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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Seuraava IiSanomat, nro 8, ilmestyy
poikkeuksellisesti jo viikon päästä, eli 11.4.
vaali- ja rakentajateemalla.
Siitä seuraaavat IiSanomat ilmestyvät kahden
viikon välein parittomina viikkoina:
Nro 9 ilmestyy 25.4. (viikko 17) Iiläinen 1/2019
Nro 10 ilmestyy 9.5. (viikko 19)
Nro 11 ilmestyy 23.5. (viikko 21)
Nro 12 ilmestyy 6.6. (viikko 23)
Nro 13 ilmestyy 20.6. (viikko 25)
Nro 14 ilmestyy 4.7. (viikko 27)

Eduskuntavaalien ulkomainonta alkoi
Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina
14.4.2019 ja niissä valitaan
kansaedustajat eduskuntaan
vaalikaudeksi 2019-2023. Ennakkoäänestys
kotimaassa on 3.-9.4.2019 jolloin voi
ennakkoon äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Iissä voi ennakkoon

EREISRUUISSA JA BUNRG
IKALSA KÄYTETÄÄ ULPA
AA!
LISTA LUOM IH

äänestää kirjasto-monitoimitalo Nätteporissa: 3.4. - 5.4.
klo 12:00 - 19:00, 6.4. - 7.4. klo
10:00 - 14:00, 8.04. - 9.04. klo
12:00 - 19:00. Kuivaniemellä ennakkoäänestysmahdollisuus on Kuivaniemi-talolla:
3.04. - 5.4. klo 11:00 - 17:00,
6.04. - 7.4. klo 12:00 - 14:00,
8.04. - 9.4. klo 11:00 - 17:00.

Vaalien tulos vahvistetaan
17.4.2019 ja uusi eduskunta
aloittaa työnsä 23.4.2019.
Vaalien ulkomainonta alkoi keskiviikkona 27.3. jolloin
ulkomainokset sai asettaa telineisiin. Iissä virallisia ulkomainostelineitä on Iin torilla
ja Kuivaniemen keskustassa.
MTR

LYÖTYÄ EI SAA LYÖDÄ!!!
Kultaiset käytöstavat
kunniaan käytännön tasolla

MIKA FLÖJT

Mainoksen maksaja: Mika Flöjt tukiryhmä - liitty mukaan muutokseen

asiamieheksesi eduskuntaan!
YTM, tutkija,
varakansanedustaja,
maakuntahallituksen vpj

* Tietoa
* Taitoa
* Rohkeutta
* Ymmärrystä
Sinun asiallesi
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jälleen eduskuntaan

Vilkaise vaaliteemojani sivuilta:
sivuilta:
v aVilkaise
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sto.fi/annehu
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vasemmisto.fi/annehuotari
Ota yhteyttä:
annen.tiimi@gmail.com

Sointu Harju
lasten ja nuorten erityisohjaaja, Sievi

sointu.harju1@luukku.com
040 368 9925 | FB: Sointu Harju

SUOMALAISTEN HYVÄKSI

•

Ratkaisuja

ex-kansanedustaja

Juha Vuorio
•

Tutustu Mikan
teemoihin
www.mikaflojt.fi

sekä työttömyyteen

Eduskuntavaalien ulkomainokset sai asentaa niille varattuihin telineisiin keskiviikkona 27.3. Torstaiaamuna telineistä löytyi vielä hyvin tilaa. Vaalien ainoa iiläinen ehdokas on Mika Koivisto Tähtiliikkeen listoilla.

• KETÄÄN EI SAA KIUSATA!!!
Eristää, eikä jättää yksin
• Lastensuojelun ja vanhustenhoidon
epäkohtiin puututtava pikaisesti !
Omaishoitajien asemaa parannettava !
• Puhtaan ilmaston ja maaseudun
elinvoimaisuuden puolesta
• Lähipalvelut taattava kaikille
kuntalaisille sektorilla ”vauvasta vaariin”

omat nuoremme maahanmuuton edelle
pien- ja yksinyrittäjien
asema paremmaksi
taloudelliset resurssimme
suomalaisten hyväksi
tehokas reserviläisarmeija
Tavattavissa lauantaina 6.4
Iin messuilla Valtarin koululla
klo 10 – 13,
osallistun myös vaalipaneeliin
Tervetuloa keskustelemaan.

vuorio.net

Eduskuntavaalit
sunnuntaina
14.4.2019
ennakkoäänestys
kotimaassa:
3. - 9.4.2019
ennakkoäänestys
ulkomailla:
3. - 6.4.2019

Heidi
Haataja
Toimistonhoitaja,
runoilija
Oulun vaalipiiri
Liminka
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BBC:n toimittaja vieraili Iissä

IIIN ALUE
Messu su 7.4. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kärsimyksen sunnuntai. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, saarnaa Hannu Kippo, kanttorina Eija
Savolainen. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkko-työn tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY). Messun jälkeen tilaisuus seurakuntatalon kappelissa ja kirkkokahvit.
Perhekirkko su 14.4. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kunnian kuninkaan alennustie. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Syrjäytetyssä asemassa olevien hyväksi tehtävään työhön
Suomen Lähetysseuran kautta.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhä
ehtoollinen. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen.
Hartaus to 4.4. ja to 18.4. klo 13 Iin hoiva, Emmintupa.
Päivystävä pappi to 11.4. klo 14.30 Iin hoito-osasto. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Pääsiäiskonsertti ma 15.4. klo 18 Iin kirkko. Ohjelmassa Cesar Franckin:
Les Sept dernieres paroles du Christ en Croix (Jeesuksen seitsemän viimeistä sanaa ristillä) Kemin kaupunginorkesterin soitinyhtye (jouset,
puhaltajia, lyömäsoitin), Meri-Lapin oratoriokuoro, urkuri Aki Tyni, harpun soittaja Katri Tikka, sopraano Johanna Kalmari, tenori Mika Nisula
ja baritoni Juha Uusitalo. kapellimestarina Claudio Cohen. Lippu 15 €.
Kirkkokuoro to 4.4. ja to 11.4. klo 18.15 seurakuntatalo, sali.
Veteraanien kahvitus ti 9.4. klo 12 seurakuntatalo, kappeli.
Ystävänkammari ke 10.4. klo 12 seurakuntatalo, sali.
Pyhäkoulu su 7.4. klo 10 – 11 seurakuntatalo, kerhohuone.
Perheiden pääsiäisaskarteluilta ma 8.4. klo 17.30 - 19 seurakuntatalo,
kerhohuone.
Iin perhekerho pe 5.4. ja pe 12.4. klo 10 seurakuntatalo, kerhohuone.
Väli-Olhavan perhekerho ti 9.4. klo 10 – 11.30 seurakuntatalo
Disney-puuhakerho ti 9.4. klo 17 seurakuntatalo, kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 10.4. ja ke 24.4. klo 10 – 11.30 seurakuntatalo, kerhohuone.
Luovat muksut -kerho ke 10.4. klo 17 seurakuntatalo, kerhohuone.
7-iltapäivä to 4.4. ja to 11.4. klo 15 – 16.30 seurakuntatalo, kerhohuone.
Nuortenilta to 4.4. ja to 11.4. klo 18 seurakuntatalo, kerhohuone.
Lautapeli-iltapäivä su 14.4. klo 14 seurakuntatalo, kerhohuone.
Nuorten leiri Juumassa pe 26.4. - su 28.4. Lähde mukaan nuorten leirille keväiseen Juumaan! Leirillä suunnitellaan tulevaa matkaprojektia
yhdessä Haukiputaan nuorten kanssa sekä ulkoillaan ja rentoudutaan
mukavassa seurassa. Voit lähteä mukaan, vaikka et vielä olisikaan varma
projektiin osallistumisesta. Lisätietoja nuorisotyönohjaajilta ja seurakunnan nettisivuilta.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto on suljettu to 4.4. työntekijöiden ensiapukoulutus. Kiireellisissä tapauksissa, ota yhteyttä kirkkoherra
Tapani Ruotsalaiseen puh: 040 515 7633.
Katso lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia: www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Messu su 7.4. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 5. paastonajan sunnuntai, pyhäpäivän aihe: Kärsimyksen sunnuntai. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkko-työn tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY). Palvelutehtävissä rippikoululaiset.
Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit
tilata taksin kotiovelle p.040 571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa
Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Perhekirkko su 14.4. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Palmusunnuntai, pyhäpäivän aihe: Kunnian kuninkaan alennustie. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Syrjäytetyssä asemassa
olevien hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit
tilata taksin kotiovelle p.040 571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa
Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän
aihe: Pyhä ehtoollinen. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku
Jaakkola.
Kuivaniemen perhekerho to 11.4. ja to 25.4. klo 10 seurakuntatalo.
Väli-Olhavan perhekerho ti 9.4. klo 10 seurakuntatalo.
Oijärven seurakuntakerho ma 8.4. klo 11 vanhustentalon kerhohuone.
Kuivaniemen seurakuntakerhoa ei ole ma 15.4.
Hyryn nuoret laulajat ke 10.4. ja ke 17.4. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistys.
Nuorten leiri Juumassa pe 26.4. – su 28.4. Lähde mukaan nuorten leirille keväiseen Juumaan! Leirillä suunnitellaan tulevaa matkaprojektia
yhdessä Haukiputaan nuorten kanssa sekä ulkoillaan ja rentoudutaan
mukavassa seurassa. Voit lähteä mukaan, vaikka et vielä olisikaan varma
projektiin osallistumisesta. Lisätietoja nuorisotyönohjaajilta ja seurakunnan nettisivuilta.
Kappelintoimisto on suljettu to 2.5. saakka.
Katso lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia:
Iin alue tai www.iinseurakunta.fi

Sanan ja rukouksen ilta
keskiviikkoisin klo 18.
Ilosanoman sunnuntai
sunnuntaisin klo 12.
Pyhäkoulut 14.4. ja 28.4. klo 12
17.4 Pirkko Vesavaara
Ruokajako tiistaisin klo 10.30
(aamukahvit ja numerolaput 10)
Iin helluntaiseurakunta | Uskontie 1, 91100 Ii
www.iinhelluntaiseurakunta.me

Maailman seuratuin ja arvostetuin mediatalo kiinnostui Iin ilmastotyöstä
Iin tekemä työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi on
huomattu maailmalla. Maailman arvostetuimman mediatalon BBC:n toimittaja
Erika Benke vieraili Iissä
20.-21.3.
Kahden päivän aikana
Benke teki monipuolista dokumenttia Iin ilmastoteoista
kuvaajanaan iiläinen Antti J Leinonen. Materiaalis-

ta muotoutuu 3-5 minuutin
uutinen BBC:n nettiuutisiin.
Seuraajia näillä uutisilla on
maailmanlaajuisesti 48 miljoonaa.
Erika vieraili Iin Eläkeläisten luona Iisisti Energisen
energiavisailussa.
Kouluilla hän vieraili Olhavassa, jossa oppilaat viettivät yhdistetyn musiikki- ja
liikuntatunnin lumikenkäil-

Tomas Jääskelä ja Ella Moilanen esittelivät Valtarin koulun tekemää energiansäästöä 50/50 ohjelman periaatteilla. BBC:n nettiuutisiin tulevalla pätkällä on jopa 48 miljoonaa katsojaa.

len ja laulaen metsässä,
sekä Valtarin koululla tutustumassa 50/50 energiansäästötoimiin. Lisäksi Iissä
kuvattiin pätkät kahdessa
perheessä, kuinka ympäristöystävällisyys näkyy kotioloissa koululaisten arjessa.
-Olihan se todella merkittävä asia saada maailman
seuratuimman mediatalon
uutistoimituksesta toimit-

taja Iihin. Erityisesti häntä kiinnosti uusiutuvien
energiamuotojen hyödyntäminen sähkön- ja lämmöntuotannossa, kivihiilen,
maakaasun ja öljyn sijaan.
Iin viesti on mennyt eteenpäin, Iin kunnanjohtaja Ari
Alatossava iloitsi BBC:n
osoittamasta arvostuksesta
Iin tekemälle pioneerityölle
ilmastoasioissa. MTR

BBC:n toimittaja Erika Benke vieraili Iissä tehden juttua mediatalon nettiuutisiin.

Kiinteistö Oy Iin Varastot valmistuu syksyksi

Salera Oy:n Mika Ronkainen ja Ari Järvenpää Kiinteistö Oy Iin Varastot työmaalla.
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Iin Kauppatielle nousee hyvää vauhtia uudentyyppinen
rakennus. Salera Oy on aloittanut kiinteistöosakeyhtiö
Iin Varastot rakentamisen.
-Syksyllä valoimme perustukset ja nyt olemme
aloittaneet itse rakentamisen.
Rakennus valmistuu syyskesällä, sisältäen seitsemän monikäyttötilaa pinta-alaltaan
40 tai 47 neliötä, Sauli Hämälä Salera Oy:stä kertoo.
Iin Varastot osake on helposti muunneltava tila. Se
voi olla autotalli, yrityksen
toimitila tai hieno harrastustila. Tilan vakiovarustukseen kuuluvat muun muassa
internet-yhteys, voimavirta,
öljyn- ja hiekanerotuskaivo,
kylmä vesi, sekä moottoroitu nosto-ovi erillisellä käyn-

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

tiovella. Oven korkeus riittää
esimerkiksi matkailuautolle.
Lisävarusteina tilaan saa
myös minikeittiön, lämpimän veden ja toimiston sekä
wc.
Salera Oy on vuonna 2007
perustettu iiläinen rakennusliike. Yritys on vuosien saatossa rakentanut Iihin useita
laadukkaita asuin- ja muita
kiinteistöjä. Kauppatielle tuleva Iin Varastot on ensimmäinen tämän tyyppinen
kohde Iissä.
-Kiinnostus kohdetta kohtaan on ollut kova, joten kannattaa olla liikkeellä nyt, jos
haluaa päästä mukaan, Sauli Hämälä toteaa. MTR

www.iisanomat.fi
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Iiläisille tietoa tuulivoimaloiden YVA-menettelystä
Iin Ympäristöyhdistys järjesti yhteistyössä Iin kunnan
kanssa YVA-keskustelutilaisuuden tuulivoimaloista, niiden YVA-prosesseista
ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista.
Tilaisuuden avannut Iin
Ympäristöyhdistyksen varapuheenjohtaja Heli-Hannele
Haapaniemi totesi Iihin olevan suunnitteilla paljon uusia tuulivoimapuistoja, joten
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista on aiheellista
jakaa tietoa nyt, kun asia on
ajankohtainen.
Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan
piirin aluepäällikkö Merja

Ylönen kertoi tuulivoimahankkeista ja niiden vaikutuksista ja vaikuttamisesta.
-Suomessa oli vuoden
2018 lopussa yhteensä 698
tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 2041
MW. Vuonna 2018 sähköä
tuulivoimalla tuotettiin 5,8
TWh, jolla katettiin Suomen sähkönkulutuksesta 6,7
prosenttia. Uusia tuulivoimahankkeita on vireillä lähes 16 500 megawatin (MW)
edestä. Merelle suunniteltujen hankkeiden osuus on
noin 3500 MW, Ylönen totesi.
Maakunnista
PohjoisPohjanmaa on johtava tuu-

livoimamaakunta. Suomen
kunnista kärjessä ovat Kalajoki ja Raahe, Iin ollessa sijalla kuusi. Iissä on
toiminnassa 52 tuulivoimalaa, suunnitteilla pari sataa
lisää.
Tuulivoimarakentamista
suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaiden
maisema-alueiden
ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen,
luonnonsuojelualueiden,
Natura
2000 -verkoston alueiden,
harjujensuojeluohjelman
alueiden, maakuntakaavan
luo -alueiden ja seudullises-

Tuulivoimaloiden YVA-prosesseista oli saapunut saamaan lisätietoa parikymmentä kuntalaista.

Ii haluaa kaasubussit
joukkoliikenteeseen ja lisää
sähköautojen latauspisteitä
Iin kunnanvaltuusto antoi
kokouksessaan lausuntonsa
useisiin valtuustoaloitteisiin.
Martti Kaaren aloitteiseen
kilpailuttaa Ii-Oulu -välin
bussit biokaasukäyttöisiksi
kunnanvaltuusto suhtautui
myönteisesti. Asiasta päättää
Oulun kaupungin joukkoliikennelautakunta.
Pekka Koskelan ensimmäisenä
allekirjoittamassa aloitteessa toivotaan lisää
mahdollisuuksia sähköautojen lataamiseen kunnan
hallinnoimilla parkkipaikoilla. Kunnanvaltuusto päätti
huomioida aloitteen vuoden
2020 talousarvion laadinnassa. Aloitteen pohjalta
tehdään suunnitelma ja kus-

tannusarvio parkkipaikkojen
vaatimista muutoksista.

Investointeja vapautettiin
ja siirrettiin
Toimenpidekiellossa olevista
investoinneista kunnanvaltuusto vapautti osan käytettäväksi ja osa siirrettiin
toteutettavaksi vuonna 2020
Seuraavat määrärahat vapautettiin: katu- ja aluevalaistuksen 100 000 euroa,
katujen parantamisen / päällystämisen 100 000 euron toimeenpanokiellossa olevasta
määrärahasta vapautetaan
80 000 euroa, uimarannan
kunnostamisen 50 000 euroa,
kulttuuripolun 50 000 euron
toimenpidekiellossa olevas-

ta määrärahasta vapautetaan
30 000 euroa.
Seuraavat vuoden 2019
talousarviossa investointiohjelmaan hyväksytyt investoinnit kunnanvaltuusto
siirsi toteutettavaksi vuoden 2020 aikana: Seljänperän
asemakaava-alueen rakentaminen 50 000 euroa, leikkikenttien parantaminen 40
000 euroa, Illinsaaren kuntoilualueen parantaminen
50 000 euroa, venesatamat 50
000 euroa, Lakson päiväkoti
30 000 euroa ja Kuivaniemen
paloasema 40 000 euroa.
Ennen varsinaista kokoustaan kunnanvaltuusto piti
suljetun
talousseminaarin
kunnan talouden tasapainottamisesta. Seminaarissa valtuutetuille esiteltiin tulevia
tasapainotusvaihtoehtoja,
joista uutisoimme tarkemmin, niiden tultua kunnan
toimielinten virallisesti käsiteltäviksi. MTR
Iin kunta haluaa edistää kuntalaisten sähköautojen käyttöä
muun muassa lisäämällä autojen latauspaikkoja kunnan
hallinnoimilla parkkialueilla.
Kunnalla itsellään on käytössä kuusi täyssähköautoa, joista
yksi pakettiauto.

ti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle. Alueen
suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan,
linnustoon, luontoon ja
kulttuuriympäristöön sekä
pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia, Merja
Ylönen valaisi tuulivoimaloiden suunnittelumääräyksistä.
-YVA-menettelyn piiriin
kuuluvat
automaattisesti
yli kymmenen tuulivoimalan tuulivoimapuistot. Iissä
tällaisia tuulivoimakaavahankkeita on tällä hetkellä
vireillä Megatuulen Yli-Olhavan tuulivoimapuisto ja

Ilmattaren Ollinkorven tuulivoimapuisto, Iin kunnan
maankäytön
suunnittelija Jaakko Raunio kertoi vireillä olevista hankkeista.
Lisäksi Iin kunta on päättänyt strategisen yleiskaavan
laadinnasta, jossa tarkastellaan
tuulivoimapuistojen
sijoittumista myös alle kymmenen voimalan puistojen
osalta.
Yleisöä kiinnosti muun
muassa
YVA-menettelyn
oikeudellinen merkitys, jos
myöhemmin ilmenee haittoja, joihin ei ole osattu varautua.
-YVA-menettely ei poista hankevastaavan vastuuta.

YVA-menettely
muodostaa hyvän kokonaiskuvan
hankkeista, joten niihin kannattaa tutustua ja osallistua
tiedotustilaisuuksiin, Merja
Ylönen vastasi.
Suomen
Luonnonsuojeluliiton
periaatteellisen
kannan Ylönen totesi olevan tuulivoimaan myönteisen. Luonnonsuojeluliitto
edellyttää, ettei tuulivoimaa
rakenneta lintujen päämuuttoreiteille, ei matalanveden
vyöhykkeille, eikä aivan tien
laitaan. Myöskään suojelualueet eivät sovellu tuulivoimapuistoille, eikä niitä tulisi
sijoittaa erämaisiin maisemiin. MTR

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin aluepäällikkö Merja Ylönen, Iin Ympäristöyhdistyksen varapuheenjohtaja Heli-Hannele Haapaniemi ja Iin kunnan maankäytön
suunnittelija/kaavoittaja Jaakko Raunio Valtarin koululla pidetyssä YVA-keskustelutilaisuudessa.

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY
Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

www.oulunhautakivi.fi

Nuohouspalvelua omalta alueelta
Ii, Yli-Ii, Haukipudas, Kiiminki
Tulisijojen ja savuhormien nuohoukset
Lämmityskattiloiden puhdistukset
Piipun kuvaukset, kunnostamiset
ja kuntotarkastukset
Piipun hatut mittojen mukaan

OULUNSEUDUN NUOHOUSPALVELU
Juha Siurua, puh. 040 718 0066
juha.siurus@gmail.com

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

www.iisanomat.fi

A.wiik

Traktoriurakointi

0405199866
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Puheenjohtaja Li Andersson vieraili Iissä
Vasemmistoliitto tavoittelee neljää kansanedustajaa Oulun vaalipiirissä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vieraili
Iin torilla torstaina 21.3. Torin täyttänyt yleisö tenttasi
Anderssonia etenkin soten
kohtalosta ja eläkeläisten
asemasta Suomessa. Myös
kalastusasiat nousivat keskusteluissa esille.
-Soten valmistelua ei
kannata aloittaa alusta, vaan
hyödyntää esimerkiksi maakuntajakoa järjestämisalueina, Li Andersson totesi.
Tunnelmien eri puolilla
Suomea hän totesi olleen innostuneen ja uskoi vahvasti vasemmistoliiton hyvään
vaalimenestykseen. Oulun
vaalipiirissä vasemmistoliiton tavoitteena on edustajamäärän
tuplaaminen
kahdesta neljään. Iihin Li on
tulossa seuraavaksi ainakin
elokuussa järjestettävän Il-

Risto Kalliorinne, Jouni Jussinniemi, Katja Hänninen, Li Andersson, Olli Kohonen, Anne Huotari ja Heidi Haataja vierailivat vasemmistoliiton vaalitilaisuudessa Iin torilla.

Tue Riston kampanjaa: Risto Kalliorinne / tukiryhmä: FI79 5741 3620 3676 04

Timo Haapaniemi toivotti Li Anderssonin tervetulleeksi Iin IlmastoAreenaan.

Pertti Huovinen näytti Li Anderssonille kuvaa tietokilpailukysymyksestään. Kuva esittää teosta Viimeinen maitolaituri ja Huovinen kysyi ”keneen poliitikkoon tämä voidaan yhdistää”? Li
vastasi heti naurahtaen, kyllähän minä isäni teokset tunnen. Kuvataiteilija Jan-Erik Andersson on Lin isä ja teos löytyy Oulun taidemuseon takaa.

mastoAreenan keskusteluihin.
-Ii on edelläkävijä ilmastoasioissa, joten pidän itsestään selvänä kaikkien
puoluejohtajien saapumista IlmastoAreenan aikaan Iihin, Li heitti haasteen muille
puolueille.
Vasemmistoliiton
ehdokkaista paikalla olivat
Risto Kalliorinne Jouni Jussinniemi, Katja Hänninen,
Olli Kohonen, Anne Huotari ja Heidi Haataja. Kahvinjuonnin ja makkaroista
nauttimisen lomassa yleisö kävi heidän kanssaan vilkasta keskustelua mieltä
askarruttavista asioita.
-Uskon vakaasti neljään
kansanedustajapaikkaan,
totesi Iissä perinteisesti
vankkaa kannatusta saanut
Risto Kalliorinne. MTR

Hannu Kaistoa kiinnostivat rannikon kalastajien mahdollisuudet jatkossakin kalastaa Iijokisuulla. Myös hylkeiden lisääntynyt
määrä huolestutti Kaistoa.

Ristoretkellä Iissä
Risto Kalliorinne
on tavattavissa Iin torilla
lauantaina 6.4 klo 10–12 ja
Iin lukion vaalipaneelissa
klo 12.00. Tarjolla asiaa ja
grillimakkaraa!

Kalliorinne.
Asiamies.
ristokalliorinne.fi

Tulevaisuus
rakennetaan yhdessä.

VELI PAASIMAA

https://vasemmisto.fi/eduskuntavaaliohjelma-2019/

Eduskuntavaalit sunnuntaina 4.4.2019
Ennakkoäänestys kotimaassa: 3. - 9.4.2019
Ennakkoäänestys ulkomailla: 3. - 6.4.2019
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Vesienhoitolaki ja kalatielaki
hallitusohjelmaan
”Hallitusohjelmaan on kirjattava
vesienhoitolain muuttaminen ja
kalatielain säätäminen direktiivin
mukaiseksi. Haittojen estämiseen on
ryhdyttävä nyt, eikä vasta joskus.
Haitan aiheuttaja maksaa -periaatteella.”
Vuoden 2000 EU:n vesipuitedirektiivi määrittelee,
että vesien tila on oltava vähintään hyvä viimeistään
vuonna 2015. Suomi kirjasi sen tavoitteekseen. Vesistöjen ekologinen tila
määritellään biologisten-,
fysikaalis-kemiallistenja
hydromorfologisten tekijöiden perusteella. Vesistö ei
ole hyvässä ekologisessa tilassa, jos yksikin edellä mainituista kriteereistä ei täyty.
Suomessa direktiivi koskee erityisesti virtavesien
patoja, jotka estävät vaelluskalojen nousemisen kutupaikoilleen. Mutta koska
Suomen vesilakia ei kirjoitettu velvoittavaksi, eivät
vesivoimayhtiöt ole rakentaneet kalateitä.
Direktiivin takarajaa on
siirrelty vuoteen 2027. Siis ei
nyt, vaan vasta kohta. Mutta
EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossa
(C-461/13)
vuonna 2015, että vesipuitedirektiivin
vesienhoidon
ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia.
Sipilän hallitus ei kuitenkaan ryhtynyt muuttamaan
Suomen vesilakia oikeudellisesti sitovaksi, vaan
21.9.2018 esitti hyvän ekologisen tilan saavuttamisen
takarajaa siirrettäväksi vuoteen 2045. Siis ei kohta, vaan
joskus.

Kun vesien hyvä tila on
pilattu, ei se tule korjatuksi
näennäisillä kalankasvatusvelvoitteilla, joissa kierrätetään samaa istutuskantaa
vailla luonnonkierron elvyttävää mahdollisuutta. EU:n
komissio huomautti palautteessaan 26.2.2019, että
Suomen tulee tarkastella
kaikkien vesivoimalaitosten
luvat, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet
toteutuisivat,
erityisesti
ekologisen virtaaman, kalateiden ja muiden haittoja
lieventävien toimenpiteiden
osalta.
Hallitusohjelmaan
on
kirjattava
vesienhoitolain
muuttaminen ja kalatielain
säätäminen direktiivin mukaiseksi. Haittojen estämiseen on ryhdyttävä nyt, eikä
vasta joskus. Haitan aiheuttaja maksaa -periaatteella.

Mika Flöjt
YTM,
kansanedustajaehdokas,
Vihreät

Vihreät

iin lukion messuilla
6.4. klo 10 - 15

Valtarin koulu, Valtarintie 11, Ii

Ilmoituksen maksaja: Iin Vihreät ry

MUKANA
EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAAT:
Monika Kangas-Siira
Silja Keränen
Hanne Kokko
Paula Pohjanrinne
Marjo Tapaninen
TERVETULOA JUTTUSILLE!

Heli-Hannele Haapaniemi, Silja Keränen ja Tiina Vuonnonvirta näyttävät mallia kuin Sotesukset saadaan yhteistyöllä maaliin.

Vihreät haluavat Suomesta ilmastonmuutoksen
torjunnan markkinajohtajan maailmassa
-Monet ovat ilmastonmuutoksesta huolissaan, mutta yksittäisiin keinoihin sen
torjumiseksi sanotaan ei.
Tämä ei käy, tämä on liian epämukavaa, tämä maksaa liikaa. Vastaamatta jää
usein, mitä maksaa, kun
emme tee mitään. Se on
kaikkein kallein vaihtoehto, toteavat vihreiden kansanedustajaehdokkaat Mikä
Flöjt, Silja Keränen, Marjo
Tapaninen, Seppo Sorvari ja
Hanne Kokko Iin Lumivalakioilla.
-Muutos on suuri, mutta me suomalaiset olemme
aina olleet hyviä uuden luomisessa, Mikä Flöjt jatkaa.
Iin ilmastotekoja hän kehuu uraauurtaviksi ja malliesimerkiksi muille Suomen
kunnille. Kalastusta harrastavana Flöjt on kestävän
kalastuksen edistäjä aina
Itämeren
lohipolitiikasta
padottujen vesistöjen vaelluskalojen palauttamiseen
kalatielailla. Iijoen hän kertoo olevan lähellä sydäntä ja
kuusamolaisen kalastusretket suuntaavatkin usein Iijoen vesistöön.
Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen kertoo olevansa
mukana politiikassa, koska
haluan tehdä töitä sen eteen,
että maapallo säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville. Ilmaston lämpeneminen
on hillittävä siedettävälle tasolle.
- Se vaatii paljon – todella paljon muutoksia. Näissä
muutoksissa poliittiset päätökset ovat avainasemassa,
koska ne ohjaavat ihmisten jokapäiväisiä valintoja.
Yhteiskunnan rakenteet on
saatava sellaisiksi, että vä-

hähiilinen elämä helppoa,
halpaa ja houkuttelevaa, Keränen toteaa.
Metsien osalta hän toteaa
keskeistä olevan, että metsätalouskin on aidosti ja oikeasti kestävällä pohjalla.
Metsäluonnon monimuotoi-

suus ei enää saa heikentyä
ja metsien hiilinielutason
tulee kasvaa. Metsien vesistökuormituksen
tulee
pienentyä ja metsiä on säilyttävä myös virkistyskäytössä.
Vihreät lähtevät edus-

kuntavaaleihin ilmastoteema kärkenä. Muita heille
tärkeitä asioita ovat koulutuksen turvaaminen, köyhyyden torjunta, sekä työn
ja turvan luominen kansalaisille muun muassa perustulon avulla. MTR

Vihreiden kansanedustajaehdokas Mika Flöjtillä ja Iin kunnanjohtaja Ari Alatossavalla riitti keskusteltavaa Lumivalakioilla muun muassa Iijoen kalateistä.

Hanne Kokko, Marjo Tapaninen, Heli-Hannele Haapaniemi ja Mika Flöjt Iin Vihreiden teltalla.
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Juha Sipilän vierailu täytti S-Marketin pihan
Iin S-Marketin piha alkoi
täyttyä lauantaina 23.3. jo
hyvissä ajoin ennen puolta
päivää. Taivaalta satoi vettä
ja räntää kovan tuulen kera.
Säästä huolimatta iiläiset,
Kuivaniemeä myöten, olivat
lähteneet tapaamaan keskustan puheenjohtaja Juha
Sipilää. Makkarat ja kahvit
maistuivat Sipilää odotellessa, joka saapui toisen kansanedustaehdokkaan Vesa
Riekin kanssa paikalle vartin myöhässä.
Kuntalaisia
kiinnostivat keskustan näkemykset
soten kaatumiseen, yrittäjien asema Suomessa, työllisyyden hoito ja monet muut
ajankohtaiset asiat. Juha Sipilää kansa kiskoi tungoksessa puolelta toiselle ja
kännykkäkamerat kuvasivat puolelta, jos toiselta.
-Soten kaatuminen harmittaa
suunnattomasti.
Maan talous on kuitenkin
saatu raiteilleen ja uusia työpaikkoja on tällä hallituskaudella luotu yli 140 000,
Juha Sipilä totesi kuulijoilleen.
Parin viime viikon tunnelmien vaalikentillä hän
totesi muuttuneen positiiviseen suuntaan ja usko vaalivoittoon on keskustassa
vahva.
-Hallituksen kaaduttua
omien näkemystemme esille nostaminen on helpottunut ja uskon kansalaisten
huomaavan hallituksen positiiviset aikaansaannokset,
Sipilä arveli.
Pitkän linjan iiläinen

Ari Kaakkuriniemi saa Juha Sipilän sigreerauksen kirjaan. Johannes Tuomela odottaa vuoroaan takavasemmalla ja Hannes Hekkala etuoikealla. Reijo Kehus kirja kädessään Juha Sipilän vieressä.
Taustalla Pentti Soini ikuistaa tilannetta videolle ja Kalevi Stenberg haluaisi myös signeerauksen
kirjaansa.

keskustavaikuttaja Mauno
Hautala on samoilla linjoilla.
-Gallupit on gallupeja.
Keskustan ennustettu vaalitappio vaihtuu vaaleissa
voitoksi, Hautala uskoo.
Juha Sipilän vierailu Iissä kesti vajaan tunnin, jona
aikana hän sai signeerata lukuisan määrän kirjojaan jonoksi asti muodostuneille
kirjan haluaville.
-Onnistunut tapahtuma.
Tästä alkaa loppukiri kohti
vaaleja, totesi keskustan Iin
kunnallisjärjestön puheenjohtaja Reijo Kehus väen
poistuessa paikalta. MTR

Ääni Jussille on
teko tulevaisuudelle
Tavataan ja jutellaan
Iissä lauantaina 6.4.
klo 10.30-13 lukiolaisten
messuilla Valtarin koululla
klo 14-15 Kuivaniemellä
Salen edessä
klo 15.40-16.45 Oijärvellä
Veeran Puodilla

Iiläiset ovat sinnikästä porukkaa, jotka eivät säätä säiky, Juha Sipilä ja Vesa Riekki totesivat väkimäärän nähdessään.

119

Ylitalon Jussi
ylitalonjussi.fi

Maksaja: Keskustan Iin kunnallisjärjestö

Maksaja: Keskustan Iin kunnallisjärjestö

Juha Sipilä kaappasi makkaranpaistajat Sirpa Varangan ja Johannes Tuomelan kiitoshalauksiin tiskin toiselle puolelle.

Pitkään keskustan kunnanvaltuutettuna Iissä toiminut Jorma Tiiro saapui hyvissä ajoin paikalle vaimonsa Raunin kanssa.

Juha Sipilä

118

Maksaja: Juhan tukiryhmä

KOKO SUOMEN
TAAJUUDELLA
juhasi.fi

juhasipila

@juhasipila

Eduskuntavaalit sunnuntaina
14.4.2019.
ennakkoäänestys kotimaassa:
3. - 9.4.2019
ennakkoäänestys ulkomailla:
3. - 6.4.2019
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Eduskunnan puhemies
Paula Risikko toivoo yhteistyötä
Eduskunnan puhemies Paula Risikko vieraili perjantaina
29.3. Iin torilla kokoomuksen
vaalitilaisuudessa. Risikon
viesti kuulijoille oli yhteistyötä korostava.
-Saan kansalaisilta paljon
palautetta ”ettekö osaa siellä eduskunnassa kuin tapella”, Risikko totesi korostaen
yhteistyön tärkeyttä. Samalla
hän toivoi asiallista käyttäytymistä ja toisten kunnioitusta vaalien allakin.
Kokoomuksen
teemat
hän kokosi 4T sanomaksi, talous, työ, terveys ja turvallisuus.
Etenkin viime aikaiset pedofiilitapaukset pöyristyttivät eduskunnan puhemiestä.
-Aikuiset eivät välttämättä tajuakaan mitä kauheuksia netissä tapahtuu. Siksi
on äärettömän tärkeää vanhempien hereillä olo lasten
tekemistä, samoin kuin viranomaisten jämäkkä puuttuminen asiaan. Oulun
tapahtumista pidettiin hallituksen kriisipalaveri. Viime
päivien pedofiilitapaukset
ovat ainakin yhtä kammottavia, joten kriisipalaverin
paikka olisi nytkin, Paula Risikko totesi.
Samoilla linjoilla Risikon
kanssa olivat myös paikalla
olleet eduskuntavaaliehdokkaat Juha Hänninen, Miika
Sutinen ja Mari-Leena Talvitie.
-Yrittäjyyden tukeminen

Turve
työllistää
maaseudulla
Suomi aikoo luopua turpeen käytöstä
ja mielestäni se on suuri töppäys. Jos
turpeesta luovutaan, menetetään lisää
maaseudun jo vähäisiä työpaikkoja.
Samaan aikaan käydään keskustelua
maaseudun säilyttämisenä asuttuna ja
elinvoimaisena. Mahdoton yhtälö.

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava kävi tervehtimässä eduskunnan puhemies Paula Risikkoa Iin torilla.

ja sitä kautta saatava työllisyysasteen nousu ovat ensi
arvoisen tärkeitä, Miika Sutinen summasi omia vaaliteemojaan.

Tuleviin hallitusneuvotteluihin ja hallitusvaihtoehtoihin Paula Risikko ei
halunnut ottaa vielä kantaa.
-Ennakolta ei kanna-

ta mitään puoluetta sulkea
hallituksen ulkopuolelle, hallitusohjelma ratkaisee, Paula
Risikko totesi. MTR

Maaseudulla turpeen nostossa, kuljetuksessa ja koneiden huollossa on paljon työpaikkoja, ja enemmänkin
voisi olla. Turpeen nosto myös tasaa maaseudun töiden kausivaihtelua: metsätyöt tehdään pääosin talvella
ja turpeen nosto kesällä.
Turvetta voidaan käyttää erittäin monipuolisesti. Polttamalla saadaan sähköä ja lämpöä. Myös liikennepolttoaineet voidaan valmistaa turpeesta kilpailukykyiseen
hintaan. Kuivikkeena käytettävä turve on maataloudelle välttämättömyys. Myös useita uusia innovaatiota turpeen käyttöön on tulossa. Kiinnostavimpana ehkä
kuitujen käyttö pakkausmateriaaleissa. Tällainen pakkaus on myös erittäin ilmastoystävällinen.
Suomen pinta-alasta turvemaita on 33 prosenttia.
Tällä hetkellä siitä on hyödynnetty noin yksi prosentti. Suomalainen turve ei siis lopu aivan äkkiä. Energiaa
kotimaisessa turpeessa on enemmän kuin Pohjanmeren
öljyssä. Energiaomavaraisuus olisi helposti saavutettavissa turpeen käyttöä lisäämällä. Tällä on todella suuri
merkitys myös huoltovarmuudelle. Lisäksi turpeen käytössä rahat jäävät kiertämään Suomeen sen sijaan, että ne
valuvat ulkomaille. Tällä on erittäin suuri merkitys maaseudun ostovoimaan ja sitä kautta elinvoiman parantamiseen.
Vaikka turpeen käyttöä lisättäisiin huomattavasti nykyisestä, ei välttämättä tarvitsisi ottaa käyttöön uusia
suoalueita, vaan voitaisiin käyttää jo ojitettuja, huonosti
kasvavia turvemaita. Kun näiltä alueilta turve on nostettu, ne voidaan metsittää, jolloin syntyy uusia hiilinieluja
vastakohtana nykytilanteelle.
Paljon puhutaan turpeen poltosta aiheutuvista suurista hiilidioksidipäästöistä, jotka ovat laskennallisesti
lähes kivihiilen luokkaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että
jo ojitetuista turvemaista vapautuu metaania, joka on
viisi kertaa pahempi kasvihuonekaasu. Jos otetaan kokonaisuus huomioon, turpeen poltto on ekologista. Lisäksi turve on hitaasti uusiutuva luonnonvara, toisin kuin
fossiiliset polttoaineet, joita käytetään Suomessakin huomattavasti paljon enemmän.
Tällä hetkellä Suomen energiasta tuotetaan turpeella
noin 4 prosenttia ja kivihiilellä yli 10 pronsettia. Öljyn
osuus Suomen kokonaisenergian kulutuksesta on noin
20 prosenttia.

Miika Sutinen

Iin kokoomuksen puheenjohtaja Jussi Kurttila seuranaan kansanedustajaehdokas Mari-Leena Talvitie, kansanedustajaehdokas Juha
Hänninen, eduskunnan puhemies Paula Risikko, pitkän linjan iiläinen kokoomusvaikuttaja Väinö Klasila ja kansanedustajaehdokas
Miika Sutinen.

Miika Sutinen
on yrittäjä,
kansanedustajaehdokas
Kokoomus,
Kiiminki
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Petetyt lupaukset ja
politiikan uskottavuus
Vaalikauden aikana koetut
vaalilupausten pettämiset
vaarantavat koko poliittisen järjestelmän. On vaikeaa motivoida ihmisiä
äänestämään, kun on nähty
perussuomalaisten myöntävän lainarahaa Kreikkaan,
keskustalaisten edistävän
muuttoliikettä maaseudulta
kasvukeskuksiin ja kokoomuslaisten leikkaavan 690
miljoonaa
koulutuksesta.
Tämä tekojen ja sanojen ristiriita aiheuttaa suurta hämmennystä.
Sote-uudistuksen ja vanhuspalvelujen saralla on
myös menossa melkoinen
kasvojenpesu. Neljä vuotta on ajettu eteenpäin epäkelpoa sote-uudistusta, joka
toteutuessaan olisi yksityistänyt terveyspalvelumme.
Nyt kuitenkin uudistuksen kaaduttua ja yksityisten
vanhuspalvelujen laiminlyöntien
säikäyttämänä
myös oikeistopuolueet vannovat julkisten palvelujen
kehittämisen nimeen. Ristiriita vaalikauden tekojen
ja vaalipuheiden välillä on
valtava.
Yleinen mielipide on nyt
kääntynyt ja ihmiset haluavat yksityistämis- ja leikkauspolitiikan
loppuvan.
On tärkeää, että ensi vaalikaudella
vaalitavoitteet
yritetään oikeasti toteuttaa. Eriarvoistumiskehitys
on katkaistava, inhimilliset
vanhuspalvelut turvattava,
työelämän kurjistaminen lopetettava, koulutusta kehitettävä ja luotava uutta työtä

pohjoiseen. Tämä kaikki on
mahdollista toteuttaa, jos
nykyinen hyväosaisten etujoukko äänestetään pois vallasta.
Vaalitavoitteiden aito toteuttaminen vaatii myös
kyvykkäitä
poliitikkoja. Yhteiskunnallinen osaaminen, laajat verkostot ja
kyky toimia yli puoluerajojen ovat ominaisuuksia, joita nykyisin aliarvostetaan.
Maakunnan ahkerat peruspuurtajat meinaavat jäädä
ainoita oikeita mielipiteitään julistavien somehuutelijoiden jalkoihin. Pohjoisen
kamppailu etelän vetovoimaa vastaan on nyt kiivasta ja siksi äänestäjillä ei ole
varaa lähettää eduskuntaan
yhtään heikkoa lenkkiä.
Iin kehitys on viime vuosikymmeninä ollut enimmäkseen positiivista ja
kunnan tulevaisuudennäkymät ovat valoisat. Ii on
aina ollut allekirjoittaneelle vahvimman kannatuksen
aluetta. Mikäli äänestäjien
tuki riittää, niin toimin mielelläni tulevaisuudessakin
iiläisten äänitorvena arkadianmäellä.

Risto Kalliorinne
Kansanedustajaehdokas
(vas.) Oulu

Suomi tarvitsee metsätaloutta
Jokainen meistä tuntee jonkun joka elää metsästä,
Suomen viennistä yli 20 prosenttia tulee metsäteollisuudesta ja työllistää erityisesti
puunkorjuussa ja kuljetuksessa työskenteleviä ihmisiä
maakunnissa.
Terveet, hyvin hoidetut metsät kasvavat hyvin
ja mahdollistavat metsävarojen kasvun myös tulevina
vuosikymmeninä. Puumassa sitoo tehokkaasti hiilidioksidia, joten metsävarojen
kasvu auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä viilentäen ilmastoa. Puusta
saatavat korkean jalostusasteen tuotteet sitovat hiiltä
vuosikymmeniksi ja lisäävät vientiä Suomesta maailmalle.
Metsästä saatavien tuotteiden kirjo on monipuolistunut muutamassa vuodessa, laadukkaiden tuotteiden
valmistus edellyttää ammattitaitoa.
Ammattitaitoa on pidettävä yllä huolehtimalla
koulutuksesta ja ammattitaitoisesta työvoimasta myös
tulevaisuudessa. Tuotantolaitteisiin tehdyt investoinnit

ja tutkimustyö ovat osaltaan
mahdollistaneet
muovia
korvaavien tuotteiden kehittämisen ja vähentäneet päästöjä.
Monimuotoiset
metsät
ovat tulevaisuudessa nykyistä suuremmassa roolissa
suomalaisten hyvinvointia
rakennettaessa. Metsätalous
ja matkailu eivät ole toistensa vastakohtia, monimuotoisessa metsässä on helppo
kulkea, harrastaa metsästystä, kerätä marjoja ja retkeillä.
Maailmanlaajuisesti puunkulutus ei laskisi, vaikka Suomessa puunkäyttö lopetettaisiin. Olisi vastuunpakoilua
uskoa, että jossain muualla
maailmassa metsiä hoidettaisiin paremmin ja puusta
jalostettaisiin tuotteita puhtaammin kuin Suomessa.

Markku Eilola-Jokivirta
Eduskuntavaaliehdokas
(vas.) Oulu
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Haloo, herätys Suomi - missä mennään
ja missä ajassa elämme?
Viime aikojen lehtiotsakkeet
ja median uutisointi ovat olleet kerrassaan pysäyttäviä.
Esimerkkinä mainittakoon
Iltapäivälehdessä ollut juttu
iäkkäästä, 94 –vuotiaasta sokeasta ja kuurosta vanhuksesta, joka äskettäin kuoli
tulipalossa. Hän oli laittanut
mikroon vääränlaista materiaalia olevan astian, joka
syttyi palamaan. Tulipalossa kuolleen vanhuksen tytär oli useaan eri kertaan
koettanut saada vanhukselle paikkaa hoitokotiin. Tuloksetta.
Tekisi mieleni huutaa kovaan ääneen Haloo Suomi!
Kysyä edelleen, onko meidän sydämemme täysin
paatunut? Missä on aito lähimmäisen rakkaus ja inhimillisyys?
Olemmeko itse muuttuneet niin sokeiksi, ettemme
näkemällä
näe,

emmekä kuulemalla kuule
lähimmäistemme todellista hätää. Kuten tämä edellä mainitsemani surullinen
esimerkki yksin asuvasta
vanhuksesta. Kuinka hän
sokeana ja kuurona olisi voinut itse lukea käyttöohjeita
tai tietää mikroastian turvallisuusvaatimuksia. Edelleen
kuurona kuulla palohälyttimen ”hälytysääntä”.
Mielestäni tämä on selkeä ”heitteillejättö”, koska
kyseessä oli erityistä tukea
ja ohjausta tarvitseva iäkäs lähimmäisemme. Herää
eittämättä mieleen kysymys, onko meillä nk. hyvinvointiyhteiskuntana varaa
tällaiseen kohteluun? Eliminoidaanko vanhusväestömme tietoisesti pois päiviltään
periaatteella raha ensin,
vaikka henki menisi. Missä
on arvokas vanhuus?
Jos ja kun, tällaisia epäin-

himillisiä
laiminlyöntejä
esiintyy, tulisi näihin epäkohtiin valvontaviranomaisten puuttua välittömästi.
Varsinkin, kun kyseessä on
nk. heikommassa asemassa olevien arjen apua tarvitsevien lähimmäistemme
valvonta, niin tämän tulisi
todellakin olla tehostettua
valvontaa.
Viimeaikojen ”valvontaiskut” ovat olleet oikeansuuntaiset ja useita
väärinkäytöksiä on tullut
ilmi, sekä vanhustenhoitokodeissa että lastensuojelulaitoksissa.
Nyt on tullut aika päättäjien tehdä kauaskantoisia
ratkaisuja koko maamme
parhaaksi! Ketään ei saa
eristää, eikä jättää yksin.
Vanhustenhoidon ja lastensuojelun epäkohtiin on
puututtava pikaisesti! Tavoitteena tulee olla inhimil-

linen ja oikeudenmukainen
Suomi – maa, jossa kaikkien ikäluokkien on hyvä elää
ja asua.
Suomi tarvitsee eduskuntaan päätöksentekijöitä,
jotka toimivat lupaustensa mukaisesti ja seisovat sanojensa takana. Näiden
edellä mainittujen arvojen
puolesta olen sitoutunut toimimaan täydellä sydämellä!

Sointu Harju, Sievi
lasten ja nuorten
erityisohjaaja
kansanedustajaehdokas
(KD)

Maakuntauudistus pienin askelin
asiakaspalvelun ehdoilla
Meillä Suomessa on usean
hallituskauden aikana ollut yrityksiä kuntien, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä
aluehallinnon kehittämiseksi. Näissä ei ole kuitenkaan
saatu kovinkaan paljoa aikaiseksi.
Eräänä syynä vaikuttaisi olevan se, että enemmistöhallitukset eivät ole
käyttäneet parlamentaarista
valmistelua, vaan laskeneet
päätöksenteossa eduskuntaenemmistönsä
varaan.
Tämä ei näytä kuitenkaan
onnistuvan suurissa kysymyksissä. Viimeisinä esimerkkeinä ovat ainakin
päätökset maakuntien määrästä ja kuuluisasta valinnanvapaus -asiasta.
Jos tavalliselta ihmiseltä
kysyy että mikä on tärkein
asia julkisessa terveydenhoidossa, niin vastaus omien kokemusteni perusteella

on hoitoon pääsy. Julkisen
hallinnon
näkökulmasta
suurin kysymys puolestaan
on kustannusten nousu. Sanoisin, että kumpaankaan
kysymykseen ei ole vielä
tullut esille lopullisen oloista ratkaisua. Noissa oman
maakuntamme
valmisteluissa mukana olleena voin
kuitenkin kertoa, että virkamiesvalmistelijat
ovat
tehneet hyvää työtä ja uskottavia sekä hyödynnettävissä olevia kehityspolkuja
on löydetty.
Monesti on verrattu yksityisiä lääkäriasemia julkiseen ja ihmetelty miksei
julkiselle puolelle saa vastaanottoaikoja, kun yksityisellä puolella niitä saa
helposti. Syy on nähdäkseni yksinkertainen. Johtuen
rahoitusmallista yksityisellä puolella jokainen asiakas
tuo rahaa (josta osa tulee

vieläpä julkiselta puolelta),
kun taas julkisella puolella jokainen asiakas vie rahaa. Arvioisin, että julkisen
puolen asiakasmaksut kattavat tyypillisesti ehkä vain
10 – 20 prosenttia kokonaiskuluista.
Lisäksi haluttiin samalla kertaa saattaa muitakin
alueellisia toimintoja aluehallintoviraston, ELY-keskusten ja kuntayhtymien
toimialueilta
maakunnallisen toimijan alaisuuteen.
Tuo oli tavallaan järkevää,
mutta isonsi koko operaatiota edelleen lisää.
Eräs maakuntauudistuksen ongelma oli maakunnilta kielletty mahdollisuus
ottaa lainaa investointeihinsa. Tämä olisi aiheuttanut
huomattavat lisäykset tilakustannuksiin, sekä pitkäaikaisen kaluston hankintaan.
Käytännössä nämä oli-

TERVETULOA YRITTÄJIEN
AAMIAISTILAISUUTEEN
pe 12.4. klo 8-10 Chuan Yi -ravintola Micropolikseen
Vierailijana Lauri Salovaara, joka tunnetaan yrittäjänä, juontajana ja
puhujana. Salovaara on yksi Suomen eniten työllistettyjä juontajia
tehden parhaillaan jopa 100 livekeikkaa vuodessa.
Ilmoittautuminen 9.4. mennessä juho.tauriainen@studiosalama.fi

Iin Yrittäjät ry | Iin Micropolis

sivat tarkoittaneet rahan
siirtämistä varsinaisesta toiminnasta kuten asiakaspalvelusta kiinteistö- ja
rahoituskuluihin.
Koska
maakunta ei olisi saanut ottaa lainaa, niin silloin joku
muu olisi ottanut ja perinyt
siitä lisäpalkkiot itselleen.
Tallaisessa uudistuksessa tulisi edetä pienemmillä askelilla, ja pitäytyä vain
ratkaisuihin, jotka kaikki
edistävät kokonaisuutta.

Juha Vuorio, DI,
kansanedustajaehdokas
(ps.), Oulu
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NÄYTÄ LUONTOSI JA ÄÄNESTÄ
22

Esa Aalto, 36

Oulu
Filosofian tohtori, biologi,
kaupunginvaltuutettu

27
Jaana Isohätälä, 30
Oulu
Filosofian maisteri,
oppimisen tutkija,
kaupunginvaltuutettu

32
Jenni Pitko, 32

Oulu
arkkitehti,
kaupunginhallituksen
varapuheejohtaja

23
Timo Ahvenainen, 32

Ylivieska
Filosofian maisteri,
historian ja yhteiskuntaopin
opettaja,
kaupunginvaltuutettu

28
Monika Kangas-Siira, 47
Liminka
Filosofian maisteri,
kemian ja matematiikan
aineenopettaja,
kunnanvaltuutettu

33
Paula Pohjanrinne, 51
Kempele
Filosofian maisteri,
käännöspalveluyrittäjä,
kunnanvaltuutettu

24
Mika Flöjt, 44

Kuusamo
Yhteiskuntatieteiden
maisteri,
varakansanedustaja,
maakuntahallituksen vpj.

29
Silja Keränen, 35

Kajaani
diplomi-insinööri,
kaupunginvaltuutettu

34
Anne Sormunen, 46

Sievi
Kauppatieteiden
maisteri, kansainvälisten
asioiden päällikkö

25
Satu Haapanen, 50

Oulu
Kasvatustieteiden maisteri,
luokanopettaja,
kaupunginvaltuutettu

26
Toni Holappa (sit.), 20
Oulu
opiskelija

30
Hanne Kokko, 39

Nivala
koulunkäynninohjaaja,
JHL:n luottamusmies,
kaupunginvaltuutettu

31
Latékoé Lawson Hellu, 56
Oulu
tietoliikenneinsinööri,
kaupunginvaltuutettu

36

35
Seppo Sorvari, 44
Raahe
toimistosihteeri,
Hinku-yhteyshenkilö

Marjo Tapaninen, 45
Oulu
Yhteiskuntatieteiden
kandidaatti,
projektikoordinaattori

37
Sofia Tervakangas, 19
Oulu
lukio-opiskelija

38
Susa Vikeväkorva, 26

Oulu
Kasvatustieteiden maisteriopiskelija, varhaiskasvatuksen opettaja,
kaupunginvaltuutettu

39

Ennakkoäänestys 3.-9.4.2019.

Antti Yrjölä, 27
Oulu
insinööri

https://www.oulunvaalipiirinvihreat.fi/eduskuntavaalit-2019/

Ilmoituksen maksaja: Iin Vihreät ry

Eduskuntavaalit
sunnuntaina 14.4.2019.
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Suomen arvoisia tekijöitä
nomat

102
Pekka
Aittakumpu

pastori,
filosofian maisteri,
Oulu
www.pekkaaittakumpu.fi

103
Marisanna
Jarva

kansanedustaja, yrittäjä
Paltamo
www.marisanna.fi

luokanopettaja,
erityisopettaja
Oulainen
www.marjutlehtonen.fi

Hanna-Leena
Mattila

kansanedustaja,
filosofian maisteri
Raahe
www.hannaleenamattila.fi

114
Tuija
Patana

arkkitehti
Oulu
www.tuijapatana.fi

Tuomas
Kettunen

agrologi (AMK)
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja, Kuhmo
www.tuomaskettunen.fi

109

108
Marjut
Lehtonen

104

kansanedustaja,
agronomi
Ylivieska
www.juhapylvas.fi

Mikko
Kinnunen

kansanopiston rehtori,
erityisopettaja
Reisjärvi
www.mikkokinnunen.fi

110
Riikka
Moilanen

hallintotieteiden
kandidaatti
Oulu
www.riikkamoilanen.fi

Antti
Rantakangas
kansanedustaja,
agrologi
Haapavesi
www.rantakangas.fi

Eija-Riitta
Niinikoski
kehityspäällikkö,
teologian maisteri
Nivala
www.eija-riitta.fi

Ennakkoäänestys 3. – 9.4.2019 | Vaalipäivä 14.4.2019
Tutustu ehdokkaisiin osoitteessa
www.suomenarvoisiatekoja.fi

Susanna
Kisner

sairaanhoitaja, latensuojelun päivystysperhehoitaja, Oulu
www.susannakisner.com

Vesa
Riekki

metsuri
Pudasjärvi
www.vesariekki.fi

107
Timo
Korhonen

kansanedustaja, agrologi
Sotkamo
www.timokorhonen.fi

112
Lauri
Nikula

vanhempi konstaapeli,
nettipoliisi
Oulu
www.laurinikula.fi

117

www.facebook.com/
pohjois-pohjanmaankeskusta
@ppkepu

Eduskuntavaalit 2019 | Oulun vaalipiiri

106

111

116

115
Juha
Pylväs

105

113
Ulla
Parviainen

kansanedustaja,
kasvatustieteen maisteri
Kuusamo
www.ullaparviainen.fi

118
Juha
Sipilä

pääministeri,
diplomi-insinööri
Kempele
www.juhasipila.fi

119
Jussi
Ylitalo

kenttäpäällikkö,
agrologi (AMK)
Tyrnävä
www.ylitalonjussi.fi

Maksaja:
Keskusta
Maksaja:
Iin jaPohjois-Pohjanmaan
Pohjois-Pohjanmaan
Keskusta

10
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Taidetta ja kulttuuria pitää
oikeasti tukea

Taidekoulun oppilaat esittelevät kevätlukukauden onnistuneimpia töitään. Kuvassa (ylhäältä vasemmalta) Jesse Manninen, Samuli
Mäenpää, Hilla Mäenpää, Lumia Isopahkala, Enni Anttila, Ella Anttila ja Patrik Mäenpää.

Iin taidekoulussa saa hyvää opetusta
kuvataiteesta ja löytää uusia ystäviä
Taidekoulun kuvataideopetukseen voivat hakeutua kaikki kuvataiteesta kiinnostuneet
lapset ja nuoret. Haku lukuvuoden 2019–2020 opintoihin on käynnissä 1.–30.4.
13-vuotiaat Jesse Manninen,
Hilla Mäenpää ja Samuli Mäenpää ovat konkareita taiteen perusopetuksessa. Jesse
ja Hilla ovat Iin taidekoulun
kuvataideoppilaita viidettä
vuotta ja Samulilla takana on
pian jo kuusi vuotta taiteen
perusopintoja.
Hilla ja Samuli aloittivat Taidekoulussa 1. luokalla, Jesse 3. luokalla. Välissä
opinnoista on otettu vähän
taukoa, mutta kipinä taiteen
tekemiseen on tuonut takaisin taidekoulun kuvataideopintojen pariin.

Taidekoulusta saa uutta potkua kuvataiteen tekemiseen
Erityisen mieluista taidekouluopinnoissa on kaikki
piirtäminen, mutta kuvataiteen tekeminen ylipäätään
on kiinnostavaa, pohtii Hilla. Samulille mieluisinta on
vesiväreillä
maalaaminen.
Jesse puolestaan ei halua nimetä yhtä tekniikkaa yli muiden, koska kaikki tekeminen
taidekoulussa tuntuu niin

Pastelliliiduilla
työskentely
vaatii tarkkuutta. Mielikuvituksellisen omakuvan tekeminen oli Hillalle mieluisaa,
koska työskentely ei tukeutunut enää valokuvaan.

mukavalta. Innokkaat taiteilijanalut piirtävät ja maalaavat omalla ajallaan myös
kotona, ja Hilla kertoo seuraavansa taiteilijoita esimerkiksi Instagramissa.
Laaja kirjo erilaisia tekniikoita ja aiheita on kaikkien
kolmen mielestä Iin taidekoulun kuvataideopetuksen
vahvuus. Hilla kannustaakin tulemaan taidekouluun,
koska opinnoissa pääsee kokeilemaan monia erilaisia
tekniikoita ja oppii paljon
uutta. Kiinnostus taiteeseen
ja halu oppia riittää. Nuoret
pohtivat, että taidekoulu voi
myös antaa sysäyksen opiskella tulevaisuudessa jollakin taiteen alalla. Ja varmasti
täältä saa uusia kavereitakin,
Jesse korostaa.
Iin taidekoulussa on tarjolla tasokasta taiteen perusopetusta. Opettajat ovat taiteen ja

kasvatuksen ammattilaisia,
kuvataideopettajia ja kuvataiteilijoita. Ja heitä yhdistää
myös halu oman opetuksen
kehittämiseen. Kuvataiteen
lisäksi taiteen perusopetusta
annetaan käsitöissä.
Tulevana
lukuvuonna
2019–2020 kuvataideopintoja tarjotaan monen eri ikäisille. Taiteen perusopetus
on suunnattu yli 7-vuotiaille. 1–2 -luokkalaisille kuvataideopintoja on tarjolla
omalla koululla koulupäivän päätteeksi, mutta heillä, kuten myös kaikilla yli
9-vuotiailla, on mahdollisuus
osallistua myös taidekoulun
iltaisin järjestettäviin opintoihin. Uutuutena taidekoulun
tarjonnassa on kuvataideryhmä yli 13-vuotiaille, jossa
pureudutaan taiteen tekemiseen monimuotoisemmin ja
syvemmin. Esikouluikäiset

voivat hakeutua Taidekoulun valmentaviin opintoihin,
joissa tutustutaan lukuvuoden aikana kuvataiteen lisäksi musiikkiin ja käsitöihin.
Tulevan
lukuvuoden
opintoihin voi hakea 30.4.
saakka osoitteessa ii.fi/taidekoulu, josta löytyy myös
lisätietoa taidekoulun eri
kurssivaihtoehdoista.
Hillan, Jessen ja Samulin
sekä muiden taidekoulun oppilaiden kevätlukukauden
aikana syntyneisiin taideteoksiin voi tutustua Nätteporiin pystytetyssä taidekoulun
kevätnäyttelyssä. ”Rytmi ja
liike” -nimeä kantava näyttely on esillä 29.4. saakka.

Anna-Elina Polojärvi

Kirjoittaja on kuvataideopettaja
ja toimii suunnittelijaopettajana Iin kansalaisopistossa ja taidekoulussa

Jesse, Samuli ja Hilla ovat tutustuneet kuluneen kevään aikana omakuvien tekemiseen eri tekniikoilla. Valokuvasta piirtäminen hiilellä oli haastavaa mutta palkitsevaa.

Sanotaan, että taiteen olemassaoloa ei saisi perustella
sen välinearvojen kautta. Se
on totta. Mutta kulttuurilla
ja taiteella on kuitenkin suuri
merkitys myös välineenä. Yhteiset projektit tuovat yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.
Jokaisella ihmisellä on oikeus kulttuuriin. Taide ja kulttuuri vaikuttavat positiivisesti
terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.
Heilläkin, jotka tarvitsevat
erityistä tukea tai ohjausta
osallistumiseensa, tulee olla
mahdollisuus olla taiteen ja
kulttuurin äärellä.
Prosenttiperiaatetta pitää
vahvistaa ja ottaa laajemmin
käyttöön. Prosenttiperiaate
tarkoittaa sitä, että osa rakennushankkeen määrärahoista käytetään taiteeseen. Tämä
on hyvä tapa tuoda taideteoksia julkisiin tiloihin mahdollisimman monen nähtäville.
Lisäksi valtion taide- ja kulttuuribudjetti pitää nostaa
prosenttiin valtion talousarviosta.
Taiteen tekemistä ja yritystoimintaa ei voi verrata keskenään. On eri asia tehdä yksi
valtavan suuri pronssiveistos
vuodessa kuin tuottaa sarjatuotannossa käyttöesineitä.

Erilaisten pätkätyöläisten tavoin ammattitaiteilija saa
yleensä toimeentulonsa monesta eri lähteestä. Taiteilijan työskentelyedellytyksiä ja
toimeentuloa on kehitettävä,
sillä keskittyminen luovaan
työhön on mahdollista vain
riittävillä resursseilla. Pakkoyrittäjyys ei ole paras tapa
olla taiteilija. Perustulo tai taiteilijapalkka toisivat paremmin turvaa.
Peruskoulun taito- ja taideaineiden tuntimääriä on
kasvatettava. Näin taidetta opittaisiin arvostamaan jo
pienenä. Lasten ja nuorten on
tärkeää hankkia kädentaitoja
sekä saada elämyksiä ja vahvistusta omalle identiteetilleen luovan toiminnan kautta.
Taiteen avulla voidaan
luoda uutta ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Sen vuoksi taiteen sananvapautta on
vaalittava. Taiteen itseisarvolla tarkoitetaan, että taiteen
kysyntä ei saa yksin määrittää sen tarjontaa. Kulttuurin
arvo mitataan muutoin kuin
euroissa.

Heidi Haataja
kansanedustajaehdokas
(vas.) Liminka
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Ylirannan koulun lakkauttamisesta tiedotettiin

Kyläläisten kysymyksiin vastasivat muun muassa kunnanjohtaja Ari Alatossava, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Teijo Liedes, kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Kehus.

Veli-Matti Puurunen ei pitänyt
Ylirannan koulun kuntoa niin
huonona, etteikö päästäisi lapsiaan sinne opiskelemaan.

Ylirannan koulun mahdollisesta
lakkauttamisesta
1.8.2019 alkaen järjestettiin
avoin
keskustelutilaisuus
kyläläisten ja kunnan päättäjien kesken 27.3.2019
Tapaamisen aluksi kunnanjohtaja Ari Alatossava
kertasi koulun historiaa ja
kuinka nyt edessä olevaan

koulun mahdolliseen lakkauttamispäätökseen on tultu.
-Ylirannan koulu aloitti toimintansa 27.6.1916. Ensimmäisen kerran koulun
liittämistä Aseman kouluun
on esitetty vuonna 1964 oppilasmäärän
laskemisen
vuoksi.
Kunnanvaltuuston 15.6.2015 hyväksymässä
kouluverkkosuunnitelmassa todetaan. Ylirannan koulun lakkautusta ja oppilaiden
siirtämistä Aseman koululle tarkastellaan, mikäli koulun oppilasmäärä alittaa
pysyvästi 40 tai mikäli koulun rakenteissa havaitaan
sellaisia terveydelle vaarallisia viitearvot ylittäviä mikrobeja, että koulussa ei ole
mahdollisuus käydä koulua.
Tällainen tilanne tuli eteen
ensimmäisen kerran vuonna
2016, Alatossava totesi.
Silloin koulu suljettiin ja
havaitut vauriot korjattiin,
oppilaiden käydessä lukuvuoden 2016-2017 koulua
Aseman koululla. Lukuvuo-

deksi 2017-2018 koululaiset
siirtyivät takaisin Ylirannan
koululle.
Keväällä 2018 koululla havaittiin uusi terveyshaittaa aiheuttava ongelma.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että oppilaat opiskelevat lukuvuoden
2018-2019 Aseman koululla.
Kunnanhallitus puolestaan

esitti
kunnanvaltuustolle koulun korjaamista ja 218
000 euron määrärahaa korjauskustannuksiin. Kunnanvaltuusto kuitenkin palautti
asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätti marraskuussa 2018, ettei Ylirannan
koulun korjaamiseen varata määrärahaa vaan aloitetaan Ylirannan koulun
lakkauttamisprosessi. Tähän
perustuen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti
10.3.2019 esittää kunnanhallitukselle Ylirannan koulun
lakkauttamista 1.8.2019 lukien. Edelleen lautakunta
päätti käynnistää lakkauttamispäätöstä edeltävän kuulemis- ja hallintomenettelyn,
sekä varata vaikuttamismahdollisuuden asiaan osallisille. Kunnanhallitus käsittelee
kouluasiaa kokouksessaan
15.4.2019. Lopullisesti Ylirannan koulun kohtalosta

päättää Iin kunnanvaltuusto
touko- kesäkuulla.
Opetusjohtaja
Tuomo
Lukkari totesi mahdollisen
Ylirannan koulun lakkauttamisen merkitsevän pääosan
oppilaista siirtymistä Aseman koululle. Joidenkin kohdalla myös Pohjois-Iin koulu
voi tulla kysymykseen uutena opiskelupaikkana.
Aseman koulun kunto
huolestuttaa ylirantalaisia
Ylirannan lasten vanhempia huolestuttaa Aseman
koulun kunto. Päättäjiltä
kysyttiinkin, onko Aseman
koululle tehty vastaavat
kuntotutkimukset kuin Ylirannan koululle. Samoin ihmetystä herätti kiire sulkea
Ylirannalta koulu, vaikka
kyläläisten mielestä havaitut
vauriot eivät ole niin suuria,
ettei niitä voitaisi korjata.
-Olemme kovasti pohtineet miten voisimme asi-

aan vielä vaikuttaa. Olemme
laatineet vastineen kunnanvaltuutetuille ja aloittaneet
nimien keruun Ylirannan
koulua puolustavaan adressiin, Veli-Matti Puurunen
totesi
puheenvuorossaan
keskustelutilaisuudessa.
Edellisen remontin laatu
ja valvonta, sekä urakoitsijan
vastuu takuuaikana nousivat
myös keskusteluissa esille.
Samoin kyseenalaistettiin Iin
kunnan kylämyönteisyys, jos
ja todennäköisesti kun Ylirannan koulu lakkautetaan,
tutkimatta tarkemmin edellytyksiä koulun toiminnan
jatkumiselle.
Kaiken kaikkiaan keskustelu tilaisuudessa oli kuitenkin rauhallista ja rakentavaa,
opetusjohtaja Tuomo Lukkari totesi kokouksen jälkeen.
MTR

Keskustelutilaisuuteen Ylirannan koulun kohtalosta oli saapunut myös kylän lapsia.

Ii kysyi kuntalaisilta:
”Turvallinen, tuttu ympäristö, luotettavat peruspalvelut lähellä kuntalaista”
Yhteensä 415 kotitaloutta (9
%) vastasi Iin kuntalaisbarometriin, jossa pyydettiin arvioimaan kouluarvosanoin
kuntapalveluita sekä kertomaan mielipiteensä tulevaisuuden kehittämiskohteista.
Vertailtaessa muihin ympäryskuntiin, vastaajien mielestä Ii pärjää paremmin mm.
sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa, varhaiskasvatuksen ja opetuksen
pienillä ryhmäkoilla sekä
valtakunnallisesti näkyvällä
ilmastotyöllä. Myös iiläinen
luonto sekä turvallisuuden
ja yhteisöllisuuden tunne olivat syitä miksi yli 70 prosenttia suosittelisi tutuilleen Iihin
muuttamista.
Iin kunnanjohtajan Ari
Alatossavan mukaan kuntalaisbarometrin
tulokset
kertovat myös missä asioissa kunnalla on kirittävää.
Edellisen vuoden 2017 kuntalaisbarometrissa
liikun-

takeskus oli ylivoimaisesti
eniten toivotuin ja nyt se on
vihdoin valmistumassa loppuvuodesta. Pääosan lapsille ja nuorille suunnatusta
liikuntaharrastuksista tarjoavat iiläiset järjestöt ja yhdistykset. Kansalaisopistolla
selvitetään mahdollisuuksia
täydentää järjestöjen ja yhdistysten liikuntatarjontaa.

Toiveissa uimahalli, lisää
kaupallisia palveluita sekä
resursseja lapsiperheiden
tukemiseen
Kunnanjohtajan
mukaan
uima- ja jäähallikokonaisuuden rakentaminen ei nykyisen taloustilanteen takia ole
mahdollinen vielä lähivuosien aikana.
Tavoitteeksi on kuitenkin
asetettu, että hanke saataisiin
ehdolle ja osaksi valtion ensi
syksynä laatimaa seuraavaa
nelivuotista liikuntapaikko-

jen rahoitussuunnitelmaa.
Elinvoiman lisäämiseksi
tärkeimpinä keinoina vastaajat lisäksi pitivät paikallisen
yritystoiminnan tukemista ja
työpaikkojen luomista sekä
asuinalueiden ja kylien tasapuolista kehittämistä. Kunnan
elinkeino-ohjelmasta
vastaavan Micropolis Oy:n
toimitusjohtajan Leena Vuotoveden mukaan tavoitteena
on merkittävästi kasvattaa
Iihin sijoittuvien yritysten
määrää. Laajalle joukolle
valtakunnallisia kaupan ja
palvelualan toimijoita markkinoidaan
yritystontteja
sekä nelostien asiakasvirtaa
ja ostovolyymiä. Iin Pentinkankaalla on meneillään
asemakaavamuutos,
jossa
osa tyhjillään olevista teollisuuskortteleista muutetaan
kaupan- ja palvelualojen
käyttöön. Sorosentien ja nelostien risteykseen on tulossa
liikennevalot, mikä mahdol-

listaa alueen liikennevirran
turvallisen kasvattamisen.
Iin työllisyyden parantuminen näkyy myös varhaiskasvatuksen
kysynnässä,
arviolta kahden uuden päiväkotiryhmän verran. Iin
kunnanvaltuuston
käsittelee 29.4. kokouksessa
osana kuntatalouden sopeuttamisohjelmaa Alarannan kunnallisen päiväkodin
perustamista sekä avoimen
varhaiskasvatustoiminnan
aloittamista.
Iin varhaiskasvatusjohtajan Virpi Uutelan mukaan
elokuulle suunnitteilla oleva
maksuton avoin varhaiskasvatus tarjoaa lapsiperheille ohjattua yhdessä olemista
ja tukea vanhemmuuteen
lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Kuntalaisbarometrin
vastaajat lisäksi toivovat tiiviimpää yhteydenpitoa ja
tiedottamista. Varhaiskas-

vatuksen esiopetus on ottamassa elokuussa käyttöön
koulupuolelta tutun Wilmajärjestelmän yhteydenpidon
tueksi. Muiden varhaiskasvatuksen ikäryhmien osalta
selvitellään sopivaa järjestelmää. Ii-instituutin johtajan
Tarja Rahkolan mukaan kansalaisopisto ja Iin taidekoulu
järjestävät vuosittain noin 10
000 opetustuntia noin 30 toimipisteessä kunnan alueella
ja kursseja erityisesti lapsille ja nuorille suunnitellaan lisättävän.

Kuntalaisbarometri lyhyesti
Kuntalaisbaometrilla halutaan lisätä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia
kunnan toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä
säännöllistää kuntalaiskyselyjä, jotta tuloksille saadaan
pitkän ajan vertailutietoja. Iin
kuntalaisbarometri toteutetaan joka toinen vuosi.

Pyyntö osallistua kuntalaisbarometriin
lähetettiin
viranomaistiedotteena kaikkiin kotitalouksiin (jakelu
noin 4 500). Vastauksia pyydettiin antamaan yksi per kotitalous. Barometriin pystyi
osallistumaan vastaamalla
verkkokyselyyn tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella
Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla.
415 kotitaloutta (noin
10%) osallistui kuntalaisbarometrin toteutukseen. Vastaajista 72 prosenttia kuului
ikäryhmään 31-63. Keskimääräinen vastaaja edusti
kahden aikuisen kotitaloutta (39%, 167), lapsiperheitä
vastaajista oli 44 prosenttia.
Vastaajista 73 prosenttia oli
asunut Iissä yli 10 vuotta ja
90% aikoi jatkossakin asua
Iissä.

Iin kunta tiedotus

Kuntalaisbarometrin tulokset ja palvelualueiden arvosanat on julkaistu verkossa: ii.fi/barometri
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Eränkäynti ennen ja nyt -luento täytti auditorion
Iin kirjaston ja Iin kansalaisopiston yhdessä järjestämissä perinneporinoissa
26.3. oli aiheena eränkäynti ennen ja nyt. Alustajaksi
oli saatu Lapin Vuoden erä-

mies Juha Mäkimartti, joka
on tunnettu ketunmetsästäjä.
-Eränkäynti on kuulunut
elämääni jo lapsesta saakka.
Pienpetopyyntiä olen har-

Nykyisin tekniikka on tullut oleelliseksi osaksi eränkäyntiäkin.

rastanut 1970-luvulta saakka ja koirat tulivat mukaan
1980-luvulla,
Mäkimartti kertoi omasta eränkäyntitaustastaan.
Koirien myötä hän kertoi
saaneensa itselleen ammatin ja toimineensa ammattimetsästäjänä jo kymmenen
vuotta Suomessa, Ruotsissa
ja Norjassa.
-Kuulun siihen ikäluokkaan, jotka ovat saaneet
kokea Rovaniemen markkinoiden tunnelman silloin
kun turkisten myynti ja osto
olivat voimissaan. Noista
ajoista jäi mukavat muistot
ja parhaasta ketunnahkasta
sain aikoinaan yli 600 markkaa, Juha Mäkimartti totesi
lupsakkaaseen tyyliinsä.
Hän kertoi Suomessa
olevan 300 riistanhoitoyh-

distystä ja 5000 metsästysseuraa,
jotka
ovat
vuosikymmenten
aikana
tehneet ansiokasta työtä riistanhoidossa. Metsästysseurojen ukkoutumisesta hän ei
ollut huolissaan, vaan toivoi
nuoria mukaan, joille kokeneemmat voivat antaa arvokasta oppia erätaitoihin.
-Nykyisin saalis ei itsellekään ole tärkeintä ja kiväärin sijasta mukana voisi
yhtä hyvin olla kamerakin.
Ihmisten
vieraantuminen
luonnosta on huolestuvaa ja
marjastamaankaan ei uskalleta lähteä kuin opastetuille retkille, Mäkimartti totesi.
Iin kansalaisopiston rehtori Janne Puolitaival kertoi
perinneporinoiden tämän
kertaisen aiheen tulleen
vinkkinä kuntalaisilta ja toi-

voi vastaavaa jatkossakin.
-Meillä on mahdollisuudet järjestää kansalaisopiston toimesta kursseja
vaikkapa pienpetopyynnistä, jos kiinnostusta riittää,
Puolitaival kannusti paikalla olleita rohkeasti olemaan
yhteydessä kurssitoiveista.
Auditorion
täyteinen

yleisö kuunteli herkeämättä
Juha Mäkimartin huumorilla ja omakohtaisilla kokemuksilla höystettyä esitystä,
sekä tutustui Juhan mukana olleisiin turkiksiin, sekä
eränkäynnin avuksi tulleisiin teknisiin apuvälineisiin.
MTR

Iin kansalaisopiston rehtori Janne Puolitaival on itsekin luontomiehiä. Juha Mäkimartti puolestaan on Lapin Vuoden erämies.

Vasemmalla istuva Keijo Paaso paljastui perinneporinoiden tiistaisen aiheen vinkkimieheksi.

Eränkäynti ennen ja nyt -luento kiinnosti iiläisiä.

Valtari Areena virallisesti käyttöön Hyvinvointifoorumissa
Valtarin koulun viereen valmistunut monitoimiareena
vihitään virallisesti käyttöön
25.5. alueella järjestettävässä
hyvinvointifoorumissa.
Koko päivän tapahtumassa on ohjelmaa kaikenikäisille, jakautuen eri
teemoihin. Päivän avaa nau-

Pandora esiintyy 25.5. Iin
hyvinvointifoorumissa.

rujooga, jonka jälkeen paneelikeskustelussa aiheena
ovat virkeät vanhukset. Päivätanssien jälkeen pohditaan teemaa pirteä perhe ja
iltapäivällä vuorossa ovat
notkeat nuoret.
Iiläiset urheiluseurat pitävät alueella koko päivän

Veli-Hannu Pesämaa,
Heini Perttula, Lea
Forsberg, Riitta Räinä ja Pekka Suopanki suunnittelemassa
hyvinvointifoorumin
toimintojen sijoittumista Valtari areenalle.

eri lajien lajiesittelyjä, jotka
huipentuvat skeittausnäytökseen. Liikuttavia yllätyksiä on luvassa muun muassa
eri lajien maailman huippu-urheilijoiden muodossa.
Tarkemmin järjestäjät eivät
halua nimistä puhua, koska kyseessä on nimenomaan
yllätykset.
Päivätansseihin he lupaavat tanssiorkesterin Suomen
terävimmästä kärjestä ja sen
verran esiintyjien nimiä pal-

jastettiin, että päivän aikana
esiintyy Pandora, sekä räppäri Suomen huipulta.
Tapahtuma-ajan paikalla
palvelee Merihelmen ravintolateltta huolehtien yleisön
ruokahuollosta. Esiintymislava nousee Valtari areenan
eteläpäätyyn ja kaukalo puretaan tapahtuma-ajaksi lisätilan saamiseksi. MTR
Hyvinvointifoorum
naurujoogalla.
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Nettipoliisi Lauri Nikula haluaa tuoda
eduskuntaan tämän päivän turvallisuusosaamista
Lauri Nikulalla on pidellyt
viime viikkoina kiirettä. Keskustan eduskuntavaaliehdokas on kiertänyt ahkerasti
vaalikentillä ja käynyt kampanjoimassa lähes kaikissa
vaalipiirin kunnissa. Poliisin
työstään Nikula otti vaalikiireiden vuoksi virkavapaata,
mutta ammatti ei pääse kampanjoidessa unohtumaan.
Nikulan mukaan nettipoliisin työ tuntuu kiinnostavan äänestäjiä juuri nyt
ajankohtaisuutensa
vuoksi. Syksyn ja kevään aikana
uutisoitujen seksuaalirikosepäilyjen yhteydessä havahduttiin
digiturvataitojen
merkitykseen ja sen myötä nettipoliisin työ nousi aiempaa laajemman huomion
kohteeksi. Nikula arvioi poliisin työn siirtyvän tulevaisuudessa yhä enemmän
verkkoympäristöön: ”Poliisin työ kohdistuu useimmiten sinne, missä ihmiset ovat
ja nykyäänhän ollaan yhä
enemmän somessa ja muualla verkossa. Tässä suhteessa turvallisuusympäristössä
on viime vuosina tapahtunut
merkittävä muutos ja näyttää siltä, että kehitys vain jatkuu”
Erityisen
ongelmallisena Nikula pitää sitä, etteivät lainsäädäntö ja yleinen
tietous digiturvallisuudesta

kehity samaa tahtia. ”Vanhemmat ovat ymmällään,
miten huolehtia lastensa turvallisuudesta
verkkoympäristössä, kun ovat usein
itsekin melko tietämättömiä
sen lainalaisuuksista”. Nikula rohkaiseekin vanhempia perehtymään lasten ja
nuorten käyttämiin sovelluksiin ja tutustumaan niiden ominaisuuksiin. ”On
tärkeä saada lapsi tai nuori
ymmärtämään, että esimerkiksi somessa jaetun kuvan
tai paikkatiedon avulla heidän olinpaikkansa on mahdollista selvittää kohtalaisen
vaivattomasti.” Oma lukunsa asiassa on se, että joidenkin tulkintojen mukaan
yksityisyydensuoja estäisi
vanhempia tutkimasta lapsen puhelinta. Lauri Nikulan mukaan tässä on menty
liian pitkälle. ”Yksityisyydensuoja ei saa estää vastuullisen vanhemmuuden
toteuttamista. Lapsen etu ja
turvallisuus on tärkeämpi ja
suurempi arvo kuin yksityisyydensuoja.”
Turvallisuuden
ohella
Nikula on pitänyt kampanjassaan esillä muun muassa
alueellista tasapainoa. Hänen mukaansa nämä teemat myös liittyvät vahvasti
toisiinsa. ”Esimerkiksi poliisia on viime aikoina kes-

kitetty rajusti ja tämä on
näkynyt harvaan asutuilla
alueilla pitkinä vasteaikoina ja tutkimatta jääneinä rikoksina.” Lauri Nikula
tuntee Harvaan asutun maaseudun verkoston jäsenenä reuna-alueiden ongelmat
hyvin. Oulun palveluverkkouudistuksen siirtyminen
kaupunginhallituksen käsistä valtuuston hoidettavaksi henkilöityi viime keväänä
pitkälti asiasta valtuustoaloitteen tehneeseen Nikulaan. Valtuustossa ei hänen
mukaansa ole yhtä suurta intoa esimerkiksi koulujen lakkauttamiselle kuin
kaupunginhallituksessa olisi ollut. ”Se on pannut keskittämispolitiikalle hieman
kapuloita rattaisiin”. Nikulalle onkin sälytetty Oulun
kaupunginvaltuustossa kyläpoliitikon viittaa. ”Jos tasapuolista maaseudun ja
kaupungin kehittämistä halutaan kutsua sillä nimellä,
niin kyllä se minulle sopii.”
Nikula haluaa kuitenkin painottaa, ettei hän ole yksin
maaseudun asialla. ”Kylät ja
kaupungit hyötyvät toistensa elinvoimasta.”

Hannu Niskasaari

Ollinkorvan tuulipuistohanketta esitteli Ilmatarwindin hankekehitysjohtaja Pentti Itkonen. Koska
Iissä kaavoitusasioiden ei haluta mutkistuvat, otettiin esteellisyydet huomioon ja valtuustoa johti ensimmäinen varapuheenjohtaja Ilkka Pakonen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian kohdalla
kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Ii ilmastotekojen kärkeä Suomessa
Iin kunnanvaltuuston kokous 18.3. sai paljon tietoa
tulevista
tuulivoimakaavoista ja IlmastoAreenasta.
-Maailman tärkein asia,
ilmasto, tarvitsee oman tapahtuman. IlmastoAreena
on Suomen merkittävin foorumi ilmastonmuutokseen
liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. IlmastoAreenassa puhutaan suut puhtaaksi,
luodaan uutta tietoa ja saadaan aikaan tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi,
IlmastoAreenan
johtaja
Hanna Lahti valotti ensimmäisen
IlmastoAreenan
synnystä ja tärkeydestä.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava totesi Iin olevan
Suomen kärkeä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja
tuulivoiman olevan tärkeässä asemassa puhtaan
uusiutuvan energian tuottamisessa.
-Iissä on pitkät perinteet
tuulivoima-asioissa. Ensimmäiset voimalat valmistuivat Vatunkiin 1990-luvulla.
2010 luvun alussa Ii oli hyvien tuuliolojen ja valtion
tukipolitiikan ansiosta alueita, jonne tuulivoimaloita
nousi. Nyt olemme tuulivoimatuotannossa siirtymässä kolmanteen vaiheeseen,
puhtaasti
markkinaehtoiseen tuotantoon, Alatossava
kertoi kunnanvaltuutetuille.
Iissä on tällä hetkellä toiminnassa 52 tuulivoimalaa yhteisteholtaan 152MW.
Lisäksi rakennusluvat on
myönnetty 11 tuulivoimalalle. Lainvoimaisia tuulivoimakaavoja on kahdeksan.
Tuulivoimayleiskaavoja on
vireillä kaksi.
Alatossava kertoi Pahkakosken Energia Oy:n 30 tuulivoimalan
rakentamisen
alkavan kesän 2019 aikana.
Hanke sai alkunsa yhteismetsän aloitteesta vuonna
2012.

Kunnanvaltuutetuille
omia hankkeitaan esittelivät
tuulivoimayhtiöt Tuuliwatti Oy, Megatuuli ja Ilmatar.
Tuuliwatilla on toiminnassa 11 tuulivoimalaa Iissä ja viisi rakenteilla. Nämä
Viinamäkeen tulevat tuulivoimalat ovat valmistuessaan Suomen suurimpia,
teholtaan 4,2MW. Ne toteutetaan kolmella haruksella
tuettuina, voimaloiden korkeuden ollessa 250 metriä.
Lisäksi yhtiöllä on 11 voimalaa luvitettuna Iihin Palokangas Isokangas alueille.
Megatuuli Oy suunnittelee 60 tuulivoimalan rakentamista Yli-Olhavaan.
Tuulivoimapuiston
yleiskaavan laadinnasta on tehty
päätös ja yhtiö esitteli suunnitelmiaan kyläläisille yleisötilaisuudessa 13.3.
Kokouksessa
hanketta
esitteli Megatuuli Oy:n toimitusjohtaja Lauri Lammivaara todeten tarkoituksena
olevan tehdä tuulivoimapuisto, jonka vaikutukset
ihmisiin ja luontoon ovat
mahdollisimman pienet.
-Voimaloiden
etäisyydet toisistaan ovat kasvaneet ja niiden väli on noin
kilometri ja minimietäisyys
asutukseen kaksi kilometriä,
Lammivaara kertoi.
Valtuutetuista
Yli-Olhavassa asuva Pentti Soini kehui hankkeen tuomia
hyötyjä ja tukea kunnan taloudellekin.
-Hanke on lähtenyt kyläläisten
aloitteesta
ja
samalla saadaan metsäautotietkin alueelle helpottamaan luonnossa liikkumista
ja auttamaan jopa hirvenmetsästystä, Soini totesi.
Ilmatarwind puolestaan
suunnittelee Ollinkorpeen
50-75 tuulivoimalan puistoa. Voimaloiden korkeudeksi tulee 300 metriä ja
kunta on tehnyt päätöksen

Megatuuli Oy:n toimitusjohtaja Lauri Lammivaara
esitteli Yli-Olhavan tuulipuistohanketta.

lmastoAreenan johtaja Hanna
Lahti esitteli tapahtumaa kunnanvaltuutetuille.

kaavoituksen aloittamisesta tuulivoimapuistolle. Kunnanvaltuutetuille hanketta
esitteli hankekehitysjohtaja
Pentti Itkonen.
Kunnanvaltuutettujen
suhtautuminen
tuulivoimaan on Iissä myönteistä.
Kunnanhallitus on kuitenkin kokouksessaan 11.3.
päättänyt aloittaa strategisen yleiskaavan laadinnan
kuntaan, jossa tarkastellaan
myös alle kymmenen tuulivoimalan puistojen sijoittamista kuntaan.
-Olemme ilmastoasioissa Suomen ykkönen, silloin
olemme myös Euroopan
kärkeä ja Euroopan kärki on
usein suunnannäyttäjä koko
Maailmassa, kunnanjohtaja
Ari Alatossava summaa Iin
asemaa ilmastonmuutoksen
torjunnassa. MTR

Ilkka Pakonen kiittää Tuuliwatti Oy:n suunnittelupäällikkö Hannu Kemiläistä ansiokkaasta pioneerityöstä tuulivoima asioissa. Kemiläinen on siirtymässä eläkkeelle, hänen työtään jatkava Sami Piippo kuvassa Hannu Kemiläisen vasemmalla puolella.
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Kansainvälisen kierrätyspäivän tapahtuma IiPajalla

Puutyöosastolla Mikael Saarela valmistamassa linnunpönttöjä.

Kansainvälistä kierrätyspäivää vietettiin 18.3. Päivän
kunniaksi IiPaja tempaisi tapahtumalla, jossa esiteltiin
muun muassa kuinka IiPajalla käytetään kierrätysmateriaaleja ja millaista IiPajan
toiminta on. Lisäsi pajalla
otettiin vastaan kierrätysmateriaaleja ja järjestettiin
työnäytöksiä ja kierrätyspajoja, joihin kävijät saivat
osallistua. Lisäksi tarjolla oli
infoa kierrätyksestä yleensä. Tapahtumassa oli mukana koko IiPjaja (puutyö-,
kädentaito- ja taideosasto,
kuntouttava työtoiminta ja
seinätön työtoiminta) sekä
Tuunataan Työtä -hanke.

Monipuolista
toimintaa tarjolla

Taideosastolla työskentelevä Jaakko Hurskainen oli kierrätyspäivänä myyntitehtävissä pajan myymälässä.

Yksilövalmentaja Heli Haapaniemi, taideosastosta vastaava Jenni-Sisko Kurtilla, sekä taustalla työssäoppimisjaksolla oleva Esa
Niemitalo Iipajan myymälätiloissa.

IiPaja on työllistämisen palvelukeskuksen alaista toimintaa, joka palvelee sekä
nuoria, että jo varttuneempia työnhakijoita. Kuntouttavaa ryhmätoimintaa
pajalla on kahtena päivänä
viikossa ja kahtena päivänä
tätä toimintaa tarjotaan Kuivaniemitalolla.
Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa pitkään työtä hakeneen
henkilön arjenhallintaa ja
toimintakykyä. Tarkoituksena on myös helpottaa
paluuta avoimille työmarkkinoille tai osallistumista
muihin työkykyä edistäviin
toimenpiteisiin. Kuntouttava työtoiminta on oikeassa
työympäristössä tapahtuvaa työtoimintaa tai ryhmämuotoista
toimintaa.
Ryhmätoiminnassa painottuu yksilö- ja ryhmävalmennus.
Ryhmävalmennus
toteutetaan 5-6 hengen pienryhmässä.

Puutyöosasto tekee tilaustöitä muun muassa huonekalujen entisöinnissä.
Alle 29-vuotiaille erilaisia mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun tarjoaa
pajan taideosasto.
-Opettelemme maalaustekniikoita, kuvallista ilmaisua, puhetaitoja ja monia
muita taiteen aloja, työvalmentaja Jenni-Sisko Kurttila kertoo.
Yksilövalmentaja
Heli
Haapaniemi tekee jokaiselle asiakkaalle oman henkilökohtaisen suunnitelman,
jolla saadaan asiakkaalle
polku työelämään tai koulutukseen. Seinättömän työpajatoiminnan ohjaaja Seija
Kaisto puolestaan pitää yhteyksiä työnantajiin. Seinättömän
valmennuksen
tavoitteena on, että nuori
saa kokemusta työelämästä,
helpottaa nuoren siirtymistä
avoimille työmarkkinoille ja
edesauttaa pysyvien työsuhteiden syntymisessä. Työnantajille seinätön valmennus
tarjoaa mahdollisuuden saada heidän tarpeisiinsa sopivaa ja kehittyvää työvoimaa
helposti. Työnantajaan ei
kohdistu kuluja koko seinättömän valmennuksen aikana.
Kierrätyspäivän tapahtumassa vierailijat pääsivät
muun muassa tekemään hedelmille kestopussin, jonka saivat vaivan palkaksi
mukaansa. Jopa toimittajan
nakkisormilla pussi syntyi
ja hedelmät kulkevat jatkossa kotiin hempeän värisessä
kestopussissa. MTR

Iin kirjastoihin tulevat kirjakassit syntyvät kierrätysmateriaalista IiPajalla. Iin kirjastot ovat
luopuneet muovikasseista, joiden tilalle asiakas voi lainata
kestokassin.

Kierrätysmateriaaleista tehtyjen kestopussien valmistukseen osallistuneet vierailijat
saivat pussin vaivansa palkaksi.

Palsapuusta puutyöosastolla valmistetaan vaappuja. Onko tässä
Iipajan tulevaisuuden hittituote.

Tuunataan työtä -hanketta
esitteli projektikoordinaattori
Petri Leppänen.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma uudistui
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle
etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää
eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista
itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan amma-

tilliseen ja korkea-asteen
koulutukseen.
Iin kansalaisopisto ja taidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa,
musiikissa ja käsitöissä.
Opetuksen sisältö perustuu valtakunnallisesti määriteltyyn opetushallituksen

opetusohjelmaan,
jonka
pohjalta opistot ovat laatineet omat opetussuunnitelmansa.
Iin kansalaisopiston ja
taidekoulun
opetussuunnitelma taiteen perusopetukseen on laadittu osana
Meri-Pohjolan opistopiiriä.
Meri-Pohjolan opistopiiriin
kuuluu yhteensä 19 kansalaisopistoa, joista 16 PohjoisPohjanmaan maakunnasta
ja 3 Kainuun maakunnasta.
Musiikin opetussuunnitelmaa laatinut työryhmä on
toiminut Iin kansalaisopiston musiikinopettajan Johanna Niskasen johdolla.
-Suurin muutos aiempaan on yhdessä tekemisen

Yhteismusisoinnissa voi opiskella vaikkapa duoa pianolla.

nostaminen keskiöön. Aiemmin oppilaiden opiskelua
ohjasivat tasosuorituksiin
ja ylhäältä annettuihin kriteereihin tähtäävä opetus.
Nyt korostetaan oppilaan
omaa luovuutta, yksilöllisiä
kiinnostuksen kohteita sekä
musiikin
harrastamisesta saatavaa iloa. Muutos on
tärkeä, toteaa Johanna Niskanen.
Yhtenä keskeisenä asiana
uudessa opetussuunnitelmassa on yhdessä musisointi, jonka tulisi kulkea
luontevasti mukana musiikinopinnoissa alusta loppuun. Iin kansalaisopistossa
lähdettiin lukuvuonna 20182019 miettimään ja luovasti
kokeilemaan erilaisia tapoja
toteuttaa yhteismusisointia.
Opettajat saivat melko
vapaat kädet ja tämän kevään konserteissa pääs-

tään kuulemaan upeita
lopputuloksia. Luvassa on
esimerkiksi erilaisia duoja,
kvartetteja, pieni kamariorkesteri ja bändejä. Yhdessä
tekeminen on inspiroinut
sekä oppilaita että opettajia ja nyt jo suunnitellaan
kovasti, miten sitä voidaan
edelleen kehittää tulevina
vuosina.
Iissä opetusta annetaan
musiikissa myös aikuisille ja
huhtikuun puolessa välissä
järjestetään tanssit Iin Työväentalolla. Aikuiset opiskelijat pääsevät laulamaan
orkesterin säestäminä. Työväentalon pitkää tanssihistoriaa tuodaan illan aikana
monin tavoin esille ja tanssijoilta toivotaan nostalgista
pukeutumista. Vapun jälkeen järjestettävässä Can’t
Fight The Rhythm -konsertissa kuullaan rytmimusiik-

kia, tämän opintovuoden
teemaa Liike ja rytmi esille
nostaen. Oppilaista ja opettajista koostuva iso bändi
saa tuekseen soittajia Oulun
konservatoriosta.
-Myös
monia
muita konsertteja on kevään
ohjelmistossa, joten kannattaa seurata ilmoitteluamme, Johanna Niskanen
toteaa. Samalla hän muistuttaa ilmoittautumisen Taidekouluun olevan käynnissä
15.4.2019 saakka. Tänä keväänä meillä voi hakea ensimmäistä kertaa myös
selloon ja nokkahuiluun, joiden opetus alkaa syksyllä.
Toivomme, että myös näihin uusiin instrumentteihin
riittää hakijoita. Myös entisten opiskelijoiden tulee
muistaa ilmoittautua varmistaakseen opiskelupaikan
tulevalle vuodelle. MTR
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Lukuliike koulussa -hanke kirjaston päivänä Iissä
Lukuliike koulussa -hankkeen lähettiläät, tubettaja Miklu Bäck ja kirjailija
Magdalena Hai vierailivat
Valtarin koululla 19.3. innostamassa lapsia ja nuoria
lukemaan.
Lukuliike koulussa -kampanjan tavoitteena on, että
lukuvuoden lopussa Suomessa ei ole yhtään lukematonta lasta. Kampanjan
lähettiläät esiintyvät lukuvuoden aikana 40 koulussa, joiden joukkoon Valtarin
koulu valikoitui 800 hakijakoulun joukosta.
Nuorten into lukea laskee, minkä takia opettajat ympäri Suomen ovat
toivoneet vetoapua lukemisen edistämiseksi. Lukuliike koulussa -kampanjaan
on valikoitunut suomen- ja
ruotsinkielisiä nuorten esi-

kuvia eri aloilta. Julkisuuden henkilöt voivat omilla
tarinoillaan ja esimerkillään
saada vähänkin lukevan
lapsen ja nuoren tarttumaan
kirjaan. Tarkoitus on osoittaa, että lukemista tarvitaan
monen osaamisen taustalla ja muistuttaa nuoria siitä,
että kirjat ja kirjallisuus kuuluvat myös heille.
Miklu Bäck kertoi Valtarin koulun oppilaille yläasteikäisenä
vihanneensa
kirjoja ja lukemista.
-Lukion alussa innostuin tubettamisesta. Samalla aloin tutkia, mitä omat
esikuvana harrastavat. Yllätyksekseni kaikki lukivat,
Miklu totesi tarkkaan idoliaan kuunteleville oppilaille.
Hän kertoi lukeneena
kahdessa vuodessa 150 kirjaa ja oppineensa niiden

myötä paremmaksi puhujaksi ja sanavarastonsa laajentuneen huomattavasti.
Fantasiaa, scifiä ja kauhua kirjoittava Magdalena
Hai puolestaan kertoi aina
olleensa lukutoukka.
-Lainasin aina perjantaisin kirjastoautosta kasan kirjoja, jotka olin lukenut siihen
mennessä, kun auto viikon
päästä palasi, Magdaleena
kertoi omasta lukuharrasuksestaan.
Magdalena myös luki otteita omasta ”Haiseva käsi”
kirjastaan. ” Kemianopettajan käsi haisee päivä päivältä pahemmalta. Pikajunaan
214 nousee mummolaan
matkustavien Irinan ja Toivon lisäksi laiha nainen,
jolla on hyönteismäiset silmälasit. Tivolin onnenonginnasta voitettu nukke ei

taida olla ihan tavallinen ”
Oppilaiden
kysymyksiä Miklulle ja Magdalenalle
esittivät Valtarin koulun oppilaat Jose Tyni ja Neea
Ollila. Oppilaita kiinnosti muun muassa, millainen
on hyvä kirja ja voiko aluksi
tylsäkin kirja alkaa kiinnostamaan lukiessa.
Tilaisuuden lopuksi oppilailla oli mahdollisuus
ottaa selfie Miklun tai Magdalenan kanssa. Salintäyteinen oppilasjoukko asettui
salin mittaiseen jonoon, lähes jokaisen halutessa kuvaan idoliensa kanssa.
Kirjaston päivän merkeissä Iin kirjasto tempaisi vielä tapahtuman jälkeen
jalkautumalla iiläisiin kauppaliikkeisiin kertomaan lukemisen tärkeydestä. MTR

Magdaleena ja Miklu ovat syksystä saakka kiertäneet Suomen
kouluissa lukuliike koulussa -hankkeen lähettiläinä.

Miklu ja Magdalena vastaamassa Jose Tynin ja Neea Ollilan kysymyksiin.

Valtarin koulun salin täyttänyt oppilasjoukko kuunteli tarkkaavaisina Miklu Bäckin ja Magdalena Hain esitystä.

Kaikki halusivat selfien idoliensa kanssa.

Kauden tärkeimmät kisat Hippohiihdot Illinsaaressa
Illinsaaren parkkipaikat eivät riittäneet kauden tärkeimpien hiihtojen alkaessa.
Perheen pienimmät pääsivät
nauttimaan hiihdon riemusta ja tapaamaan Hippoa Hippohiihtoihin.
Iin Urheilijoiden hiihto-

jaoston ja Osuuspankin yhdessä järjestämä tapahtuma
oli kaikin puolin onnistunut.
Kaikki hiihtäjät palkittiin mitalilla ja pikkupakkanen teki

kelistä luistavan. Monissa
sarjoissa nähtiin hienoja hiihtosuorituksia, eikä kaatumisten tai sauvarikkojen annettu
häiritä leppoisaa tunnelmaa.

Pienimpien sarjat hiihdettiin
ilman ajanottoa. Yhteislähdöillä hiihdetyissä kilpailuissa ajat otettiin sarjoista 7v
alkaen. MTR

Kaikki hiihtäjät palkittiin komealla mitalilla. Palkintojenjakajat Palkintojenjakajat Katja
Pirkola ja Sanna Viinamäki saivat seurakseen itse Hipon.

Pienimpien sarjojen lähdössä vähän jännittääkin.

Hippo sai innokkaita hiihtäjiä seurakseen jo ennen hiihtojen alkamista.

TULOKSET
P7 Pojat 7 vuotta 1 km V: 1. Joosua
Hökkä 3.26,7, 2. Onni Hokkanen 3.51,0,
3. Aapo Ojanen 4.07,2, 4. Hugo Perttula
4.08,7, 5. Julius Onkalo 4.31,2, 6. Aleksi Rissanen 4.52,0
T7 Tytöt 7 vuotta 1 km V: 1. Amanda
Pakanen 6.24,1, 2. Aava Isopahkala 6.26,6
P8 Pojat 8 vuotta 1 km V: 1. Väinö Boström 2.35,2, 2. Niilo Mustonen 2.37,4, 3.
Mikael Klimashevskiy 3.05,8, 4. Lauri Happonen 3.56,2, 5. Aatu Ojanen 4.19,2
T8 Tytöt 8 vuotta 1 km V: 1. Oona Pesämaa 2.25,6, 2. Pinja Viinamäki 2.38,1, 3.
Silja Majava 2.45,9, 4. Maiju Sorakangas
3.09,6, 5. Saga Kiuttu 3.49,7, 6. Senja Onkalo 4.22,3
P9 Pojat 9 vuotta 1 km V: 1. Matti Malmihuhta 2.24,0, 2. Veeti Tammela 2.24,8, 3.
Sebastian Hökkä 2.27,8, 4. Aukusti Lepistö 4.26,5
T9 Tytöt 9 vuotta 1 km V: 1. Nella Seppänen 2.42,4
P10 Pojat 10 vuotta 1 km V: 1. Jooa
Piltonen 2.10,5, 2. Ville Malmihuhta 2.16,3,
3. Veeti Sorakangas 2.17,0, 4. Niklas Lohilahti 3.28,5
T10 Tytöt 10 vuotta 1 km V: 1. Saaga Pesämaa 2.11,3, 2. Milja Rajala 2.28,6,
3. Sofia Perttula 2.32,4, 4. Luna Sassi 2.34,2,
5. Lumia Isopahkala 2.58,0, 6. Veera Sergejeff 3.15,0
P11 Pojat 11 vuotta 2 km V: 1. Eemeli Tammela 7.10,7
T11 Tytöt 11 vuotta 2 km V: 1. Adalmiina Hökkä 8.06,4, 2. Moona Kanniala
8.36,6, 3. Eerika Häcklin 9.30,1
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo
• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi

Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

NUOHOUKSIA

MR Nuohous Oy
040 7627 168

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

PITOPALVELUA

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com
Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

MYÖS LAHJAKORTIT

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

YRITTÄJÄ!
Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Neste Ii siirtyi JJ-Lihan luomulihan käyttöön

Neste Ii käyttää tuotteissaan vain JJ-Lihan luomulihaa.

Neste Ii J Nenonen Oy on
viime syksystä saakka käyttänyt talon omissa hampurilaisissa JJ-Lihan tuottamaa
luomulihaa. Nyt luomulihan käyttö on laajennettu
myös lounaslistalle.

-Makaronilaatikot ja jauhelihakastikkeet valmistetaan tästä alkaen pelkästään
JJ-Lihan luomujauhelihasta,
toimitusjohtaja Jussi Nenonen kertoo.
-Yhteistyö lähti JJ-Lihan

yrittäjä Juuso Jussilalta.
Syksyllä aloitettu yhteistyö on todettu molempia
hyödyttäväksi, joten aika
luomulihan käytön laajentamiselle myös lounaslistalle tuntui luontevalta.
-Kahden paikallisen yrityksen yhteistyö luomulihan
suhteen on ainutlaatuista tässä mittakaavassa. Nyt
asiakkailla on mahdollisuus todella lähellä tuotetun lihan käyttöön, vieläpä
luomulihan, Juuso Jussila JJlihasta toteaa.
Tuotantokapasiteettinsa hän kertoo hyvin riittävän ja toivottaa kaikki uudet
yksityisasiakkaatkin tervetulleiksi luomulihan käyttäjiksi.
-Tilaukset voi näppärästi tehdä puhelimella, Juuso
kertoo. MTR

JJ-Lihan Juuso Jussila ja Neste Iin Jussi Nenonen laajentavat yhteistyötään luomulihan käytössä.
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30 km:n maastohiihdon ensimmäinen
”olympiavoittaja” Kalle Jussila

Nordiska Spel-kisamainos

Kalle Jussila oli ammatiltaan
maanviljelijä.

Mestarihiihtäjä Kalle Jussilan (10.10.1869 – 5.9.1951)
syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta tänä vuonna.
Iin Jakkukylässä asunut Kalle Jussila oli merkittävä hiihtourheilija 1890-luvun alusta
aina vuoteen 1905 saakka.
Lista Kallen voittamista
hiihtokisoista on pitkä. Kalle Jussilan nimiin merkittiin
myös ”maailmanennätys”,
kun hän ensimmäisenä alitti
kahden tunnin haamurajan
30 kilometrin Oulu Hiihdossa 1896. Kalle oli tunnettu
kumarasta hiihtotyylistään,
sanottiin, että loppukirissä
hän näytti menevän melkein
kaksin kerroin. Ruotsissakin
olivat yrittäneet ottaa Kallesta kuvan maalisuoralla,
mutta kuvaa ei saatu, kun
Kalle tuli loppusuoraa niin
kyyryssä. Kalle oli tuumannut pettyneille kuvaajille,
että ”minkäs minä sille taisin, itsehän käskitte hiihtää
nopeasti”.
Kalle oli ammatiltaan
maanviljelijä, mutta toimi
myös lautanlaskijana Iijoella sekä uitto- ja metsätöissä.
Kirvesmies- ja puutyöt sujuivat myös. Varsinainen taidonnäyte Kallelta oli oman
suksimallin kehittäminen ja
niiden valmistaminen. Lukuisat voittonsa Kalle hiihti
itse tehdyillä suksilla ja sukset, joita myös ”Iiläisiksi”
kutsuttiin, palkittiin myös
useissa aikansa näyttelyissä.
Hän teki suksia myös
myyntiin ja hiihtipä joku
hänen
kilpakumppaneistaankin Kallen tekemillä
suksilla. Yhdet Kallen tekemät sukset ovat nähtävänä
Iin kotiseutumuseossa.

Talviolympialaisten
edeltäjänä Nordiska Spel
Nordiska Spel-kisoja pidettiin Ruotsissa 1920-luvulle
saakka. Suomalaiset hallitsivat niiden hiihtolajeja.
Ensimmäiset talviolympialaiset pidettiin vuonna 1924. Victor Balckin
haave
talviolympialaisista toteutui ja Nordiska Spel
saatettiin lopettaa. Maastohiihtotaitojaan Kalle Jussila
pääsi näyttämään Ruotsissa
järjestetyissä Pohjoismaisissa Nordiska Spel -kisoissa,
joista on kerrottu Kalle Jussilaa sivuavissa kirjoituksissa paljonkin.
Lukijalle jää useista kirjoituksista sellainen käsitys, että kisat olisivat olleet
vain hiihtokilpailut. Ruotsalaisia lähteitä tutkimalla
paljastuu, kuinka suuresta
tapahtumasta oli kysymys.
Pohjoismaisia kisoja voi pitää
talviolympialaisten
edeltäjänä. Kisojen ideoija oli ruotsalainen upseeri
ja urheilumies Victor Balck.
Häntä kutsutaan Ruotsin
urheilun isäksi, ja hän toi
olympia-aatteen
Pohjoismaihin.
Ruotsissa Kalle voitti Pohjoismaiden mestaruuden vuosina 1902 ja 1905.
Ruotsalaiset kutsuivat Kallea ”Lapin noidaksi”, kun
hän kokovalkeassa hiihtopuvussaan vilahteli metsän
siimeksessä ohitellen kymmeniä kilpakumppaneitaan.
Kalle ei kuulemma koskaan
huutanut latua edellä menevältä, vaan hiihti ”ummen”
kautta ohi.
Vuonna 1905 kisat järjes-

Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes toi kokoukselle kunnan tervehdyksen.

Jokilaaksojen aluejärjestön
kevätkokous pidettiin Iissä

Lukuisat voittonsa Kalle hiihti
itse tehdyillä suksilla ja sukset,
joita myös ”Iiläisiksi” kutsuttiin, palkittiin myös useissa aikansa näyttelyissä.

tettiin Östersundissa, jonne
ne oli siirretty Tukholman
lumipulan takia. Voittoa
tuolloin hiukan helpotti norjalaisten pois jäänti. Syynä
oli Norjan itsenäistyminen
unionista Ruotsin kanssa,
mikä hiersi maiden välejä.
Kilpailujen arvon huomioon
ottaen Kalle Jussila nousee
korkealle Iin urheiluhistoriassa. Koko Suomen hiihtohistoriassakin Kalle Jussilan
Pohjoismaisten kisojen voitto, joka ajoittuu samaan tapahtumaan kuin Fredrik
Wathenin
ensimmäinen
maailmanmestaruus, on iso
asia - kättelipä hän kisoissa mukana ollutta Olympia-liikkeen perustaja de
Coubertinia tai ei.

Hannu Kaisto

Jakkukylän kyläyhdistys kunnioittaa kylän suurhiihtäjän syntymän 150. merkkivuotta, avaamalla
Kalle Jussilan historiasta kertovat nettisivut osoitteeseen www.jakkukyla.fi/kallejussila

Kotipalveluketju Alina valittiin vuoden franchisingketjuksi
Suomen Franchising-Yhdistys on valinnut kotipalvelu- ja kotihoitoketju Alinan
vuoden 2019 franchisingketjuksi. Palkinto jaettiin perjantai-iltana 29.3. Helsingissä
järjestetyssä Franny Awards
-tapahtumassa. Iissä toimii Alina-ketjuun kuulu-

va kuuluva yritys, yrittäjänä
Sinikka Illikainen. Yritys palkittiin 2017 Vuoden Alinayrittäjänä.
Illikainen aloitti yritystoimintansa tammikuussa
2016. Hän on Alina-historian
ensimmäinen yrittäjä, joka
on onnistunut luomaan yri-

tyksensä kahden toimipisteen, Iin ja Pudasjärven,
kautta toimivaksi heti alkumetreistä lähtien haastavalla
haja-asutusalueella.
Alina-ketju tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kotityö- ja hoivapalveluja,
kotisairaanhoitoa, lapsiper-

A. Pöntiön VILJAPOSSUA
suoraan tilalta
Grillibagit, ½ possua ym.
Toimitukset: 1.4. Kiiminki, Pudasjärvi
18.4. Ii, Kuivaniemi, Olhava
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

Jokilaaksojen aluejärjestön puheenjohtaja on Paavo Tihinen
Pudasjärveltä.

heiden kotipalveluja sekä
etälääkäripalveluja. Ensimmäinen
Alina-yritys perustettiin
vuonna 1993 ja ketjuksi yritys laajeni vuonna 2006. Nyt
Alina-ketjuun kuuluu lähes
kolmekymmentä
yritystä
ympäri Suomea. HT

Iin Eläkeläiset ry oli tänä
vuonna järjestämisvastuussa Jokilaaksojen aluejärjestön kevätkokoukselle, joka
pidettiin Iin Järjestötalolla
22.3.
Jokilaaksojen alue käsittää
Eläkeläiset
ry:n
paikallisyhdistyksiä Kuusamosta Pyhäjärvelle. Kevätkokoukseen kukin yhdistys
saa edustajan jokaista viittäkymmentä jäsentä kohti.
Iin Eläkeläisiä kokouksessa edusti neljä virallista kokousedustajaa. Kaikkiaan
kokoukseen osallistui kolmekymmentäkahdeksan
edustajaa yhdeksästätoista
paikallisyhdistyksestä. Kokoukseen saapuneet seuraajat mukaan lukien paikalla

oli yli viisikymmentä henkilöä. Vieraiden ruokahuollosta vastasi Iin Eläkeläisten
rutinoitunut keittiöhenkilökunta.
Iin kunnan tervehdyksen
kokoukseen tuonut kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Teijo Liedes antoi tunnustusta Eläkeläiset ry:n virkeälle toiminnalle.
-Teette tärkeää edunvalvontatyötä, sekä järjestätte
monenlaista
virkistystoimintaa. Retket,
liikunta ja koulutus ovat
tärkeitä virkistyksen kannalta, estäen samalla yksinäisyyttä, Liedes totesi
toivottaessaan kokousvieraat tervetulleiksi Iihin.
MTR

Eläkeläiset ry Jokilaaksojen aluejärjestön kevätkokoukseen Iihin
saapui kolmekymmentäkahdeksan virallista kokousedustajaa.

Iiläisillä huippumenestys
hiihtosuunnistuksen MM-kisoissa
Hiihtosuunnistuksen MMkilpailut pidettiin Ruotsin
Piteåssa 21.-24.3. Iissä Iisun
kisoihin osallistuneet venäläiset ja monet muut Iissä kilpailleet saavuttivat
kisoissa mestaruuksia ja
muita mitalisijoja.
Iiläisistä M90 sarjassa
Kyösti Jäppinen suunnisti mestaruudet sekä pitkällä
että keskimatkalla.
Sarjassa M65 Seppo Keltamäki saavutti pronssia
keskimatkalla. Keskimatkan
tuloksissa huomioitiin kahden päivän yhteistulos.
-Tiesin olevani taitavin
suunnistaja, jonka hiihtovauhti ei riitä aivan kärkeen.
Seppo Keltamäki kaulassaan
MM-pronssimitali. Seppo kertoo kädessään olevan kartan
vaatineen tarkkuutta, johon
ratamestarina toimiminen Iisun
hiihtosuunnistuksissa
edellisinä viikkoina kävi hyvästä harjoittelusta.

Niinpä otin eka päivän varman päälle ja varmistin hyvät asemat toisen päivän
kilpailuun, Seppo kertoo.
Taktiikka osoittautui oikeaksi ja varmalla suunnistuksella Keltamäki varmisti
toisen päivän huippusuorituksella itselleen pronssimitalin, nousten mitaleille eka
päivän vitossijalta. Kisa oli
tiukka ja eroa hopeaa jäi 38
sekuntia. Kisan neljäs puolestaan jäi Sepolle vain 15 sekuntia. MTR
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Jari Sinkkosta saapui kuulemaan koko kylä
O
BING

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 7.4. klo 18.00 HUOM AIKA!

8

23

2

Palkinnot: 500 € pr 51 | 470 € mp
2 x 100 € | 5 x 50 €
Tervetuloa!
YLEISET PILKKIKILPAILUT
IIN SÄRKIJÄRVELLÄ
la 13.4.2019 klo 11.00 - 15.00
Sarjat: miehet, naiset, miesveteraanit yli 60 v,
naisveteraanit yli 60 v, nuoret alle 16 v, nuoret alle 12 v.
Nuorten sarjoissa lyhennetyt kilpailuajat.
Siirtymäaika 30 min + 45 min.
HOX: Ilmoittautuminen alkaa klo 09.30.
Kaikilla akkukairan käyttö sallittu

Rahapalkinnot, jaetaan ulos 70% lipputuloista ja tavarapalkintoja.
Nuoret 12 v. sarjassa palkitaan kaikki osallistujat tavarapalkinnolla.
Osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkinto. Puffetti ja arvontaa.
Järj. Särkijärven osakaskunta ry

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n

sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 17.4.2019 klo 18.00
Kylätupa, Pohjois-Iin koululla,
Virkkulantie 27, 91100 Ii
Kahvitarjoilu
klo 17.30 alkaen.
Tervetuloa.

Iin Yrittäjät ry:n
KEVÄTKOKOUS

Iin alueen vanhemmat ry
juhlisti kymmenvuotista olemassaoloaan lastenpsykiatri
Jari Sinkkosen juhlaluennolla. Sinkkonen luennoi Valtarin koulun sain täyttäneelle
yleisölle aiheesta ”lapsen ja
nuoren itsetunnon kehittyminen”
Tilaisuuden avannut Iin
alueen vanhempien puheenjohtaja Leena Tiiro kertoi vanhempien edustuksen
olevan useissa Iin kunnan
työryhmissä. Lisäksi hän totesi vanhempien toiminnan
tärkeän työmuodon olevan
erilaiset kampanjat, joita
vuosien varrella on järjestetty esimerkiksi koulukiusaamista vastaan teemalla
”EiKiu100”.
Yhteistyöstä
hän kiitti tämänkin tilaisuuden osalta Iin opetus- ja varhaiskasvatuspalveluita,
Ii-instituuttia ja työllistämispalveluita, sekä kahvituksen
mahdollistaneita Iin Lions
ladyja.
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kertoi tavanneensa
työssään monista eri ongelmista kärsiviä lapsia, joilla
on todella heikko itsetunto.
-Vaikka olisi hyvä koulumenestys, voi joutua kiusatuksi. Tällöin kiusaamista
ei välttämättä edes huomata
ja lapsi voi tuntea kuin häntä ei olisi olemassakaan ja aikuisten ikään kuin katsovan
hänen lävitseen, Sinkkonen
totesi.
Hän piti erittäin tärkeä-

nä vanhempien erotilanteiden parempaa hoitamista
ja koulukiusaamisen kuriin
saamista, myös rasistisen
kiusaamisen.
-Lapsi ei ole syyllinen
ihon väriinsä Sinkkonen
muistutti kuulijoita.
Hyvän itsetunnon hän totesi olevan saman asian kuin
terve narsismi. Narsismi sanan merkitys on kielenkäytössä Sinkkosen mielestä
vääristynyt tarkoittamaan
itsetunnon häiriötä eli patologiaa.
-Ihminen, jolla on terve itsetunto ei näe itseään enempää kokonaan hyvänä, kuin
täysin kelvottomanakaan.
On hyviä ja huonoja päiviä,
aurinko ei aina paista, mutta koko aikaa ei sadakaan,
Sinkkonen totesi terveestä
itsetunnosta.
Terve itsetunto nousee ja
laskee. Se on kuin vesisäiliö,
jonka pinnan korkeus vaihtelee. Rakastettuna olemisen kokemus, onnistuminen
ja aiheesta saatu kiitos nostavat veden pintaa. Terveen
itsetunnon koti on rakastetussa ruumiissa. Lapsen tulisi saada kokea, että hänen
ruumiinsa on ehjä, kaunis ja
rakastamisen arvoinen.
-Älkääkä unohtako katseen merkitystä. On tärkeää
muistaa, millaisin silmin me
lapsiamme katsomme, Jari
Sinkkonen muistutti iiläisiä
vanhempia.
Riittävän hyvästä vuoro-

Iin alueen vanhempien puheenjohtaja Leena Tiiro ja lastenpsykiatri Jari Sinkkonen Valtarin koululla järjestetyssä juhlassa.

Lions Ladyt Anna Turtinen, Raija Haverinen, Merja Pakonen, Liisa
Kaisto, Pirkko Hanhisalo ja Päivi Helakoski huolehtivat juhlakansan kahvituksesta.

vaikutuksesta hän opasti tukemaan lapsen oppimista
löytämään sopiva arjen rytmi uni/valve, nälkä/kylläisyys ja niin edelleen.
-Leikin siemen on jo-

kaisessa lapsessa, mutta se
täytyy herättää vuorovaikutuksessa, Jari Sinkkonen
opasti salintäyteistä yleisöään. MTR

keskiviikko 10.4.2019
klo 18.30 Iin Micropoliksella
Esillä sääntömääräiset asiat mm.
- toimintakertomuksen 2018 hyväksyminen,
- tilinpäätös 2018,
- toiminnantarkastajien lausunto,
- tilien hyväksyminen ja
- vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!				Hallitus

Valtarin koulun sali täyttyi ääriään myöten juhlaluentoa kuuntelemaan saapuneista iiläisistä.

Martti Kaarre siirtyi
Vihreiden valtuustoryhmään
Oikaisu

Viime IiSanomissa Iin koulujenvälisissä hiihtokisoissa jutun kuvatekstissä väärät nimet. Kyseessä on 4. luokan pojat:
vasemmalla kakkoseksi hiihti Eemeli Tammela, voittajaksi
keskellä Aatos Boström ja oikealla kolmanneksi Otto Tolonen. Pahoittelemme virhettä.
Toimitus

Iin kunnanvaltuuston voimasuhteissa tapahtui muutos valtuuston kokouksen
aluksi 18.3. Vasemmistoliiton
kunnanvaltuutettu
Martti Kaarre ilmoitti siirtyneensä Vihreiden valtuustoryhmään.
-Tähän ei liity mitään
dramatiikkaa, vaan on pitkällisen harkinnan tulos,
Martti Kaarre kertoo.
Kunnanvaltuuston paikkamäärä puolueittaan on
jatkossa Keskusta 17, Vasemmistoliitto 8, Kokoomus
4, Vihreät 3, Sosialidemokraatit 2 ja Perussuomalaiset 1.
Varavaltuutettujen asemaan muutos ei vaikuta, joten Martti Kaarren ollessa

estynyt osallistumaan kokouksiin, kutsutaan hänen
tilalleen Vasemmistoliiton
varavaltuutettu.
Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa
Vasemmistoliitto ja Vihreät kävivät tiukan
kisan viimeisestä valtuustopaikasta. Ääntenlaskussa ja tiedottamisessa tilanne
vaihtui useaan kertaa. Lopulta Vasemmistoliitto vei
viimeisen paikan kolmen
äänen erolla. MTR
Martti Kaarre
siirtyi Vihreiden valtuustoryhmään
myös istumajärjestyksessä.

RAKENTAMINEN KÄYNNISSÄ!
UUSIA TALLI- / VARASTO-OSAKKEITA

Iin Kauppatielle

Rakennusliike Salera Oy rakentaa Iin Kauppatielle 7 kpl
talli-/varasto-osakkeita. Rakennettavat tallit ovat kooltaan n. 40 ja 47 neliömetriä: 4,6 m leveitä, 4,7 m korkeita
ja 8,5 sekä 10,1 m pitkiä.
Kohteet soveltuvat erinomaisesti varastoiksi, harrastustiloiksi tai yritysten käyttöön niiden muokattavuuden
vuoksi. Niihin on myös mahdollisuus rakentaa parvi, WC
ja pieni keittiö.
Nyt nopeasti varaamaan omasi!
Salera Oy / Sauli Hämälä 0400 680163
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Alanko Karita

pääluottamusmies
Oulu

86
Hänninen Katja
kansanedustaja,
myyjä
Raahe

90
Kortelainen Miikka
nuoriso-ohjaaja,
sairaanhoitaja
Kajaani

94
Nybacka Silvo
lähihoitaja,
sähköasentaja
Lumijoki

84

Eilola-Jokivirta
Markku
prosessityöntekiijä
Oulu

87

85

Haataja Heidi

toimistonhoitaja,
runoilija
Liminka

88

Jussinniemi Jouni
pääluottamusmies,
työsuojeluvaltuutettu
Pyhäjärvi

91
Kyllönen Merja

bioanalyytikko, Euroopan
parlamentin jäsen
Suomussalmi

95

Kalliorinne Risto

PAM ry:n järjestöjohtaja
Oulu

kirvesmies
Muhos

Sarkkinen Hanna
kansanedustaja,
filosofian maisteri
Oulu

Kohonen Olli

sairaanhoitaja,
filosofian maisteri
Oulu

93
Luotola Ville

toiminnanjohtaja
Oulu

96

Paasimaa Veli

Huotari Anne

sosionomi (AMK),
ex-kansanedustaja
Oulu

89

92

98
P O H JOIS-P OHJAN MA A
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Läntinen Carina
isännöitsijä
Utajärvi

97

Pekkala Outi

etuuskäsittelypäällikkö
Haapavesi

99
Virtanen Kirsi
lastenhoitaja
Kuhmo

Röntynen Suvi
palvelupäällikkö
Oulu

