
Turvallinen tulevaisuus tehdään nyt!

Vasemmistoliiton Iin osasto ry. on, kuten ni-
mestäkin 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 valtuusto-
ryhmä, jonka taustatukena yhdistys toimii.

Vaikka olemme poliittisen puolueen nimen alla 
toimiva yhdistys, on riveissämme useita puolu-
eeseen sitoutumattomia aktiiveja. Toimintamme 
keskeisenä periaatteena ja tavoitteena onkin 
avoimuus ja läpinäkyvä päätöksenteko. 

Onhan se, että kukin on lähtenyt Vasemmisto-
liiton listalle, merkki siitä, että Vasemmistoliiton 
tavoitteet politiikassa ovat hänelle tärkeitä. Kai-
kissa kysymyksissä ei kuitenkaan voi saavuttaa 
yksimielisyyttä ja erilaisten näkemysten esittä-
minen ja joskus törmääminenkin on politiikan 
suuri rikkaus.

Vasemmistoliiton Iin osaston vap-
putilaisuus vietettiin aurinkoisessa 
säässä. Toivottavasti tänä vuonna 
vappua vietetään yhtä aurinkoisis-
sa merkeissä...

Vasemmisto aktiivisella otteella kuntavaaleissa
Vasemmistoliiton Iin osasto on teh-
nyt määrätietoisesti töitä Iin kunnal-
lispolitiikassa toiseksi suurimpana 
puolueena. Kuntavaaleihin on ni-
mettynä 17 ehdokasta. Vaalityöryh-
mä on kokoontunut viime kuukausi-
en ajan säännöllisesti järjestötalolla 
suunnittelemaan vaalityötä ja pohti-
maan Iin kunnan luottamushenkilöi-
nä tehtävää työtä. Helmikuussa vaa-
lityöryhmän kokouksessa oli koolla 
työryhmän jäseniä ja ehdokkaita: 
Marja-Leena Liimatta, Sauli Kelta-
mäki, Mika Hast, Martti Kaarre, Aini 
Autio, Pertti Huovinen, Teijo Liedes, 
Tauno Kivelä, Maria-Liisa Halonen ja 
Leena Tiiro.

Vaalilehti
Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.-4.4.2017.

http://kuntavaalit.vasemmisto.fi/

VaseMMIsTolIIToN IIN

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.

IIn VaSEmmISTOLIITOn VaaLITILaISuuKSIa. 
KunTaVaaLIEHdOKKaITa paIKaLLa.

Tervetuloa!

Katja Hänninen
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Muista äänestää:
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otsikon kysymystä varmaan 
miettii moni. Vastaan siihen kat-
sauksella menneeseen, nykyi-
seen ja tulevaan.

Vasemmistoliiton edusta-
jat ovat toimineet valtuustossa, 
hallituksessa ja muissa toimieli-
missä vastuullisesti ja pyrkineet 
luomaan Iihin neuvottelukulttuu-
ria, jossa kaikkia osapuolia kuun-
nellaan ja jossa haetaan ratkai-
sua yhdessä vaikeisiinkin asioihin. 
Tämä ei tarkoita sitä, että annet-
taisiin periksi kaikissa asioissa, 
vaan sitä, että ymmärretään pit-
käjänteisen työn merkitys: pääs-
täkseen tavoitteeseen on pystyt-
tävä luomaan kompromisseja ja 
annettava kaikille mahdollisuus 
esittää näkemyksensä. Näin kes-
kustelun 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 toi-
mia juuri tällä tavalla.

Meidän toimintatapamme 
juontaa juurensa perusperiaat-
teesta, että emme tee valtuutet-
tuja sitovia ryhmäpäätöksiä, vaan 
luotamme siihen, että omassa 
ryhmässä käytyjen keskustelu-
jen ja Vasemmistoliiton Iin osas-
ton kanssa käydyn vuoropuhe-

Miksi iiläisten kannattaa äänestää 
Vasemmistoliiton ehdokkaita?

lun sekä oman ajattelun kautta 
jokaiselle syntyy ymmärrys siitä, 
mitä hän on päättämässä. Tämä 
on näkynyt siinä, että ryhmäm-
me ei ole aina ollut yksimielinen 
kunnanvaltuustossa. Kuitenkin 
kaikilla, jotka ovat ehdokkaaksi 
asettuneet, on suurin piirtein yh-
tenäinen ideologia ajatusmaail-
mansa taustalla. siis emme ole 
hajanainen joukko, jonka pää-
tökset poukkoilevat suuntaan ja 
toiseen, vaan haluamme tehdä 
pitkäjänteistä työtä iiläisten par-
haaksi. 

olemme pienen ihmisen asi-
alla. Pienen ihmisen etu toteutuu 
parhaiten, kun kunnassa kaikki 
voivat hyvin ja meillä on kaikille, 
niin ihmisille, yrityksille, yhteisöil-
le kuin kunnan henkilöstölle tilaa 
toteuttaa unelmiaan.

Tulevan kauden tavoitteita 
meillä on paljon. 

1. Haluamme, että maakun-
tauudistuksesta huolimatta lä-
hipalvelut säilyvät kunnassa ja 
kunta voi tuottaa maakunnalle 
tukipalveluja.

2. Päivähoito ja esiopetus pi-
tää mahdollistaa kaikille perheil-
le, tulotasosta riippumatta. 

3. Kaavoituksen ja maankäy-
tön suunnittelun ja ympäristön-
hoidon avulla kuntalaisten asuin-

ympäristö pitää saada entistä 
turvallisemmaksi ja viihtyisäm-
mäksi ja kuntaan uusia asukkai-
ta. Haluamme, että kuntalaiset 
voivat osallistua jo valmisteluvai-
heessa näihin prosesseihin.

4. Vähähiilisyyttä ja päästöt-
tömyyttä pitää tavoitella edel-
leen. Myös digiagendan tekemi-
nen on tärkeää.

5. Koulu- ja liikuntapaikka-
investointiohjelma pitää saattaa 
loppuun. Paljon puhutun liikunta-
hallin saaminen kuntaan on tär-
keä investointikohde, mutta siinä 
tarvitaan huolellista suunnittelua 
ja kestävän kulurakenteen las-
kemista. Täytyy siis huolellisesti 
ennakoida käyttökulut ja niiden 
maksajat.

6. Viemäröintiä pitää jatkaa 
asemakylälle jokivarren molem-
min puolin säännöstelypadolla 
saakka. 

7. Hallitulla väestönkasvulla 
velkataakka hoidetaan hallitus-
ti. Investointien jälkeen tarvitaan 
hengähdysaikaa, jotta kunnan ta-
lous voi jatkua kestävänä.

8. Kunta voi rajallisesti tukea 

paikallista yritystoimintaa, mutta 
kunnan tulee olla aktiivinen. Ha-
luamme kuntaan monipuolista 
yritystoimintaa ja kehittyvää elin-
keinoelämää. se tukee kunnan-
kin taloutta kestävästi.

9. Vasemmistoliiton mie-
lestä kunnan tulee investoida 
tulevaisuudessa järkevään ja 
ympäristön kannalta kestävään 
maankäytön suunnitteluun ja 
kaavoitukseen sekä peruspalve-
lujen, kuten koulujen ja päiväko-
tien, tilojen saneeraamiseen ja 
rakentamiseen. Väestön ikään-
tyminen 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 market-
tien ympäristön saamiseksi viih-
tyisämmäksi ja näyttävämmäksi 
sekä liikenteen saamiseksi su-
juvammaksi. Molemmissa taa-
jamissa tarvitaan kattavaa yleis-
suunnittelua, jolla ohjataan 
rakentamista yhtenäisemmän 
kyläilmeen aikaansaamiseksi.

Keskeistä on saada taajamat 
niin viihtyisiksi, että ihmiset liikkui-
sivat ja oleskelisivat siellä ja sitä 
myötä syntyisi kysyntää paikalli-
sille yrityksille ns. kivijalkaliikkeille.

11. Keskustojen pitäisi mah-
dollistaa hyvät kevyenliikenteen 
ja joukkoliikenteen yhteydet, se 
edistäisi myös kunnan tavoitteita 
vähähiilisyyteen.

Lisääkin tavoitteita olisi, mutta 
kaikkea ei tähän tilaan voi saa-
da mahtumaan.

Kaiken kaikkiaan uskomme 
siis, että olemme tehneet oikean-
laista työtä ja saaneet paljon hy-
vää aikaan. Haluamme jatkaa täl-
lä tiellä ja nyt teillä, äänestäjät, on 
mahdollisuus antaa työllemme 
tukenne. Meillä on mukana koke-
neita ja uusia ehdokkaita. anta-
kaa heille mahdollisuus. Mottoni 
on: Järkevät ihmiset päätyvät lo-
pulta järkeviin ratkaisuihin!

Teijo Liedes

Minä olen sitä mieltä, että luonto 
on ihmiselle tärkeä. luonnosta 
saamme hyötyä marjastamal-
la, virkistystä vaeltamalla, kau-
neuskokemuksia pysähtymällä 
ja luonto tarjoaa meille kaiken 
tämän pyyteettömästi. Mitä me 
puolestamme tarjoamme luon-

Luonto on tärkeä!

nolle? Pidämmekö riittävästi 
huolta luonnosta?

Myös ikääntyvä ihminen kai-
paa luontoon.  Meidän tulisikin 
tarjota vanhuksillekin mahdol-
lisuus päästä nauttimaan luon-
nosta järjestämällä esteettömiä 
reittejä ja esimerkiksi makka-

ranpaistopaikkoja lähiluontoon. 
on tärkeää, että vaikka olisikin jo 
huonokuntoinen ja hoivapalve-
lujen 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

-Kaikkien ihmisten pitäsi päästä nautti-
maan luonnosta - ikään ja kuntoon kat-
somatta, sanoo Marja-Leena Liimatta 
joka harrastaa luonnossa liikkumisen 
lisäksi valokuvausta.

”Myös ikääntyvä 

ihminen kaipaa 

luontoon!”

Mottoni on: Järkevät 
ihmiset päätyvät lopulta 

järkeviin ratkaisuihin! 
(Teijo Liedes)
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Kunnallisvaalit ovat lähellä, mut-
ta monet miettivät, äänestääkö 
vai ei. Puolueet ja ehdokkaat ovat 
hakusessa, ja sopivia etsitään 
vaalikoneiden sivuilta. Työväen-
liikkeen veteraani eevi Viinamäki 
ei hapuile epätietoisuudessa, hän 
tietää keitä äänestää ja miksi.  

eevi syntyi 1928, ja hänen kou-
luaikanaan elettiin suomessa 
oikeistolaista aikaa. Kiihkoisän-
maallinen uho oli vahva ja va-
semmistolaisten perheiden lap-
sia 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 ohjel-
maryhmään, joka esitti kisällilau-
luja Iissä ja kauempanakin.

Naimisiin eevi Viinamäki meni 
1950, ja perheeseen syntyi viisi 
lasta. Tienestiäkin tarvittiin ja eevi 
oli uitossa ”venemiehenä” kolme 
kesää. lapsenlikkana oli suku-
laistyttö.

eevi on ollut aina yhteiskun-
nallisesti aktiivinen. Kunnanval-
tuutettuna hän oli kaksi kautta ja 
sosiaalilautakunnassa 24 vuotta. 
siellä hän aloitti vuonna 1965; 
toimi ensiksi jäsenenä, sitten 
lautakunnan puheenjohtajana. 
Käsiteltäviä asioita ei juuri val-

Eevi on äänestänyt 67 vuoden 
ajan joka vaaleissa

misteltu etukäteen, joten niitä 
vatkattiin kokouksissa pitkään ja 
perusteellisesti. Kokoukset alkoi-
vat aamuyhdeksältä ja saattoivat 
päättyä iltakuudelta. eevin aloit-
taessa luottamustoimensa oli hä-
nen nuorin lapsensa vain kolmen 
kuukauden ikäinen. Pitkät koko-
ukset eivät olleet helppoja äidille 
eivätkä lapselle. eevi naurahte-
leekin nyt, että puheenjohtajaksi 
tultuaan hän päätti ensimmäise-
nä asianaan kokouksien lyhentä-
misestä.

Vanhainkodista rakentamispäätös 
sosiaalilautakunnassa käsiteltä-
vät asiat olivat vaikeita, ne tulivat 
mukaan kotiin ja vapaa-ajalle. 
Vaikeimpia päätöksiä olivat las-
ten huostaanotot. Päättäjien 
asennekaan ei aina ollut kohdil-
laan. 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 esitte-
lemään hanketta kunnanvaltuus-
tolle ja sanoi vanhuksista, että 
”mihinkäs nämä sitten pannaan?” 
Valtuusto päätti, että sosiaalilau-
takunnan esittämä hanke toteu-
tetaan.

Vanhoilla työväenliikkeen ih-
misillä ei ollut monestikaan ti-
laisuutta käydä koulua ja saada 

oppia. siitä huolimatta monet 
heistä nousivat lahjakkuudellaan 
päätään pidemmiksi kanssaihmi-
siään. Näin myöskin eevi. luotta-
mustoimiensa ohella hän avusti 
kanssaihmisiä heidän ongelmis-
saan, täytti heidän veroilmoituk-
siaan ja otti selvää asioihin liitty-
vistä lakipykälistä.

Kun elää pitkän ja aktiivisen 
elämän, saa asioihin näkemys-
tä. eevi Viinamäki muistaa hyvin 
1930-luvun ja miten silloin liet-
sottiin vihaa ryssää vastaan, vai-
nottiin työväenliikkeen ihmisiä ja 
kiihkoiltiin suur-suomesta. eevin 
mielestä on pelottavaa, että il-
mapiiri suomessa alkaa nykyään 
olla samanlainen kuin silloin. Nyt 
huudetaan Natoon liittymises-
tä ja syytetään kaikesta Venäjää. 
siitä ei hyvää seuraa, sanoo eevi. 
”sota-aika oli semmoista aikaa, 
ettei sitä tarvitsisi enää tulla.”

eevi Viinamäki äänesti ensim-
mäisen kerran vuonna 1950 ja on 
äänestänyt sen jälkeen kaikissa 
vaaleissa. Yhtään kertaa ei ole 
jäänyt väliin. eevi tietää yhteis-
kunnallisten asioiden syyt ja seu-
raukset ja äänestämisen vaiku-
tukset. Hänellä on ollut tilaisuus 
oppia.

Jussi Piippo

88-vuotias Eevi Viinamäki tietää 
yhteiskunnallisten asioiden syyt ja 
seuraukset ja äänestämisen vaiku-
tukset.

Kuntavaalit su 9.4. Ennakkoäänestys 29.3-4.4.

Johtokunta

Käytä äänioikeuttasi 
kuntavaaleissa!
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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

Kustantaja: 
Iin Vasemmisto

Vastaava toimittaja: 
Teijo Liedes

Lehtitoimikunta: 
Marja-Leena Liimatta, 
Teijo Liedes, Pertti Huovinen, 
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Viemäröinti Iin 
Asemakylälle ja Ylirannalle

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 rauhalli-
silta, eikä mieltä juuri kuohuta. 

opetus- ja varhaiskasvatus-
puolella tämä kausi on päätty-
mässä aika hienosti. Isoja, hyviä 
muutoksia on saatu aikaan eri-
tyisesti koulupuolella. ehdot-
tomasti suuri ja tärkein muutos 
on ollut johtamisjärjestelmässä. 
aluerehtorijärjestelmästä on siir-
rytty takaisin koulujen omiin joh-
tajiin ja rehtoreihin. Tätä muutosta 
Vasemmisto ajoi jo edellisellä 
kaudella, ja nyt se viimein toteu-
tettiin.

Jokainen koulu on nyt se suu-
rin, hienoin ja tärkein sille henki-
lölle, jolla valta ja vastuu viedä 
sitä koulun henkilökunnan, op-
pilaiden ja kotien kanssa siihen 
suuntaan, mikä on yhdessä sille 
parhaaksi koettu. Joku koulu ret-
keilee ja panostaa luontoon, toi-
nen satsaa musiikkiin ja kulttuu-
riin, kolmas tekee jotain muuta. 
Ja kaikki koulut liikkuvat. Tällä pa-
luulla entiseen on saatu koulujen 

Oikeaan suuntaan yhdessä
oma toimintakulttuuri ja erilainen 
identiteetti esiin. Palaute on ollut 
pelkästään myönteistä sekä hen-
kilöstöltä että perheiltä.

Muutakin on tehty. Ylirannan 
koulu on peruskorjattu ja luku-
vuoden asemalla evakossa ol-
leet oppilaat palaavat sinne syk-
syllä. olhavan koululle annettiin 
työrauha ja päätettiin säilyttää se 
kolmiopettajaisena vielä muu-
tama vuosi. Pohjois-Iin uuden 
liikuntasalin rakentaminen alkaa 
heti, kun vanha saadaan purettua. 
Haminan koulun uudisrakennus 
otetaan käyttöön ensi syksynä. 
Vanhempia ja vanhempainyhdis-
tyksiä halutaan entistä enemmän 
mukaan keskusteluihin.

Varhaiskasvatuspalvelujen 
kehittämisessä on jo otettu en-
simmäiset askelet. Iissä päätet-
tiin säilyttää lasten subjektiivinen 
päivähoito-oikeus, eikä päiväko-
tien ryhmäkokoja lähdetty suu-
rentamaan. Varhaiskasvatuksen 
kehittämistyöryhmä aloittaa 
työnsä piakkoin ja päivähoitoa 
päästään tarkastelemaan kun-
nolla omana kokonaisuutenaan, 
sekä toimintamalleja että tiloja.

Kunnanvaltuusto on linjannut 
kuntastrategiassaan vuoteen 

2020 Iin olevan lapsi- ja perheys-
tävällinen kunta. sote-uudis-
tuksen jälkeen tämä tarkoittaa 
erityisesti opetus- ja varhaiskas-
vatuspalveluita. Meidän tulee 
varmistaa se, että strategian lin-
jaus ei jää pelkäksi sanahelinäk-
si, vaan sanoille löytyy myös ka-
tetta. Tulevalta valtuustolta pitää 
löytyä rohkeutta panostaa lapsiin 
ja seistä sanojensa takana.  

ei meillä niin hyvin asiat kui-
tenkaan ole, että auttaisi ruveta 
laakereilla lepäilemään. Haas-
teellisia vuosia on tulossa. Tämän 
kauden voin kuitenkin päättää 
kohtuullisen tyytyväisenä; töitä 
on tehty ja jotakin saavutettukin. 

edelleen löydän itsestäni ha-
lua ajaa erityisesti lasten ja per-
heiden asioita kunnassamme. 
Kahden kauden jälkeen sen ver-
ran viisastuneena, että ymmärrän 
siihen tarvittavan meitä kaikkia.

Leena Tiiro

Pohjois-Pohjanmaan liiton hal-
linnoiman Iijoen otva-hankkeen 
yhtenä tehtävänä on vaeltavien 
ja uhanalaisten kalakantojen el-
vyttäminen. Hankkeen päära-
hoittaja on eU, muita rahoittajia 
ovat PVo-Vesivoima oy, oulu, Ii, 
Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo. 
otvan neuvottelukunta kiteytti 
13.12. 2016 jokihankkeen raken-
teen viiteen kohtaan: veden laa-
tu, vaelluskalat, virkistys, vetovoi-
ma ja elinkeinot, vuorovaikutus 
ja viestintä. Hankkeen valmistelu 
jatkuu rahoitusneuvotteluilla ja 
toimenpiteiden täsmennyksillä. 
Yksi hankkeen kohteista on toi-
menpiteet Raasakan vanhalla 
uomalla.

Pitkä ja huonokuntoinen Iijo-
ki tarvitseekin kaikki viisi visiota 
toipuakseen, mutta Raasakan 
vanha uoma on oma lukunsa. 
Patosillan eristämä uoma on liet-
tynyt vedenpuutteeseen ja jo-
keen 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 osayleiskaa-
van puuttuminen. sitä syytä ei 
enää ole, osayleiskaava on vah-
vistettu ja on nyt lainvoimainen.

suurin osa Iin jätevesistä hui-
laa 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. Uusim-
missa kiinteistöissä on asetuksen 
edellyttämät puhdistusjärjestel-
mät, mutta niiden osuus ei vai-
kuta tarpeeksi kokonaiskuormi-
tukseen. Vanhoja likakaivoja ei 
myöskään kannata uusia, laitteet 
ovat kalliita, vaivalloisia käyttää, 
eikä niillä kuitenkaan saavuteta 
samoja ympäristöhyötyjä kuin 
viemäröinnillä.

Pitkää jokea on hankala kun-
nostaa pätkä kerrallaan, varsin-
kin jos työn aloittaa alajuoksulta. 
Raasakan vanha uoma on kuiten-
kin patoluukkujen eristämä oma 
alueensa ja sen tilaa voidaan ko-
hentaa lisäämällä siihen virtaa-
vaa vettä ja rakentamalla runko-
viemäri joen kahta puolta.

Viemäröinti ulottuu nykyisel-
lään Tapion alueelle, lähelle rau-
tatietä. Jos kunnan runkoviemäri 
rakennetaan Raasakkaan asti, niin 
se kerää n. 250 talouden, kahden 

koulun ja yhden tukiasuntolan jä-
tevedet nieluunsa.

Virtaavaa vettä saadaan uo-
maan avaamalla tulvaluukkuja 
pysyvästi, mutta siitä päättää ve-
sivoimayhtiö. Yhtiö saa tuottoa 
jokaisesta litrasta, jonka juoksut-
taa vanhan uoman ohi, siksi pää-
tös luukkujen avaamisesta vaatii 
omat neuvottelunsa. Toivottavas-
ti otva-hanke auttaa yhtiötä pää-
töksenteossa. 

Viemäröinti lopettaa Raasakan 
vanhaan uomaan valuvan jäteve-
sikuormituksen ja on ensimmäi-
nen toimenpide uoman elvytyk-
sessä. 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

Tässä on taas edellisestä joku 
vuosi kulunut. Kokonaisuutena 
viime vuodet ovat olleet huikeita 
monessa mielessä. olemme pys-
tyneet rakennuttamaan koulu/
päiväkoti/hoivapuolen tiloja to-
delliseen tarpeeseen. ei ole käy-
tetty aikaa paljon jonninjoutavaan 
torailuun, vaan yhdessä vaikeat ja 
vähemmän vaikeat asiat on rat-
kottu eri puolueiden kesken. 

Pitkään piti miettiä, mitä on 
tarjolla ja olenko mukana yrittä-
mässä seuraavalla kaudelle. aika 
äkkiä ratkaisun aika kuitenkin 
tuli, vaikka viimetinkaan päätök-
sen kanssa meni. Mennyt kausi 
on ollut minulle näytön ja ehkä 
kasvunkin paikka: teknisen lau-
takunnan puheenjohtajuus oli 
enemmän, kuin rohkenin toivoa. 
Kiitos siitä kuuluu äänestäjille, 
enkä osannut ajatella, millä täy-
tän tyhjiön, jos en pyri uudestaan 
valtuutetuksi. 

asioita tuleville vuosille on 
paljon. Ii on esim. päättänyt vuo-
sikymmenien vatvomisen jäl-
keen toteuttaa monitoimihallin 
liikuntapaikkapuutteen paikkaa-
miseksi. siinä jos missä minäkin 
haluaisin olla hämmentämässä 

Tiloja tarpeeseen!
ja nostamassa eri tarve- ja tila-
ratkaisuja esiin rakentajan näkö-
kulmasta. Henkilökohtaisesti mi-
nua kiinnostaa, miten käytämme 
tulevaa tilaa ja onko meillä roh-
keutta tunnustaa toimintaympä-
ristön ja harrastusten muuttunut 
kirjo rakentamisen yhteydessä. 
Tässä on myös loistava tilaisuus 
miettiä, voisimmeko pyhittää 
enemmän koulujen saleja ns. 
omatoimiliikkujille ja harrastajille, 
unohtamatta kaikille vapaita vuo-
roja tulevaan halliin.  

Päätä on myös nostanut toi-
mintamalli, jossa esim. kyläyh-
distykset saisivat enemmän 
kohdennettua resurssia omien 
asuinalueidensa kehittämiseen, 
tietenkin asukaslähtöisen pa-
lautteen pohjalta. Tässähän ala-
ranta on jo ottanut positiivisen 
suunnan. olen saanut tutustua 
mahdollisuuksiin konkreettises-
ti, ja kyllähän tekemistä riittää. 
Näillä eväillä teemme paremman 
huomisen kaikille kuntalaisille, ja 
siinä jos missä tekemisessä halu-
aisin olla mukana.

Mika Hast

Tänä päivänä suomessa on kak-
si kansanryhmää, joita voidaan 
vapaasti syyllistää aiheesta kuin 
aiheesta. Maanviljelijät ovat yksi 
pahin syyllinen elintarvikkeiden 
hintaan, kaupalla ei tietenkään 
ole mitään osuutta tähän mil-
lään tavoin, eihän, vaikka suuret 
kauppaketjut kilvan ”halpuuttavat 
hintoja”? Mutta kaikeksi onneksi 
liikeketjujen voitot kasvavat vuo-
sittain.

sitä en ymmärrä ollenkaan, 
että meillä koti-suomessa van-
hetaan nopeammin kuin missään 
muualla maailmassa. Minulla lie-
nee ollut se harhainen käsitys, 
että meillä on täällä kotomaassa 
yhtä paljon tunteja vuorokaudes-
sa ja päiviä vuodessa kuin muu-
allakin Maapallolla. Mutta olen 
ollut väärässä ja tunnustan tietä-
mättömyyteni ja vaatimattoman 
koulutustaustani tässä suhtees-

Lainsuojaton 
vanhus

sa. Minä olen aivan varma, että 
vanhukset eivät ole tämän het-
ken kurjuuden syy ja aiheuttaja.

sitä olen suuresti ihmetellyt, 
miksi näitä meidän veronkiertä-
jiä ja veroparatiiseissa rahojaan 
pitäviä ei saada vastuuseen. Toi-
saalta eipä tätä taideta oikeasti 
yrittääkään, kun ei ole edes halu-
ja tutkia asioita kunnolla. Tämän 
hetkinen vanhusväestö on kiltisti 
hoitanut asiansa ja maksanut ve-
ronsa ja laskunsa yhteiskunnalle. 
Meidän pitää kunnioittaa nyt jo 
edesmenneitä ja tällä hetkellä 
eläviä sukupolvia ja antaa van-
huksille ihmisarvoinen elämä.

Tauno Kivelä

”Vanhusväestö on kiltisti hoitanut 
asiansa ja maksanut veronsa ja 

laskunsa yhteiskunnalle. Heille  
kuuluu ihmisarvoinen elämä.”

”Haluaisin olla nostamassa 
eri tarve- ja tilaratkaisuja esiin 

rakentajan näkökulmasta. Voisi  
myös miettiä, voisimmeko pyhit-

tää enemmän koulujen saleja 
ns. omatoimiliikkujille ja 

harrastajille, unohtamatta 
kaikille vapaita vuoroja tulevaan 

halliin. ” 

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

”Viemäröinti lopettaa Raasakan 
vanhaan uomaan valuvan jätevesi-

kuormituksen ja on ensimmäinen toi-
menpide uoman elvytyksessä. Hanke 
voidaan toteuttaa Iin kunnan omalla 

päätöksellä, riippumatta muiden 
toimijoiden aikatauluista.” 
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Järjestötalo rakennettiin 1960-lu-
vun lopulla. Pohjois-Pohjanmaan 
museon lausunnon mukaan Iin 
Järjestötalo on kulttuurihistori-
allisesti arvokas kohde, joka ku-
vastaa hyvin 1960-luvun rakenta-
mista ja rakennustapaa. suomen 
Kotiseutuliiton rakennustutkija 
kirjoittaa puolestaan, että ”Iin 
Järjestötaloa voidaan hyvin pitää 
arvokkaana aikakautensa esi-
merkkinä. Iin Järjestöyhdistyksen 

Iin Järjestötaloa lämmitetään 
nyt puhtaalla energialla

väki on pitänyt talostaan huolta ja 
korjannut sitä pieteetillä.”  

Taloa on peruskorjattu mää-
rätietoisesti v. 2007 alkaen ja vii-
meisin remontti tehtiin v. 2016 
keväällä. silloin purettiin vanha 
öljylämmitys ja siirryttiin maa-
lämpöön. Korjauksia on tehty 
omin varoin ja talkoovoimin, ul-
kopuolista avustusta on saatu 
suomen Kotiseutuliitolta ja Iin 
lähineuvostolta.

Iin Järjestötalon omistaa Iin 
Järjestöyhdistys ry. Yhdistys 
koostuu iiläisistä työväenjärjes-
töistä, joiden käytössä talo on. 
Vasemmistoliiton Iin osasto on 
yhtenä käyttäjänä. Taloa vuokra-
taan myös muille, esim. perhe-
juhliin yms. tilaisuuksiin.

Jussi Piippo
talotoimikunnan pj.

Kevyenliikenteen yhteydet ovat 
kuntalaisille tärkeitä. Ne mah-
dollistava terveellisen ja ympä-
ristöystävällisen tavan liikkua, 
ja kun Iin kuntaa tuodaan esille, 
pitäisi olla mahdollista mainostaa 
Iitä myös kävelemisen ja pyöräi-
lyn esimerkkikuntana.

asettakaamme tavoitteeksi 
kevyenliikenteenyhteydet 10 ki-
lometriä sekä Iin että Kuivanie-
men taajamista joka suuntaan, 
minne tiet vievät.

Tälläkin hetkellä muulla kuin 

Kuntalaiset 
liikkeelle!

autolla liikkujia on paljon, etenkin 
lapsia koulumatkalla ja ikäihmisiä 
mutta myös liikunnan harrasta-
jia ja taajamissa asioivia aikuisia. 
Heille pitää taata turvallinen lii-
kenneympäristö. Näin me saam-
me väen turvallisesti ja terveelli-
sesti liikkeelle – ilman autoa.

Maire Turtinen

ennen, 70-80-luvuilla, aina 
90-luvulle asti toimi Iissäkin ko-
tiavustaja-systeemi vanhuksien 
avuksi. Ja silloin riitti aikaa enem-
män niille, jotka apua tarvitsivat. 
oli aikaa pieneen siivoukseen, 
ruuan laittoon ja varmaan hoitivat 
lääkkeiden jaonkin. oli ”kokohoi-
to-huolenpito”-systeemi. Ja asi-
akkaat olivat tyytyväisiä. 

Mutta sitten tuli tämä uusi lä-
hihoitaja-aika. Vanhuksen kotona 
kulkee 3-4 ihmistä päivän mit-
taan. Jokainen antaa eri palvelua. 
Ja joka palvelusta maksetaan eri 
maksu. on kait se rauhatonta elä-
mää vanhukselle, kun siellä yksi 
ja toinen ”pistäytyy”. Kaikkihan 
haluavat olla tietysti viimeiseen 

Kun vanhuus 
saapuu ja voimat 
uupuu…

asti, niin kauan kuin pystyvät, ko-
tona. 

Mutta kun se vanhuus ei tule 
yksin. on päästävä hoito-hoiva-
osastolle, ja osaston pitää olla 
siinä kotikunnassa. Kuivanieme-
läiset omassa hoitoyksikössä ja 
iiläiset Iin yksikössä. eikä päin-
vastoin. Niin se oli ennenkin. Kyllä 
ihmisen pitää saada olla loppuun 
asti kotikylällään. Tätä mieltä 
minä olen.

Maria-Liisa Halonen

Ihmisarvoiseen elämään kuuluu, 
että jokaisen pitää päästä tarvit-
taessa terveyspalveluihin, saada 
kuntoutusta ja hoivaa varallisuu-
desta riippumatta.  Terveyskes-
kusmaksut, lääkkeiden hinnat ja 
omavastuut ovat jo nyt ylivoimai-
sia pienituloisille ihmisille. 

Kun yhtenä sote-uudistuksen 
päätavoitteena on leikata sosi-
aali- ja terveysmenoja, niin ti-
lanne muuttuu tulevaisuudessa 
entistä vaikeammaksi. Helsingin 
kaupunki poisti terveyskeskus-
maksut v. 2013. syynä oli se, että 
maksujen periminen aiheuttaa 

Terveydenhoidosta ja oikeudesta 
varhaiskasvatukseen

niin suuret kulut, ettei perimi-
nen kannata taloudellisesti. Ter-
veyskeskusmaksu ei saa olla 
itseisarvo, ja nyt pitää selvittää, 
voitaisiinko myös oulunkaaren 
kuntayhtymässä tehdä samanlai-
nen ratkaisu.

Terveysalan asiantuntijat, mm. 
Heikki Hiilamo, Jussi Huttunen ja 
eri yliopistosairaaloiden johtajat 
ovat varoitelleet, ettei uudistusta 
pitäisi tehdä hallituksen suunnit-
telemalla tavalla. He näkevät, että 
uudistus saattaa johtaa hoitoalan 
pirstaloitumiseen, potilastietojen 
siirron katkeiluun ja siihen, ettei 

potilaasta ota lopullista vastuu-
ta kukaan. se tulee kalliimmaksi 
kuin nykyinen järjestelmä, eikä 
uudistuksella saada aikaan muu-
ta kuin suuri kaaos.

Ii kuuluu oulunkaaren kun-
tayhtymään ja hoitaa terveystoi-
mensa sitä kautta. Iin terveyskes-
kus toimii nykyään mainiosti, eikä 
ole mitään syytä epäillä, etteikö 
se toimisi tulevaisuudessakin.   
oulunkaaren kuntayhtymän toi-
minnassa on varmaan puutteita, 
mutta niitä tuskin korjataan lak-
kauttamalla koko organisaatio. 
epämääräisen maakuntamallin 

kanssa näprääminen lisää byro-
kratiaa, vie vain aikaa ja rahaa, ja 
kaikki se on pois terveystoimen 
varsinaisesta työstä.

Toinen tärkeä asia on lasten 
päivähoito ja siihen liittyvä var-
haiskasvatus. Mielestämme Iis-
sä on säilytettävä subjektiivinen 
päivähoito-oikeus, eli kaikilla alle 
kouluikäisillä lapsilla on oltava 
oikeus päivähoitoon. Päivähoi-
tomaksuja pitää porrastaa niin, 
että ne ovat oikeudenmukaisia 
vähätuloisille ja erityisesti yksin-
huoltajille. se hyödyttää lapsia, 
heidän vanhempiaan ja koko yh-

teiskuntaa. Helsingin kaupunki 
on selvittämässä myös varhais-
kasvatuksen maksuttomuutta, ja 
siihen suuntaan Iinkin on katsot-
tava.

Eila Fäldt, 
Tapani Teppo, 
Aini Autio

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

”Terveyskeskusmaksut, 
lääkkeiden hinnat ja omavastuut 

ovat jo nyt ylivoimaisia 
pienituloisille ihmisille.”

 ”Vanhuksen kotona kulkee 3-4 
ihmistä päivän mittaan. Jokainen 

antaa eri palvelua. Ja joka palve-
lusta maksetaan eri maksu!!!”

”Tavoitteeksi kevyenliikenteen-
yhteydet 10 kilometriä sekä Iin että 
Kuivaniemen taajamista joka suun-

taan, minne tiet vievät.”

Iin järjestötalo Lauritiellä.
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Vapaus valita 
kuka rahastaa
Ihmisten taipumus sairastua ja 
vanheta tuottaa enemmän yh-
teiskunnallista keskustelua kuin 
hoitoa ja kuntoutusta. sen voi 
päätellä sosiaali- ja terveysalan 
uudistuksesta, jota on valmistel-
tu 20 vuotta ja jota valmistellaan 
edelleen. Uudistusta pohti jo so-
sialidemokraatti Paavo lipposen 
ensimmäinen hallitus 1990-luvun 
puolivälissä. Hänen toinen halli-
tuksensa aloitti soten valmiste-
lun v.2001.

Kuusi eri pääministeriä kol-
mesta puolueesta on suunnitel-
lut sotea, ja seitsemäs on jatka-
massa. lipposta seurasi kolme 
keskustalaista pääministeriä. en-
simmäinen oli anneli Jäätteen-
mäki, mutta hän joutui eroamaan 
kahden kuukauden jälkeen ja 
meni Brysseliin. Matti Vanha-
nen oli pääministerinä kahdessa 
hallituksessa, uhosi jatkavansa 
kolmannellekin kaudelle, mutta 
karkasi toisen kautensa lopulla 
Perheyritysten liittoon. Mari Ki-
viniemi jatkoi siitä, mutta hänen 
pääministerin pestinsä jäi vuoden 
mittaiseksi. Uusia töitä löytyi Pa-
riisista. 

Kiviniemeltä sote-valmistelu 
siirtyi kokoomuksen Jyrki Katai-
selle. Hän syntyi siilinjärvellä, 
mutta intti silti kuuluvansa eu-
rooppaan ja globaaliin maail-
maan. Katainen etsi koko uransa 
ajan leveämpiä hartioita ja niitä 
pöytiä, joissa päätetään asiois-
ta. Hän löysi itsestään sisäisen 

komissaarin ja muutti Brysseliin. 
soten valmistelu jäi suomeen.

Pääministeri oli taas hakuses-
sa. Uusi löytyi selfie-kuvan oi-
keasta reunasta ja oli nimeltään 
alexander stubb. Hän oli päämi-
nisterinä vuoden verran. stubb 
jakoi asiat pointteihin yksi, kaksi 
ja kolme. sotea ei kuitenkaan 
löytynyt niiden kolmen joukos-
ta 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 puuhai-
lee nyt jo yhdeksäs hallitus. Jos 
soten valmisteluun käytettyä ai-
kaa verrataan suomen lähihisto-
riaan, 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 selvittä-
mällä selviä? sen tekee valta ja 
raha. sosiaali- ja terveystoimen 
uudistuksessa on tarjolla molem-
pia, siinä taistellaan jättipotista. 
Valtaa saa se, joka pääsee hallin-

noimaan palvelun järjestämistä, 
ja rahaa saa palvelun tarjoaja. 
silloin kun pankit perustavat sai-
raaloita, niissä hoivataan taseita, 
ei potilaita. Piilevää hoivaviettiä ei 
pankkiirien päätöksistä löydy.

Nykyinen kolmen porvarin 
hallitus markkinoi sosiaali- ja ter-
veystoimen avaamista yksityisel-
le sektorille ja huutaa yhteen ää-
neen valinnanvapautta. Ihmiset 
voivat valita lääkärinsä ja hoivaa-
jansa ihan itse. suurten yksityis-
ten palvelutuottajien sanotaan 
hoitavan ihmisiä samoilla taksoil-
la kuin julkinenkin puoli. Kyllä ne   
hoitavatkin, mutta vain kättelyn. 
Kun potilas on saatu tutkittua, 
suurfirma ojentaa kompensaatio-
laskun suomen valtiolle ja ottaa 
omansa pois. Voitot katoavat ra-
hamaailman mustaan aukkoon, 
loput veroparatiiseihin. Tätä koi-
jausta kutsutaan aggressiiviseksi 
verosuunnitteluksi. 

Ja kun valtion kassa on kupat-
tu, joudutaan terveyspalveluiden 
ja omavastuiden hintoja nosta-
maan. Vähätuloiset pääsevät va-
litsemaan syövätkö, vai jättävätkö 
kalliit lääkkeet ostamatta. sitä il-
miötä nimitetään absoluuttiseksi 
köyhtymiseksi.

Mutta kiireellä ei sotea pan-
tu pilalle. Vaikka oikeuskansleri 
moittikin lain valmistelijoita liiasta 
hätäilystä.

Jussi Piippo

Iissä on paljon parannettavaa 
ihmisten turvallisuudessa, var-
sinkin liikenteessä. Konintielle 
olisi saatava kevyenliikenteen 
väylä, samoin sorosen tielle vä-
lille Tikkanen-Kärkkäinen. Kan-
tolantie 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-

Halu vaikuttaa 
kuntalaisten 
turvallisuuteen

vusta tuleville pitäisi saada varoi-
tuskolmiot, jotta ei tulisi mitään 
vahinkoja, lähetä piti -tilanteita 
on ollut viikoittain. Myös Paloase-
mantien ja Yli-Iintien risteys pitäi-
si saada turvallisemmaksi, koska 
näkyvyys siinä on huono, kun tul-
laan Paloasemantieltä päätielle.

Sauli Keltamäki

Työttömyys on Iin omin voimin 
vaikeimmin ratkaistavissa oleva 
ongelma, jonka vaikutus heijas-
tuu laajalle. asian hoitamiseksi 
on tulevankin valtuuston etsittä-
vä ratkaisuja, jotta voimme taata 
hyvinvointia lapsista - vanhuksiin.

Tapani Teppo

Työttömyyteen
etsittävä ratkaisuja

”Iissä on paljon parannettavaa 
ihmisten turvallisuudessa, 

varsinkin liikenteessä.”

Vaikka paljon kohuttu soTe-
uudistus vie kunnilta tehtäviä 
vähemmäksi, jää niitä ihan riit-
tävästi. Yhtenä asiana mainitaan 
hyvinvointi. Käsite on laaja ja vai-
kea määritellä kattavasti. Hyvin-
vointi on subjektiivinen asia. Joku 
voi kokea voivansa hyvin olosuh-
teissa ja tilassa, joka on toisen 
mielestä mahdoton. Hyvinvointiin 
kuuluu hyvä sosiaalinen elämä. 
syrjäytynyt kokee harvoin hyvin-
vointinsa kaksiseksi.

Hyvinvointiin kuuluvat tervey-
teen ja taloudelliseen tilantee-
seen liittyvät tekijät, muun muas-
sa se, onko työtä ja sen tuomaa 
toimeentuloa.  Terveyteen ja so-
siaalipuoleen liittyvät, hyvinvoin-
tiin olennaisesti kuuluvat, toimet 
siirtyvät soTe-uudistuksen astu-
essa voimaan maakunnan kon-
tolle. Työllisyysasiat jäävät osin 
kunnalle. Niihin vaikuttamismah-
dollisuudet ovat kunnilla kuiten-
kin rajalliset.

sen sijaan asukkaittensa fyy-
siseen ja henkiseen hyvinvointiin 
kunta voi vaikuttaa merkittävästi. 
lainsäätäjä lienee tarkoittanut 
paljolti tätä asiaa listatessaan 
kunnalle jääviä tehtäviä. Tässä 
mielessä kuntalaisten hyvinvointi 

Kunnalla on hyvinvointitehtävä

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.

Fyysisen aktivoinnin lisäksi henkinen hyvinvointi on yhtä tärkeä. Joku edistää sitä 
olemalla ahkera kirjaston asiakas, käymällä kansalaisopiston piireissä tai eri-

laisissa tapahtumissa. Nämä asiat kuuluvat Ii-Instituutti liikelaitokselle, jolle on 
oltava kunnan talousarviossa riittävä rahoitus.

riippuu kunnan järjestämistä olo-
suhteista ja palvelutarjonnasta. 
siihen kuuluu se, että kaikilla on 
iästä, kunnosta ja asuinpaikasta 
riippumatta mahdollisuus harras-
taa liikuntaa fyysisen kuntonsa 
ylläpitämiseksi ja kehittämisek-
si. Kunnan velvollisuus on luoda 
olosuhteita tähän. Fyysisen ak-
tivoinnin lisäksi henkinen hyvin-
vointi on yhtä tärkeä. Joku edis-
tää sitä olemalla ahkera kirjaston 
asiakas, käymällä kansalaisopis-
ton piireissä tai erilaisissa tapah-
tumissa. Nämä asiat kuuluvat 
Ii-Instituutti liikelaitokselle, jolle 
on oltava kunnan talousarviossa 
riittävä rahoitus.

erittäin suuren osan eri ikäisten 
iiläisten hyvinvoinnista hoitavat 
vapaaehtoisvoimin toimivat kan-
salaisjärjestöt. Näitä ovat muun 
muassa urheilu- ja nuorisoseurat, 
eläkeläisjärjestöt ja muut yhtei-
söt. Niiden tekemä työ on kor-
vaamatonta. Järjestöissä on yk-
sinäiselle ihmiselle mahdollisuus 
olla sosiaalisesti mielekkäässä 
toiminnassa samanhenkisten ih-
misten seurassa. Kunnan velvol-
lisuus on mahdollistaa järjestöjen 
toiminta avustuksin ja luomalla 
olosuhteita ja tiloja toimintoja 

varten. Vielä 50-60 vuotta sitten 
lähes kaikki edellä mainittu hy-
vinvointitoiminta oli järjestöjen ja 
niiden tilojen varassa ilman kun-
nan panostusta. aika muuttuu, ja 

nyt hoituvat kuntalaisten fyysisen 
ja henkisen hyvinvoinnin toimin-
nat kunnan ja ns. kolmannen sek-
torin yhteistyöllä. Kuntalaisille on 
muistettava antaa mahdollisuus 

vaikuttaa heitä koskeviin asioihin 
esimerkiksi tulevan monitoimita-
lon suunnittelussa.

Pertti Huovinen
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olen touhunnut liikunnan parissa 
ikäni ja ohjaus- ja valmennus-
hommissakin yli 50 vuotta. sen 
vuoksi olen hanakka ottamaan 
kantaa liikunta-asioihin kunnan 
päättäjänä.  Viime vaalien alla-
kin katsoin tärkeäksi ottaa esil-
le liikuntaan liittyviä teemoja. 
Kunnassa on toki tärkeämpää-
kin päätettävää, mutta muistan 
eräästä valmentajaseminaarista 
vuosien takaa saksalaisen luen-
noitsijan professori Werner Fritz-
schin määritelmän, että urheilu 
on maailman tärkein sivuasia. al-
lekirjoitan sen edelleen.

Päättyvä vaalikausi on ollut tä-
män sivuasian kannalta myöntei-
nen varsinkin verrattuna aiempiin 
vuosiin. Neljä vuotta sitten esiin 
nostettu liikuntahalliasia on sit-
tenkin otettu vakavasti. Kunnan 
talousarviossa on suunnittelu-
raha ja monitoimihallin nimellä 
asetettu suunnittelutoimikunta 
on aloittanut työnsä. Uusi val-
tuusto päässee päättämään asi-
asta 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 val-
mista pikkuhiljaa. Tikkasenharjun 
liepeille on avattu uusi hiihtolatu, 

Suunnitelmallisuutta liikuntaan
ja ensi syksyllä kohenee Illin ti-
lanne. Kesällä valmistuu Valtarin 
koulun viereen monitoimiareena, 
jonka toivon lisäävän erityisesti 
urheiluseuroihin kuulumattomi-
en nuorten liikkumista. Kesällä 
alkaa lennellä frisbee-kiekkoja 
Illin 18-väyläisellä radalla. alaran-
talaiset ovat puuhailleet kylälle 
liikuntapaikkoja omin voimin.

Tarvitaan  
suunnitelmallisuutta

Hyvä näin, mutta edellä mainit-
semani kunnan toiminnat ovat 
tulleet sattumanvaraisesti.  Mie-
lestäni tulevan valtuustokauden 
aikana olisi laadittava kunnan 
hyvinvointikertomukseen liittyen 
liikuntastrategia, jonka puitteis-
sa suunnitellaan painopisteet, 
asetetaan investoinnit tärkeysjär-
jestykseen, pohditaan rahoitus, 
erityisesti kunnan ulkopuolelta. 
Tulee myös ottaa huomioon kun-
nan eri osien ja eri ikäisten tar-
peet.

leikkikenttien ja puistojen 
suunnittelussa ollaan jo hyvällä 
tiellä, josta voimme ottaa oppia. 
Iissä on vireää ja verrattain mo-
nipuolista liikuntatoimintaa aktii-
visten seurojen ansiosta. Toissa 
vuonna voimaan astunut liikun-
talaki velvoittaa kuntia osaltaan 

luomaan edellytyksiä asukkai-
den liikunnalle järjestämällä lii-
kuntapalveluja 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, seu-
rojen ja myös niihin kuulumat-
tomien kuntalaisten kesken on 
tärkeää. Tulevien päättäjien on 
hyvä lukaista liikuntalakia.

Pertti Huovinen,  
iänikuinen liikuttaja

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

saimme ystävien kanssa ajatuk-
sen jonkinlaisen festarin järjes-
tämisestä jo vuonna 2012. Pari 
vuotta meni tuumaillessa, min-
kälaista tapahtumaa itse toivoi-
simme Iihin, ja niin vuonna 2014 
ensimmäinen Piippurock näki 
päivänvalon. 

Heti suunnitteluvaiheessa 
kävi selväksi, että uuden tapah-
tuman järjestäminen tulisi ole-
maan haastavaa ennen kaikkea 
rahoituksen vuoksi. Toinen suuri 
kysymys oli, että mistä saamme 
henkilökuntaa tarpeeksi, jot-

Yhteistyön 
voima

ta alue saadaan rakennettua ja 
itse tapahtumapäivä pyörimään. 
Järjestäjät eivät olleet koskaan 
tehneet mitään tämän kaltaista, 
joten kyseessä oli hyppy tunte-
mattomaan.

Piippurock järjestetään, joka 
vuosi talkoovoimin. Rakentami-
nen aloitetaan jo muutamaa päi-
vää ennen tapahtumaa, sillä te-
kemistä on paljon. alusta saakka 
meillä on ollut pieni ydinporukka 
rakentamassa ja järjestämässä, 
ja joka vuosi on muutama uusi 
kasvo tullut mukaan iloiseen 

joukkoomme. Myös kyläläisiä il-
maantuu vuosittain tapahtuma-
alueelle rakentamisvaiheessa 
tiedustelemaan, voisivatko he 
olla avuksi. Jokainen auttaa siinä 
missä pystyy, ja moni on tuonut 
ystäviä ja tuttavia talkoisiin. Ilman 
tätä ystävien ja tuttavien pyytee-
töntä apua tapahtuman järjestä-
minen olisi mahdotonta. on ollut 
sydäntä lämmittävää huomata, 
miten ihmiset ovat valmiita uh-
raamaan omaa vapaa-aikaansa 
auttaakseen. suuret kiitokset kai-
kille. 

Piippurockin järjestämisel-
lä on pyritty lisäämään kunnan 
vetovoimaa, kulttuuria ja yhtei-
söllisyyttä. Joka vuosi opimme 
lisää ja pyrimme kehittämään ta-
pahtumaa resurssien puitteissa. 
Vaikka järjestäminen on ympäri-
vuotinen ja raskas työ niin hen-
kisesti kuin fyysisestikin, silti se 
on samalla palkitsevaa puuhaa. 
Mukava kyläyhteisö on tehnyt 
tapahtumasta mukavan järjestää, 
sillä tapahtumassa on aina ollut 
todella hieno tunnelma. Piippu-
rock on vain pieni osoitus siitä, 

mitä yhteistyöllä ja solidaarisuu-
della voidaan saada aikaiseksi. 

Johanna Jakku-Hiivala

Piippurockissa on aina ollut hieno tunnelma.

”On ollut sydäntä lämmittävää 
huomata, miten ihmiset ovat valmiita 
uhraamaan omaa vapaa-aikaansa 

auttaakseen. Suuret kiitokset kaikille.” 

Rantakestilän tanssilato puhdistuu vauhdilla festivaalia varten. Kärryssä 
johanna jakku-Hiivala ja aisoissa Minna Korjonen.
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Turvallinen tulevaisuus 
tehdään nyt!
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Autio Aini
kirjastonhoitaja,

eläkeläinen

Fäldt Eila sit. 
yrittäjä, eläkeläinen

Halonen Maria-Liisa sit. 
eläkeläinen

Hast Mika sit. 
rakennus-/

pääluottamusmies

Huovinen Pertti sit. 
FM, kouluttaja,

eläkeläinen

jakku-Hiivala johanna sit. 
kokki

juopperi Kimmo sit. 
kirvesmies

Kaarre Martti sit. 
eläkeläinen

Kalliorinne Hilkka
eläkeläinen

Keltamäki Sauli
eläkeläinen

Kivelä Tauno
sahuri

Liedes Teijo sit. 
lehtori

Liimatta Marja-Leena
rakennustyöläinen,

eläkeläinen

Pietilä Mikael
prosessinhoitaja

Teppo Tapani
suunnittelija, eläkeläinen

Tiiro Leena sit. 
ohjaaja, sosionomi aMK

Turtinen Maire 
puhdistuspalvelutyöntekijä
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