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IIN URHEILIJAT
seuralehti kesä 2014

Kesän suurtapahtuma 12.-15.6.2014  E JA F JUNIORIT IISSÄ! Lisää sivulla 7

Vapaa pääsy! 
Tervetuloa Huilingin tapahtuma-alueelle! 

 10:50 13:36  Aumatie 

 

10:44 12:39  

9:20 10:59 13:45  Oulu 
10:40 12:35 15:27        

9:44 11:32 14:09  Haukipudas 10:15 12:10 15:04 

9:56 11:46 14:22  Ii 
10:00 11:55 14:45 

LOHisoitto 

klo 10.00 Markkinoiden avaus 
klo 11.00 Rolle Nalle esiintyy 
klo 12.00 Lohihuutokauppa 
klo 12.30 Sotilaspoliisi-näytös 
klo 13.00 Rolle Nalle esiintyy  
klo 13.30 Los Karvakuonos esiintyy 
klo 10 - 13 Lasten onkitapahtuma 
klo 10 - 15 Trubaduuri esiintyy 
klo 10 - 15 Audi –näyttely 
klo 11 - 14 Maaseudun  
mahtavin kauppa-auto 
 
 
klo 10.25 - 15.35 Iin Lohisoitto 
klo 20 Lohitanssit  
Iin Työväentalolla, liput 10€   

LA 14.6.2014 

La 14.6. on  Iin asemalta kuljetus  Iin Lohimarkkinoille  meno-paluu aikuiset 5€  ja lapset ilmaiseksi! 

JUNALIPUT  MENO-PALUU: AIKUISET 5€  ja LAPSET 2€ 
 

Hinta sama  kaikilta asemilta! 

Järjestää: Iin Kalamiehet ry  
ja Tmi Savotta  
Lisätietoa: Kari Kiuttu p. 050 514 3116  
ja Lauri Honkanen p. 0400 771 513  

Tervetuloa!  

Iin LOHIMARKKINAT 

Lättähatun aikataulu  välillä  Oulu - Iin Asema - Oulu  
 Oulupäivien aikataulu 14.-15.6.2014  

Leader - maaseudun kehittämisen Landebussi 
Oulun Seudun Leader – hankkeet ja hanketyöt

LOHIMARKKINOILLA 14.6.
MUKANA klo 11.00 – 14.00

Tule ja tutustu Leader työhön – maaseudun 
ja kalatalouden kehittämiseen!

Perämeren Kalatalousryhmä kalahankkeet 
 • kalatalouden aktivointihanke 
 • Iin Ammattikalastaja-hanke
 • Hyljekarkotin-hanke, hyljekalteri 
 • Uudet pohjarysäkokeilut

Kukat kaikkiin elämänvaiheisiin

Iin Kukkakauppa
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13 • www.arvokova.fi

- Kiinteistönvälitys
- Vuokravälitys
- Kauppakirjojen laadinta
- Arviokirjojen laadinta
- Lahjakirjojen laadinta
- Kiinnityshakemukset
- Kaupanvahvistukset

Iin Urheilijat tekee
vahvaa (nuoriso)työtä  s. 2
Iin Urheilijat lyhyesti s. 2
Seuran johtokunta s. 2

Urheilijain talo ”Rysä” s. 3
Pesäpallo merkittävä 
asia Iissä s. 3
Seuran jaostot s. 3
Jäsenmaksuasiaa s. 3

Edustusjoukkueen 
kuulumisia s. 4
Miesten kakkosjoukkue 
valmistaa Suomisarjaan 
pelaajia s. 4

Lady Pesis - harrastus 
hyvässä seurassa s. 5
Naisten edustusjoukkue  s. 5
Pesiskoulut kuntoon s. 5
Pesisäidit s. 5

Pesisjunioreita, -valmentajia 
-aktiivieja ja tukijoukkoja s. 6
Pesiskesän ja Iin kesän 
suurtapahtuma alueleiri s. 7

Osaamista valmennukseen s. 8
F-pojat positiivisen 
ongelman edessä s. 8
E-pojat joukkuekokoon 
keväällä s. 8

c ja d -pojat tekevät 
tosissaan töitä  s. 9
F-tytöille kesän 
avausvoitto Liposta s. 10
d-tytöillä kokeneita
ja uusia pelaajia s. 10
Iin kesätapahtumia  s. 11
Kuningasjätkä s. 12

SiSällyS

http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/

Eu investoi kestävään kalatalouteen

Sorosentie 2, 91100 Ii 
Puh. 020 77 1 6 174

LATAA KOTIPIZZAN  

ETUKUPONGIT 
 http://n2.fi/kotipizza/digikuponki
 TAI HAE INSTRAGRAMISTA
@kotipizza
 

T:mi Hannu 
Huovinen

040 738 0052

Meiltä nyt myös
Veikkaus

TerveTuLOa!

Juhani Nenonen Oy, Kauppatie 4, 91100 Ii
P. 0400 811 716 • ark. 6-30-21, la 7-21, su 8-21
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Julkaisija:  Iin Urheilijat Ry
Päätoimittaja:  Risto Tolonen
Toimituskunta:  Jari-Jukka Jokela, jari-jukka.jokela@ii.fi
 Antti-Pekka Koskela, ap.koskela@oulunokt.fi
 Risto Tolonen, risto.tolonen@ii.fi
ilmoitusmyynti:  Pesäpallo- ja sulkapallojaostot
Ulkoasu ja taitto:  VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Jakelu:  Itella Oyj
Painomäärä:  4200 kpl
levikki:  Iin taloudet sekä Iin Urheilijoiden toimintojen yhteydessä

IIN URHEILIJAT seuralehti kesä 2014

TehTävä  Nimi SähköPoSTioSoiTe PUheliNNUmero
Puheenjohtaja Jari-Jukka Jokela jari-jukka.jokela(at)ii.fi  050 3950463
Varapuheenjohtaja Pauli Tiiro  pauli.tiiro(at)suomi24.fi  045 1109012
Sihteeri Jenna Jussila jenskuli90(at)hotmail.com  0400 545449
Rahastonhoitaja AnriStenius-Veijola anri.stenius-veijola(at)pp.inet.fi  040 7047419
Jäsen Hannu Aalto  hannu.aalto(at)pp5.inet.fi  0400 59937
Jäsen  Markku Alaraasakka  alaraasakka(at)hotmail.com  040 7626125
Jäsen  Asko Kari  asko.kari(at)pp.inet.fi  040 7012606
Jäsen Väinö Klasila vaino.klasila(at)ii.fi  0400 388305
Jäsen Antti-Pekka Koskela ap.koskela(at)oulunokt.fi 040 5255398
Jäsen  Erkki Taskila  erkki.taskila(at)ii.fi  050 3950350
Jäsen  Maria Tumelius maria.tumelius(at)gmail.com  0407358284

Tervetuloa mukaan toimintaamme! kysy lisää yhteyshenkilöiltämme!

Seuran johtokunta 2014

OtsIKKO On perInteInen, mut-
ta aina ajankohtainen. Iin Urheili-
jat on sekä seurana että aktiivisen jä-
senistönsä avulla monessa mukana. 
Järjestetään talkoita, discoja, tehdään 
monia toimia (nuorten) harrastus-
ten toteuttamiseksi ja kehittämisek-
si tietenkin myös urheillaan. toimin-
nat ovat vuosien varrella vaihtuneet 
ja muuttuneet. seuratoiminta on sitä, 
mistä jäsenistö, sen aktiivit ovat in-
nostuneet ja tekevät töitä sen hyväk-
si. 

UrHeIlIJOIlla On pUItteIta, 
näkyvin on Urheilijoiden talo. talo 
tarjoaa pieniin sekä isoihin juhliin ja 
kokouksiin juhlavan pitopaikan ar-
vokkaassa vanhassa rakennukses-
sa. talo toimii myös nuorison urhei-
lun harjoittelutilana. talo tunnetaan 
vieläkin rysänä, vaikka rysä- tans-
sit ovat ainakin toistaiseksi historiaa. 
nykyisin talolla järjestetään disco-
ja, järjestelyihin toivotaan aina uu-
sia vanhempia mukaan. nuorisolle 
halutaan järjestää yhteistä, hyvin or-
ganisoitua toimintaa. tämä toteutuu 
nuorten ja vanhempien yhteisvoimin. 

pesIs On tällä hetkellä vahvimmin 
esillä seuran toiminnoissa. pesikses-
sä on kaikenikäisille ja –kokoisille 
harrastusmahdollisuuksia. Jos ei pe-
laajana, niin moniin tukitoimiin tar-
vitaan aina toimijoita harrastuksen 
edistämiseksi. Joukkueita on usei-
ta, jokaisella joukkueella on ja täytyy 

olla oma tukijoukkonsa. tämä koos-
tuu luonnollisesti joukkueen jäsenten 
vanhemmista. näin turvataan toi-
minnan jatkuvuus.  

UrHeIlIJOIden talO on esimerk-
ki yleishyödyllisestä toiminnasta. 
toinen on kunnan imagoa nostava 
ja julkisuutta kuntaan tuova Kuni-
gasjätkä Iin tukkilaiskisa - tapahtu-
ma. näin tänäkin kesänä. tukkilais-
kisasta tarkemmin tässäkin lehdessä. 
Iissä on monia muitakin hyviä tapah-
tumia. tapahtumissa erinomaista on 
se, että niitä ei ole kehitetty jonkun 
kummallisuuden varjolla. tapahtu-
mat ovat osa Iitä ja sen historiaa. Ku-
ningasjätkä on ehkä paras esimerkki 
tapahtumasta, joka perustuu todella 
vahvasti Iin historiaan. 

tUKKIlaIsKIsa kerää ihmisiä ja 
kiinnostaa laajasti. Kunta saa positii-
vista näkyvää julkisuutta. tukkilais-
kisat ovat olleet jo tukkilaisten aikana 
suuria tapahtuma. Mutta nykypäivä-
nä niiden toteutus varsinkin on outo 
juttu. Kuiva kivikko muuttaa kuohu-
vaksi koskeksi pvo Vesivoiman tu-
ella. Iin Urheilijat, kunta ja Ii-Insti-
tuutti, monet paikallisten henkilöt ja 
yritykset tekevät suuren työn kisojen 
eteen. Huomattava on myös ranta-
asukkaiden erittäin positiivisen suh-
tautuminen tapahtumaan. Kisaran-
ta oli aikanaan kivikkoa, mutta sekin 
pistettiin kuntoon paikallisen metsäs-
tysseuran etelä-Iin erän talkoilla.

MUIstaa Ja MUIstUttaa voi, 
että pesiskentässä ja huoltoraken-
nuksessa Urheilijoilla oli merkittävä 
osa. Huilingin Museokahvilan raken-
nus on siirretty Haminaan Urheilijain 
urakkana Iijokisuun saaresta. Urhei-
lukentän huoltorakennus on entinen 
lastenkoti, tuotiin kappaleina Iihin. 
toivottavaa on, että tällaiset toteu-
tukset ovat myös tulevaisuutta. ei 
vain vaadita jotain parannuksia, vaan 
jos ja kun jotakin harrastusmahdolli-
suutta halutaan tosissaan, niin tartu-
taan itse toimeen. Kun työtä tehdään 
harrastuksen eteen, niin myös kunta 
ja muitakin saadaan mukaan. 

leHteMMe paInOttUU kesän 
kynnyksellä luonnollisesti pesäpal-
loon. Kaikki toiminta ja kaikki toimi-
jat eivät tule esille, mutta yhteystie-
tojemme avulla saat lisätietoa, tietoa 
saat myös nettisivuiltamme. Urhei-
lijat toivottavat jatkossakin tervetul-
leiksi kaikki niin uudet kuin vanhat 
iiläiset mukaan hyviin harrastuksiin.  

läMMIn KIItOs taas ja jälleen ker-
ran kaikille yhteistyökumppaneil-
lemme ja tämän lehden toteutuksessa 
mukana olleille.  Urheilijat arvosta-
vat tukijoitaan ja yhteistyökumppa-
neitaan.  

Risto Tolonen

Iin Urheilijat - vahvaa (nuoriso)työtä

Pesiksessä on kaikenikäisille ja –kokoisille harras-
tusmahdollisuuksia. Jos ei pelaajana, niin moniin 
tukitoimiin tarvitaan aina toimijoita harrastuksen 
edistämiseksi, toteaa Risto Tolonen.

Iin Urheilijain seuralehti Ii Pesis 2014 esittelee pesäpallotoiminnan
lisäksi muutakin Urheilijoiden toimintaa Urheilijain Talon toimintaa, 
Kuningasjätkä - Iin Tukkilaiskisa- tapahtumaa. Lehden päävastuu on 
Iin Urheilijain pesäpalloilijoille. Kesä 2014 on jälleen vilkas eri-ikäisten 
tyttöjen ja poikien pesiskesä. Tavoitteet ovat korkealla joukkueilla ja 
yksilötasolla. Tule mukaan nuorisotyöhön!

Iin Urheilijat ry on perustettu vuonna 
1945, joten ensi vuonna 2015 seura 
juhlii jo 70-vuotista taivaltaan.

Seura on yleisseura ja pääasialliset 
lajit ovat tällä hetkellä pesäpallo, hiih-
to ja sulkapallo.

Aiemmin lajeina on ollut monia 
muita lajeja esim. nyrkkeilyä, painon-
nostoa, ampumahiihtoa.  Iin Urheilijat 
on myös Iisun ja Iin Naisvoimistelijoi-

den emoseura. Kun toiminta laajeni 
IiU:n sisällä, harrastuksista muodostui 
omat erikoisseurat.

Eri lajien parissa on vuosittain sa-
toja henkilöitä harrastajina, kilpaili-
joina, valmentajina, ohjaajina, huol-
tajina, toimitsijoina tai muuten vain 
työllään tukemassa arvokasta nuori-
sotoimintaa. 

seuraa toimintaamme
http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/

Tule mukaan  mukaan toimintaamme, ota yhteyttä yhdyshenkilöihin

Iin Urheilijat pähkinänkuoressa

IIn UrheIlIjat kIIttää IlmoIttajIa ja kaIkkIa yhteIstyökUmppaneIta!
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PeSäPallo
Puheenjohtaja
Antti-Pekka Koskela 08 5255398 ap.koskela(at)oulunokt.fi
Sihteeri 
AnriStenius-Veijola 040 7047419 anri.stenius-veijola(at)pp.inet.fi
rahastonhoitaja
Pentti Törmänen 040 5843145 pentti.tormanen(at)pp.inet.fi
edustusjoukkue
Asko Kari 040 7012606 asko.kari@pp.inet.fi

iin Urheilijoiden vuosikokous on kokouksessaan 
24.11.2013 vahvistanut jäsenmaksut 
vuodelle 2014 seuraavasti:
 Perhepaketti  25 € (2 aik. ja kaikki alle 15-v. lapset)
 Aikuisjäsen  12 € (15-vuotta täyttäneet)
 Lapsijäsen  7 € (alle 15-v.)
Jäsenmaksun maksaminen on perusedellytys seuratoi-
mintaan osallistumiselle ja vain jäsen voi edustaa seuraa 
kilpailuissa.

Jäsenyys sisältää upeita jäsenetuja.

Jäseneksi voi liittyä seuran nettisivuilla osoitteessa 
http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/

Seuran jaostot 2014

Tervetuloa mukaan toimintaamme! kysy lisää yhteyshenkilöiltämme!

Iin Urheilijoiden jäsenmaksut 2014
SUlkaPallo
Puheenjohtaja
Mika Mustonen 040 5432078 muustone@gmail.com
Sihteeri
Anne Koskela 040 536 6302 anne.koskela@pp5.inet.fi
rahastonhoitaja
Maria Pinola 040 -5854374 maria.alatalo@luukku.com

hiihToJaoSTo
Pauli Tiiro 045 110 9012 pauli.tiiro@suomi24.fi

Liity 
mukaan!

Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

Kysy lisää yhteyshenkilöiltämme!

Pesäpallo monella tapaa merkittävä asia Iissä 

Iissä on tänä kesänä 11 pesäpallo-
joukkuetta. Iin joukkueet pelaavat 
vähintään 100 ottelua kesän aikana. 
50 vieraspeliin matkataan 12 pelaa-
jan vanhempien ja kannattajien voi-
min.  Iiläiset tunnetaan pesäpallo-
piireissä. 

pesäallon avulla Ii paikkakun-
tana tulee monille tutuksi. Kun pe-
lataan 50 kotiottelua, niin läheltä 
ja kauempaa Iihin tulee pelaajia ja 
heidän tukijoukkojaan vieraaksi Ii-
hin. Vieraiden määrä nousee joka 
kesä varmasti ainakin 1.000 ihmi-
seen. Kun pelin jälkeen käydään 
lähes aina Iissä syömässä tai juo-
massa, niin pesiksellä on Iin tunnet-
tavuutta lisäävää ja matkailullista-
kin merkitystä Iille.  

Jokainen kotipeli vaatii monet 
järjestelyt. 24 pelaajaa, molemmilla 
joukkueilla tukijoukot ja kannatta-
jat. neljä tuomaria, pallopojat, kir-
jurit, kuuluttajat, pesisravintola toi-
mii. Jokainen 50 kotipeliä on aina 
oma urheilukilpailunsa, jota joku 
toinen laji ja lajin harrastajat järjes-
tävät yhden tai muutaman kesässä. 

tänä kesän tähän kokonaisuu-
teen lisätään Iissä tänä kesän jär-
jestettävä nuorten pesisleiri, jossa 
yhdistyvät parhaalla mahdollisel-
la tavalla kaikki pesäpallon hyvät 
merkitykset Iille.  nuorille unoh-
tumattomia sattumuksia Iistä, ii-
läisille ja myös vierasjoukkueiden 
vanhemmille paljon työtä ja tuki-
toimintaa. 

Kirjurit  Jukka-Pekka ja Mannu kirjaavat tarkasti pelitapahtumat.

Pallopojilla ja -tytöillä on tärkeä osa  peleissä.

”Rysä” ostettiin Iin Urheilijoille 
1980-luvulla, jolloin taloon tehtiin 
mittava remontti. Vuonna 2005 talo 
remontoitiin toistamiseen ja taloon 
saatiin mm. invaluiska.Taloa on 
kunnostettu pintaremontilla kerran 
sen jälkeenkin. 
Taloa voi vuokrata häihin ym. 
juhlatilaisuuksiin. Suuretkin juhlat 
onnistuvat. 4 hengen pöytiä 
on n.30 kpl. Keittiöstä löytyy 
mm.astianpesukone, uuni, liesi, jää-
kaappeja ym. sekä kattavat astiastot 
n.200 hengelle. Aulassa sijaitsevat 
Wc:t ja naulakot. Yläkerrassa on 
pieni keittiö, sauna- ja kokoustila.

ent. Maanmiesseuran talo ”Rysä”URHEILIJAIN TALO

TALON VUOKRAUS
Häät yms. juhlat
 - 120 € / 1 vrk (juhlapäivä)
 - 240 € / 2 vrk (juhlapäivä ja siivouspäivä)
 - 300 € / 3 vrk (pe, la, su)
disco, kirpputori, huutokauppa tms. 85 €
Yläkerran sauna ja kokoustilat 45 €
Astiavuokra 50 €

TIEdUSTELUT JA VARAUKSET
Talonmies: Jenna Jussila puh. 0400 545 449
Jari-Jukka Jokela puh. 050 395 0463, jari-jukka.jokela@ii.fi
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Anttila Janne, Kari Iivo, Laurila Niko, Tolonen Mikko, Nenonen Jussi, Paaso Samuli, Pesämaa Hannu, Paaso Janne pj, Paloniemi Jukka-Pekka, 
Tiiro Olli, Viitala Jukka, Tiiro Mikko, Hämälä Teemu, Kurkela Jali-Matti, Korjonen Mikko, Heikkinen Hannu, Puputti Panu.

Edustusjoukkueen kuulumisia
Kevät on edennyt vauhdil-
la ja pesäpallo on saatu voit-
toisasti alkuun. On siis hy-
vinkin aika päivittää tilanne 
myös edustuspesäpallon tii-
moilta. parin pohjalla viete-
tyn kauden jälkeenhän viime 
kesänä Iin Urheilijat nähtiin 
taas miesten suomensarjan 
kärkikahinoissa.

Viime kausi päättyi Ii-
läisittäin jännittävissä tun-
nelmissa lohkofinaaleihin 
Muhoksen pallosalamia vas-
taan. pieniin asioihin ratken-
neet finaalit olisivat voineet 
aivan hyvin kääntyä myös 
Iiläisten voittoon ja etene-
miseen ykköspesiksen nou-
sukarsintaan. Menneet ovat 
kuitenkin menneitä ja vaik-
ka niitä mukava onkin muis-
tella, ratkaisevaa on kuiten-
kin tulevaisuus. Menneistä 
on saatu sopivasti oppia ja 
nälkää kohti tulevan kesän 
kamppailuita.

Uuden kauden pohjustus 
aloitettiin hyvissä ajoin syk-
syllä. syksyn tärkeimpiä asi-
oita olivat viime vuotisen pe-
laajarungon säilyttäminen ja 
pelinjohdon kiinnittäminen 
uuteen projektiin. tärkeä 
asia oli Iiläisen pesäpallofi-
losofin Janne Paason paluu 
Oulun ristiretkeltä takaisin 
kotiin. Janne onkin pääosin 
suunnitellut talviharjoittelun 
ja ollut myös tärkeä osa har-
joittelun läpiviennissä. Har-
joittelu onkin sujunut pää-
osin suunnitelmien mukaan 
ja Jannen mukana siihen on 
saatu virkistäviä uusia tuu-
lia. 

normaalin harjoittelun li-
säksi talven aikana on mi-
telty parikertaa Kempeleen 
Kiriä vastaan Ouluhallin vi-
heriöllä. näin pelaajan kan-
nalta nuo yksittäiset hallipe-
lit tuovat lähinnä mukavaa 
vaihtelua talven keskelle, 

toki niissä päästään kokeile-
maan talven aikana harjoitel-
tuja ja suunniteltuja pelillisiä 
asioita. 

Vähälumisen talven an-
sioista siniselle laguunille 
päästiin hyvissä ajoin. toki 
välillä esteenä ulossiirtymi-
selle oli vain lämpötila, mut-
ta  jo huhtikuun puolivälissä 
päästiin ulkoharjoittelun pa-
riin. toukokuussa pelattiin 
harjoitusotteluita ja testattiin 
onnistuneesti joukkueen ko-

koonpanoja. 
Kun kausi on jo saatu voit-

toisasti alkuun, niin on syytä 
esitellä kesän joukkue. Kuten 
jo edellä mainitsin runko on 
säilynyt viimevuodesta lä-
hes muuttumattomana. Iiläi-
set nimet laurila, nenonen, 
paaso, Korjonen, tiirot, Kari 
ja Kurkela takaavat että jouk-
kue on hyvin Iiläinen.  Jouk-
kuetta on lisäksi vahvistet-
tu parilla täsmä hankinnalla 
Jukka-pekka paloniemi tuli 

Oulusta ja Hannu Heikkinen 
Muhokselta. Heidän lisäk-
seen joukkueesta löytyy vie-
lä nimet tolonen, pesämaa ja 
Viitala.  Käsivammasta toi-
puvan lyöjätykin Janne ant-
tilan pelaaminen sen sijaan 
on vielä epäselvää. siinä on 
oikeastaan yleisölle hyvä syy 
tulla kauden avaukseen kat-
somaan onko simon Iso Vaa-
lea Iin paidassa vai ei?

tältä siis näyttää  edus-
tusjoukkueen lähtökohdat 

tulevaan kesään. nopeut-
ta ja laajuutta on joukkuees-
sa huomattavasti aiempaa 
enemmän. Onkin mielen-
kiintoista nähdä, miten kesän 
aikana joukkuetta ryhmite-
tään kentällä, jotta joukku-
eesta saadaan paras voima 
irti. Viime kauden tapaan Ii-
läisen pesiksen vahvuudet 
tulevat olemaan vahva jouk-
kue henki, pitävä ulkopeli ja 
railakkaan rohkea lyöntipeli. 
Iin sinisellä laguunilla näh-

Miesten kakkosjoukkue valmistaa 
Suomisarjaan pelaajia

dään varmasti tulevanakin 
kesänä jännittäviä taistelui-
ta, joista ei tunnetta puutu. 
Iin kesä on yleensä urheilu-
tarjonnan osalta varsin tyhjä. 
siksi suosittelenkin kaikkia 
urheiluihmisiä haalaamaan 
itsensä iin siniselle laguunil-
le katsomaan hyvätasoisia ja 
viihdyttäviä suomensarjan 
mittelöitä. Kentällä nähdään!

Hannu Pesämaa

IIN URHEILIJOIdEN EdUSTUSJOUKKUE  2014

Miesten kakkosjoukkueel-
la on kaksi tärkeää tavoitetta 
tällekin kaudelle.  ensimmäi-
nen on pesäpallonharrastus 
ja hyvät pelit. toinen tavoite 
on tarjota nuorille pojilla vä-
lillä vaativiakin pelejä, koke-
muksia, jotka mahdollistavat 
kehittymisen. Mahdollisuu-
det ovat siis jatkossa olemas-
sa suomisarjaan ja vielä kor-
keammallekin tasolle.  Viime 
kesänä useampi kakkosen 
pelaajista esiintyi suomisar-
jassa ja myös pelasi hyviä 

pelejä ylemmälläkin sarjata-
solla.  syystä voi todeta, että 
Kakkosen pojat auttoivat Yk-
köstä hyvään menestykseen.

”Isompia”, kokeneempia, 
mutta ei vanhoja poikia jouk-
kueessa edustajat Mikko pa-
kanen, Mikael Hand, Joonas 
Jussila, teemu paaso-ranta-
la, Matti päkkilä, Jarno Hei-
nonen, tarvittaessa Janne 
paaso. 

Vähän ”pienenpiä”, poi-
kia ovat Vili pakanen, Väinö 
nyyssönen, C-pojista Juu-

so tolonen, d-pojista Matias 
Jaakkola, tuomas Bergman. 
Kesän aikana varmaan näh-
dään muitakin mukana jouk-
kueessa. 

Joukkueen vetäjänä ja yh-
teyshenkilönä toimii Mikko 
pakanen, pelinjohtoa hoitaa 
välillä Janne paaso, varmaan 
Handen artokin ottaa tänä-
kin kesänä viuhkaa käteen.  
pelit pelataan välillä vähän 
vapaammankin kaavan mu-
kaisesti. 
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Iin Urheilijoiden 
naisten edustusjoukkue

Joukkueen yhdyshenkilö: 
Maria Tumelius p. 040 7358284, maria.tumelius@gmail.com

Iin naiset pelaavat maakuntasarjaa. Joukkue on 
hyvin mielenkiintoinen tänäkin vuonna. Jouk-
kueessa on tällä hetkellä yksitoista pelaajaa, 
nuoria tyttöjä – ja jonkun verran kokeneempia. 

Joukkueeseen olisi hyvä saada lisää joku pe-
laaja lisää, joten jos kiinnostaa ja omaat valmiuk-
sia pesikseen, niin ota yhteyttä joukkueen Man-
nuun eli Maria tumeliukseen. 

talven aikana joukkue on saanut valmen-
nusapua tiiron Ollilta. nyt joukkue on valmis 
antamaan kesällä itselle iloisia ja vastustajalle 
vaikeita pelikokemuksia. Joukkue toivottaa ter-

vetulleeksi katsojat kannustamaan naiset hyviin 
suorituksiin kesän aikana. nähdään pesiskentil-
lä  meidän hienoissa uusissa pelipuvuissa.

Joukkueessa pelaavat kesällä 2014  elisa ala-
talo, Jenna Jussila, Josefiina Tiiro, Minna Hauta-
kangas, nina Ilola, saara Hekkala, amanda ran-
takokko, Maria tumelius, tiina Karling, Jessica 
Jussila ja noora Karling.

naisjoukkueen harjoitukset maanantaina 
ja torstaina klo18.15-19.45. Jos omaat pesisval-
miuksia tai haluat oppia monenlaisia taitoja, niin 
ota yhteyttä. tule mukaan

Pesisäidit

pesisäitien toimenkuvaan kuu-
luu monenlainen toiminta, jonka 
päätavoite kehittää junnujouk-
kueiden talkootilaisuuksia ja tätä 
kautta mahdollistaa laajan pesis-
toiminnan pyörittäminen.  

pesis on moneen muuhun la-
jiin nähden suhteellisen halpa 
harrastus, mutta kuluja on mo-
nenlaisia. Kun kesän aikana pe-
lataan vähintään 100 pesiosotte-
lua, pääosa nuorisopelejä, niin 
tukitoiminta on laajan toimin-
nan ja sen kehittämisen kannal-
ta välttämätöntä. tässä työss pe-

sisäidit ovat tehneet pyyteetöntä 
ja kiitettävää työtä vuosia.   

Hyvänä esimerkkinä voi mai-
nita kevään aikana pyörineet dis-
cot, jotka ovat monessa mielessä 
yhteisiä tapahtumia. pesiskah-
vilassa toimivat tuloksekkaas-
ti vuorollaan kunkin joukkueen 
tukijoukot. suuri ponnistus on 
myös seuran talo. Jotain pesisäi-
dit ovat sinnekkin vuosien aika-
na kehittäneet ja tulevat tänäkin 
vuonna kehittämään.

pesisäiteihin ovat erityisen 
tervetulleita kaikki pelaajien äi-

dit. Mutta myös pelaajien ystä-
vät, isovanhemmat sekä tutun 
tutut, joilla on talkoolaisuuden 
suurisydän. eikä on niin nuukaa 
vaikka äitien mukana olisi välillä 
tai vaikka aina isätkin.  

tervetuloa mukaan, jokaisen 
panos on tärkeä. Yhdessä teh-
ty on myös mukavaa ja samalla 
opitaan toisistamme uutta. aina 
mukaan, mikäli huomaat kehit-
tämistä tai mikä olisi mukavaa 
yhdessä tekemistä. Ota hihas-
ta kiinni, jos ideoita satelee. tule 
mukaan.

Yksi pesiksen erittäin tärkeä osa on Pesisäitien toiminta. 
Pesisäidit jatkavat toimintaansa promoottorina Jokisen Aino. 

Vastuuhenkilöinä mukana ovat Tumeliuksen Maria, 
Oravaisen Jaana ja Karlingin Tiina.

harrastus hyvässä seurassa
LADY  PESIS

Iissä uusinta uutta on nyt lady pe-
sis. Harrastepesäpalloilua hyväs-
sä seurassa ja monipuolisesti toteu-
tettuna. 

älä välitä, ei tarvita aikaisempaa 
pesistaustaa ei tarvita. Harjoitetaan 
ja harrastetaan sen verran kuin tai-
toja ja intoa riittää.  liikuntamuoto 

on kuitenkin mukava ja sopivasti 
haastavakin. Kokoonnutaan sun-
nuntaisin klo 17.00-18.30 pesisken-
tällä tai rysällä. Kaikki, neitosista jo 
varttuneisiin neitosiin, ovat terve-
tulleita!
tule viettämään hauskaa pesäpal-
lokentällä ja pesiksen merkeissä.

mikäli sisälläsi on Pesis lady voit ilmoittautua ja 
kysyä lisää maria Tumelikselta p. 040-7358  284

pohjois-suomen pesis on päättä-
nyt jatkaa viime kesänä hyvin suju-
nutta pesiskoulujen elvytystä jäsen-
seurojensa kanssa koska katsomme 
että seuratoiminnan perustuksen 
- pesiskoulun tulee olla kaikilla 
kunnossa jotta voimme jatkossa-
kin ihailla uusien pesispelaajien ja 
joukkueiden nousua kohti valta-
kunnallista huippua. 

Harrastajamäärien osalta olim-
me vuonna 2013 ainut maakunta 
valtakunnassa joka nosti lisenssi-
määriänsä ja siitä kuuluu suuri kii-
tos seuroillemme jotka ottivat pe-
siskouluhankkeemme omakseen ja 
varmistivat itselleen joukon uusia 
lajin harrastajia myös jatkossa.

toinen valtakunnallisesti mer-
kittävä asia näki myös päivänvalon 
vuodenvaihteessa jolloin pesäpal-
lon 4 valtakunnallista koulutus-
keskusta aloittivat toimintansa. 
Kuortane, Varala tre, tanhuvaara 
savonlinnassa ja Vuokatti toteutta-
vat tehtäväänsä 2 tason koulutusten 
koordinaattoreina, erilaisten koulu-
tus- ja valmennustapahtumien jär-
jestäjinä sekä kukin omaan osaa-
misalueeseensa keskittyen. Meitä 
lähinnä oleva Vuokatti on erikois-
tunut lajin tutkimustehtäviin.

Itä-länsi tapahtuma on tänä 
vuonna seinäjoella 18-20.6.14 ja en-
nakkotietojen mukaan sinne on tu-
lossa ennätysmäärä yhteistyötahoja 
ja sitä kautta myös katsojia. Keski-
kesän juhlaa ovat myös valtakun-
nalliset leirit jotka tulevana kesänä 
pidetään loimaalla jossa suurlei-
ri, Haapajärvellä jossa tenavalei-
ri, lappeenrannassa naperoleiri ja 
leirikesän päättää nuorisoleiri sei-
näjoella heinä-elokuun vaihtees-
sa. alueelliset leiritapahtumat ovat 
tulevana kesänä Oulunsalossa jos-
sa leireilevät d-ikäiset ja Iissä jossa 
kohtaavat alueemme e-ja F-nuoret. 
alueleirit ovat olleet ja ovat edel-

Pesiskoulut kuntoon 
- lisää harrastajia

leen loistavia kehitysportaita koh-
ti hyvää menestystä valtakunnal-
lisilla leireillä. samalla nämä leirit 
ovat ainutlaatuinen kokemus nuo-
rille eri harrastusten piirissä sillä 
vastaavaa järjestelmää ei löydy mil-
tään muulta kesälajilta suomessa. 

Omalla alueellamme olen ilok-
seni havainnut että uusia innok-
kaita tekijöitä lasten vanhemmis-
ta on löytynyt moneen eri seuraan 
ja tulokset alkavat näkyä. Jouk-
kuemäärät aluejohtoisissa sarjoissa 
kasvoivat tänäkin vuonna.  lisäksi 
merkittävää on Kainuulaisten juni-
orijoukkueiden määrän kasvu sar-
joissamme kahdesta seitsemään.

luvut ja toimenpiteet ovat kai-
kilta osin rohkaisevia. silti ei ole 
syytä paukutella henskeleitä sen 
kummemmin, sillä meillä on edel-
leen paljon tehtävää kansallispe-
limme kulttuurin juurruttamisessa 
ja synnyttämisessä pinta-alaltaan 
suomen suurimmassa maakunnas-
sa. 

Kevät on aikaisessa lähes koko 
suomessa ja siksi toivotankin kai-
kille hyviä kelejä ja pelejä hienon 
kansallispelin parissa myös kau-
della 2014!

Kimmo Hirsilä
toiminnan johtaja

Pesisäidit ja - nuoret  pesiskahvilassa.

Urheilijoiden pesiskoulu 
tänä kesänä 2.6. – 13.6.

Urheilijat järjestää pesiskoulun 
vuosittain kesän aluksi noin 6 – 11 
vuotiaille  Vetäjinä toimivat vähän 
vanhemmat nuoret, jotka saavat ar-
vokasta kokemusta ja oppia kesä-

työssään. tänä kesänä  vetäjinä 
olivat Jere Jussila,  santeri Kurke-
la ja Jessika Jussila.  leirille osallis-
tui noin 50 innokasta harrastajaa.
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G-nuorten voiton riemua Simon turnauksessa v. 2013 Mannu ja Saara  iloitsevat mukana 

Simossa v. 2013 ensimmäsessä pelissä on monta asiaa muistettavana Juha Nousiainen 
opastaa Iin nuoria.

Pesisjunioreita ja –valmentajia, 
aktiivejaja tukijoukkoja

G-JUNNUT ovaT 6-8- vUoTiaiTa.  TäNä keSäNä  2006-2007 
Tai vähäN myöhemmiN SyNTyNeeT.
Tyttöjen ja poikien aloittelevaa pesistä. Harjoitukset keskiviikkoisin Alarannan koululla 
klo18-19. Kesällä 2014 muutamia turnausmuotoisia pelejä.  G- junnuja vetää tänä kesänä 
J, J et J
Janne Ylikärppä p. 044 506 6564
Janne Kantola p. 040 525 0668
Jarmo Karppinen p. 045 678 8284

F-PoJaT 2004-05 SyNTyNeeT 
2 joukkuetta, joukkueissa tällä hetkellä 20 pelaajaa 
Joonas Paukkeri, Henrik Jaakola, Joonas Veijola, Lauri Kuusiluoto, Remu Otsukka, Oiva Uk-
kola, Joona Karvonen, Aleksi Ahola, Jonne Heikkilä, Iikka Nousiainen, Jimi Mäkipaaso, Niklas 
Kuusiluoto, Roope Sassi, Viljami Karppinen, Hannes Okkonen, Lari Tolonen, Aleksi Laukka, 
Otto Koistinen, Niko Karling, Urho Kaleva

harjoituksista vastaavat 
Kari Paukkeri ja Juha Nousiainen 
Apuvalmentajat Tuomo Sassi ja 
joka paikan höylä Teuvo Kaleva. 
Joukkueenjohtaja Jussi Kuusiluoto 
p. 044 593 9539 , jussi.kuusiluoto@wippies.com
Rahastonhoitajana Elina Ahola

F –TyTöT 2004  -05 SyNTyNeeT
Pelaajat kesällä 2014:
Neea Mertala, Sanni Tumelius, Heini Lohilahti, Jasmin Pakanen, Iita Kimpimäki, Emmi Käyrä, 
Sonja Tumelius, Sini Matinlassi, Iina Mertala, Jenniina Jussila, Siiri Tumelius, Veera Tolonen, 
Emma Ahola, Lumi Jaakkola ja Emma Mäkelä.
 
valmentajat:
Saara Hekkala ja Jenna Jussila
Joukkueenjohtaja/yhteyshenkilö:
Maria Tumelius p. 040 735 8284
Rahastonhoitaja: Maire Petäjäniemi

D – TyTöT 11 – 14 vUoTiaaT   1999 - 2001 SyNTyNeeT 
Anna Lappalainen, Iida Koskela, Tiia Tieksola, Noora Karling, Jonna Juusola, Jessica Jussila, Veera Kave-
ri, Jenna Pyörälä, Jenna Sorvoja, Riikka Tieksola ja Nea Tiiro.

valmentaja Antti-Pekka Koskela 
p. 040 525 5398  antti-pekka.koskela@oulunokt.fi
Joukkueenjohtaja Jaana Oravainen 
p. 050 501 2758  jaana.oravainen@pp.inet.fi

e – PoJaT  11 – 12 vUoTiaT 2002 – 2003 SyNTyNeeT  

Pelaajat: Ahola Aaro, Haataja Veeti, Heikkinen Urho, Jaara Jussi, Jääskelä Tomas, Kaisto Niku, 
Kantola Markus, Karhumaa Lasse, Kyllönen Tuukka, Kärkkäinen Voitto, Lahdenperä Perttu, 
Mertala Atte, Mertala Eetu, Mäkipaaso Marcus, Paukkeri Tuomas, Rasvala Kalle

Pelinjohtaja Jere Smedlund
Joukkueenjohtaja Elina Ahola ahola.elina@luukku.com
Rahastonhoitaja Heidi Takalo  

C- Ja D - PoJaT  D – NUoreT JUNioriT 13 – 14 vUoTiaaT  2000- 01 SyNTyNeeT
d-pojat: Tuomas Bergman, Konsta Heinikoski, Matias Jaakola, Jere Ylisiurua, Niko Niittyvuo-
pio, Matias Kynkäänniemi, Eetu Päkkilä, Joel Hassinen, Taneli Okkonen, Valtteri Tolonen,  
Markus Paukkeri, Juhani Paaso, Jaani Pitkänen, Vili-Kalle Kyllönen.

C –PoJaT  15 – 16 vUoTiaaT 1998 – 1999 SyNTyNeeT
c-pojat: Aleksi Päkkilä, Juuso Tolonen, Juho Veijola, Teemu Soini, Joni Koivuranta, Väinö 
Nyyssönen, Niko Kantola lisäksi d pojat saavat hyvää ja kehittävää pelikokemusta c-poikien-
kin peleissä.   

valmentajat:
Iivo Kari ja Toni Veijola
Vastuuvanhempi:
Tiina Okkonen, tiianni.okkonen@gmail.com, 
p. 040 843 1018
Rahastonhoitaja:
Maria Tolonen, maria.tolonen@pp3.inet.fi
Harjoitukset kesäkaudella:
ma 17-18.30 pesäpallokentällä
pe 17-18.30 pesäpallokentällä
Talvikaudella harjoittelemme 2-3 krt/vko Valtarin koululla.
 
vaNhemmaT JUNioriT 
– maakUNTaSarJaa, SUomiSarJaa, 
TUlevaiSUUDeSSa ykköSSarJaa, SUPerSarJaa!
Vanhemmilla junioreille A ja B – nuorilla ei ole tällä hetkellä omaa joukkuetta, 
mutta naisten edustusjoukkue, miesten  kakkosjoukkue ja miesten ykkösjoukkue 
tarjoavat nuorille erinomaisia kehittymismahdollisuuksia aikuisten sarjoihin.

Mukaan 
mahtuu!

Uudet pelaajat ovat tervetulleita mukaan!

Kysy lisää, 
tule mukaan!

Tule mukaan harjoituksiimme!

Ota yhteyttä, kysy lisää!    tervetulOa mukaan!  

Maria Tolonen

Maria Tolonen

Kiilakivenkuja 4, 90250 Oulu (Hiironen) | 010 231 7650 | ma-pe klo 9-17

 Määräaikaiskatsastukset
 Muutoskatsastukset
 Rekisteröintikatsastukset
 Maahantuontikatsastukset
 Kilpa-autot ja myös 
 Museoajoneuvotarkastukset
tehdään meillä.
Tervetuloa katsastukseen!

Autosi asiantuntija

Petri Tervonen













Nuorimmat pesistaitajat  kauden 2014 kynnyksellä J Kauppisen ja J Kantolan johdolla. Uusia 
nuoria on jo tullut ja otetaan  mukaan. Tulossa on mielenkiintoinen pesiskesä.
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Leirin suojelija/isäntä Väinö Klasila   0400-388305
Leirin johtaja Marko Jussila markojussila@hotmail.com 040-7088192
Kansliapäällikkö Maria Veijola maria.veijola@student.oulu.fi 040-5680329
Tiedotuspäällikkö / 
Leirilehden toimitus Jukka-Pekka Pauanne jpauanne@hotmail.com 044-3222408
Nettipäällikkö    ”   ”    ”             
Keittiövuorot Aino Jokinen/ ainojokinen1@gmail.com 045-1325027
 TiinaKarling  041-5026440
Majoituspäällikkö   Anne Smedlund anne.smedlund@gmail.com 040-7424367
Kenttäpäällikkö Teuvo Kaleva teuvo.kaleva@finnprofiles.com 040-5485633
Kioskitoiminta         Anri Stenius-Veijola anri.stenius-veijola@pp.inet.fi 040-7047419
Huoltopäällikkö Kimmo Hirsilä kimmo.hirsila@pesis.fi 0400-620601
Kilpailupäällikkö Kimmo Hirsilä kimmo.hirsila@pesis.fi 0400-620601
Tuomarileirin johtaja Joona Korpela  
Ylituomari Pohjois-Suomen Pesis  
Tuomarileirin 
koulutuspäällikkö Pohjois-Suomen Pesis  
Kuljetukset            Sulo Koskela  040-5741323
Yövalvonta   Asko Kari asko.kari@pp.inet.fi 040-7012606
Pääemäntä        Airi Huovinen  040-7305219
Avajaisohjelma /     
päättäjäisohj/  Mikko Vitikka  040-5838988
EA-henkilöt Päivi Jaakkola   040-5214031
 Irina Käyrä irina.tapio@gmail.com 040-7244364
Turvallisuuspäällikkö Marko Jussila markojussila@hotmail.com 040-7088192
Siivous Noora Karvonen noora.karvonen@gmail.com 044-3450009

Alueleiri 12.-15.6.2014  Ii, leiriorganisaatio

PESISKESÄN  JA IIN KESÄN SUURTAPAHTUMA  ALUELEIRI 12.-15.6.2014
Pesisleirit ovat usein tärkein ja unohtumattomin 

osa nuorten pesäpalloilijoiden kesää.  

leirien suosio on nyt ennä-
tysmäinen. Iissä järjestet-
tävälle nuorten alueleirille 
on ilmoittautunut peräti 34 
joukkuetta. nuoria pelaajia 
tulee Iihin yli 400. tämän li-
säksi Iihin saadaan lukuisa 
joukko nuoria tuomareita, 
jotka vastaavat leirillä pelat-
tavien kaikkien pelien tuo-
maroinnista. siis nuoret pe-
laavat, vähän vanhemmat 
nuoret vastaavat pelien jär-
jestelyistä.  leirit ovat pait-
si pesistä myös monenlaista 
kasvatustoimintaa.

Iihin ei tule vieraaksi vain 
pelaajia ja nuoria tuomarei-
ta.  Joukkueen mukana tule-
vat valmentajat, pelinjohta-
jat ja tukijoukot.  suuri osa 

on koko ajan Iissä, osa van-
hemmista, isovanhemmis-
ta  ja kannustusjoukoista käy 
kukin mahdollisuuksiensa 
mukaan päivän tai kaksi. Ke-
sän pesiksen suurtapahtuma 
näkyy ja kuuluu paitsi pesis-
kentillä myös muutoin Iin 
kuntakuvassa. 

leiri vaatii monet ponnis-
telut ennen ja jälkeen tapah-
tuman. 500 nuorta ja heidän 
tukijoukkonsa on majoitet-
tava ja ruokittava. Varsinai-
nen pesiskenttä ei tietenkään 
riitä pelien pelaamiseen, tar-
vitaan muitakin kenttiä. 
tarvitaan lukuisa määrä jär-
jestelyjä,  jotta nuorille unoh-
tumattomat pelit ja näihin 
liittyvät tapahtumat saadaan 

järjestettyä. 
leiripäivät ovat tapah-

tumarikkaita ja myös pit-
kiä.  ensimmäiset ottelut al-
kavat aamulla 8.30, aikaisin 
on herättävä. Viimeiset pe-
lit päättyvät illalla 9.00 ai-
koihin. päivän mittaan kerki-
ää tapahtua monta asia, iloa 
ja vähän kai suruakin. Iiläi-
sillä talkoolaisilla noin 40 – 
50 henkilöllä riittää tekemis-
tä, uusia toimijoita toivotaan 
aina mukaan. 

Kysy lisää, tule mukaan 
unohtumattomaan nuorten 
suureen ja merkittävään ta-
pahtumaan. pesiskentälle 
kannattaa tulla käymään ja 
katsomaan nuorten otteita. 

leireillä on mukavaa. G-junnut Simon leirillä Jussilan Jennan ja Nousiaisen Juhan johdolla. Lallin Mika antaa viime hetken ohjeita E-pojille Tyrnävän leirillä.

Pesäpallo ei ole vain yksipuolista pesiharjoittelua.

PUUKAUPPAA JA METSÄPALVELUJA

METSÄ GROUP. 
METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

METSÄASIANTUNTIJASI 
IIN ALUEELLA:
Matti Heinonen 
Puh. 050 329 5744
matti.heinonen@metsagroup.com
Haminantie 4, 91100 Ii

Löydät meidät nyt 
myös Facebookista.

Tanjan

 k u v a s t i n
Tanja Varpenius

parTuri-kampaaja
(08) 4156 3882

kuVasTin@Luukku.com
www.TanjankuVasTin.Fi
VääränpoLku 13, 91100 ii

Iin päiväkoti Iitula on 21-paikkainen yksityinen päiväkoti. 
Iitula tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä 
varhaiskasvatuspalvelua lapsiperheille.

Kauppatie 8, 91100 Ii • 050 373 7774 
iitula@iitula.fi • www.iitula.fi

Maria Tolonen Maria Tolonen

Maria Tolonen
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F – pojat positiivisen ongelman edessä

Osaamista valmennukseen
F-poikien valmennustiimissä 
mukana oleva Kari paukkeri 
tuo vankkaa osaamista lasten 
ja nuorten valmennukseen. 
Kari on vahvasti jääkiekos-
sa mukana Haukiputaan ah-
mojen toiminnassa. tämän 
myötä hän on kouluttanut 
itseään erilaisilla valmenta-
jatutkinnoilla ja on parhail-
laan suorittamassa 1. tason 
valmentajan tutkintoa.  tut-
kinto ei ole laji sidonnainen. 
Metsägroupilla työskentele-
vä Kari on ollut Iin pesäpal-
lolle todella arvokas henki-
lö. Hän on ehtinyt valmentaa 
jo useaa eri joukkuetta Iissä. 
tietenkin motivaatio asiaan 
löytyy kotoa kolmesta pesis-
tä pelaavasta pojasta. 

Monipuolisen urheiluta-
ustan omaava Kari on itse-
kin ehtinyt olla monessa mu-
kana. Kovimmat saavutukset 
ovat jääkiekkouralla nuorten 

suomen mestaruus Kärppi-
en C-nuorten joukkueessa 
sekä kaksi metsätaitohiihdon 
suomen mestaruutta. Kari 
on pelannut useissa mies-
ten joukkueissa jääkiekkoa 
sekä kaukalopalloa, jossa oli 
myös nostamassa Utajärven 
Kuohun joukkuetta liigaan 
2000-luvulla. Myös hiihto ja 
juoksu sekä pesäpallo ovat 
kuuluneet lajivalikoimaan. 

Kari on tuonut talven ai-
kana harjoituksiin monipuo-
lisia harjoitteita, joita lapset 
ovat tykänneet kovasti teh-
dä. Kehitys on ollut silmiin 
pistävää. pääpaino on ollut 
koordinaatiota sekä kette-
ryyttä ja nopeutta edistävissä 
harjoitteissa. lajiharjoittei-
ta olemme lisänneet kevään 
edetessä. 

Juha Nousiainen

F- poikien joukkue koos-
tuu 2004 ja 2005 syntyneis-
tä ja joukkueessa pelaa myös 
muutamia 2006 syntyneitä 
pelimiehen alkuja. 

tällä hetkellä mukana 18 
pelaajaa ja olemmekin pie-
nen positiivisen ongelman 
edessä pelaajien runsauden 
suhteen.  parin viimeisen 
vuoden aikana lajin pariin 
on tullut todella mukavas-
ti harrastajia. näin pesiksen 
tulevaisuus näyttää hyväl-
tä Iissä.

tämä tietää haastetta 
myös seuralla ja vanhemmil-
le. seuran täytyy myös vas-
tata haasteeseen ja kehittää 
omaa toimintaa ja kouluttaa 

ammattitaitoisia valmentajia, 
jotta toiminta pysyy laaduk-
kaana. 

F-pojat pelaavat kahdel-
la joukkueella, joten kaikil-
le riittää pelimahdollisuuk-
sia ja uusiakin sopii mukaan. 
pelaamme pohjois-pohjan-
maan aluesarjaa ja osallis-
tumme tietenkin Iissä järjes-
tettävälle alueleirille. näin 
kesän aikana pelataan todel-
la paljon otteluja. 

Joukkue on harjoitellut 
koko talven kerran viikossa 
Valtarin koululla. Joukkueen 
harjoitusaktiivisuus on ollut 
todella hyvä ja moni pelaa-
ja on kehittynyt hurjasti tal-
ven aikana. päätavoitteena 

on oppia toimimaan ryhmäs-
sä ja siinä sivussa huolehti-
maan omista tavaroista. 

pelillisiä tavoitteita ei vie-
lä f-ikäisissä aseteta, pääasia 
on että kaikilla on mukavaa 
pelata ja toimia joukkueessa. 
toki lähdemme voittamaan 
jokaista ottelua ja luotamme 
siihen, että talven harjoitte-
lu on tuonut tulosta ja voim-
me odottaa menestystä ke-
sän kamppailuissa. 

Usealle pelaajalle pe-
sis on toinen urheiluharras-
tus, joukkueestamme löytyy 
painijoita ja jääkiekkoilijoi-
ta sekä salibandyn pelaajia. 
Mielestämme usean lajin 
harrastaminen on hyvä asia 

ja on tärkeää, että lapsi liik-
kuisi mahdollisimman mo-
nipuolisesti, eikä keskittyi-
si näin nuorena vain yhteen 
lajiin. 

Kesällä joukkueemme 
harjoittelee rantakestilän 
kentällä kaksi kertaa viikos-
sa. Harjoituksia vetää Kari 
paukkeri ja Juha nousiainen. 
apuvalmentajina toimivat 
tuomo sassi ja joka paikan 
höylä teuvo Kaleva. Jouk-
kueenjohtajana toimii Jussi 
Kuusiluoto ja rahastonhoita-
jana elina ahola. 

Juha Nousiainen

e-poikien tilanne on talven 
ja kevään aikana ollut vä-
hän epävarma, mutta ke-
säksi joukkue on saatu is-
kukuntoon. Kevättalvella 
valmentajaksi lupautui Jere 
smedlund, joka nuoresta iäs-
tään huolimatta on jo koke-
nut palloilija. 

Vielä keväällä pelaajati-
lanne oli hiukan haastava, 
mutta yhdessä päätettiin pe-
lata aluesarjaa. Vanhemmat 
toteuttivat pelaajakyselyn ja 
kolmessa viikossa joukku-
een pelaajamäärä tuplaan-
tui. Mukaan saatiin uusia 
pesäpallosta kiinnostuneita 
poikia, pari poikaa Yli-Iistä 
ja muutama pari kuukautta 
taukoa pitänyt päätti palata 
lajin pariin. 

e-pojat ovatkin luonnol-
lisesti innolla lähdössä mu-
kaan myös Iin alueleiril-
lä. leiriä, leiri- ja sarjapelejä 
sekä kovaa kehitystä lähde-
tään hakemaan kesän koitok-
sista. 

Joukkueen vahvuudessa 
on ilahduttavasti tällä het-

E- pojat joukkue kokoon keväällä

Kuvassa ylhäällä vasem-
malta: Jere Smedlund, Voit-
to Kärkkäinen, Niku Kaisto, 
Tuukka Kyllönen, Lasse Kar-
humaa, Marcus Mäkipaaso. 
Alhaalla vasemmalta: Vee-
ti Haataja, Tuomas Paukkeri, 
Aaro Ahola, Tomas Jääskelä, 
Markus Kantola, Jussi Jaa-
ra. Kuvasta puuttuvat: Eetu 
Mertala, Kalle Rasvala, Pert-
tu Lahdenperä, Urho Heikki-
nen, Atte Mertala

kellä jo 16 pelaajaa. Valmen-
nuksesta ja pelinjohdosta 
vastaa Jere smedlund. Jouk-
kueenjohto on osaavassa 
naiskomennossa joukkueen-
johtajana toimii elina aho-
la, rahastonhoitajana Heidi 
takalo.  

talvi ja kevät oli joukku-
eella hiukan haastava, mutta 
nyt nuoret pojat ovat hyvillä 
mielin ja innokkaana lähdös-
sä kesän koitoksiin. Jere, eli-
na ja Heidi toivovat mukaan 
uusia ja vanhoja pelaajia sekä 
pelaajien vanhempia tukitoi-
mintaan. 

F-pojat valmiina kesän 2014  koitoksiin.

Kari Paukke-
ri tuo vankkaa 
osaamista las-
ten ja nuorten 

valmennuk-
seen.

Tero Ahola

Juha Nousiainen
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c ja d pojat   talviharjoitusten yhteiskuvassa.

Iin Urheilijoitten  C ja D -pojat

mukaan pääsee ottamalla yhteyttä joukkueen johtajaan Tiina okkoseen, 
p. 040 8431018  (klo 16 jälk), tiianni.okkonen@gmail.com

yhteystiedot löytyvät myös iiU:n sivuilta: 
http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/pesapallo/juniorijoukkueet/d-pojat/

syksystä saakka joukko in-
nokkaita 12-16-vuotiaita poi-
kia on treenannut tulevaa pe-
siskesää varten toni Veijolan 
ja Iivo Karin johdolla. suurin 
osa pojista pelasi Iin Urhei-
lijoissa jo viime kesänä. Yli-
Iistä saimme mukavaa  vah-
vistusta joukkoomme neljän 
pojan verran. 

d- ja C-poikien joukkueet 
ovat treenanneet yhteisissä 
harjoituksissa koko syksyn 
ja talven. Harjoituksia on ol-
lut kolme kerta viikossa. Val-
mentajat toni ja Iivo ovat 

laittaneet pojat tosissaan töi-
hin. treeneissä on paran-
nettu lihaskuntoa, nopeutta, 
ketteryyttä ja tietenkin myös 
harjoiteltu pesistaitojakin.  

Valtarin koululle saa-
tiin lyöntiharjoittelua var-
ten lyöntiverkkokin, joten 
tänä kesänä pitäisi poikien 
osua palloon. säännöllisen 
ja haastavan treenauksen tu-
loksena joukkueet ovat hy-
vässä iskussa kautta varten. 
Odotettavissa on siis katso-
jien iloksi tiukkoja otteluita 
läpi kesän.

tulevana kesänä pojat 
pelaavat kahtena joukkuee-
na aluesarjaa. d-poikien pe-
lit käynnistyvät toukokuus-
sa, C-poikien heinäkuussa. 
d- poikien kesän ohjelmas-
sa on myös pelien ja kehi-
tyksen kannalta tärkeä pesis-
leiri, joka järjestetään 9.-12.6 
Oulunsalossa.

d-pojissa pelaavat: tuo-
mas Bergman, Konsta Hei-
nikoski, Matias Jaakola, Jere 
Ylisiurua, niko niittyvuo-
pio, Matias Kynkäänniemi, 
eetu päkkilä, Joel Hassinen, 

taneli Okkonen, Valtteri to-
lonen,  Markus paukkeri, 
Jouni Kaakinen.

C-pojissa pelaavat: aleksi 
päkkilä, Juho Veijola, teemu 
soini, Juuso tolonen, Joni 
Koivuranta ja Juhani paaso, 
lisäksi d pojat saavat hyvää 
ja kehittävää pelikokemusta 
C-poikienkin peleissä.  

Uusia pelaajia mahtuu 
aina mukaan joukkoon jopa 
kesken pelikauden. tule mu-
kaan mukavaan joukkuee-
seen viettämään ikimuistois-
ta pesiskesää! 

tekevät tosissaan töitä
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• Iijoen vesisähköä 
• Raasakan voimalasta
• Paikallisesti tuotettua
• 100%:sti uusiutuvaa energiaa
• Alkuperätakuulla
• Tulee vaikkei tuulekaan

IILÄINEN
EDULLISTA JA PUHDASTA

ENERGIAA VEDESTÄ
EDULLISTA JA PUHDASTA

ENERGIAA VEDESTÄ

Tilaa p. (08) 8180 220Tilaa p. (08) 8180 220

Paloasemantie 13, 91100 Ii
www.iinenergia.fi

Jätä
hyöty koti-
kuntaan!

VESISÄHKÖ

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 293, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

Haminantie 8, 91100 Ii 
Puh. 08 8173360
Ma-Pe 9.00-17.00 

La 9.00-13.00

Iin Kemikalio
tekstiili ja 

luontaistuote

Risto Mustonen 
040 963 1269

Tasoite- ja 
maalausalan 

palvelut

www.oulunmaalaus.fi
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F-tytöt 21.5. valmiina haus-
kaan  kauteen 2014.

F-tytöille kesäavausvoitto Liposta
Kesällä 2014 F-tytöissä pelaa 
14 innokasta pelaajaa. Jouk-
kueen runko koostuu vii-
me vuoden G-tytöistä, jotka 
ovat saaneet uusia joukkue-
tovereita mukaan. talvi hei-
teltiin palloa Valtarin koulun 
salissa. pesiskentälle päästiin 
tänä vuonna ennätysaikaisin 
jo huhtikuun alusta. Harjoi-
tuskauteen on sisältynyt niin 
onnistumisia, kuin kipeitä 
kiinniottoja. Mutta mustel-
mat unohtuivat viimeistään 
Hoplopissa.  Huikeaa edisty-
mistä tapahtuu!

tytöillä on tällä kaudella 
pelattavana 14 sarjapeliä. al-
kukausi alkoi onnistuneesti. 
tytöt ottivat tiukassa ensim-

mäinen pelissä riemukkaan 
voiton Oulun liposta. pait-
si sarjapelejä tytöt odotta-
vat innolla keäkuussa Iissä 
pidettävää e- ja F-nuorten 
alueleiriä, jonne tietenkin 
osallistumme. 

tyttöjen valmentajina ja 
pelinjohtajina toimivat tasa-
vertaisina isosiskoina Jen-
na Jussila ja saara Hekkala. 
Molemmalla nuorella pelaa 
joukkueessa oma sisko, saa-
ralla kaksi. Joukkueen kan-
tavina vanhempina toimii 
Joukkueenjohtajana Maria 
tumelius ja rahastonhoitaja-
na Maire petäjäniemi. 

Unohtaa ei tietenkään 
sovi taustalla toimivia ak-
tiivisia vanhempia. Van-
hempien monet tukitoimet 
mahdollistavat tyttöjen ta-
voitteekkaan kauden. Voitto-
jakin odotellaan! 

Saara Hekkala

D- tytöillä kokeneita ja uusia pelaajia

Kuvassa d-tyttöjä, takarivissä vasemmalta: Jaana Oravainen, Anna Lappalainen, Iida 
Koskela, Tiia Tieksola, Noora Karling, Jonna Juusola ja Antti-Pekka Koskela . Eturivissä 
vasemmalta: Jessica Jussila, Veera Kaveri, Jenna Pyörälä, Jenna Sorvoja, Riikka Tiekso-
la ja Nea Tiiro.

Iin pesäpallolla on syytä iloon!

d-tyttöjen joukkue on kau-
della 2014 pelaa ihanan kir-
java joukko monen ikäisiä 
tyttöjä, 1999-2002 syntynei-
tä. Osa tytöistä on ollut jo 
monta vuotta pesäpallohar-
rastuksen parissa ja osalla on 
takana vasta ensimmäinen 

treenitalvi. tytöt jaksavat sil-
ti puhaltaa yhteen hiileen ja 
odottavat innolla lämmintä 
kesää ja pelejä. Valmentaja-
na toimiva antti-pekka Kos-
kela on luotsannut pesäpal-
loa pelaavia nuoria jo monia 
vuosia. 

d- tytöt saivat unohtumatonta lisäoppia kauteen  2014. Tyt-
töjen kuvan ottanut Tanja Vehniäinen on Superpesiksen mo-
ninkertainen lyöntikuningatar, joka viime kesänä pelasi La-
puan Virkiässä.  Vehniäinen kävi pitämässä  harjoitukset, 
kertoi ja näytti d-tytöille vinkkejä tulevaa kesää varten. Mo-
nipuolisissa harjoituksissa treenattiin lämmittelyistä lyön-
teihin ja kiinniottoihin. Treenien jälkeen keskusteltiin vielä 
muista tärkeistä asioista, kuten levon tärkeydestä, ruokava-
liosta ja joukkuehengestä.

Tanja Vehniäinen

JOUKKUEEN HARJOITUSAJAT: 
Tiistaisin klo: 18.15-19.45 pesäpallokentällä
Torstaisin klo: 17-18.30 pesäpallokentällä

YHTEYSTIEdOT:
valmentaja Antti-Pekka Koskela p. 040 525 5398 
antti-pekka.koskela@oulunokt.fi

Joukkueenjohtaja 
Jaana Oravainen p. 050 501 2758 
jaana.oravainen@pp.inet.fi

koTiPeliT keSällä 2014: 
edustusjoukkue
mieSTeN SUomiSarJa
la 17.5 ii-kempele 2-0 (10-7, 11-3)
ke 28.5. ii-kiiminki 0-2 (0-5, 1-3)
Su 8.6. ii-Sotkamo klo 14
Pe 13.6.  ii-oulu 18.00  
Su 6.7. ii-ylivieska 13.00  
ke 16.7. ii-rovaniemi 18.00  
la 26.7. ii-muhos 15.00   
la 16.8. ii-Pattijoki 13.00  

Yli-iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien

Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
Alpo 0400 194 032

Asematie 266, 91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi
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 KESäKUU 2014
9.-11.6. Kesä käsillä -käsityöleiri 
10.6. Opastettu kierros Iin koti-seutumuseoon klo 18 
14.6. Iin Lohimarkkinat. 
 Lohitanssit Iin työväentalolla klo 20 alk.
14.6.-17.8. ART Ii Biennaali 
14.6. ART Ii Biennaalin avajaiset klo 15-17, 
 Iin Ympäristötaidepuisto
16.6. Bingo. Kuivaniemen NS. klo 18 
18.6. Opastettu kierros Iin kotiseutumuseoon klo 13
25.6. Art Ii Biennaalin yleisökierros klo 17, 
 lähtöpaikka Taidekeskus Kulttuurikauppila
28.6. Kuvista kukiksi-taidetyöpaja lapsille klo 10-13
30.6. Bingo. Kuivaniemen NS. klo 18 

 HEINäKUU 2014
1.7. Tinakuoret murtuu –näytelmä klo 19
2.7. Yhteislauluilta Iin Laulu- pelimannien johdolla klo 18
3.7. Yhteislauluilta Kuivaniemen kotiseutumuseolla klo 18
3.7. Tinakuoret murtuu –näytelmä klo 19
4.7. Art Ii Biennaalin yleisökierros klo 13, 
 lähtöpaikka Taidekeskus Kulttuurikauppila 
5.7. Iin Tukkilaiskisat – Kuningasjätkä 
5.7. Vatunkipäivät klo 11-15. 
 Lisätietoa: Pirjo Vähäjylkkä p. 044 090 6095
6.7. Koko perheen museopäivä klo 1. 
6.7. Iin kotiseutujuhla klo 12-14 
6.7. Huilinki Jazz klo 17-22
12.7. Koko kaupungin henkilö V. –näytelmä klo 16 , Huilinki
14.7. Bingo. Kuivaniemen NS. klo 18 
15.7. Yhteislauluilta Kuivaniemen kotiseutumuseolla klo 18
16.7. Art Ii Biennaalin yleisökierros klo 13, 
 lähtöpaikka Taidekeskus Kulttuurikauppila
16.7. Yhteislauluilta Iin Laulupelimannien johdolla klo 18 
17.7. Kuin telkkä pöntössä -näytelmä  klo 19, 
 Kuivaniemen NS 
18.7. Kuin telkkä pöntössä -näytelmä  klo 16,
 Kuivaniemen NS
19.7. Move Maraton klo 11-18 Kisatien urheilukenttä, Ii 
19.-20.7. Kuivaniemen Pitäjämarkkinat 
20.7. Kuin telkkä pöntössä -näytelmä  klo 14,
 Kuivaniemen NS
26.7. Salaisuus -ympäristötaide- työpaja lapsille klo 10-13 
26.7. Kuin Telkkä Pöntössä –näytelmä klo 16, Huilinki
27.7. Kuin Telkkä Pöntössä –näytelmä klo 16 , Huilinki
28.7. Bingo. Kuivaniemen NS.  klo 18
29.7. Yhteislauluilta Kuivaniemen kotiseutumuseolla klo 18 

 ELOKUU 2014
2.8. Salaisuus –ympäristötaide -työpaja lapsille  klo 10-13
2.8. Piippurock klo 12-02
2.8. Art Ii Biennaalin yleisökierros klo 14, 
 lähtöpaikka Taidekeskus Kulttuurikauppila
3.8. Puistokonsertti klo 14
3.8. Vatungin Laituripilkit klo 11-15 
 Lisätietoa: Pirjo Vähäjylkkä p. 044 090 6095.
7.8. Pohjois-Pohjanmaan Sisulisä pm-ottelut klo 18-20.
10.8. Kuivaniemen kotiseutujuhla.
10.8. Bingo. Kuivaniemen NS. klo 18.

16.8. Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten 30-v. 
 juhlakesäkisat ja Special Olympics-kesäkisat 
 Iin Keskusurheilukentällä klo 11-15
23.8. Opastettu kierros Iin kotiseutumuseoon klo 13. 
25.8. Bingo. Kuivaniemen NS. klo 18.

 SYYSKUU 2014
6.9. Onkikilpailut  klo 10-13, 
 paikka Vihkosaari Illinsaaren uimaranta
6.-7.9. Iin Wanhan Haminan markkinat 
 Lisätiedot: Kari Kiuttu p. 050 5143116
13.9. Kuivaniemen Elo- ja Kala¬markkinat klo 10-15. 
 Kuivaniemen NS. 
 Lisätiedot: Raimo Ikonen p. 044 209 4496
20.9. Kairankulkijat Iin työväen-talolla 
 Lisätiedot: Kari Kiuttu p. 050 5143116
 
Tapahtumatiedot on kerätty www.visitii.fi -sivulta

TAPAHTUMAKALENTERI
IIN TAPAHTUMIA 

herva ky
maanrakennus

Närränharjuntie 228, 95160 oijärvi

            • Maa-ainestoimitus
           -murskeet
          -valumurskeet 0-16 mm
         -valusorat seulottu 0-8
        -hiekat
       -sorat
     •Kaivinkonetyöt
   -pyöräalustainen
  -tela-alustainen
•LavettikuljetuksetJouko 0400 290 848

AA, VT Markku Koskela 040 529 7697
AA, VT Matti Tolonen 0400 536 355
AA Sampsa Teittinen 040 7300 388

ASIANAJOTOIMISTO
KOSKELA, TOLONEN & TEITTINEN OY

Ii Haminantie 14, puh. 817 6355
Oulu Uusikatu 35, puh. 882 1820

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 II

P. 044 025 5687

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTO

TUIKKANEN
Laksontie 23, 91100 Ii,  puh. 040 550 2839

martti.tuikkanen@hotmail.com

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

Kuljetusliike
Backman Ky

Pentintie 12, 91100 Ii
puh. 0400 387 682

HH-Yrityspalvelu
TILITOIMISTOPaLveLuT

• taloyhtiöille vuosikirjanpidot 
• palkanlaskenta 
• muut toimistopalvelut

Puh. 040 771 1898
heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi 

www.hh-yrityspalvelu.fi

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

Laurintie 2, 91100 Ii
Puh. 045 1476600
Aukioloajat: ma-pe 9:00-18:00, la 9:00-14:00

IIN aPTeeKKI

Kirkkokuja 3 A 3, 91200 Yli- Ii
Puh. 045 1484100
Aukioloajat: ma-pe 9:00-16:30
Heinäkussa klo 9:00-16:00

YLI-IIN SIvuaPTeeKKI

www.iinapteekki.fi

Haminantie 2, Ii
P. 8173 835, 040 777 8365

ÖLJYT JA
RASVAT

Jäppiseltä!

- kunnallistekninen suunnittelu - maastomallimittaukset
- maalabra palvelut - jätevesisunnitelmat
- rakentajan karttapalvelu - kiinteistörajojen selvittely
- pohjatutkimukset - perustamistapaesitykset
- korkeus mittaukset - asemapiirrokset
- maa-ainesten ottamissuunnittelu - kaupanvahvistajan palvelut

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY
www.pmpoy.com

os. Leipojantie 4,  91100 Ii 
p. 0400 380688, 0400-287483

Suoritamme myös talojen 
remontoinnit ja vesikattotyöt

TIIRON RAUDOITUSPALVELU OY

puh. 040 5832130
matti.tiiro@pp.inet.fi

tuula mertala, fysioterapeutti   
040 5546681

www.visitii.fi
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KOtiMaisen rengasliiKKeen kautta!
aMMattilaiset asialla vuOdesta 1974

4.-5.7.2014 
TERVETULOA KOKO PERHEELLÄ 

Liput 
12€ 

Pe 4.7.2014 Raasakkakoski 
Klo 18-20 Ohijuoksutukset ja harjoitukset 
Puffetista kahvia ja makkaraa sekä virvokkeita. 
Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s.  
Koskenlaskun harjoitukset. Lisätietoa Eero p. 0400 281 524. 

la 5.7.2014 Raasakkakoski 
klo 14.00 Kisojen avaus 
klo 14.10 Kirkkovenesoutu.  
Pipelife vastaan Urheilijat/kunnan yhteisjoukkue 
klo 14.30 Halavatun papat essiintyy 1. kerran ja aina väliajoilla :) 
klo 15.00 Ohijuoksutukset  
Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s 
klo 15.00 Sauvonnan kilpailu 
klo 14-16.30 Lapsille ohjelmaa ja tekemistä.  
Oulun Tähtisirkus ja Los Karvakuonos 
klo 16.30 Koskenlaskun kilpailu 
klo 17.30 Rullaus 
klo 18.00 Palkintojen jako  
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Ravintola, PipeLife, Ylirannan Ratsutilan 
rodeo, Kasvomaalausta, Käpylehmän tekoa, sekä vanhoja traktoreita. Tikanheit-
tokisat. Pääsylippu 12€ ja alle 18v ilmaiseksi.  

 

La 5.7.2014 Rantakestilä 
Klo 21.00 Tukkilaistanssit.  
Esiintyy  Tanssiyhtye Sway. Iin Urheilijoilla Puffetti ja  

Ravintola. Tanssilippu 10€. 

IIN METSÄTYÖ OY 
Iin Jätehuolto  
Paakkola Oy 

 

 PALVELULINJA IIKKA –BUSSI KULJETTAA  

 IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 5.7.2014 

 MATKA SISÄLTYY PÄÄSYLIPUN HINTAAN.  

  
REITTI: Iin tori—Paloasemantie — Asematie—    

             M
aalismaantie—Raasakantie  

             (K
yytiin pääse myös väliltä)  

 
 Iin torin lähtöajat: 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30 

 Paluuajat: 17, 17.30, 18, 18.30 

 Lisätietoa: Jukka p. 050 366 0111 

YHTEISTYÖSSÄ:                        www.kuningasjatka.fi 

Iin Tukkilaiskisat 

  

KUNINGASJÄTKÄ— Iin Tukkilaiskisat 

Tanssi-
lippu 
10€ 

Iin Energia Oy 


