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Rahoituspottia
ei luvattu
teksti LEILA SILTANEN

”Teillä näyttää olevan aktiivinen ote asioihin ja Iin elinkeinoelämä on vilkasta”, näillä sanoilla ministeri Tölli aloitti
vastapuheenvuoronsa isännille ja totesi vielä, että tavoitteiden toteuttamiseksi Iissä näyttää olevan siihen tarvittavaa
yksituumaisuutta.
Ministeri Tölli tarkasteli asioita puheenvuoronsa aluksi
valtakunnallisella tasolla ja ennakoi paikkansapitäväksi
Suomen selkeät kasvunmerkit, jotka vaikuttavat myös
kuntatalouteen. Samaan hengenvetoon ministeri muistutti
Euroopan rahoituskriisin aiheuttamista vaivoista, joiden
hoitaminen vaikuttaa myös Suomessa.
”Meillä on suuri julkisen talouden alijäämä eli kestävyysvaje, jota taustaa vasten voi sanoa, ettei suurta rahoituspottia
kunnille ole tulossa tulevallakaan hallituskaudella. Keskeinen asia kuntatalouden hoitamisessa on, miten tulopohja
pidetään vakaana”, ministeri Tölli sanoi.
Valtionosuusjärjestelmä kokonaisuutena kaipaa hallinto- ja
kuntaministerin mukaan tarkastelua.
”Valtionosuuksissa en usko, että pystyttäisiin tasokorotuksiin, mutta se, että pystyttäisiin säilyttämään
indeksikorotukset ja kustannusjaon tarkistukset, on hyvä asia kunnille”, ministeri Tapani Tölli sanoi.
Kotiin viemisiksi ministerille ojennettiin muistoja Iistä.

Ministerivierailu Iissä

T

hengessä.
Kun valtiovalta jalkautuu kuntalaisten pariin, toiveita
ja huoliakin kuuluu esittää. Niin tehtiin myös Iissä.
Kunnan terveiset hallinto- ja kuntaministerille koskivat
valtionosuuksia. Muistion sisältö, jonka kunnanjohtaja
Markku Kehus ministerille ojensi, oli seuraavanlainen:
”Oulun positiivinen kehitys on luonut myös Iihin
merkittävää teollisuuden ja erityisesti asumisen kasvua.
Iin väkiluku on viime vuodet kasvanut tasaisesti yli 1 %:n
tasossa. Kasvun taustalla ovat nuoret perheet, jotka ovat
rakentaneet kotinsa Iihin ja saavat toimeentulonsa Iistä ja
kunnan lähialueilta. Kunnan väestön kasvu tuo kunnalle

Niin sanottu muutoskerroin, jolla mitataan asukkaiden
määrän muutosta, sitäkin ministeri pohdiskeli: Tukeeko se
kasvukuntia? Eikä luku yksin kerro kaikkea, väestöpyramidin rakenne vaikuttaa suuresti.
Kuntauudistuksessa kuntien lukumäärä ei hallinto- ja kuntaministerin viestin mukaan ratkaise ongelmia. ”Muutoksia
pitää tehdä palvelut edellä ja kuntarakenne muotoutuu sen
mukaisesti.”

Kasvun merkkejä näkyvissä
”Taloustilanne valtakunnassa on parempi useammasta
syystä; lama ei purrut niin pahasti kuin pelättiin eikä työttömyyskään päässyt niin pahaksi kuin pelättiin.”

teksti ja kuvat LEILA SILTANEN

alvinen päivä oli mitä mainioin hallinto- ja
kuntaministeri Tapani Töllin vieraillessa Iissä maanantaina 24.1.2011. Yli kolme tuntia
kestänyt tapaaminen pidettiin Huilingissa,
ja vierailu sujui mutkattomasti ja hyvässä

”Siellä on useita kertoimia, jotka eivät välttämättä kuvaa
sitä tilannetta, missä eletään. Sairastavuuskerroin on yksi,
päivähoitokerroin toinen ja syrjäisyyskerroin on kolmas,
joka sekään ei suoraan kerro sitä, miten syrjässä kunta on”,
ministeri totesi ja sanoi, että se osoittaa paremminkin sen,
miten väestö on jakautunut kunnan sisällä.

merkittäviä investointipaineita päivähoidon, kouluverkon, terveydenhuollon sekä muun toimintaympäristön
ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Iin kunnan kasvun vaatimat vuotuiset investoinnit
ovat suuruusluokaltaan noin 200 €/as./vuosi, ja Iin
kunnan mielestä osa tästä kasvun vaativasta investointikustannuksesta tulisi huomioida lisävaltionosuutena.
Lisävaltionosuus voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi
nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä olevan asukasluvun
muutokseen perustuvan lisän raja-arvojen ja perusosan
muuttamisella.”
Isäntien puheenvuorojen esittäjät olivat kunnanjohtajan lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jari-Jukka
Jokela, Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo (erikoissairaanhoidon rahoitusmalli) ja Iilaakso Oy:n
toimitusjohtaja Ari Alatossava, joka esitteli uusiutuvaa
energiaa ja ympäristöä Iissä.

Pohjois-Suomen kehittämisessä on ministerin mukaan
juuri nyt hyvät näkymät, paremmat kuin vuosikymmeniin.
Siksi on tärkeää, että julkinen taho ja yritykset tekevät yhteistyötä ja kohdistavat voimiaan siten, että toimet tukevat
toisiaan, ministeri Tölli muistutti.
”Arktisella alueella sijaitseva Venäjä tarvitsee paljon enemmän kuin me nyt tarjoamme. Kaivosteollisuus, metalliosaaminen, energiaratkaisut, elintarviketeollisuus ja matkailu
esimerkiksi”, ministeri luotteli.
Tuuriakin tarvitaan. Onko meillä rohkeutta vastaanottaa
hyvä tuuri, arvovieras herätteli.
Lopuksi hallinto- ja kuntaministeri patisteli edunvalvonnasta
kehittämiseen.
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Miksi Iin nettisivut

UUDISTETAAN?
teksti ANNA SAKSIO

Nettisivujen käytön lisääntyessä myös
vaatimukset sivustojen toimivuudelle
ovat kasvaneet. Kuntalaiset ovat tottuneet hakemaan nettisivuilta ensisijaisesti tietoa, mikä asettaa vaatimuksia
sisällön monipuolistamiseen ja kehittämiseen.
Iin kunnan uudistetut sivut on suunniteltu kuntalaisten näkökulmasta tavoitteena ajankohtaisen tiedon
etsinnän nopeuttaminen sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien tehostaminen. Uudistetut
sivut tarjoavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa
kunnasta ja sen toiminnasta niin kuntalaisille,
yrittäjille kuin vierailijoillekin. Uusilla sivuilla on
myös valmius laajentaa sähköisten palveluiden
käyttöä.
Huhtikuun alussa avattavien nettisivujen
tarkoituksena on tiedon välittämisen lisäksi
markkinoida kuntaa niin yrityksille kuin
vierailijoillekin. Sivustolla tarjotaan monipuolista, laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä
kunnan alueen tapahtumista ja palveluista,
joilla aktivoidaan vierailijoita tutustumaan
Iin toimintaan.
Asioidaan netissä!

Iin kunta
uudisti
myös
logonsa
teksti LEILA SILTANEN

Nettiuudistuksen myötä Iin kunta
uudisti myös logonsa, sen on suunnitellut Mainostoimisto Laboratorio
Uleåborg, joka on niin ikään suunnitellut Iin kunnan kotisivujen uuden
ilmeen.
Logon lisäksi myös kuntavaakunaa
käytetään, mutta vain vaakunan
käyttöohjeita myötäillen, eli arvokkaassa käytössä.
Iin kuntavaakunan on suunnitellut
Kaj Kajander, suomalainen heraldikko, joka suunnitteli vaakunoita
ja mitaleja. Hänen tuotantoonsa
kuuluvat myös lukuisat liikemerkit, joita hän teki yrityksille kuten
Algol, Ekokem ja Enso-Gutzeit.
Kaj Kajander oli yksi vuonna 1957
perustetun Suomen Heraldisen Seura
an perustajajäsenistä.
ran
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Julkaisija:
Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91100 Ii
Vaihde:
(08) 5875 5000
Neuvonta:
050 310 3458
Faksi:
(08) 8178 600
Toimitus:
Leila Siltanen, p. 040 535 3362
leila.siltanen@micropolis.fi
Käyntiosoite:
Iin Hyvät Tuulet,
Iin Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii
tuulet@ii.fi

Taitto:
Rantapohja
Paino:
Suomalainen Lehtipaino
Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy 26.5.2011,
aineisto tulee toimittaa 17.5. mennessä
sähköpostitse: tuulet@ii.fi
Toukokuun lehden teema on ”Iin kesä” ja lehti
jaetaan Iin lisäksi Yli-Iissä, Haukiputaalla,
Kiimingissä ja Ylikiimingissä.

Maataloustoimen
AVOIMET OVET
Iin kunnan maataloustoimisto muutti Iin Micropoliksesta
Iin Nätteporin alakerran kerhohuoneeseen.

Pidämme avoimien ovien päivän
keskiviikkona 16.2. kello 8 – 15.00.
TERVETULOA!
Lisätietoja:
Riitta Räinä, p. 050 395 0305 ja Ahti Pietilä, p. 040 573 3149
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Hiihtosuunnistuksen SM-sprintti ja SM-sprinttiviesti,
aikuisten MM-katsastus, Iisun 40-vuotisjuhlakilpailu
Illinsaaren hiihtomajalla 26. - 27.2.2011
Lauantaina 26.2. ratkotaan suomenmestaruudet henkilökohtaisissa
sprinttisarjoissa. Kilpailusarjoja on 16-70 -vuotiaille. Lauantaina karsitaan
aamupäivällä finalistit H/D16-21-sarjoissa ja kaikkien sarjojen loppukilpailut järjestetään iltapäivän aikana. Kisoihin odotetaan noin 500 kilpailijaa.
Sprinttiviestit viedään läpi sunnuntaina 27.2. useampana aaltona porrastettuine yhteislähtöineen. Kilpailusarjoja on kaikkiaan 14. Kilpailu toteutetaan
pariviestinä, jolloin joukkueen muodostaa kaksi kilpailijaa. Sunnuntaille
odotetaan noin 150 joukkuetta.
Illinsaaren hiihtomajan ja Illinsaarentien käyttörajoitukset:
Illinsaaren hiihtomaja suljetaan yleisöltä viikon ajaksi maanantaiaamusta
21.2.2011 alkaen. Valaistujen latujen ja kilpailukeskuksen käyttö kielletty
perjantaiaamusta 25.2. sunnuntai-iltaan 27.2. Illinsaaren kiertävä kuntolatu on käytössä. Illinsaarentiellä käyttörajoitus nelostien ja kaava-alueen
välisellä alueella, josta tiedotetaan asukkaille. HUOM! Illinsaarentien asukkaiden autoliikenne ohjataan kilpailupäivinä eli la 26. - su 27.2. Illinsaaren
uuden sillan kautta.
Kilpailuohjelma: Yksityiskohtaiset kisatiedot: www.iisu.fi

Lauantai 26.02.2011
klo 8:00 Kilpailukanslia ja kisaravintola avautuvat
klo 9:30 Kilpailujen avaus, kilpailunjohtaja Matti Haatainen
klo 9:40 Ratamestarin ja valvojien puheenvuorot
klo 10:00
Karsinnan ensimmäiset lähdöt
klo 11.30
Kilpailun suojelijan tervehdys, kunnanjohtaja Markku Kehus
klo 12.00
Finaalien ensimmäiset lähdöt
Mestaruusmitalien ja plakettien sekä kunniapalkintojen jako

Sunnuntai 27.02.2011
klo 8.00 Kilpailukanslia ja kisaravintola avautuvat
klo 9:30 Ratamestarin ja valvojien puheenvuorot
klo 10:00
1. lähtöaalto
klo 11.00
2. lähtöaalto
klo 12.00
3. lähtöaalto
Mestaruusmitalien ja plakettien sekä kunniapalkintojen jako
Huom! Kilpailun alkamisajat voivat siirtyä pakkasrajan -20 C vuoksi
Tervetuloa seuraamaan Iisun järjestämiä SM-kisoja Illinsaaren hiihtomajalle. Parkkimaksu henkilöautoille 5€, ei muuta pääsymaksua.

ONNEKSI ON OMAISHOITAJIA!
Paneelikeskustelu omaishoidosta
Iin Haminan seurakuntatalolla torstaina 17.3.2011 klo 13.00 - 15.00
Mukana keskustelemassa keskeisiä viranhaltijoita ja päättäjiä. Tule kysymään, keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia!
Tilaisuuden järjestää Iin omaishoitajaryhmä yhdessä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n PALETTI-projektin kanssa.

Omaishoidon infopäivä
Iin Kuivaniemen Seniorituvalla tiistaina 29.3.2011 klo 9.00 – 12.00
Tarjoamme tietoa omaishoitajuudesta ja kotona asumiseen liittyvistä asioista. Tulethan turinoimaan tuvalle!
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n PALETTI-projekti/Anna-Maija ja Eila
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Hyvinvointimessut
Iin lukiossa
Puh. (08) 5875 5094, 050 3950 387 • Sähköposti: kansalaisopisto@ii.fi

Vapaan säestyksen didaktiikka -kurssi 25. - 26.2. Nätteporissa. Kurssimaksu 30 €.
Ilm. 18.2. mennessä vain opiston toimistolle. Kurssi on suunniteltu soitonopettajille tueksi
opetustyöhön. Myös muut pianon säestyssoitoista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kurssin
sisältö:
1. vapaa säestys osana pianonsoiton opiskelua
2. mitä vapaan säestyksen perustason tutkinnot pitävät sisällään:
- miten vapaata säestystä ja klassista pianonsoittoa voi yhdistää
- kooste opetusmateriaaleista
- vapaan säestyksen eri tyylit
- huomioita soinnuttamisesta ja sävellajeista
- astemerkkitreeni ja käännöstreenejä
- improvisaatiokiertoja ja -harjoituksia
Lisätietoa kurssista voi kysellä Katariinalta puh. 040 705 7575 tai katariina.kummala@gmail.com
Korupaja aikuinen – lapsi -kurssi, kurssi on myös muille tarkoitettu. KultuuriKauppilassa
19.2. klo 10.00 - 14.15. Kurssimaksu 7 €. Kurssilla valmistetaan kaulakoruja ja avaimenperiä
eri materiaaleja yhdistellen. Ilm. heti.
Turvebetonista puutarhan katseenvangitsijoita Oijärvellä vanhustentalolla 20. 21.5. klo 18.00 alk. Ilm. 6.5. mennessä. Kuivaniemen aseman koululla 27. - 28.5. klo 18.00
alk. Ilm. 13.5. mennessä. Kurssimaksu 10 €. Kurssilla valmistetaan turvebetonista puutarhan katseenvangitsijoita, mm. patsaita, ruukkuja ym. Tiedote lähetetään ilmoittautuneille
hankittavista materiaaleista.
Betoniesineitä puutarhaan Nätteporissa 13. - 14.5. klo 18.00 alkaen. Kurssimaksu 10
€. Ilm. 29.4. mennessä. Kurssilla valetaan betonista lintujen kylpyastioita, laattoja, ruukkuja
ja muuta mukavaa. Tiedote lähetetään ilmoittautuneille hankittavista materiaaleista.
Somisteita pääsiäispöytään KulttuuriKauppilassa 19.3. klo 10.00 alkaen. Ilm. 4.3.
mennessä. Kuivaniemellä taidepysäkillä 2.4. klo 10.00 alkaen. Ilm. 18.3. mennessä. Kurssimaksu 7 €. Kurssilla valmistetaan pääsiäisaiheisia koristeita ommellen ja askarrellen. Ilmoittautuneille lähetetään tiedote materiaalihankinnoista.
Verhoillaan tuoli Alarannan koululla 30.5. klo 17.00 alkaen. Kurssimaksu 40 €. Ilm.
16.5. mennessä. Ota mukaan ensimmäisellä kerralla tuoli.
Viini tutuksi; Euroopan viiniklassikot Nätteporissa 30.3. klo 18.00 alkaen. Kurssimaksu 30 €. Ilm. 18.3. mennessä.
Luento Iin elinkeinoelämän historiasta – yrittäjyys Iin historiassa. Nätteporissa 17.2. klo 18.00 alkaen. Luento järjestetään yhteistyössä Ii-seuran kanssa. Luennoitsijana Pertti Huovinen. Vapaa pääsy.
Koulujen liikunta- ja kuvataidekurssien jatkettu hakuaika on meneillään.
Hakulomakkeet löytyvät opiston nettisivuilta.
Koko opinto-ohjelman löydät sivulta: www.iinkansalaisopisto.fi

Iin lukion neljännet messut järjestetään lauantaina
2.4.2011 Iin lukiolla klo 10 – 16.00.
Tänä vuonna messujen teemana on hyvinvointi.
Hyvää mieltä messuilla tarjoilee mm. kahdessa
näytöksessä taikuri Joni Pakanen. Jokavuotisessa
muotinäytöksessä haistellaan kevään muodin
tuulia.
Messuilla tapaat myös alueen kansanedustajaehdokkaita ja paikallisia vaikuttajia. Näytteilleasettajille on varattu runsaasti tilaa.
Messujen mielenkiintoinen ohjelma julkaistaan
viikolla 11 ilmestyvässä messulehdessä, joka jaetaan Iin ja Yli-Iin kotitalouksiin. Ohjelma julkaistaan myös www.iinlukio.fi -nettisivuilla viikosta 7
alkaen. Messulehdestä voit myös leikata pääsylipun messuille.
Messut järjestää Iin lukion messuryhmä yhteistyössä Iilaakso Oy:n ja Ii-instituutin kanssa.
Lisätietoja messuista:
Noora Jurvakainen, p. 044 203 2590
Näytteilleasettajien pöytävaraukset
14.2.2011 alkaen:
Alisa Hast p. 040 757 2309
Messutilan kartta ja infoa messuista:
http://www.iinlukio.fi/sivu/fi/messut
TERVETULOA!

NIMI
KILPAILU
II-INSTITUUTTI/
KIRJASTO
julistaa nimikilpailun
uudelle
lainausautomaatille.
Ruvetaanpa miettimään,
mikä olisi sopiva (lempi)nimi
uudelle itsepalvelulaitteelle.
Nimiehdotukset voi jättää
pääkirjastoon (Puistotie 1) tai
voit myös osallistua
sähköpostitse: kirjasto@ii.fi
15.3.2011 mennessä.
Muistathan jättää yhteystietosi,
sillä voittanut ehdotus palkitaan!

