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iin Keskustan vaaliohjelma 2012
Keskusta on nostanut näissä 
kuntavaaleissa valtakunnal-
lisiksi kärkiteemoiksi kun-
nallisen itsehallinnon puo-
lustamisen, lähipalveluiden 
turvaamisen sekä vakaan 
ja terveen kuntatalouden. 
Nämä teemat toistuvat myös 
Iin keskustan toiminnassa. 
Keskustan vaaliohjelmassa 
korostetaan lisäksi omavarai-
suutta, yrittäjyyttä ja energia-
asioita. Iissä on tilaa ja tarvet-
ta keskustalaiselle ajattelulle.

Itsenäisesti
Kuluvalla vaalikaudella ää-
nestettiin Oulun monikun-
taliitosselvitykseen lähte-
misestä ja annettiin vastaus 
kuntauudistukseen liittyen. 
Molemmissa äänestyksissä 
Keskusta asettui itsenäisen 
Iin kannalle. Tämä on yhä 
vastauksemme vaalien jäl-
keenkin. 

Kasvava Ii on riittävän 
suuri toimiakseen tehok-
kaasti ja taloudellisesti ja sa-
malla se on riittävän pieni 
huomaamaan ihmisen tar-
peet. Olemme valmiita kan-
tamaan vastuumme. Iiläinen 
tekee parhaat ratkaisut iiläis-
ten kannalta. 

Lähellä
Kuntalaisten palvelut tulee 
säilyä lähellä. Valtion tuot-
tamat palvelut esim. vero-
toimisto, näyttävät pakene-
van kauemmas. Iissä tähän 
on vastattu yhteispalvelupis-
teen avulla. 

Tulevaisuuden haasteita 
ovat koulujen ja päiväkotien 
sijainnit ja molemmat tarvit-
sevat myös lisää tiloja. Halu-
amme säilyttää kyläkoulut ja 
haja-asutusalueella asuvien 
palvelut. Voimme houkutella 
uusia kuntalaisia turvallisel-
la elinympäristöllä, hyvillä 
harrastusmahdollisuuksilla 
ja toimivilla peruspalveluilla.

Vakaa talous
Iin taloudelliset haasteet ovat 
valtava investointitarve ja 
suuri velkamäärä.

Palvelutuotannossa pai-
nopisteen siirtäminen mo-
nituottajamalliin saa aikaan 
tehokkuutta ja säästöjä. Kaik-
kia palveluja ja tiloja ei tarvit-
se kunnan itse tuottaa.  Näin 
tuemme samalla paikallisia 
yrittäjiä. 

Vaikka väkimäärän kasvu 
luo paineita, se myös osaltaan 
turvaa taloutta. Kasvavat ve-
rotulot ovat pelastaneet mon-
ta tilinpäätöstä. Tiukka ta-
lous edellyttää joskus ikäviä 
päätöksiä ja usein on tehtä-
vä kompromisseja.  Perheel-
le auto voi olla tarpeellinen 
hankinta, mutta taloudelli-
nen tilanne voi pakottaa osta-
maan käytetyn tai siirtämään 
hankintaa hiukan eteenpäin. 
Samoin kunnassa voidaan 
joskus joutua tyytymään uu-
disrakentamisen sijaan van-
han korjaamiseen ja joitakin 
investointeja joudutaan siir-
tämäänkin. Lupaamme toi-
mia niin, että talous kestää.

energiaa ja  
yrittäjyyttä
Elinkeinopolitiikkaan panos-
taminen on tärkeää.  Työ-
paikkaomavaraisuutta on 
edelleen kehitettävä ja työ-
paikkoja pitää lisätä usealle 
eri sektorille. Yrittäjäystäväl-
lisyyden on näyttäydyttävä 
tekoina; hyvä ja nopea palve-
lu, päätöksenteko, yhteistyö 
ja yrittäjyysprojektit ovat täl-
laisia. Ii on profiloitunut uu-
siutuvan energian eri muo-
tojen kehittäjänä. Kunnan on 
näytettävä esimerkkiä ener-
gian säästäjänä ja uusiutuvan 
energian käyttäjänä. Myös 
matkailua tulee kehittää. 
Maaseutumaisuus on tärkeä 
osa kuntamme identiteettiä. 

Kehitystyö on tarpeen maa-
tilojen säilyttämiseksi. Ener-
gia- ja matkailuyrittäjyys 
ovat loistavia pareja perintei-
selle maa- ja metsätaloudel-
le. Kunnan tulee aktiivisesti 
pyrkiä siihen, että Iihin tulee 
uusia yrittäjiä ja palvelut löy-
tyvät omasta kunnasta.

arvokasta  
ikääntymistä
Meidän tulee pyrkiä siihen, 
että ikääntyvät pysyvät en-
tistä parempikuntoisina pi-
dempään. Kotona asumista 
edistetään ja etsitään vaih-
toehtoja laitoshoidolle. Kaa-
voituksen kautta tulisi luoda 
edellytyksiä senioriasumisel-
le lähellä palveluja. 

Tämä ei kuitenkaan sul-
je pois mahdollisuutta asua 
omassa kodissaan mahdol-
lisimman pitkään, vaikka 
koti sijaitsisi vähän kauem-
pana. Pidämme omaishoi-
don tukemista ja omaishoi-
tajien hyvinvointia ja 
jaksamista tärkeänä. Jos lai-
toshoidon aika tulee, sitä tu-
lee tarjota mahdollisimman 
lähellä kotia ja omaisia. Pie-
nillä asioilla voidaan vaikut-
taa viihtyisyyteen laitoksissa. 
Vanhuspalveluiden tila- ja 
palvelutuotantoa voidaan 
täydentää yksityisillä tuotta-
jilla. Jokainen vanhuspalve-
luiden asiakas ansaitsee tul-
la hoidetuksi arvokkaasti ja 
omien tarpeidensa mukaan.

terveydeksi
Iin terveyspalvelut tuot-
taa Oulunkaaren kuntayh-
tymä. Yhteistyö tuo voimaa 
ja kehittää toimintoja, mutta 
sen lisäksi pitää myös halli-
ta kustannukset. Joudumme 
jatkossakin tarkastelemaan 
kriittisesti Oulunkaaren or-
ganisaatiota. Iissä tarjotaan 
useita terveydenhuollon pal-

veluja kahdessa paikassa. 
Pitkien välimatkojen vuok-
si tämä on tarpeen myös tu-
levaisuudessa. Palveluja uu-
delleen määriteltäessä ja 
siirreltäessä on tärkeää kuul-
la käyttäjiä ja laskea muu-
tosten todelliset kustannuk-
set ja säästöt. Tilojen osalta 
on etsittävä ratkaisuja, jotka 
mukautuvat jatkuvaan vä-
estömäärän kasvuun ja ovat 
mahdollisimman pitkäikäisiä 
sekä toimivia.

Palveluasennetta tarvi-
taan terveydenhuoltoon sen 
jokaisella sektorilla ja järjes-
telmiä on kehitettävä asiakas-
läheisimmiksi ja joustaviksi. 
Säästöjä on terveydenhuol-
lossa tehtävä hillitysti. Oi-
kean tasapainon löytäminen 
on tärkeää, sillä liika sääs-
täminen johtaa helposti eri 
palvelujen tarpeen kasvuun. 
Ennaltaehkäisy on aina edul-
lisempaa kuin hoito ja siihen 
pitää panostaa yhdessä mui-
den toimijoiden kanssa. Yksi-
tyiset palveluntuottajat tarjo-
avat edullisia ja laadukkaita 
palveluja. Näitä tulisi hyö-
dyntää tilanteissa, jossa se on 
sekä potilaan, että kunnan 
etu. Ne ostopalvelut, joiden 
kustannukset ovat kohtuut-
tomia, tulee saattaa osak-
si kunnan omaa palvelutuo-
tantoa.

aktiivista  
vapaa-aikaa 
Välttämättömien palvelu-
jen lisäksi kuntalaisille tu-
lee tarjota harrastusmah-
dollisuuksia – sekä kunnan, 
että yhdistysten järjestämä-
nä. Kansalaisopiston tarjon-
taa tulee kehittää edelleen 
niin, että kukaan ei jää pal-
velujen ulkopuolelle rajallis-
ten opiskelijamäärien vuoksi.  
Jokaiselle pitäisi löytyä jo-
tain, eikä kaikki harrastami-

Pitelet käsissäsi Keskustan Ii-
läistä – Keskustan Iin kunnal-
lisjärjestön vaalilehteä. Tämä 
lehti ei olisi mahdollinen il-
man aktiivisia ehdokkaita 
ja järjestöihmisiä. Iso kiitos 
kuuluu myös kaikille mai-
noksen ostaneille. 

Puolueaktiivit ja ehdok-
kaat ovat jo pitkään eläneet 
vaalitunnelmissa. Muutaman 
seuraavan viikon kuluessa 
kukaan ei voi välttyä kunnal-
lisvaalien mainonnalta, uu-
tisoinnilta ja saattaapa aika 
moni törmätä kampanjoiviin 
ehdokkaisiinkin. Vaalien ai-
kana saan itsekin tärkeitä 
muistutuksia siitä, miksi yli-
päätään olen mukana kun-
nallispolitiikassa. Mielelläni 

Pääkirjoitus:

Vaalikuumetta
kuulisin äänestäjistä enem-
män vaalien välilläkin. Uusia 
valtuutettujakin on mukava 
saada kuvioihin. Kuntaorga-
nisaatio muuttuu jatkuvas-
ti ja on hyvä tuulettaa välillä 
myös luottamushenkilöpuol-
ta. Kausi ei tule olemaan 
helppo, mutta asiat ja niihin 
vaikuttaminen ovat sitäkin 
tärkeämpiä.

Keskusta on valjastanut 
44 ehdokasta tukijoukkoi-
neen liikkeelle.  44 tutustumi-
sen arvoista ihmistä. Tuohon 
porukkaan sopii nuoruuden 
intoa ja kokemusta. On uusia 
nimiä ja useita kausia edus-
taneita. Eri ammattiryhmät 
ovat edustettuna kattavasti, 
samoin jokainen kylä. Nämä 

ihmiset toimittavat tehok-
kaasti kuntalaisten terveisiä 
ja toiveita kunnalliseen pää-
töksentekoon. Kaikki ehdok-
kaamme ovat laatineet pie-
nen esittelyn itsestään tämän 
lehden sivuille. Erilaisia ih-
misiä ja erilaisia ajatuksia. 
Suunta meillä on kuitenkin 
sama – noita suuntaviittoja 
voi tarkastella vaaliohjelmas-
tamme, joka on myös painet-
tu tähän lehteen. 

Lehdestä löytyy myös 
useiden ehdokkaiden pi-
dempiä kirjoituksia. On uusi-
en ehdokkaiden esittäytymi-
siä ja mielipiteitä, nykyisten 
päättäjien pohdintoja kun-
nan tulevaisuudesta ja nyky-
tilasta. Jutuista löytyy myös 

asiapitoista tekstiä Iin ener-
gia-asioista ja kunnanhal-
lituksen puheenjohtajan ti-
linpäätös tältä kaudelta. 
Kuulemme myös ehdokkail-
tamme, miltä Ii näyttää muu-
alta muuttaneen silmin. Si-
nun ehdokkaasi voi löytyä 
ihan vain lukemalla tämä 
Keskustan Iiläinen läpi.

Jokainen ehdokas on kui-
tenkin erilainen. Kaikki eivät 
koe kirjoittamista luontevim-
maksi tavaksi tuoda itseään 
esille. Siksi toivonkin, että us-
kaltaudut tulemaan vaalita-
pahtumiin tutustumaan hei-
hin. Moni ehdokas löytyy 
myös facebookista ja verkko-
sivuiltamme löytyy myös tie-
toa ehdokkaistamme. Mei-

tä voi myös huoleti nykäistä 
hihasta muuallakin, kuin ta-
pahtumissa.

Vaikka et olisi ehdokkaak-
si asettunutkaan, on sinulle 
tilaa myös keskustan järjes-
tötoiminnassa. Tänäkin syk-
synä meillä on vaalitapah-
tumien lisäksi runsaasti eri 
tilaisuuksia. Tulossa on Kes-
kustan Pohjois-Pohjanmaan 
piirikokous 10.11. ja tuon li-
säksi pidämme yleisiä koko-
uksia vaalien jälkeen. Olet 
lämpimästi tervetullut näihin 
kaikkiin.

toreilla tavataan
riikka ruonala
kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja

nen saa jäädä rahasta kiinni. 
Harrastusmahdollisuuksista 
viestittäminen vaatii erityis-
panostusta. Tieto tulee välit-
tää kohderyhmälle asti. 

Yksinäisyys ja syrjäytymi-
nen ovat aikamme kasvava 
ongelma. Yhteinen tekemi-
nen parantaa kaikenikäisten 
kokonaisvaltaista hyvinvoin-
tia. 

nuorissa on  
tulevaisuus
Iissä on poikkeuksellisen 
hyvä väestörakenne. Lap-
simäärä on suuri ja kasvaa 
koko ajan. Tämä on positii-
vinen ongelma, joka vaatii 
opetus - ja varhaiskasvatus-
palvelujen osalta panostus-
ta. Keskustan tavoitteena on, 
että vanhemmat voivat valita 
lapselleen kunnallisen tai yk-
sityisen päivähoidon tai hoi-
taa lasta kotona. Lapsiperhei-
den tarpeisiin tulee vastata 
ajoissa ja kehittää malleja per-
heiden tukemiseen haas-
tavina aikoina. Neuvolan, 
koulujen, sosiaalitoimen ja 
erityisnuorisotyön tulee toi-
mia tiiviissä yhteistyössä lap-
siperheiden ja nuorten ongel-
mien ehkäisemisessä.

Koulujen ongelmana ovat 
ahtaaksi käyvät tilat. Laajen-
nusten lisäksi tulee harki-
ta lukion siirtämistä erillisiin 
tiloihin. Koulujen käytössä 
olevat vuokraparakit eivät 
voi olla pitkäaikainen ratkai-
su. Tavoitteenamme on, että 
jokainen peruskoulun päät-
tävä löytää tiensä jatko-opin-
toihin.  Lukion kehittämistä 
jatketaan edelleen.

Haluamme tarjota kaikil-
le kuntalaisille turvallisen, 
luonnonläheisen ja viihtyisän 
asuinympäristön.

www.iinkeskusta.fi
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Arkeamme koskevia päätök-
siä tehdään kunnissa. Niin 
myös Iissä. Päätöksenteolla 
vaikutetaan mm. kouluihin, 
päiväkoteihin, kirjastoihin, 
kevyen liikenteen väyliin, 
asumiseen, liikuntapaikkoi-
hin, terveydenhuoltoon ja 
vanhusten hoivaan.

Olen huolissani siitä, että 
tämä maa jakaantuu entis-
tä voimakkaammin menes-
tyjiin ja häviäjiin. Ihmisten 
elintilaa ja valinnanmahdol-
lisuuksia ollaan kaventa-
massa mm. kaavoituksella. 

Kuntavaaleissa on nyt 
kyse myös kuntien olemas-
saolosta ja kuntalaisten oi-
keudesta vaikuttaa. Kun-
nissa tiedetään parhaiten, 
miten asiat kannattaa paikal-
lisesti hoitaa.

Keskusta ei halua suur-
kuntia, joissa päätöksenteko 
karkaa kauas.  Päätöksente-
ko toteutuu sitä paremmin, 
mitä lähempänä ihmistä se 
on. 

Ihmiset ovat oman elä-
mänsä parhaita asiantunti-
joita. Siksi niin lasten päi-
vähoidossa kuin vanhusten 
hoidossa tulee olla vaihtoeh-
toja. Asioiden pitää olla kun-
talaisten käsissä. Keskusta ei 
hyväksy Kataisen hallituk-
sen pakottavaa ja ylhäältä 
sanelevaa kuntapolitiikkaa. 

Meille on myös tärke-

Puheenjohtaja Juha Sipilän tervehdys

äänestä lähipalvelujen puolesta!

iijoen rannalla rattoisaa yhdessä oloa.

”Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista 
huolehtiminen on tulevaisuuden rakentamista.”

ää, että pienten lasten kou-
lu on kodin tuntumassa. Ja 
että muutkin arjen päivittäi-
set palvelut järjestyvät mah-
dollisimman läheltä. Siksi 
Keskusta esittää lähipalvelu-
lakia, jolla turvataan laaduk-
kaat palvelut lähellä koteja. 

Varsinkin lasten, nuor-
ten ja perheiden hyvinvoin-
nista huolehtiminen on tu-
levaisuuden rakentamista. 
Meidän on yhteisvoimin 
puututtava siihen, että yksi-
kään ei syrjäydy. Kunnalli-
nen kotiapu on palautettava 
myös lapsiperheiden saata-
ville niin Iissä kuin muissa-
kin kunnissa.

Ihmisen sivistys ja oikeus 
harrastuksiin ei saa olla va-
rallisuudesta kiinni. Keskus-
ta puolustaa palveluita myös 
ydinkeskustan ulkopuolella. 
Meille on tärkeää, että jokai-
nen voi elää omanlaistansa 
elämää muita ihmisiä kunni-
oittaen.

Sellainen Suomi menes-
tyy, jossa teemme työtä ja 
välitämme toinen toisistam-
me.

Tsemppiä ja iloa vaalityö-
hön,

juha sipilä
Keskustan 
puheenjohtaja
Kansanedustaja

ennakkoäänestys keskiviikko 17.10. -  tiistai 23.10.2012
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 16.10.2012 klo 16 
keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse p. 050-3103458.
Varsinainen vaalipäivä 28.10.2012 klo 9-20.

Muista äänestää!
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Iin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut 
tuotetaan ostopalveluna Oulunkaaren kuntayhtymältä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Iin kunnanvaltuusto 
tekee kuntayhtymän kanssa vuosittain palveluiden järjestä-
missopimuksen. Kunnanvaltuusto sekä yhtymähallitus seu-
raavat aktiivisesti sopimuksen toteutumista. Budjettivuoden 
aikana järjestetään myös valtuustoseminaareja, joissa pureu-

dutaan tarkemmin sopimuksen yksityiskohtiin. Tällöin 
valtuusto puntaroi palvelujen kehittämistarpeita 

sekä vaihtoehtoisista ratkaisuvaihtoehdoista 
käydään keskusteluja

oulunkaaren kuntayhtymän tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsen-
kuntiensa iin, Pudasjärven, simon, utajärven ja Vaalan sosiaali- 
ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut päivähoitoa lukuun ot-
tamatta. 

oulunkaaren kuntayhtymän alueella asuu n. 28 000 ihmistä. 
oulunkaaren toimintamallilla pystytään räätälöimään koko yh-
teistoiminta-alueelle asiakaslähtöiset ja kuntakohtaisesti paikal-
liset olosuhteet huomioivat lähipalvelut. oulunkaaren kuntapal-
velutoimisto tuottaa kuntien talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut. 
Kuntien päättämiin muihin palveluihin kuuluu muun muassa elin-
keinoneuvonta.

Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun 
lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana 
seutukunnan yhteistyöorganisaationa. 

oulunkaari - hyvinvointia ihmistä lähellä

sirpa Varanka
yhtymähallituksen varapuheenjohtaja
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Kuntavaaliehdokkaiden tavoitteet
iin Keskustan kuntavaaliehdokkaille tarjottiin mahdollisuus lyhyeen esittelyyn tä-
män lehden sivuilla. ehdokkaat vastasivat seuraaviin kysymyksiin:
1. ammatti, perhe
2. Harrastukset
3. tavoitteet - mitä asioita haluat ajaa valtuustossa?

aalto hannu
Alaranta
1. Autonkuljettaja.
2. Metsästys ja urheiluseura-
toiminta.
3. Hyvinvointipalvelujen tur- 
vaaminen kasvukunnassa. 
Kasvavan kunnan pitää pys-
tyä säilyttämään vetovoi-
mansa ja tarjoamaan kunta-
laisille parempia palveluita 
esimerkiksi harrastusmah-
dollisuuksia tulee tukea ra-
kentamalla monitoimihalli. 

alanikula  
Jesse
Kauppila
1. Henkilöstökonsultti.
2. Jääkiekko, metsästys.
3. Valtuustossa haluan eri-
tyisesti ajaa nuorten asioi-
ta: sitä, miten niitä voitaisiin 
kunnassa kehittää. Lisäksi 
haluan edistää kunnan kult-
tuuri- ja urheilutapahtumia, 
joita mielestäni on tällä het-
kellä ollut aivan liian vähän.

alaraasakka  
aili-marja
Asema
1. Olen naimisissa oleva las-
tentarhanopettaja ja ensim-
mäisen kerran kunnanval-
tuustossa vuonna 1985. 
2. Harrastuksiini kuuluu 
mm. kuorolaulua, puutar-
hanhoitoa, käsitöitä, hiihtoa, 
pyöräilyä ja matkailua.
3. Kunnanvaltuuston tulee 
käyttää sille kuuluvaa ylintä 
päätäntävaltaa, minkä se on 
demokraattisesti suoritettu-
jen vaalien kautta kuntalai-

silta saanut.Lähipalveluiden 
turvaaminen kaikille itsenäi-
sessä Iissä. Syrjäytymiseen 
puuttuminen ennaltaehkäi-
sevästi koskien niin nuoria, 
perheitä kuin vanhuksiakin.

alaraasakka  
eero
Asema
1. Metsätalousinsinööri, toi-
minnanjohtaja.
2. Kitara, musiikki, suunnis-
tus, rakentaminen, melonta, 
tukkilaisuus, Valto Pernun 
Säätiö, Iiseura.
3. Itsenäisen Iin kehittämistä 
paremmaksi ja viihtyisäm-
mäksi, jossa on sivukylätkin 
huomioitu. Iijoen vanhan 
uoman kehittäminen ja sinne 
toimivat kalatiet, luonnon-
varastrategia maa-ainesten, 
turpeen ym. käytön suun-
taamiseksi järkeville alueille. 
Tuulivoiman hyödyntämi-
nen, mutta ei merellä. Bio-
energian käytön kasvatta-
minen kunnan kiinteistöissä. 
Tutkia kunnan mahdollisuu-
det tärkeiden luontokoh-
teiden säilyttämiseksi. Kes-
kustaajaman kehittäminen 
pitkällä tähtäimellä toimi-
vaksi ydinkeskustaksi. Pää-
tökset pitäisi tehdä ajatellen 
tulevia sukupolvia eikä seu-
raavia vaaleja. 

erkkilä  
einari
Alaranta
1. Kuorma-autonkuljettaja, 
naimisissa, 4 aikuista lasta, 5 
lastenlasta.

2. Kalastus, metsästys, luke-
minen.
2. Kehittää ja parantaa van-
hustenhoitoa sekä edistää 
kestävää taloudenhoitoa.

hekkala  
hannes  
Tikkasenharju
1. Kiinteistönhoitaja.  
Vaimo, lapset ja jälkipolvi.
2. Ulkoilu ja kalastus 
3. Tekniset palvelut, sos-ja 
terveys palvelut. Itsenäinen 
kunta.

häyrynen  
olli
Pohjois-Ii
1. asiantuntijana ELY-kes-
kuksen maaseutu -ja ener-
giavastuualueella. Naimisis-
sa, 2v ja 4v lapset.
2. Pikkulapsiperheen arkias-
kareet, koti-/lemmikkieläin-
ten hoito (koira, kanat, lam-
paat)
3. Tulevalla valtuustokau-
della pitäisin tärkeänä, että 
Ii olisi palveluiltaan ja asuin-
ympäristöltään kilpailuky-
kyinen kunta muihin Oulun 
ympäristön kuntiin verrat-
tuna. Käytännössä tämä tar-
koittaisi mm. pienten ky-
läkoulujen säilyttämistä ja 
niiden toiminnan ja tilojen 
kehittämistä. Lisäksi pyrki-
sin kehittämään myös mui-
ta lapsiperheiden palveluja, 
kuten lasten harrastusmah-
dollisuuksia. Valtuutettu-
na olisin myös edistämässä 
kunnassa toteutettavia uu-
siutuvan energian rakennus-

hankkeita, kuten tuulipuis-
toja.

höyhtyä  
Jaakko 
Jokikylä
1. Maanviljelijä, naimisissa, 
perheenisä.
2. Lasten harrastuksiin osal-
lisuminen. Kaikenlaiset koti-
työt sisällä ja ulkona.
3. Maatalouden hyvinvoin-
ti ja terveyspalvelut haja-
asutusalueella ovat tärkeitä. 
Perhe, nuoriso ja lapset ovat 
lähellä sydäntäni.

Junes arto
Halttula
Olen syntynyt 
Kuivaniemiellä ja jossa olen 
asunut koko ikäni lukuun-
ottamatta muutamaa Oulus-
sa työnperässä viettämääni 
vuotta. Luottamustoimeni 
ovat Halttulan yksityistien 
hoitokunnan puheenjoh-
tajuus ja toimihenkilöiden 
luottamusmies työpaikalla-
ni.
1. Koulutukseltani olen ra-
kennuspiirtäjä. Olen toi-
minut eri talotehtailla 
suunnittelijana lähes kaksi-
kymmentäkaksi vuotta, josta 
reilut viisitoista vuotta Iissä 
Iin Fasadi Oy:ssä. Pereeseeni 
kuuluu vaimo Katja Järvelä. 
Lapset Mervi ja Paavo.
2. Metsästys, kalastus ja hiih-
to.
3. Valtuustossa toimin itse-
näisen Iin, palveluiden säilyt-
tämisen ja sivukylien elinvoi-
masina   säilyttämisen  puo- 
lesta.

Kuva rovaniemen 
puoluekokouskulkueesta.
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Junnila  
annastiina
Alaranta
1. FM, taloustieteen opiskelija 
pääaineena johtaminen. 
Perheeseeni kuuluvat avio-
mies, kymmenvuotias tyttö 
ja kaksitoistavuotias poika.
2. Yhteiskunnallisten asi-
oiden seuraaminen, van-
hempainyhdistystoimin-
ta, penkkiurheilu (erityisesti 
pesäpallo), lukeminen, he-
voset sekä koiran kanssa 
kuljeskelu
3. Tavoitteenani on hyvän 
hallintotavan kehittäminen 
valmistelussa ja päätöksen-
teossa: panostaminen asian-
tuntevaan henkilökuntaan, 
henkilökunnan ja päättäji-
en koulutukseen sekä tie-
dotuksen kehittämiseen ja 
kuntalaisten kuulemiseen 
jo valmisteluvaiheessa. Pal-
veluista päättäminen ei voi 
perustua vain valmisteli-
joiden ja päättäjien oletuk-
seen kuntalaisten toiveista. 
Tuon valmisteluun ja pää-
töksentekoon laajakatsei-
suutta ja pitkänäköisyyttä. 
Asiakaslähtöinen päätök-
senteko edellyttää palvelu-
kokonaisuuksien tarkastelua 
hallinnonalakohtaisten rat-
kaisujen sijaan. Rakenteel-
liset ja yhdyskuntatekniset 
ratkaisut on tehtävä nykyis-
tä pitemmällä tähtäimel-
lä. On päästävä hätäratkai-
suista investointeihin, joissa 
otetaan huomioon alueiden 
väestöllinen elinkaari. Peri-
aatteellisina tavoitteinani on 
lapsiperheiden kotiavun ta-
kaaminen kaikille perheil-
le, joiden tilanne edellyttää 
väliaikaista tukea, sekä sii-
hen vaikuttaminen, että Iin 
Energia luopuu ydinvoima-
hankkeissa mukana olosta 
Olkiluoto 4 -hankkeen suun-
nittelu- ja kilpailuvaiheen 
jälkeen.

Jyrkkä  
tellervo 
Kuivaniemi As.
1. Työvalmentaja, eläkeläinen
2. Näytteleminen, tiffany-
työt, lukeminen, mökkeily
3. Työurani aikana (yli 35v) 
olen toiminut ay-aktiivina 
ja olen kokenut kotikunnas-
sani terveyskeskuskuntayh-
tymän purkautumisen sekä 
kuntaliitoksen. Niinpä mi-
nulle tärkeitä asioita ovat 
mm.: terveyden- ja vanhus-
tenhoidon parantaminen 
ja turvaaminen myös kun-
tataajaman reuna-alueilla, 
työllisyyden ja työllistymi-
sen edistäminen, nuoriso- ja 
pitkäaikaistyöttömien vä-
hentäminen sekä yritystoi-
minnan tukeminen.

Jyrkäs Veikko
Väli-Olhava
1.Eläkeläinen, per-
heeseen kuuluu vaimo 3 las-
ta.
2. Metsästys, kalastus ja puu-

tarhan hoito.
3. Nuorten työllistyminen 
heti opiskelun jälkeen. Lii-
kunnan lisääminen ja siihen 
mahdollisuuksien luominen 
kaiken ikäisille. Vanhusten 
hyvinvointi ja terveys, nii-
den edistäminen.

Kaleva oili
Hamina
1. 44-vuotias suu-
hygienisti. Perheeseeni kuu-
luu aviomies ja kuusi lasta 
(6-17v).
2. Harrastan liikuntaa ja kä-
sitöitä. Osallistun myös eri-
laisten tapahtumien järjes-
tämiseen kuntalaisille. Iin 
Urheilijoiden seuratoiminnas-
sa olen aktiivisesti mukana 
sekä myös Haminan koulun 
vanhempainyhdistyksessä.
3. Kuntalaisten peruspalve-
lut tietysti on se suurin asia, 
mistä haluan huolta pitää. 
Lasten ja nuorten  hyvin-
vointi on tärkeää. Panosta-
malla lapsiin ja nuoriin si-
joitamme tulevaisuuteen. 
Terveyspalvelut toimivik-
si ja joustaviksi.  Ikäihmis-
ten asumista omassa kodissa 
tuettava. Kaikkia kuntalaisia 
palveleva liikuntahalli vau-
vasta vaariin olisi tarpeen. 
Päätöksenteon pitää olla 
avointa ja keskustelevaa.

Kehus Leila 
Kuivaniemi As.
1. Luokanopettaja, 
naimisissa, 3 lasta, joista yksi 

asuu vielä kotona.
2. Puutarhanhoito, mökkei-
ly merellä, käsityöt ja lenk-
keily koiran kanssa. Mottoni 
on vapaa-ajalle: kasvata si-
näkin omenapuu tai useam-
pi maaseutukotiisi, vaikka 
vain kukkien tähden. Ilmas-
ton lämpenemisen vuoksi 
puut tuottavat jo satoa näil-
lä leveysasteilla. 
3. Minulle perhe ja lapset 
sekä koulutus ovat tärkeitä 
arvoja. Lapsilla pitäisi olla  
hyvät edellytykset koulun-
käyntiin, palveluja tarvitaan  
koko perheen elämänkaaren 
ajalle.
Luonto ja merellisyys, sekä 
ekoteknologiat ovat kiinnos-
tuksen kohteita. Matkailu 
ja maaseudun omien luon-
nonvarojen hyödyntäminen 
on Iin alueen mahdollisuus. 
Puutaha-asumista suur-
kaupungin liepeillä, Kuiva-
niemi Iin pohjoisosassa kah-
den kaupungin välissä.

Kehus reijo
Pohjois-Ii
1. Testing Operator
2. Metsästys,moottoriurheilu.
3. Olen saanut työskennel-
lä Iiläisten hyväksi kuluva-
na valtuustokautena. Aika 
on ollut opettavaista. Halu-
aisin jatkossakin vaikuttaa 
Iin palvelutarjontaan, erityi-
sesti, nuorisotyö sekä vapaa-
ajan palvelut - niiden moni-
puolisuus, laatu ja saatavuus 
koko kunnan alueella - koen 

tärkeäksi. Myös terveyspal-
velujen tulee olla mahdolli-
simman tasavertaiset koko 
kunnan alueella. Vanhuksil-
le on taattava riittävästi tuki-
asumis- ja hoitopaikkoja hoi-
totarpeen mukaisesti.

Kemppainen  
Keijo
Kuivaniemi As.
1. Toimitusjohtaja, avoliitos-
sa, kaksi lasta.
2. Metsästysseuratoiminta
3. Pidän tärkeänä palvelu-
jen tasapuolista saatavuutta 
koko Iissä sekä elinkeinojen 
kehittämistä.

Kiviniemi  
seppo
Alaranta
1. Ammatiltani olen raken-
nusmestari. Toimin vastaa-
vana työnjohtajana. Olen 46 
vuotias, naimisissa, viiden 
teini-ikäisen isä. 
2. Partiotoiminta, liikunta ja 
metsästys.
3. Minulla on myös yli kym-
menen vuoden työkokemus 
lääkintävahtimestari/sai-
raankuljettajan työstä. Ko-
kemusta löytyy myös pien-
yrittäjän arjesta. Mottoni on: 
”Nuorissa on tulevaisuus ja 
liikunta lisää terveyttä kaikis-
sa ikäryhmissä.”

5Keskustan 

IILÄINEN  2012

jatKuu seuraaValla auKeaMalla

iin Keskustan vaalistartissa kolme ehdokasta allekirjoitti suostumuksensa: eina-
ri erkkilä, Hannes Hekkala ja sirpa Varanka. Kuvassa sipilä kättelee tuoretta kun-
nallisvaaliehdokasta einari erkkilää.

www.iinkeskusta.fi



6 Keskustan 

IILÄINEN  2012

Koskela  
pekka
Kuivaniemi As.
1. Olen koulutukseltani luon-
nontieteiden kandidaatti, pe-
ruskoulun opettaja, muuta-
man tunnin viikossa opettava 
eläkeläinen. Olen kuulunut 
Haukiputaan ammattikou-
lun johtokuntaan, hallituk-
seen ja liittovaltuustoon, Iin- 
ja Oulunkaaren seutukunnan 
hallitukseen, Kuivaniemen 
sosiaali- ja terveyslautakun-
taan puheenjohtajana, olen 
toiminut Kuivaniemen kun-
nanhallituksen puheenjoh-
tajana ja valtuutettuna, Iin 
kunnanvaltuuston varapu-
heenjohtajana, keskustan pii-
rihallituksen jäsenenä.
2. Harrastukseni ovat yhteis-
ten asioiden hoitaminen, tie-
tokoneet ja puutarhanhoito. 
3. Kaikki kuntalaisten asiat 
ovat tärkeitä.  Erityisen tär-
keitä ovat lähipalveluiden 
laatu ja saatavuus, nuorten 
hyvinvointi, lasten ja perhei-
den arkeen liittyvät asiat sekä 
sosiaali- ja terveyspalvelut.  

Koskela  
seppo
Hamina
1. 49-vuotias insinööri.
2. Harrastuksiani ovat met-
sästys ja penkkiurheilu. 
3. Tavoitteeni on, että Ii on tu-
levaisuudessakin hyvä kunta 
asua ja elää. 

Kuha Veera
Oijärvi
1. Isännöitsijä/
Toimistonhoitaja
2. Harrastuksina on monen-
laisten käsitöiden tekeminen, 
paritanssikurssit, sekä luon-
nossa liikkuminen kävellen 
ja siihen sisällyttäen marjas-
tuksen, sienestyksen, luon-
nonyrttien keräilyn.
3. Haluan ajaa valtuustos-
sa syrjäkylien elinmahdolli-
suuksien säilymistä. Nuorten 
aktivoimista ja mahdollista-
mista koulutus/työelämään, 
mahdollisimman pian pe-
ruskoulun jälkeen. Vanhus-
ten asuminen kotona/kodin-
omaisissa yksiköissä tuetusti 
mahdollisimman pitkään.

Kumpulainen  
matti
Kuivaniemi As.
1. Yrittäjä. Naimisissa neljä 
lasta ja seitsemän lasten lasta.
2. Harrastuksina ovat mök-
keily ja järjestötoiminta.
3. Syrjäkylät asuttuina, kaik-
ki ikäluokat pitää ottaa tasa-
puolisesti
huomioon kunnan päätök-
senteossa ja toiminnassa. Eri-
tyisesti vanhusten
hoitoon täytyy saada paran-
nusta.
Yrittäjyyttä täytyy kannus-
taa, uusiutuvaan energiaan 
panostettava, tuo
uusia työpaikkoja myös kun-
nan laita-alueille.  Ii pyritään 
säilyttämään
itsenäisenä seuraavan val-
tuustokauden ajan.

Kurttila pentti
Pohjois-Ii
1. 45-vuotias 
kiinteistönvälittäjä/sijaisisä.
Perheeseeni kuuluu vaimo 
sekä 9 ja 11 vuotiaat lapset. 
Lisäksi perheeseen kuuluu 
18 vuotias sijaislapsi, joka on 
asunut meille sijoitettuna jo 
yli 10 vuotta.
2. Metsästys ja kalastus
3. Vaalilupauskseni: tulen 
ajamaan valtuustossa nuor-
ten ja vanhusten asioita. 
Nuorten syrjäytyminen pi-
tää pysäyttää ja vanhuksil-
le pitää turvata oikeus riittä-
vään hoitoon oman kunnan 
alueella. Kun nämä asiat saa-
daan toteutettua on meillä 
kaikilla muillakin helpompi 
elää itsenäisessä Iissä. Tavoit-
teet saavutetaan rakentavalla 
yhteistyöllä yli poliittisten ra-
jojen, ei omaan napaan tuijot-
tamalla. Yritysten tuloa Iihin 
pitää myös kannustaa kaikil-
la mahdollisilla tavoilla.

Lauri Jarmo
Hamina
1.Maanrakennus- 
mies.
2. Harrastan aktiivisesti met-
sästystä, moottorikelkkailua 
ja osallistun harrastusmielel-
lä myös palokunta toimin-
taan Iissä.
3. Seuraavan valtuustokau-
den yhtenä tavoitteena on 
kuntatalouden ylläpitäminen  
ja sitä kautta oman kunnan it-
senäisyyden säilyttämisen.
Lisäksi haluan kiinnittää 
huomiota ja olla vaikutta-
massa omien kuntalaisten 
palveluiden pysyvyyteen 
ja niiden saamiseen omalla 
paikkakunnalla unohtamat-
ta niitä kaikkien pienimpiä ja 
myöskään ikäihmisiä.

Lohi asko
Ojakylä
1. Koulutukseltani 
olen insinööri. Toimin ra-
kennusten kosteustutkijana. 
Asuinpaikkana Ojakylä.
2. Harrastuksina metsässä sa-
moilu ja muu liikunta.
3. Mielestäni jokaisella Iiläi-
sellä on oltava tasapuolinen 
mahdollisuus palveluihin, 
elipä hän mitä elämänvaihet-
ta tahansa ja asuipa hän mis-
sä puolella pitäjää tahansa.

miettunen  
seppo
Kuivaniemi As.
1. Hankintaesimies
2. Metsästys, kalastus, valo-
kuvaus, urheilu, moottori-
pyöräily ja ultrakevytilmailu
3. Kuntapalveluiden kehittä-
mistä nykyaikaisemmiksi ja 
kustannustehokkaammiksi,
jolloin palveluiden saatavuus 
ja laatu paranee kuntalaisille.

mähönen  
Jouni
Pohjois-Ii
1. Yrittäjä
2. Kalastus, marjastus ja  sie-
nestys
3. Kyliltä pitää nousta savu-

ja nyt ja tulevaisuudessakin 
eikä kaikkia varsinkaan van-
huksia saa sulloa keskuksiin 
palveluja vähentämällä. Val-
tuuston on saatava sille kuu-
luva valta takaisin, sillä val-
tuutetut ovat kuntalaisten 
edustajia eikä päätöksiä voi-
da sanella pelkästään vir-
kamiesjohtoisesti. Myös eri 
puolueryhmittymien yhteis-
työ on ensiarvoisen tärkeää, 
sillä vain näin saadaan kaik-
kien Iin kuntalaisten hyvin-
vointi ja palvelut säilymään 
tulevaisuudessakin itsenäi-
sessä Iissä.

nyyssönen  
Jari-pekka 
Tunnetumpi etu-
nimeni on kuitenkin Jii-Pee. 
Hamina
1. Olen 46 vuotias Nuoriso-
työnohjaaja. Tällä hetkellä 
työskentelen Iin seurakun-
nassa mutta vuodenvaih-
teessa työmatkani kasvaa, 
koska siirryn Kiimingin seu-
rakunnan palvelukseen. Kir-
joitettuani Iin lukiosta olen 
opiskellut nuorisotyönohjaa-
jaksi, sosionomiksi (AMK) 
sekä diakoniksi. 
3. Yksi elämääni ohjaava asia 
on lähimmäisenrakkaus. Se 
velvoittaa puolustamaan toi-
sia ja erityisesti niitä, jotka ei-
vät pysty itse itseään puolus-
tamaan. Kouluttautumiseni 
osoittaa, että olen opiskellut 
tekemään työtä lasten, nuor-
ten mutta myös vanhusten 
kanssa. Nämä samat ikä-
luokat ovat minulle tärkei-
tä myös työni ulkopuolella. 
Tahdon vaikuttaa niin, että 
Ii olisi mahdollisimman it-
senäinen kunta. Kunta jos-
sa lapsiperheiden olisi tur-
vallista kasvaa ja kunta jossa 
ikäihmiset otetaan huomioon 
ja heille turvataan tasapuoli-
nen, välittävä ja arvokas van-
huus.

Varanka  
sirpa
ent. Näätänen. 
Kuivaniemi As.
1. Luokanopettaja, Naimisis-
sa 5 lasta.
2. Aktivisesti liikuntaa, enti-
söintiä, käsitöitä ja ruoanlait-
toa.
3. Valtuustotyössä koen tär-
keänä lähipalvelujen säilyt-
tämisen: Ii on laaja kunta ja 
palvelujen tulee säilyä kai-
kille lähellä. Jokaisen kunta-
laisen tarpeisiin tulee vastata 
ja tämä onnistuu vain välittä-
misen periaatteella.

orajärvi   
taisto
Ojakylä
1. Yrittäjä, yo-merkonomi ja 
tietojenkäsittelyn ammatti-
tutkinto. Perheeseen kuuluu 
vaimo ja kuusi aikuista lasta
2.  Metsästys, lukeminen.
3. Lapsiperheiden asiat, yri-
tystoiminnan edistäminen ja                                               
järkevä rahankäyttö kuntata-
loudessa.

paakkola  
minna
Alaranta
1. 25 -vuotias tradenomi. 
Perheeseeni kuuluu yrittäjä-
mies Pasi, sekä 2-vuotias Wil-
ma -tytär.
2. Wilman kanssa touhuami-
nen, liikunta ja ystävien ta-
paaminen.
3. Asioita mihin erityises-
ti haluaisin vaikuttaa pai-
kallispolitiikassa, on per-
heiden ja erityisesti lasten 
asema. Haluan olla toteut-
tamassa uudenlaisia väyliä 
perheiden tukemiseen taval-
lisessa arkielämässä. En kui-
tenkaan halua yksilöityä pel-
kästään perheiden asialle, 
mutta toki, nuoren perheen 
arki on se mitä itse tällä het-
kellä elän, joten se toimii hy-
vänä vaikuttimena sillä sa-
ralla. Haluaisin myös, että 
päätöksiä tehdessä, mitä ta-
hansa päätöksiä, valtuustos-
sa olisi selkeästi kaikenikäi-
siä ja eritaustaisia päättäjiä. 
Monipuolisella kokoonpa-
nolla saisimme myös mah-
dollisimman monipuoliset ja 
kuntalaisia palvelevat pää-
tökset aikaiseksi. Toisaalta, 
me nuoremmat ehdokkaat 
tulemme olemaan tulevai-
suudessa niitä vanhempia 
päättäjiä ja nyt tuntui ole-
van itselle sopiva aika aset-
tua ehdolle. Ehdokkuuteni 
myötä olenkin jo keskustel-
lut monien ihmisten kanssa 
Iin kunnassa parannettavis-
ta ja kehitettävistä asioista. 
Mielelläni kuulisin lisää, mi-
ten teidän mielestänne Iin 
kunta olisi parempi paikka 
elää ja yrittää.

paakkola Veli 
Asema
1. Olen 51-vuotias 
yrittäjä. Olen perheellinen ja 
minulla on 2 aikuista lasta. 
2. Kesällä harrastan hirven-
juoksua ja talvikeleillä hir-
venhiihtoaa, sen minkä yrit-
tämiseltä jää aikaa. 
3. Valtuustossa haluan vai-
kuttaa vanhusten kodinhoi-
don tehostamiseen. Iissäkin 
on vanhuksia, joilla ei mo-
neen päivään käy ketään. 
Muutoin haluan ensin tu-
tustua kunnan sektoreihin 
ja toimintoihin ja sen jälkeen 
puuttua korjausta vaativiin 
asioihin.

paaso risto
Asema
1. Energiajohtaja, 
eläkeläinen
2. Autojen entisöinti ja raken-
taminen.
3. Vastasin yli 35 vuoden ajan 
sähkön hankinnasta ja toi-
mittamisesta jokaiselle iiläi-
selle.Neuvottelin sopimukset 
vesivoimatuotantoon osallis-
tumisesta, rakennutin kak-
si hakelämpölaitosta ja Lai-
takarin tuulivoimalan. Nyt 
olisi aikaa paneutua Iin kun-
nan muihinkin asioihin. Aak-
kosjärjestyksen mukaisesti 
leipä on ennen sirkushuveja. 
Saman järjestyksen mukaan 
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kuntapäättäjien tulisi aset-
taa asiat tärkeysjärjestykseen 
siten,että välttämättömät 
kuntalaisten palvelut hoide-
taan ensin ja vasta sitten mie-
titään mihin ”kivaan” rahaa 
vielä riittää. Tiukkaa tulee 
olemaan, mutta eiköhän pär-
jäillä kuitenkin.

pakonen  
Ilkka 
Yli-Olhava
1. Maanviljelijä, naimisissa, 
kaksi tytärtä, kolme poikaa.
2. Luottamus- ja yhdistystoi-
minta, hirvikoirat ja hirven-
metsästys, kaikki mielenkiin-
toiset jutut jotka vaihtelee.
3. Toimia vahvan tasa-arvoi-
sen Iin puolesta, jossa meillä 
kaikilla olisi hyvä elää. Olen 
tähänkin saakka ottanut to-
sissaan kuntalaisten tuomat 
viestit pienistäkin asioista, 
pyrkinyt puuttumaan asioi-
hin ja aion tätä tapaa jatkaa.

penttilä Jari 
Alaranta
1. Yrittäjä, naimi-
sissa, 7 lasta
2. Salibandy
3. Lapsiperheet, lapset ja van-
hukset ovat erityisesti sydän-
täni lähellä. Monipuoliset 
palvelut ja erilaiset tukimuo-
dot mahdollistavat parem-
mat palvelut elinkaaren eri 
vaiheissa. Haluan olla muka-
na kehittämässä inhimillistä, 
ihmisläheistä, Iitä.

puolakka  
pentti 
Alaranta
1. Opettaja, eläkeläinen 
2. Kaunokirjallisuuden luke-
minen (vanhuksille Emmin 
tuvassa ja lapsille Haminan 
koululla), lausunta, kuorolau-
lu, kirjoittaminen, yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen sekä 
ulkoilu ja moninainen hyöty-
liikunta esim. puiden pilkko-
minen, pullojen ja purkkien 
kerääminen ja marjastaminen.
3. Ensisijaisesti on huolehdit-
tava peruspalveluiden kat-
tavuudesta ja laadusta koko 
kunnan alueella. Koulu, päi-
vähoito ja vanhuspalvelut 
sekä terveydenhuolto ovat 
kärkiasioita. Kestävän kehi-
tyksen edistämisessä olisi uu-
tissarkaakin kynnettäväksi Iin 
kunnassa. Kulttuuri, liikun-
ta ja muu vapaa-aika ovat tär-
keitä nekin, kuntalaisen viih-
tyvyyden ja tyytyväisyyden 
takeena. Liikuntahallia ei ole 
eikä tule. Näinkö se on? Kun-
nallisessa toiminnassa toivon 
ensisijaisesti parannettavak-
si yhdyskuntasuunnittelua. 
Kaukonäköisempi ote kaikin 
puolin tekisi terää. Varsin-
kin koulujen ja päiväkotien 
rakentamisessa olisi kyettä-
vä katsomaan huomattavas-
ti kauemmas kuin nenänvar-
ren päähän.

rautakoski  
ari
Asema
1. Oppiarvoiltani olen mu-
siikin ja teologian maisteri. 
Toimin nykyisin opettajana 
Oulun seudun ammattikor-
keakoulussa, kirkkomusiikin 
lehtorin ja musiikin osaston-
johtajan tehtävissä. Aiem-
min olen toiminut kanttorin 
viroissa mm. Kemissä ja Ou-
lussa. 
2. Harrastan työnteon ohella 
musiikkia, lukemista, kunto- 
ja hyötyliikuntaa, remontoin-
tia ja oleilua.
3. Haluaisin säilyttää Iin 
elinvoimaisena ja itsenäise-
nä maaseutumaisena kunta-
na, jossa kaikilla olisi hyvä 
olla. Kunnan elinkelpoisuu-
den säilyttämiseksi kipeitä-
kin leikkauksia on varmasti 
tulevaisuudessa pakko tehdä, 
mutta niiden pitäisi kohdistua 
tasaisesti, ei liikaa esimerkiksi 
lapsiin tai vanhuksiin. Mieles-
täni kunnan pitäisi pystyä pe-
ruspalveluiden turvaamisen 
lisäksi olemaan houkuttele-
va vaihtoehto muuttoa suun-
nitteleville uusille yrittäjille ja 
asukkaille. Tarvitsemme lisää 
asukkaita ja yritystoimintaa, 
hyvä maantieteellinen sijain-
timme ja kaupunkipalvelui-
den läheisyys antaa siihen hy-
vät mahdollisuudet. Elämisen 
laatua voidaan ylläpitää väl-
jällä rakentamistavalla, luon-
nonläheisyydellä ja hyvillä 
kuntoilu- ja liikkumismahdol-
lisuuksilla sekä kulttuuripal-
veluilla. Omasta koulutus-
taustastani johtuen haluaisin 
ennen kaikkea ylläpitää toi-
mivaa, laadukasta lasten hoi-
tojärjestelmää, hyvää koulu-
toimintaa ja kouluverkkoa ja 
vanhusten humaania, hyvää 
kohtelua.  

ruonala  
riikka
Kuivaniemi As.
1. Opiskelija, kotiäiti. Per-
heeseen kuuluvat mies ja 1,5 
vuotias tyttö.
2. Lenkkeily, karaoke ja lei-
vonta. 
3. Kolmannelle kaudelle pyr-
kiessä ei voi enää nostaa yhtä 
asiaa ylitse muiden. Paljon 
on kunnassamme vielä ke-
hitettävää ja uskon, että mo-
nelle sektorille voisimme 
löytää entistä parempia toi-
mintamalleja ja rakenteita, 
joilla voisimme vastata kas-
vun ja pitkien välimatkojen 
tuomiin haasteisiin. Kylien 
asiat ja lähipalvelut ovat mi-
nulle tärkeitä. Oman elämän-
tilanteeni vuoksi myös lapsi-
perheiden asiat kiinnostavat. 
Tavoitteenani on sellainen 
kokonaisuus, että Ii voi vie-
lä pitkään säilyä itsenäisenä. 

soini  
pentti
Yli-Olhava
1.Olen eläköitynyt rehtori ja 
asuskelen sinkkuna keskellä 
Iitä Yli-Olhavassa vanhassa 
maatalossa.

3. Harrastuksiakin on, kesäi-
sin olen pyöräillyt Yli-Olha-
van rauhallisilla teillä. Kieli-
taidon kohentaminen talvella 
kansalaisopistossa on kiva pi-
riste. Nyt pyydetään muuta-
ma hirvi oman kylän metsis-
tä. Talvella toivon pääseväni 
kastamaan varpaani lämpi-
mään meriveteen aurinkoisel-
la hiekkarannalla.
4. Lähivuosien tavoitteista 
nostan esiin muutamia. Kun-
nan tulee osaltaan tehdä voi-
tavansa työllisyyden alen-
tamiseksi Iissä, tarvitaan 
uuttta aloitteellisuutta ja mää-
rätietoista työtä työttömyy-
den nuijimiseksi alas. Itsenäi-
sen Iin edellytyksenä pitkällä 
tähtäimella on kasvava väes-
tö ja sen tuoma taloudellinen 
liikkumavara kunnassa pal-
velujen turvaamiseksi. Kas-
vu vahvistaa myös yksityis-
tä palvelutuotantoa omassa 
kunnassa. Kasvun element-
tejä on vahvistettava, kaavoi-
tusta lisättävä, keskustan kaa-
van päivitystä nopeutettava, 
riittävä 3-5 vuoden tonttiva-
ranto. Matkailun kehittämi-
nen lisää osaltaan asukkaiden 
viihtyisyyttä ja palvelutarjon-
taa. Laajan haja-asutusalueen 
terveyspalveluiden tuottami-
seksi esitän Oulunkaaren alu-
eelle monipalveluauton hank-
kimista. Autosta saisi sellaiset 
palvelut, jotka eivät edellytä 
terveyskeskuksessa käyntiä. 
Tämä mahdollistaa ikäihmis-
ten asumisen kotona pitkään.

stenberg  
Kalevi
Olhava
1. Eläkeläinen. Perheeseen 
kuuluu vaimo Rauni, pojat 
Aimo ja Jani, sekä lapsenlapsi 
Mette. Pojat ovat muuttaneet 
omiin koteihinsa. 
2. Liikunta, kalastus ja yhdis-
tystoiminta
3. Ikääntyvien ihmisten hy-
vinvointi sekä terveyden-
huolto. Nuoret, lapsiper-
heet sekä lasten päivähoito 
ja koulu. Kaikenikäisten ih-
misten, liikunnantarve, lii-
kunnan kehittäminen ja lii-
kuntapaikkojen lisääminen.

tahiri  
Xhavid
Alaranta
1. Kahvilatyöntekijä 
2. Vapaa-ajalla harrastan jal-
kapalloa ja  ongin taimenia  
patoaltaalla. Paras saalis pai-
noi n. 2 kg. 
3. Nuorten vapaa-ajan har-
rastuksiin tulisi olla tiloja. Iis-
sä tarvitaan lisää nuorisotilo-
ja ja ohjaajia alle 18-vuotiaille.
Kunnan tulisi tehostaa 
työllistämistoimia. Paik-
kakunnan työpaikkojen 
määrää tulee kasvattaa. 
 
tapio helka
Olhava
1. Taloussihteeri.
Naimisissa, 1 tytär.
2. Työ, koti, perhe 
ja ystävät vievät suurimman 
osan ajastani. Se, mitä jää va-

paa-aikaa käytän lukemiseen 
(olen kirjojen suurkuluttaja), 
1-2 krt viikossa haen virtaa 
kuntosalilta ja uimahallista. 
Kodin remontissa edetään hi-
taasti, mutta varmasti. Satun-
naiset elokuvissa, teatterissa 
ja konserteissa käynnit  sekä 
kesäiset vaunureissut piristä-
vät arkea. Pidän myös ruuan-
laitosta ja leipomisesta.
3. Valtuustoon tulevat asiat 
ovat yleensä jo pitkään val-
misteltuja kokonaisuuksia, 
joihin on täytynyt vaikut-
taa jo lautakuntatasolla. Py-
rin kuitenkin olemaan oikeu-
denmukainen ja inhimillinen 
päätöksissäni ja katsoa asioi-
den vaikutusta myös pitkäl-
lä tähtäimellä. Ihmisten hy-
vinvointi, ikäihmiset, lapset 
ja nuoret ovat lähellä sydän-
täni kuten varmasti kaikki-
en lähimmäistään ajattelevi-
en ihmisten. Kunta tarvitsee 
kuntalaisia, monipuolista 
yritystoimintaa, toimivat pe-
ruspalvelut, yhteisöjä, har-
rastusmahdollisuuksia... Toi-
von, että Iin kunta säilyy 
vireänä, elinvoimaisena, hy-
vänä ja positiivisena paik-
kana yrittää, turvallisena ja 
viihtyisänä elää ja asua kai-
kenikäisten.

tuomela  
Johannes
Illinsaari
1. Ekonomi, rakennusinsi-
nööri, yrittäjä, perheeseen 
kuuluu vaimo, kaksi tyttöä ja 
kolme poikaa.
2. Harrastan joukkuepelejä, 
metsästystä, kalastusta, hiih-
toa, rakentamista sekä yhteis-
ten asioiden hoitamista
3. Valtuustossa haluan vai-
kuttaa kuntalaisten hyvin-
vointiin vauvasta vaariin, 
kunnan talouden järkevään 
hoitamiseen, elinkeinojen ke-
hittämiseen, tasapuoliseen 
kunnan kehittämiseen sekä 
huolehtia myös uusien iiläis-
ten äänen kuulumisen pää-
töksenteossa.

Virkkula  
arvo 
Pohjois-Ii 
1. Maanviljelijä, poikamies.
2. Urheilu,lukeminen ja met-
sänhoito.
3. Iin säilyttäminen itsenäise-
nä kuntana jatkossakin. Olen 
yhteistyöhaluinen ja- kykyi-
nen  kaikkien valtuutettujen 
kanssa.

Ylitalo  
martti
Yli-Olhava
1. Maanviljelijä. Naimisissa, 
neljä aikuista lasta, kahden 
lapsenlapsen isoisä.
2. Hevoset ja raviurheilu.
3. Asiat jotka lähellä sydäntä: 
palvelujen ja elinkeinojen ke-
hitäminen.
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Iihin on positiivinen muut-
toliike, tänne muuttaa enem-
män asumaan ihmisiä, kuin 
täältä pois. Positiivinen 
muuttoliike on elintärke-
ää Iin kunnan itsenäisyyden 
kannalta. Väestö ikääntyy ja 
koko ajan tarvitaan lisää ve-
ronmaksajia samojen pal-
veluiden tuottamiseen. Iin 
kunnan ei tule elää men-
neisyydessä, vaan selkeäs-
ti etsiä uusia toimintatapo-
ja asioiden toteuttamiseen. 
Iin kunta on kuitenkin pieni 
ja ilman yhteistyötä uuden 
Oulun ja Oulunkaaren kans-
sa emme tule pärjäämään. 
Tärkeää on kehittää olemas-
sa olevaa yhteistyötä, sekä 
luoda uutta.

Palveluiden monimuotoi-
nen toteuttaminen tulee ole-
maan tärkeä tekijä. Ii ei pysty 
tuottamaan kaikkia palve-
luitansa itse, vaan hankkia 
sen ulkopuolelta, tai tukee 
sen tuottamista. Hyvänä esi-
merkkinä on kunnan mak-
sama yksityisenhoidontuki 
lastenhoidon tuottajille. Sil-
tikin näen, että monipuoli-
suutta kaivattaisiin edelleen 
lapsiperheille tuotettuihin 
palveluihin. Malleja on ole-
massa paljon, niistä meidän 
pitää saada parhaat myös 
meille Iihin käyttöön! Suur-
ten ikäluokkien ikääntyes-
sä, on uusia toimintamalleja 

etsittävä myös vanhusten-
huoltoon ja ikäihmisten hy-
vinvointiin. Kehittämisen on 
lähdettävä kohderyhmien 
tarpeesta, mutta myös alal-
la työskentelevien asiantun-
temus pitää saada käyttöön 
päätöksiä tehtäessä.

Meidän tulee miettiä kei-
noja, miten pystymme jat-
kossakin pitämään muut-
toliikkeen positiivisena. 
Tekijöitä on monia, mitä Ii-
hin muuttavat täältä etsivät. 
Ii on turvallinen ja rauhalli-
nen paikka kasvattaa lapsia. 
Meillä on edelleen pienem-
piä kyläkouluja (kiitos Iin 
vanhempainyhdistys!), jot-
ka mahdollistavat oppilai-
den yksilöllisemmän oppi-
misympäristön. Iihin ollaan 
rakentamassa uutta asuin-
aluetta Liesharjun alueelle, 
nelostien välittömään lähei-
syyteen. Paikka on mieles-
täni erinomainen, sieltä on 
nopeat yhteydet muualla 
töissä käyville, sekä lapsil-
le koulut ovat lähellä. Asia 
mihin mielestäni Iin tulisi 
panostaa asuinalueiden ra-
kentamisessa lisää, on inf-
rastruktuurin rakentaminen 
kohtuullisessa ajassa val-
miiksi. Pyöräteiden ja va-
laistuksien rakentaminen, 
tien penkereiden putsaami-
nen pusikoista, nämä asiat 
lisäävät asukkaiden turvalli-

suutta ja mukavuutta, mutta 
tekevät ne myös houkuttele-
vimmiksi alueiksi muuttaa. 
Lasten koulumatkojen tur-
vallisuuteen tulee panos-
taa myös muilla kuin uusilla 
asuinalueilla. Julkista liiken-
nettä tulee kehittää opiskeli-
joita ja työssäkäyviä parem-
min palvelevaksi. Julkisesta 
liikenteestä keskustellessa, 
haluaisin nostaa myös esille 
raiteilla kulkevan joukkolii-
kenteen. Iin lävitse kulkevat 
junaraiteet, mutta junat eivät 
tosin täällä pysähdy. Tässä 
olisikin yhteistyön paikka 
Uuden Oulun kanssa, pai-
kallisjunaliikenteen kehittä-
minen!

Entä mitkä syyt saavat 
nuoret jäämään Iihin asu-
maan käytyjen koulujen jäl-
keen? Mietin omaa kaveri-
piiriäni Iissä, suurella osalla 
on perhe perustettuna ja se 
selittää jo osittain syyn, mut-
ta entä ne muut 18 - 30 -vuo-
tiaat nuoret aikuiset? Suu-
ri osa ikäryhmästä 18 - 30 
muuttavat töiden perässä, 
helppo muuttaa, kun ei vält-
tämättä tarvitse miettiä toi-
sen osapuolen työllistymis-
tä, saati lastenhoitopaikkoja. 
Tämä on iso syy, miksi mei-
dän kuntana pitää panos-
taa omavaraisuusasteeseen. 
Kannustaa nuoria yrittäjyy-
teen jo aikaisessa vaihees-

sa ja tukea paikallisia yri-
tyksiä palkkaamaan nuoria 
työntekijöitä. Menestyviä lii-
keideoita ei kuitenkaan riitä 
kaikille ja työllistäviä yrityk-
siä on Iissä rajallinen mää-
rä. Olisiko mahdollista, että 
voisimme kuntana avustaa 
nuoria, jotta ne ostaisivat en-
siasuntonsa juuri täältä Iis-
tä? Monet ovat varmasti sitä 
mieltä, että täällähän on hal-
vat asunnot jo valmiiksi ver-
raten esimerkiksi Ouluun. 
Niin onkin, mutta kyllä tääl-
tä kulkemiseen toiselle paik-
kakunnalle tuhraantuu ai-
kaa ja rahaa. Kannattaisiko 
Iin siis tukea sitä, että nuoret 
asettuisivat vakituisesti asu-
maan Iihin valmistumisensa 
jälkeen ja maksaisivat veron-
sa tänne. 

Nuorisoa ei tule myös-
kään unohtaa. Tärkeää olisi 
että nuorilla on turvallinen 
paikka viettää vapaa-aikaa 
koulutetun ohjaajan läsnä ol-
lessa. Nuorisolla on tarve ko-
koontua, mutta oikea paikka 
tähän ei ole kauppojen nur-
killa tai huoltoasemilla, vaan 
heille tulee olla oma tilan-
sa. Nuoria tulee myös ottaa 
päätöksentekoon mukaan ja 
kysyä suoraan heiltä, mitä 
palveluita ja harrastusmah-
dollisuuksia he kaipaavat Ii-
hin. Itse koen olevani nuori, 
mutta 15-vuotiaan mopopo-

jan mielestä minun ehdotuk-
seni ja ideani ovat varmasti 
”Aatamin aikuisia”. Toisaal-
ta politiikkaa on hyvä tehdä 
tutuksi jo aikaisessa vaihees-
sa, sillä yläasteella ja lukios-
sa saatu tieto, saattaa herät-
tää jo aikaisessa vaiheessa 
kiinnostuksen poliittiseen 
vaikuttamiseen! Tärkein-
tä on kuitenkin, että nuoret 
tuntevat tulevansa kuunnel-
luiksi. Keskustan valtakun-
nallisessa vaaliohjelmassa 
ajetaankin kunnallisvaalien 
ikärajan laskemista 16-ikä-
vuoteen, mitä henkilökoh-
taisesti itse kannatan.

Yhtenä isona plussa-puo-
lena Iin pysytellessä itse-
näisenä, päättäjät pysyvät 
lähellä (ja myös me paikallis-
politiikkaan pyrkivät), joten 
toivon että kynnys on ma-
tala napata hihasta ja tulla 
juttelemaan! Pyritään teke-
mään politiikkaa avoimesti, 
rehellisesti ja ilman kurttu-
ja otsalla!

syksyisin vaaliterveisin
Minna Paakkola

”ekakertalaisen” tuumailuja
”Yhteistyön paikka Uuden Oulun kanssa olisi paikallisjunaliikenteen kehittäminen!”

Lapsena olin kesäiiläinen. 
Palvelujen käyttö rajoit-
tui kirjastoon ja pyörätie-
hen sekä Illin pururataan. 
Viikonloppuna sattunut ta-
paturma oli silloinkin käy-
tävä paikkauttamassa Ou-
lussa. Aikuisempana olin 
lomaiiläinen. Kirjaston paik-
ka vaihtui, Haminan koulu 
laajeni, pesäpalloa siirryttiin 
pelaamaan uuden terveys-
keskuksen viereen. Moni 
asia muuttui, kasvoi ja ke-
hittyi.

Ii ja Kuivanimi yhdistyi-
vät. Tuskin kivuitta, sen näin 
entisessä asuinpaikassani, 
jossa kotikuntani liittyi yh-
deksän muun kunnan kans-
sa Salon kaupungiksi. Työ-
lästä liitosta valmisteltaessa 
olin Perniön sivistystoimen-
johtaja ja kansalaisopiston 
rehtori sekä hoidin ohes-
sa naapurikunnan vastaa-
vaa pestiä. Työtahti ei hellit-
tänyt liitoksen jälkeen Salon 
museoiden johtajana. Vaikka 

silloin pidin liitosta järkevä-
nä taloudellisista syistä, en 
näe sitä hyvänä ratkaisuna 
Iille. On hädin tuskin pääs-
ty päiväjärjestykseen, eikä 
mahdollinen liitoskump-
pani Oulu ole saanut omaa 
liitostaan loppuun. Yhdis-
tymiseen ei ole paukkuja 
kummassakaan kunnassa. 
Iillä on hyvin tiedossa olevat 
kehityskohteet, joihin on pa-
ras keskittyä paikallisin voi-
min.

Lapsiperheenä olemme 
tutustuneet koulun arkeen 
ja entisenä viranhaltijana 
olen kiinnittänyt huomiota 
eroihin, joita asioiden hoi-
dossa on. Salossa kyläkou-
lu tarkoitti pariakymmentä 
oppilasta, mutta esimerkiksi 
Alarannalla ei opetusta pys-
tytä enää järjestämään kuu-
dessa luokassa. Voidaanko 
puhua kyläkoulusta? Kun-
taan tulisikin laatia pitkän 
aikavälin investointisuunni-
telma, jossa tarkasteltaisiin 

kokonaisvaltaisesti ja en-
nakoiden koko laajan kun-
nan asuinalueiden tarpeet. 
Nyt esimerkiksi terveyskes-
kus on saneerattu ja laajen-
nettu, mutta hammashoi-
tola on tiloja vailla. Joskus 
hyvin suunnitellut raken-
teet houkuttavat päteviä ja 
sitoutuvia työntekijöitä. Toi-
vottavasti terveyskeskuk-
sen laajennus auttaa lääkä-
rirumbaan, jollaista en ole 
aiemmin kohdannut. Ham-
mashoitolan henkilöstö on 
osaavaa ja ystävällistä. Siksi-
kin tuntuu kurjalta, että tila-
ongelma jatkuu yhä.

Olennaisinta palvelu-
jen kannalta on, mitä seini-
en sisällä tapahtuu. Iissä on 
aluerehtorimalli, jossa kou-
lun arjesta vastaa varareh-
tori. Jotta vararehtoreilla oli-
si jatkossakin edellytykset 
selvitä vaativasta tehtävästä 
oppilasmäärien yhä kasva-
essa, tarvitaan myös tulevai-
suudessa riittävät oppilas-

huoltoresurssit ja koulutilat. 
Lapsemme olivat aiemmin 
monisatapäisessä koulussa, 
jossa oppimis- ja kurinpito-
ongelmia ei juuri ollut, joten 
tämä on kyllä mahdollista. 
Uusi opetus ja -varhaiskas-
vatuspäällikkö on aloittanut 
työt rivakasti, joten rakenta-
via esityksiä voinee odotel-
la piankin. Iissä lapset ovat 
rynnänneet lyhyenkin kou-
lupäivän jälkeen nälkäisenä 
kotiin. He taitavat olla nir-
soja, mutta koska ennen pa-
haksi haukuttu kotiruoka 
on alkanut maistua koulu-
ruokaa paremmin, iiläisen 
kouluruoan laadussa täytyy 
olla jokin ongelma.

Moniin palveluja koske-
viin kysymyksiin olen tur-
haan etsinyt vastausta kun-
nan kotisivulta, joilla on 
paljon otsikoita, ylistysteks-
tiä ja kuvia, mutta vähän lo-
makkeita, ohjeita, yhteystie-
toja ja aukioloaikoja nopeasti 
löydettävissä. Ihan kuin ei 

olisi osattu päättää, kenelle 
sivut on suunnattu. Selkiyt-
tämisen paikka?

Iissä kuntana on monia 
hyviä puolia. Tähän olen kui-
tenkin koonnut kehittämistä 
vaativia asioita kotikunnas-
ta, jossa on tarkoitus asua 
pitkään. Lapset ovat löytä-
neet ystäviä ja harrastuksia, 
mieskin on pääsemässä jy-
välle beaglen kanssa metsäs-
tämisestä. Tulisiko kunnan 
kehittämisestä minulle sel-
lainen harrastus, että oppi-
sin tuntemaan myös Kuiva-
niemen, Olhavan, Ylirannan 
ja monet muut kulmat?

annastiina junnila
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Me kaikki varmasti halu-
amme, että nuorisolla olisi 
asiat kohdillaan.  Olen kes-
kustellut paljon  mm. nuo-
risopuolen työntekijöiden 
kanssa , jotka ovat ajan tasal-
la Iin nuorten tämänhetki-
sestä tilanteesta. Tuloksena 
se, että meidän vanhempi-
en on syytä olla tarkkana jäl-
kikasvumme kanssa. Kylillä 
liikuskelee jos jonkinmoista 
”kaupustelijaa”. Syytä varo-
vaisuuteen siis on. 

Kumpa saisimme nuo-
ret, jotka etsivät omaa tie-
tänsä tulevaisuuteen pysy-
mään kaidalla tiellä. Tähän 
tarvitaan meidän vanhem-
pien panostusta ja paljon. 
Mielestäni tähän sopii vanha 
fraasi ”koko kylä kasvattaa”. 
Niin kuin vuosia, vuosia sit-
ten oli itsestään selvyys se, 
että vanhemmat ihmiset sai-
vat antaa neuvoja toistenkin 
lapsille, mutta mikä on tilan-
ne nyt? Myönnetään, kyl-
lä se joskus hieman tympä-
si, kun tultiin ”neuvomaan”, 
mutta kyllä sen myöhemmin 
tajusi, että hyväähän se van-
hempi henkilö vain tarkoit-
ti. Nuoruus on ihanaa aikaa, 
kyllä me jokainen sen muis-
tamme. Toivotaan, että me-
kin vanhempana voidaan 

Meidän nuoret
Miten Iin kunnan nuoret jakselevat?

antaa se junioreillemme. Ra-
jat ja rakkautta, siinä se lyhy-
esti on.

miten kunta voi tukea 
nuorten hyvinvointia?
Viisasta kuntapolitiikkaa 
on kehittää kaikkien nuor-
ten palveluja ja saada ne toi-
mimaan yhteistyössä keske-
nään ja vanhempien kanssa. 
Sijoittaminen lasten ja nuor-
ten hyvinvointiin on talou-
dellisesti tehokasta.

Itse tykkään ja olen tosi 
hyvillään, kun saan urheilu-
seurani ja Ii-Instituutin kans-
sa yhdessä järjestää meidän 
nuorisollemme diskoja Iin 
Urheilijoiden talolla. Nämä 
diskot ovat olleet todella 
suosittuja nuorison keskuu-
dessa. Nuoret toivoisivat jär-
jestettävän näitä useammin-
kin. 

Nuoriso kaipaisi meidän 
kuntaan eniten tällähetkellä 
liikunta-/monitoimihallia, 
kaikkine nyrkkeily, kuntosa-
li yms. Kyllä nuoret löytäisi-
vät tiensä sinne ja mikä sen 
parempaa kuin rehkiä ja hy-
pellä nuoruuden innolla ja 
siitähän ei ole muuta kuin 
pelkkää hyötyä. Nuorten 
liikkumiseen kannattaa sat-
sata aina. Ja lisäksi, jos tuon 

liikunta-/monitoimihallin 
yhteyteen saataisiin nuori-
solle omat tilat, niin se olisi 
jo tosi hieno juttu.

Lapset ja nuoret tarvitse-
vat yhä enemmän ja enem-
män liikuntapainotteisten 
harrastusten lisäämistä, jotta 
tietokoneet ja televisio eivät 
veisi heitä kokonaan.  Nämä 
pelit voivat olla uhka lasten 
ja nuorten terveydelle. Lii-
kunnan harrastaminen on 
tosi hyvää vastapainoa tieto-
koneelle ja televisiolle.

Yhteistyötä eri  
järjestöjen kanssa
Kunnassamme toimii mon-
ta eri urheiluseuraa ja monia 
muitakin järjestöjä. Voisim-
me  välissä lyödä hynttyyt 
yhteen ja koko isolla poru-
kalla järkätä jotain kivaa isoa 
tapahtumaa lapsille/nuo-
risolle. Eihän tämä vaadi 
muuta kuin, että aletaan toi-
mimaan.

oili Kaleva
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lasten hyvinvoinnin  
tukeminen
Voimme tukea lasten hyvin-
vointia lapsille suunnattujen 
palveluiden saatavuudella ja 
niiden laadulla. Lasten hy-
vinvointia edistää myös se, 
että heidän vanhempansa ja 
muut hoivaan, opetukseen 
ja kasvatukseen osallistuvat 
vanhemmat voivat hyvin. 
Tarvitaan ymmärrystä siitä, 
että lapsiin käytetyt yhteiset 
varat ovat investointi, joka 
tuottaa myönteisiä vaiku-
tuksia yhteiskunnassa. Kun 
lapsi saa elää ja kehittyä tur-
vallisessa kasvuympäristös-
sä, hän voi sekä lapsena, että 
aikuisena paremmin. 

Vaikka vanhemmilla ja 
kodeilla on keskeinen mer-
kitys lasten ja nuorten ter-
veyden edistämisessä ja 

turvaamisessa, tarvitaan yh-
teistyöhön muitakin. Näitä 
tärkeitä toimijoita ovat ope-
tus-, kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisotoimi sekä kolmas 
sektori. Kunnallisten perus-
palvelujen tehtävä on tukea 
vanhempia onnistumaan 
kasvatustehtävässään ja an-
taa asiantuntija-apua, mikäli 
huolenaiheet perheessä kas-
vavat ja kasautuvat. Tukea 
on saatava ajoissa ja kynnys 
avun hakemiseen on oltava 
matala: avun on oltava hel-
posti saavutettavissa!

Lähipalvelut, kuten las-
ten ja vanhusten hoito, kou-
lu ja terveyspalvelut, tulee 
olla lähellä koteja. Ihmisillä 
tulee olla mahdollisuus ja oi-
keus päättää, missä asuvat ja 

mihin elämänsä rakentavat. 
Vaikka kunnan tehtä-

vänä on luoda edellytyk-
set hyvälle arjelle perhees-
sä, myös meillä kaikilla on 
oma henkilökohtainen vas-
tuumme omasta elämänhal-
linnastamme ja omista valin-
noistamme hyvinvointimme 
edistämiseksi.

sirpa Varanka  
(e. näätänen)

”Lähipalvelut, kuten lasten ja vanhusten hoito, 
koulu ja terveyspalvelut, tulee olla lähellä koteja.”

jari Penttilä lasten-
sa oskarin ja ja-
netten kanssa Ha-
minan markkinoilla. 
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Kun entisen Iin Turvan vie-
reen suunniteltiin kerros-
taloa, joka siinä nyt onkin, 
vastustin lehdessä tontin 
käyttöä tuohon tarkoituk-
seen. Perustelin mielipidet-
täni sillä, että koulu tulee  
vielä tarvitsemaan ympä-
rillään olevan vapaan tilan. 
Ei käynyt päättäjien järkeen 
moinen tulevaisuuteen kat-
selu. Ja sama surkuhupai-
sa suunta jatkui hiljattain, 
kun vanhan asuntolan tilat 
päätettiin purkaa. Soudun 
ja huopailun jälkeen lopulli-
nen päätös oli, että eipä pu-
retakaan, vaan myydään yk-
sityiselle asunnoiksi. Koulu 
oli entistä ahtaammalla.

Joitakin vuosia aiemmin 
oli alettu ripotella viipale-

Kyllä iso kyläkin koulutilat tarvitsee
luokkia koulun liikunta- ja 
välituntipihalle eli palloken-
tälle. Nykyisin sekin tila on 
vuosittaisen uusripottelun 
jälkeen käytetty. Haminan 
koulu on ahdistettu nurk-
kaansa ”häpeämään”. Vai 
kenen tässä tilanteessa häve-
tä pitäisi?

Haminan koululla oli et-
sikkoaikansa, kun kuntalii-
tos Kuivaniemen kanssa teh-
tiin. Kauaskatseisuutta ja 
epäitsekkyyttä puuttui. Isot 
tilat rakennettiin sinne, min-
ne olisi riittänyt pienem-
mätkin, Kuivaniemen kes-
kustaan. Nyt Iin keskustan 
koulutilanne on räjähtämäs-
sä käsiin. Viipaleita ruvetaan 
vissiin väsäilemään kaksi-
kerroksisiksi, kun muuta ti-

laa ei ole.
Onhan laajennukselle 

toki olemassa piirustukset ja 
hanke vie toteutuessaan vä-
häiset parkkitilat henkilö-
kunnalta ja kutistaa oppilai-
den pyöräparkkia ja kulkua 
sinne. Ja jos hanke  kolmen 
neljän vuoden päästä oli-
si totta, olisi se vain senhet-
kisen hädän lievennys. Tilat 
olisivat alkuunsa täynnä.

Eikä tässä kaikki. Iin kes-
kustassa ovat täyttymässä 
myös Valtarin koulun ja Iin 
lukion tilat. Pitäisikö koulu-
ongelma ottaakin kokonais-
valtaisempaan käsittelyyn?

Kyläkouluista pidettiin 
elämää neljä vuotta sitten, 
osin perustellustikin, mut-
ta suurkoulupelko oli aivan 

suhteetonta. Kauhun tasa-
painoa yritettiin lievittää ra-
kentamalla Ojakylän kou-
lulle laajennus ja eikö mitä: 
sekin oppilaiden palloken-
tälle. No jäihän siihen pikku 
läntti. Iikö liikuntamyöntei-
nen kunta? Ehkä on taannut-
tu koululiikunnassa. Vies-
tihiihto taisi jäädä viime 
keväältä ohjelmista pois. Lo-
pullisestiko? Se olisi yhtei-
sölliselle kilpailulle iso va-
hinko.

On toki väljyyttäkin ky-
läkouluilla ja monia uusia 
lähiliikuntapaikkoja, mutta 
mitä tehdä keskustan kou-
luongelmalle? Sitä pohdi-
taan parhaillaan vanhojen 
päättäjien kesken ja niin uu-
det kuin entiset tulevatkin 

päättäjät joutuvat taatus-
ti tämän asian kanssa täys-
työllistetyiksi. Pakkosauma. 
Isokin kylä tarvitsee koulun 
ja mitä isompi ja laajeneva, 
sen isommat. Entä se liikun-
tahalli? Eivät riittäne tämän 
Iin rahkeet.
                                                                                                                                                      
Pentti Puolakka 
opetus- ja  
varhaiskasvatus- 
lautakunnan jäsen

Olen Rautakosken Ari, kirk-
komusiikin lehtori ja mu-
siikin osastonjohtaja Oulun 
seudun ammattikorkeakou-
lussa. Olen koulutukselta-
ni sekä musiikin että teolo-
gian maisteri, eli kanttori ja 
pappi, myös laulunopettajan 
tutkintokin tuli joskus teh-
dyksi. Olen syntynyt tuol-
la Kainuun puolella, mutta 
olen ollut iiläisenä reilut 40 
vuotta, joten kotiseudukseni 
nämä maisemat tunnustan.  
Asustelen Iin Aseman seu-
dulla vaimoni Hilkan kans-
sa nykyisin kahdestaan, kun 
4 lastamme elävät omaa elä-
määnsä pääosin tuolla pää-
kaupunkiseudulla. 

Harrastan enimmäkseen 
työntekoa, siitä pidän ja sii-
hen panostan. Työni on ollut 
aina sellaista, jossa työaikaa 
ei ole kovin tarkasti määri-
telty, siksi työ käy myös har-
rastuksesta. Toisaalta työ on 
mielekästä kun siihen on yh-
distynyt se, mitä varmasti 
muutenkin harrastaisi. Mu-
siikki on ollut elämäni kanta-

itsenäisen iin hyväksi
Ensi kertaa kuntavaaliehdokkaana

va voima nuoruusiästä saak-
ka ja niinpä siitä tuli myös 
ammattini. Toki musiik-
kia harrastan jossain määrin 
työni ulkopuolellakin. Olen 
myös intohimoinen lukija, 
kirjastoa käyttäisin vieläkin 
enemmän, jos lukemiseen 
olisi enemmän aikaa. Luke-
miseen liittyy myös se, että 
opiskeleminen työn ohessa 
on ollut lähes aina vireillä. 
Tällä hetkellä siitä on pientä 
paussia, kun uusi työ osas-
tonjohtajana vaatii enem-
män resursseja. Käytännöl-
lisen teologian jatko-opinnot 
kiinnostaisivat ja tutkimus-
aihekin olisi jo olemassa, 
ehkäpä siihen lähivuosina 
pystyn tarttumaan. Olen ol-
lut jossain määrin aktiivi-
nen myös yhteisten asioiden 
hoidossa, lähinnä aiemmis-
sa työpaikoissani kirkon pii-
rissä. Olen ollut mukana, 
ja olen edelleenkin muuta-
missa ”kokonaiskirkon” toi-
mi- ja neuvottelukunnissa, 
lisäksi olin aikanani ammat-
tiyhdistystoiminnassa mm. 

Akavalaisena kanttoreiden 
luottamusmiehenä. 

Iiläisten asioiden hoi-
toon olen tutustunut aikai-
sempina vuosikymmeninä 
hyvinkin läheltä. Kotona ja 
anoppilassa puhuttiin taka-
vuosina aika paljon iiläistä 
kunnallispolitiikkaa. Ajatte-
len niin, että tänään ja lähi-
tulevaisuudessa, jolloin tar-
vitaan rohkeita ja hyviä 
päätöksiä iiläisten parhaak-
si, olisi hyvä olla asioihin 
vaikuttamassa. Kunnioitan 
ja arvostan aiempia kunnal-
lispolitiikan vastuunkantajia 
ja haluaisin olla jatkamassa 
tuota heidän tekemäänsä ar-
vokasta ja tärkeää työtä itse-
näisen Iin hyväksi.  Iin kun-
taa kehitettäessä pitää ottaa 
huomioon kaikki taloudelli-
set ja toiminnalliset realitee-
tit ja niiden mukaisesti vie-
dä asioita eteenpäin. Mikäli 
tosiasiat sanelevat sen, että 
emme pysty omin voimin 
tarvittavia perusasioita hoi-
tamaan, silloin neuvottelut 
suurempien kanssa ovat tar-

peen. Mielestäni iiläisten on 
syytä pitää hyvät suhteet lä-
hiympäristöön ja pyrkiä jat-
kamaan olemassa olevaa 
hyvää yhteistyötä, jotta tar-
vittaessa neuvotteluasemat 
ovat suotuisammat. Eri yh-
teyksissä olen huomannut, 
ettei toimintayksikön suu-
ruus ole välttämättä lähes-
kään aina etu, pieni on lähei-
sempää ja yksilöllisempää, 
tavalliselle ihmiselle sopi-
vampaa. Suurissa yksiköissä 
johtoporras lisääntyy ja ruo-
honjuuritason palvelut hei-
kentyvät, jolloin tavallisen 
ihmisen asioiden hoito vai-
keutuu ja etääntyy kauem-
maksi. Ei kaikkien tarvitse 
olla kaupunkilaisia, mehän 
voimme olla ihan ylpeästi 
maalaisia.

Kunnallispolitiikka on 
asioiden hoitamista iiläisten 
parhaaksi, se ei ole mielestä-
ni puoluepolitiikkaa. Erilais-
ten poliittisten näkemysten 
takaa toivoisi löytyvän aito 
huoli siitä, mitä Ii on tule-
vaisuudessa ja tehdä yhdes-

sä hyviä päätöksiä. Onko Ii 
edelleen elävä, hyvin toimi-
va, maaseutumainen, hyvää 
elämänlaatua tarjoava asuin-
paikka, jossa päiväkodit 
tarjoavat lämmintä hoivaa 
lapsille ja koulut hyvää ope-
tusta sopivan pienissä ryh-
missä? Onko Iin terveyskes-
kuksissa hyvät lääkärit ja 
joustava palvelu, saavatko 
vanhukset riittävästi hoivaa 
kotiin, onko sopivia hoiva-
paikkoja niitä tarvitseville 
tarjolla? Tarjoaako Ii hyviä 
tontteja ja toimivaa kunnal-
listekniikkaa myös muual-
ta muuttaville? Haastavia 
ja vaikeita kysymyksiä, jois-
ta me iiläiset itse päätämme 
mikäli valtiovalta antaa kun-
nallisen demokratian jatkua.  

ari rautakoski

”Pieni on läheisempää ja yksilöllisempää, tavalliselle ihmiselle sopivampaa.” 
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Lähestymme hetkeä, jol-
loin meillä kuntalaisilla on 
mahdollisuus vaikuttaa sii-
hen, kuinka arkisia asioitam-
me hoidetaan kotikunnas-
samme. Millaisia päätöksiä 
tehdään ja kuinka ratkaisut 
vaikuttavat meidän jokapäi-
väiseen elämäämme. Mihin 
suuntaan kuntaamme kehi-
tetään ja kuinka suhtaudum-
me tulevaisuuden haastei-
siin.

palvelut kunnan  
tehtävänä
Kunnan ensisijainen tehtä-
vä on tarjota asukkailleen 
palveluja. Lapset tarvitse-
vat laadukasta päivähoitoa, 
kouluopetusta ja harrastus-
mahdollisuuksia ja mielel-
lään lähellä asuinpaikkaam-
me kotia. 

Perheet tarvitsevat tukea 
kasvatukseen ja myös ko-
tona tehtävää kasvatustyö-
tä ja lasten kotihoitoa arvos-
tetaan ja mahdollisuuksien 
mukaan tuetaan. Lasten ko-
tihoito tulisi olla yksi vaihto-
ehto päivähoidolle. Kasvava 
lasten ja nuorten joukko on 
Iin voimavara tulevaisuu-

Parempaa iitä rakentamassa 
ajatuksia Iin kehittämisestä ja vahvuuksista

dessa. Tarvitsemme myös 
laadukkaita terveyspalvelui-
ta sekä hoidetut tiet, hiihto-
ladut yms.. On tärkeää, että 
myös ikääntyvät ihmiset ko-
kevat olonsa turvalliseksi. 
Kotona asumista tuetaan, 
tarjotaan hoivapalvelua sekä 
mahdollistetaan kaavoituk-
sella myös senioriasumis-
ta palveluiden lähellä. Tar-
vitsemme sekä kunnallista, 
että yksityistä palveluntuo-
tantoa. Monipuolinen palve-
luntuotanto on kustannus-
tehokasta ja mahdollistaa 
asukkaille valinnanvapau-
den.

elinvoimainen kunta
Elinvoimaisen kunnan tun-
tomerkkejä ovat uudet yri-
tykset, uudet työpaikat sekä 
kasvava asukasmäärä. Mie-
lestäni Iin kunta täyttää 
nämä kriteerit. On huoleh-
dittava, että kunnassa vallit-
see jatkossakin yritysmyön-
teinen ilmapiiri. Yritykset 
investoivat, kasvavat ja luo-
vat uusia työpaikkoja, jotka 
ovat kullanarvoisia kuntam-
me talouden kannalta. 

Kunta on toimillaan 

edesauttamassa yritysten 
pysymistä ja kasvamista alu-
eellamme. Kunta itse ei ole 
yrittäjä, mutta se on mahdol-
listava voima ja se voi omilla 
valinnoillaan ja hankinnoil-
laan luoda ja parantaa yri-
tystoiminnan edellytyksiä. 
Iin sijainti valtaväylän ja me-
ren rannalla on ainutlaatui-
nen voimavara, jota voimme 
elinkeinopoliittisestikin hyö-
dyntää vielä enemmän. 

asukkaat  
voimavarana
Vetovoimainen kunta hou-
kuttelee uusia asukkaita ja 
asukkaat viihtyvät kunnas-
sa. Iin tulee jatkossakin erot-
tua edukseen houkutteleva-
na asuinpaikkana. 

Tarjolla on luonnonlähei-
siä ja houkuttelevia asuin-
alueita, joihin uudet asuk-
kaat voivat rakentaa kotinsa 
ja samalla tuoda uusia ve-
rotuloja kuntaan. Kasva-
vat verotulot auttavat 
investointien toteutuksessa. 
Kunta myös huolehtii siitä, 
että kaavoituksessa huomi-
oidaan väestön kasvun aihe-
uttamat tarpeet palveluiden 

suhteen. On tärkeää, että 
myös uudet asukkaat saavat 
äänensä kuuluviin ja pysty-
vät vaikuttamaan kuntam-
me kehitykseen. Kyläyhdis-
tykset ovat aktiivitoimijoita 
alueillaan ja niiden toimin-
taa tulee mahdollisuuksien 
mukaan tukea.

Koko kuntaa  
kehitetään
Meidän tulee kantaa huolta 
myös kunnan reuna-alueista 
mahdollisuuksien mukaan. 

On tärkeää, että kuntalai-
set eri puolella kokevat, että 
heistä, heidän asuinlähiöis-
tään, alueistaan ja palveluis-
taan pidetään huolta. Toimi-
vat kyläkoulut pitävät kylät 
virkeinä ja asukkaat aktiivi-
sina. Se on voimavara, jota 
meidän tulee vaalia myös tu-
levaisuudessa.

Vahva talous,  
itsenäisyyden elinehto
Vahva talous on kunnan ole-
massaolon kivijalka ja itse-
näisyyden elinehto. Tulo-
jen tulisi pitkällä tähtäimellä 
kattaa juoksevat menot ja in-

vestoinnit. Suunnitelmalli-
suus investoinneissa säästää 
selvää rahaa. 

Menokurin lisäksi on 
syytä tarkastella myös tulo-
pohjaa. Merkittävimmät tu-
lot koostuvat verotuloista ja 
valtion osuuksista. Valtion 
osuudet ovat eduskunnan 
päätettävinä, mutta verotu-
loihin voimme toimillamme 
vaikuttaa. Tästä yhtenä esi-
merkkinä tuulivoimahank-
keet, jotka ovat kunnassa 
edenneet suotuisasti ja tuo-
vat lisätuloja kiinteistöveron 
muodossa työn, energian ja 
imagohyödyn lisäksi.

Rakennetaan yhdessä pa-
rempaa Iitä!

johannes tuomela
ekonomi, 
rakennusinsinööri, 
perheenisä, yrittäjä
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Ii on Suomen lyhin kuntani-
mi, mutta se pitää sisällään 
paljon tavallista enemmän. Ii 
on kaunis kunta meren ran-
nalla, paikassa jossa Ii-, Kui-
va- ja Olhavan joki laskevat 
Pohjanlahteen.

Ii tarjoaa asukkailleen ja 

vierailleen puhtaan ympä-
ristön, upeat joki- ja meri-
maisemat ja rauhaisan pai-
kan elää. Monipuolinen 
luonto runsaine vesistöineen 
luo mainiot puitteet muun 
muassa ulkoiluun, marjas-
tukseen, metsästykseen, ur-

heiluun, veneilyyn ja kalas-
tukseen. Iin upea rantaviiva 
ja puhdas luonto, lukuisat 
saaret, kalaisat vedet, vie-
rasvenesatamat sekä moni-
puoliset läpi vuoden järjes-
tettävät tapahtumat vetävät 
Iihin myös vierailijoita paik-

kakuntalaisten ja vapaa-ajan 
asukkaiden lisäksi.

Iiläiset ovat urheilukan-
saa, talvet treenataan kunto-
saleilla, erilaisissa jumpissa 
ja jäällä hiihtäen tai kelkkai-
len. Kesäisin pelataan pesä-
palloa, suunnistetaan met-

sissä tai uidaan Illinsaaren 
uimarannalla. Veneily on Iis-
sä asuvien toinen luonto.

Ii on Perämeren histori-
allinen risteyspaikka, jonka 
juuret ulottuvat aina keski-
ajalle asti.

(Lähde: www.ii.fi)

ii on kaunis kunta meren rannalla 

seudun suurin järvi, oijärvi on hyvä asuin-
alue ja viihtyisä vapaanajanviettopaikka.

Meri lähellä.
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Iin kunnassa asuu vakitui-
sesti melko harvoja ulko-
maalaistaustaisia perheitä, 
mutta yksi niistä on Tahiri 
Xhavidin kosovolaistaustai-
nen perhe. Perhe on asunut 
nyt noin kymmenen vuot-
ta Suomessa ja päässyt aset-
tumaan mukavasti aloilleen, 
mutta Kosovo säilyy aina 
sydämen kotimaana. Perhe 
asui myös viisi vuotta Sak-
sassa ennen suomalaistu-

Maahanmuuttaja kotiutunut iihin hyvin
mistaan.

- Pienessä ja rauhallisessa 
paikassa asuminen on hel-
pompaa, sillä täällä lapseni 
ovat saaneet sopeutua rau-
hassa kantaväestöön. Hei-
dän luokillaan ei ole ollut 
juuri muita ulkomaalaisia. 
Iissä on rauhallista ja täällä 
riittää töitä, jos vain haluaa 
töitä tehdä. Minun kohdal-
leni ei ole kertaakaan osunut 
rasistista tilannetta, vaikka 

aluksi kerrottiin, että tääl-
läpäin olisi ennakkoluuloi-
sia ihmisiä, Xhavid ilmoittaa 
tyytyväisenä.

Iin Keskustan kunnal-
lisvaaliehdokkaaksi asettu-
nut mies haluaa korostaa 
nuorisotyön tärkeyttä, on-
han hän itsekin neljän lap-
sen isä. Työpaikallaan Iin 
Shellillä, hän on joutunut 
viikonloppuiltaisin todista-
maan, kuinka alaikäiset lap-

set tulevat viettämään aikaa 
huoltoasemalle, koska var-
maankaan muuta paikkaa ei 
löydy.

- Tänne pitäisi saada 
enemmän turvallisia paik-
koja nuorille viikonloppui-
sin. Tämä asia on mielessäni, 
koska olen myös vanhem-
pi ja isänä olen kiinnostu-
nut lasten asioista. Nuorin 
poikani on vielä yläasteella, 
mutta vanhin lapsi on jo pe-

rustanut oman perheenkin 
ja asuu suomalaisen puoli-
sonsa kanssa toisella paikka-
kunnalla, kertoo Xhavid.

Pakolaiskeskuksen kaut-
ta Suomeen tullut Xhavidin 
perhe elätti itsensä Kosovos-
sa pitämällä ravintolaa. Suo-
meen tultuaan Tahiri Xhavid 
halusi jatkaa samanlaisella 
alalla ja onkin tehnyt kym-
menen vuotta asiakaspal-
velutyötä Iin Shellillä, jos-
sa työskentelee myös hänen 
tyttärensä.

- Elämä ei mene eteen-
päin jos ei tee töitä. Tieten-
kin ihminen voi tulla toi-
meen valtion avustuksella ja 
pärjätä mainiosti, mutta sit-
ten elämä ei kehity miten-
kään. Töissä tapaa ihmisiä 
ja mikä tärkeintä, oppii joka 
päivä uutta, Xhavid kertoo.

Kotimaassaan mies ei ol-
lut kiinnostunut osallistu-
maan politiikkaan. Nyt hän 
jännittää eniten kielimuuria, 
mutta suostui kuitenkin ys-
tävänsä pyyntöön alkaa eh-
dokkaaksi.

- Kosovo ei ollut hyvä 
paikka vaikuttaa poliittises-
ti, niin siellä en ollut varsi-
naisesti kiinnostunut osallis-
tumaan politiikkaan. Siellä 
harrastettiin paljon korrup-
tiota ja epärehellisyyttä, eikä 
se ole hyvä paikka ihmiselle 
vaikuttaa. Täällä on parem-
min, toteaa Xhavid.

jenny Kärki

tahiri Xhavid on iin Keskustan 
listoilla ehdolla kunnallisvaaleis-
sa. Kosovolaismies on perhei-
neen tykästynyt iissä asumiseen 
ja työskentelyyn.

urheiluasiat lähellä sydäntä

jesse alanikula kuvattuna iin Wanhan Haminan mark-
kinoilla. Kuva Heimo turunen. 

Tänä vuonna Iin Keskus-
tan nuorin ehdokas on Jesse 
Alanikula. 27-vuotias mies 
luonnehtii itseään kärkkääk-
si sanojaksi ja uskoo, että 
asioista tulisi keskustella – 
valtuustossakin – niiden oi-
keilla nimillä.

Alanikula on urheilulli-
nen ja työteliäs kahden lap-
sen isä. Hän toimii henki-
löstövuokrausyrityksessä 
henkilöstökonsulttina ja har-

rastuksinaan hän käy silloin 
tällöin satamassa rahtaa-
massa tavaraa tai viikonlop-
puisin ajelee taksia. Mies on 
pelannut aktiivisesti jää-
kiekkoa 23 vuoden ajan ja 
nykyäänkin hän urheilee 
mielellään, esimerkiksi kun-
tosalilla.

- Urheiluasiat ovat lähel-
lä sydäntä, myös kunnalli-
sesti. Meillä on todella hyvä 
urheilukenttä, joka seisoo ai-
van liikaa tyhjillään. Urhei-
luun ja harrastusmahdolli-
suuksiin pitäisi panostaa, ja 
lisäksi satsata tapahtumiin. 
Tapahtumilla ja muilla pie-
nillä panostuksilla alueen 
matkailuun saisi erinomaisia 
mausteita. Meillä on upea 
joki, jota voisi myös hyödyn-
tää paremmin, toteaa Alani-
kula.

Miehen mielestä valtuus-
toon ei mennä kuuluttamaan 
omia mielipiteitä vaan täy-
tyy kuunnella kuntalaisia. 
Eri ikäryhmien edustajilla 
on mahdollisuus tarkkailla 
kunnan toiminnan erilaisia 
osa-alueita, ja varsinkin tä-
män vuoksi on tärkeää, että 
valtuustossa on eri ikäluokat 
hyvin edustettuina. Alani-
kula vihjaa, että valtuuston 

porukka on edelleen nuo-
rennusleikkauksen tarpees-
sa, vaikkakin senioriväestön 
edustus on yhtälailla tärke-
ää.

Alun perin Jesse Alani-
kula sai oppinsa kunnallis-
politiikasta isältänsä, joka 
toimi myös aikaisemmin 
kunnanvaltuustossa. Kun-
nan asiat ovat olleet esillä 
isän ja pojan saunareissul-
la ja samalla mielikuva kun-
nan toiminnasta on päässyt 
kehittymään. Vastapainona 
politiikalle Alanikulalla on 
joukko astetta rämäpäisem-
piä harrastuksia, kuten las-
kuvarjohyppyä!

- Koko idea lähti ve-
donlyönnistä, koska kär-
sin korkeanpaikankammos-
ta. Laskuvarjohyppäämistä 
harrastanut kaverini uskoi, 
etten uskaltaisi hypätä ko-
neesta ja h-hetken saapuessa 
jännitti todella paljon. Pelotti 
kyllä, mutta luonne ei anta-
nut periksi ja päätin että alas 
täältä tullaan tavalla tai toi-
sella, virnistää Alanikula ja 
kertoo suunnittelevansa jo 
uutta hyppyä.

jenny Kärki
jesse alanikula hyppäämässä alas sini-

taivaalta viime kesänä.
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Biotalous tuo työtä ja hyvinvointia

Meidän tulee olla rohkeita hakies-
samme Suomelle uutta suuntaa. 
Suomi tarvitsee nyt johtajuutta, 
suunnan näyttämistä sekä selke-
ää ohjelmaa uusien työpaikkojen 
synnyttämiseksi. Nyt ei ole aika 
nostaa käsiä pystyyn Euroopan ta-
louskriisin tai teollisuuden raken-
nemuutoksen edessä, vaan etsiä 
määrätietoisesti uusia työpaikko-
ja erityisesti biotaloudesta ja ICT-
osaamisesta uusilla aloilla.  

Biotalous on toimintaa, joka li-
sää ihmisten hyvinvointia ja täh-
tää tasapainoon luonnon kanssa. 
Puhutaan myös talouden kuuden-
nesta aallosta. Edelliset viisi aaltoa 
perustuivat halpaan energiaan ja 
edullisiin luonnonvaroihin.  

Kuudennessa aallossa, siis bio-
taloudessa, korostuvat kestävä ke-

hitys, lähiruoka, bioenergia, re-
surssien tuottavuus, tuotteiden 
elinkaariajattelu, vihreä kemia ja 
teollinen ekologisuus. Biotaloudes-
sa siirrytään ainevirroista raaka-
aineiden kiertoon. Siinä on suuri 
ero. Jatkossa siis pyritään kierrät-
tämään kaikki mahdollinen ma-
teriaali. Kierrätys ja siihen liittyvä 
teknologia on myös tulevaisuuden 
toimialaoja. 

Saksassa biotalous työllistää jo 
noin kaksi miljoonaa ihmistä. Suo-
men tulee asettaa tavoitteeksi 200 
000 uutta työpaikkaa. Tavoite ei 
ole epärealistinen, mutta määrätie-
toisuutta sen toteutuminen vaatii. 

Mitä biotalous on käytännös-
sä? Ensinnäkin se on panostusta 
maatalouteen. Maailman ruokapu-
la ja kohoavat hinnat edellyttävät 

meiltä satsauksia kotimaisen ruu-
antuotantoon ja viljelijöiden jaksa-
miseen. Nyt ei ole aika heittäytyä 
tuontiruoan varaan. 

Hajautettu bioenergia tuo uu-
della tavalla toteutettuna työtä 
maaseudulle ja voi toimia myös 
maatalouden sivuelinkeinona. Sak-
sassa toimii satoja tiloja jo sivutoi-
misina energiayrittäjinä. Jotkut ti-
lat saavat jopa puolet tuloistaan 
energiayrittäjyydestä. Suomessa 
on myös korkeaa osaamista ruu-
antuotannon jätteistä tapahtuvas-
sa etanolintuotannossa. Esimerkik-
si hehtaarin viljapellon jäteoljesta 
voidaan tehdä noin 500 litraa eta-
nolia.

 Puurakentamisella ja muul-
la puutuoteteollisuudella on myös 
monia mahdollisuuksia. Tästä esi-

merkkinä ovat suomalaiset lämpö-
käsitellyn puun ja parkettien tuo-
tanto.  

Suomalaisella puulla on myös 
aivan uusia, käyttämättömiä mah-
dollisuuksia. Puussa on aineosia, 
joita käytetään mm. syöpälääkkei-
nä. Puusta tehdään myös vanillii-
nia, viskoosia, liimoja, hajusteita ja 
vaikkapa biohajoavia muoveja ja 
lasten vaippoja.  

Pienet ja keskisuuret yritykset 
ovat avainasemassa biotalouden 
eteenpäin viemisessä. Yrittäjille on 
luontevaa toimia lähellä luonnon-
varoja ja hyödyntää alueiden pysy-
vää ja motivoitunutta työvoimaa. 
Biotalous tuo työtä koko Suomeen 
ja on samalla kansainvälistä kor-
kean teknologian toimintaa. Kyse 
ei ole askelista menneeseen, vaan 

harppauksista tulevaan.  
Biotaloutta edustavat myös eri-

laiset palvelut ja ohjelmistotuot-
teet. Ne luovat hyvinvointia, mutta 
eivät kuormita luontoa. Suomella 
on korkeaa osaamista myös näillä 
alueilla. 

Biotalouden uudet työpaikat 
nousevat keskustalaisen ajattelun 
ytimestä, jossa yhdistyvät luonto, 
ihmisen voimavarat ja yrittäjyys. 
Me emme usko keskittämiseen, 
vaan koko Suomen mahdollisuuk-
siin ja sitä kautta hyvinvointiin kai-
kille suomalaisille.   

 
juha sipilä
Puheenjohtaja
suomen Keskusta

Biotalouden uudet työpaikat nousevat keskustalaisen ajattelun ytimestä, jossa yhdistyvät 
luonto, ihmisen voimavarat ja yrittäjyys. Me emme usko keskittämiseen, vaan koko Suo-

men mahdollisuuksiin ja sitä kautta hyvinvointiin kaikille suomalaisille. 

Itsenäinen Ii
Tällä hetkellä Ii on kooltaan so-
piva: osa Perämeren rannikkoa, 
jokimaisemaa ja sisämaata Oi-
järven suunnalla. Alue on ihan-
teellisessa paikassa liikenteelli-
sesti: Iitä halkovat Eurooppa-4 
ja rautatie. Kaksi lentokenttää 
puolen tunnin päässä. Valtakun-
nan raja tunnin päässä. Asukas-
luvultaan kunta on ihanteellinen 
ja kasvu jatkuu. Keskikokoisen 
kunnan etuja ovat palvelujen lä-
heisyys ja toiminnan tehokkuus. 
Ihmisen kokoinen Ii on ketterä ja 
mahdollistaa tehokkaan palvelu-
tuotannon

Niinpä onkin merkillistä, että 
maan kokoomusvetoinen halli-
tus on julistanut maahan tarvitta-
van pakkoliitoksilla synnytettä-
viä suurkuntia. Kuntien oletetaan 
selviävän eduskunnan säätämien 
palvelutehtävien rahoittamises-
ta ilman valtionapuja. Ajatus on 
mahdoton, tästä maasta ei löydy 
kuin muutama teollistunut kau-
punki, jossa tämä on mahdollis-
ta. Niinpä innokkuus suurkun-
tiin onkin enemmän poliittinen. 

Iihän on ollut edelläkävijä kuntalii-
toksessa ja onnistunut muutos on 
jo tehty. 

Toivon menestystä Oulun kun-
taliitokselle, se on todellinen jätti-
hanke alueella ja vaikuttaa seudun 
asukkaiden ja henkilöstön elämään 
pitkälle tulevaisuuteen. Urakka on 
ollut todellinen jättihaaste luot-
tamushenkilöille ja henkilöstölle. 
Uusi liitoskierros halvaannuttaisi 
alueen vuosiksi uuteen järjestelyyn 
ja lopputulos olisi Iin  kannalta ma-
sentava. Viimeiset tiedot Oulun ta-
loudesta ovat hälyttäviä, 100-140 
miljoonan euron säästötarve seu-
raavan 4 vuoden aikana. Lisäksi 
Nokian ongelmat ja Euroopan ta-
loudellinen tilanne iskevät lujaa 
seudulle. Suuruus ei tuo ratkai-
sua kunnan ongelmiin. Ylisuuris-
sa kunnissa palvelut rapautuvat 
ja byrokratia kasvaa. En tule ikinä 
kannattamaan uutta kuntaliitosta.

Iin kunnan kehityksen eväät 
ovat omissa käsissä, eivät Oulun 
kaupungintalolla. Ii on selviytynyt 
historiassa pahemmistakin ajois-
ta. 70-luvun muutto  pudotti asu-

kaslukua tuhannella. Siitä lähtien 
asukasluku on kaksinkertaistunut. 
Jatkossakin Ii pystyy tarjoamaan 
asukkailleen kilpailukykyiset pal-
velut järkevällä taloudenpidolla. 
Me pystymme järjestämään  kun-
nan ja seutukunnan voimin tar-
vittavat peruspalvelut vauvasta 
vaariin. Tutkija Pentti Meklin on 
tutkinut kuntaliitoksien hyötyjä ja 
todennut, että säästöjä tulee lähin-
nä etelän suurissa tiiviisti asutuis-
sa  keskuksissa.  

Tulevan valtuuston päättä-
jät joutuvat ottamaan kantaa ha-
lutaanko Iitä kehittää ja palvelu-
ja tuottaa oman kunnan asukkaat 
tuntevien luottamushenkilöiden 
toimesta vai Suur-Oulun  Iitä tun-
temattomien ihmisten alamaisina.

Elinvoiman kasvattaminen ja 
säilyttäminen on keskeistä kehit-
tyvässä kunnassa. Kaavoittamal-
la edullisia tontteja riittävästi koko 
kunnan alueelta taataan mahdolli-
suus terveeseen jatkuvaan asukas-
luvun kasvuun. Kaavoitettavien 
alueiden viihtyisyyteen ja lähipal-
veluiden saatavuuteen tulee pa-

nostaa. Päivähoito ja koulu tulee 
olla lapsille turvallisen tieyhtey-
den takana. Mahdollisuus väljään 
rakentamiseen tulee hyödyntää 
uusilla alueilla. Avoin yhteistyö-
kykyinen kunta menestyy jatkos-
sakin.

Toimia yrityselämän monipuo-
listamiseen tulee terävöittää. Kun-
nan aktiivinen elinkeinopolitiikka 
tuo uutta yritystoimintaa ja vero-
tuloja. Työkaluja kunnalla on esim. 
yritystonttien tarjonta ja toimitilo-
jen rakentaminen. Matkailuohjel-
man ehdottamat toimet palvelu-
alan työpaikkojen luomiseksi tulee 
ottaa käyttöön. Kehittyvä matkailu 
tarvitsee riittävän tasokkaan ma-
joituksen, jotta matkailijat viipy-
vät pitkään paikkakunnalla. Lisäk-
si kunnan tulee olla aloitteellinen 
matkailun kehittämisessä ja uusien 
palvelutyöpaikkojen synnyttämi-
sessä. Tavoitteeksi tulee ottaa tule-
valla valtuustokaudella vähintään 
100 palvelutyöpaikkaa.

Osana elinvoimaa on haja-asu-
tusalueen kehitys ja hyvinvointi. 
Laaja harvaan asuttu alue tarvit-

see myös nykyaikaan kuuluvan 
tietoverkon. Kohtuuhintainen 
toimiva verkkoyhteys on välttä-
mätön nyky-yhteiskunnan pal-
veluiden tavoittamiseksi. Kun-
ta siirtää jatkossa palveluitaan 
verkkoon ja niiden luotettava toi-
minta on mahdollista vain kiin-
teän verkon kautta. Kuntalaiset, 
yritykset ja maatilat ovat ver-
kon tulevia käyttäjiä. Suomessa 
on linjattu luotettava nettiyhteys 
kuuluvan ihmisten perusoikeuk-
siin. Kunnan tulee viedä hanket-
ta ripeästi maaliin. Valtio tukee 
hankkeita mittavalla tukirahoi-
tuksella.

Pentti soini
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Vaalikausi on lopuillaan ja on hyvä tehdä tilinpäätöstä siitä, kuinka me 
keskustalaiset olemme onnistuneet kuntalaisten hyväksi toimimaan. Tar-
peellista on pohtia myös sitä, missä on epäonnistuttu ja mitkä ovat tule-
vaisuuden suurimmat haasteet. Viime vaalit olivat ensimmäiset uuden Iin 
kunnallisvaalit. Kuntaliitoksen jälkeinen liitostyö oli tuolloin vielä kesken ja 
poliittinen ilmapiiri oli jännittynyt.

Lupasimme: 
-hoitaa kunnan taloutta parhaalla mahdollisella tavalla.
-keventÄÄ hallintoa ja uudistaa organisaatiota.
-keskittyÄ kunnan perustehtäviin.
-panostaa terveyteen, lääkärivastaanottoon ja hoivaan.
-yllÄpitÄÄ nykyistä kyläkouluverkkoa.
-hoitaa kunnan investointirästejä.
-myydÄ tuottamatonta, kuluja aiheuttavaa omaisuutta. 
-kehittÄÄ Iitä tasapuolisesti, kaikki kulmakunnat ja väestöryhmät huo-
mioiden.
-tehdÄ yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa.
-tehdÄ työtä niin, että Ii on itsenäinen vahva kunta, jonne ihmiset haluaa 
asumaan, yritykset investoivat ja yhteistyökumppanit arvostavat.

olemme:
-saaneet kunnan talouden oikaistua. Aiemmilta vuosilta kertyneet ali-
jäämät on katettu. Kunnan velkamäärää on saatu alennettua useampana 
vuotena peräkkäin, lähes 10 milj. euroa yhteensä. ?
-kunnan hallinto ja organisaatio on uudistettu, se on kevyt ja tehokas. 
Organisaatiosta on poistunut mm. resurssijohtaja, henkilöstöpäällikkö, 
suunnittelija, työnjohtaja, vapaaaikajohtaja ja päivähoidonpäällikkö. Päivä-
hoidon vastuu on siirretty opetuspäällikölle ja päivähoidon aluevastaavia 
on entisen viiden sijasta kolme. Aluerehtorit ovat vähentyneet neljästä kol-
meen, säästynyt lisäresurssi osoitettiin Iin lukioon, perustamalla lukion reh-
torin virka.
-iissÄ on keskitytty kunnan perustehtäviin, kouluihin, päivähoitoon, kaa-
voitukseen, viemäröintiin ja elinkeinoelämän mahdollisuuksien parantami-
seen. 
-panostaneet merkittävästi terveyskeskukseen ja hoivaan. Uusi ter-
veyskeskus ja vanhanpuolen remontti ovat avaimia nopeaan vastaanotol-
le pääsyyn. Kunnolliset työtilat helpottavat lääkärien rekrytointia. Osasto-
hoitoon tuli 2011 kolme(3) uutta hoitajavakanssia. Terveyskeskukseen tulee 
yksi sairaanhoitaja vuoden 2013 alusta ja toinen syksyllä 2013. Näillä satsa-
uksilla on tarkoitus saada vastaanotto toimimaan kuntalaisia tyydyttäväl-
lä tavalla. 
-rakentaneet ja korjanneet kyläkouluja. Ojakylän uusi koulu, Alaran-
nan vanhankoulun korjaaminen ja Olhavan tenavatupa tukevat kylien elin-
voimaisuutta ja ovat tärkeä kilpailutekijä Iille, positiivista väestönkehitystä 
haluttaessa. Haminan koulu odottaa toteutumistaan ja sillä on kiire.
-saaneet Illinsaaren sillan muutama vuosi sitten käyttöön,  uusi Nikka-
rin päiväkoti on valmistunut tälle syksyä, jäteviemärin yhdysputki Ouluun 
on rakenteilla ja Liesharjun kaavaalueella on ensimmäiset rakentajat aloitta-
neet. Alue on erittäin hyvä ja kiinnostusta tuntuu olevan.
-myyneet yli miljoonalla eurolla kuluja aiheuttavaa omaisuutta. Suurim-
pina kohteina  Iin Vuokratalojen vajaakäytöllä olevat rivitalohuonestot ja 
Haminan koulun opettajien asuntola. Näillä myynneillä saatiin leikattua 
turhia menoja ja vähennettyä korjausinvestointien tarvetta.
-iissÄ edelläkävijöitä päästöttömässä energiassa. Iijoen koskiosuudet, ra-
kennettava tuulivoima sekä turve- ja puuenergian työpaikat tuovat merkit-
tävässä määrin Iin kunnalle tuloja. Iin kunta omistaa 100 % Iin Energia Oy:n 
ja on suurin yksittäinen omistaja Rantakaira Oy:ssä ja Kuivaturve Oy:ssä.
-tuoneet elinkeinopolitiikassa ja palveluissa esille kunnan tasapuolisen 
kehittämisen tarpeen. Olemme toimineet sen puolesta että tuuli-, turve-, ja 
bioenergia työllistäisi mahdollisimman paljon iiläisiä ihmisiä. Ympäristö-
lupien linjana ympäristöhaittojen ja työpaikkojen sopusointu. Maaseudun 
työikäisen väestön runkona tulee olemaan tulevaisuudessakin, maatalous, 
yrittäminen ja vieraan palvelus. Keskusta on johdonmukaisesti ja aina aja-
nut kuntalaisten tasapuolista kohtelua palveluissa.
-tehneet hyvää yhteistyötä muiden ryhmien kanssa. Henkilösuhteet 
ovat kunnossa ja päätöksenteko on  ollut avointa. Kaikki valtuustoryhmät 
ovat osallistuneet valtuustoryhmien puh.johtajien kokouksiin joissa on tuo-
tu esille linjakysymyksiä, vietäväksi poliittisten ryhmien puitavaksi. 

me keskustalaiset olemme melko hyvin pystyneet toteuttamaan an-
nettuja lupauksia.  Neljä vuotta on ollut kova taival, mutta tuloksiakin on 
saatu aikaan. Emme ole tehneet työtä yksin, mutta Keskusta selkeästi suu-
rimpana ryhmänä on kantanut suurimman vastuun.

Uskallan sanoa että tällä tinkimättömällä asenteella on saatu Ii pysymään 
itsenäisten, terveitten kuntien joukossa. Koen että tällä työllä on ollut kun-
talaisten tuki. Kiitos siitä ! Sinä päätät äänelläsi tapahtuuko niin myös jat-
kossa !

ilkka Pakonen
iin kunnanhallituksen  
puheenjohtaja

Vaalikauden tilinpäätös
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tulevaisuuden haasteista:

Eurokriisi ja talouden epävarmuus on 
tosiasia joka on koko euroopan yllä. 
Päivittäin kuulemme joukkoirtisano-
misista, eurooppalaisten pankkien vai-
keuksista, valtion ja kuntien velkaisuu-
desta ym. ikävästä. Tämä vaikuttaa 
myös meidän iiläisten tulevaisuuteen. 

Todellinen uhka Iin tulevaisuudel-
le on kuitenkin hallituksen ajama suur-
kuntamalli. Iillä ei ole tarvetta kunta-
liitoksiin, iiläiset tukevat vahvasti Iin 
kunnan itsenäisyyttä ja keskustalaiset 
ovat tämän linjan takana. Jos keskus-
ta ei menesty kuntavaaleissa valtakun-
nantasolla, on todennäköistä että valtio 
ohjaa pakolla kuntia liitoksiin. Onko Ii 
tällä listalla selviää tulevaisuudessa. 

Iin investointien tarve on järkyttä-
vän suuri. Moni investointi on välttä-
mätön jotta saadaan lakisääteisyys tai 
kuntalaisten turvallisuus pidettyä asi-
allisella tasolla. Iin tulopohja on vah-
vistunut valtionosuuksien, verotu-
lojen kasvun ja alueelle investoivien 
yritysten kautta, jotka lisäävät kiinteis-
töveroja. Joudumme kuitenkin tulevai-
suudessakin investointeja siirtämään, 
supistamaan tai poistamaan listalta. 
Paljon voidaan parantaa myös ilman 
rahaa, huomaamalla asioita, toiminta-
tapoja muuttamalla ja sillä että teemme 
yhdessä Iistä entistä paremman paikan. 
Käyn tässä lyhyesti peruskunnan kes-
keisiä asioita tulevalla vaalikaudella. 

Haminaan liike- ja asuinkerrosta-
lojen rakentamista tulee jatkaa. Asun-
noilla on kysyntää. Kyläkuvan pitää 
olla moderni, siisti ja keskustan tiiviis-
ti rakennettu. Se mahdollistaa kaupan 
ja palveluiden menestymisen. Raken-
tamis mahdollisuuksien avaajana kun-
nalla on keskeinen rooli. 

Haminan koulun rakentaminen on 
toteutettava mahdollisimman pian. 
Aloitus on hankaloitunut hallituksen 
leikattua radikaalisti koulu rakentami-
seen osoitettua rahaa. Päivähoitoon tar-
vitaan alueille sijoittuvia yksiköitä, joi-
den rakentamisessa yksityinen on hyvä 
kumppani. Kunta vastaa kokonaisuu-
desta, laadusta ja suuremmista yksi-
köistä. 

Iin kaikki lääkärivirat täytyy saa-
da pysyvästi täytettyä ja tarvitaan 
yksi vakanssi lisää jotta lääkäriin pää-

see kohtuuajassa Iissä ja Kuivaniemel-
lä. Vastaanotto pitää saada edelleen no-
peammaksi. Vanhusten hoivahoitoon 
täytyy saada tulevina vuosina parem-
mat tilat Suvantolan alueelle. Vanhuk-
set ja toimintakyvyltään rajoittuneet 
ihmiset tarvitsisivat myös ns. tuetun 
asumisen yksikön Iihin ja Kuivaniemel-
le. Tuettu asuminen on nykyaikainen, 
ihmistä kunnioittava asuinmuoto, jos-
sa asukas asuu omassa kodissaan, eikä 
asuntolassa kuten oli Suokukkakoti. 

Kuivaniemen keskustan radanali-
tus pitää valtion luvatusti toteuttaa ja 
valtion muita tienrakennus kohteita on 
vauhditettava. Kevyen liikenteen väylä 
Virkkulan kautta rautasillalle on suun-
nitteluohjelmassa. Hanke pitää saada 
myös toteutukseen tulevana kautena.  

Kuivaniemen alueen omakoti- ja 
teollisuustonteille pitää saada oma pro-
fiili ja kyliä on markkinoitava omas-
ta salkustaan. Hyvät koulut ja palvelut 
tarvitsevat tulevaisuudessakin käyt-
täjiä. Olhavan, Oijärven ja Kuivajoki-
varren alueet on hyviä asuinpaikkoja. 
Ympäristön tila vaikuttaa asuinpaikan 
valintaan. Hoidetut pellot, jokien ve-
denlaatu ja rantojen avaruus, voi saa-
da ihmiset tuntemaan koko Iin hyväksi 
asuinpaikaksi. Näissä asioissa on yksit-
täisillä ihmisillä suurin rooli. Maaseu-
dun yritystoiminta lähtee yrittäjistä it-
sestään ja on kunnalle elintärkeää. He 
eivät paljon saa kunnalta, mutta tuovat 
sitäkin enemmän. 

Tiivistettynä, Iin haasteet tulevai-
suudessa ovat kasvavan kunnan inves-
toinnit, talouden yhtäaikainen hallinta 
ja Iin pitäminen Iinä.

Tähän työhön tarvitaan vahvoja vai-
kuttajia !

ilkka Pakonen
iin kunnanhallituksen  
puheenjohtaja

nikkarin päiväkoti vastaanotettiin urakoitsijoilta syyskuun alussa, kuva 
on nikkarin piha-alueelta. Kuva: leila siltanen
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- Säännöllinen kotihoito 
- Kotisairaanhoito
- Asiointi- ja saattajapalvelut
- Omaishoitajien vapaapäivät 
- Virkistystoiminta
- Kotisiivoukset

Palveluseteli tai kotitalous-
vähennysmahdollisuus 60%

P. 045 631 2698

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua

- Sähköasennukset 
- Tietoliikenneverkot
- Sähkösuunnittelu 
- Uudis- ja saneerauskohteet
- Urakointi

Puh. 044 219 4206
teroviitala@hotmail.com

Sassintie 3, OLHAVA • Puh. 0400 514 789 

Olhavan kauppa ja grilli
Avoinna: 
ma-pe 7.30 - 21
la 9.30-02 Karaokeilta
su 9.30-21
Ma - pe kotiruokalounas 
noutopöydästä klo 10.30-15 8,50 €

• Rakennuksien purkutyöt
• Maanrakennustyöt
• Maa-ainestoimitukset
• Laadukasta ruokamultaa

www.rjussila.fi    info@rjussila.fi
Kaarlo p. 0400-887268
Kaarlo.jussila@rjussila.fi

Kysy tarjous/hinta-arvio 
hankkeestasi

• Rakennuksien purkutyöt
   Pienet sekä suuret rakennukset

• Maanrakennustyöt
• Maa-ainestoimitukset

P. 0400-289 366, 0400-887 268 
Myynti: Oulu, Oulunsalo,Kempele,

Kiiminki, Haukipudas, Ii

Pentti Kurttila
Myyntipäällikkö, LKV
RI
gsm 041 544 3901, fax 08  888 1534
pentti.kurttila@openmarket.fi
www.openmarket.fi
Merikoskenkatu 11, 90500 Oulu

KIINTEISTÖVÄLITYSTÄ iISSÄ JO YLI 10 VUODEN KOKEMUKSELLA

www.jt-talo.com

energiatehokkaat  
valmiskodit

FIN DOOR taitto-ovet Iistä

www.findoor.fi
puh. 0208384530

Lieksentie 8, 91100 Ii
Puh. 08 655 8800
Faksi 08 817 4123

myynti@ot-kumi.com

www.ot-kumi.com

Insinööritoimisto Alaplan
Tiirankuja 8 91100 Ii
Puh. 041 504 2772
www.alaplan.fi

LVI-suunnittelupalvelut

Keskusta on moniarvoinen kansanliike. joukkoomme 
mahtuu monenlaisia ihmisiä kaikista kansanryhmistä. 
yhteistä meille on samankaltainen tapa ajatella ja toimia: 
kantaa vastuuta sekä itsestämme, toisistamme että ym-
päristöstämme.
   Keskustalaista elämäntapaa kuvastaa parhaiten sana-
pari vastuullinen vapaus.

KesKusta Kannattaa LähIpaLVe-
LuIta  Ja LähIdemoKratIaa

Kuntavaalit ovat kansalaisten kannalta kaikkein tärkeim-
mät vaalit, sillä kunnanvaltuustot päättävät jokaisen kan-
salaisen arkea koskettavista asioista: päiväkodeista, 
kouluista, terveyspalveluista, vanhustenhoidosta, kaa-
voituksesta, pyöräteistä, liikuntapaikoista, kirjastoista, 
maatalouslomittajista, yritystoiminnan edellytyksistä jne. 
   tällä kertaa kuntavaaleilla on myös poikkeuksellisen 
suuri yleispoliittinen merkitys. nyt käydään linjavaalit, jot-
ka heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen. 
   tarjolla on kaksi vaihtoehtoa. Keskusta kannattaa lä-
hipalveluita ja lähidemokratiaa. Puolustamme elämisen, 
yrittämisen ja työn tekemisen oikeutta kaikkialla suo-
messa. 
   toinen vaihtoehto on hallituksen keskittämispolitiikka, 
jonka räikein esimerkki on kokoomuksen johtama suur-
kuntahanke. se tarkoittaa käytännössä väestön, palve-
luiden ja yritystoiminnan keskittämistä suurimpiin kes-
kuksiin. 

seuraa IIn KesKustan ehdoKKaI-
den aJatuKsIa KuntaVaaLIen aLLa

iin Keskustan webbisivuille on avattu blogi jossa julkai-
semme ehdokkaidemme ajatuksia, tuntemuksia ja mieli-
piteitä kampanjoinnin aikana. löydät ajankohtaiset blogi-
kirjoitukset kunnallisjärjestön sivuilta: www.iinkeskusta.fi

Keskustan iin Kunnallisjärjestö

 

JNC-Servi Oy  
Heinikoski Kalervo 

Teollisuuskylänraitti 13 94450 Keminmaa 

Puh. 0400 33 88 14 

email: jncservioy@pp.inet.fi 
 

www.iinkeskusta.fi

www.rynkynranta.com • aikio.jouni@gmail.com • 08-724 6900
040-563 3130 Jouni Aikio

MERIHELMI  MATKAILUKESKUS MERIHELMI CAMPING  SIEVIN SAVI MYYMÄLÄ

STOPPAA TAUOLLE MERIHELMEEN !
Merihelmi on paikka jossa voi virkistäytyä nopeasti ja vai-
vattomasti. Camping alueella voit yöpyä ympärivuotisesti 
upeissa rivitalohuoneistoissa, tai pysäköidä matkailuautosi 
tai –vaunusi. Lisäetuna 4-tien komeimmat merimaisemat. 
Kysy tarjousta ryhmällesi : 040-563 3130 Jouni Aikio

Olemme Kuivaniemellä 4-tien varrella, 70 km Oulusta 
pohjoiseen ja 40 km Kemistä etelään.

P. 0400 315 202Palvaamo

Wiik

on kotiin tulon aika.

www.nettiauto.com/iinautoimport
iinautoimport@gmail.com

puh.0400-283416

Revontie 47, Haukipudas
Puh. (08) 563 2600

rautia.haukipudas@rautia.fi

HAUKIPUDAS

Iin Autoimport
10-vuotta edullisia 

tuontiautoja Euroopasta
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TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

Puh/fax 724 7611
matkapuh. 040 561 8422

arja.honkamaa@mail.suomi.net

ARTTU HÖYHTYÄ OY

Puh. 040 843 7088

Putkityöt ja 
vesijohtojen sulatukset

Soita 
ja kysy!

TARVITSETKO TYÖVOIMAA? 
MEILTÄ LÖYTYY APU!

OSUUSKUNTA KUIVANIEMEN MONITAITAJAT
Tarjoamme mm. seuraavia palveluja:

Sähkö ja kiinteistönhoitotyöt: puh. 040 526 8119
Rakennustyöt: puh. 045 634 1799
Toimistotyöt: puh. 040 861 2884

Huom! Kotitalouksille verovähennysmahdollisuus.

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

P. 0400 293 269 tai 0400 169 955

maansiirto ja maa-ainestoimitukset

Parturi-Kampaamo

Sari Hirvaskoski
Ratatie 2 B Kuivaniemi
p. 040 757 9128

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

hannu kehus kY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

• myynti • asennus • huolto
Asentajankatu 14 94600 Kemi 

p. (016) 256 922
Avoinna ark. 8-17

Kemin LVI-Palvelu Oy

TERVETULOA!

Parturi-Kampaamo

Nines
Putkinotkontie 1 C  KUIVANIEMI
P. 0400 850 340 / Nina Timonen

Iloinen syystervehdys!

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com

Puhtaita tankkauksia ja 
ystävällistä palvelua
- Kahvio - Elintarvikkeita
-Hampurilaisia - Pizzoja

meillÄ 
mYÖs 
Veikkaus-
Piste!

Neste Kuivaniemi NELOSPARKKI OY 
Kirkonkyläntie 7 A, 95100 KUIVANIEMI

Puh. 724 7125

Kuljetusliike
KAAKKURINIEMI OY

• Turvekuljetukset • Rahtikuljetukset • Lavettikuljetukset

kaakkuriniemi@suomi24.fi
 Puh. 050 441 3121

www.jarofix.fi

Laurintie 2, 91100  II
Puh. 08 817 6025

HAMINAN GRILLI-KIOSKI

Yhteystiedot:
Veli	 0400	388	622
Juho	 040	719	2056
Mikko	 040	570	5376
Toimisto	 (08)	817	3496
Faksi	 (08)	817	3608
veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi

Iin	Jätehuolto	
Paakkola	Oy

Tarjoamme	seuraavia	palveluja:
-	Kiinteistön	kokonaishuolto
-	Jätehuolto	ja	vaihtolavat
-	Likakaivojen	tyhjennys
-	Viemärien	avaus,	sulatus	ja	kuvaus
-	Lumen	auraus,	hiekoitus	ja	harjaus

-	Tienvarsien	niitto
	 •	murskaimella	tai	puomikoneella
-	Maanajo	ja	levitys	/	teiden	lanaus
-	Kaivinkonetyöt	9	tonnin	koneella
	 •	viemäriliitännät
-	Kysy	myös	muita	palveluja
!

Huhtikuja 24, 91100 Ii
helena.hekkala@hotmail.com

Iin Työosuuskunta

Siivousta ja 
tietokoneiden huoltoa 
ammattitaidolla

p. 040 828 9497
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energinen Ii
Kohti valoisampaa tulevaisuutta, energiaa noin 1500 GWh vuodessa

Uuden Iin ensimmäinen ko-
konainen vaalikausi alkaa 
olla takanapäin. Iitä on ra-
kennettu ja kunnan asukas-
luku on kasvanut. Keskusta 
on tukenut ja edistänyt tuo-
ta kasvua. Tästä hyvä esi-
merkki oli keskustan tekemä 
valtuustoaloite tonttitarjon-
nan lisäämiseksi. Keskusta 
ei ole heitellyt kapuloita kas-
vun rattaisiin. Vasemmalta 
on kuulunut toisenlaisiakin 
ajatuksia. Kasvu ja keskus-
tan johdolla tehdyt talouden 
tervehdyttämistoimet anta-
vat vakautta ja uskoa tulevai-
suuteen. 

Terveyskeskuksen perus-
korjaus ja laajennus, Illinsaa-
ren silta, Nikkarin päiväko-
ti, jne. Kunta on investoinut 
tulevaisuuteen. Päivähoitoa 
tarvitsevien lasten ja koulu-
laisten määrä kasvaa. Tarvi-
taan lisää tilaa. Ahtaudesta 
ja parakkikouluista on pääs-
tävä eroon. Keskusta kannat-
taa kasvua. Entisen Kuiva-
niemen kunnanhallituksen 
puheenjohtajana tunnen kas-
vun vastakohdan. Asukas-
luvun lasku, valtionapujen 
pieneneminen ja verotulo-
jen väheneminen ajavat kun-
nan sellaiseen noidankehään, 
että juustohöylän lisäksi tar-
vitaan lihakirvestä ja oksasa-
haa. Keskustan johdolla ta-
lous on saatu oikealle uralle. 
Ii ei ole enää KRIISIKUNTA. 
Ii on energinen maaseutu-
kunta, energiaa riittää.    

Vesivoima
Raasakan vesivoimalaitos on 
suurin Ii-joen voimalalaitok-
sista. Sen kaksi ensimmäis-
tä koneistoa valmistui 1971 
ja kolmas koneisto vuon-
na 1997. Raasakan teho on 
64 megawattia. Sen putous-
korkeus on 21 metriä. Iijoen 
alajuoksulla on viisi voima-
laitosta, joista Raasakka on 
jokisuulta katsottuna ensim-
mäinen. Raasakan voimalan 

vuosituotanto on 226 GWh.
 Suomessa on noin 120 

sähköä tuottavaa yritystä ja 
noin 400 voimalaitosta, jois-
ta yli puolet on vesivoima-
laitoksia. Vesivoiman osuus 
sähkön tuotannosta on n. 
17,4%. 

Vesivoima on merkittä-
vin uusiutuvan sähköenergi-
an tuotantomuoto Suomessa. 
Säätöominaisuutensa vuok-
si vesivoimalla on energia-
tuotannon toimivuuden ja 
käyttövarmuuden kannal-
ta erityinen asema. Suomen 
yli 220 vesivoimalaitoksen 
yhteenlaskettu teho on noin 
3100 MW. 

turve 
Kuiva-Turpeen, Turveruukin 
ja Vapon turvetuotantoala Iin 
alueella on noin 2 500 ha. Pel-
kästään Kuivaniemellä on yli 
50 ha laajuisia suoalueita lä-
hes 41 000 ha.

Tuotanto on pääasiassa 
jyrsinturvetta ja palaturvet-
ta. Lisäksi ympäristöturvetta 
tuotetaan lähinnä maatilojen 
kuivikekäyttöön.

Turvetuotannon työllis-
tävä vaikutus on erittäin tär-
keä.  Turve työllistää suo-
alueiden kunnossapidossa, 
kuljetuksissa ja käytössä. 
Kuivaniemen alueella lasket-
tiin turvetuotannon tuoneen 
vuonna 2006 työtä noin 110 
henkilötyövuoden verran. Ii-
läinen turve tuottaa vuodes-
sa n. 500 GWh energiaa. 

Turpeella on merkittävä 
osuus Suomen energiatuo-
tannossa. Suomen kauko-
lämmöstä lähes 20 prosenttia 
tuotetaan turpeella ja sähkös-
tä noin 7 prosenttia. Turpeel-
la tuotetun kaukolämmön 
piirissä asuu noin miljoona 
suomalaista.

tuuli 
Tuulesta temmatun energian 
tuotanto alkoi Kuivaniemen 

Vatungissa 1995. Viime vuo-
sien aikakana tuulivoima-
tekniikka on kehittynyt pit-
kin harppauksin. TuuliWatti 
Oy rakentaa Olhavaan kah-
deksan voimalan tuulipuis-
ton. Voimalat ovat teholtaan 
3 MW. Tuulivoimalaitosten 
suunniteltu napakorkeus on 
139 m ja roottoriympyrän 
halkaisija 112 m. Voimaloi-
den kokonaiskorkeus tulee 
olemaan n. 195 m. 

Tuulivoiman tuotanto Iis-
sä kasvaa lähivuosina. Tuuli-
energiaa tuotetaan varovasti 
arvioiden n. 3000 h vuodes-
sa. Näin arvioitu rakennetun 
ja lähivuosina rakennettavan 
tuulienergian vuosituotan-
to on:

Vatunki, 1 GWh. Laitaka-
ri, 2,5 GWh. TuuliWatti,  100 
GWh. aaleritehdas, 75 GWh. 
Winwind (Metsähallitus), 
170 GWh. 

Vuosituotanto kasvaa siis 
350 GWh:iin. Tuulienergian 
merkitys on tulevaisuudes-
sa Iille suuri. Se kestää hyvin 
vertailun Ii-joen nykyiseen 
vesivoimatuotantoon (400 
GWh vuodessa).  

puu
Oulun Seudun Sähkö on 
energia-alalla toimiva kes-
kusosuuskunta, joka tarjoaa 
toiminta-alueensa asiakkaille 
sähkönsiirtoa, sähköenergian 
myyntiä ja kaukolämpöä. Iis-
tä ostettavalla hakkeella Ou-
lun seudun sähkön lämpö-
laitoksen tuottavat 12 GWh 
lämpöä vuodessa. 

puun energiakäytön 
ympärillä Iissä  
tapahtuu
Kuiskinta uudesta tavasta 
kuivattaa haketta, Bioener-
giapörssi, uudet yritykset, 
energiapuun korjuutekniik-
ka. Puusta kuulemme vie-
lä useita ilouutisia. Satojen 
kiinteistöjen puulämmitys-

Keskustan valtakunnallisen vaaliohjelman tavoitteena on:
- että suomi sitoutuu osana euroopan unionia ja yhteistyössä muiden 
kehittyneiden maiden kanssa kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään vähentämiseen.
- että energian säästöä tehostetaan ja energiatehokkuutta parannetaan eu:n 
asettamien tavoitteiden mukaisesti maakohtaisesti jo tehdyt toimet huomioiden.
- että seuraava hallitus laatii kansallisen uusiutuvan ja bioenergian strategian.
- nostaa suomen energiaomavaraisuus radikaalisti vähintään 40 prosenttiin 
lisäämällä voimakkaasti uusiutuvien ja kotimaisten energialähteiden käyttöä.

järjestelmät tuottavat suu-
rimman osan kaukolämmön 
ulkopuolella olevien pienta-
lojen ja maatilojen lämmön-
tarpeesta. Puu on uusiutuvaa 
energiaa. Puusta Iissä tuote-
taan energia lähitulevaisuu-
dessa noin 100 GWh vuodes-
sa.

pro-Ii, idea  
Iin itsenäisyydestä
Ii on energinen, vuosituo-
tannon arvo kuluttajahin-
noin laskettuna on yli 90 000 
000 euroa (pientalo 18 000 
kWh/v, koko maan keski-
hinta oli elo-syyskuun vaih-
teessa noin 0,06 snt/kWh). 
Iin kunta on kasvava, elin-
voimainen ja kehittyvä kun-
ta. Energia on osa Iin tulevai-
suutta. 

Kuntamme sosiaali- ja ter-
veyspalvelut on viime vuo-
sien aikana tuotettu osto-
palveluna Oulunkaaren 
kuntayhtymältä. Iin kunnan-
valtuusto ”tilaa” nämä pal-
velut kunta-yhtymältä. ”Tila-
ussopimusta” on kehitettävä 
siten, että lääkärinvastaan-
oton puhelimeen vastataan 
ripeästi lääkäripulasta huo-
limatta ja asiakkaita koh-
dellaan kiireenkin keskel-
lä ystävällisesti ja asiallisesti. 
Terveys- ja sosiaalipalvelut 
ovat tärkeitä lähipalveluita. 
Kasvava energiatuotanto tar-
koittaa kasvavia verotuloja. 
Asukasluvun kasvu kasvat-
taa myös verotuloja. PRO-II, 
idea Iin itsenäisyydestä, on 
kestänyt vuosisatoja. Miksi 
me luopuisimme siitä?   

Pekka Koskela ja
Matti Kumpulainen

Kuva: turve-jussit oy

Kuva leila siltanen

Vettä virtasi kun Me-
rikosken voimalaitok-
sen kolme tulvaluuk-
kua olivat avattuina. 
Kuva: leila siltanen, 
oulu 11.8.2012


