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Hyvinvointi 
tehdään yhdessäuusi iiläinen

Kuluva vaalikausi alkaa olla lo-
puillaan. Olemme valmistautu-
massa vaaleihin ja kuntalaiset saa-
vat jälleen käyttää äänioikeuttaan 
ja päättää siitä, kenelle antavat 
valtakirjan hoitaa asioitaan seu-
raavan vaalikauden ajan.

Vaalikauteen lähtiessämme 
yksi merkittävä tavoite oli säilyt-
tää perinteikäs Ii itsenäisenä kun-
tana. Yleiset talouden suhdanteet 
näyttivät epävarmoilta ja valta-
kunnassamme käytiin keskustelu-
ja kuntien kokoamisesta suurem-
miksi kokonaisuuksiksi, puhuttiin 
”vahvoista peruskunnista”.  Toi-
saalta pitkään valmisteltu SOTE-
uudistus haki uomiaan.

Valtuustokauden alussa käyn-
nistimme uuden kuntastrategian 
laadinnan. Strategiatyössä kuul-
tiin ja osallistettiin laajasti päät-
täjien lisäksi eri sidosryhmiä ja 
tuloksena saavutimme selkeät ta-
voitteet ja painopisteet sisältävän 
strategian. Idea Itsenäisestä Iistä 
vahvistui entisestään. Kuitenkin 
maan silloinen hallitus velvoit-
ti myös meidän Iiläisten käymään 
kuntaliitosneuvottelut muiden 
Oulun seudun kuntien kanssa, 

Vaalikauden mietteitä
mutta lopputuloksena oli kuiten-
kin, että halusimme jatkaa itsenäi-
senä kuntana yhteistyötä tehden 
muiden kanssa.

Kestävä kuntatalous on itsenäi-
syyden perusta. Kuluva vaalikau-
si on ollut myös tiukan talouden-
pidon aikaa. Tilinpäätökset ovat 
olleet positiivisia ja investointeja 
on osaltaan pystytty maksamaan 
tulorahoituksella. Kertynyttä yli-
jäämää on saatu kerättyä ”pahan 
päivän varalle”. Kuitenkin vel-
kaa on jouduttu ottamaan inves-
tointien rahoittamiseksi. Olemme 
investoineet rohkeasti mm. kou-
luihin, terveyskeskukseen, ham-
mashoitolaan, keskuskeittiöön 
ja hoiva-asuntoihin. Investoinnit 
ovat olleet välttämättömiä kehit-
tyvässä kunnassamme.

Kuluvalle vaalikaudelle on 
ajoittunut myös merkittäviä elä-
köitymisiä. Kunnanjohtajan haku-
prosessi oli avoin ja valtuusto teki 
valinnan hyvien hakijoiden välil-
tä. Uudet viranhaltijat ovat tuo-
neet mukanaan uusia ajatuksia ja 
toimintatapoja.

Kuntastrategiamme yksi neljäs-
tä painopistealueesta on kunnan 

vetovoimaisuuden turvaaminen ja 
viihtyisä asuin- ja elinympäristö. 
Tavoitteeseen pääsemiseksi olem-
me suunnanneet budjettivaroja 
esimerkiksi ympäristön hoitoon, 
leikkipuistojen kunnostamisiin 
ja uusien rakentamisiin. Uusis-
ta liikuntapaikoista muun muas-
sa ”tasamaanlatu” on saanut kun-
talaisilta myönteisen vastaanoton. 
Seurakunnan ja kunnan yhteis-
työssä toteuttama liikunta- ja leik-
kipuisto on hyvä esimerkki myös 
yhteistyön mahdollisuuksista 
kuntalaisten parhaaksi. Panostuk-
set vapaa-ajan ja liikunnan harras-
tusmahdollisuuksiin ovat erittäin 
järkeviä pitemmälläkin tähtäi-
mellä. Parhaillaan valmistelemme 
työryhmässä liikunnallisen moni-
toimikeskuksen hankesuunnitel-
maa. Pitkään toivottu liikuntahal-
li on vihdoin menossa eteenpäin.

Kuluvalla vaalikaudella jat-
koimme järkevää ympäristötyö-
tä. Kiinteistöjen lämmitysmuotoja 
vaihdettiin uusiutuviin energioi-
hin, tehtiin energiansäästötoimen-
piteitä ja luotiin muun muassa 
”resurssiviisas Ii tiekartta”. Pitkä-
jänteisestä työstä ympäristön hy-

väksi saimme huomiota ihan maa-
ilmanlaajuisesti, olihan Ii ehdolla 
Pohjoismaiden neuvoston ympä-
ristöpalkinnon saajaksi. 

Vaikea työllisyystilanne on lei-
mannut kuluvaa vaalikautta. Elin-
keino-ohjelmassa on muun mu-
assa haettu lääkkeitä ja ratkaisuja 
tähän laaja-alaiseen asiaan. Yrittä-
jyyden arvostuksen lisääminen ja 
siihen kannustaminen sekä yrit-
täjyyskasvatus tulisi olla jatkossa-
kin esillä. Uudet työpaikat synty-
vät yrityksiin ja useimmiten vielä 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. 

Iin kylät ovat aktiivisia ja 
olemme saaneet siitä myös val-
takunnallista tunnustusta, sil-
lä valittiinhan Iin kunta vuoden 
kylämyönteisimmäksi kunnak-
si vuonna 2015. Kylämyönteisyy-
destä ja kunnan vetovoimasta ker-
too myös vireillä oleva Jakkukylän 
osakuntaliitos Iihin, joka on toteu-
tumassa. Valtuuston päätös valo-
kuidun rakentamisesta koko kun-
nan alueelle on vahva tuki koko 
kunnan pitämiseksi asuttuna.

Kunnallinen päätöksenteko 
on parhaimmillaan joukkuepeliä. 
Tarvitaan yhteistyökykyä ja halua 

tehdä yhteistyötä erilaisten ja eri 
tavalla ajattelevien ihmisten kans-
sa. Jokainen mielipide on tärkeä ja 
jokainen näkökulma on hyvä ot-
taa huomioon. Olemme pystyneet 
viemään asioita eteenpäin kes-
kustelevassa ja hyvässä hengessä. 
Omalta osaltani olen valmis jatka-
maan työtä iiläisten parhaaksi hy-
vällä yhteistyöllä kaikkien kanssa.

Johannes Tuomela
Kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja, keskusta

Keskusta ponnistaa näihin vaa-
leihin 34 upean ehdokkaan voi-
min. Tästä listasta on helppo olla 
ylpeä – monipuolisuutta löytyy 
niin ikäjakauman kuin ammatti-
en puolestakin. Osalla on takana 
vaalikausi tai useampikin ja tuo-
reitakin kasvoja on tullut mukaan 
mukavasti. Kaikilta kyliltä löytyy 
edustus. Iän tai valtuustovuosien 
tuomaa kokemusta ei pidä vähä-
tellä, mutta erityisen iloinen olen 
nuoresta triostamme – ehdolla on 
kolme 18-vuotiasta fiksua ja oman 
kunnan asioista kiinnostunutta 
nuorta. Tällaista tilannetta ei ihan 
vasta ole tullut vastaan Iin kunta-
politiikassa. Tällä joukolla meidän 
on hyvä lähteä edustamaan iiläisiä 
ja pitämään huolta siitä, että kun-
tamme on hyvä paikka asua ja elää 
kaikille ikään, elämäntilanteeseen 
ja asuinpaikkaan katsomatta. 

Tulevalla vaalikaudella tul-
laan mitä todennäköisimmin nä-
kemään kaikkien aikojen aluehal-
lintouudistus. Samalla merkittävä 
osa kuntien järjestämisvastuul-
la olleista tehtävistä siirtyy uusil-
le maakunnille. Jo tätä vaalikautta 
on leimannut keskustelut tulevai-
suuden kunnasta ja muutokseen 
valmistautumisesta. 

Iissä on todettu, että muutos ei 
meille ole suuren suuri. Onhan jo 

Valmiina pitämään huolta
tällä hetkellä lähes kaikki siirty-
vät palvelut hoidettu erilaisilla yh-
teistyökuvioilla – tärkeimpänä tie-
tysti sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestäminen Oulunkaaren kun-
tayhtymältä. Muutoksia tulee sil-
ti meillekin.  Henkilöstöä tukipal-
veluista siirtyy muualle. Kunta 
saa entistä voimakkaammin kes-
kittyä ennaltaehkäisevään hyvin-
vointityöhön sekä elinvoiman ke-
hittämiseen. Sivistyspalveluiden 
rooli kasvaa entisestään. Käytän-
nön muutokset alkavat vasta pik-
ku hiljaa hahmottua ja löytää uo-
miaan.  

Sosiaali- ja terveyspalveluihin 
vaikuttaminen ei ole enää kunnan 
käsissä. Politiikan teko muuttuu 
olennaisesti. Meidän on opetelta-
va vaikuttamaan uudella tavalla. 
On oltava aktiivisia, verkostoidut-
tava ja otettava kantaa rakenta-
vasti Iin palveluiden puolesta. 
Näen, että Keskusta on tässä aivan 
avainasemassa. Puolueellamme 
on perinteisesti ollut vahva edus-
tus maakunnassamme ja yhteis-
työtä Pohjois-Pohjanmaan aateto-
vereiden kanssa tarvitaan entistä 
enemmän. Soteasioissa olemme 
jatkossa päättäjien sijaan edunval-
vojan roolissa.

Toki omassa kunnassakin riit-
tää kehitettävää. Kuten Veera Jus-

silakin toteaa lehtemme sivuilla, 
Ii on muuttunut edukseen. Meil-
lä on tehty asioita hyvällä sykkeel-
lä ja rakentavassa hengessä. Ta-
lous on saatu parempaan jamaan 
ja ylijäämäisiä tilinpäätöksiä toi-
sensa perään on tehty jo yhdeksän 
vuotta. Raskasta investointiohjel-
maa on toteutettu maltilla ja kun-
ta on kehittynyt ihan silmissäkin 
joka vuosi. 

Ii tunnetaan valtakunnalli-
sesti ympäristöteoistaan ja kylä-
myönteisyydestään. Se miten asi-
oita on hoidettu, on saanut myös 
huomiota. Viimeisimpänä YLE 
uutisoi, miten Iissä osataan teh-
dä asioita yhdessä, rakentavas-
ti ja hyvällä puolueiden välisel-
lä yhteistyöllä. Huolimatta siitä, 
että päätökset kunnanhallitukses-
sa tehdään usein yksimielisesti ja 
valtuustossakin usein vain pienin 
soraäänin, mielestäni olemme teh-
neet keskustalaisen näköistä poli-
tiikkaa. 

Keskusta suurimpana puoluee-
na haluaa kantaa vastuuta ja teh-
dä tulevaisuuden kannalta oikeita 
päätöksiä. Haluamme Iin jatkos-
sakin pysyvän itsenäisenä, erottu-
van edukseen ja vahvistavan ve-
tovoimaansa. Hyvä, keskusteleva 
ja avoin päätöksentekotapa halu-
taan säilyttää. Muiden puolueiden 

lisäksi keskustelua kuntalaisten 
kanssa halutaan entistä enemmän. 

Tarkemmin Keskustan tavoit-
teita on eritelty vaaliohjelmas-
samme, joka löytyykin tämän liit-
teen takakannesta. Vaaliohjelma 
on laadittu yhdessä keskustaväen 
kanssa yleisissä kokouksissa. Kes-
kusta on perinteisesti ollut puo-
lue, jossa on katto korkealla ja sei-
nät leveällä. 

Pääosin yhteinen linja on sel-
keä, mutta joissain kysymyksissä 
mielipide-eroja löytyy ja valtuu-
tetuilla on lupa olla omilla linjoil-
laan. Siksi vaaliohjelmassakin on 
selkeiden kantojen lisäksi joitain 
varovaisempia linjauksia, joista 
on hyvä keskustella ehdokkaiden 
kanssa henkilökohtaisesti. Olem-
me vielä ennen vaaleja tavattavis-
sa useampaan otteeseen ja jokaista 
meistä saa tulla nykäisemään hi-
hasta tai ottaa muutoin yhteyttä, 
jos jokin askarruttaa.

Valtakunnallisena vaaliteema-
na Keskustalla on ”Huolenpitoa 
huomennakin”. Se tarkoittaa en-
nen kaikkea sitä, että vaikka sosi-
aali- ja terveyspalvelut siirtyisivät-
kin maakuntaan, me haluamme 
edelleen kunnassa pitää huolta 
jokaisesta kuntalaisesta. Iissä tu-
lee järjestää puitteet ja palvelut 
niin, että vauvasta vaariin jokai-

sen hyvinvoinnista huolehditaan. 
Asumiseen ja elämiseen halutaan 
laatua, joka tekee juuri Iistä sen 
parhaan kotipaikan. 

Sinä voit tukea tavoitteitamme 
etsimällä sopivan ehdokkaan tä-
män liitteen sivuilta ja käyttämällä 
äänesi hyvin joko pian alkavassa 
ennakkoäänestyksessä tai varsi-
naisena vaalipäivänä 9.4. Keskus-
tan joukkue on valmiina vastuu-
seen.

Riikka Ruonala, 
kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja, 
kunnanhallituksen 1. vpj 

Huolenpitoa
-huomennakin.
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tehdään yhdessä

Maailma ympärillämme on levo-
ton. Etenkin epävarmana aikana 
on tärkeää, että laitamme Suomea 
yhdessä kuntoon. Näin pidämme 
huolta sinun ja läheistesi turvalli-
sesta arjesta myös tulevaisuudes-
sa. 

Olemme saaneet monen vuo-
den alamäen jälkeen aikaan kään-
teen parempaan. Suomen ta-
lous kasvaa. Yhä useampi työtön 
on saanut työpaikan. Myönteis-
tä käännettä on nyt kaikin tavoin 
voimistettava. 

Suomi on ollut pitkään uudista-
matta. Maamme velaksi elämisen 
lopettamiseksi olemme joutuneet 
tekemään myös kipeitä ratkaisuja. 
Olemme kuitenkin pitäneet huo-
len, että kunnilta ei leikata. Se olisi 
pois päiväkodeista, peruskoulus-
ta, terveyskeskuksista ja vanhus-
tenhoidosta. 

Suomen kuntoon laittaminen 
jatkuu. Uudistamme hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa, jotta pystymme pi-
tämään tasa-arvoisesti huolta jo-
kaisesta suomalaisesta ja koko 
maasta myös tulevaisuudessa. 
Siksi vaihtoehtomme kuntavaa-
leissa on huolenpitoa – huomen-
nakin. 

Huolenpitoa - huomennakin
Esitimme jo ennen edellisiä 

kuntavaaleja kotikunta-maakun-
tamallin ratkaisuna sosiaali- ja 
terveys- sekä muiden palvelujen 
turvaamiseen ihmisen postinume-
rosta tai lompakon paksuudesta 
riippumatta. Nyt olemme toteut-
tamassa sitä.

 Kuntavaaleissa pyydämme tu-
keasi 100-vuotiaan yhteisen isän-
maamme turvalliselle uudistami-
selle. 

Tulevaisuudessa maakunta jär-
jestää sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Arjessa uudistus tarkoittaa, että 
lääkäriin pääsee nopeammin, tar-
vitsemansa avun saa saumatto-
masti yhdeltä luukulta ja jokainen 
voi valita julkisen tai yksityisen 
hoidon väliltä. Samalla tietosi siir-
tyvät nykyistä sujuvammin hoito-
paikasta toiseen. 

Kotikunnan tärkein tehtä-
vä tulevaisuudessa puolestaan 
on huolenpito turvallisesta arjes-
ta – alkaen perheille aidon valin-
nanvapauden mahdollistavasta 
päivähoidosta ja tasa-arvoisesta 
peruskoulusta. Kotikunta myös 
luo edellytyksiä yritystoiminnalle, 
työpaikoille ja osaltaan siten koko 
maan elinvoimalle. 

Suomi on kunnossa vasta sil-
loin, kun jokainen suomalainen on 
mukana rakentamassa tätä maata. 

Eriarvoistumisen torju-
miseksi voidaan tehdä pal-
jon myös kotikunnassa esi-
merkiksi lisäämällä liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksia tai et-
sivää nuorisotyötä. Etenkin syr-
jäytymisvaarassa olevat lapset ja 
nuoret meidän on yhdessä pon-
nistellen rakastettava takaisin tur-
valliseen arkeen. Tarvitsemme yh-
teiskuntaamme lisää keskinäistä 
huolenpitoa ja välittämistä. 

Suomen ongelmia ei ole enää 
varaa vatuloida. Suomea ei saa-
da myöskään peruuttamalla kun-
toon. Meidän vaihtoehdossam-
me Suomen suunta on eteenpäin 
jokaisesta suomalaisesta ja koko 
maasta huolta pitäen. Tulevaisuu-
den hyvinvointi tehdään yhdessä - 
sisulla ja sydämellä.

 
Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja

tulevaisuuden hyvinvointi tehdään yh-
dessä - sisulla ja sydämellä, toteaa juha 
sipilä.

Vaalityössä oleva Keskustan eh-
dokas on helppo tunnistaa muu-
taman tuntomerkin avulla. Orans-
si huomioliivi päällä ja/tai vihreä 
”Olen ehdolla” –pinssi rinnas-
sa. Kasvoja koristaa iloinen ilme, 
joka kuitenkin kameroiden akti-
voituessa harmillisen usein muut-
tuu väkinäiseksi irvistykseksi (el-
lei kuvaaja onnistu yllättämään.) 

Lajityypillisesti ehdokkaat liik-
kuvat pienempinä tai suurem-
pina laumoina. Usein heillä on 
myös keskusteluseuran lisäksi jo-
tain mukavaa tarjottavaa. Ehdok-
kaat ovat vaarattomia ja heitä 

Keskustan ehdokkaat liikkeellä

saa ja kuuluu lähestyä reippaas-
ti.   Kuluneen kuukauden aikana 
ehdokkaat ovat olleet aktiivisesti 
liikkeellä omissa ja eri tahojen jär-
jestämissä tilaisuuksissa. Etenkin 
lauantait ovat täyttyneet mukavis-
ta kohtaamisista keväisessä sääs-
sä. Iin jääraveissa kierteli muu-
tamia ehdokkaita karkkikorien 
kanssa. Paikalla oli satamäärin ih-
misiä nauttimasta ravitunnelmas-
ta ja makeiset maistuivat pienem-
mälle ja isommalle väelle. Teksti 
jatkuu sivulla 11.

Riikka Ruonala

jääraveissa

lauantaina 18.3. Keskusta telttaili lumivalakioilla.lauantaina 11.3. järjestimme ulkoiluta-
pahtuman Illissä. lapset saivat hiihtää 
kilpaa ja tarjolla oli lättykahvit ja kuumia 
makkaroita.
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Hyvinvointi 
tehdään yhdessäuusi iiläinen

Iin väestönkehitys oli monien 
vuosien jälkeen miinusmerkkinen 
vuonna 2016. Työttömyys on suu-
ri ongelma.  Sen pitää herättää toi-
mimaan. 

Väestönkehitys kulkee käsi kä-
dessä syntyvien yritysten, palve-
lujen ja niitä ylläpitävien verotu-
lojen kanssa. Iillä on erittäin hyvä 
imago, monesta aiheellisesta syys-
tä. Mielikuvat ei kuitenkaan muu-
tu leiväksi, jos perustyötä ei tehdä 
edelleen paremmin.  Monipuoli-
set asumisratkaisut ja työpaikko-
jen syntyminen on avainasioita Iin 
positiivisessa kehityksessä.

Yrityksiä täytyy saada synty-
mään ja sijoittumaan Iihin. Jokai-
nen työpaikka ja pienikin yritys 
on tärkeä. Työllistävää, palvele-
vaa ja veroja maksavaa yritystä ei 
voi liikaa arvostaa.  Sen pitää nä-
kyä myös kunnan toiminnassa. 
Riippumatta palvelun laadusta, 
ne säilyvät parhaiten jos kuntalai-
set käyttää niitä.

Hyvä tavoite on että Iihin oli-
si helpointa ja edullisinta perustaa 
yritys Oulun seudulla.  Iillä on hy-
vät mahdollisuudet saada paikka-
kunnalle teollista tuotantoa. Meil-
lä on vapaata työvoimaa, hyvät 
logistiikkayhteydet ja monipuoli-

Ii takaisin kasvu-uralle
sia tiloja. Iin yritysmyönteisyys ja 
halu saada yrityksiä ja työpaikko-
ja kuntaan, pitää näkyä enemmän 
myös peruskunnan toiminnassa.

Työpaikoista puhuttaessa ei voi 
ohittaa Iin kuntaa ja Oulunkaar-
ta. Ne tuottavat iiläisille tärkeim-
mät palvelut ja ovat isoja työllistä-
jiä. Vastuullinen ja pitkäjänteinen 
työllistämispolitiikka tarkoittaa 
sote -uudistuksessa työpaikkojen 
säilyttämistä Iissä ja asioiden tar-
kastelua myös työntekijöiden sil-
min.

Haminalle pitää luoda selkeä, 
vireän kuntakeskuksen leima. 
Tämä tapahtuu lisäämällä halut-
tua kerrostalorakentamista mal-
tillisesti, tyhjät tontit käyttöön 
ottamalla ja parantamalla viihtyi-
syyttä. Kun keskustan alueella on 
kasvava väestömäärä, se tarkoit-
taa säilyviä ja lisääntyviä erikois-
liikkeiden palveluita. Tuleva 
liikuntahalli on hyvä lisä liikunta-
palveluille.

Kuivaniemellä on vanhana 
kuntakeskuksena suuri rooli Iin 
kokonaiskehityksestä. Kuivanie-
men palvelut mm. terveyskeskus, 
koulu, päivähoito, apteekki, kau-
pan palvelut ja kirkko tarvitsevat 
käyttäjiä.  Ja käyttäjät näitä palve-

luita. Nämä samat asiat koskevat 
koko laajaa Iitä, kunnossa oleva 
asenne, ympäristö, rakentaminen 
ja yrittäminen synnyttävät posi-
tiivisen kierteen, josta syntyy Iin 
hyvä tulevaisuus. 

Lähitulevaisuudessa Iissä on 
tarpeen jatkaa keskustelua ja päät-
tää esillä olleista hankkeista mm. 
Karhu saaren kaavan ja entisen 
hammaslääkäritalon osalta. Rei-
lu ja hyvä henki päätöksenteossa 
ei saa kärsiä siitä että joskus kes-
kustellaan reippaastikin. Keskus-
tan valtuutetuilla on aina vapaat 
kädet päättää kannastaan ja kuun-
telemme herkällä korvalla kunta-
laisia. 

Puolueena Keskusta rakentaa 
Iitä paremmaksi viemällä eteen-
päin hankkeita jotka tuovat työtä, 
asukkaita ja yrityksiä Iihin. 

Ilkka Pakonen

Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö 
on kartoittanut lapsiperheiden ja ikäihmisten lähipal-
velutoiveita. 

Lähipalvelut

Artikkeli löytyy osoitteesta http://www.stat.fi/artikkelit/2012/
art_2012-06-04_002.html?s=0

0,5-1 KM ETäISYYdELLä 
HALUTAAN OLEVAN: 
alle kouluikäisten kerho
elintarvikeliike 
rahannostoautomaatti
esikoulu
ym.
1-2 KM ETäISYYdELLä:
apteekki
lääkäri

hammaslääkäri
posti
pankin konttori
peruskoulu ja lukio
ym.
2-5 KM:
huoltoasema 
alko
lääkäri (lapsiperheet)
ym.

Keskustalainen kuntapolitiikan 
tärkein tavoite on turvata kaikil-
le laadukkaat peruspalvelut ja 
niiden tasavertainen saatavuus 
kunnan ja kylän sijainnista riip-
pumatta.  Pankkiautomaatti, pos-
ti, pankin konttori, elintarvikeliike 
ja huoltoasema puuttuvat monen 
kylätien varresta. Toiveet eivät 
aina toteudu. 

Kuntien asema palveluiden 
tuottamisessa muuttuu lähivuo-
sien aikana. Sote siirtyy kunnilta 
maakunnille. Monet kuntapoliiti-
kot ovat huokaisseet helpotukses-
ta ja ajatelleet, että voivat jättää so-
siaali- ja terveyspalvelut muitten 
niskoille. Mielestäni jokaisen, var-
sinkin kuntapäättäjän tulee huo-
lehtia peruspalveluista ja niiden 
saatavuudesta. Sotesta piittaama-
ton kunnanvaltuutettu on kuin 
kitaristi jonka kitarasta puuttu-
vat kielet. Elinvoimaisen kunnan 
asukkaat tarvitsevat hyvin toteu-
tetut sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Tulevaan maakuntavaltuuston 
valitaan suoralla vaalilla toivot-
tavasti alueemme parhaat päättä-
jät. Sellaiset päättäjät kuuntelevat 
kuntien ja kylien tarpeita. Tähän 
tarvitaan niitä kuntapäättäjiä, jot-
ka kykenevät esittämään nämä 
tarpeet riittävän selvästi. Tässä 
auttaa kokemus ja valmiit suhteet 
maakunnan poliittisiin ryhmiin ja 
tuleviin maakuntapäättäjiin. 

Lähipalvelut ovat tärkeä osa 
kuntalaisten hyvinvointia. In kun-
nan reuna-alueilla yli 65 vuoti-
aitten määrä on nyt jo noin 50 % 
alueen asukkaista.  Lähimpään 
rahannostoautomaattiin voi olla 
matkaa yli 40 km. Terveyskeskuk-

seen on mahdotonta matkustaa 
julkisen liikenteen avulla. Elintar-
vikeliikkeeseenkin yli 40 km. Tar-
vitaan rohkeita ja ennakkoluulot-
tomia kuntapäättäjiä. Tarvitaan 
uusia tapoja näiden palveluiden 
saatavuuden turvaamiseksi ja pa-
rantamiseksi. Tutkimusten va-
lossa reuna-alueiden kehitystä ja 
palveluiden parantumista edistää 
”yllättäen” keskustan elinvoiman 
kohentaminen. Iissä se tarkoittaa 
kuntakeskuksen ja Oulun elinvoi-
maa. 

Iin asukasluvun hyvä kasvu-
vauhti on hiipunut ja kääntynyt 
pieneen laskuun.  Uskon hyvän 
päivähoidon ja opetuksen mer-
kitykseen kotipaikan valintaan. 
Tammikuussa 2017 Iissä työttö-
myysaste oli 17,6 %. Toimin ennen 
eläkkeelle siirtymistäni opettaja-
na Kuivaniemellä 30 vuoden ajan. 
Suurin osa silloin opettamistani 
oppilaista on muuttanut muual-
le työ- ja opiskelupaikan perässä. 
Tutkimusten mukaan työpaik-
ka on tärkein asuinpaikan valin-
tatekijä. Hyvä työllisyysaste li-
sää hyvinvointia ja tuo verotuloja 
parempien palveluiden tuottami-
seen ja rahaa rakentaa.

Pekka Koskela

Iissä on ollut runsaasti keskuste-
luja ja toiveita liikuntatilojen lisää-
miseksi. Nykyaikaiset ja tarkoi-
tuksenmukaiset tilat ovat osaltaan 
tuomassa viihtyisyyttä ja edistä-
vät  kuntalaisten hyvinvointia. 
Viime aikoina on erikoisesti kas-
vanut huoli lasten ja nuorten vä-
hentyneestä liikunnasta. Liikunta-
tilojen rakentaminen ja ylläpito on 
kuitenkin kallista. Iin taloudelli-
nen liikkumavara investointeihin 
on vähäinen. Perinteisellä tyylil-
lä ja kunnan rahoittamana liikun-
tatilojen hankkiminen lisää koh-
tuuttomasti kunnan velkataakkaa  
nousevien korkojen aikana.

Iillä on mahdollisuus toteuttaa 
liikuntahanke nykyaikaisella alati 
lisääntyvällä tavalla. Kunnan vel-
kataakka ei lisäänny ja liikuntati-
lojen osalta budjetointi on  help-
poa ja ennustettavaa.  Keinoa on 
käytetty Oulussa koulutilojen 
hankkimiseen.  Iin uusi koulu on 
toteutettu vastaavalla tavalla.

Keino on pitkäaikainen leasing-

Palveluja ja elinvoimaa Iihin
sopimus luotettavan toimittajan 
kanssa. Kunnan tehtävä ei ole  sei-
nien rakentaminen vaan palvelu-
jen tarjoaminen. Rakentamiseen ja 
käyttöön liittyvät suuret  taloudel-
liset riskit jäävät palvelujen  tuot-
tajalle. Tämä on keino saada Iihin 
nykyaikaiset liikuntatilat tuleval-
la valtuustokaudella.  Toki samaa 
tapaa voi soveltaa muuhunkin ra-
kentamiseen kasvavassa kunnassa 
rapauttamatta taloutta.

Kunnan mahdollisuudet jat-
kossa tarjota iiläisille  ajanmukai-
set riittävät palvelut  perustuu 
vahvaan talouteen.  Vahvan kes-
tävän talouden mahdollistaa väes-
tönkasvu. Väestönkasvun vahvis-
tamiseksi  kunnan tulee kaavoittaa 
asuntorakentamiseen  sopiville 
alueille palvelujen lähettyville riit-
tävä monipuolinen tonttivaranto.  
Karhun sillan rakentaminen avaa 
saaren merellisestä asumisesta 
kiinnostuneille muuttajille.

Riittävä tonttivaranto teolli-
suudelle ja muulle yritystoimin-

nalla on uusien yritysten saannin 
edellytys.  Kunnan elinkeinopoli-
tiikkaa pitää terävöittää ja hankkia 
aktiivisella  markkinoinnilla ja ta-
loudellisella panostuksella uusia 
työpaikkoja kuntaan.  

Paljon puhutun elinvoiman 
mittareita ovat väestönkasvu, uu-
sien työpaikkojen syntyminen 
kuntaan ja   työllisyysprosentti.  
Kaikkiin mittareihin voidaan kun-
nan toimin ja päätöksin vaikuttaa.  
Näissä asioissa onnistuminen vai-
kuttaa kaikkien iiläisten elämään 
myönteisesti.  äänestämällä Kes-
kustaa varmistat Iin myönteisen 
kehityksen jatkumisen.

Pentti Soini

Tutkimusten mukaan työpaikka on tärkein 
asuinpaikan valintatekijä. Hyvä työllisyysaste lisää 

hyvinvointia ja tuo verotuloja parempien 
palveluiden tuottamiseen ja rahaa rakentaa.

Iin Työosuuskunta

• Kotisiivous, rakennustyön loppusiivous ym. 
• Oikeus palvelusetelisiivoukseen

Teemme luotettavaa siivoustyötä Iissä ja Oulussa.       

Puh. 040 828 9497

Muista kotitalousvähennys

Iin Keskustan  
ehdokkaiden 

numerot:

38-71



5
Iin Keskusta 2017 uusi iiläinen Hyvinvointi 

tehdään yhdessä

Iissä on ollut pitkään yksi Pohjois-
Pohjanmaan suurimmista työt-
tömyysprosenteista. Suomessa 
hallituksen toimien ansiosta työt-
tömyys on alkanut vähenemään ja 
nyt myös kunnissa on syytä poh-
tia, miten kunnat pystyisivät saa-
maan entistä useammat ihmiset 
töihin.

Kunnan keinot ovat tietenkin 
rajalliset: Iin kunta ei voi työllistää 
jokaista iiläistä työtöntä. Sen si-
jaan kunta pystyy kannustamaan 
yrittäjyyteen. Iissä on hienosti tä-
hänkin mennessä huolehdittu 
elinkeinoelämän tarpeista, mutta 
aina voi tehdä paremmin. Meidän 
on huolehdittava, että infrastruk-
tuuri on kunnossa ja meidän on 
huolehdittava, että yritykset pys-
tyvät laajentumaan Iissä.

Yrittäjyyskasvatus on otettu 
vahvasti osaksi uusia opetussuun-
nitelmia ja kunnan tehtävänä on 
huolehtia, että myös tämä osuus 
yrittäjyyskasvatuksesta toteute-
taan. Yritykset työllistävät ja sitä 

Jokaisella pitää olla  
mahdollisuus tehdä työtä

kautta kunta saa verotuloja, joil-
la mahdollistetaan kattava kou-
luverkko, hyvinvointipalvelut ja 
esimerkiksi ympäristöstä huoleh-
timinen. On jokaisen etu, että Iis-
sä vaalitaan yrittäjämyönteistä il-
mapiiriä.

Kunta ei saa olla vain passii-
vinen toimija. Kunnan on omis-
sa hankinnoissa painotettava ny-
kyistä enemmän paikallisuutta ja 
kunnan on oltava aktiivisesti etsi-
mässä keinoja, joiden avulla Iistä 
saadaan yritysten silmissä entistä 
houkuttelevampi. Yksi suuri tekijä 
tässä ovat liikenneratkaisut.

Keskusta on yrittäjämyöntei-
nen puolue ja uskon vahvasti, että 
jokainen keskustalainen kunta-
päättäjä tulee Iissä tekemään töitä 
paikallisen elinkeinoelämän me-
nestymisen eteen. Mutta vaikka 
kunta tarjoaakin puitteet, on myös 
yrityksille jätettävä vastuuta. 

Valtteri Paakki
Juuso Pyörälä

saara alamäki, Valtteri paakki ja juuso pyörälä

Sote-palvelut siirtyvät kunnilta 
pois sosiaali- ja terveysuudistuk-
sen myötä seuraavan kuntavaali-
kauden aikana. Tämä uudistus ei 
vain mahdollista, vaan se myös 
velvoittaa kunnat keskittymään 
entistä enemmän hyvinvoinnin 
edistämiseen.

Hyvinvoinnin edistämisestä ei 
tarvitse tehdä rakettitiedettä. Jo se, 
että ihminen pääsee ulkoilemaan 
tai saa harrastaa mieleistänsä har-
rastusta, edistää tämän ihmisen 
hyvinvointia. Tulevaisuuden kun-
nan pitää huolehtia siitä, että jo-
kainen saa harrastaa, ulkoilla puh-
taassa luonnossa, tehdä työtä ja 
tavata ystäviänsä.

Poliitikot puhuvat kauniita sa-

Pidetään  yhdessä huolta!
noja, mutta mitä tämä tarkoittaa 
käytännössä. Miten kunta voi pi-
tää huolta siitä, että jokaisella on 
mahdollisuus harrastamiseen?

Kansalaisopisto on yksi loista-
va tapa kasvattaa harrastusmah-
dollisuuksia kunnissa. Siksi Iissä 
on tulevaisuudessakin pidettävä 
kiinni kansalaisopiston rahoituk-
sesta ja samalla etsittävä keinoja, 
joilla kansalaisopiston palveluis-
ta saadaan entistä houkuttelevam-
pia. Miksi juuri sinä et hyödynnä 
kansalaisopiston palveluita? Syy-
nä voi olla esimerkiksi kurssien 
hintavuus ja tähän ongelmaan on 
puututtava. On myös huolehdit-
tava siitä, että kunnan toimivat ja 
hyväkuntoiset tilat ja liikuntapai-

kat ovat järjestöjen käytettävissä.
Kaikkea Iikään ei pysty järjestä-

mään ja siksi on hyvä, että olem-
me näin lähellä Oulua. Kunta on 
jo ryhtynyt voimakkaasti paran-
tamaan joukkoliikennettä ja tätä 
työtä ei saa missään nimessä jättää 
kesken! Toimivalla joukkoliiken-
teellä iiläiset nuoret ja vanhemmat 
ihmiset pääsevät tapaamaan ystä-
viänsä hieman kauemmaksikin ja 
laajentamaan harrastusmahdolli-
suuksia.

Valtteri Paakki
Saara Alamäki

Asiat kunnassamme ovat hyväl-
lä mallilla – meiltä löytyvät lukio, 
kaunis luonto, hyviä palveluita 
– silti kuntalainen, etenkin nuori 
löytää paljon korjattavaa. Saattaa 
ehkä nousta mieleen, että tarvit-
semme paremmin toimivan jouk-
koliikenteen, enemmän palveluita 
tai vaikka parempaa kouluruokaa. 
Keskustalaiset ovat valmiita teke-
mään töitä näiden asioiden korjaa-
miseksi, ja siinä työssä arvoilla on 
suuri merkitys. 

Tulevaisuutta rakentaessamme 
tärkeää on suvaitsevaisuus. Riip-
pumatta siitä, mikä kanta sinulla 
on soteen, Euroopan unioniin tai 
pyöräteiden rakentamiseen, ovat 

Keskustalaiset arvot
suvaitsevaisuus ja tasa-arvoinen 
maailma arvoja, jotka kuuluvat 
jokaiselle. Ja olipa kyseessä sitten 
arkipäivän kohtaaminen kahden 
henkilön välillä, kunnan tai koko-
naisen valtion toiminta, on työn 
tasa-arvoista ja suvaitsevampaa 
maailmaa kohti jatkuttava, kun-
nes tavoite saavutetaan. Toivon, 
että tulevaisuuden Iissä – ja maail-
massa – jokainen ihminen saa kas-
vaa turvassa, osana ryhmää, jossa 
ei katsota ketään alaspäin min-
kään takia, ei ihonvärin, ruumiin-
rakenteen eikä mielipiteen vuoksi. 

Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus 
ovat jo hyvällä mallilla, mutta 
matkaa on vielä. Arkipäiväinen 

tasa-arvo lähtee pienistä, helpos-
ti toteutettavista teoista. Se lähtee 
välittämisestä yhteisistä asioista, 
toisen auttamisesta ja vilpittömyy-
destä. Kun kohtaa jokaisen ihmi-
sen ihmisenä, pääsee pitkälle. Ta-
sa-arvoon kuuluu myös oikeus 
asua, missä haluaa ja saada sii-
tä huolimatta palveluita. Keskus-
talaisessa kuntapolitiikassa nämä 
arvot, suvaitsevaisuus ja tasa-ar-
vo, ovat hyvin esillä.

Saara Alamäki
Valtteri Paakki

Veera Jussilan kunnallispoliitti-
nen ura Keskustapuolueessa Iissä 
alkoi vuonna 1970. Hän oli silloin 
liike-elämässä kirjanpitäjänä.

– Politiikan kautta pystyin vai-
kuttamaan asioihin. Halusin saa-
da selvää, mitä kotipaikkakunnal-
lani tapahtuu, Jussila muistelee.

Jussila on ollut mukana päät-
tämässä monissa iiläisten tärkeis-
sä asioissa, muun muassa avopal-
velukeskuksen perustamisessa, 
Micropoliksen rakentamisessa ja 
Kulttuuri-Kauppilan toiminnan 
aloittamisessa.

Iin valtuustossa oli 70-luvulla-

Veera Jussila on nähnyt 
Iin muutokset

ja tapahtunut kaikenlaista. Kun 
90-luvun lama kiristi kukkaroa, 
puhuttiin Iin yhdistymisestä Ou-
luun. Onneksi niin ei tapahtunut.

– Se olisi ollut ikävä juttu iiläi-
sille. Silloin meillä ei ollut tulo-
ja ja maksukyky oli vähissä. Nyt 
on onneksi asiat eri tolalla, Jussi-
la huokaa.

Hän seuraa yhä aktiivisesti po-
litiikkaa. Ii on muuttunut eduk-
seen, mutta korjattavaakin löytyy:

– Vanhusten, vammaisten ja 
nuorten asiat pitäisi saada järjes-
tykseen. Lisäksi taajaman keskus 

litustaipaleella on välillä haksah-
dettu harhaan.

– Leikkauksia olisi pitänyt koh-
dentaa eri tavalla. Aivan heikom-
milta ei olisi pitänyt leikata ja kou-
lutuksestakin vähemmän, Jussila 
tuumaa.

Suomen Keskustan pitäisi pala-
ta hänen mielestään palata perus-
asioiden ääreen. Eli alkiolaisuu-
teen.

Sen perusteesi ”Heikoimpien 
asioista ja edistyksen lipun kanta-
misesta ei tingitä” pitäisi muistaa 
päätöksenteossa.

– En ole aivan tyytyväinen ny-
kymenoon. Nyt ollaan menty vä-
hän liikaa Kokoomuksen puolelle. 

– Opastan tulevia keskustalai-
sia iiläisiä valtuutettuja rohkeasti 
ottamaan esille epäkohtia ja nöy-
rästi tekemään töitä niiden korjaa-
miseksi.

–On tärkeää tuoda keskuste-
luun erilaisia näkökantoja ja pe-
rusteluita, Jussila sanoo.

Veera jussila seuraa yhä aktiivisesti poli-
tiikkaa. Ii on muuttunut edukseen. 

kin hyvä yhteishenki eri puoluei-
den välillä. Ii-puolue oli voimis-
saan:

– Eri mieltä oltiin ja asioista ää-
nestettiin, mutta yhteishenki saa-
vutettiin aina, Jussila toteaa.

Vuosien varrella on sattunut 

pitäisi saada sen näköiseksi, että 
se houkuttelee matkailijoita. Iin 
kehitys on tärkeää ja imagoa täy-
tyy nostaa, Jussila opastaa.

Jos maailma on muuttunut, 
on Suomen Keskustapuoluekin 
muuttunut. Jussilan mielestä hal-

”Politiikan kautta pystyin vaikuttamaan 
asioihin. Halusin saada selvää, 

mitä kotipaikkakunnallani tapahtuu.”



6
Iin Keskusta 2017

Hyvinvointi 
tehdään yhdessäuusi iiläinen

Huolenpitäjiä

Saara 
Alamäki sit.
opiskelija,  
nuorisovaltuutettu

38 39
Aili-Marja 
Alaraasakka 
LTO, esiopettaja

40
Eero
Alaraasakka 
metsätalousinsinööri

41
Hannes
Hekkala 
kiinteistönhoitaja

42
Taina
Häkkilä
yrittäjä

48
Tellervo 
Jyrkkä sit.
eläkeläinen

49
Mervi
Jyrkäs 
lähihoitaja, merkonomi

50
Meeri
Jämsä
klinikkasihteeri

51
Oili
Kaleva 
suuhygienisti, 
hammashoitaja

52
Reijo
Kehus 
paperiprosessinhoitaja,
laborantti

58
Veli 
Paakkola 
yrittäjä, maanviljelijä

59
Ilkka 
Pakonen 
maanviljelijä, yrittäjä

60
Kirsimaria 
Piri 
palveluvastaava

61
Paula 
Pivelin sit.
FM, opettaja

62
Pentti
Puolakka 
luokanopettaja,
eläkkeellä

68
Kati
Södö 
lähihoitaja

69
Johannes
Tuomela 
ekonomi, 
rakennusinsinööri

70
Matti
Turtinen 
eläkeläinen,
kapteeni evp.

71
Sanna
Valaja 
sairaanhoitaja
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Iissä  

43
Ahti
Häyrynen
yrittäjä

44
Jaakko
Höyhtyä
maanviljelijä

45
Jari-Jukka 
Jokela 
rehtori, luokanopettaja

46
Pentti 
Jokela sit.
autonkuljettaja

47
Arto
Junes 
rakennesuunnittelija

53
Seppo 
Kiviniemi 
vastaava työnjohtaja

55
Veera 
Kuha sit.
yrittäjä

54
Pekka 
Koskela 
lehtori, eläkeläinen

56
Taisto 
Orajärvi 
ent. liikkeenharjoittaja

57
Valtteri 
Paakki 
opiskelija

63
Juuso
Pyörälä 
opiskelija

64
Ari 
Rautakoski sit.
lehtori

65
Riikka
Ruonala 
oikeustieteen yo

66
Harri
Sanaksenaho 
metsänhoitaja

67
Pentti
Soini 
rehtori, eläkeläinen

www.huolenpitoa.fi | #huolenpitoa #suomikuntoon

Hyvinvointi tehdään yhdessä.

Kuntavaalit |Ii | suomen Keskusta r.p. 
ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017 | Vaalipäivä 9.4.2017

Huolenpitoa
-huomennakin.
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 38. Saara 
 alamäki

1. Opiskelen tällä hetkellä toista 
vuottani Iin lukiossa. Asun Konis-
sa äitini, isäni sekä kahden pikku-
siskoni kanssa.

2. Harrastan partiota Iin Illin-
kiertäjissä, olen Iin seurakunnan 
isonen ja kerhonohjaaja, sekä nuo-
risovaltuustossa neljättä vuotta. 
Näiden lisäksi käyn kansalaisopis-
ton laulutunneilla.

3. Haluan tuoda nuoria yhä 
enemmän mukaan kunnan pää-
töksentekoon, sekä auttaa raken-
tamaan elinvoimaista ja kutsuvaa 
tulevaisuuden Iitä. Yksi itselle tär-
keistä asioista on myös varmistaa 
laadukas lukiokoulutus myös jat-
kossa.

 39. aili-marja 
 alaraaSakka 
 (aSema)

1. Olen naimisissa oleva lasten-
tarhanopettaja/esiopettaja ja en-
simmäisen kerran kunnanvaltuus-
toon 1985.

2. Harrastuksiini kuuluu mm. 
kuorolaulu, puutarhanhoito, käsi-
työt, hiihto, pyöräily ja matkailu.

3. Uudenlaisen kunnan raken-
tamiseen ja päätöksentekoon tar-
vitaan kuntalaisten osallistumista 
ja mielipiteiden kuulemista. Elin-
voiman rakentaminen on kunnan 
ja sen asukkaiden yhteinen teh-
tävä ja elinvoimainen kunta hou-
kuttelee puolestaan uusia vakitui-
sia asukkaita. Hyvinvointi kuuluu 
kaikille ja on kaikkien vastuul-
la. Terveyden edistäminen ja sai-
rauksien ennaltaehkäisy ohjaavat 
kaikkea kunnan toimintaa kaa-
voituksesta liikunta- ja kulttuuri-
palveluihin. Lähikoulut, kirjastot, 
kansalaisopisto, liikunta- ja kult-
tuuritilat tarjoavat mahdollisuu-
den asukkaiden hyvinvointiin ja 
elävään harrastus- ja kulttuuritoi-
mintaan.      

 40. eero 
 alaraaSakka

1. Olen 62-vuotias metsätalousin-
sinööri ja olen toiminut Iin met-
sänhoitoyhdistyksen toiminnan-
johtajana vuodesta 1981. Jään 
eläkkeelle lokakuussa. Liikun 
työssäni ympäri Iitä maastossa ja 
taloissa. Tunne Iin sivukylien ti-
lanteen ja tarpeet. Olen naimisis-
sa ja meillä on kaksi aikuista lasta.

2. Harrastan liikuntaa työssä-
ni ja vapaa-ajalla. Olen kiinnos-
tunut perinneasioista. Olen järjes-
tämässä tukkilaiskisoja. Melontaa 
harrastan vaimoni kanssa. Tuttu-
ja ovat Iijoen yläjuoksu ja lähitie-
noon joet. Soitan kitaraa itseni ja 
koirani iloksi. Metsänhoitotyöt ja 
rakennusasiat kiinnostavat. Myös 

kalastus silloin kun joessa on vet-
tä.

3. Tavoitteena on vaikuttaa Iin 
päätöksiin niin että kuntaa kehi-
tetään tasapuolisesti huomioiden 
myös Oijärven, Olhavan ja Kui-
vaniemen. Iin tulee pysyä itse-
näisenä kuntana, jossa talousasi-
at ovat kunnossa. Yritystoiminnan 
menestys on tärkeää ja uusia yri-
tyksiä on paikallaan saada, mikä 
helpottaisi työttömyysongelmaa. 
Iijoen vanhan uoman tilan paran-
taminen on tärkeä asia. Iin asu-
kasluvun lisääminen ei ole itse-
tarkoitus vaan on panostettava 
nykyisten iiläisten hyvinvointiin 
ja nuorten viihtymiseen kotipaik-
kakunnallaan.

 41. HanneS 
 Hekkala

1. Kiinteistönhoitaja. Nykyään 
asutaan vaimon kanssa kahdes-
taan, lapset muuttaneet omilleen. 
Vedän yhtä taloyhtiötä jossa asuk-
kaina ikääntyviä ihmisiä.  

2.Harrastuksena liikunta, ka-
lastus ja ristikot. 

3.Kuntatalous tasapainossa, 
palvelut, lapsiperheet ja vanhuk-
set.

 42. Taina 
 Häkkilä

1. Pitopalvelualan yrittäjä. Perhee-
seen kuuluu aviopuoliso ja kolme 
kotona asuvaa lasta.

2. Harrastan käsitöitä, kesäisin 
puutarhan /pihan hoito ja ulkoilu 
luonnossa.

3. Haluaisin vaikuttaa vanhus-
ten, vammaisten hyvinvointiin ja 
turvallisuuteen. Lapsiperheiden 
kotipalvelua pitäisi lisätä. Kanto-
lantien kunnostukseen, onhan sen 
varressa kalasatama ja uimaranta, 
joita voitasi hyödyntää.

 43. aHTi 
 Häyrynen

1. Olhavassa -64 syntynyt naimi-
sissa oleva kolmen lapsen isä, toki 
lapset lentäneet jo pesästä. Minus-
ta tuli viime kesänä pappa, kun 
tyttäreni pyöräytti tytön. Asunut 
Oulussa 32 vuotta ja muuttanut 
takaisin juurilleen 2016. 

Toimin Oulussa ravintola-alan 
yrityksessä toisena yrittäjänä ja 
hallituksen puheenjohtajana. Yri-
tys on perustettu 1998 eli voi-
sin sanoa olevani jo pitkän linjan 
yrittäjä alalla. Toimin Oulun lii-
kekeskuksen hallituksen varapu-
heenjohtajana. Viime talvena sain 
puolustusministeriöltä kriisinhal-
lintaveteraani –statuksen onnistu-
neista rauhanturvatehtävistä.

2. Harrastan metsästystä ja ka-
lastusta, liikun mielellään muu-

tenkin luonnossa. Veneily on mi-
nulle tärkeä henkireikä.

3. Paluumuuttajana annan 
kaikkeni Iin kuntaan.

 44. jaakko 
 HöyHTyä

1. Maanviljelijä kuivajokivarres-
ta, tilalla lypsykarjaa, naimisissa. 
Lapsista kolme asuu vielä kotona.

3. Iin kunnassa tärkeäksi näen 
kuntalaisten tasavertaisen koh-
telun vauvaikäisistä vanhuksiin. 
Hyvä varhaiskasvatus, koulu ja 
lukio tuovat kestävän pohjan tule-
vaisuuteen. 

Elinkeinojen kehittäminen ja 
teollisten työpaikkojen lisääminen 
kunnan alueille toisi vaurautta, 
asukkaita ja omakotitaloja. Tont-
tien hintatarkastus alaspäin. Sen 
jälkeen olisi varaa vähän ”sirkus-
huveihinkin”

 45. jari-jukka 
 jokela

1. Haminan koulun rehtori.
2. Tärkein harrastukseni on vel-

jeni lasten kanssa leikkiminen. 
Toisessa korissa tulevat kuorolau-
lu, penkkiurheilu ja seuratoiminta 
Iin Urheilijoissa. Olen luottamus-
henkilö Iin seurakunnassa.

3. Ajan opetus- ja varhaiskasva-
tuspalveluasioita. Olen omaishoi-
taja, joten ikäihmisten asiat ovat 
hyvin lähellä. Haluan Iistä kaikil-
le iiläisille entistä viihtyisämmän 
paikan asua ja elää. Kannatan lii-
kuntahallin rakentamista.

 46. PenTTi 
 jokela

1. Olen ollut kaupanyrittäjänä yli 
23 v. Iin kunnassa yli 2 v. työpa-
jaohjaajana. Nyt ajan taxia, koulu-
kyytejä. 

2. Raviurheilu, ulkoilu perheen 
kanssa, yhdessä tekeminen tär-
keimpiä harrastuksia.

2. Yhdenvertaisuus, tasa-ar-
vo kuntalaisten kesken asuinpai-
kasta riippumatta. Keskustele-
vaa yhteistyötä yli puoluerajojen. 
Sivukylillä asuvien kuntalaisten 
palvelujen saatavuuden huoleh-
timinen yhdenvertaiseksi. Kunta-
liitoksen myötä kunnan laajuus, 
matkaetäisyydet on huomioitava 
paremmin. 

Entisen Kuivaniemen kun-
nan alueiden vahvuudet arvi-
oitava tarkoin ja hyödynnettä-
vä. Työpaikkojen luominen myös 
Kuivaniemen alueelle erittäin tär-
keää. Iin keskustaa tulee kehittää 
yhteistuumin, kuntalaisia kuun-
nellen, herkällä korvalla. Yhdessä 
luodaan parempi huominen.

 47. arTo 
 juneS

1. Rakennensuunnittelija, vaimo ja 
kaksi lasta ja koira.

2. Metsästys, kalastus ja urhei-
lu.

3. Pitää myös sivukylät elinvoi-
maisina ja lisätä työllisyyttä oh-
jaamalla investointeja paikallisille 
yrityksille.

 48. Tellervo 
 jyrkkä

1. Kuivaniemellä asuva eläkeläi-
nen. Olin 34 vuotta kunnan palve-
luksessa, viimeisimpänä tehtävä-
nä työvalmentajana Iin kunnassa. 
Olen avoliitossa ja minulla on yksi 
aikuinen tytär.

2. Harrastuksiini kuuluu kult-
tuuri monessa muodossa. Olen 
mukana kesäteatteritoiminnas-
sa, luen ja teen erilaisia käsitöitä. 
Lisäksi kunnallispolitiikka on ol-
lut osa elämääni kuluneen kau-
den ajan.

3. Ikäihmisten asiat ovat lähel-
lä sydäntäni. Olen ollut tällä kau-
della mukana Ii-instituutissa ja 
Oulunkaaren palvelutuotantolau-
takunnassa, joissa työkokemuk-
sestani ja harrastustaustastani on 
ollut ammentaa näkemystä asioi-
den hoitoon. Työttömyyden hoita-
minen on tärkeää. Haluan turvata 
toimivat lähipalvelut, toimia ky-
lien äänenä ja huolehtia siitä, että 
kuntalaisille järjestetään mielekäs-
tä tekemistä. Yhdenvertaiset pal-
velut kuuluvat kaikille. 

 49. mervi 
 jyrkäS

1. Olen kahden pojan äiti, merko-
nomi ja vasta valmistunut lähihoi-
taja. 

2. Toimin useissa vapaaehtois-
järjestöissä, harrastan liikuntaa ja 
laulua.

3. Haluan olla mukana vaikut-
tamassa varhaiskasvatuksen, pe-
rusopetuksen ja lukion asiois-
sa. Mielestäni on tärkeää kehittää 
ikäihmisten palveluita Iin kunnas-
sa niin, että he voisivat mahdolli-
simman pitkään ja laadukkaasti 
asua kotona. Päätöksenteossa tu-
lee kuunnella kaikkia kuntalaisia, 
perehtyä asioihin monipuolisesti 
ja uskaltaa tehdä rohkeitakin pää-
töksiä. Hyvä ja rakentava yhteis-
työ kaikkien kanssa on tärkeää.

 50. meeri 
 jämSä

1. Olen toiminut OYS:ssa sihtee-
rinä lähes 20 vuotta. Minulla on 
kaksi aikuista lasta, jotka molem-

ehdokkaat vastaavat kysymyksiin: Kuka olet, ammatti 
ja perhe? Mitä harrastat? tavoitteet, mitä asioita halu-
aisit kehittää kunnassasi?

mat opiskelevat Oulun ammatti-
korkeakoulussa. Lähipiiriäni on 
ilahduttanut 8 kuukauden ajan 
myös tyttären Väinö-poika.

2. Olen koko ikäni toiminut yh-
distystoiminnassa mm. Pohjois-Iin 
kyläyhdistyksen puheenjohtajana 
(vv. 2000-2012), Käyränkankaan 
vesiosuuskunnan toiminnanjohta-
jana (v. 2006-edelleen). Olen myös 
ollut yhden kauden Iin kunnan 
luottamustoimissa mm. teknisessä 
lautakunnassa v.2005-2008.

3. Lasteni äitinä tiedän, kuin-
ka tärkeää lapsen koulunkäyn-
nille on laadukas opetus, siihen 
osoitetut riittävät resurssit ja yk-
silöllinen tuki. Valtuutettuna yh-
tenä tavoitteenani olisi julkisten 
liikenneyhteyksien sekä turval-
listen koulureittien parantaminen 
Iin keskustaajamassa, unohtamat-
ta Iin reuna-alueiden näkökulmaa. 

Olen vuosia vienyt eteenpäin 
Virkkulantien kevyenliikenteen 
hanketta, johon Iin kunta on tä-
män vuoden budjetissaan kohdis-
tanut määrärahan. Aikaan saan-
noksiani on myös ensimmäinen 
Iin kunnan lähiliikuntapaikka, 
monitoimiareenan kera, Pohjois-
Iin koululle v. 2007. Tämä malli on 
jo toteutettu useammalle koulun 
piha-alueelle Iissä.

Tällä hetkellä yhteiskuntamme 
elää muutoksen aikaa. Valtuutet-
tuna pystyisin paremmin ajamaan 
asioita, jotka vaikuttavat meidän 
kaikkien jokapäiväiseen olemi-
seen, elämiseen, asumiseen sekä 
toiminnalliseen ympäristöömme. 
Minulle on ollut aina tärkeää olla 
mukana vaikuttamassa aktiivises-
ti eri-ikäisten kuntalaisten elin- ja 
kasvuympäristön parantamiseksi.

 51. oili 
 kaleva

1. 48-vuotias suuhygienisti/ham-
mashoitaja. Perheeseeni kuuluu 1 
tytär ja 5 poikaa. Puolet lapsistani 
ovat varttuneet jo aikuisiksi ja kol-
me nuorinta käyvät peruskoulua.

2. Töiden ja arkiaskareiden jäl-
keen vapaa-aika kuluu käsitöiden, 
liikunnan, hirvenmetsästyksen ja 
erilaisten yhdistystoiminnan ja ta-
pahtumien merkeissä. Uusin in-
nostukseni on hirviurheilu.

3. Takana on kaksi kautta kun-
nanvaltuustossa. Kiinnostavia ja 
opettavaisia vuosia olleet ja en-
nenkaikkea on ollut antoisaa raa-
tailla teidän kuntalaisten kanssa. 
Tulevaisuudessa tärkeää panostaa 
kuntalaisten kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin ja sehän me tehdään 
yhdessä, sinä ja minä.

 52. reijo 
 keHuS

1. Ammatiltani olen paperipro-
sessinhoitaja. Perheeseeni kuuluu 
vaimo Katja sekä 7 vuotias englan-
ninspringerspanieli Wertti.

Kuntavaaliehdokkaat  esittäytyvät
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tehdään yhdessä

2. Harrastan metsästystä sekä 
moottoriurheilua. Molemmissa 
harrastuksissa olen myös aktiivi-
sesti mukana seuratoiminnassa.

3. Kunnanvaltuutettuna halu-
an ajaa kuntalaisten asioita. esim. 
liikuntapalveluiden sekä terveys-
palveluiden tasa-arvoinen hoi-
taminen,  palveluiden matalan 
kynnyksen saatavuus sekä tasa-
puolisuus ovat  erittäin tärkeitä 
asioita. 

Lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäiseminen, sekä harras-
tusten monipuolinen saatavuus 
ja esille tuominen, myös opetuk-
sen ja varhaiskasvatuksen laadun 
ja toiminnan kehittäminen ovat 
olleet tehtävinäni kuluvalla vaali-
kaudella ja mielestäni näiden ke-
hittämistä pitää edelleen jatkaa.

Myös vammaisten sekä van-
husten kuuleminen ja puolustami-
nen ovat lähellä sydäntäni.

Yhdessä pidämme Iin itsenäise-
nä ja vetovoimaisena kuntana.

 53. SePPo 
 kiviniemi

1. Olen 50-vuotias rakennus-
mestari, päätyöni on vastaava-
na työnjohtajana Oulun Seudun 
Ammattiopistolla, jossa hoidan 
oppilastyömaita. Aiemmalta am-
matiltani olen Lääkintävahtimes-
tari-sairaankuljettaja, kokemusta 
on myös terveydenhoitoalalta.

Tällä hetkellä olen varavaltuu-
tettuna keskustan ryhmässä. Olen 
viiden lapsen isä ja vaimoni on 
työssä päiväkodissa. Asun Iissä 
Alarannalla.

2. Partiotoiminta, ulkona liik-
kuminen, sulkapallo, metsästys 
sekä nuorten parissa toimiminen

3. Kehittää nuorten harras-
tusmahdollisuuksia. Kunnan 
kaavoitusasioihin on paljonkin 
kehittämisideoita. Vanhusten pal-
veluiden parantaminen   

 54. Pekka 
 koSkela

1. Olen koulutukseltani luonnon-
tieteiden kandidaatti, peruskou-
lun opettaja, nykyään eläkeläinen. 
Olen naimisissa ja minulla kaksi 
aikuista lasta, 94 vuotias isä kak-
si siskoa ja veljeä.

2. Harrastukseni ovat yhteisten 
asioiden hoitaminen, tietokoneet 
ja puutarhanhoito.

3.  Minulle tärkein poliittinen 
tavoite on turvata kaikille laaduk-
kaat peruspalvelut ja niiden ta-
savertainen saatavuus kunnan ja 
kylän sijainnista riippumatta. Ha-
luan olla mukana luomassa jokai-
selle kuntalaiselle tasa-arvoiset 
edellytykset rakentaa hyvää ja tur-
vallista tulevaisuutta itselleen ja 
läheisilleen. Yhteisöllisyys, urhei-
luseurat, leikkipuistotuttavuudet, 
eläkeläisjärjestöt ja muu yhteisöl-
lisyyttä tukeva työ (esim. lapsi- ja 
nuorisotyö …) ovat elinvoimaisen 
elävän kunnan tukipilareita. Ha-
luan huolehtia myös niistä, jot-
ka eivät kykene puolustamaan oi-
keuksiaan.

 55. veera 
 kuHa

1. Isännöitsijä, yrittäjä. Olen leski, 
lapsia minulla on neljä ja lasten-
lapsia neljä, viides tulossa. Asun 
Oijärvellä, avoliitossa.

2. Käsityöt kotieläimet, metsäs-
tys, kalastus, hyötyliikunta (mitä 
syrjäkylälläkin voi vielä harras-
taa, ilman, että pitäisi lähteä autol-
la ajamaan satoja kilometrejä.)

3. Vanhusten, vammaisten ja 
lasten asioita sekä syrjäkylillä asu-
misen mahdollistamista.

 56. TaiSTo 
 orajärvi

1. Olen 62 v, naimisissa, 6 
lasta,sekä lapsenlapsia yhdeksän. 
Koulutus Yo-merkonomi ja ATK-
ammattitutkinto v. 2002. Olen jää-
mämässä eläkkeelle tänä vuonna. 
Yritystoimintaa perheessämme 
on ollut 21 vuotta, viimeisimpänä 
grilli-kioski Iissä.

2. Harrastuksista kiinnostaa 
vieläkin: lomailu, lukeminen, met-
sästys, kalastus, veneily sekä luon-
nossa liikkuminen ja marjastus.

Luottamustehtävät: Varaval-
tuutettu. Ateria-ja tilapalvelu lii-
kelaitoksen johtokunnan jäsen. 
Ii-Instituutti liikelaitoksen johto-
kunnan jäsen

3. Nuorten ja lasten harrastus-
toiminnan edistämistä. Päätök-
senteossa asiat pitäisi valmistella 
kunnolla, asian vaikutukset tulisi 
olla selvillä ennen päätöstä. Kun-
nan talous pidettävä kunnossa

 57. valTTeri 
 Paakki

1. Olen 18-vuotias opiskelija ja 
asun yhdessä avovaimoni Alinan 
kanssa. Seuranamme meillä on 
kaksi kissaa.

2. Harrastan politiikkaa, kirjoit-
tamista, lukemista, television kat-
selua ja jonkin verran ulkoilua.

3. Haluan olla valtuustossa te-
kemässä yhdessä kaikkien kanssa 
tulevaisuuden Iitä. Meidän on tär-
keää huolehtia siitä, että jatkossa-
kin lapsiperheet muuttavat Iihin ja 
nuoret eivät kaikkoa Iistä heti lu-
kion jälkeen. Meidän on huoleh-
dittava, että jokaiselle on tarjolla 
töitä, harrastuksia ja ystäviä. Hy-
vinvoivalla kuntataloudella pys-
tymme mahdollistamaan näistä 
asioista huolehtimisen.

 58. veli 
 Paakkola

1. Yrittäjä ja maanviljelijä. Perhee-
seeni kuuluu vaimo ja koira. Mi-
nulla on kaksi aikuista lasta.

2. Harrastuksiini kuuluu hir-
venhiihto- ja juoksu sekä tukkilai-
set.

3. Olen ollut kuluvan kauden 
ajan kunnanhallituksessa ja ha-

luan jatkaa niillä linjoilla, joita 
olen edustanut. Yksittäisenä asia-
na voisi nostaa Iijoen vanhan uo-
man parantamisen, johon tuleval-
la vaalikaudella tulisi panostaa.

 59. ilkka 
 Pakonen

1. Maanviljelijä ja yrittäjä. Viisi las-
ta ja neljä rakasta lastenlasta.

2. Yhdistystoiminta, hiih-
to, pyöräily, moottoripyöräily ja 
-kelkkailu, hirvikoirat, joutenolo 
ja maailman parantaminen.

3. Tavoitteena pitää Ii vireä-
nä kasvukuntana, jossa on kai-
ken ikäisten hyvä elää, asua ja teh-
dä töitä. Yrityksiä ja työpaikkoja 
tarvitaan. Palveluja kehitetään 
pitkäjänteisesti ja maltillisesti. 
Liikuntahalli rakennetaan ja ul-
koliikuntapaikkoja parannetaan. 
Uima ja jäähallin rakentaminen 
velkarahalla saattaisi Iin kunnan 
talouden tässä vaiheessa umpi-
kujaan. Keskustaajama Haminan 
rakentamista tiivistetään, tyhjät 
tontit ja liiketilat käyttöön. Lisää 
asukkaita, enemmän palveluja.

Hyvällä yhteistyöllä koko kun-
taa kehitetään ja palvelut turva-
taan. Iin kunnan edun mukaista 
on kylien hyvä kehitys. Iiläisistä 
ihmisistä ja toimijoista lähtee kas-
vun voima!

 60. kirSimaria 
 Piri

1. Palveluvastaava, teen töitä per-
heyrityksessä. Koulutukseltani 
olen merkonomi/kulttuurituotta-
ja AMK. Asun aviomieheni kans-
sa Yli-Olhavassa, taloudessa myös 
neljä koiraa.

2. Harrastan koiria, joista kol-
me on metsästyskoiraa, eli myös 
metsästystä, Teatteria, sählyä ja 
yhdistystoimintaa. Olen ensim-
mäisen kauden kirkkovaltuutettu.

3. Tietenkin oman kotikylän 
asiat ovat tärkeitä, palveluiden 
turvaaminen myös meille syrjässä 
asuville. Olen reissuni maailmalla 
tehnyt, mutta koti on siellä missä 
sydän on. 

Olen aiemmin tehnyt töitä 
nuorten kanssa, lapsissa ja nuoris-
sa on tulevaisuus. Meidän aikuis-
ten tehtävä on tarjota turvallinen, 
virikeellinen, lapsuus ja nuoruus. 

Samoin meidän tehtävä on 
huolehtia vanhuksistamme ja var-
mistaa että ikäihmiset saavat elää 
viimeiset vuotensa hyvässä huo-
lenpidossa. Mielestäni myös lähi- 
ja kotimaisen ruuan, sekä paikal-
listen palveluiden käyttöä tulisi 
suosia.

 61. Paula 
 Pivelin

1. Ammatti: Opettaja. Perhe: 2 las-
ta 

2. Harrastukset: käsityöt, viu-
lunsoitto, liikunta, Kuivaniemen 
Yritys ry:n aktiivi

3. Tavoitteet: Ii on hyvä paikka 
asua ja elää.

 62. PenTTi 
 Puolakka

1. Luokanopettaja, eläkkeellä, nai-
misissa, 2 lasta, 2 lapsenlasta

2. Harrastamiseni alkoi intohi-
moisella hiihdolla, ja pesäpallol-
la Iissä. Jatkui kiihkoisalla tree-
naamisella ja valmentamisella 
Raahessa, lajeina maratonjuok-
su ja suunnistus. Paluu Iihin 1991 
muutti harrastukseni  kulttuu-
riin. Kirjoitushomma oli alkanut jo 
opiskeluaikana. Yhdistystoimin-
ta alkoi ensimmäisessä eka työpai-
kassa  Alahärmässä 1972 ja kun-
nallispoliittinen tekeminen Sallan 
liikuntalautakunnassa. 

Luottamustyö on kestänyt yli 
40 vuotta neljässä kunnassa ja kol-
messa maakunnassa. Urheilu on 
siirtynyt sohvahimoksi, mutta kir-
joittaminen jatkunut ja tuottanut  
julkaisuja historiikeista romaaniin. 
Kulttuurityö on poikinut esityksiä-
kin Iihin, mm. näytelmän uittopat-
saskeräyksen lähtölaukaukseksi. 
Uskaltauduttuani laulamaan lii-
tyin Mieslaulajiin, eläkkeellä seka-
kuoroon ja kirkkokuoroon, Kohta 
istuin kirkkovaltuustossa ja -neu-
vostossa sekä seurakunnan kasva-
tusasiain johtokunnassa. Pian olin 
kirkkokuoron puheenjohtaja. 

Osa edellämainituista harras-
tuksista on toki henkilökohtaisia, 
mutta ikiomiksi tunnustan kalas-
tuksen, kalastuksen, marjanpoi-
minnan ja puunteon sekä vim-
maansa yltyneen hiljaa lukemisen, 
ääneenkin kävin monet vuodet 
hoivaosatolla posmittamassa. Sau-
nan lämmityksestä ja uima-avan-
non aukasusta saan kiitosta vai-
molta. Kaikki pihayöt Pöllässä 
eivät sen sijaan  tunnu ”omilta”.

3. Pitäisikö olla huolissaan 
SOTE:sta? Toki saa olla, mutta ei 
pidä. Iiläiset ovat hoitaneet asi-
aa mallikkaasti ja oppineet samal-
la ylikunnallista neuvottelutai-
toa Oulunkaarella. Sitä tarvitaan 
”maakuntahallinnon” aikana. Iin 
Kärkiasioita tulevaisuudessa ovat 
koulutus ja päivähoito sekä kaa-
voitus ja yritysten toimintaedelly-
tyksistä huolehtiminen. 

Ympäristöasioita on hoidettu 
paranevassa tahdissa ennen Vih-
reiden rantautumista Iihin, Työ 
jatkukoon lisävoimin. Liikunnas-
ta, kulttuurista ja muusta vapaa-
ajasta pitää olla huolissaan, kun 
rahaa niihin ei tunnu olevan ikinä 
tarpeeksi. Onneksi on vilkkaasti 
toimivia yhdistyksiä. Talkootarve 
ei vähene tulevaisuudessa, mut-
ta lisää yhteisöllisyyttä. Matkailun 
alttarilla on grillautunut yksi kun-
nanjohtaja. 

Muistutan silti merellisestä Iis-
tä: paljon porua, vähän villoja - 
edelleen. Olen 70-luvulta asti tol-
kuttanut, että Karhun silta on 
rakennettava, nykylisäyksenä vie-
lä se, että Tangonsillan alustan 2- 
metrinen väylä on levennettävä, 
Jos nykyään rakennettaisiin sa-
malla lailla, kyse olisi ympäristö-
rikoksesta..

 63. juuSo 
 Pyörälä

1. Olen lukion toisen vuosikurssin 
opiskelija. Perheeseeni kuuluvat 
vanhempani ja pikkuveljeni.

2. Harrastuksiini kuuluvat au-
toilu sekä luonnossa liikkuminen 
kalastuksen ja marjastuksen mer-
keissä. Kuntoa pidän yllä pyöräil-
len, hiihtäen ja kotona maatilan 
töitä tehden. 

3. Syrjäkylien täytyy pysyä 
asuttuina, elinvoimaisina ja hou-
kuttelevina. Toisena tavoitteenani 
on koulutuksen resurssien turvaa-
minen. Lisäksi haluan olla muka-
na kehittämässä Iin kuntaa kestä-
vän kehityksen tiellä.

 64. ari 
 rauTakoSki

1. Ammatti ja perhe: Olen kou-
lutukseltani kanttori (MuM), 
laulunopettaja ja pappi (TM). 
Työskentelen Oulun ammattikor-
keakoulussa kirkkomusiikin leh-
torina ja vastuuopettajana.

Olen neljän aikuisen lapsen 
isä ja neljän lapsen vaari. Kotona 
olemme Hilkka-vaimon kanssa 
kaksistaan. 

2. Harrastan lukemista, opis-
kelua, kotoisaa oleilua, rakentele-
mista, talvella murtomaahiihtoa ja 
kesällä pyöräilyä ja kävelyä.

3. Tavoitteet: Koulutustausta-
ni, osaamiseni ja kiinnostukseni 
viittaavat opetuksen ja kulttuu-
rin asioihin. Elinvoimaan ja ym-
päristöön liittyvät kysymykset 
ovat myös minulle tärkeitä. Vih-
reän, aidon luonnon ja ehkä myös 
puhtaan ja kalaisan joki-, meri-, tai 
järviveden haluaisin näkyvän jol-
lakin tapaa jokaisen iiläisen ikku-
nasta tai lähiympäristöstä.

Kunnan asioiden hoidossa olen 
vahvasti yhteisen tekemisen ja 
kompromissihakuisen työtavan 
kannattaja.

Pappina korostan lähimmäi-
syyttä ja huolenpitoa kaikista lä-
himmäisistä. Haluan myös, että 
kunta kannustaa ja tukee yrittä-
jyyttä, se parantaa kunnan elin-
voimaisuutta. Toimivat, elinvoi-
maiset kylät ja niiden sympaattiset 
kyläkoulut pitää edelleen säilyttää 
ja taata kaikille iiläisille mahdolli-
suudet elää ja asua haluamallaan 
tavalla.

 65. riikka
  ruonala

1. 30-vuotias oikeustieteen yliop-
pilas ja kahden alle kouluikäisen 
tyttären äiti Kuivaniemeltä. Toi-
min tällä hetkellä mm. kunnanhal-
lituksen 1. varapuheenjohtajana 
ja maakuntahallituksen jäsenenä 
sekä Keskustan Iin kunnallisjärjes-
tön puheenjohtajana. 

2. Yhteisten asioiden hoito on 
ollut osa elämääni lapsesta asti. 
Kunnallisen vaikuttamisen aloitin 
17 vuotta sitten nuorisovaltuutet-
tuna. Politiikan ja yhdistystoimin-
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nan lisäksi aikani kuluu lasten, lii-
kunnan, musiikin ja käsitöiden 
parissa.

3. Iissä on nyt hyvä tekemisen 
meininki, jonka soisi jatkuvan. 
Uudistuminen ja kehittyminen on 
jatkuvaa, mutta haluaisin tuoda 
päätöksentekoon lisää pitkäjäntei-
syyttä – olisi hyvä tehdä ratkaisu-
ja, jotka kantavat pidemmälle kuin 
muutaman vuoden päähän. Kun-
nan vetovoiman vahvistaminen 
ja koko kunnan kehittäminen on 
kaikkien etu. Olen verkostoitunut 
vuosien varrella laajasti yli kun-
ta- ja puoluerajojen. Uutta kuntaa 
rakentaessa yhteistyö on tärkeää. 
Haluan olla pitämässä Iin ja iiläis-
ten puolia uudistusten korvalla.

 66. Harri 
 SanakSenaHo

1. Iin Kuivaniemellä omakotita-
lossa asuva 52 vuotias metsänhoi-
taja. Perheeseen kuuluvat puoli-
so Päivi sekä aikuisikään ja omille 
muuttaneet kaksoset, tytär ja poi-
ka. Perheeseen kuuluvat myös 
kaksi karjalankarhukoiraa.

2. Yhdistys- ja järjestötoimin-
nassa mukana yhtäjaksoisesti 30 
vuotta. Harrastuksia lisäksi met-
sänhoito, metsästys ja riistanhoi-
to. Omassa Teilojan kennelissä 
kasvatetaan karjalankarhukoiria, 
joka on suurriistarotu. Oleellise-
na osana koiraharrastusta myös 
koe- ja kilpailutoiminta. Kulttuu-
riosastolle kuuluvat karaoke ja la-

vatanssit.
3. Reuna-alueiden palveluiden 

säilyttäminen, heikompiosaisten 
puolustaminen sekä kuntalaisten 
eriarvoistamisen ehkäiseminen. 
Tavoitteita saa toteutettua osal-
listumalla jokaiseen valtuuston 
kokoukseen, kuten tähänkin asti 
valtuutettuna. Annettu vastuu 
velvoittaa toimimaan aktiivisesti, 
aloitteellisesti ja kuntalaisten pa-
lautetta kuunnellen.

Tulevalla valtuustokaudella tu-
lisi saada kuntakeskukseen Moni-
toimikeskus/liikuntahalli ja pitää 
kunnan velkamäärä hallinnassa. 
Joukkoliikenneyhteyksiä tulee pa-
rantaa. Iin itsenäisyys tulee säilyt-
tää. Haittamaahanmuutto täytyy 
pitää kurissa.

 67. PenTTi 
 Soini

1. Asun yhden hengen taloudessa 
Yli-Olhavassa, Työurani olen teh-
nyt koulussa rehtorina/luokan-
opettajana nyt olen eläkkeellä.

2. Kesällä kurvailen pyörällä, 
matkailu ja valokuvaus ovat yh-
teen sopivia harrastuksia. Syksyl-
lä olen ajomiehenä hirvijahdissa.
Niin ja vuosikymmeniä jatkunut 
harrastus on kotikunnan  kehittä-
minen luottamusmiehenä.

3. Tavoitteet: Mitä asioita ajan 
valtuustossa? 

Haluan olla varmistamassa 
monipuolisten palvelujen säilymi-
sen koko kunnan alueella sote-uu-

Saarariikka Aalamaija
Tarja Soiviotär
Seela Kaarakaaro
Hannele Juostamo
Viola Lepakka
Hannele Hakkas
Aura Hekev
Alpo Kikkanen
Aakko Hyötyhjä
Isto Tipinen
Raila Nuorikka
Kaapo Keikkes
Satu Jenro
Esko Viinimeppi
Erkko Jytällerv
Jose Hekuri
Olli Vaikea

KESKuSTAN EHdOKKAIdEN ”SIVuPERSOONAT”

distuksen jälkeen. Palvelut mah-
dollistaa vakaa vankka talous. 
Talouden tukipylväitä ovat väes-
tönkasvu ja hyvä työllisyys. Katta-
vat palvelut ja monipuolinen tont-
titarjonta takaavat väestönkasvun 
Iihin. Kuntana voimme vaikuttaa 
työllisyyteen aktiivisella, rohkeal-
la elinkeinopolitiikalla. Elinkeino-
jen pohjaa pitää laajentaa. Etätyö 
on todellinen mahdiollisuus va-
lokuidun valmistumisen myötä. 
Voit työskennellä varpaat Iijoessa 
ja työnantajasi on Pekingissä. Ha-
luan jatkaa Iin kehittämistä nyky-
aikaisena kuntana ja turvallisena 
asuinpaikkana.

 68. kaTi 
 Södö

1. Perheen äiti Iistä. Työskentelen 
kotihoidossa Oulun kaupungilla. 
Ay-aktiivi. 

2. Harrastan laulamista, hiih-
toa, salilla käymistä, metsästystä 
ja lasten kuskaamista harrastuk-
siin.

 69. joHanneS 
 Tuomela

1) Ammatti ja perhe: Ekonomi, ra-
kennusinsinööri, yrittäjä, perhee-
seen kuuluu vaimo, neljä tyttöä ja 
kolme poikaa

2) Harrastukset: Harrastan 

joukkuepelejä, metsästystä, kalas-
tusta, hiihtoa, rakentamista sekä 
yhteisten asioiden hoitamista

3) Tavoitteet - Mitä asioita halu-
at ajaa valtuustossa? 

Lapsiperheen isänä ja aviomie-
henä minulle on tärkeää kaiken-
ikäisten kuntalaisten sekä per-
heiden hyvinvointi. Mielestäni 
kuntaa tulee jatkossakin kehit-
tää tasapuolisesti ja tarjota laa-
dukkaat sekä turvalliset elämisen 
mahdollisuudet vauvasta vaariin. 
Kyläkoulut ovat tärkeitä lapsille, 
perheille ja kylien elinvoimaisuu-
delle. Haluan, että kuntamme vä-
kiluku kasvaa ja kunta kehittyy ja 
uudistuu myös tulevaisuudessa. 

Järkevä elinkeinopolitiikka ja 
elinvoimaan panostaminen ko-
rostuvat tulevaisuuden kunnassa. 
Hyvät vapaa-ajan liikunta- ja har-
rastusmahdollisuudet tuovat asu-
misviihtyvyyttä ja ovat tärkeitä 
kaikenikäisille. Haluan, että myös 
uudet iiläiset saavat äänensä kuu-
luviin päätöksenteossa. Talouden 
järkevällä hoidolla ja hyvällä yh-
teistyöllä pidämme Iin jatkossa-
kin itsenäisenä ja vetovoimaisena 
kuntana.

 70. maTTi 
 TurTinen

1. Kapteeni evp. Pienyrittäjä, vai-
mo Marke, tytär Arja, poika Rai-
mo, molemmilla kaksi lasta.

2. Harrastusta hirvenmetsästys, 
lohenkalastus, metsätyöt, raken-

nusten rakentaminen.
3.Tärkeitä kunnassa edelleen 

kehitettävä, vanhuspalvelut, ter-
veyspalvelut, lapsiperheiden tar-
peet ja haja-asutusalueiden tiestön 
kunnossapito.

 71. Sanna 
 valaja

1. Ammatti ja perhe: Ammatiltani 
olen sairaanhoitaja ja työskentelen 
Iin hoito-osastolla. Tällä hetkel-
lä myös opiskelen.  Asun perhee-
ni kanssa Olhavassa. Perheeseeni 
kuuluu avopuoliso ja kaksi lasta. 

2. Harrastukset: Olen toiminut  
usean vuoden ajan TEHY:n am-
mattiosastotoiminnassa sekä va-
raluottamusmiehenä. Lisäksi olen 
toiminut eri yhdistyksissä vuosi-
en varrella. Harrastan mm. huone-
kalujen entisöintiä, nikkarointia ja 
käsitöitä.

3. Tavoitteet ja asiat, mitä ha-
luan ajaa valtuustossa: -Palvelui-
den säilyminen kunnassa mm. 
sote-uudistuksen myötä. -Elin-
voimaisuuden säilyminen kylillä. 
-Minulle eri-ikäisten ihmisten hy-
vinvointi on tärkeä asia, tasaver-
taisuus asuinpaikkaa tai ikää kat-
somatta.

uusi iiläinen

Lenita Tupopakka
Oskari Taurkia
Yrjö uulospää
Ida Stöök
Riitta Pakkalev
Vaula Pelipin
Jyrki Väsmer
Miitta Nurtten
Janna Salava
Reija Joljakukka
Iiris Karpirima
Keijo Pentalt
Emmi Sääjer
Sarihanna Harsoke
Hanne Ryyhtiä
Alina Hätikkä
Alma Aarakäsi

lumivalakioilla arvuuteltiin Keskustan teltalla ehdokkaiden nimistä tehtyjä 
anagrammeja. tunnistatko sinä nimet sivupersoonien takaa?

(Kirjaimet laittoi uuteen järjestykseen aili-Marja alaraasakka)

Keskustan ehdokkaat liikkeellä

Ulkoilutapahtuma Illissä 11.3.

lasketteluretkellä syötteellä.
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Keskustan ehdokkaat liikkeellä

Lauantaina 11.3. järjestimme ul-
koilutapahtuman Illissä. Lapset 
saivat hiihtää kilpaa ja tarjolla oli 
lättykahvit ja kuumia makkaroita. 
Tapahtuma houkutteli aurinkoi-
sesta säästä nauttimaan satakun-
ta henkilöä. Pikkuväki palkittiin 
suklaamunilla. Punaisia poskia ja 
iloisia ilmeitä riitti moneksi tun-
niksi.

Seuraavana lauantaina 18.3. 
Keskusta telttaili Lumivalakioil-
la. Talvisesta ajankohdasta huoli-
matta tilaisuuteen saatiin henkäys 
kesästä tikkakisan muodossa.  Ke-
pu-tikan voittaja palkittiin Kärk-
käisen lahjakortilla. Lisäksi ar-
vuuttelimme ehdokkaidemme 
sivupersoonia, jotka on koottu tä-
mänkin lehden sivuille pieneksi 
aivopähkinäksi. Keskustan jouk-
kue osallistui puolueidenväliseen 
pulkkakisaan. Paikalla oli useita 
ehdokkaita jututtamassa Lumiva-
lakioiden vierailijoita.

Samana päivänä Keskusta jär-
jesti myös lasketteluretken Syöt-

teelle. Linja-autollinen innokkaita 
ulkoilijoita matkasi päiväksi mä-
enlaskuun ja muihin talvisiin har-
rastuksiin.

Viime lauantaina kauppojen 
edustoilla vilisi oransseja liivejä. 
Runsaslukuinen joukko ehdok-
kaitamme pysäytteli väkeä mak-
karalle ja juttelemaan ensin Iissä 
S-marketilla ja sen jälkeen Kui-
vaniemellä Salen edessä. Molem-
milla paikoilla väkeä oli paljon 
liikkeellä ja vaalit puhuttivat jo 
kovasti.

Vaaleihin on vielä vajaat kaksi 
viikkoa aikaa ja ehdokkaat ovat ta-
vattavissa vielä useaan otteeseen. 
Keskustan ehdokkaat kiertävät tu-
levana viikonloppuna soppatykin 
kanssa Iissä ja Kuivaniemellä. Li-
säksi ennen vaaleja luvassa on vie-
lä makkaranpaistoa ja osallistumi-
nen lukiolaisten messuille päivää 
ennen vaaleja.  

Riikka Ruonala

Kuva 2

Kuva 5

Hannes Hekkala, taisto orajärvi ja riikka ruonala kampanjoimassa s-marketin edessä.

Makkara maistui kuivaniemeläisille launtaina, paistovuorossa Valtteri paakki ja saara alamäki.

Grillimestarina Kalevi stenberg. ehdokkaista kuvassa saara alamäki, Mervi jyrkäs ja sanna Valaja.

reijo Kehus kuuntelee kyläläisiä ja nuoret ehdokkaat näyttävät makkaranpaiston 
mallia.

ehdokkaita riitti jututettavaksi Iissä: kuvassa johannes tuomela, pentti soini, Ilkka 
pakonen ja Hannes Hekkala.

Elinvoimaa koko Suomeen 
Keskusta vastustaa ajatusta,   että ihmi-
set, palvelut ja työpaikat ovat vain suu-
rissa kaupungeissa.  Meidän mielestäm-
me ihmisiä, palveluja   ja työtä pitää olla 
koko suomen alueella. jokaisella täytyy 

olla oikeus valita,   missä hänen kotinsa 
on ja miten hän haluaa asua.  päättäji-
en tehtävä on luoda edellytykset siihen. 
työpaikat syntyvät usein pieniin ja kes-
kisuuriin yrityksiin.  siksi kuntien pitää 

luoda yrityksille ahdollisuuksia kasvaa ja 
antaa ihmisille työtä.  siten luodaan elin-
voimaa koko suomeen   ja saadaan kaik-
kien suomalaisten voimat  rakentamaan 
parempaa tulevaisuutta.

Muistakaa äänestää!



Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan Keskusta 
haluaa jatkaa vastuullista työtään Iin kehittäjänä pe-
rinteitä kunnioittaen ja tulevaisuuteen katsoen. Maa-
kuntauudistus antaa kunnalle mahdollisuuden kes-
kittyä entistä paremmin sivistyksen, elinvoiman ja 
yhteisöllisyyden sekä hyvinvoinnin edistämiseen.  
Me haluamme olla huolehtimassa Iistä ja iiläisistä – 
huomennakin.

   HALuAMME PITää HuOLTA 
   PALVELuIdEn SAATAVuudESTA

Kunnan rooli on muuttumassa sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestäjästä kuntalaisten edunvalvojak-
si. Muutosta tehdään nyt ja on tärkeää, että huoleh-
dimme palveluiden saatavuudesta olemalla aktiivisia 
ennen uudistusta ja sen jälkeen. Terveyspalveluiden 
on säilyttävä kunnan molemmissa päissä. Keskustan 
vahvuus koko maakunnassa muodostaa tärkeän vai-
kuttamiskanavan puolueen kautta.

Keskusta haluaa pitää päivittäiset palvelut lähellä 
kuntalaista. Lähikoulut, lukio omassa kunnassa, ter-
veyskeskus, työllistymisen ja yrittäjyyden tukeminen 
on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan paikallisi-
na ja helposti tavoitettavina.

Keskittämisen sijaan monet palvelut voidaan tuo-
da lähemmäs jokaista kuntalaista kehittämällä liik-
kuvia ja sähköisiä palveluja. Iihin tarvitaan rohkeita, 
toimivia ja ajanmukaisia ratkaisuja kuntalaisten par-
haaksi. On tärkeää tukea toimivaa infrastruktuuria. 
Valokuidun rakentaminen koko kunnan alueelle tu-
kee asumista ja yrittäjyyttä kaikkialla kunnassa.

Ii on nimetty Suomen kylämyönteisimmäksi kun-
naksi ja haluamme olla tuon tittelin arvoisia.

   HALuAMME AVOIMEn, KESKuSTELEVAn 
   JA HyVänTuuLISEn IIn

Iin tulee olla kunta, joka erottuu edukseen ketteryy-
dellään ja rohkeilla ratkaisuillaan. Kuntalaisten pitää 
voida osallistua, vaikuttaa ja ottaa kantaa joustavasti 
kaikissa tärkeissä asioissa jo valmisteluvaiheessa.

Haluamme Iin edelleen kasvavan väkiluvultaan. 
Vetovoimaa voidaan lisätä positiivisilla mielikuvilla 
ja antamalla niille katetta. Perhe-, yrittäjä- ja ympä-
ristöystävällisyyden tulee näkyä konkreettisina tekoi-
na. Jokainen uusi iiläinen toivotetaan tervetulleeksi ja 
heitä tiedotetaan kunnan, yritysten ja yhdistysten tar-
joamista mahdollisuuksista ja palveluista.

Kunnan tiedottamista tulee parantaa. Liikunta-, 
leikki- ja ulkoilupaikoista sekä kunnan, yritysten ja 
yhdistysten tarjoamista harrastuksista ja palveluista 
annetaan koottua ja ajantasaista tietoa, joka jokaisen 
kuntalaisen on helppo löytää.

   KESKuSTA On SIVISTySLIIKE  
   nyT JA TuLEVAISuudESSA

Keskustalle on valtakunnallisestikin tärkeää koros-
taa sivistyksen merkitystä. Maakuntauudistuksen jäl-
keen sivistyspalvelut ovat entistä suuremmassa roo-
lissa ja niiden puitteissa voidaan osaltaan edistää 
kuntalaisten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille halu-
taan tarjota hyvät eväät elämään ja kasvattaa heis-

Iin Keskustan 
kuntavaaliohjelma

Pidetään yhdessä huolta
tä itsestään, toisistaan ja ympäristöstään huolehtivia 
aikuisia. Perheille tulee tarjota erilaisia vaihtoehtoja 
lasten kasvatuksen tueksi. Päivähoidon rinnalle tuli-
si tuoda avointa varhaiskasvatusta ja enemmän akti-
viteetteja vapaa-aikaan. Vanhemmuutta tuetaan aut-
tamalla perheitä verkostoitumaan. Me keskustalaiset 
haluamme, että päiväkodit ja lähikoulut kiinnittävät 
huomiota liikkumiseen, yhteisöllisyyteen ja ympäris-
töasioihin sekä paikalliseen kulttuuriin. Iiläisellä nuo-
rella pitää olla mahdollisuus jatkaa opintietään omas-
sa lukiossa. Yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan osana 
peruskoulun ja lukion opetusta.

Ihminen ei ole koskaan liian vanha oppiakseen. Si-
vistys ja kulttuuri ovat tärkeitä vielä koulupolun jäl-
keenkin. Kunta voi omalta osaltaan tarjota virikkei-
tä ja mahdollisuuksia kehittää itseään sekä rikastuttaa 
arkeaan. 

   KunnAn On TuETTAVA 
   MOnIPuOLISIA HARRASTuKSIA

Liikuntapaikkoihin ja niiden ylläpitoon panostami-
nen edistää kuntalaisten hyvinvointia ja tarjoaa mo-
nipuoliset harrastusmahdollisuudet jokaiselle kunta-
laiselle tasapuolisesti. Monitoimihalli Haminaan on 
hanke, joka tulee selvittää ja rakentaa ottaen aikatau-
lutuksessa ja laajuudessa huomioon kunnan talouden 
kantokyky ja kuntalaisten tarpeet. Kaavoituksessa ja 
keskustan kehittämisessä tulee ottaa huomioon viih-
tyisyys ja ulkoilumahdollisuudet.

Kansalaisopiston tarjontaa tulee kehittää niin, että 
mahdollisimman moni pääsee harrastusten piiriin 
asuinpaikasta riippumatta. Etenkin alle kouluikäis-
ten lasten ja ikäihmisten tarpeista tulee huolehtia.

Ikäihmisten hyvinvointipalveluihin on kiinnitettä-
vä entistä enemmän huomiota. Kunnan tulee tarjota 
puitteet, jotka edesauttavat toimintakyvyn säilyttä-
mistä sekä itsestä ja toisista huolehtimisen mahdolli-
suuksia. Tämä edellyttää hyviä harrastustiloja ja ver-
kostoitumista järjestöjen kanssa. Vapaaehtoistyön 
malleja tulee kehittää toimiviksi sosiaali- ja terveys-
palvelujen ollessa vielä omissa käsissä.

Kylien elinvoimaisuus edellyttää vireää yhdistys-
toimintaa. Kunta voi omalta osaltaan tukea sitä tarjo-
amalla tiloja ja tukea kolmannelle sektorille.

Kaikkia palveluita ei ole mahdollista tarjota pienes-
sä kunnassa. On tärkeää, että Iistä pääsee kulkemaan 
tarvittaessa kauempanakin myös ilman omaa autoa. 
Tämä vaatii lisää panostuksia joukkoliikenteeseen.

   ELInVOIMAA OMISTA 
   VAHVuuKSISTA

Keskusta on tehnyt Iissä pitkään työtä ympäristöys-
tävällisyyden eteen. Olemme edelläkävijäkunta mitä 
tulee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hyvää 
kehitystä pitää jatkaa ja kehitettävää riittää. Paikal-
lista energiantuotantoa, vähäpäästöisempää liikku-
mista, lähiruoan hyödyntämistä, puurakentamista ja 
ympäristöajattelun tuomista jokaisen kuntalaisen ar-
keen tulee edistää edelleen. Näin luomme kysyntää 
ja mahdollisuuksia paikallisille yrityksille – olemassa 
oleville ja uusille. Tuulivoimaa lisätään suunnitelmal-
lisesti ja otetaan huomioon sen vaikutukset ympäris-
töön ja ihmiseen. Keskusta haluaa olla vauhdittamas-

sa päästövähennystavoitteita.
Meri ja joet ovat vahvuuksia, joista on syytä pi-

tää huolta ja korostaa kaavoituksen suunnittelus-
sa ja matkailussa. Vesistöjen tilan, erityisesti vanha-
nuoman parantaminen, ja kalateiden rakentaminen 
on tärkeää. Haluamme, että iiläiset pääsevät entistä 
paremmin nauttimaan vesistöjen tuomista mahdol-
lisuuksista ja niiden elinkeinopotentiaalia halutaan 
hyödyntää työpaikkojen ja aktiviteettien lisäämiseksi.

Ii tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia asumiseen. 
Toiveisiin voidaan vastata, olipa kyse tasokkaasta ja 
edullisesta vuokra-asumisesta tai omakotirakenta-
misesta. Keskusta haluaa mahdollistaa rakentamisen 
kaavatonttien lisäksi myös haja-asutusalueella tule-
vaisuudessakin.  

Omista vahvuuksista halutaan ammentaa. Ii on his-
toriallinen kulttuuripitäjä, jolla on runsaasti luonnon-
varoja, hyvä maine paikallisen energiantuotannon 
edistäjänä ja rohkeutta tehdä asioita eri tavalla. Ha-
luamme kunnan jatkossakin olevan omaleimainen, 
maaseutumainen ja viihtyisä kunta, jossa ymmärre-
tään, että kaikki suuri ei ole kaunista ja kuntalaisten 
tarpeista huolehditaan ihmisläheisesti. Omiin vah-
vuuksiin nojaten ja yritystoimintaa kehittäen haluam-
me lisätä kunnan vetovoimaa ja työpaikkoja alueel-
la. Kasvava väkiluku mahdollistaa yritystoiminnan 
lisääntymisen. Iihin kaivataan tekemisen meininkiä!

Maa- ja metsätalous ovat edelleenkin tärkeitä toi-
mialoja, joiden pohjalta voi kehittyä monipuolista 
yritystoimintaa. Perinteisen maatalouden tueksi tar-
vitaan matkailuun, lähiruokaan ja biotalouteen liitty-
vää yrittäjyyttä.

   VAKAA JA EnnuSTETTAVA KunTATALOuS 
   On ITSEHALLInnOn PERuSTA 

Ii tähtää kasvuun, mutta se on tehtävä maltilla. Kun-
tatalous on viimeisen kahden vaalikauden aikana ol-
lut hyvässä nousussa, mutta raskas investointiohjel-
ma rasittaa sitä kasvavissa määrin. Tulevaisuuden 
tulopohjan ennustaminen on haasteellista isojen 
muutosten ollessa valmisteilla. Haluamme Iin säily-
vän itsenäisenä. Tämä edellyttää tarkkaa taloudenpi-
toa. Investoinnit on syytä aikatauluttaa oikein ja vaih-
toehtoisia rahoitusmalleja tutkia jokaisen hankkeen 
kohdalla. Tarvitsemme kasvua, mutta sen on oltava 
hallittua. Kiinteistöjen hoidossa ja kunnostamisessa 
on päästävä tilanteeseen, jossa korjausvelkaa ei pää-
se kertymään ja investointeja voidaan tehdä suunni-
telmallisesti. 

Iissä on yksi maakunnan korkeimmista työttö-
myysasteista ja korkea nuorisotyöttömyys. Työttö-
myydestä on syytä olla huolissaan. Kunnan on kai-
kissa päätöksissään ja toimissaan otettava huomioon 
vaikutukset paikalliseen yrittäjyyteen ja työllisyy-
teen. 

Keskusta haluaa tehdä vastuullista ja vakaata po-
litiikkaa ylisukupolvisesti ajatellen. Kuntaa voidaan 
rakentaa keskustellen ja järkevästi hyvässä yhteis-
työssä. Pidetään yhdessä huolta siitä, että lapsillem-
me jää Ii, joka on paremmassa kunnossa, kuin työm-
me alkaessa. 


