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Laajemmat tiedot luovat todellisempaa kuvaa
JUHA VIRRANNIEMI

Ii

Suomen sodista on alettu
saada entistä enemmän todellista tietoa. Iin kunnanjohtaja Markku Kehus sanoi
Iin kunnan veteraanijuhlassa
tiistaina, että erityisesti Venäjällä sota-aikoihin liittyvän
tiedon arkistoja on avattu. Se
auttaa muodostamaan entistä selkeämpää kuvaa siitä,
mitä sotavuosina todella tapahtui ja mitkä olivat taistelujen taustat.
— Moni veteraani ei koskaan saanut tietää sankaritekojensa todellista merkitystä.
Se on harmi, Kehus sanoi.
Kehus muistutti juhlayleisöä talvisodan hengestä. Se
tunnistetaan kaikkialla, ja sen
ansiosta Suomen rikkinäinen
kansa onnistui eheyttämään
itsensä.
Kehuksen mukaan esimerkiksi Euroopan unioni on
tuonut vakautta, mutta Suomen on silti ylläpidettävä
omaa puolustustaan. Omia
arvoja ja yhtenäisyyttä voidaan puolustaa talvisodan
hengessä.
— Sotaveteraanit ovat
maan kunniakansalaisia, Kehus kiteytti. Hänkin on veteraanin poika.
Markku Kehus valittiin juh-

Veteraanijuhlan yleisössä kohtasivat veteraanit ja koululaiset. Nuori polvi teki osuutensa juhlan
ohjelmasta.
laa edeltävänä iltana Iin kunnan uudeksi kunnanjohtajaksi. Samaan aikaan lähikunnissa päätettiin monikuntaliitoksesta.
Kehuksen mukaan naapureissa tehdyt historialliset
päätökset toivat Iin kunnan
kokonaan uudenlaiseen strategiseen tilanteeseen. Iissä
on aika harkita tarkkaan itsenäisen kunnan tilannetta
ja sijoittumista muuttuvassa
ympäristössä.

Kehus ei tarkoita sitä, että
kunta miettisi kuntaliitosta
Oulun kanssa.
— Ovatkohan ovet edes
avoinna Oulussa? Ei silti, että
niitä olisi kolkuteltukaan, Kehus sanoo.
Iin kunnanvaltuusto käsitteli kahteen otteeseen kuntaliitosasioitakin noin vuosi
sitten. Kehuksen mukaan silloin on tehty vahva linjaus Iin
kehittämisestä itsenäisenä
kuntana - maaseutukuntana

Kemin ja Oulun välissä.
Iissä aletaan välittömästi päivittää omaa strategiaa
vallitsevaan tilanteeseen. Tulevaisuuden toimintamalleja
pohditaan erilaisissa työryhmissä. Kehus sanoo poliitikkojen ja virkamiesten olevan
erittäin sitoutuneita Iin kehittämiseen.
— Meillä ei haaveilla, vaan
tehdään työtä, hän sanoo.

Juha Virranniemi

Iin uudeksi kunnanjohtajaksi maanantai-iltana valittu Markku
Kehus puhui veteraanijuhlassa. Hänen mukaansa Iitä kehitetään itsenäisenä maaseutukuntana kaupunkikeskittymien välissä.

AU L I K K I A L A K A N G A S

Kylätapahtuma sai
väen liikkeelle

Sketsissä pureuduttiin kellolaisuuteen epäkohtia unohtamatta. Esiintyjät vasemmalta Hilkka Jämsä, Pertti Vuolteenaho, Maija-Liisa Kemi, Juha Kivari , Aili Bovellan ja Pekka Annala.

Hau ki p u d a s

Kellon koululla järjestettyyn
kylätapahtumaan saapui toista sataa asiasta kiinnostunutta. Viime torstain tilaisuus oli
Kellon koulun ja kyläyhdistyksen yhteistyötä.
— Aiemmin kyläyhdistyksen edustajat ovat käyneet
johtokuntaa tapaamassa ja
olemme tehneet suunnitel-

mia, mitä yhdessä voisimme
tehdä. Koulun ympäristön liikenne on yksi pohdinnan alla oleva asia samoin kuin Kalimenjoen mahdollisuuksien
hyödyntäminen opetussuunnitelmassa, Seija Länden kertoo.
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Tiri on tyytyväinen osanottajamäärään.
— Tällaisista tilaisuuksista

jää aina ideoita muhimaan,
ja uskon kyläläisten haluavan
alueen olevan viihtyisä asua.
Syksyksi on suunniteltu vastaavanlainen tilaisuus.

Tietoa kaavoituksesta
ja joen tilasta
Haukiputaan kunnan kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa esitteli Kellon alueen

kaavoitusta ja kertoi maankäyttöön liittyvistä asioista.
— Harvoin näin isolle porukalle yhtä aikaa saa kaavoitusta esitellä. Kellon kyläyhdistys saatiin mukaan ohjausryhmäänkin.
Pertti Vuolteenaho kertoi
Kalimenjoen tilanteesta, jonka valuma-alueen perusselvitykseen myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mu-

kaantulo on varmistunut. (Kalimenjoki-asiasta uutisoitiin
tarkemmin 4.2. ilmestyneessä
numerossa.)
— Joki ei ole näyttöpäätteitten ja hetekoitten hautausmaa. Joen tilaa ei paranneta syyllisiä etsimällä vaan yhteistyöllä.
Lopuksi nähtiin Martti
Asunmaan kirjoittama sketsi Kellonvetäjät, jonka jälkeen

kyläläiset jatkoivat keskustelua kahvikupin ääressä.
— Tällaiset tapahtumat vahvistavat kylähenkeä. On myös
tärkeää, että ihmiset saavat
tietoa ajankohtaisista asioista,
jotta niitä voi mielessään kypsytellä ennen kuin päätökset
tehdään, syntyperäinen kellolainen Tapani Raappana tuumaili.

Aulikki Alakangas

