastaaminen onnistuu maksimissaan muutamalla sanalla ja
tulkinnanvaraisuutta ei saisi olla. Yksittäistä kysymystä
tärkeämpää on visan kokonaisuus. Vaihtelua pitää olla
riittävästi valitun aihealueen
sisällä ja myös vaikeustasoltaan erilaisia kysymyksiä on
oltava. Kansainvälisissä kilpailuissa kysymykset ovat
pitkiä ja aihetta taustoitetaan
kysymyksessä. Visakirjoissa taas kysymysten on hyvä
olla pääosin muutaman lauseen mittaisia.

Ideoita kysymyksiin Aki
kertoo tupsahtavan mistä tahansa.
– Varsinkin silloin, kun
aktiivisesti laatii kysymyksiä, aivot alkavat poimimaan
potentiaalisia kysymyksiä
kaikesta luetusta ja nähdystä. Se voi olla rasittavaakin,
kun pitää usein olla tekemässä muistiinpanoja. Nykyisin
pyrin tekemään kysymyksiä yhä useammin siten, että
otan esille jonkin aihealueen perusteoksia ja availen
niitä satunnaisista kohdista ja pyrin löytämään sieltä
ideoita. Varsinkin kilpaharrastajien kisoissa se on hyvä
tapa häivyttää laatijan oman
persoonan vaikutusta koAki Huoviselta on ilmestynyt
Kaikkien Aikojen Tietovisa-kirja. Iissä kirjan voi ensi viikosta
alkaen hankkia Iin Kärkkäiseltä.

konaisuuteen. Pubivisoissa
sen sijaan on hyväkin, että
vetäjälle muodostuu joitakin
”tavaramerkki”-kysymystyyppejä ja persoona on
enemmän näkyvillä.

Kirjaa on saatavilla kaikista kirjakaupoista, myös netin
kautta. Lisäksi se löytyy ainakin Prisman valikoimista. Iissä kirja tulee myyntiin
Kärkkäisellä. MTR
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”Ei sota yhtä miestä kaipaa”
Puolustusvoimien lippujuhlan päivää vietetään 4. kesäkuuta.
Sitä silmällä pitäen on jo nyt hyvä muistella asevelvollisiamme,
jotka usein unohtuvat juhlapuheissa.
”Ei sota yhtä miestä kaipaa”, totesi majuri Sarastie Antti Rokalle
Tuntemattomassa sotilaassa. Näin päätteli se sotamieskin, joka
anoi lomaa vaimon vaikea synnytyksen takia. Loma myönnettiin. Kuukauden päästä sotamies haki lomaa samasta syystä.
– Mikäs se sellainen vaimo on, joka synnyttää kuukauden väliajoin? vääpeli tivaa.
– Herra vääpeli, hän on kätilö, alokas vastasi.
				
***
Kutsunnoissa:
– Seuraava! Etu- ja sukunimi?
– Herra vääpeli: Ta-ta-Taneli Ta-ta-ta-Taavitsainen.
– Selvä tapaus: Konekiväärikomppaniaan. Seuraava! Ja mikäs teitä vaivaa?
– Herra vääpeli, olen likinäköinen.
– Selvä tapaus: Etulinjaan. Seuraava!
				
***
Merivoimien uusi ohje hukkuneen
pelastamiseksi:
1. Otetaan hukkunut vedestä. 2. Otetaan vesi hukkuneesta.
				
***
Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTi
kertoo, että Laihialle suunnitellaan omaa varuskuntaa. Nimikin
on jo tiedossa: Nuukalaislegioona.
***
Laihiasta kaupunki! -kansanliike lopetti toimintansa, kun sen
jäsenille selvisi, että kaupunkiajo syö enemmän polttoainetta
kuin ajo maantiellä.
				
***
Lähipubissa:
– Ajatteles, että mekin olimme Maikin kanssa onnellisia 25
vuotta.
– No mitä sitten tapahtui?
– Me tapasimme.
				
***
Leijonaa nopeampi?
Suomalainen ja ruotsalainen patikoivat Keniassa. Yhtäkkiä
miehet huomaavat, että iso leijona vaani heitä pusikossa. Suomalainen kaivaa äkisti repustaan piikkarit, vaihtaa ne jalkaan ja
sitoo nauhat kiinni. Siitäpä ruotsalainen ilkkumaan:
– Et kai sinä tosissasi kuvittele, että olet nopeampi kuin tuo
leijona?
– En tietenkään. Minulle riittää, että olen nopeampi kuin
sinä!
				
***

Martti Kähkönen

tietokirjailija, kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta

Kaikki liikunta auttaa jaksamisessa, Anu Suotula-Teppo korosti hyötyliikunnan merkitystä.

Ystäviä ja tuttuja on kaivattu
Onpa kiva nähdä, kyllä minulla on ollut teitä niin ikävä. Tällaisia ja vastaavia
iloisia kommentteja kuuluin
Iin Eläkeläisten virkistyspäivänä Iin Järjestötalolla.
Rokotusten edetessä ja rajoitusten lieventyessä alkavat
järjestöt taas käynnistellä
toimintojaan.
Ystävien ja tuttujen tapaamisen lisäksi Iin Eläkeläiset ry:n aktiivit olivat
paistamassa makkaraa ja
keittämässä kahvia. Haitari soi ja liikunnan merkityksestä ikääntyvien arjessa
kertoi Kunnostamon Anu
Suotula-Teppo.
– Olen käynnistämässä
kesäliikuntakampanjaa, jossa korostuu arkiliikunnan
merkitys. Liikunnan tulee
olla hauskaa, eikä aina tar-

vitse olla korkeita tavoitteita. Pääasia, että liikkuu, Anu
korosti.
Kunnostamo
haluaa
innostaa
kaikki
ihmiset liikkumaan kesäaikana monipuolisesti! Kesäja heinäkuun ajan kestävä
KESÄKISA ottaa huomioon
samalla tavalla hyötyliikuntakerrat,
kuntosalitreenit,
puutarhan
kuopsutukset,
leikkipuistoliikunnan kuin
leppoisan
pyöräretken.
MTR

Iin Eläkeläisten varapuheenjohtaja Aini Autio (vas.) toivotti kaikki tervetulleiksi virkistyspäivää.

Ystävien kesken oli kiva rupatella ja nauttia makkarat aurinkoisessa kevätsäässä.

Kuntavaalit 2021:
vaalipäivä 13.6.2021,
ennakkoäänestys
kotimaassa:
26.5.-8.6.2021.

70

Yrittäjyys
tuo elinvoimaa!

Kunnan toimiva talous mahdollistaa hyvinvoinnin,
koulutuksen, terveydenhoidon, ikäihmisten palvelut,
sosiaaliturvan ym. kuntalaisten arjen toimivuuden.

Kallio
Juha

II

Yrittäjäehdokkaat Iissä:

Juha Kallio, yrittäjä
Turtinen
Anna
Iin Päiväkoti Iitula

78

Södö
Veikko
Tällari Oy

38

Tuomela
Johannes

70

Juhan Automaalaamo Oy

40

Puutuomela Oy/JT-Talot

Laurila
Inka sit.

3

Parturi-Kampaamo Tango

Koskela
Markku

72

Koskelan Laki Oy

Jovanen
Melissa
Iin Sillat Oy

46

Maksajan nimi: Iin Yrittäjät ry

Rakentavaa yhteistyötä Iin parhaaksi!
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IIN KESKUSTAN KUNNALLISJÄRJESTÖN

VUOSIKOKOUS
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Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

La 12.6.21 klo11 Haminan koululla Kirkkotie 5, Ii
Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

19

-

Su 6.6. klo 18.00

2

KUIVANIEMEN SEURALLA

8

4

23
15

Tervetuloa!

450 € pr 50 | 360 € mo
2x100 € | 5x50 €

KUULUTUS
Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n
tarkoituksena on rakentaa uusi 110 kV voimajohtoyhteys Oulun Leväsuon ja Iin Isokankaan välille.
Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että
maastotutkimukset noin 27 km:n pituisen voimajohdon suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Oulun kaupungin ja
Iin kunnan alueella. Kaikille tiedossamme oleville maanomistajille tiedotamme henkilökohtaisilla kirjeillä tutkimusten aloittamisesta.
Tiedote voimajohtotutkimuksista on nähtävillä mainittujen kuntien nettisivuilla 28.5.-30.6.2021 välisen ajan. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

IIN KUNTALAISBAROMETRI

Helsingissä 25. päivänä toukokuuta 2021
FINGRID OYJ

2021

Osallistu 6.6.2021 mennessä osoitteessa
ii.fi/barometri

KOKOUSKUTSU
Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Unelmien
naapurusto

Parempi arki

Sinulle tärkeimmät
kriteerit?

3 arjen haastetta?

joka pidetään keskiviikkona 16. päivänä kesäkuuta 2021 kello
10.00 Simossa yhtiön toimipisteessä osoitteessa Lanssitie 1,
95200 SIMO.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviksi kuuluvat asiat.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.6.2021 merkittynä osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Tulevaisuuden

Oma

odotukset

elämäntapa

Merkittävimmät
vahvuudet?

Elämäntapasi
ydin?

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 14.6.2021 klo 15:00.
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Rantakairan
Sähkö Oy:ssä, Lanssitie 1, 95200 Simo.
Simossa 19.3.2021
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus

Rokotukset mahdollistavat
normaaliin arkeen palaamisen
Oulunkaaren alueen koronatilanne on ollut pitkään
rauhallinen. Tasaisin väliajoin olemme kuitenkin
saaneet muistutuksia siitä, että korona ei ole kadonnut minnekään meidänkään
alueeltamme: yksittäisiä tartuntoja on tullut esille, altistumisen mahdollisuuksia on
ollut eri paikoissa ja myös
laajoja, pahimmillaan yli sadan henkilön kattavia karanteeneja on asetettu.
Oulunkaaren
alueella
olemme varsin hyvin pystyneet jäljittämään tartunnat
ja niiden lähteet ja olemme
myös löytäneet koronavirukselle altistuneet henkilöt
hyvin. Kun tartunnan tai altistumisen lähdettä etsitään,
saattaa paljastua, että koronaohjeistukset on yksinkertaisesti unohdettu tai niistä
ei ole välitetty: on lähdetty
flunssaisena liikkeelle ja tavattu ystäviä ja sukulaisia, ei

ole käytetty maskeja.
Edelleen tärkein viestimme onkin, että koronaviruksen
torjunnan
perusohjeita noudattamalla saamme viruksen pidettyä aisoissa: pysyttele kotona
sairaana, käy koronatestissä,
jos on oireita, käytä maskia,
huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja vältä laajoja kokoontumisia. Iso kiitos
kuuluu myös niille, jotka
ovat jaksaneet ohjeita noudattaa – heitä on alueellamme onneksi paljon!
Me terveysviranomaisina tiedämme, että korona on
kuormittanut ihmisiä monin eri tavoin. Haluammekin
muistuttaa, että rokotusten
myötä etenemme koko ajan
kohti helpompaa aikaa. Rokotukset mahdollistavat normaaliin arkeen palaamisen,
kunhan rokotuskattavuus
on tarpeeksi suuri. Vaikka ei
siis itse pelkäisikään vakavaa

koronavirustartuntaa, rokote
tulee ottaa läheisten ja yhteiskunnan vuoksi.
Valtakunnallisesti työ- ja
opiskeluikäisten rokotuskattavuus on jäänyt ikäihmisiä
matalammaksi. Myös Oulunkaarella on nähtävissä,
että keski-ikäiset ja nuoret aikuiset eivät varaa rokotteita
yhtä innolla kuin ikäihmiset.
Jos ongelma on asennelähtöinen, siihen on hankala meidän viranomaisina vaikuttaa,
vaan positiivisen viestin on
tultava lähipiiristä. Nuorten tuntema kaikkivoipuus
ja kuolemattomuus on normaalisti ihanaa seurattavaa,
mutta tässä asiassa yksinkertaisesti väärin. Elättelemme
toiveita, että rokotustodistuksen saaminen houkuttaisi
matkustamisesta ja riennoista kiinnostuneet nuoret ja
keski-ikäiset rokotteelle.
Ainakaan käytännön ongelmien ei anneta olla rokot-

Kuivaniemen Osakaskunnan (RN:o 139-407-876-1)

VARSINAINEN KOKOUS 2021

tamisen tiellä: jos esimerkiksi
sopivaa rokotusaikaa ei löydy työ- tai opiskeluaikataulujen vuoksi, kannattaa
soittaa
rokotusnumeroon,
ratkaisu ja joustoa kyllä löytyy. Henkilökuntamme on
tehnyt kovasti töitä rokotekattavuuden
saavuttamiseksi ja jatkaa edelleen
– kuntalaistemme suojaaminen on meille sydämen asia.
Toivotamme Oulunkaaren alueen asukkaille aurinkoista ja koronaturvallista
kesää!

Tuula
Saukkonen,
ylilääkäri
Liisa
Cajan-Suokas,
terveyspalvelujohtaja,
johtava lääkäri

(sääntömääräinen vuosikokous)
pidetään lauantaina 19.6.2021 klo 12.00 alkaen
Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla,
Kirkonkyläntie 17, 95100 Kuivaniemi

Kokouksessa käsitellään osakaskunnan säännöissä määrätyt
varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat ja lisäksi seuraavat
asiat: Kalankasvatukseen liittyvät vuokrasopimukset, vesijättömaiden vuokraus, Myllyojan toimenpiteet Vähäjärvi-Myllyoja
luonnonhoitohankkeessa, Kaikkolanrannan LV-alueen kehittäminen, tutkintapyyntö hoitokunnan toiminnasta vuosilta 20062018, tarkkuus GPS-laite.
Kuivajoen Pohjoispuolen metsästysseuran luontotornin/lavan
rakentaminen osakaskunnan vesijättöalueelle, Varvinkarin
länsipuolen vedenvirtauksen parantaminen, Halttulanmatalan
virkistyspaikka, osakaskunnan rahojen ja varojen käyttö ja jakaminen, Kuivajokisuun väylän ruoppausasia, osallistujaluettelon
kirjaamiskäytännön muuttaminen, sääntömuutosehdotus 2§/
lisäykset, arkiston käyttö ja säännöt arkistoon tutustumiseen,
liittyminen Osuuskunta Team Kalaan, Pankinnokan maisemasuunnittelu, Oolannin muistomerkkialueen kehittäminen yhteistyötahojen kanssa.
Ilmoittautuminen kokoukseen ja valtakirjojen tarkastus klo
10.00-11.00. Kokoukseen ilmoittautuvalla henkilöllä tulee olla
henkilötodistus ja edustamansa osakastilan tiedot. Kokoustilassa edellytetään käytettävän suu-nenäsuojainta, turvaväleistä
ja käsihygieniasta on jokaisen huolehdittava. Ei osallistumista
flunssaoireisena.
Kokouksesta laadittu tarkastettu päätöspöytäkirja on nähtävänä
28.6.21 alkaen 4.7.21 saakka Kuivaniemi-talolla kirjaston aukioloaikoina. Lisätietoja puh. 040 572 1164.

Hoitokunta
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Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat Iissä 2021

54

Autio Aini

ex-kirjastonhoitaja,
eläkeläinen

59

Jakku-Hiivala Johanna

yhteisöaktivaattori

55

Fäldt Eila
ex-yrittäjä,
eläkeläinen

60

Juopperi Kimmo
kirvesmies

56

Hamari Tuula

siivooja,valtakunnallinen
pääluottamusmies

61

Keltamäki Sauli
elementintekijä,
eläkeläinen

57

Hast Mika

rakennusmies,
pääluottamusmies

62

Kivelä Tauno

sahuri

58

Heinäaho Juho-Jussi

metsäkoneenkuljettaja,
järjestyksenvalvoja

63

Liedes Teijo

äidinkielen lehtori,
eläkeläinen

VASEMMISTOLIITTO
on uuden ajan punavihreä
kansalaisliike.
Työskentelemme
oikeudenmukaisen,
tasa-arvoisen ja vapaan
yhteiskunnan puolesta.

64

Tiiro Leena

ohjaaja

65

Turtinen Maire
eläkeläinen

66

Vanhala Seppo
metsämestari,
eläkeläinen

67

Wiik Aila

ravitsemustyöntekijä,
siivooja

Rakennamme
ekologisesti kestävää
hyvinvointivaltiota,
jossa kaikilla on
yhtäläiset mahdollisuudet
itsestään ja
lähimmäisistään
huolehtimiseen.

Työn, sivistyksen, hyvinvoinnin, ympäristön ja itsenäisen Iin puolesta!
KÄYTÄ ÄÄNIOIKEUTTASI!
Kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021
Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. - 8.6.2021

