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Iin seurakunta
 jatkaa entisellä 

tuloveroprosentilla
Iin kirkkovaltuusto hyväk-
syi kokouksessaan 17.10. 
seurakunnan tuloveropro-
sentin vuodelle 2019. Iin 
seurakunnan veroprosent-
ti on pitkään ollut 1,5 pro-
senttia. Se hyväksyttiin 
myös vuoden 2019 vero-
prosentiksi. Oulun hiippa-
kunnassa keskimääräinen 
veroprosentti on 1,69 pro-
senttia ja koko maassa 1,67 
prosenttia.

Verotuloja Iin seura-
kunta arvioi vuonna 2019 
kertyvän 1 653 000 euroa. 
Arvion mukaan vuoden 
2019 verotulot kasvavat 
vuoden 2017 tasosta 186 
000 eurolla.

Seurakunnan jäsenmää-
rän arvioidaan kasvavan 
Jakkukylän Iin seurakun-
taan liittymisen myötä 400 
jäsenellä. Seurakunnan jä-
senmääräksi vuodelle 2019 
arvioidaan 8293 ja verotu-
loksi jäsentä kohti 197 eu-
roa.

Vuoden 2018 talousar-
viossa Iin kirkon korjaus-
töihin on varattu 150 000 
euroa. Suunnittelun ede-
tessä rakennuksen kor-
jausvelka on osoittautunut 
paljon ennakoitua suurem-

maksi. Kirkkovaltuusto 
hyväksyi lisätalousarvioon 
450 000 euron lisämäärära-
han Iin kirkon korjausku-
luihin vuodelle 2018.

Harvennusrästit seu-
rakunnan metsissä to-
dettiin saatavan talvella 
purettua niin, että ainoas-
taan Pohjois-Iin palstat jää-
vät hoidettavaksi talvella 
2019-2020.

Kirkkovaltuusto hyväk-
syi kirkkoneuvoston oh-
jesäännön tarkistamisen. 
Aiemmassa ohjesäännös-
sä on delegoitu tehtäviä 
kirkkoneuvostolle, kirkko-
neuvoston taloudelliselle 
jaostolle, kirkkoherralle ja 
talouspäällikölle. Useim-
missa seurakunnissa kirk-
koneuvostossa ei ole 
jaostoa. Uudessa ohjesään-
nössä kirkkoneuvoston ta-
loudellinen jaosto poistuu 
ja viranhaltijoiden päätös-
valtaa lisätään siten, että 
talouspäälliköllä on val-
tuudet puukauppoihin 
hyväksytyn metsäsuunni-
telman mukaisesti. Päätös 
alistetaan tuomiokapitulin 
vahvistettavaksi. MTR

Iin kirkon korjaustöihin kirkkovaltuusto myönsi vuoden 2018 li-
sätalousaviossa 450 000 euron lisämäärärahan. Työmaan valvoja 
Markku Vitikka ja Iin seurakunnan talouspäällikkö Simo Paakko-
la toteavat lisämäärärahatarpeen johtuvan muun muassa pää-
portaiden ennakoitua heikommasta kunnosta. Portaat jouduttiin 
purkamaan ja valamaan uudelleen.

-Siltaa Jakkukylään on haa-
veiltu niin kauan kuin 
muistan ja joskus se on ol-
lut lähellä toteutuakin. Nyt 
haaveesta tulee totta, iloitsi 
Jakkukylän kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Hannu Kais-
to avatessaan siltasuunni-
telmien esittelytilaisuuden 
Jakun koululla.

Sweco Finland Oy:n laa-
timia siltasuunnitelmia esi-
tellyt Iin kunnanjohtaja 
Ari Alatossava totesi silta-
hankkeen olevan kunnan 
ja kyläläisten yhteinen voi-
mainponnistus.

-Silta säästää kunnan kul-
jetuskustannuksia 80 000 
euroa vuodessa ja on jak-
kukyläläisten tärkein toive. 
Hanke on järkevä investoin-
ti. Silta yhdistää kyläyhtei-
sön, parantaa turvallisuutta, 
sekä ihmisten elinoloja ja 
poistaa arjen esteitä. Sil-
ta vähentää autoilua ja hil-
litsee ilmastonmuutosta, 
sekä parantaa maaseudun 
kehittämistä Jakkukylässä, 
Alatossava summasi sillan 
myönteisiä vaikutuksia.

-Ei pidä myöskään vä-
heksyä matkailullisia vaiku-
tuksia. Onhan Skandinavian 
pisin riippusilta nähtävyys, 
joka houkuttelee matkaili-
joita koko seutukunnalle, 
hän totesi lähes satapäiselle 
kuulijajoukolle.

Jakkukylän koulun koh-
dalle suunnitellulla riip-
pusillalla on pituutta lähes 
250 metriä, sillan jännevä-
lin ollessa 180 metriä. Sil-
lan pylonien korkeus on 20 
metriä. Silta on suunnitel-
tu riippusillaksi pystysuun-
taisilla kannatinköysillä ja 
vaakasuuntaisilla harus-
köysillä. Kannen hyötyleve-
ys on puolitoista metriä, eli 
kyseessä on kävelysilta, jol-
la voi liikkua myös polku-
pyörää taluttaen. Sillan on 
tarkoitus olla käytettävis-
sä ympäri vuoden. Talvel-
la myös jäätie on jatkossakin 
käytettävissä.  Sillan vapaa 
korkeus tulee olemaan kol-
me metriä, mahdollistaen 

Jakun siltahanketta 
esiteltiin kyläläisille

veneliikenteen sillan alitse.
Sillan rakentamiskustan-

nuksiksi on arvioitu 493 000 
euroa (alv 0). Iin kunnan 
vuoden 2019 talousarvioon 
esitetään määrärahaa sillan 
rakentamiseen, suuruudel-
taan puolet rakentamiskus-
tannuksista. Asian päättää 
lopullisesti Iin kunnanval-
tuusto kokouksessaan jou-
lukuun alussa. Pääministeri 
Sipilä on luvannut sillalle 40 
prosentin valtion ja/tai EU-
rahoitusta. Näiden osalta ei 
vielä ole konkreettisia pää-
töksiä. Kylätoimikunta on 
sitoutunut 10 prosentin ra-
hoitukseen ja sen keräämi-
nen on hyvässä vauhdissa.

Yleisön joukosta Teuvo 
Päkkilä antoi tunnustusta 
siltahankkeen puuhamiehil-
le ja kiitteli Iin kuntaa myön-
teisestä suhtautumisesta 
jakkukyläläisten tärkeim-
män hankkeen edistämises-
sä.

-Pitää oikein ihmetel-
lä, kuinka positiivisesti Iin 
kunta on ottanut Jakkuky-
län vastaan ja huomioivat 
koko kunnan alueen kehit-
tämisen, Päkkilä antoi tun-
nustusta 

-Jakkukylä on aktiivinen 
kylä, jossa ollaan valmiita it-
sekin tekemään asioiden hy-
väksi. Silloin kunnankin on 
helppo olla tukena, vaikka 
tasapuolisuus kaikkia ky-
liä kohtaan tuleekin säilyt-
tää, Iin kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Teijo Liedes 
vastasi kunnalle annettuihin 
kiitoksiin.

Eero Jaara kehui siltaa si-
roksi, verrattuna menneiden 
vuosikymmenten siltamal-
leihin. Myös hän kiitti Iin 
kunnan aktiivisuutta ja ky-
syi voisiko Oulua saada 
mitenkään osallistumaan ra-
kentamiskustannuksiin.

-Oulu on saanut an-
siotonta verotuloa jakku-
kyläläisiltä, joten kai se 
voisi siltaan vähän sijoittaa-
kin, Jaara totesi.

Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava lupasi palata asiaan 

Silta on yllättävän edullinen 
hyötyihinsä nähden, Iin kun-
nanjohtaja Ari Alatossava 
totesi esitellessään siltasuun-
nitelmia Jakun koululla.

Tilaisuuden lopuksi Jarmo Ala-
siurua esitteli vanhoja valoku-
via ja karttoja Jakkukylästä.

Jakkykylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto vastaa-
massa yleisön kysymyksiin seuranaan eturivissä istuva Iin kun-
nanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes.

Teuvo Päkkilä kiitteli Iin kunnan aktiivisuutta Jakkukylän siltahankkeen edistämisestä. Esittelytilai-
suuteen oli saapunut runsaasti kyläläisiä.

 Eero Jaaraa sillan sirot muodot miellyttävät.

Oulun kaupunginjohtajan 
tavatessaan.

Vaikka sillan rahoitus-
päätökset vielä puuttuvat, 
on usko sillan toteutumiseen 
vahvaa, sekä Jakkukylässä, 
että Iin kunnan päättäjillä.

-Kyläläisten oma aktiivi-
suus ja kunnan merkittävä 
panos ovat saaneet valtio-
vallan taholta myönteistä 
palautetta. Rahoituspäätös-
ten uskon sielläkin olevan 
myönteisiä ja siltaa päästää 
rakentamaan vuoden 2019 
aikana, Ari Alatossava totesi 
esittelytilaisuuden päätteek-
si. MTR

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai 
www.iilaaksonfysioterapia.fi

- fysioterapia
- akupunktio
- lihaskalvokäsittelyt
- kotikäynnit ikääntyville

Meillä myös ilta-aikoja
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HALUATKO NIMESI SKANDINAVIAN 
PISIMPÄÄN RIIPPUSILTAAN?

Rahoitussuunnitelma   
	 Ø Iin kunta (50 %) 250 t eur 
	 Ø	 Valtio	/	EU-rahoitus	(40	%)	 200	t	eur	
	 Ø Jakkukylän kyläyhdistys (10 %) 50 t eur 

Jakkukylän kyläyhdistyksen 50 t euron omarahoitusosuuden keräämiseksi tarjoamme 
Teille ainutlaatuista mahdollisuutta tukea siltahankettamme ostamalla nimi 
siltarakenteisiin kiinnitettävään laattaan. Voit tukea hanketta myös nimettömänä.

Hinnasto: (nimi siltarakenteisiin)
	 Ø Yksityishenkilö tai pariskunta 100 eur
	 Ø Yritys, yhteisö, porukka 1000 eur

Nimilaatat:
	 Ø	 Omistajat	–	laattaan	nimet,	jotka	haluavat	kuulua	Skandinavian	pisimmän	sillan	”omistajiin”.
	 Ø	 Toivon	ankkuri	–	laattaan	nimet,	jotka	haluavat	viestiä	”toivoa	paremmasta	huomisesta”.	
	 Ø	 Rakkautta	-	laattaan	nimet,	jotka	haluavat	viestiä	”rakkautta”.

Tukimaksun ohje:
	 Tue	hankettamme	nettikaupan	kautta	www.jakkukyla.fi/riippusilta	tai	oheisella	tilisiirrolla.
	 v	 Tilisiirron	saajaksi	Jakkukylän	kyläyhdistys	ry,	tili	FI50	5350	0220	0704	24
	 v	 Tilisiirron	viesti	–	kenttään	
	 	 	 a.	 Oma	ja/tai	puolison	tai	yrityksen	nimi	jonka	haluat	laattaan	(ks.	hinnasto)
   b. Laatan nimi, johon nimen haluat (ks. Nimilaatat)
	 	 	 c.	 Jos	haluat	tukea	nimettömänä,	kirjoita	”ei	nimeä”.	
	 v Tilisiirron summa
	 	 	 a.	 100	eur	tai	enemmän	(yksityishenkilön	ja/tai	pariskunnan	nimi	laattaan)
	 	 	 b.	 1000	eur	tai	enemmän	(yrityksen,	yhteisön	tai	porukan	nimi	laattaan)
	 	 	 c.	 Jos	haluat	tukea	nimettömänä,	tukisumma	voi	olla	mikä	tahansa

Lämmin kiitos tuestanne!  Lisätietoja: www.	jakkukyla.fi/riippusilta	
Jakkukylän kyläyhdistys ry  email. jakkukyla@gmail.com
	 	 p.	0500	306	239

Jakkukyläläisten pitkäaikainen haave, silta Jakun koulun kohdalta Iijoen yli, 
etenee hyvässä yhteistyössä Iin kunnan kanssa. Kunnan teettämä yleissuunnitelma on valmistunut. 

Suunniteltu riippusiltarakenne toimii, paikka soveltuu hyvin siltarakentamiselle ja
 hankkeen kustannusarvioksi on varmistunut 500 t euroa. 

Silta on toteutuessaan jänneväliltään Skandinavian pisin, 180 m.


