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Maaliskuussa
IiSanomat
ilmestyy joka
toinen viikko
eli 15.3. ja 29.3.
sekä
huhtikuussa
joka viikko eli
ke 5.4., 12.4.,
19.4. ja 26.4.

Elinvoimainen ja elämäniloinen Ii

Numerot 72-81
Iin Vihreät

Ilmoituksen maksaja Iin Vihreät

jakelu kaikkiin talouksiin iissä

Maaliskuu

Nro 5/2017

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Iin
Lumivalakiat
HOX! Lähin pankkiautomaatti on sitte Iin Haminalla, joten kätteistä mukkaan!
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La 18.3.2017 klo 10-15

Iin Rantakestilä

OHOJELMA

10.00 - 14.00 Iin kunnanmestaruuspilikit. Sarijat: M, Mv60, N, Nv60, Nu 12 ja 16v.
10.00 - 14.00 Ylleiset pilikkikisat. Sarijat: M, Mv60, Nv60, N, Nu 16v.
10.00 Tapahtuman juhulalliset avajaiset:
Iin seurakunnan juhulallinen puhe kirkkoherra Tapani Ruotsalainen
Iin kunnan juhulallinen puhe hallintojohtaja Annastiina Junnila
11.00-12.30 Liukurimäkikisat – kaikki lapsukaiset palakitaan kultasella mitalilla
12.00 Maddaleenan musiikilline seikkailu ympäri maailmaa!
12.30 #EiKiu100 - Koko Suomi tanssii Suomi100 Humppa (osallistuja saa ämpärin)
13.00 Menestyneitten urheilijoitten palakitteminen
13.30 Maddaleenan musiikilline seikkailu ympäri maailmaa!
14.00 Puolueellinen pulukkakisa
14.30 Pilikkikilipailujen palakintojen jako-operaatio
14.45 Iin Lumivalakiat arvontojen tulosten lukemiset ääneen

Vappa
a

#IiHappens

KÖPI

pääsy

Koko tapahtuman ajan yhteisymmärryksessä kävijöitä palavelevat:
- Ylirannan Ratsutila järijestää talutusrattastusta klo 11-14
- Jakkukylästä Jussilan Jari tullee pitämään poroajelua klo 11-14
- Lions Clubin kansainväline tarkkuussahhauskilipailu klo 10-15
- Nuorisovaltuuston porukka maalaa muksujen nappelit uuteen uskoon klo 11-14
- Lumikenkäilyä ja Frisbeegolfia saa kokkeilla kaikki klo 10-15 / Infossa
- Pihapelit #EiKiu100 MLL Iin osastolla klo 10-14
- Kärkkäisen varikko
- Lohenpainon arvausta pittää Iin kalamiehet - lohi on Kalaliike Kuhalta
- Iin Meriseuran Lätty-/makkarakahavila klo 10-15
- Lions Ladyjen Kaakaokahavila ja kuumia koiria klo 10-15
- Myytävänä Erä-Padan paikanpäällä kokkaamaa lohikeittoa alk. klo 11
- Pilikkikisojen osallistumismaksu on 10€/5€. Tavarapalakinnot voittajille!
- SPR Iin osasto esittellee toimintaansa ja antaa ensi-apua
- Avvoimet ovet Iin Meripelastajien pääkonttorilla Rantakestiläsä
- Köpi Maskotti palloilee mäenjuurella Muumilaaksosa ja jakkaa mitalleja
- Kuntavaalit on tänä kevväänä - niin puolueetki ovat paikalla
alla
- Patelan herrat ohojaapi liikennettä parkkipaikoille
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Iin valtuusto sinetöi Jakkukylän liittymisen
Tällä hetkellä Ouluun kuuluvasta Jakkukylästä tulee osa
Iitä vuoden 2018 alusta. Iin
valtuusto sinetöi kylän littymisen Iihin maanantaisessa
27.2. kokouksessaan.
– Ii saa 417 jakkukyläläistä ja 64 neliökilometriä maata,
kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoi, kun Tauno Kivelä
kysyi mitä Ii saa Jakkukylän
mukana.
Alatossavan mielestä liittymisen taloudellisia vaikutuksia on hankala arvioida,
koska valtakunnallinen Soteuudistus on vielä kesken.
Liittymisen vahvistamiseen tarvitaan vielä valtionvarainministeriön päätös, jota
odotellaan kesän alussa. Oulun kaupunginvaltuusto on
puoltanut liittymistä.
Lisäksi valtuusto hyväksyi
Iijoen vaelluskalakärkihankkeeen vuosille 2017–2019.
Sen mukaan kunta varaa
hankkeeseen 10 000 euron
määrärahan tälle vuodelle.
Kaikkiaan Iin kunnan osuus
olisi 150 000 euroa. Koko
hankkeen kustannus olisi 4,3

miljoonaa euroa. Tästä Raasakan kalatiehen uppoaisi 3,2
miljoonaa euroa, smolttien
vaellusratkaisuihin 601 400
euroa, isututusohjelmaan 193
100 euroa ja ylisiirtoihin 158
700 euroa.
Iijoen vanhoihin uomiin
sijoitettaisiin 62 400 euroa ja
koordinointiin 108 000 euroa. Suurimmat rahoittajat
olisivat valtio, jonka osuus
on kaksi miljoonaa euroa ja
PVO-Vesivoima, joka puolestaan sijoittaisi hankkeeseen
1,6 miljoonaa euroa.
Tavoitteena on Iijoen vaelluskalakantojen,
erityisesti
lohi- ja meritaimenkantojen
elpyminen ja luontainen elinkierto.
Eero Alaraasakka epäili
suunnitelmien tuovan jalokalat takaisin Iijokeen.
– Tällaisia hankkeita on
ollut pitkin vuosikymmeniä 70-luvulta lähtien. Pohdimme kalateitä jakokunnan
kokouksessa ja olimme sitä
mieltä, että eipä lohi juuri kalatiehen nouse. Ei se toimi
Kemijoessakaan, ja siellä on

Kunnanvaltuutettu Harri Sanaksenaho jätti kokouksen lopussa valtuustoaloitteen, jossa toivoi valtuustokokousten videointia.

kaksi kalatietä. Oulussa uroslohet nousevat jonkun verran, Alaraasakka tiesi.
Mika Hast kuitenkin muistutti luettuaan Keminmaan
kunnan nettisivulta, että Kemijoessa vuosittain kalatiestä
nousee yli 40 senttisiä kaloja
noin 200–1000 kappaletta.
Aila Paason mielestä Iijoen vanhaa uomaa kannattaisi hyödyntää vaelluskalojen
nousussa.
– Se olisi ihan valmis kalatie, Paaso totesi.
Kunnanjohtaja huomautti, että PVO:n kanssa on
neuvoteltu viisivuotisesta sopimuksesta, johon sisältyisi lisäveden juoksuttaminen
vanhaan uomaan. Neuvottelut tästä ovat kuitenkin vielä
kesken.
Valtuusto päätti myös, että
Ii-instituutti -liikelaitokselle myönnetään tälle vuodelle
investointeihin Kuivaniemen
omatoimikirjasto -hankkeeseen lisämäärärahaa 29 000
euroa. Valtuusto hyväksyi
myös Isokankaan tuulivoimakaavan.

Kunnan ilmoitukset päätettiin julkaista muun muassa
Rantapohjassa ja aikataulun
salliessa IiSanomissa sekä tarvittaessa sanomalehti Kalevassa.
Kokouksen lopuksi merkittiin vastaanotetuksi Harri
Sanaksenahon valtuustoaloite, jonka mukaan kunnanvaltuuston kokoukset välitetään
eri kyläyhteisöille videoiden
välityksellä niin, että kokoukset voidaan tallentaa.
Sanaksenahon
mielestä kuntaliitoksen myötä välimatkat ovat pidentyneet.
Niinpä kansalaisten matka
seuraamaan julkisia valtuuston kokouksia ovat hankalia.
Niinpä kansalaisten matka
seuraamaan julkisia valtuuston kokouksia on hankala.
Kyläyhteisöihin lukeutuisivat Kuivaniemi, Olhava sekä
Jakkukylä. Videointi toisi kunnalliseen päätöksentekoon lisää avoimuutta ja
kansalaisten
tasa-arvoisen
mahdollisuuden seurata päätöksentekoa. JR

”Kuntaliitosten myötä välimatkat ovat pidentyneet. Niinpä kansalaisten matka seuraamaan julkisia valtuuston ko- kouksia ovat hankalia. Niinpä kansalaisten matka seuraamaan julkisia valtuuston kokouksia on hankala. Iissä kyläyhteisöihin lukeutuisivat Kuivaniemi, Olhava sekä Jakkukylä. Videointi toisi kunnalliseen
päätöksentekoon lisää avoimuutta ja kansalaisten tasa-arvoisen mahdollisuuden seurata päätöksentekoa.”

www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Kesätyöpaikat Iin seurakunnassa
avoinna olevat kesätyöpaikat. Tarkemmat hakuohjeet www.iinseurakunta.fi.
KesäRekry -seteli (Yritykset, yhdistykset, seurakunta). Tarkemmat ohjeet: http://rekry.ii.fi/tyonhakijat/
kesatyot
Päivystävä pappi hoito-osastolla
To 16.3.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Lapsikuoro To 16.3.2017 17:00
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali,
Puistotie 3. 1- 3 luokkalaiset klo 17.
Lapsikuoro To 16.3.2017 18:00
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. 4 luokasta ylöspäin
klo 18.
Nuortenilta To 16.3.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Perhekerho Pe 17.3.2017 10:00 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Perhekerhon ohjelmassa on
leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja
vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat
lasten kanssa. Tervetuloa!
Konfirmaatiomessu Su 19.3.2017
10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Jeesus, Pahan vallan voittaja
Toimittaa: Kinnunen Matti, kanttorina: Jaakkola Markku. Kolehti: Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi.
Päivärippikoulun konfirmaatio.
7-iltapäivä Ti 21.3.2017 15:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon ta-

kaa. Kaikkien 7-luokkalaisten oma
iltapäivä, jossa pelaillaan, askarrellaan ja vietetään aikaa yhdessä. Välipalatarjoilu. Tervetuloa!
Raamattu- ja rukouspiiri Ti
21.3.2017 18:00 Iin seurakuntatalo,
Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Iin kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto on suljettu Ke 22.3.2017.
Kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä p. 040 5157 633 Tapani Ruotsalainen.
Hartaus Iin hoiva-osastolla To
23.3.2017 13:00
Solu To 23.3.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
8-luokkalaisten oma solu. Ei rippikoulumerkintöjä.
Yhteisvastuu-ilta Kurttiloilla To
23.3.2017 18:00
Nuortenilta To 23.3.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Nuorten yhteisvastuuilta.
Rippikoulun lähetys-ja diakoniarallista poissaolleiden korvaus.
Perhekerho Pe 24.3.2017 10:00 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Perhekerhon ohjelmassa on
leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja
vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat
lasten kanssa. Tervetuloa!
Messu - Marttojen kirkkopyhä Su
26.3.2017 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Herran palvelijatar
Toimittaa: Ruotsalainen Tapani,
kanttorina: Savolainen Eija. Kolehti:
Lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön

Herättäjä-Yhdistyksen kautta.
Miestenpiiri Su 26.3.2017 18:00
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali,
Puistotie 3
Yhteisvastuu lauluilta Iin seurakuntatalolla Ma 27.3.2017 18:00
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali,
Puistotie 3
Kansalaisopiston yksinlaulajien
konsertti Suomi- 100 teemalla Ti
28.3.2017 18:00 Iin kirkko
Vauva- ja taaperoryhmä Ke
29.3.2017 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tarkoitettu
laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa.
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh. 0400-541319.
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa
ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa, olet tervetullut ryhmään
ensimmäisen lapsesi tai useamman
lapsen kanssa!
Ystävänkammari Ke 29.3.2017
12:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Kirkkokuoro Ke 29.3.2017 14:00
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali,
Puistotie 3
Päivystävä pappi hoito-osastolla
To 30.3.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Naiskuoro To 30.3.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Pääsiäisaskarteluilta Ti 4.4.2017
16:00 - 19:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen

puolelta talon takaa. Tervetuloa kaiken ikäiset askartelemaan yhdessä
pääsiäisaskarteluja! Iltaan voi tulla
oman aikataulun mukaan.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke
5.4.2017 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tarkoitettu
laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa.
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh. 0400-541319.
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa
ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa, olet tervetullut ryhmään
ensimmäisen lapsesi tai useamman
lapsen kanssa!
Kuivaniemen alue
Messu su 19.3. klo 12 Kuivaniemen
kirkossa. Pyhäpäivä: 3. Paastonajan
sunnuntai, pyhäpäivän aihe: Jeesus,
Pahan vallan voittaja. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Ari
Rautakoski. Kolehti: Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Kylämessu su 26.3. klo 12 Luolaaavan kylätuvalla. Pyhäpäivä: Marian ilmestyspäivä, pyhäpäivän aihe:
Herran palvelijatar. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Lapsi-, nuoriso- ja
opiskelijatyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta.
Hartaus ke 15.3. ja 29.3. klo 13.30
Kuivaniemen hoivaosastolla.
Yhteisvastuutapahtumia
Kuivaniemellä
Lauluilta ma 20.3. klo 18 – 20 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Kylämessu su 26.3. klo 12 Luola-aa-

van kylätuvalla.
Lauluilta ma 3.4. klo 18 Oijärven
kyläkirkossa.
Yhteisvastuuilta ke 26.4. klo 18 Piltosessa, Myllykankaalla.
Kuivaniemen perhekerho to 16.3.
, 23.3. ja 30.3 klo 10 – 12 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Oijärven perhekerho ma 27.3. ja
3.4. klo 14 - 16 Oijärven vanhustentalon kerhohuonessa.
Perhekerhojen ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa
yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon
ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Kuivaniemen seurakuntakerhoa
ei ole ma 20.3. katso YV-tapahtumat 20.3.
Kuivaniemen seurakuntakerho
ma 3.4. klo 11 – 13 Kuivaniemen
vanhustentalon kerhohuoneessa.
Tervetuloa
Oijärven seurakuntakerho ma
27.3. klo 11 – 13 Oijärven vanhustentalon kerhohuoneessa. Tervetuloa
Kuivaniemen naiskuoro keskiviikkoisin klo 16.30 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkoisin klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistyksellä.
Kuivaniemen puuhakerho ti 21.3,
28.3. ja 4.4. klo 16 Kuivaniemen
seurakuntatalolla. Alakoululaisille
suunnattu kerho. Tervetuloa askartelemaan ja leikkimään yhdessä.
Kuivaniemen kappelintoimisto
suljettu ma 20.3. – ma 27.3. toimistoasioissa ota yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon p. 040 848 0078 tai

tule käymään Puistotie 3, 91100 Ii.
Seurakunnan työntekijöiden virkistyspäivä ke 22.3. Iin kirkkoherranvirasto ja kappelintoimisto on
suljettu. Kiireellisissä asioissa voit
ottaa yhteyttä p.040 515 7633 /Tapani Ruotsalainen
Nuortenilta to 23.3. klo 18 Iin seurakuntatalolla,
kerhohuoneessa.
Nuorten yhteisvastuuilta. Rippikoulun lähetys- ja diakoniarallista poissaolleiden korvaus.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 29.3.
ja 5.4. klo 10 - 11:30 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tarkoitettu
laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa.
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh. 0400-541319.
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa
ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa, olet tervetullut ryhmään
ensimmäisen lapsesi tai useamman
lapsen kanssa!
Konsertti-musiikkitilaisuus
ti
28.3. klo 18 Iin kirkossa. Kansalaisopiston yksinlaulajien konsertti
Suomi- 100 teemalla.
Kesätyöpaikat Iin seurakunnassa
avoinna olevat kesätyöpaikat. Tarkemmat hakuohjeet www.iinseurakunta.fi. KesäRekry-seteli (Yritykset,
yhdistykset ja seurakunta)
Tarkemmat ohjeet: http://rekry.ii.fi/
tyonhakijat/kesatyot
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Ilmoita IiSanomissa! lehti
jaetaan Iissä joka
toinen viikko - joka kotiin

Kolmossivun kuvaksi lukijat voivat lähettää sähköpostilla (info@iinlehti.fi) omia
kuviaan iiläisistä paikoista, jotka ovat
tunnistettavissa. Mielellämme julkaisemme sopiviksi katsomiamme kuvia.
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Kuva heimo turunen

Poroajeluun tarvitaan rauhallista eläintä

Alppa-poro vetää pulkkaa, jossa ovat Isella Jaara (vas.) ja Iisa Malmberg. Poron ohjaksissa on
Jari Jussila.

Isella Jaara (vas.) ja Iisa Malmberg ruokkivat Mustikka-poroa.

Iin Lumivalkeissa on mahdollisuus päästä poroajelulle. Tänä vuonna ajelua
tarjoaa Jussilan porotila.
– Meillä on siellä kolme
poroa ajeluttamassa lapsia,
poromies Jari Jussila sanoo.
Poroajelu on suosittua
puuhaa. Niinpä Jussilan porotilan nelijalkaisille on ky-

kavat näihin aikoihin häipyä
kesälaitumilleen Panumajärven tienoille, jossa vasominen tapahtuu.
– Menemme juhannuksen
jälkeen hakemaan tokkia. Silloin merkitsemme pienet vasat, Jussila sanoo.
Lapset tykkäävät poroista
kovasti. Jussilan tilalla käy-

syntää vähän kaikkialla.
– Melkein joka viikonlopulle olisi tarvetta ajelulle.
Olimme hiljattain Nallikarissa talvitapahtumassa. Kävelin siellä viisi tuntia yhtä
kyytiä poron kanssa, Jussila
muistelee.
Vetoporoja kasvatetaan
varta vasten pulkkaa vetä-

mään. Kyseiseen puuhaaneläimeltä nimittäin vaaditaan
aivan erityistä luonnetta.
– Poro ei saa hermostua
ei stressaantua ihmisjoukossa. Se ei saa vikuroida, vaan
sen pitää kävellä rauhallisesti, Jussila selittää.
Jussilan porotila käsittää
noin 100 poroa. Eläimet al-

vät eläimiä ruokkimassa Isella Jaara (8v) ja Iisa Malmberg
(9v).
– Poroja on kiva ruokkia,
Isella toteaa.
Hänellä on Jussilan porotilalla oma kaveriporo, jota
hän käy ruokkimassa. Eläimen nimi on Mustikka. Tästä
porosta suunnitellaan myö-

hemmin vetoporoa.
– Poroajelu on leppoisaa
puuhaa, Iisa lisää.
Jussilan porotila kuuluu
Kiimingin paliskuntaan. JR

Pilkkikilpailusta voi tulla isoja vonkaleita

Kevätjäät houkuttelevat pilkkijöitä Iijoelle. Tuomo Pikkarainen on pilkillä Rantakestilän rannassa.

Lumivalkeiden pilkkikilpailun takana on tänäkin vuonna Iin Kalamiehet ry.
– Meillä on yleiset pilkkikilpailut ja Iin kunnanmestaruuspilkkikisat.
Lisäksi
meillä on lohen painoarvauskisa, Vesa Rahikkala Iin Kalamiehistä ilmoittaa.
Viimeksi mainitusta yleisö yrittää arvata, paljonko
kalaliike Kuhan lahjoittama
lohi painaa. Lähimmäksi arvannut saa lohen itselleen.

Kunnamestaruuskilpailun parhaat palkitaan pokaaleilla. Yleisessä kisassa
voittaneet saavat tavarapalkintoja. Kärkisijoille sijoittuneille on puolestaan
rahapalkintoja.
Maalis- ja huhtikuu ovat
vilkasta pilkkiaikaa. Niinpä
tänä vuonna Lumivalkeiden
päivänä on sadan kilometrin
säteellä neljät pilkkikilpailut.
Tämän takia Iiin kisoihin
saapuvien osallistujien mää-

rää on vaikea arvioida.
– Yleensä meillä on noin
70–100 pilkkijää. Nyt tulee
ehkä 50 henkeä, Rahikkala
arvelee.
Rantakestilässä kalasaaliit
ovat olleet yleensä mittavia.
Takavuosina muuan pilkkijä sai 18 kiloa kalaa. Viime aikoina saaliit ovat olleet 5–10
kilon luokkaa.
– Rantakestilästä on noussut isoja lahnoja ja normaaleja paistikaloja. Eräänä

vuonna muuan pilkkijä sai
kahden kilon lahnan, Rahikkala tietää.
Myös made ottaa pilkkiin, ja tänä vuonna Iijoesta
on saatu isoja madevonkaleita. Hiljattain muuan kalamies nosti joesta 14 madetta.
Kalansaantiin vaikuttavat
luonnonolosuhteet. Rahikkala kertoo, että jos edellisen
päivän tai yön aikana on satanut lunta, niin jään varjostuminen vaikuttaa syöntiin.
– Kalat aktivoituvat kevättä kohti, kun lumi lähtee
jään päältä ja tulee valoa, hän
kertoo.
Pilkkiminen on edullinen harrastus. Suurin investointi on yleensä kaira. Sen
saa noin satasella, ja muut
tarvittavat varusteet kuten pilkkivapa ja tuolireppu
maksavat muutamia kymppejä. Kalastuslupaa ei tarvita. Innokkaimmat harrastajat
investoivat vielä kaikuluotaimeen, jolla kalat voidaan
paikantaa jään alta. Kilpailussa kaikuluotainta ei kuitenkaan sallita.
Iin kalamiehet on perustettu vuonna 1960. Tällä hetkellä yhdistyksessä on noin
150 jäsentä. Kesäaikana on
onki- ja uistelukilpailuja.

Vesa Rahikkala on Raasakan kalanviljelyslaitoksella. Haavissa on lohenpoikasia.

Talvella on useita pilkkikilpailuja. Lumivalkeiden pilkkikilpailu on kello 10–14.

Siirtymäaika jäälle aamulla
on puoli tuntia ja iltapäivällä
jäältä 45 minuuttia. JR.
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Jönssi ja muut ratsutilan ihmeet
Iin Lumivalkeisiin osallistuu
Ylirannan ratsutila muun
muassa talutusratsastusoh-

Johanna Tammi ja Heini Perttula.

Pihaleikkejä
lapsille
Luminen tanner tömisee
Rantakestilän törmällä, kun
lapset pääsevät leikkimään
perinteisiä leikkejä Lumivalkeat-tapahtumassa. Ilonpidon tarjoaa Mannerheimin
Lastensuojeluhdistyksen Iin
paikallisyhdistys.
– Leikit käsittävät tarkkuutta, tasapainoa, nokkeluutta ja vikkelyyttä vaativia
juttuja, Iin paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen Heini
Perttula esittelee.
Puuha on suunnattu kaiken ikäisille lapsille, ja aikuisetkin saavat osallistua
siihen. Samalla kansalaiset
saavat tietoa MLL:n toiminnasta. MLL:n toimintaan Iissä
kuuluvat muun muassa perhekahvilan pitäminen ja kirpputorit.
– Olemme mukana myös
erilaisissa
kampanjoissa, kuten esimerkiksi #eikiu100-kampanjassa,
Iin
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Johanna Tammi sanoo.
Lisäksi MLL on pitänyt
Haminan koulun Vauhtihirmut -toimintaa, joka suunnattiin alle kouluikäisille lapsille.
– Meillä on vähän pula vetäjistä, joten se on jäänyt nyt
pois, Perttula sanoo.
Iin paikallisyhdistyksen
hallituksessa on seitsemän
jäsentä, ja lisäksi toiminnas-

sa on mukana pari auttavaa
henkilöä.
Tammi sanoo, että lapsiperheiden auttaminen on
aina ajankohtaista.
– Esimerkiksi perhekahvilassa samanlaisessa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet
voivat kohdata.
Perttula puolestaan muistuttaa lapsiperheiden vertaistuen tarpeesta:
– Kun isovanhemmat eivät
enää ole tukena, niin nuoret
perheet tarvitsevat vertaistukea lasten kasvatukseen.
Naiset muistuttavat, että
iiläisten lapsiperheiden määrä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Monet
perheet tulevat muualta, ja
turvaverkkoa ei välttämättä ole.
– Lapsiperheet voivat olla
meihin yhteydessä, jos he
tarvitsevat esimerkiksi lastenhoitoapua tai kaipaavat
neuvoa eri ongelmiin, kuten
esimerkiksi lasten uniongelmiin. Me pystymme opastamaan lapsiperheet edelleen
oikean henkilön luokse. Näistä asioista voidaan jutella
esimerkiksi Lumivalkeat -tapahtumassa, Perttula sanoo.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta on maksutonta. MLL:n perhekahvila on
Iin työväentalolla (Pappilantie 1) torstaisin kello 10-12. JR.

Anne Perätalo tarjoaa Jönssille
porkkanaa.

jelmalla.
Jönssi on Ylirannan ratsutilan tähti. Kyseinen poni
on 20-vuotias, ja se on ollut
usean ratsastuskipinän saaneen nuoren ensimmäinen
kosketus hevoseen. Jönssiä
on hellitty, halattu ja ihailtu
vuosien saatossa.
Ja sillä on ratsastettu, kuten muillakin ratsutilan hevosilla.
Nyt Jönssi viettää virkeitä
vanhuuspäiviään Ylirannalla
28 hevosen ja kuuden ponin
seurassa.
– Herkut kelpaavat sille yhä, naurahtaa ratsutilan
omistaja Anne Perätalo antaessaan Jönssille porkkanaa.
Jönssiä päästään ihasteleman Iin Lumivalkeat -tapahtumassa, jossa se osallistuu
talutusratsastukseen
Lut-

te-ponin kanssa. Ratsutila on monta kertaa mukana
Lumivalkeissa poneineen.
Perheen pienimmät ovat tykänneet kovasti talutusratsastuksesta.
Ylirannan ratsutila on ollut toiminnassa noin 17 vuotta. Asiakkaista nuorimmat
ovat 8 vuotiaita. Vanhimmat
ovat kuusikymppisiä.
– Opetamme ihmisiä ratsastamaan. Ratsastaminen
kehittää koordinaatiokykyä.
Keskivartalo kehittyy, Perätalo selittää.
Ratsastus tapahtuu talviaikaan lähes aina hallissa.
Aina ei kuitenkaan olla neljän seinän sisällä, sillä ratustilan ohjelmaan kuuluvat
myös leirit.
– Meillä on viikonloppuja hiihtolomaleirejä. Koulun

Ratustilan porukkaa yhteispotretissa: Taru Arbelius (vas.), Ella Kaurala, Anne Perätalo, Saana Hänninen ja Salla Aalto. Tarun hevonen on nimeltään Pate
ja Sallan hevonen on nimeltään Kami.

Yhteistyönä
suuri tapahtuma

Iin Vihreät
kampanjaviikolla
Iin Vihreät kampanjoivat kuluvalla viikolla eri puolilla
Iitä. Tiistaina 14.3. Vihreiden
valtakunnallinen bussikiertue pysähtyi Iin Kärkkäisellä
kansanedustaja Emma Karin
johdolla. Keskiviikkona 15.3.
iiläiset kuntavaaliehdokkaat
ovat kuntalaisten tavattavissa Kuivaniemen Salella.
Perjantaina 17.3. on vuorossa Iin S-Market ja lauantaina 18.3. Lumivalakiat Iin

Ranta-Kestilässä.
Iin Vihreillä on kuntavaaleissa ennätyksellisen suuri
kymmenen ehdokkaan lista,
Vaaliohjelmana ”Elinvoimainen ja elämäniloinen Ii” jota
Iin Vihreät esittelevät kuntalaisille kampanjaviikolla
sekä vaalisivullaan IiSanomissa 29.3.

Matti-Tapio Rissanen

loputtua alkavat kesäleirit,
Perätalo sanoo.
Mikä sitten ratsastuksessa kiehtoo eri ikäisiä ihmisiä?
– Ratsastamisessa ja hevosissa kiehtoo se että aina oppii uutta, Perätalo toteaa.
Saana Hänninen (12v)
kertoo tykkäävänsä hevosista paljon.
– On mukava saada iso
eläin liikkumaan. Onhan se
hieno tunne, Saana ihastelee.
Hän ratsastaa kolme kertaa viikossa.
Ella Kaurala (11v) sanoo
ratsastaneensa pari vuotta.
Hänellä on Ylirannalla mieliratsuja.
– Jönssi ja Elmo ovat suosikkihevosiani, Ella ilmoittaa. (JR)

Valokuvat
Fotokioskista
Valokuvaamo Salama
Juho Tauriainen
Sorosentie 2, 91100 Ii
040 743 8373

Kuvakoot
ja hinnat
Perusmaksu 2,90 €

10 x 15 cm

0,35 €

15 x 20 cm

1.90 €

20 x 30 cm

4.50 €
Iin Lumivalkeat -tapahtuma toteutetaan Iin kunnan ja eri yhdistysten ja tahojen kanssa yhteistyönä. Tapahtuman
onnistumiseksi on pidetty useita yhteisiä neuvotteluja ja tuumaustuokioita. Kuvassa ollaan koolla tammikuussa Iin Instituutin tiloissa, vasemmalta Vesa Hanhisalo LC Ii, Päivi Moisala ja Heini Perttula sekä Sofia Perttula 7v,
Vesa Rahikkala Iin Kalamiehet, Riitta Räinä ja Pekka Suopanki Iin kunta, Antero Pietilä ja Reijo Paakkari Iin Meripelastajat.

Liikkeen aukiolot voi
tarkistaa facebookista
Studio Salaman sivuilta.
Joka viikko päivittyy uudet.

www.studiosalama
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Hyvällä joukkuehengellä kohti vaaleja
Keskustan
ehdokkaat Iissä:

Illinsaaren ulkoilutapahtumassa lapsia hiihdättävät Taina Häkkilä, Paula Pivelin ja Aili-Marja Alaraasakka. Kuva
Johannes Tuomela.

Iin Keskustan kuntavaaliehdokkaat ja aktiivit ovat olleet
vaalityön merkeissä liikkeellä maaliskuussa. Iin jääraveissa osa ehdokkaista kierteli
oransseissa liiveissään yleisön
joukossa karkkikorien kanssa ja viime lauantaina 12.3.
kokoonnuttiin
Illinsaaren
hiihtomajalle koko perheen
ulkoilutapahtumaan. Lapset
hiihtivät kilpaa upeassa sääs-

sä ja makkarat ja lättykahvilan
herkut maistuivat satapäiselle joukolle. Ilmassa oli suuren
urheilujuhlan tuntua.
Tulevatkin lauantait menevät vaalityön merkeissä. Tulevia päättäjiä on mahdollisuus
jututtaa Lumivalakioilla Keskustan teltalla. Lauantaina
25.3. ehdokkaat ovat esittäytymässä ja tarjoavat makkaraa
S-marketin ja Kuivaniemen

Salen edustoilla.
Ehdokaslista on monipuolinen; nuoruuden intoa, pitkän
linjan vaikuttajia, yhdistysaktiiveja, yrittäjiä, monen alan
osaajia ja ennen kaikkea asiastaan innostuneita ihmisiä. Kasassa on hyvä joukkue, joka
on valmis kantamaan vastuuta ja kehittämään Iitä. RR

38 Saara Alamäki (sit.), 39
Aili-Marja Alaraasakka, 40
Eero Alaraasakka, 41 Hannes Hekkala, 42 Taina Häkkilä, 43 Ahti Häyrynen, 44
Jaakko Höyhtyä, 45 JariJukka Jokela, 46 Pentti Jokela (sit.), 47 Arto Junes
(sit.), 48 Tellervo Jyrkkä
(sit.), 49 Mervi Jyrkäs, 50
Meeri Jämsä, 51 Oili Kaleva,
52 Reijo Kehus, 53 Seppo
Kiviniemi, 54 Pekka Koskela, 55 Veera Kuha (sit.), 56
Taisto Orajärvi, 57 Valtteri Paakki, 58 Veli Paakkola,
59 Ilkka Pakonen, 60 Kirsimaria Piri, 61 Paula Pivelin
(sit.), 62 Pentti Puolakka, 63
Juuso Pyörälä, 64 Ari Rautakoski (sit.), 65 Riikka Ruonala, 66 Harri Sanaksenaho,
67 Pentti Soini, 68 Kati
Södö, 69 Johannes Tuomela, 70 Matti Turtinen, 71
Sanna Valaja.

Kuntavaaliehdokkaita Ii
Vasemmistoliiton, Keskustan
ja Kokoomuksen ehdokkaat
ovat numeroineen toisaalla
lehdessämme.
Vasemmistoliitto 2-18,
Suomen Keskusta 38-71,
Kokoomus 82-92.

Iin Perussuomalaiset
Mäenkoski Petri 19, Kakko Jaska 20, Mäenkoski Anu 21, PaasoRantala Anne 22, Niemi Pasi 23,
Mäenkoski Pekka 24, Hyvönen
Petri 25, Matila Pentti 26.

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
Honkanen Lauri 27, Kallio Juha 28, Keltamäki Seppo 29, Malo Juho 30, Nikkinen Ville 31, Ojala Anne 32, Paaso Atte
33, Räinä Juha 34, Simula Kari 35, Säkkinen Risto 36,Viinamäki Pekka 37.

Vihreäliitto
Haapaniemi Heli-Hannele 72, Jesiöjärvi Riia 73, Koivisto Mika 74,
Paaso Aila 75, Rissanen Tapio 76,
Sandgren Harri 77, Sergejeff Sisko 78, Tahiri Xhavid 79,Vilkuna
Jussi 80,Vuononvirta Tiina 81.

Petri Alakiuttu tekee päivätyötään Merihelmessä.

Lohisoppaa riittää Lumivalkeissa
Lumivalkeissa on totuttu syömään useana vuotena maistuvaa lohisoppaa. Aterian takana on ollut Erä-Pata Elämyspalvelut Ay, kuten tänäkin vuonna.
– Keittoa riittää kyllä kaikille. Eräänä vuonna sitä jäi
vain muutama litra. Ei siinä enää paljon sattumia ollut,
vaan lientä suuri osa, Erä-Padan yrittäjä Petri Alakiuttu
sanoo.
Maistuvan lohisopan resepti on yksinkertainen. Keittoon tarvitaan lohta, perunoita, kermaa, voita ja suolaa.
Missä määrin mitäkin keitto sisältää on tietysti salaisuus.
– Varaudumme tarjoilemaan 150–200 hengelle, Alakiuttu sanoo.
Lohisopan salaisuus Lumivalkeiden suosikkiruokana
perustuu sen haluttavuuteen. Kuntalaiset tietävät, että tarjolla on maistuvaa ja takuuvarmaa einestä.
– Ihmiset tietävät että ruoka on tietyn näköinen ja tietyn makuinen. Asia olisi lihakeiton kohdalla aivan erilainen. Kaikilla on erilainen näkemys, millainen lihakeitto
on. Kermainen lohikeitto on kermainen lohikeitto, Alakiuttu tietää.
Lohisopan kera on tarjolla näkkileipää, ja keitto nautitaan kertakäyttöastioista. Erä-Pata myy myös pisteellään
erätarvikkeita, tarkemmin sanoen saksalaisen Vaude-tuotemerkin tuotteita. Esillä on esimerkiksi rinkkoja, reppuja
ja vaellustarvikkeita. JR

Iin Kokoomus 11 ehdokkaan
listalla kuntavaaleihin

Tervetuloa tapaamaan Iin
kokoomuksen kuntavaaliehdokkaita!
La 18.3. klo 10 - 15
Lumivalakeisiin Rantakestilään
paikalla myös kansanedustaja
Mari-Leena Talvitie
klo 12.30 - 13
Su 19.3. klo 14.15. - 14.45
Kokoomusbussi
S-marketin parkissa

Tule paikoille,
tarjoamme asiaa,
arvontaa ja suut makeaksi!

Välittävä Vastuullinen Uudistava

Iin Kokoomuksen
kuntavaaliehdokkaat
82 - 92
Jeronen Merja 82
Koskela Markku 83
Kurttila Jussi 84
Lauri Jarmo 85
Maalismaa Maila 86
Mäenpää Petteri 87
Ojutkangas Teijo 88
Pietikäinen Jukka 89
Tauriainen Juho 90
Tervonen Petri 91
Turtinen Anna 92
Kuntavaalit
sunnuntaina 9.4.
Ennakkoäänestys
29.3.-4.4.

Iin Kokoomus lähtee toiveikkaana kuukauden päässä
häämöttäviin kuntavaaleihin. Liikkeelle on saatu paitsi
pitkään toiminnassa mukana olleita iiläisiä kokoomuslaisia, myös uusia innokkaita
toimijoita. Yhdentoista ehdokkaan
listan
voimin
puolue tavoittelee Iissä vähintäänkin kolmea valtuustopaikkaa.
Tulevan kauden valtuuston asioista kokoomuslaiset
haluavat nostaa esille ainakin monitoimihallihankkeen
suunnittelun ja toteutuksen
sekä keskustan asemakaava-

uudistuksen. Näillä toimilla,
sekä esimerkiksi valokuidun
vetämisellä, puolue haluaa
kääntää väkimäärän kehityksen Iissä takaisin plusmerkkiseksi.
Kokoomuslaiset
haluavat korostaa myös vastuullisen taloudenpidon tärkeyttä. Nykyisen kaltaiset
suuret investoinnit eivät voi
jatkua loputtomiin.
Ennen kaikkea Iin Kokoomuksessa halutaan korostaa
kuitenkin yhdessä tekemisen merkitystä yhteisistä asioista päätettäessä. Yhteistyö
yli puoluerajojen on välttämätön edellytys tässä työssä.

Päättyvän valtuustokauden
kokoomuslaiset valtuutetut
kiittelevätkin iiläisen päätöksenteon viime vuosina parantunutta henkeä. Iin
Kokoomus haluaa olla tulevallakin valtuustokaudella
tekemässä parempaa Iitä –
nimenomaan yhdessä.
Iin Kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaat ovat: Jeronen Merja, Koskela Markku,
Kurttila Jussi, Lauri Jarmo, Maalismaa Maila, Mäenpää Petteri, Ojutkangas
Teijo, Pietikäinen Jukka, Tauriainen Juho, Tervonen Petri
sekä Turtinen Anna. MM

Jyri-Jussista toimittaja IiSanomaan
IiSanomien toimittajaksi on pestattu iiläinen alan
ammattilainen Jyri-Jussi Rekinen. Hän aloitti työt
maaliskuun alusta.
Rekinen on työskennellyt
Pohjolan Sanomat-, LounaisLappi- ja Kuriiri-lehdissä. Jyri-Jussi on lähtöisin Oulusta,
mutta asunut Iissä 2000-luvun alusta.
Toimittajantöiden ohessa
Rekinen on musiikki- ja kirjallisuusmies, ja hän on perustanut Iihin sählyseuran

nimeltä Iin Hutikuti.
– Pelaamme Valtarin
koululla joka lauantai kello
17-18, tervetuloa mukaan pelaamaan, Jyri-Jussi sanoo.
Lehteen voi jättää juttuvinkkejä, antaa palautetta
ja tätä kautta menee viestiä
myös Jyri-Jussille: info@iinlehti.fi
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Älykalatie ohjaa kalat Raasakan ohi

Ministeri Kimmo Tiilikainen ja Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava
Raasakan voimalaitoksella.

Raasakan kalatien toteuttamisen puuhahenkilöt yhteispotretissa Raasakan voimalaitoksella.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
(kesk.) vieraili Raasakan voimalaitoksella torstain 2.3.
Ministerillä oli iiläisille ja
muillekin Iijoen varren kunnille ja tahoille mieluista kerrottavaa, sillä hallitus aikoo
elvyttää Iijoen vaelluskalakantoja.
– Nyt täytyy saada muutosta aikaan. Vuosikausien kiistoista täytyy päästä
eroon. Nyt tarvitaan konkreettisia toimia, jotta voidaan
edistää luontaisten kalakantojen palauttamista, Tiilikainen muotoili.
Suunnitelmissa
rakennetaan kalatie Iin Raasakan
voimalaitoksen yhteyteen.

Lisäksi pienpoikasten istutusohjelma
käynnistetään
ja siirretään lohia ja meritaimenia yli voimalaitoksen. Samalla käynnistetään
kalanpoikasten
alasvaellusrakenteen
pilottihanke
Haapakoskella.
Lisäksi kalojen elinympäristöjä kunnostetaan Raasakan ja Maalismaan vanhoilla
uomilla.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 4,3 miljoonaa euroa, josta valtio
kattaa kaksi miljoonaa euroa.
Iin osuus hankkeesta on 150
000 euroa. Iin kunnanvaltuusto on antanut siunauksensa asialle. Nyt tapahtuvat
toimenpiteet ovat osa vael-

luskalakantojen palauttamiseen tähtäävää Iijoen Otva
-hanketta.
Käytännössä
Raasakan
uusi kalatie toimii uuden
teknologian avulla. Älykalatie havaitsee lähestyvät kalat
ja ohjaa ne oikealle väylälle. Kalatien suulle asetetaan
luotain, joka tunnistaa, kun
kaloja tulee kohti. Kun näin
tapahtuu, kalatiehen ohjataan normaalia enemmän
vettä.
– Kalateistä toiset ovat
toimineet hyvin ja toiset huonosti. Tässäkin täytyy luottaa siihen, että kalatiestä
tulee toimiva. Mutta mikä
on vaihtoehto? Että jatketaan
kuten ennenkin, kiistellään

vastuusta eivätkä kalat liiku
ylä- tai alavirtaan, Tiilikainen arvioi.
Raasakan kalatie ja muut
Iijoella toteutettavat vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteet mahdollistavat
Iijoen
vaelluskalakantojen
luontaisen lisääntymiskierron. Iijoella on viiden padon
takana edelleen yli 600 hehtaaria lohikalojen tuotantoaluetta.
Tiilikainen muistutti, että
Iijoki on yksi Suomen tärkeimmistä lohijoista. Iijoen
lohi, meritaimen ja vaellussiika on pystytty säilyttämään
viljelyssä, ja kannat on mahdollista palauttaa luonnolliseen ympäristöönsä.

– Onnistuessaan hanke
kasvattaa joen virkistys- ja
matkailuarvoa, Tiilikainen
totesi.
Osa toimenpiteistä, kuten istutukset ja vanhan uoman kunnostus, alkavat tänä
vuonna. Raasakan kalatien
rakentaminen
käynnistyy
vuonna 2018 hankkeen saatua rakentamisluvan.
Nyt rakennettava kalatie avaa nousun jalokaloille
seuraavaan voimalaitokseen.
Kaloja kuitenkin suunnitellaan siirrettävän niiden luontaisille lisääntymispaikoille
Iijoen yläosaan. JR

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
allekirjoittaa
sopimuksen
kalatien rakentamisesta Raasakkaan.

Havainnekuvat kalatiestä. Kuva: ELY-keskus

Lupahakemus Raasakan kalateiden rakentamiselle
Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö
PVO-Vesivoima
Oy ja Metsähallitus ovat yhdessä jättäneet vesitalouslupahakemuksen Raasakan
voimalaitoksen ja säännöstelypadon kalateiden rakentamiseksi.
-Olemme iloisia, että yhteistyö on kantanut hedelmää. Raasakan kalatie on
toteutuessaan
konkreettinen askel vaelluskalojen
luontaisen lisääntymiskier-

ron palauttamiseksi Iijoella.
Parhaaseen tulokseen päästään laajalla, pitkäjänteisellä
ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla yhteistyöllä, sanoo
PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pietinen.
Kalateiden
rakentamisen edellytyksenä olevan
vesitalouslupahakemuksen
käsittelee Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto. Tavoitteena on, että kalatierakentaminen voisi alkaa luvan

myöntämisen jälkeen vuonna 2018. Kalateiden rakennussuunnittelu toteutetaan
osana Iijoen otva -hanketta
kuluvan vuoden aikana.
-Lupahakemustasoiset
kalatiesuunnitelmat ovat olleet valmiina useamman
vuoden ja maakunnassa on
laaja tahto kalateiden toteutukselle.
Valtio-omistajan
tulosohjauksen
ja
luvanhakijaosapuolten neuvottelujen myötä hakijat ve-

sitalousluvalle ovat nyt
löytyneet, taustoittaa Metsähallituksen Pohjanmaan alueen erätalouspäällikkö Erkki
Turtinen.
Iijoen alaosan ensimmäinen kalatie rakennettaisiin
Raasakan voimalaitoksen yhteyteen osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Raasakan
kalatie avaisi vaellusyhteyden Maalismaan voimalaitokselle ja muun muassa
Martimojoelle. Kalatien yh-

teyteen rakennettava kiinniottolaitteisto mahdollistaisi
lohien ja meritaimenien ylisiirron Iijoen yläjuoksun lisääntymisalueille.
Kalateiden lisäksi vaelluskalakantojen luonnonkierron palauttamiseen tarvitaan
myös muita toimenpiteitä.
Pohjois-Pohjanmaan liiton
koordinoimassa Ijoen otva
-hankkeessa on vaelluskalakärkihankkeen toimenpiteiksi suunniteltu Raasakan

kalatien rakentaminen, pienpoikasten
istutusohjelma,
smolttien alasvaellusratkaisujen edistäminen, lohien
ja meritaimenien ylisiirrot
sekä toimenpiteet Raasakan
ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Pohjois-Pohjanmaan liitto
tiedotus

Vasemmistoliiton Iin

Vaalilehti

2017

http://kuntavaalit.vasemmisto.fi/

Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.-4.4.2017.
Vasemmistoliiton Iin osasto ry. on, kuten nimestäkin voi päätellä, rekisteröity yhdistys, joka
toimii itsenäisenä yhdistyksenä Vasemmistoliitto
rp:n osastona. Meidän tarkoituksenamme on
toimia aatteellisena yhdistyksenä, joka osallistuu
aktiivisesti paikkakunnan poliittiseen toimintaan
ja asettaa kuntavaaleissa omia ehdokkaitaan.
Näin muodostuu vasemmistoliiton Iin valtuustoryhmä, jonka taustatukena yhdistys toimii.
Vaikka olemme poliittisen puolueen nimen alla
toimiva yhdistys, on riveissämme useita puolueeseen sitoutumattomia aktiiveja. Toimintamme
keskeisenä periaatteena ja tavoitteena onkin
avoimuus ja läpinäkyvä päätöksenteko.
Onhan se, että kukin on lähtenyt Vasemmistoliiton listalle, merkki siitä, että Vasemmistoliiton
tavoitteet politiikassa ovat hänelle tärkeitä. Kaikissa kysymyksissä ei kuitenkaan voi saavuttaa
yksimielisyyttä ja erilaisten näkemysten esittäminen ja joskus törmääminenkin on politiikan
suuri rikkaus.

Vasemmistoliiton Iin osaston vapputilaisuus vietettiin aurinkoisessa
säässä. Toivottavasti tänä vuonna
vappua vietetään yhtä aurinkoisissa merkeissä...

Turvallinen tulevaisuus tehdään nyt!
Iin Vasemmistoliiton vaalitilaisuuksia.
Kuntavaaliehdokkaita paikalla.

Katja Hänninen

Muista äänestää:

La 18.3. klo 10-15 Ranta-Kestilässä Lumivalakiat,
mukana kansanedustaja Katja Hänninen.
To 23.3. klo 16-18 Kuivaniemen Salen edessä teltalla kahvitarjoilu
ja kuntalaisten kyselytunti
La 25.3. klo 14-16 Järjestötalolla (Laurintie 3) kahvitarjoilu
ja kuntalaisten kyselytunti
1.4.
klo 10-14 teltta Iin torilla, tarjolla kahvia ja makkaraa
La 8.4. Iin lukion messut.
Kuntavaalit su 9.4. | Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.
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Vasemmisto aktiivisella otteella kuntavaaleissa
Vasemmistoliiton Iin osasto on tehnyt määrätietoisesti töitä Iin kunnallispolitiikassa toiseksi suurimpana
puolueena. Kuntavaaleihin on nimettynä 17 ehdokasta. Vaalityöryhmä on kokoontunut viime kuukausien ajan säännöllisesti järjestötalolla
suunnittelemaan vaalityötä ja pohtimaan Iin kunnan luottamushenkilöinä tehtävää työtä. Helmikuussa vaalityöryhmän kokouksessa oli koolla
työryhmän jäseniä ja ehdokkaita:
Marja-Leena Liimatta, Sauli Keltamäki, Mika Hast, Martti Kaarre, Aini
Autio, Pertti Huovinen, Teijo Liedes,
Tauno Kivelä, Maria-Liisa Halonen ja
Leena Tiiro.
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Miksi iiläisten kannattaa äänestää
Vasemmistoliiton ehdokkaita?
Otsikon kysymystä varmaan
miettii moni. Vastaan siihen katsauksella menneeseen, nykyiseen ja tulevaan.
Vasemmistoliiton
edustajat ovat toimineet valtuustossa,
hallituksessa ja muissa toimielimissä vastuullisesti ja pyrkineet
luomaan Iihin neuvottelukulttuuria, jossa kaikkia osapuolia kuunnellaan ja jossa haetaan ratkaisua yhdessä vaikeisiinkin asioihin.
Tämä ei tarkoita sitä, että annettaisiin periksi kaikissa asioissa,
vaan sitä, että ymmärretään pitkäjänteisen työn merkitys: päästäkseen tavoitteeseen on pystyttävä luomaan kompromisseja ja
annettava kaikille mahdollisuus
esittää näkemyksensä. Näin keskustelun ja väittelynkin kautta
haetaan paras ratkaisu. Tästä on
hyvänä esimerkkinä Iin imago
ympäristöystävällisenä kuntana.
Etätavoitteeseen päästäksemme
on täytynyt istua eräskin palaveri
ja perustella, miksi kannattaa toimia juuri tällä tavalla.
Meidän
toimintatapamme
juontaa juurensa perusperiaatteesta, että emme tee valtuutettuja sitovia ryhmäpäätöksiä, vaan
luotamme siihen, että omassa
ryhmässä käytyjen keskustelujen ja Vasemmistoliiton Iin osaston kanssa käydyn vuoropuhe-

lun sekä oman ajattelun kautta
jokaiselle syntyy ymmärrys siitä,
mitä hän on päättämässä. Tämä
on näkynyt siinä, että ryhmämme ei ole aina ollut yksimielinen
kunnanvaltuustossa.
Kuitenkin
kaikilla, jotka ovat ehdokkaaksi
asettuneet, on suurin piirtein yhtenäinen ideologia ajatusmaailmansa taustalla. Siis emme ole
hajanainen joukko, jonka päätökset poukkoilevat suuntaan ja
toiseen, vaan haluamme tehdä
pitkäjänteistä työtä iiläisten parhaaksi.
Olemme pienen ihmisen asialla. Pienen ihmisen etu toteutuu
parhaiten, kun kunnassa kaikki
voivat hyvin ja meillä on kaikille,
niin ihmisille, yrityksille, yhteisöille kuin kunnan henkilöstölle tilaa
toteuttaa unelmiaan.
Tulevan kauden tavoitteita
meillä on paljon.
1. Haluamme, että maakuntauudistuksesta huolimatta lähipalvelut säilyvät kunnassa ja
kunta voi tuottaa maakunnalle
tukipalveluja.
2. Päivähoito ja esiopetus pitää mahdollistaa kaikille perheille, tulotasosta riippumatta.
3. Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun ja ympäristönhoidon avulla kuntalaisten asuin-

Mottoni on: Järkevät
ihmiset päätyvät lopulta
järkeviin ratkaisuihin!
(Teijo Liedes)
ympäristö pitää saada entistä
turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi ja kuntaan uusia asukkaita. Haluamme, että kuntalaiset
voivat osallistua jo valmisteluvaiheessa näihin prosesseihin.
4. Vähähiilisyyttä ja päästöttömyyttä pitää tavoitella edelleen. Myös digiagendan tekeminen on tärkeää.
5. Koulu- ja liikuntapaikkainvestointiohjelma pitää saattaa
loppuun. Paljon puhutun liikuntahallin saaminen kuntaan on tärkeä investointikohde, mutta siinä
tarvitaan huolellista suunnittelua
ja kestävän kulurakenteen laskemista. Täytyy siis huolellisesti
ennakoida käyttökulut ja niiden
maksajat.
6. Viemäröintiä pitää jatkaa
Asemakylälle jokivarren molemmin puolin säännöstelypadolla
saakka.
7. Hallitulla väestönkasvulla
velkataakka hoidetaan hallitusti. Investointien jälkeen tarvitaan
hengähdysaikaa, jotta kunnan talous voi jatkua kestävänä.
8. Kunta voi rajallisesti tukea

paikallista yritystoimintaa, mutta
kunnan tulee olla aktiivinen. Haluamme kuntaan monipuolista
yritystoimintaa ja kehittyvää elinkeinoelämää. Se tukee kunnankin taloutta kestävästi.
9. Vasemmistoliiton
mielestä kunnan tulee investoida
tulevaisuudessa järkevään ja
ympäristön kannalta kestävään
maankäytön suunnitteluun ja
kaavoitukseen sekä peruspalvelujen, kuten koulujen ja päiväkotien, tilojen saneeraamiseen ja
rakentamiseen. Väestön ikääntyminen pitää ottaa huomioon
myös investointiohjelmassa.
10. Molempien keskustojen,
Iin ja Kuivaniemen, ongelma on
nelostien ja paikallisen liikenteen
yhteensovittaminen. Erityisesti
Iin keskustassa tarvitaan uutta
ajattelua torialueen ja markettien ympäristön saamiseksi viihtyisämmäksi ja näyttävämmäksi
sekä liikenteen saamiseksi sujuvammaksi. Molemmissa taajamissa tarvitaan kattavaa yleissuunnittelua,
jolla
ohjataan
rakentamista
yhtenäisemmän
kyläilmeen aikaansaamiseksi.
Keskeistä on saada taajamat
niin viihtyisiksi, että ihmiset liikkuisivat ja oleskelisivat siellä ja sitä
myötä syntyisi kysyntää paikallisille yrityksille ns. kivijalkaliikkeille.

11. Keskustojen pitäisi mahdollistaa hyvät kevyenliikenteen
ja joukkoliikenteen yhteydet, se
edistäisi myös kunnan tavoitteita
vähähiilisyyteen.
Lisääkin tavoitteita olisi, mutta
kaikkea ei tähän tilaan voi saada mahtumaan.
Kaiken kaikkiaan uskomme
siis, että olemme tehneet oikeanlaista työtä ja saaneet paljon hyvää aikaan. Haluamme jatkaa tällä tiellä ja nyt teillä, äänestäjät, on
mahdollisuus antaa työllemme
tukenne. Meillä on mukana kokeneita ja uusia ehdokkaita. Antakaa heille mahdollisuus. Mottoni
on: Järkevät ihmiset päätyvät lopulta järkeviin ratkaisuihin!

Teijo Liedes

Luonto on tärkeä!
-Kaikkien ihmisten pitäsi päästä nauttimaan luonnosta - ikään ja kuntoon katsomatta, sanoo Marja-Leena Liimatta
joka harrastaa luonnossa liikkumisen
lisäksi valokuvausta.

Minä olen sitä mieltä, että luonto
on ihmiselle tärkeä. Luonnosta
saamme hyötyä marjastamalla, virkistystä vaeltamalla, kauneuskokemuksia pysähtymällä
ja luonto tarjoaa meille kaiken
tämän pyyteettömästi. Mitä me
puolestamme tarjoamme luon-

nolle? Pidämmekö riittävästi
huolta luonnosta?
Myös ikääntyvä ihminen kaipaa luontoon. Meidän tulisikin
tarjota vanhuksillekin mahdollisuus päästä nauttimaan luonnosta järjestämällä esteettömiä
reittejä ja esimerkiksi makka-

ranpaistopaikkoja lähiluontoon.
On tärkeää, että vaikka olisikin jo
huonokuntoinen ja hoivapalvelujen tarpeessa, voisi silti saada
nauttia linnunlaulusta ja tuulen
huminasta puiden oksissa.
Kevyenliikenteen väylät ja
puistot pitää suunnitella niin, että

ne tarjoavat esteettömän pääsyn
lähiluontoon. Kaavoituksen pitää
mahdollistaa ihmisten ja luonnon
yhteyden säilyminen.

Marja-Leena
Liimatta

ääntyvä
”Myös ik
kaipaa
ihminen
!”
luontoon
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Eevi on äänestänyt 67 vuoden
ajan joka vaaleissa
Kunnallisvaalit ovat lähellä, mutta monet miettivät, äänestääkö
vai ei. Puolueet ja ehdokkaat ovat
hakusessa, ja sopivia etsitään
vaalikoneiden sivuilta. Työväenliikkeen veteraani Eevi Viinamäki
ei hapuile epätietoisuudessa, hän
tietää keitä äänestää ja miksi.
Eevi syntyi 1928, ja hänen kouluaikanaan elettiin Suomessa
oikeistolaista aikaa. Kiihkoisänmaallinen uho oli vahva ja vasemmistolaisten perheiden lapsia syrjittiin. Koululaisia värvättiin
sotilaspoikiin ja pikkulottiin. Eevin
isä kielsi lapsiaan liittymästä, ja
nämä saivat tuntea sen koulussa
nahoissaan.
Sodan jälkeen olot vapautuivat
ja työväenjärjestöjä perustettiin.
Vuonna 1944 Eevi liittyi SKDL:n
nuorisojärjestöön ja toimi siinä
sihteerinä ja taloudenhoitajana.
Hän kuului myös osaston ohjelmaryhmään, joka esitti kisällilauluja Iissä ja kauempanakin.
Naimisiin Eevi Viinamäki meni
1950, ja perheeseen syntyi viisi
lasta. Tienestiäkin tarvittiin ja Eevi
oli uitossa ”venemiehenä” kolme
kesää. Lapsenlikkana oli sukulaistyttö.
Eevi on ollut aina yhteiskunnallisesti aktiivinen. Kunnanvaltuutettuna hän oli kaksi kautta ja
sosiaalilautakunnassa 24 vuotta.
Siellä hän aloitti vuonna 1965;
toimi ensiksi jäsenenä, sitten
lautakunnan
puheenjohtajana.
Käsiteltäviä asioita ei juuri val-

misteltu etukäteen, joten niitä
vatkattiin kokouksissa pitkään ja
perusteellisesti. Kokoukset alkoivat aamuyhdeksältä ja saattoivat
päättyä iltakuudelta. Eevin aloittaessa luottamustoimensa oli hänen nuorin lapsensa vain kolmen
kuukauden ikäinen. Pitkät kokoukset eivät olleet helppoja äidille
eivätkä lapselle. Eevi naurahteleekin nyt, että puheenjohtajaksi
tultuaan hän päätti ensimmäisenä asianaan kokouksien lyhentämisestä.

Vanhainkodista rakentamispäätös
Sosiaalilautakunnassa käsiteltävät asiat olivat vaikeita, ne tulivat
mukaan kotiin ja vapaa-ajalle.
Vaikeimpia päätöksiä olivat lasten huostaanotot. Päättäjien
asennekaan ei aina ollut kohdillaan. Kun sosiaalilautakunta esitti
vanhainkodin rakentamista, niin
Eevin piti mennä esittelemään
asiaa kunnanhallitukselle, joka
istui kokoustaan suljettujen ovien
takana, eikä esittelijää päästetty
sisään. Hallituksen kanta oli, ettei
vanhainkotiin ole varaa. Eevi ei
antanut periksi, vaan meni esittelemään hanketta kunnanvaltuustolle ja sanoi vanhuksista, että
”mihinkäs nämä sitten pannaan?”
Valtuusto päätti, että sosiaalilautakunnan esittämä hanke toteutetaan.
Vanhoilla työväenliikkeen ihmisillä ei ollut monestikaan tilaisuutta käydä koulua ja saada

oppia. Siitä huolimatta monet
heistä nousivat lahjakkuudellaan
päätään pidemmiksi kanssaihmisiään. Näin myöskin Eevi. Luottamustoimiensa ohella hän avusti
kanssaihmisiä heidän ongelmissaan, täytti heidän veroilmoituksiaan ja otti selvää asioihin liittyvistä lakipykälistä.
Kun elää pitkän ja aktiivisen
elämän, saa asioihin näkemystä. Eevi Viinamäki muistaa hyvin
1930-luvun ja miten silloin lietsottiin vihaa ryssää vastaan, vainottiin työväenliikkeen ihmisiä ja
kiihkoiltiin Suur-Suomesta. Eevin
mielestä on pelottavaa, että ilmapiiri Suomessa alkaa nykyään
olla samanlainen kuin silloin. Nyt
huudetaan Natoon liittymisestä ja syytetään kaikesta Venäjää.
Siitä ei hyvää seuraa, sanoo Eevi.
”Sota-aika oli semmoista aikaa,
ettei sitä tarvitsisi enää tulla.”
Eevi Viinamäki äänesti ensimmäisen kerran vuonna 1950 ja on
äänestänyt sen jälkeen kaikissa
vaaleissa. Yhtään kertaa ei ole
jäänyt väliin. Eevi tietää yhteiskunnallisten asioiden syyt ja seuraukset ja äänestämisen vaikutukset. Hänellä on ollut tilaisuus
oppia.

Jussi Piippo
88-vuotias Eevi Viinamäki tietää
yhteiskunnallisten asioiden syyt ja
seuraukset ja äänestämisen vaikutukset.

Vasemmistoliiton kuntavaalikärki:
Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:
- Jonot saadaan lyhyemmiksi
- Hyvinvointi jakautuu tasaisemmin
- Turvallinen ja arvokas vanhuus taataan riittävällä hoitajamitoituksella
- Ennaltaehkäisevään lastensuojeluun ja perhetyöhön varataan kunnon resurssit
- Ihmisiä kuunnellaan heitä koskevissa asioissa
- Terveyskeskusmaksut poistetaan
- Palveluja ei yksityistetä ja pakkoyhtiöitetä
- Demokraattisesti valitut maakuntavaltuutetut päättävät
Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:
- Kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen
- Peruskoulu pysyy tasa-arvoisena
- Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkoot ovat kohtuullisia
- Jokaiselle peruskoulun päättäneelle on jatkokoulutuspaikka
- Digiloikka toteutetaan huomioimalla oppilaiden eri lähtökohdat
- Oppilashuolto ja tukipalvelut vastaavat tuen tarpeeseen
- Henkilökunnan jaksamisesta ja kehittymismahdollisuuksista huolehditaan
Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:
- Asumisen hinta saadaan kuriin
- Rakentamiseen saadaan laatua
- Yhteisiä asuinalueita rakennetaan
- Katukuvaan saadaan taidetta ja vihreyttä
- Kunnat muutetaan energiaviisaiksi
- Joukkoliikenne saadaan kuntoon
- Kävelyn ja pyöräilyn arvostusta lisätään
Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:
- Kaavoitus- ja liikennepolitiikka tukee elinvoimaa
- Yrityspalvelut auttavat erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä
- Hankinnoilla tuetaan paikallista ja vastuullista yritystoimintaa
- Pitkäaikaistyöttömiä tuetaan ja työllistetään
- Kunta on hyvä työnantaja
- Kuntatyönantaja kouluttaa ja tukee jaksamista

www.vasemmisto.fi
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Tiloja tarpeeseen! Oikeaan suuntaan yhdessä
Tässä on taas edellisestä joku
vuosi kulunut. Kokonaisuutena
viime vuodet ovat olleet huikeita
monessa mielessä. Olemme pystyneet rakennuttamaan koulu/
päiväkoti/hoivapuolen tiloja todelliseen tarpeeseen. Ei ole käytetty aikaa paljon jonninjoutavaan
torailuun, vaan yhdessä vaikeat ja
vähemmän vaikeat asiat on ratkottu eri puolueiden kesken.
Pitkään piti miettiä, mitä on
tarjolla ja olenko mukana yrittämässä seuraavalla kaudelle. Aika
äkkiä ratkaisun aika kuitenkin
tuli, vaikka viimetinkaan päätöksen kanssa meni. Mennyt kausi
on ollut minulle näytön ja ehkä
kasvunkin paikka: teknisen lautakunnan puheenjohtajuus oli
enemmän, kuin rohkenin toivoa.
Kiitos siitä kuuluu äänestäjille,
enkä osannut ajatella, millä täytän tyhjiön, jos en pyri uudestaan
valtuutetuksi.
Asioita tuleville vuosille on
paljon. Ii on esim. päättänyt vuosikymmenien vatvomisen jälkeen toteuttaa monitoimihallin
liikuntapaikkapuutteen paikkaamiseksi. Siinä jos missä minäkin
haluaisin olla hämmentämässä

ja nostamassa eri tarve- ja tilaratkaisuja esiin rakentajan näkökulmasta. Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa, miten käytämme
tulevaa tilaa ja onko meillä rohkeutta tunnustaa toimintaympäristön ja harrastusten muuttunut
kirjo rakentamisen yhteydessä.
Tässä on myös loistava tilaisuus
miettiä, voisimmeko pyhittää
enemmän koulujen saleja ns.
omatoimiliikkujille ja harrastajille,
unohtamatta kaikille vapaita vuoroja tulevaan halliin.
Päätä on myös nostanut toimintamalli, jossa esim. kyläyhdistykset saisivat enemmän
kohdennettua resurssia omien
asuinalueidensa kehittämiseen,
tietenkin asukaslähtöisen palautteen pohjalta. Tässähän Alaranta on jo ottanut positiivisen
suunnan. Olen saanut tutustua
mahdollisuuksiin konkreettisesti, ja kyllähän tekemistä riittää.
Näillä eväillä teemme paremman
huomisen kaikille kuntalaisille, ja
siinä jos missä tekemisessä haluaisin olla mukana.

Mika Hast

”Haluaisin olla nostamassa
eri tarve- ja tilaratkaisuja esiin
rakentajan näkökulmasta. Voisi
myös miettiä, voisimmeko pyhittää enemmän koulujen saleja
ns. omatoimiliikkujille ja
harrastajille, unohtamatta
kaikille vapaita vuoroja tulevaan
halliin. ”

Lainsuojaton
vanhus
Tänä päivänä Suomessa on kaksi kansanryhmää, joita voidaan
vapaasti syyllistää aiheesta kuin
aiheesta. Maanviljelijät ovat yksi
pahin syyllinen elintarvikkeiden
hintaan, kaupalla ei tietenkään
ole mitään osuutta tähän millään tavoin, eihän, vaikka suuret
kauppaketjut kilvan ”halpuuttavat
hintoja”? Mutta kaikeksi onneksi
liikeketjujen voitot kasvavat vuosittain.
Sitä en ymmärrä ollenkaan,
että meillä koti-Suomessa vanhetaan nopeammin kuin missään
muualla maailmassa. Minulla lienee ollut se harhainen käsitys,
että meillä on täällä kotomaassa
yhtä paljon tunteja vuorokaudessa ja päiviä vuodessa kuin muuallakin Maapallolla. Mutta olen
ollut väärässä ja tunnustan tietämättömyyteni ja vaatimattoman
koulutustaustani tässä suhtees-

sa. Minä olen aivan varma, että
vanhukset eivät ole tämän hetken kurjuuden syy ja aiheuttaja.
Sitä olen suuresti ihmetellyt,
miksi näitä meidän veronkiertäjiä ja veroparatiiseissa rahojaan
pitäviä ei saada vastuuseen. Toisaalta eipä tätä taideta oikeasti
yrittääkään, kun ei ole edes haluja tutkia asioita kunnolla. Tämän
hetkinen vanhusväestö on kiltisti
hoitanut asiansa ja maksanut veronsa ja laskunsa yhteiskunnalle.
Meidän pitää kunnioittaa nyt jo
edesmenneitä ja tällä hetkellä
eläviä sukupolvia ja antaa vanhuksille ihmisarvoinen elämä.

Tauno Kivelä

”Vanhusväestö on kiltisti hoitanut
asiansa ja maksanut veronsa ja
laskunsa yhteiskunnalle. Heille
kuuluu ihmisarvoinen elämä.”

Aiemmin, kun vaalilehteen olen
juttua kirjoittanut, mielessäni on
ollut kova polte ja palo jonkin
hyvän asian puolesta tai jotain
vääräksi tai virheeksi kokemaani
vastaan. Tätä juttua miettiessäni
ajatukset tuntuvat aika rauhallisilta, eikä mieltä juuri kuohuta.
Opetus- ja varhaiskasvatuspuolella tämä kausi on päättymässä aika hienosti. Isoja, hyviä
muutoksia on saatu aikaan erityisesti koulupuolella. Ehdottomasti suuri ja tärkein muutos
on ollut johtamisjärjestelmässä.
Aluerehtorijärjestelmästä on siirrytty takaisin koulujen omiin johtajiin ja rehtoreihin. Tätä muutosta
Vasemmisto ajoi jo edellisellä
kaudella, ja nyt se viimein toteutettiin.
Jokainen koulu on nyt se suurin, hienoin ja tärkein sille henkilölle, jolla valta ja vastuu viedä
sitä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja kotien kanssa siihen
suuntaan, mikä on yhdessä sille
parhaaksi koettu. Joku koulu retkeilee ja panostaa luontoon, toinen satsaa musiikkiin ja kulttuuriin, kolmas tekee jotain muuta.
Ja kaikki koulut liikkuvat. Tällä paluulla entiseen on saatu koulujen

oma toimintakulttuuri ja erilainen
identiteetti esiin. Palaute on ollut
pelkästään myönteistä sekä henkilöstöltä että perheiltä.
Muutakin on tehty. Ylirannan
koulu on peruskorjattu ja lukuvuoden Asemalla evakossa olleet oppilaat palaavat sinne syksyllä. Olhavan koululle annettiin
työrauha ja päätettiin säilyttää se
kolmiopettajaisena vielä muutama vuosi. Pohjois-Iin uuden
liikuntasalin rakentaminen alkaa
heti, kun vanha saadaan purettua.
Haminan koulun uudisrakennus
otetaan käyttöön ensi syksynä.
Vanhempia ja vanhempainyhdistyksiä halutaan entistä enemmän
mukaan keskusteluihin.
Varhaiskasvatuspalvelujen
kehittämisessä on jo otettu ensimmäiset askelet. Iissä päätettiin säilyttää lasten subjektiivinen
päivähoito-oikeus, eikä päiväkotien ryhmäkokoja lähdetty suurentamaan. Varhaiskasvatuksen
kehittämistyöryhmä
aloittaa
työnsä piakkoin ja päivähoitoa
päästään tarkastelemaan kunnolla omana kokonaisuutenaan,
sekä toimintamalleja että tiloja.
Kunnanvaltuusto on linjannut
kuntastrategiassaan
vuoteen

2020 Iin olevan lapsi- ja perheystävällinen kunta. Sote-uudistuksen jälkeen tämä tarkoittaa
erityisesti opetus- ja varhaiskasvatuspalveluita. Meidän tulee
varmistaa se, että strategian linjaus ei jää pelkäksi sanahelinäksi, vaan sanoille löytyy myös katetta. Tulevalta valtuustolta pitää
löytyä rohkeutta panostaa lapsiin
ja seistä sanojensa takana.
Ei meillä niin hyvin asiat kuitenkaan ole, että auttaisi ruveta
laakereilla lepäilemään. Haasteellisia vuosia on tulossa. Tämän
kauden voin kuitenkin päättää
kohtuullisen tyytyväisenä; töitä
on tehty ja jotakin saavutettukin.
Edelleen löydän itsestäni halua ajaa erityisesti lasten ja perheiden asioita kunnassamme.
Kahden kauden jälkeen sen verran viisastuneena, että ymmärrän
siihen tarvittavan meitä kaikkia.

Leena Tiiro

”Tulevalta valtuustolta pitää löytyä rohkeutta
panostaa lapsiin ja seistä sanojensa takana.”

Viemäröinti Iin
Asemakylälle ja Ylirannalle
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoiman Iijoen Otva-hankkeen
yhtenä tehtävänä on vaeltavien
ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen. Hankkeen päärahoittaja on EU, muita rahoittajia
ovat PVO-Vesivoima Oy, Oulu, Ii,
Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo.
Otvan neuvottelukunta kiteytti
13.12. 2016 jokihankkeen rakenteen viiteen kohtaan: veden laatu, vaelluskalat, virkistys, vetovoima ja elinkeinot, vuorovaikutus
ja viestintä. Hankkeen valmistelu
jatkuu rahoitusneuvotteluilla ja
toimenpiteiden täsmennyksillä.
Yksi hankkeen kohteista on toimenpiteet Raasakan vanhalla
uomalla.
Pitkä ja huonokuntoinen Iijoki tarvitseekin kaikki viisi visiota
toipuakseen, mutta Raasakan
vanha uoma on oma lukunsa.
Patosillan eristämä uoma on liettynyt vedenpuutteeseen ja jokeen valuneisiin ravinteisiin. Sitä
voidaan elvyttää veden virtausta
lisäämällä ja lopettamalla jokeen
valuvan jäteveden kuormitus.
Viemäröintiä ei alueelle ole saatu
tehdyksi, mihin osasyynä lienee
ollut Iin Asemakylän osayleiskaavan puuttuminen. Sitä syytä ei
enää ole, osayleiskaava on vahvistettu ja on nyt lainvoimainen.
Suurin osa Iin jätevesistä huilaa jo putkea pitkin Ouluun, mutta
Asemakylän ja Ylirannan alueella
jätevedet kerätään vielä likakai-

voihin. Alueen rakennukset ovat
lähellä jokea, likakaivoista tihkuu
jätevettä rantojen maakerroksiin
ja valuu vähitellen jokeen. Uusimmissa kiinteistöissä on asetuksen
edellyttämät puhdistusjärjestelmät, mutta niiden osuus ei vaikuta tarpeeksi kokonaiskuormitukseen. Vanhoja likakaivoja ei
myöskään kannata uusia, laitteet
ovat kalliita, vaivalloisia käyttää,
eikä niillä kuitenkaan saavuteta
samoja ympäristöhyötyjä kuin
viemäröinnillä.
Pitkää jokea on hankala kunnostaa pätkä kerrallaan, varsinkin jos työn aloittaa alajuoksulta.
Raasakan vanha uoma on kuitenkin patoluukkujen eristämä oma
alueensa ja sen tilaa voidaan kohentaa lisäämällä siihen virtaavaa vettä ja rakentamalla runkoviemäri joen kahta puolta.
Viemäröinti ulottuu nykyisellään Tapion alueelle, lähelle rautatietä. Jos kunnan runkoviemäri
rakennetaan Raasakkaan asti, niin
se kerää n. 250 talouden, kahden

koulun ja yhden tukiasuntolan jätevedet nieluunsa.
Virtaavaa vettä saadaan uomaan avaamalla tulvaluukkuja
pysyvästi, mutta siitä päättää vesivoimayhtiö. Yhtiö saa tuottoa
jokaisesta litrasta, jonka juoksuttaa vanhan uoman ohi, siksi päätös luukkujen avaamisesta vaatii
omat neuvottelunsa. Toivottavasti Otva-hanke auttaa yhtiötä päätöksenteossa.
Viemäröinti lopettaa Raasakan
vanhaan uomaan valuvan jätevesikuormituksen ja on ensimmäinen toimenpide uoman elvytyksessä. Hanke voidaan toteuttaa
Iin kunnan omalla päätöksellä,
riippumatta muiden toimijoiden
aikatauluista.
Vasemmistoliiton Iin osaston
kanta on, että Iin Asemakylän ja
Ylirannan viemäröinti toteutetaan
viivyttelemättä.

Aini Autio,
Jussi Piippo

”Viemäröinti lopettaa Raasakan
vanhaan uomaan valuvan jätevesikuormituksen ja on ensimmäinen toimenpide uoman elvytyksessä. Hanke
voidaan toteuttaa Iin kunnan omalla
päätöksellä, riippumatta muiden
toimijoiden aikatauluista.”
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Kuntalaiset
liikkeelle!
Kevyenliikenteen yhteydet ovat
kuntalaisille tärkeitä. Ne mahdollistava terveellisen ja ympäristöystävällisen tavan liikkua,
ja kun Iin kuntaa tuodaan esille,
pitäisi olla mahdollista mainostaa
Iitä myös kävelemisen ja pyöräilyn esimerkkikuntana.
Asettakaamme
tavoitteeksi
kevyenliikenteenyhteydet 10 kilometriä sekä Iin että Kuivaniemen taajamista joka suuntaan,
minne tiet vievät.
Tälläkin hetkellä muulla kuin

Iin Järejstötaloa vuokrataan myös muille, esim. perhejuhliin yms. tilaisuuksiin.

Iin Järjestötaloa lämmitetään
nyt puhtaalla energialla
Järjestötalo rakennettiin 1960-luvun lopulla. Pohjois-Pohjanmaan
museon lausunnon mukaan Iin
Järjestötalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, joka kuvastaa hyvin 1960-luvun rakentamista ja rakennustapaa. Suomen
Kotiseutuliiton
rakennustutkija
kirjoittaa puolestaan, että ”Iin
Järjestötaloa voidaan hyvin pitää
arvokkaana aikakautensa esimerkkinä. Iin Järjestöyhdistyksen

väki on pitänyt talostaan huolta ja
korjannut sitä pieteetillä.”
Taloa on peruskorjattu määrätietoisesti v. 2007 alkaen ja viimeisin remontti tehtiin v. 2016
keväällä. Silloin purettiin vanha
öljylämmitys ja siirryttiin maalämpöön. Korjauksia on tehty
omin varoin ja talkoovoimin, ulkopuolista avustusta on saatu
Suomen Kotiseutuliitolta ja Iin
Lähineuvostolta.

Iin Järjestötalon omistaa Iin
Järjestöyhdistys ry. Yhdistys
koostuu iiläisistä työväenjärjestöistä, joiden käytössä talo on.
Vasemmistoliiton Iin osasto on
yhtenä käyttäjänä. Taloa vuokrataan myös muille, esim. perhejuhliin yms. tilaisuuksiin.

Jussi Piippo
talotoimikunnan pj.

Maire Turtinen

”Tavoitteeksi kevyenliikenteenyhteydet 10 kilometriä sekä Iin että
Kuivaniemen taajamista joka suuntaan, minne tiet vievät.”

Kun vanhuus
saapuu ja voimat
uupuu…
Ennen,
70-80-luvuilla,
aina
90-luvulle asti toimi Iissäkin kotiavustaja-systeemi vanhuksien
avuksi. Ja silloin riitti aikaa enemmän niille, jotka apua tarvitsivat.
Oli aikaa pieneen siivoukseen,
ruuan laittoon ja varmaan hoitivat
lääkkeiden jaonkin. Oli ”kokohoito-huolenpito”-systeemi. Ja asiakkaat olivat tyytyväisiä.
Mutta sitten tuli tämä uusi lähihoitaja-aika. Vanhuksen kotona
kulkee 3-4 ihmistä päivän mittaan. Jokainen antaa eri palvelua.
Ja joka palvelusta maksetaan eri
maksu. On kait se rauhatonta elämää vanhukselle, kun siellä yksi
ja toinen ”pistäytyy”. Kaikkihan
haluavat olla tietysti viimeiseen

asti, niin kauan kuin pystyvät, kotona.
Mutta kun se vanhuus ei tule
yksin. On päästävä hoito-hoivaosastolle, ja osaston pitää olla
siinä kotikunnassa. Kuivaniemeläiset omassa hoitoyksikössä ja
iiläiset Iin yksikössä. Eikä päinvastoin. Niin se oli ennenkin. Kyllä
ihmisen pitää saada olla loppuun
asti kotikylällään. Tätä mieltä
minä olen.

Maria-Liisa Halonen

”Vanhuksen kotona kulkee 3-4
ihmistä päivän mittaan. Jokainen
antaa eri palvelua. Ja joka palvelusta maksetaan eri maksu!!!”

Iin Järjestötalo Lauritiellä.

Terveydenhoidosta ja oikeudesta
varhaiskasvatukseen
Ihmisarvoiseen elämään kuuluu,
että jokaisen pitää päästä tarvittaessa terveyspalveluihin, saada
kuntoutusta ja hoivaa varallisuudesta riippumatta. Terveyskeskusmaksut, lääkkeiden hinnat ja
omavastuut ovat jo nyt ylivoimaisia pienituloisille ihmisille.
Kun yhtenä Sote-uudistuksen
päätavoitteena on leikata sosiaali- ja terveysmenoja, niin tilanne muuttuu tulevaisuudessa
entistä vaikeammaksi. Helsingin
kaupunki poisti terveyskeskusmaksut v. 2013. Syynä oli se, että
maksujen periminen aiheuttaa

autolla liikkujia on paljon, etenkin
lapsia koulumatkalla ja ikäihmisiä
mutta myös liikunnan harrastajia ja taajamissa asioivia aikuisia.
Heille pitää taata turvallinen liikenneympäristö. Näin me saamme väen turvallisesti ja terveellisesti liikkeelle – ilman autoa.

niin suuret kulut, ettei periminen kannata taloudellisesti. Terveyskeskusmaksu ei saa olla
itseisarvo, ja nyt pitää selvittää,
voitaisiinko myös Oulunkaaren
kuntayhtymässä tehdä samanlainen ratkaisu.
Terveysalan asiantuntijat, mm.
Heikki Hiilamo, Jussi Huttunen ja
eri yliopistosairaaloiden johtajat
ovat varoitelleet, ettei uudistusta
pitäisi tehdä hallituksen suunnittelemalla tavalla. He näkevät, että
uudistus saattaa johtaa hoitoalan
pirstaloitumiseen, potilastietojen
siirron katkeiluun ja siihen, ettei

potilaasta ota lopullista vastuuta kukaan. Se tulee kalliimmaksi
kuin nykyinen järjestelmä, eikä
uudistuksella saada aikaan muuta kuin suuri kaaos.
Ii kuuluu Oulunkaaren kuntayhtymään ja hoitaa terveystoimensa sitä kautta. Iin terveyskeskus toimii nykyään mainiosti, eikä
ole mitään syytä epäillä, etteikö
se toimisi tulevaisuudessakin.
Oulunkaaren kuntayhtymän toiminnassa on varmaan puutteita,
mutta niitä tuskin korjataan lakkauttamalla koko organisaatio.
Epämääräisen maakuntamallin

”Terveyskeskusmaksut,
lääkkeiden hinnat ja omavastuut
ovat jo nyt ylivoimaisia
pienituloisille ihmisille.”

kanssa näprääminen lisää byrokratiaa, vie vain aikaa ja rahaa, ja
kaikki se on pois terveystoimen
varsinaisesta työstä.
Toinen tärkeä asia on lasten
päivähoito ja siihen liittyvä varhaiskasvatus. Mielestämme Iissä on säilytettävä subjektiivinen
päivähoito-oikeus, eli kaikilla alle
kouluikäisillä lapsilla on oltava
oikeus päivähoitoon. Päivähoitomaksuja pitää porrastaa niin,
että ne ovat oikeudenmukaisia
vähätuloisille ja erityisesti yksinhuoltajille. Se hyödyttää lapsia,
heidän vanhempiaan ja koko yh-

teiskuntaa. Helsingin kaupunki
on selvittämässä myös varhaiskasvatuksen maksuttomuutta, ja
siihen suuntaan Iinkin on katsottava.

Eila Fäldt,
Tapani Teppo,
Aini Autio
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Halu vaikuttaa
kuntalaisten
turvallisuuteen

Vapaus valita
kuka rahastaa

Iissä on paljon parannettavaa
ihmisten turvallisuudessa, varsinkin liikenteessä. Konintielle
olisi saatava kevyenliikenteen
väylä, samoin Sorosen tielle välille Tikkanen-Kärkkäinen. Kantolantie on huonossa kunnossa,
samoin Ojakyläntie. Nämä ovat
kaikki valtion ylläpitämiä teitä,
mutta kunnan tulisi edesauttaa
hankkeiden toteutumista. Myös
Praavan yksityistie on huonossa
kunnossa.
Suojateiden valaistus pitäisi
saada kuntoon. Kauppatielle si-

Ihmisten taipumus sairastua ja
vanheta tuottaa enemmän yhteiskunnallista keskustelua kuin
hoitoa ja kuntoutusta. Sen voi
päätellä sosiaali- ja terveysalan
uudistuksesta, jota on valmisteltu 20 vuotta ja jota valmistellaan
edelleen. Uudistusta pohti jo sosialidemokraatti Paavo Lipposen
ensimmäinen hallitus 1990-luvun
puolivälissä. Hänen toinen hallituksensa aloitti Soten valmistelun v.2001.
Kuusi eri pääministeriä kolmesta puolueesta on suunnitellut Sotea, ja seitsemäs on jatkamassa. Lipposta seurasi kolme
keskustalaista pääministeriä. Ensimmäinen oli Anneli Jäätteenmäki, mutta hän joutui eroamaan
kahden kuukauden jälkeen ja
meni Brysseliin. Matti Vanhanen oli pääministerinä kahdessa
hallituksessa, uhosi jatkavansa
kolmannellekin kaudelle, mutta
karkasi toisen kautensa lopulla
Perheyritysten liittoon. Mari Kiviniemi jatkoi siitä, mutta hänen
pääministerin pestinsä jäi vuoden
mittaiseksi. Uusia töitä löytyi Pariisista.
Kiviniemeltä Sote-valmistelu
siirtyi kokoomuksen Jyrki Kataiselle. Hän syntyi Siilinjärvellä,
mutta intti silti kuuluvansa Eurooppaan ja globaaliin maailmaan. Katainen etsi koko uransa
ajan leveämpiä hartioita ja niitä
pöytiä, joissa päätetään asioista. Hän löysi itsestään sisäisen

vusta tuleville pitäisi saada varoituskolmiot, jotta ei tulisi mitään
vahinkoja, lähetä piti -tilanteita
on ollut viikoittain. Myös Paloasemantien ja Yli-Iintien risteys pitäisi saada turvallisemmaksi, koska
näkyvyys siinä on huono, kun tullaan Paloasemantieltä päätielle.

Sauli Keltamäki

”Iissä on paljon parannettavaa
ihmisten turvallisuudessa,
varsinkin liikenteessä.”

Työttömyyteen
etsittävä ratkaisuja
Työttömyys on Iin omin voimin
vaikeimmin ratkaistavissa oleva
ongelma, jonka vaikutus heijastuu laajalle. Asian hoitamiseksi
on tulevankin valtuuston etsittävä ratkaisuja, jotta voimme taata
hyvinvointia lapsista - vanhuksiin.

Tapani Teppo

komissaarin ja muutti Brysseliin.
Soten valmistelu jäi Suomeen.
Pääministeri oli taas hakusessa. Uusi löytyi selfie-kuvan oikeasta reunasta ja oli nimeltään
Alexander Stubb. Hän oli pääministerinä vuoden verran. Stubb
jakoi asiat pointteihin yksi, kaksi
ja kolme. Sotea ei kuitenkaan
löytynyt niiden kolmen joukosta ja Stubb joutui tekemään tilaa
seuraajalleen.
Keskusta voitti vaalit, ja Juha
Sipilä kokosi uuden hallituksen.
Salkut jaettiin sulle ja mulle ja
tuolle, ja sotemylly pyöräytettiin
uuteen vauhtiin. Kepun Sote oli
ota tai jätä -mallia, sillä muuten
pääministeri uhkasi lähteä koko
puljusta. Kun Sipilä olisi ollut jo
neljäs pääministeri, joka hyppää
keulilta laukalle, niin sovittiin että
maakuntamalli voitti.
Uudistuksen parissa puuhailee nyt jo yhdeksäs hallitus. Jos
Soten valmisteluun käytettyä aikaa verrataan Suomen lähihistoriaan, niin samassa ajassa käytiin
kaksi sotaa, perustettiin yli sata
tuhatta asutustilaa, raivattiin niille
pellot ja pantiin pakettiin. Lapsia
tehtiin sata tuhatta vuodessa ja
kaikille lapsilisät. Hyvin kerettiin.
Mikä tästä Sotesta tekee niin
monimutkaisen, ettei se selvittämällä selviä? Sen tekee valta ja
raha. Sosiaali- ja terveystoimen
uudistuksessa on tarjolla molempia, siinä taistellaan jättipotista.
Valtaa saa se, joka pääsee hallin-

noimaan palvelun järjestämistä,
ja rahaa saa palvelun tarjoaja.
Silloin kun pankit perustavat sairaaloita, niissä hoivataan taseita,
ei potilaita. Piilevää hoivaviettiä ei
pankkiirien päätöksistä löydy.
Nykyinen kolmen porvarin
hallitus markkinoi sosiaali- ja terveystoimen avaamista yksityiselle sektorille ja huutaa yhteen ääneen valinnanvapautta. Ihmiset
voivat valita lääkärinsä ja hoivaajansa ihan itse. Suurten yksityisten palvelutuottajien sanotaan
hoitavan ihmisiä samoilla taksoilla kuin julkinenkin puoli. Kyllä ne
hoitavatkin, mutta vain kättelyn.
Kun potilas on saatu tutkittua,
suurfirma ojentaa kompensaatiolaskun Suomen valtiolle ja ottaa
omansa pois. Voitot katoavat rahamaailman mustaan aukkoon,
loput veroparatiiseihin. Tätä koijausta kutsutaan aggressiiviseksi
verosuunnitteluksi.
Ja kun valtion kassa on kupattu, joudutaan terveyspalveluiden
ja omavastuiden hintoja nostamaan. Vähätuloiset pääsevät valitsemaan syövätkö, vai jättävätkö
kalliit lääkkeet ostamatta. Sitä ilmiötä nimitetään absoluuttiseksi
köyhtymiseksi.
Mutta kiireellä ei Sotea pantu pilalle. Vaikka oikeuskansleri
moittikin lain valmistelijoita liiasta
hätäilystä.

Jussi Piippo

Kunnalla on hyvinvointitehtävä
Vaikka paljon kohuttu SOTEuudistus vie kunnilta tehtäviä
vähemmäksi, jää niitä ihan riittävästi. Yhtenä asiana mainitaan
hyvinvointi. Käsite on laaja ja vaikea määritellä kattavasti. Hyvinvointi on subjektiivinen asia. Joku
voi kokea voivansa hyvin olosuhteissa ja tilassa, joka on toisen
mielestä mahdoton. Hyvinvointiin
kuuluu hyvä sosiaalinen elämä.
Syrjäytynyt kokee harvoin hyvinvointinsa kaksiseksi.
Hyvinvointiin kuuluvat terveyteen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tekijät, muun muassa se, onko työtä ja sen tuomaa
toimeentuloa. Terveyteen ja sosiaalipuoleen liittyvät, hyvinvointiin olennaisesti kuuluvat, toimet
siirtyvät SOTE-uudistuksen astuessa voimaan maakunnan kontolle. Työllisyysasiat jäävät osin
kunnalle. Niihin vaikuttamismahdollisuudet ovat kunnilla kuitenkin rajalliset.
Sen sijaan asukkaittensa fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin
kunta voi vaikuttaa merkittävästi.
Lainsäätäjä lienee tarkoittanut
paljolti tätä asiaa listatessaan
kunnalle jääviä tehtäviä. Tässä
mielessä kuntalaisten hyvinvointi

riippuu kunnan järjestämistä olosuhteista ja palvelutarjonnasta.
Siihen kuuluu se, että kaikilla on
iästä, kunnosta ja asuinpaikasta
riippumatta mahdollisuus harrastaa liikuntaa fyysisen kuntonsa
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kunnan velvollisuus on luoda
olosuhteita tähän. Fyysisen aktivoinnin lisäksi henkinen hyvinvointi on yhtä tärkeä. Joku edistää sitä olemalla ahkera kirjaston
asiakas, käymällä kansalaisopiston piireissä tai erilaisissa tapahtumissa. Nämä asiat kuuluvat
Ii-Instituutti liikelaitokselle, jolle
on oltava kunnan talousarviossa
riittävä rahoitus.
Erittäin suuren osan eri ikäisten
iiläisten hyvinvoinnista hoitavat
vapaaehtoisvoimin toimivat kansalaisjärjestöt. Näitä ovat muun
muassa urheilu- ja nuorisoseurat,
eläkeläisjärjestöt ja muut yhteisöt. Niiden tekemä työ on korvaamatonta. Järjestöissä on yksinäiselle ihmiselle mahdollisuus
olla sosiaalisesti mielekkäässä
toiminnassa samanhenkisten ihmisten seurassa. Kunnan velvollisuus on mahdollistaa järjestöjen
toiminta avustuksin ja luomalla
olosuhteita ja tiloja toimintoja

Fyysisen aktivoinnin lisäksi henkinen hyvinvointi on yhtä tärkeä. Joku edistää sitä
olemalla ahkera kirjaston asiakas, käymällä kansalaisopiston piireissä tai erilaisissa tapahtumissa. Nämä asiat kuuluvat Ii-Instituutti liikelaitokselle, jolle on
oltava kunnan talousarviossa riittävä rahoitus.

Iin ensimmäinen työväentalo, Pohjois-Iin työväentalo (1906), oli lapsuudessani varsinainen hyvinvointikeskus,
jossa harrastettiin kulttuuria: näyteltiin, soitettiin, laulettiin, tanssittiin, urheiltiin ja käytiin katsomassa elokuvia ja
esityksiä.

varten. Vielä 50-60 vuotta sitten
lähes kaikki edellä mainittu hyvinvointitoiminta oli järjestöjen ja
niiden tilojen varassa ilman kunnan panostusta. Aika muuttuu, ja

nyt hoituvat kuntalaisten fyysisen
ja henkisen hyvinvoinnin toiminnat kunnan ja ns. kolmannen sektorin yhteistyöllä. Kuntalaisille on
muistettava antaa mahdollisuus

vaikuttaa heitä koskeviin asioihin
esimerkiksi tulevan monitoimitalon suunnittelussa.

Pertti Huovinen
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Suunnitelmallisuutta liikuntaan
Olen touhunnut liikunnan parissa
ikäni ja ohjaus- ja valmennushommissakin yli 50 vuotta. Sen
vuoksi olen hanakka ottamaan
kantaa liikunta-asioihin kunnan
päättäjänä. Viime vaalien allakin katsoin tärkeäksi ottaa esille liikuntaan liittyviä teemoja.
Kunnassa on toki tärkeämpääkin päätettävää, mutta muistan
eräästä valmentajaseminaarista
vuosien takaa saksalaisen luennoitsijan professori Werner Fritzschin määritelmän, että urheilu
on maailman tärkein sivuasia. Allekirjoitan sen edelleen.
Päättyvä vaalikausi on ollut tämän sivuasian kannalta myönteinen varsinkin verrattuna aiempiin
vuosiin. Neljä vuotta sitten esiin
nostettu liikuntahalliasia on sittenkin otettu vakavasti. Kunnan
talousarviossa on suunnitteluraha ja monitoimihallin nimellä
asetettu suunnittelutoimikunta
on aloittanut työnsä. Uusi valtuusto päässee päättämään asiasta konkreettisesti. Halliasiassa
on kysytty jo urheiluseurojen ja
koulujen tarpeita ja uskon, että
myös kuntalaisten toiveita tullaan
kyselemään. Iso ja euroja vaativa
hanke on saatava palvelemaan
mahdollisimman monia iiläisiä.
Liikunta-asioissakin tulee valmista pikkuhiljaa. Tikkasenharjun
liepeille on avattu uusi hiihtolatu,

ja ensi syksyllä kohenee Illin tilanne. Kesällä valmistuu Valtarin
koulun viereen monitoimiareena,
jonka toivon lisäävän erityisesti
urheiluseuroihin kuulumattomien nuorten liikkumista. Kesällä
alkaa lennellä frisbee-kiekkoja
Illin 18-väyläisellä radalla. Alarantalaiset ovat puuhailleet kylälle
liikuntapaikkoja omin voimin.

Tarvitaan
suunnitelmallisuutta
Hyvä näin, mutta edellä mainitsemani kunnan toiminnat ovat
tulleet sattumanvaraisesti. Mielestäni tulevan valtuustokauden
aikana olisi laadittava kunnan
hyvinvointikertomukseen liittyen
liikuntastrategia, jonka puitteissa suunnitellaan painopisteet,
asetetaan investoinnit tärkeysjärjestykseen, pohditaan rahoitus,
erityisesti kunnan ulkopuolelta.
Tulee myös ottaa huomioon kunnan eri osien ja eri ikäisten tarpeet.
Leikkikenttien ja puistojen
suunnittelussa ollaan jo hyvällä
tiellä, josta voimme ottaa oppia.
Iissä on vireää ja verrattain monipuolista liikuntatoimintaa aktiivisten seurojen ansiosta. Toissa
vuonna voimaan astunut liikuntalaki velvoittaa kuntia osaltaan

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. palkitsi kolme
vuotta sitten iiläisiä ja muualtakin tulevia liikuttavat juoksutapahtumat, Testijuoksusarjan ja Illinjuoksut ”Vuoden liikuttaja -palkinnolla”. Pertti
Huovinen oikealla selin.

luomaan edellytyksiä asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja
hyvinvointia edistävää liikuntaa
eri kohderyhmille. Velvoitteisiin
kuuluu lisäksi seura- ja muun
kansalaistoiminnan tukeminen ja
liikuntapaikkojen rakentaminen
ja ylläpitäminen. Suunnitelmal-

lisuus ja yhteistyö kunnan, seurojen ja myös niihin kuulumattomien kuntalaisten kesken on
tärkeää. Tulevien päättäjien on
hyvä lukaista liikuntalakia.

Pertti Huovinen,
iänikuinen liikuttaja

Yhteistyön
voima

”On ollut sydäntä lämmittävää
huomata, miten ihmiset ovat valmiita
uhraamaan omaa vapaa-aikaansa
auttaakseen. Suuret kiitokset kaikille.”

Piippurockissa on aina ollut hieno tunnelma.

Saimme ystävien kanssa ajatuksen jonkinlaisen festarin järjestämisestä jo vuonna 2012. Pari
vuotta meni tuumaillessa, minkälaista tapahtumaa itse toivoisimme Iihin, ja niin vuonna 2014
ensimmäinen Piippurock näki
päivänvalon.
Heti
suunnitteluvaiheessa
kävi selväksi, että uuden tapahtuman järjestäminen tulisi olemaan haastavaa ennen kaikkea
rahoituksen vuoksi. Toinen suuri
kysymys oli, että mistä saamme
henkilökuntaa tarpeeksi, jot-

ta alue saadaan rakennettua ja
itse tapahtumapäivä pyörimään.
Järjestäjät eivät olleet koskaan
tehneet mitään tämän kaltaista,
joten kyseessä oli hyppy tuntemattomaan.
Piippurock järjestetään, joka
vuosi talkoovoimin. Rakentaminen aloitetaan jo muutamaa päivää ennen tapahtumaa, sillä tekemistä on paljon. Alusta saakka
meillä on ollut pieni ydinporukka
rakentamassa ja järjestämässä,
ja joka vuosi on muutama uusi
kasvo tullut mukaan iloiseen

Rantakestilän tanssilato puhdistuu vauhdilla festivaalia varten. Kärryssä
Johanna Jakku-Hiivala ja aisoissa Minna Korjonen.

joukkoomme. Myös kyläläisiä ilmaantuu vuosittain tapahtumaalueelle
rakentamisvaiheessa
tiedustelemaan, voisivatko he
olla avuksi. Jokainen auttaa siinä
missä pystyy, ja moni on tuonut
ystäviä ja tuttavia talkoisiin. Ilman
tätä ystävien ja tuttavien pyyteetöntä apua tapahtuman järjestäminen olisi mahdotonta. On ollut
sydäntä lämmittävää huomata,
miten ihmiset ovat valmiita uhraamaan omaa vapaa-aikaansa
auttaakseen. Suuret kiitokset kaikille.

Piippurockin
järjestämisellä on pyritty lisäämään kunnan
vetovoimaa, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Joka vuosi opimme
lisää ja pyrimme kehittämään tapahtumaa resurssien puitteissa.
Vaikka järjestäminen on ympärivuotinen ja raskas työ niin henkisesti kuin fyysisestikin, silti se
on samalla palkitsevaa puuhaa.
Mukava kyläyhteisö on tehnyt
tapahtumasta mukavan järjestää,
sillä tapahtumassa on aina ollut
todella hieno tunnelma. Piippurock on vain pieni osoitus siitä,

mitä yhteistyöllä ja solidaarisuudella voidaan saada aikaiseksi.

Johanna Jakku-Hiivala
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Oppilaita palkittiin mitaleilla

Kuva yllä: Pohjois-Iin viitosluokkalaiset tuulettavat. Takarivissä opettaja Anne Kova ja
koulun johtaja Tuomas Ojala.
Kuva oik.: Alarannan kolmosluokkalaiset riemuitsevat palkinnoistaan. Oppilaiden lisäksi
kuvassa opettajat Samuli Hanhisalo ja Kirsi Kalliopuska.

Pohjois-Iin ja Alarannan alakoululaisia palkittiin ”Ei kiusata”
-videokilpailun mitaleilla, rahapalkinnolla ja kunniakirjalla.
Kilpailuun tuli kaikkiaan kolme
videota, jotka kaikki päätettiin palkita. Kilpailuun osallistuivat Poh-

jois-IIn 5- ja Alarannan 3 a- sekä 3
b -luokat.
– Videoissa olivat ihanat pienet käsikirjoitukset, jonkinasteinen
kiusaamistapaus, miten ongelma oli ratkaistu ja siihen puututtu. Tarinat päättyivät onnellisesti ja

kiusaaminen loppui, kilpailun puuhahenkilö Riitta Räinä kuvailee.
Luokat saivat 300 euron rahapalkinnot. Pohjois-Iissä rahat päätettiin käyttää luokkaretkeen, mutta
Alarannalla käyttötarkoitus jätettiin vielä harkintaan.

Kiusaamista vastaan oleva kampanja nimeltä #EiKiu100 käynnistyi viime syksyä. Sen takana ovat
Iin seurakunta, Iin kunta, Ii-instituutti liikelaitos, Iin Nuorisovaltuusto, Iin alueen vanhemmat ry,
Iin Helluntaiseurakunta ja MLL Iin

paikallisyhdistys ry. Kampanjassa on erilaisia kilpailuja ja tapahtumia. (JR) 6.3.

Iin lukion kansainvälinen tiedeleiri

Yllä: Science Cafén paneelikeskustelussa eri alojen asiantuntijat vastasivat opiskelijoiden
muun muassa Iijoen kehittämiseen ja Itämeren luonnon suojeluun liittyviin kysymyksiin.
Kuva: Jukka Ervasti

ASCSN -leiriläiset Rovaniemen vierailulla Joulupukin Pajakylässä. Kuva: Milla Anunti

Iin lukiossa järjestettiin 19.–25.2.2017
kansainvälinen tiedeleiri Atlantic
Salmon Conservation Schools Network (ASCSN), johon osallistui parinkymmenen iiläisen opiskelijan
lisäksi 25 opiskelijaa ja opettajaa
Skotlannista, Ranskasta ja Saksasta. Leiri oli jatkoa marraskuiselle tiedeleirille Skotlannissa. Leiri on EU:n
rahoittama Erasmus+-hanke. Viikon
aikana opimme ympäristönsuojelusta erityisesti Iijoen näkökulmasta.
Leiri alkoi maanantaina juhlavilla avajaisilla, joissa Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava toivotti kaikki
leiriläiset tervetulleeksi. Tilaisuudessa nähtiin musiikkiesitysten lisäksi myös kansanedustaja Hanna

Halmeenpään videotervehdys sekä
Markku Välitalon hieno Finnish
Nature -multimediaesitys. Päivän
ohjelmaan kuului luentojen ja ryhmäytymisaktiviteettien lisäksi myös
perhonsidontaa. Tiistaina ohjelma
jatkui luennolla ja Science Cafe´tapahtumalla, jossa leiriläisillä oli
mahdollisuus haastatella eri alojen
asiantuntijoita. Vierailijat myös pitivät lyhyet esittelyt omista toimialoistaan. Näihin asiantuntijoihin
kuuluivat Essi Keskinen Metsähallituksesta, Panu Orell LUKE:sta, Vesa
Rahikkala ja Riitta Ruonala-Karvonen Voimalohelta, Risto Tolonen
Kalaa Iistä, Timo Yrjänä ELY-keskuksesta, Mirko Laakkonen Iijoki

Otva-hankkeesta, Jyrki Salo Pohjolan Voimasta ja Teijo Liedes Iin Ympäristöyhdistyksestä.
Iltapäivällä
lähdimme Ouluun vierailemaan
Oulun yliopiston eläinmuseossa ja
Linnanmaan ympäristötietotalolla.
Keskiviikkona vierailimme Rovaniemellä Tiedeskeskus Pilkkeessä, Arktikumissa ja Joulupukin
Pajakylässä. Paluumatkalla tutustuimme myös Kemin Lumilinnaan.
Torstaina saimme mahdollisuuden tutustua Raasakan vesivoimalaitokseen ja kalanviljelylaitokseen,
Iin voimaloheen. Iltapäivällä suuntasimme kaikki kunnantalon rantaan pilkille. Tämä suomalaisille
rakas harrastus oli ulkomaalaisille

vieraillemme täysin uusi kokemus,
josta kaikki tykkäsivät. Pari opiskelijaa onnistui jopa saamaan kalaa. Paikalla oli mahdollisuus myös
päästä moottorikelkka-ajelulle ja
suorittaa vesiekologinen tutkimus.
Perjantaina esittelimme leirin aikana tuotetut projektityöt. Kiivastahtinen leiriviikko huipentui illalla
päättäjäisjuhlaan. Siellä leivoimme
karjalanpiirakoita ja söimme illallista yhdessä. Leiriläiset saivat todistukset leirin suorittamisesta.
Paikalle olivat tervetulleita myös
opiskelijoita majoittaneet isäntäperheet.
Leirin ohjelma oli tiivis, ja opimme paljon uusia asioita mm. ympäristönsuojelusta ja kalataloudesta.
Viikkoon mahtui kuitenkin myös
hauskanpitoa ja kävimme yhtenä iltana kaikki yhdessä pelaamassa lasersotaa. Oli myös hauskaa nähdä,
kun vieraat maistelivat ensimmäistä kertaa salmiakkia. Saimme kaikki
paljon uusia ystäviä, joiden kanssa
tulemme pitämään yhteyttä. Viikko
oli antoisa myös vieraillemme, sillä
he pääsivät tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja tavalliseen arkielämään isäntäperheiden kautta.
Seuraavat tiedeleirit järjestetään

Skotlantilainen Robert Fyfe sai kalan pilkkireissulla Iijoella. Iin Kalamiehet ry ja
Iiseudun kelkkailijat ry olivat mukana järjestämässä ikimuistoisen kokemuksen ulkomaisille vierailijoille. Kuva: Jukka Ervasti

Ranskassa ensi syksynä, ja Saksassa keväällä 2018. Molemmille leireille osallistuu Iin lukion opiskelijoita
ja opettajia.

Anna-Maria Pauanne
Iin lukion opiskelija
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Kahdeksanvuotiaat lähtevät matkaan.

Hiihtokisat komeassa talvisäässä

Marko Jussila oli Iin kansallisten hiihtojen kilpailunjohtaja.

Kahdeksanvuotiaat Inka Ryytty (vas.) ja Peppi Poutanen saapuvat maaliin.

Sää helli hiihtokansaa Kansallisissa Iin hiihdoissa sunnuntaina 5.3 Iin Illinsaaressa.
Aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta, pakkasta
oli -15 astetta ja ilma oli tyyni.
– Perinteiselle hiihdolle
tällainen pakkaskeli eli vitikeli on hyvä, kilpailunjohta-

ja Marko Jussila kehui.
Hiihtäjiä oli tänä vuonna
noin 100, ja iältään he olivat
8–65-vuotiaita.
Sarjoja oli 24. Matkat olivat 1-15 kilometriä, ja palkinnoiksi hiihtäjät saivat
pokaaleja
sekä
kunniamainintoja.
Kansallisia Iin hiihto-

ja on hiihdetty Iissä 70-luvulta. Illinsaaren hiihtomaja
ja saaren luonto on havaittu
erinomaisiksi kisapaikoiksi.
– Illinsaaren maasto sopii
hyvin hiihtäjille. Meillä on
etupäässä juniorisarjoja, joille maasto on ihanteellinen,
Jussila kertoi.
Järjestäjänä hiihdoissa oli

Iin Urheilijat.
Tuloksissa mainittu iiläiset hiihtäjät. Kaikki tulokset
löytyvät Iin Urheilijat/hiihtojaosto nettisivuilta. JR
Tuloksia:
M yl 15 km perint. 3. Matias
Tiiro Metsä-Veikot 85 41.54,
4. Antti Harmaala 43.38
M12 3 km 3. Paavo Nieme-

lä 12.59
N14 3 km 3. Hanna Soronen
11.19. 5. Katariina Pyörälä
12.38
M16 5 km 4. Markus Pyörälä 16.36
N16 5 km 5. Niina Holmström 17.35
M18 10 km Teemu Pyörälä
32.59

N45 5 km 1. Jaana Niemelä
16.04
M50 5 km 1. Pekka Kukkula 15.15
M55 5 km Juha Pyörälä Kuivaniemen yritys 17.06
M60 5 km 1. Jorma Aalto
15.55

Jääraveilla pitkä perinne

Vesa Hanhisalo oli mukana järjestämässä Jääraveja.

Jääravit
pidettiin
tänä
vuonna mukavassa puolipilvisessä talvisäässä Illinsuvannolla.
– Toissa vuonna räntää
tuli vaakasuoraan, jääravien
puuhamies Vesa Hanhisalo
muistelee.
Ensimmäiset jääravit olivat 1949. Silloin ne pidettiin Kirkkosuvannolla, mutta

Jääraveihin oli saapunut noin
tuhat hevosurheilun ystävää.

joen virtauksen muututtua
60-luvulla tilaisuus siirrettiin Illinsuvannolle 70-luvulla. Joskus tilaisuus on jäänyt
pitämättä luonnonolosuhteiden takia: Jäällä on ollut vettä tai se on ollut liian ohutta.
Tänä vuonna lunta oli
paljon.
– Radan auraamiseen
meni koko päivä, Hanhisalo toteaa.
Jäätä riitti tänä vuonna.
Järjestäjät mittasivat sen paksuudeksi 60 senttiä koko radan osuudelta.
– Se kantaa jopa rekkauton. Illinsuvannossa jää ulottuu lähes pohjaan, Hanhisalo
tietää.
Jääravit ovat niin kutsuttu harjoitusravitapahtuma.
Siellä ei siis makseta rahapal-

Ponit kiinnostivat nuoria katsojia. Tässä Henna Soininen ohjaa Rinteen Revanssia (vas.) ja Veera Ylipahkala Knuuttilan Herkulesta.

kintoja. Tilaisuuteen osallistui 36 hevosta, ja lähtöjä oli 8.
Paikalla oli myös poneja perheen pienimpien riemastukseksi.
Osallistujia

oli Iin lähiseuduilta: Kemistä, LImingasta, Muhokselta ja Oulusta. Radan pituus
oli 1 000 metriä. Siinä olivat loivat kaarteet ja lyhyet

Taika Rauhio (7v) oli saapunut Jääraveihin. Taustalla juoksee Big Lebowski, jonka ohjaksissa on Matti Soronen.

suorat. Suorat olivat pituudeltaan noin 300 metriä. Ravurit käyttävät normaaleja
ravikärryjä, ilman nastoja tai
muita liukuesteitä.

Paikalla oli noin tuhat hevosurheilun ystävää. Lapset
pääsivät raveihin ilmaiseksi. Tilaisuuden järjesti Rannikon Hevosseura. JR
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Järjestötalo täyttyi laskiaisriehasta
Järjestötalo täyttyi ääriään myöten keskiviikkona
1.3., kun eläkeläisten laskiaisriehaan saapui noin 180
vierasta. Osallistujia oli Iin
lisäksi Oulusta, Pudasjärveltä ja Muhokselta. Ohjelmassa oli kuorolauluja, puheita,
sketsejä, arpajaisia, haitarinsoittoa ja tanssia.
– Kyllä meillä on yleen-

sä juhlissa näin paljon
porukkaa. Järjestämme kahdesti vuodessa vastaavan tilaisuuden. Syksyllä on sitten
römppäjuhla, laskiaisriehan
puuhamies Juhani Siurua sanoo. Hän kertoo, että Iin eläkeläiset ovat virkeää väkeä.
Reissuja tehdään tiuhaan.
Esimerkiksi kesällä matkataan Vuokattiin eläkeläisten

valtakunnallisiin
kesäjuhliin. Sinne Iin eläkeläiset harjoittelevat lauluja, koska he
osallistuvat juhlien suureen
yhteiskuoroon.
–Toukokuussa on Illinsaaressa eläkeläisten yhteistapahtuma.
Syksyllä
vanhusten viikon yhteydessä järjestetään myös iso juhla, Siurua kertoo.

Yleisö viihtyi laskiaisriehassa erinomaisesti. Esimerkiksi sketsit naurattivat koko
yleisöä. Tarjolla oli hernerokkaa, voileipiä, kahvia, pullaa
ja pikkusuolaista.
– Ruokaa riitti kyllä kaikille. En muista, että yhdessäkään tilaisuudessa syötävä
olisi loppunut kesken, Siurua naurahtaa. JR

Juhani Siurua juonsi tilaisuuden.

Järjestötalo täyttyi riehayleisöstä.

Iin eläkeläisten kuoro viihdytti laskiaisriehassa.

Kirjallisuus avautuu lukupiirissä
Iin kirjaston sivuhuoneesta
kuuluu iloinen porina. Sinne on kokoontunut lukupiiri,
jossa vaihdetaan mielipiteitä
kirjallisuudesta. Nyt käsiteltävänä on Pauliina Vanhatalon ”Pitkä valotusaika”, joka
herättää paljon keskustelua.
Teoksen kieltä kehutaan,
ja erityisen maininnan saa

Oulun murre.
Lukupiirit ovat tällä haavaa kohtalaisen tuoreita tapauksia Iissä, sillä tämä on
vasta toinen tänä vuonna.
Ensimmäinen
järjestettiin
helmikuussa. Vastaavia tilaisuuksia järjestettiin takavuosina, mutta viime vuosina
niitä ei ole ollut.

– Nyt lukupiirimme kuuluu Suomi 100 -juhlavuoteen.
Tarkoituksemme on juhlistaa
kotimaista kirjallisuutta, kirjastonjohtaja Minna Halonen
selittää.
Tarkoituksena on tehdä lukupiiristä vakiintunut
kirjaston keskustelutuokio.
Halonen tuumii, että yhtei-

set kirjallisuustuokiot olivat
pitkään pois muodista. Nyt
ihmisillä saattaa olla henkilökohtainen keskusteluporukka, jossa ystävien kanssa
jutellaan kirjoista.
– Oulussakin pyörii kymmeniä lukupiirejä, ja niissä
riittää väkeä, Halonen tietää.
Iin
keskusteluryhmään

valitaan luettavaksi uutta ja
vanhaa kaunokirjallisuutta.
– Haluamme ihmisille matalan kynnyksen osallistua keskusteluun. Ihan
tavallinen kirjallisuuden harrastaja voi tulla juttelemaan
lukukokemuksestaan, Halonen toteaa.
Marssijärjestys tilaisuudessa kulkee niin, että ensin
kirjastonjohtaja pitää lyhyen
esittelyn käsiteltävästä teoksesta, jonka jälkeen kukin
kertoo lukukokemuksestaan.
Keskusteluissa sivutaan kirjan taustaa ja aikaa, johon se
kuuluu. Lisäksi valotetaan
kirjallisuudenlajia,
johon
teos lukeutuu.
Iissä oli keskiviikkona 1.3. kuusi keskustelijaa.

Lukupiiriläiset keskustelevat kirjallisuudesta Iin kirjastossa. Eero Aho,
Pertti Huovinen, Ari Alatossava,
Paula Taskila, Lasse Rasinkangas,
Jussi Kurttila ja Minna Halonen.

Iihin SM-kulta, kaksi hopeaa
ja kolme pronssia
Iihin tuli kulta, kaksi hopeaa ja kolme pronssia hiihtosuunnistuksen
Suomen
mestaruuksia
ratkottaessa
keskipitkällä matkalla 25.2.
Vetelissä ja pitkällä matkalla sekä viesteissä 4. - 5.3. Raahessa.
Tuloksia:
Keskipitkä D-75 3. Anna-Liisa
Hankonen Iisu,
H-65 8. Seppo Keltamäki
JoKu,
H-85 2. Kyösti Jäppinen Iisu.
(Hankonen asuu Rantsilassa ja edustaa Iisua. Iiläinen

Keltamäki edustaa Joutsenon
Kullervoa).
Pitkä matka: H-85 1. Kyösti
Jäppinen Iisu,
H-40 8 Jari Hannuksela
S-2000,
D-45 2. Eija Hannuksela
S-2000,
D-70 8. Anneli Vilppola Iisu,
D-75 3. Anna-Liisa Hankonen
Iisu. (Hannukselat asuvat Iissä ja edustavat keminmaalaista S-2000 seuraa)
Viestit: D-170 3. Anneli Vilppola, Anna-Liisa Hankonen ja
Anne Soramäki Iisu. (KJ)

Minna Halonen on Iin kirjastonjohtaja.

Kuivaniemellä
lukupiiriin
osallistui muutama päivä aikaisemmin 13 henkilöä.
Kirjastossa lukupiiri järjestetään kevään aikana vielä
pari kertaa. Kirjastonjohtaja
arvelee, että tulevaisuudessa
lukupiireihin saattaa osallistua kirjailijoitakin. JR

Iltamaperinnettä elvytetään Oijärvellä

Jaska Mäkynen

Seniori Sauvakävelijät ry:n
yhdessä Seura- ja Viva-lehtien kanssa järjestämä lähes
koko Suomen kattava iltamakiertue rantautuu Oijär-

ven
Nuorisoseurantalolle
la 18.3. Iltamayleisöä viihdyttävät imitaattorit Seppo
Hämäläinen ja Eikka Happonen, joka hallitsee noin
90 lauluääntä Georg Otsista
Esa Pakariseen. Yleisöä tanssittavat vuoden 1994 tangokuningatar Tiina Räsänen ja
vuoden 1991 tangokuningas
Jaska Mäkynen. Tapahtumassa etsitään myös paikkakunnan omaa kylätalenttia.
Iltamat alkaa kello 18 ja päättyy kello 21.
Kiertueen
tavoitteena

on Suomi 100-juhlavuoden
kunniaksi elvyttää monien suomalaisten elämään ja
kohtaloon vaikuttanut 50-luvulla huippuunsa noussut iltamaperinne. Iltamat ovat
todellista kansankulttuuria
ja alku monelle suomalaiselle parisuhteelle.
Iltamakiertueella
kerätään varoja 7.10.2017 Imatran kylpylässä järjestettävää,
valtakunnallisia senioreiden
liikuntapäivää varten. Sen
yhteydessä järjestetään myös
Senioreiden
SM-sauvakä-

Tiina Räsänen

velykisat, omat sarjat miehille ja naisille yli 65v sekä
Tsemppari-sarja vauvasta
vaariin. HT
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Kuivajoki halutaan palauttaa lohijoeksi
Iin kunta

KUULUTUS

Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.
Äänestysalueet, vaalipäivän äänestyspaikat ja
äänestyspaikkojen osoitteet Iin kunnassa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kirkonkylän äänestysalue
Alarannan äänestysalue
Ojakylän äänestysalue
Ylirannan äänestysalue
Pohjois-Iin äänestysalue
Olhavan äänestysalue
Kuivaniemen kirkonkylän
äänestysalue
8. Jokikylän äänestysalue
9. Oijärven äänestysalue

Kirjasto-monitoimitalo Nättepori
Alarannan koulu
Ojakylän koulu
Aseman koulu
Pohjois-Iin koulu
Olhavan koulu

Puistotie 1
Kuokkalantie 14
Härmänkuja 21
Maalismaantie 32
Virkkulantie 27
Hietaniementie 2

Kuivaniemen koulu
Jokikylän liikuntasali
Oijärven vanhustenkoti

Opintie 30
Ylihyryntie 2
Lallintie 9

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00
Ennakkoäänestysaika: keskiviikko 29.3. – tiistai 4.4.2017
Ennakkoäänestyspaikat ja ajankohdat:
Kirjasto-monitoimitalo Nättepori, Puistotie 1, 91100 Ii,
arkisin klo 12.00 -19.00, lauantaina 1.4. sekä sunnuntaina 2.4. klo 10.00 -14.00.
Kuivaniemi-talo, Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi,
arkisin klo 11.00 -17.00, lauantaina 1.4. sekä sunnuntaina 2.4. klo 12.00 - 14.00.
Kauppakeskus Kärkkäinen, Sorosentie 2, 91100 Ii,
arkisin klo 12.00 -20.00, lauantaina 1.4. sekä sunnuntaina 2.4. klo 12.00 -16.00.
Laitos- ja sosiaalihuollon ennakkoäänestyspaikat:
Iin hoiva- ja hoito-osastot sekä Kuivaniemen hoivaosasto–palveluasunnot. Vaalitoimikunta
ilmoittaa ajankohdista laitoksissa erikseen.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse, puh. 050-310 3458 viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16.00. Ilmoituksentekoa varten on
saatavana lomake kunnanviraston yhteispalvelupisteestä.
Äänestäjän on kaikissa äänestysmuodoissa varauduttava esittämään henkilöllisyytensä
vaalitoimitsijalle. Mikäli henkilö ei omista mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on
poliisilta mahdollista hakea maksuton väliaikainen henkilökortti.
Iin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on PL 24, (Jokisuuntie 2), 91101 Ii.
Iissä 7.3.2017
IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Iin Kunnanhallitus päätti 28.2. kokouksessaan esittää valtuustolle, että Ii varaa
Kuivajoen vesiensuojeluun
12 000 euroa tänä vuonna ja
saman summan ensi vuonna. Tavoitteena on parantaa
Kuivajoen vedenlaatua niin,
että se palautuu lohijoeksi.
Tarkoituksena on selvittää
keskeisimmät vesistöä kuormittavat osa-alueet Oijärven
alapuolisella valuma-alueella vesinäyttein ja kartoituksin.
Lisäksi selvitetään lohikalojen ja nahkiaisten kutupaikkojen riittävyys ja niiden
kunto. Myös keskeiset kohteet, joissa kuormitusta halutaan vähentää, selvitetään.

Tarpeet kutupaikkojen kunnostamiseksi tai lisäämiseksi
pyritään löytämään. Selvityksen kokonaishinta on 60
000 euroa. Iin lisäksi siihen
osallistuvat valtio ja Kuivanimen osakaskunta. Selvitys valmistuu ensi vuoden
lopussa.

Ii osallistuu
Liikkuvaan kouluun
Päätettiin osallistua ”Liikkuva koulu” -hankkeeseen tänä
vuonna omarahoituksella,
jonka määrä on 50 000 euroa. Liikkuva koulu on hallituksen kärkihankkeita. Sen
mukaan jokainen peruskouluikäinen liikkuisi vähintään
yhden tunnin päivässä. Ta-

voitteena on, että hankkeen
myötä asioita opittaisiin ajattelemaan uusilla, oppilaita
liikuttavilla tavoilla. Hankkeessa pyritään vähentämään luokassa istumista ja
välitunneilla liikutaan enemmän.
”Liikkuvassa koulussa”
näkyvässä osassa ovat paikalliset urheiluseurat, joiden
kanssa tehdään yhteistyötä.
Rahoitus kattaa opettajien
koulutuksen, välinehankinnat ja liikuntatoiminnan.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus kattaa kustannuksista puolet, joten
hankkeen kokonaiskustannus Iissä on 100 000 euroa. JR

Uusia sähköautoja kunnalle
Iin Kunnanhallitus päätti maanantaina 13.3. kokouksessaan hankkia kunnan
käyttöön kolme Hyndai IONIQ -täyssähköautoa. Autot
hankitaan leasing-sopimuksella, joka maksaa kahdessa vuodessa 46 678 euroa.
Iin kunnalla on ennestään
käytössä neljä täyssähköautoa, joista kolmen leasingsopimus on päättymässä tänä
keväänä. Kunnan tavoitteena on vähentää päästöjä 80
prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitetta tukee olemassa
olevien sähköautojen vaihtaminen uudempiin malleihin.
Hyndai-autoihin päädyttiin
niiden pitkän toimintasäteen
ja pitkän takuuajan vuoksi.
Uusien täyssähköautojen
toimintasäde 280 kilometriä on merkittävästi parempi kuin nyt käytössä olevien,
joilla on ajettu vuodessa noin
50 000 kilometriä. Sähköautoista saatu käyttäjäpalaute
on ollut monipuolista. Autot
koetaan helpoksi ajaa ja ne
ovat myös riittävän tehokkaita, eivätkä jää jalkoihin

liikenteessä. Lisäksi autojen
lataus onnistuu tarvittaessa
myös tavallisen lämpöpaikkatolpan pistokkeesta. Lyhyiden välimatkojen ajoihin
sähköautot ovat koettu hyviksi. Haasteina on koettu toimintasäde ja erityisesti
talviolosuhteiden vaikutus
siihen.

Karhuun
suunnitellaan siltaa
Karhun tiekunta on selvittämässä kiinteän tieyhteyden rakentamista saareen.
Tiekunta on tiedustellut
Iin kunnan ja Iin seurakunnan osallistumista tieyhteyden kustannuksiin ja sillan
rakentamiskustannuksiin.
Päätettiin käynnistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos Karhun alueelle
tavoitteena kehittää saaren
keskiosalle uutta asuinaluetta. Samalla kunnanhallitus
päätti esittää valtuustolle,
että kunta osallistuu Karhun sillan rakentamiskustannuksiin 170.000 euron
määrärahalla. Sillan koko-

naiskustannusarvio on 270
000 euroa.
Saaren ranta-alueet ovat
lomarakennusalueita ja saaren länsiosa virkistysaluetta, jossa on suojeluarvoa.
Saaren keskiosa kuuluu Iin
keskustaajaman
osayleiskaavan alueeseen, ja se on
merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Saaren keskiosan alueet omistaa pääosin
Iin seurakunta. Iin kunnan
maanomistus saaressa on vähäistä.

Haminan koulun
kalusteisiin rahoja
Haminan koulun kalustohankintoihin osoitettiin 300
000 euroa. Koulun rakentamiseen ja peruskorjaukseen
on tälle vuodelle varattu 4
050 000 euron määräraha.
Kouluun on tarkoitus hankkia uudet kalusteet. Lisäksi
on tarkoitus hankkia tarvittavia laitteita käsityötiloihin
ja opetusluokkiin. Lisäksi
luokkiin tarvitaan av-laitteita. Kalustehankinta on parhaillaan kilpailutuksessa. JR

Keskustelutilaisuus oman biokaasulaitoksen rakentamisesta
Iin Micropoliksessa järjestetään keskiviikkona 22.3.
avoin yleisötilaisuus oman
biokaasulaitoksen rakentamisesta. Lähtökohtana ovat
olemassa oleviin lantasiiloihin rakennettavat pienlaitokset.
Käytännönläheistä
lisätietoa saadaan mm. kustannuksista ja paljonko laitoksesta voi saada energiaa.
Tilaisuudessa tuodaan esille myös yhteistyön mahdollisuuksia
maatilojen,
pienyritysten ja kylän kesken.
Asiantuntijana on DI
Timo Heusala Elbio ky:stä.
Hän on suunnitellut useita
biokaasulaitoksia, jotka maatilat ovat toteuttaneet omana
työnään. Samalle päivälle on
mahdollisuus varata myös

muutama Elbio ky:n tilakohtainen neuvonta. Mukana on
myös asiantuntijoita, joilta
saa tietoja esimerkiksi rahoitusmuodoista ja tuista. Tilaisuuden järjestävät ProAgria
Oulun ja maa- ja kotitalousnaisten Oulun Seudun Biotalous Leader- ja YritysAgro-,
Micropoliksen Maavälke- ja
OAMK:n Myssy –hankkeet.

Energiaa ja lannoitetta
Biokaasua muodostuu erilaisten mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta
hapettomissa olosuhteissa.
Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä
lannoitekäyttöön soveltuvaa
orgaanista mädätysjäännös-

tä. Raaka-aineeksi sopivat
mm. lanta, biojätteet, vihermassa kuten heinä tai muu
eloperäinen aines. Biokaasua hyödynnetään lämmönja sähköntuotannossa ja siitä
voidaan jalostaa ajoneuvojen
polttoainetta.
Suomeen onkin noussut ja
nousemassa useita isoja biokaasulaitoksia kaatopaikkojen yhteyteen. Usein ne ovat
valtion omistaman Gasumin
hankkeita. Suomeen on kaavailtu myös biokaasuautojen
huomattavaa
lisääntymistä lähivuosikymmeninä. Ouluunkin ollaan avaamassa
biokaasun tankkauspistettä mahdollisesti jo ensi syksynä. Biokaasuliikennöinnin
vuoksi koko autoa ei tarvitse

vaihtaa, vaan edullisen lisälaitteen asentamisen jälkeen
voidaan ajaa sekä biokaasulla että muulla polttoaineella.
Biokaasukäyttöiset
työkoneet ja traktorit ovat myös
tulevaisuuden suunnitelmissa ja niitäkin on Suomessa
jo kokeiltu. Samaan aikaan
myös
maatilakokoluokan
laitoksiin on herännyt kiinnostus ja hankkeita on jo
noussut käyntiin.

Yritysten ja maatilojen
energiayhteistyö
Timo Heusala kertoo yleisötilaisuudessa kokemuksistaan biokaasun tuottamisesta
käytännössä. Esille tulevat
erilaisten maatilakokoluokan laitosten rakentamisen

toteutusvaihtoehdot ja hintavertailut. Heusala kertoo
myös käytännön esimerkkejä rakentamisesta.
Useimmiten
biokaasulaitos tuottaa energiaa yli
oman tarpeen. Sen vuoksi
on järkevää miettiä, löytyykö yhteistyömahdollisuuksia pienyritysten, maatilojen
ja kylien kesken. Yhteistyötä voidaan suunnitella sekä
tuotetusta energiasta, laitoksen raaka-aineena käytettävien biomassojen eli
syötteiden osalta sekä mahdollisen muun liiketoiminnan
osalta.
Esimerkiksi
laitoksen rakentaminen voitaisiin tehdä yhdessä paikallisen maatilan, koneyrityksen
tai metallipajan kanssa.

Energian
jatkokäyttöä voisi suunnitella yhdessä esimerkiksi tilojen
lämmitykseen, erilaiseen kuivaustoimintaan, raudan karkaisuun, kasvihuoneisiin tai
ostosähkön korvaamiseen.
Järjestäjien
puheenvuorot kertovatkin biotalouden
suuntaviivoista ja alueellisesta sekä yritystoiminnan
yhteistyöstä.

Taimi Mahosenaho
Oulun Seudun BiotalousLeader,
ProAgria Oulu ja
maa- ja kotitalousnaiset
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Yhdistykset toimivat on kympin
palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa
+ alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi

Keskustan Jakkukylän py:n
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Viihdettä & villiä menoa

sääntömääräinen kevätkokous

Yhdistykset toimivat

La 18.3. klo 18 - 21
Oijärven Sampolassa,
Ojalantie 12, 95160 Oijärvi

Tervetu a
sankoin joulo
koin!!!

to 23.3. klo 18.00
Jakun koululla.

Kuivaniemen NS
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Bingo
Ma 20.3. klo 18.
400 € pr 50... 400 € mp...
2 x 100 €... 5 x 50 €... ym.

Tervetuloa!

Esiintyvät
tangokuningas Jaska
Mä
tangokuningatar Tiina kynen ja
Räsänen

KOKO PERHEEN
ULKOILU- ja HIIHTOTAPAHTUMA
perjantaina 17. maaliskuuta
Kuivaniemen aseman urheilukentällä

Lapsille maksutonta poroajelua jo klo 16.00 alkaen. Tervetulo
a!
Hiihtojen ilmoittautumiset klo 17.30 alkaen. Sarjat 0-12 v.
Kaikki hiihtäjät palkitaan!
Nuotiopaikka makkaranpaistoon, omat makkarat mukaan.
Kuivaniemen Yrittäjät tarjoaa munkkikahvit kaikille!

Tiina Räsänen

Happonen &
Imitaattorit Eino
n
ne
läi
mä
Hä
o
Sepp

Kylätalen
ttia etsitä
än.
Vastauks
et
viihdenys
a@gmail.c
om
Pääsymaksu 17 €

Eino Happonen

nomat
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kello 10-12.
Miksi lääkärit ja hoitajat
ovat chatissa, hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen?
-Organisaatiomme haluaa
tarjota kuntalaisille erilaisia
ns. matalan kynnyksen asiointimahdollisuuksia ja tämä
palvelumuoto on yksi sellainen. Chat-palvelu mahdollistaa ajanvarauksettoman
terveysneuvonnan ja terveydenhuollon palveluohjauksen.
Tulevaisuudessa lääkärin
ja hoitajan potilaan kanssa
käymät kohtaamiset hoidetaan Väisäsen mukaan yhä
useammin virtuaalisesti:
-Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi videopuhelua tai chat-yhteyttä
potilaan ja ammattilaisen
välillä. Chat toimintona tuo
myös ammattilaisille uudenlaisen tavan tuottaa palveluita kuntalaisille.
Lääkäri- ja hoitaja-chateissa voi kysyä yleisiä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä
kysymyksiä.
-Asiantuntijaneuvojat antavat vinkkejä terveyden
edistämisestä ja sairauksi-

en ennaltaehkäisystä, sekä
opastavat
ajankohtaisissa
terveydellisissä kysymyksissä, kertoo vs. terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen.
Hän muistuttaa, että henkilökohtaisia tietoja ei chatissa voi jakaa:
-Esimerkiksi
laboratorio-vastausten
kysymisen
tai reseptien uusimisen oikea paikka on Oulunkaaren
Omahoitopalvelu. Varsinaista sairaudenhoitoa palvelu ei myöskään tarjoa, vaan
neuvonta tapahtuu yleisellä
tasolla. Chateissa annetaan
neuvontaa myös yleisesti Oulunkaaren tarjoamista
terveyden- ja sairaanhoidon
palveluista.
Matalan kynnyksen chatpalvelu on osa Oulunkaaren
strategian mukaista toimintaa, jossa lähipalvelut voivat
olla myös digitaalisia palveluita.
Kaikki Oulunkaaren tarjoamat chat-palvelut ajankohtineen löytyvät nettisivuilta
Ajankohtaista-osiosta.

Iltamat/tanssit jatkuvat karaoketansseina klo 02 saakka.
Yleiset pilkkikilpailut
Iin Särkijärvellä

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja
Jyri-Jussi Rekinen
info@iinlehti.fi
Toimitus, ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Kajaani

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
3 p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

ista
Suuremmsista
ilmoituk ous
kysy tarj

Hinnat:
Etusivu
1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

1.4.2017 klo 11.00 - 15.00

Sarjat: miehet, naiset, miesveteraanit yli 60v,
naisveteraanit yli 60 v, nuoret alle 16v,
nuoret alle 12 v. Nuorten sarjoissa on lyhennetyt
kilpailuajat. Siirtymäaika 30 min + 45 min.
HOX: Ilmoittautuminen alkaa klo 09.30.
Veteraanisarjoissa akkukairan käyttö sallittu
Osallistumismaksu nuoret 12 v. 2,00 €,
muissa sarjoissa 10,00 €.
Rahapalkinnot, jaetaan ulos 70 % lipputuloista ja tavarapalja
Puffetti a! kintoja. Nuoret 12 v. sarjassa palkitaan kaikki osallistujat
arvonta tavarapalkinnolla. Osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkinto.
Järj. Särkijärven osakaskunta ry

Itsensä brändäys
työnhaussa – koulutus
Koulutuksen sisältö johdattelee vastaamaan seuraaviin
kysymyksiin:
Mitä haluan ja missä olen hyvä?
Miten kasvatan ja hyödynnän verkostoja?
Miten kerron osaamisestani?
TyöTakomo-hankkeen työttömille järjestämä koulutus
toteutetaan Skype-luentona (4x1,5 tuntia):
to 30.3., to 6.4., ke 12.4. ja to 27.4.
Hakeudu hankkeen asiakkaaksi ja koulutukseen:
harri.ojanpera@oulunkaari.com, 040 657 1113

Oulunkaari tiedotus

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti Jakelu: 4500 kpl, taloudet Iin alueella
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko. Seuraava lehti ilmestyy ke 29.3.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 23.3.2017
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta
tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista
toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.

Kuntavaaleista on tarjoushinnat!
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Hinta sisältää alv. 10%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja kysy tarjousta ilmoittelusta.

Seppo Hämäläinen

seura.fi/iltamat

Chatissa neuvontaa myös
terveyteen liittyvissä asioissa
Chat-palvelut ovat yleistyneet yritysten ja myös julkisten toimijoiden nettisivuilla.
Chatin kautta asiakkaat ja
kuntalaiset voivat keskustella reaaliaikaisesti asiantuntijoiden kanssa. Oulunkaarella
on noin vuoden verran ollut
käytössä chat-palvelu. Nyt
palveluvalikkoon
lisätään
hoitaja- ja lääkäri-chatit.
Kun kuntalainen menee
Oulunkaaren nettisivuille,
chat-ikkuna aukeaa sivun
oikeaan alareunaan asiakaspalvelijan ollessa kirjautuneena sisään. Käytössä on
erilaisia teema-chatteja, esimerkiksi päihdetyöhön tai
neuvolapalveluihin liittyen.
Chat mahdollistaa matalan
kynnyksen yhteydenotot sosiaali- ja terveyspalveluihin,
auttaa oikeaan palveluun ohjautumisessa ja helpottaa tiedon saantia.
Maaliskuun alusta Oulunkaari on ottanut käyttöön
terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvät chatit, joiden vastaajina toimivat lääkärit ja
hoitajat. Lääkäri-chat on perjantaisin kello 14-15 ja hoitaja-chat tiistaisin ja torstaisin

Jaska Mäkynen

www.rakennerahastot.fi
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Grillituo

Ikosen

Tervetuloa!

Grillikahvio
Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Avoinna: Ke 15-22, pe 15-04, la 15-04, su 12-22

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut
kauttamme.
nomat
Myös valokuvauspalvelut.

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

www.vkkmedia.fi

TILAISUUS ON
MAKSUTON –
ILMOITTAUDU
MUKAAN!

nro5/2017

Energiaa ja elinvoimaa
pienbiokaasulaitoksista
Tule kuulemaan kokeneen asiantuntijan käytännön neuvot:
• Miten oma biokaasulaitos rakennetaan, mitä se maksaa ja
paljonko siitä voi saada energiaa?
• Lähtökohtana olemassa oleviin lantasiiloihin rakennettavat
pienlaitokset
• Maatilojen, pienyritysten ja kylän yhteistyön mahdollisuudet
ke 22.3. klo 11.30–14.30 Ii, Micropolis, Piisilta 1
• Kahvitarjoilu
• Luonnoitsijoina järjestävät tahot ja DI Timo Heusala,
Elbio Ky. Hän on suunnitellut useita biokaasulaitoksia, jotka
maatilat ovat toteuttaneet omana työnään.
Varaa aika myös tila- ja yrityskohtaiseen neuvontaan:
noin neljä maksutonta konsultointia ilmoittautumisjärjestyksessä. Ota maatilan asemapiirustukset mukaan.
Ennakkoilmoittautumiset ja aikavaraukset viimeistään
pe 17.3.: www.proagriaoulu.fi > Koulutukset tai
satu.nissinaho @proagria.fi, 043 825 5252.
Järjestäjät: Oulun Seudun Biotalous Leader, Maavälke,
Myssy, ja YritysAgro -hankkeet

ETSITKÖ TEKEMISTÄ, JOLLA ON MERKITYSTÄ?
JA JOKA TUOTTAA HYVÄÄ MIELTÄ ITSELLE JA TOISILLE?
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Tule muk
YSTÄVÄTOIMINNAN LYHYTKURSSI 25.3.2017, Ii
Ystävätoiminnan kurssin käytyäsi sinun on mahdollista toimia Punaisen Ristin vapaaehtoisena ystä-vänä. Perehdytämme ja tuemme sinua tehtävässäsi. Punaisen Ristin
ystävätoiminnan kautta voit toimia esimerkiksi:
• ikäihmisen ystävänä
• maahanmuuttajan ystävänä
• mielenterveyskuntoutujan ystävänä
• vammaisen ystävänä
• nuoren ystävänä
• ystävärenkaassa
• ikäihmisten virkistystoiminnassa
• vapaaehtoisena sairaalassa tai palvelutalossa
Paikka: Pointti (Haminantie 6)
Aika: 25.3.2017 klo. 10.00-14.00
Hinta: maksuton
Kurssin sisältö:
• Suomen Punainen Risti ja ystävätoiminta
• Itsetuntemus, vuorovaikutus ja kohtaaminen
• Vapaaehtoisena jaksaminen
Ilmoittautuminen:
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaihin 16.3. mennessä tekstiviestillä numeroon 040 8348 741. Ilmoitathan samalla mahdollisen ruokavaliosi kahvitarjoilua
varten.
Kouluttajana toimii Punaisen Ristin sosiaalipalvelusuunnittelija Pauliina Rasinkangas

Anna aikaasi – tule mukaan ystävätoimintaan!

Tutustu Keskustan
kuntavaaliehdokkaisiin Iissä!
Maaliskuun tapahtumia:
Lauantaina 18.3. klo 10
Keskustan teltta Iin Lumivalakioilla,
Rantakestilässä
Lauantaina 25.3.
Iin Keskustan
ehdokkaiden
makkara- ja mehutarjoilu
numerot:
-Iissä S-marketilla klo 11-13
38-71
-Kuivaniemen Sale klo 14-16
Keskustan vaalilehti julk aistaan
IiSanomien välissä 29.3.2 017

Seuraa ilmoitteluamme facebookissa Iin Keskusta
–ryhmässä tai verkkosivuillamme www.iinkeskusta.fi
Keskustele, osallistu ja vaikuta
www.huolenpitoa.fi ja #huolenpitoa #suomikuntoon

