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Palo-ovet
Liukuovet
Karmiovet
CE-merkityt
Kahvakuulatreenit
Rysällä ma klo 18-19.

www.findoor.fi
findoor@findoor.fi • p. 020 8384 530

Yli-iin Puu ja Turve

Koulutettu personal trainer/
ravintovalmentaja

Anu Suotula
044-5577677

www.anusuotula.net
anu.suotula@gmail.com

• Myytävät taimet
vihannekset ja marjat
• Puutarhaneuvonta ja
pihasuunnitelmat
• Istutuspalvelu

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266, 91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi
Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032

Kallion
Kotipuutarha
Mäkeläntie 51, 91100 Ii
puh. 0500 280 300
salme@kallionkotipuutarha.fi

www.kallionkotipuutarha.fi

Haminantie 8, 91100 Ii
Puh. 08 8173360
Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

1190
189
249
250
2900

Olvi Jaffa ja Jaffa light
0,95 l

Kiinteistönvälitys

Vanhan ajan laku
350 g
Fazer Jim
suffeli pätkis 5 kpl

EDULLISET IILÄISET

Sivulla 2
Seuran yleisiä
tiedotteita mm.
- Seuran johtokunta
- Nuorisodiscot
Talolla

VESISÄHKÖTUOTTEET

Sivulta 4 alkaen
Pesäpallo kuulumisia mm.
- Pesiskouluun
ehtii vielä
- Poimintoja miesten
ykkösjoukkueen
mietteistä
- Junioireita
Neste Iin
kuulumisia s. 10
Sivulta 10 alkaen
Hiihtojaoston asiaa
mm.
- Matias Tiiron
hiihtokuulumisia
- Puheenjohtajan
terveiset
-Hiihtoliitto palkitsi
Iin Urheilijat
Iin Lohimarkkinat ja
Kalaa Iistä
sivulta 12 alkaen

Iin Kemikalio
tekstiili ja
luontaistuote

Olvi III 12-pakki

Iin Urheilijat
valmistautuu
juhlavuoteen s. 2

Kuningasjätkä
Iin Tukkilaiskisat
takasvivu

Erikoistarjous
10 kg komposiitti
plo+kaasu

PVO-Vesivoiman kuva-arkistoa

Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

• Iijoen vesisähköä
• Raasakan voimalasta
• Paikallisesti tuotettua
• 100%:sti uusiutuvaa energiaa
• Alkuperätakuulla
• Tulee vaikkei tuulekaan
• Vain Iin kunnan alueen asiakkaille,
muKAAn luKIen KuIVAnIemI

Kysy lisää p. (08) 8180 220
Paloasemantie 13, 91100 Ii
www.iinenergia.fi

9900

voimassa 15.6.2015 saakka.

Polttoainekanisteri
10 l
Autoshampoo 1 l

790
190

Suomalainen. Paikallinen. Yrittäjä. Tarjoaa.
50 Muoviset pelikortit
Maxitupla 3Hankook
kpl

2
490
LÄHIRUOKAA
Voiteluaine Gulf pride
2 Kalasäilyke 350 g 50
omat 6
Kahvio
3000 2 t öljy
890 Talon
Lihasäilyke 400 g 850
perämoottoreihin 4 l
00
perinteinen
Autoshampoo 1 l
1 Talon oma50
hillomunkki+kahvi
Työkäsine kesätöihin
Jäähdytinneste 3 l 890 munkki
30
00 hillomunkki+
+ kahvi 3
pukinnahkakämmen
PARISTOT
10 paria
-15%
HANKOOK 30
kahvi 90 renkaat edullisesti!
Olvi III, 18-pack
Tarj. voimassa 30.6.2015 saakka. tölkki
Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835,20
040 777 8365
renkaat edullisesti!
49

Halva wanhan ajan
laku 350 g
elvis miniled-taskulamppu

pss

29

2
3

Tarjoukset voim. 17.10.2014 asti

Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Paavo Jäppinen Ky

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365

Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16
Haminantie 2 • Puh. (08)
8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Ilahduta
kesän
juhlijoita
kukkasin.
IIN KUKK AK AUPPA
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13

www.arvokovaoy.fi
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Iin Urheilijat valmistautuu juhlavuoteen

Urheilijat järjestää Ii Instituutin
tukemana Iin Lohimarkkinat 13.6.
Tässä lehdessä toteutammekin uutta
yhteistyötä, tiedotamme Urheilijat,
Lohimarkkinat ja Kalaa Iistä asiaa.

Iin Urheilijoilla on pitkät perinteet. 70 –
vuotta tulee täyteen kuluvana vuonna.
Kauteen on valmistauduttu ja valmistaudutaan työn merkeissä. Hiihtäjillä on
hyvä kausi takana. Hiihtoon saatiin viime
talvena mukava joukko uusia junioreita, josta osoituksena Suomen hiihtoliiton
seuraluokituspalkinto yhtenä toimintaansa parantaneiden seurojen joukossa. Toisaalta pitkäjänteinen työ on tuottamassa
tulosta myös huipulle.
Kesällä ehdoton ykköslaji Urheilijoilla
on pesäpallo. Eri-ikäisille nuorille pesiskouluikäisistä alkaen tarjoutuu mahdollisuus harrastukseen, jolla on Iissä pitkät
ja myös kunniakkaat perinteet. Tämänkin

Urheilijain toiminta perustuu talkootyöhön ja yhdessä tekemiseen. Sitä tehdään paljon ja innokkaasti. Meitä on
joukoissamme runsaasti, mutta uusia toivotaan ja etsitään. Tervetuloa mukaan!
Kiitokset kaikille Iin Urheilijoiden tukijoukoille, erityiskiitokset eri lajien ja joukkueiden sponsoreille sekä tässä lehdessämme mukana oleville. Tuetaan mekin
kaikkia paikallisen urheilun ystäviä!

kesän tulokset varmasti kertovat laajasta
ja monipuolisesti osaamisesta.
Urheilijoiden toimintaa tullaan uudistamaan monilla eri tavoilla tai nykytermein ilmaistuna päivittämään. Seuralle
tehdään yhteinen toimintamalli, nuorille
kehitetään valmentajapolkua, nettisivut
on uudistettu. Aktiivisuus sosiaalisessa
mediassa on tätä päivää, niin myös Urheilijoilla. Jatkuvasti pyritään myös parantamaan yhteistyötä paikallisten yritysten
ja tukijoukkojen kanssa. Unohtaa ei sovi
myöskään taloa ja sen hyväksi tehtävää
työtä. Tulevaisuuden yhtenä suurimpana haasteena on toimitalomme kunnostaminen. Ulkoaluetta on talkoiltu kuntoon,

sisäpuolikin on tarkoitus saada entistä
ehommaksi.
Vuosi on jo ollut ja tulee olemaan työntäyteinen. Kesällä järjestetään monia isojakin tapahtumia, joista yhdessä Iin Instituutin kanssa järjestettävät Tukkilaiskisat
ovat valtakunnallisestikin näkyvä ja eittämättä Iin merkittävin tapahtuma. Tukkilaiskisat ovat Iin historiaa ja perinteitä,
mutta uuttakin nähdään. Huutokauppakuru Aki Palsamäki tulee Helin ja Markun
kanssa tekemään kauppaa Raasakkakosken rannalle. Löytyykö Iistä kaupattavaksi esineitä, joita keisarikaan ei ole aiemmin nähnyt ja myynyt? Yhteyttä voi ottaa
Räinän Riittaan tarinan kanssa.

Urheilijain talo - Rysä
Urheilijain talo, useille tansseista tuttu RYSÄ, ostettiin
Iin Urheilijoille 1980-luvulla.
Tuolloin taloon tehtiin mittava remontti. Vuonna 2005
talo remontoitiin toistamiseen ja taloon saatiin mm. invaluiska. Taloa on kunnostettu pintaremontilla kerran
sen jälkeenkin. Parhaillaan
suunnitellaan kunnostuksia
erityisesti yläkerran tiloihin
uusia kunnostuksia.
Iso avara, korkea juhlatila soveltuu kaikenlaisiin tilaisuuksiin. Monet häät ja
juhlatilaisuudet on vietetty
Talolla vuosien aikana. Suuretkin juhlat onnistuvat. Neljän hengen pöytiä on noin 30
kpl. Keittiöstä löytyy mm.
astianpesukone, uuni, liesi,
jääkaappeja ym. sekä katta-

Seuran johtokunta 2015
Puheenjohtaja Antti-Pekka Koskela
antti-pekka.koskela@oulunokt.fi p. 040
5255398
Sihteeri Jari-Jukka Jokela
jari-jukka.jokela@ii.fi 050 3950463
Rahastonhoitaja Jaana Oravainen
jaana.oravainen@pp.inet.fi p. 050 5012758
Jäsenet
Pauli Tiiro
pauli.tiiro@suomi24.fi p. 045 1109012
Jussi Kurttila
jussi.kurttila@gmail.com p. 041 4699658
Tiina Okkonen
tiianni.okkonen@gmail.com p. 040 8431018
Asko Kari
asko.kari@pp.inet.fi p. 040 7012606
Väinö Klasila
vaino.klasila@ii.fi p. 0400 388305
Ville Tiiro

vat astiastot noin 200 hengelle. Aulassa sijaitsevat WC:t
ja naulakot. Yläkerrassa on
pieni keittiö ja kokoustilaa.
Esimerkiksi Lions Club Ii
kokoontuu säännöllisesti Talolla.
Talon vuokraus
Häät yms. juhlat
- 160 € / 1 vrk (juhlapäivä)
- 240 € / 2 vrk (juhlapäivä,
siivouspäivä, astioiden pesu)
- 300 € / 3 vrk (pe, la, su)
Disco, kirpputori, huutokauppa tms. 85 €
Yläkerran kokoustilat 45 €
Astiavuokra 50 e
Tiedustelut ja varaukset
Talonmies Jenna Jussila
puh. 0400 545449

Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Kysy lisää yhteyshenkilöiltämme!

Tunnetko Iin Urheilijoiden talon historiaa? Etenkin talon alkuvaiheen historiikki kiinnostaa! Jos tiedät tai
tunnet sellaisen, joka tietää, ota yhteyttä Tiina Okkoseen! tiianni.okkonen@gmail.com, p. 040-8431018

Uutta Iissä - Venetsialaiset koko perheelle la 29.8. Rantakestilässä
Uutta toimintaa ja tapahtumia kaivataan ja tarvitaan.
Venetsialaisia on ehkä pidetty pienemmässä mittakaavassa Iissäkin, mutta nyt
Iin Urheilijat aikovat laajentaa tapahtuman viettoa koko
perheelle. Mukana menossa
on ollut ja on tavalla sekä toisella Ii Instituutti.
Päivä ja paikka on lyöty
lukkoon. Pistetään siis muis-

tiin La 29.8 Iin Venetsialaiset,
paikkana Rantakestilä. Koko
ohjelma ei ole vielä aivan
kansissa, mutta tarjontaa tulee olemaan koko perheelle.
Lumivalakeissa huippusuosion saanut Roope- taikuri
tulee hauskuttamaan nuoria
ja vanhempia.
Ii on paistatellut laulukilpailu -otsikoissa. Nyt nuorille kyvyille tarjotaan omas-

Antti- Pekka Koskela
Iin Urheilijat
puheenjohtaja

ta takaa mahdollisuus, kun
tiettävästi Iin ensimmäinen
Nuori ääni kilpailu – aloittaa pitkän, luultavasti ansiokkaan toimintansa. Lasten
ilotulistus on hyvissä ajoin
ennen nukkumaanmenoa,
mutta vanhemmatkin saavat
katsoa mukana.
Rantakestilän lava on viime vuosina jäänyt vähemmälle käytölle. Mutta Venet-

sialaisiltalla pistetään jalalla
koreasti ainakin kahden yhtyeen voimin, Tervettä Tavaraa kvartetti ja WTFunkyhtye on jo varmistettu.
Tulikukka Show sekä vanhempien ilotulistus puolen
yön aikaan on ohjelmassa.
Senkin jälkeen jatketaan mukavissa merkeissä.

Lisätietoja, mahdollisia ohjelmaehdotuksia, tapahtumasta voi ottaa yhteyttä:
Jaana Oravainen 050 5012758 ja Tiina Karling 041 5026440

Nuorisodiscot Talolla
Yksi Urheilijoien toimintamuoto on pitkään ollut Nuorisolla järjestetyt NOLLARAJADISCOT. Tavoitteena ollut,
että discoja järjestään viisi kertaa vuodessa, kolme discoista on keväällä ja kaksi syksyllä. Kävijöitä pienten discossa aina mukavasti 100-150 kävijää. Nuorten discoissa
on ollut vähän vähemmän porukkaa.
Discot ovat nuorille erittäin edullisia
Alakouluikäiset disco on klo 17.30 - 20.00 Liput 3 €
Nuorten disco on klo 20.30 - 23.30 Liput 3 €
Discoissa siis NOLLARAJA!
Discot järjestää yhteistyössä Iin Urheilijat ja Ii-instituutin
Nuorisotoimi. Tehokaksikko Kalevan Oili ja Lappalaisen
Sonja ovat jättäneet discot vähemmälle. Jokisen Aino
on nyt hoitanut tätäkin leiviskää.
Yleisesti voi sanoa, että uusia vanhempia tarvittaisiin
tähänkin nuorten hyväksi tehtävään mielekkääseen
työhön.

Iin Urheilijat kiittää ilmoittajia ja kaikkia yhteistyökumppaneita!
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Iin Urheilijain seuralehti 1/2015 esittelee Iin Urheilijoiden toimintaa,
Urheilijain Talon toimintaa, kesän 2015 urheilutapahtumia ja Iin
Lohimarkkina -tapahtumaa.

Julkaisija: 	Iin Urheilijat Ry
Päätoimittaja: 	Risto Tolonen risto.tolonen@ii.fi
Toimituskunta:	Jussi Kurttila, Marko Jussila
Ilmoitusmyynti: Pesäpallojaosto
Ulkoasu ja taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Jakelu: 	Itella Oyj
Painomäärä:
4500 kpl
Levikki: 	Iin taloudet sekä Iin Urheilijoiden toimintojen yhteydessä
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EU-hankkeet vaihtuivat
kuntoon ja terveyteen

Anu Suotula tarjoaa monipuolisia liikuntamahdollisuuksia
ja hyvinvointia päätoimisena
yrittäjänä henkilökohtaisena
valmentajana sekä pienryhmävalmentajana.
Oulunkaaren EU-hankkeet
ovat tuttuja Anu Suotulalle.
Anu vaihtoi kuitenkin byrokraattisen hanketyön käytännönläheiseksi liikunnan
ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Anu tarjoaa nyt työkseen
monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ja hyvinvointia
päätoimisena yrittäjänä henkilökohtaisena valmentajana
eli personal trainerina sekä

pienryhmävalmentajana.
Henkilökohtaisessa valmennuksessa korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakaan nykytilanteen huomioiminen,
kuntotaso sekä kuinka paljon aikaa ja mahdollisuuksia
monipuolisen liikunnan harjoittamiseen hänellä on.
Yhteiset harjoitustapaamiset valmentajan kanssa
antavat pohjan omatoimiseen ja turvalliseen harjoitteluun. Tapaamiset järjestetään
Iissä Kunnostamon treenistudiolla. Ravintovalmennus
sekä mentaalivalmennustapaamiset kuuluvat olennaisena osana valmennuspaketteihin.
Ryhmävalmennuksessa
yhdistyvät henkilökohtaisen
valmennuksen ja ryhmäharjoittelun parhaat puolet. Valmentajan ohjeiden lisäksi saa
positiivista intoa ja painetta
vertaisharjoittelijoilta.

Kahvakuula-pihatreenit
Rysän pihalla maanantaisin
Kahvakuulaharjoittelu monipuolisuutensa ansiosta on
yksi Anun suosimista harjoittelumuodoista. Kahvakuula sopii kaikille. Talvella
ryhmäharjoituksia on pidetty Iissä Rysällä, joka sopii
tarkoitukseen erinomaisesti. Katto on korkealla ja happea riittää.
Keväällä on siirrytty ulos

Miesten suomensarja runkosarja
pelataan neljässä lohkossa
Runkosarjan Iin kotiottelut

La 16.5. Ii-Kannus 15.00
Su 5.7. Ii-Reisjärvi 15.00
La 23.5. Ii-Pattijoki 15.00
La 11.7. Ii-Sotkamo 15.00
Ke 27.5. Ii-Oulu 18.00
La 18.7. Ii-Veteli 15.00
Ke 10.6. Ii-Kempele 18.00
Ke 5.8. Ii-Rovaniemi 18.00
La 4.7. Ii-Muhos 15.00
Jatko-ottelut:
Lohkojen välierät: (1-4,2-3): la 8.8, su 9.8, ke 12.8 (tarvittaessa)
Lohkojen loppuottelut: la 15.8, su 16.8, ke 19.8 (tarvittaessa)
Lohkojen väliset nousukarsinnat: la 22.8, su 23.8, ke 26.8 (tarvittaessa)
Ykköspesiskarsinnat: la 29.8, su 30.8, ke 2.9 (tarvittaessa)

Sulkapallo on halpaa,
harrastaminen helppoa

Kahvakuulatreenit pidetään talvella sisätiloissa Rysällä ja kesäksi siirrytään pihalle.
pihatreenauksen
pariin.
Kahvakuula heiluu joka kelillä – treenit ovat avoimet
kaikille – myös ensikertalaisille. Ainoana vaatimuksena
on säänmukainen varustus
ja avoin mieli. Oma kahvakuula on hyvä ottaa mukaan
tuulettumaan, tosin muutama lainakuula löytyy Anul-

ta. Kahvakuulailut Rysän pihalla maanantaisin klo 18-19
(29.6.2015 asti).
Tervetuloa treenaamaan
ja valmennukseen!

Anu Suotula
Personal trainer/
kahvakuulaohjaaja

Kahvakuulailut Rysän pihalla maanantaisin klo 18-19 (29.6.2015 asti) - kertamaksu 7€. Tervetuloa!

Sulkapallo on hauska ja monipuolinen mailapeli, joka sopii
kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille. Laji on helppo aloittaa
sillä alussa tarvitset vain mailan, pallon ja pelikaverin.
Hiilikuitumaila painaa n. 85-95 gr ja aloittelijan pallona
muovinen on hyvä kestävyytensä vuoksi. Taitojen kehittymisen myötä voi siirtyä pelaamaan sulkaisella pallolla, joka
painaa vain 5 gr. Matalat sisäpelitossut takaavat turvallisen
pelin. Harrastaminen on edullista: aloittelija saa käyttökelpoisen mailan n. 30 eurolla ja muovinen pallo (n. 2,5 euroa)
kestää useita pelejä. Pelivaatetukseksi käy esim. shortsit tai
verkkarit ja t-paita.
Sulkapallo on erinomainen kuntoilulaji, johon yhdistyy
fyysisen puolen lisäksi myös sosiaalisuus. Sulkapallo on peli
jonka rasittavuuden voi säädellä itse. Peli on erinomaista
kuntoilua, painon pudotusta ja/tai hallintaa tai siitä saa tarvittaessa todellisen tehoharjoittelun. Huipputasolla sulkapallo on kuitenkin jo vaativa ja nopeatempoinen peli, joka vaatii
monipuolisia taitoja
Iissä sulkapalloa on pelattu usean vuosikymmen ajan.
Tule mukaamme huiskimaan palloa.
Kysy lisää! Jaoston pj Mika Mustonen p. 040 5432078,
muustone@gmail.com,
siht Anne Koskela p. 040 536 6302, anne.koskela@pp5.inet.fi

Urapolku joukkueenjohtajaksi ja seura-aktiiviksi
Tiina Okkonen kertoo omasta toiminnastaan Iin Urheilijoissa: Olen syntyjään
iiläinen, mutta pikku sivukylältä. Lapsuusaikana ei ollut
mahdollisuuksia joukkueurheiluun, eikä kylältä päässyt
pääkylällekään Iin Urheilijoihin harrastamaan. Kasvuympäristö oli enemmän yksilölajeihin ja hyötyliikuntaan
kannustava. Niinpä minusta tuli koiraharrastaja ja -kasvattaja.
Iin Urheilijoiden toimintaan tulin neljä vuotta sitten. Vanhin lapsistani halusi alkaa harrastaa pesäpalloa.
Aluksi rooli oli olla vanhempi ja kannustaja, mutta jo ensimmäisen kesän jälkeen
huomasin organisoivani uutta joukkuetta seuraavalle kesälle. Se kesä meni mukavasti vielä vanhemman ja
joukkueen yleismiehen roolissa, kunnes pari vuotta sitten pojan noustua D-ikäisiin
lupauduin joukkueenjohtajaksi ja tästä sai alkunsa täydellinen hurahtaminen pesäpalloon ja seuratoimintaan.
Lasten harrastaminen on
arkipäivää lähes joka per-

heessä. Valitettavan usein
harrastukseksi
tulkitaan
myös konsolipelit, jotka koukuttavat lapset sisätiloihin.
Raittiin ilman ja hyvän seuran aikaansaamat ilot jäävät
kokematta. Meidän onneksi on IiU, joka on kykenevä
tarjoamaan lapsille ja nuorille liikunnallista toimintaa
vuoden ympäri. Olen mukana toiminnassa, koska haluan varmistaa, että harrastusmahdollisuudet täällä paitsi
säilyvät, myös kehittyvät.
Viiden lapsen vuorotyötä
tekevänä äitinä osaan arvostaa sitä, että lapset pääsevät
itse harrastuksiinsa pyörällä
tai vaikka kävellen tarvittaessa. Tällä tavoin lapset oppivat vastuullisuutta huolehtiessaan itse harkkareissut. Ja
saahan sitä hyötyliikuntaakin samalla, kun polkaisee
Pohjois-Iistä pesäpallokentälle ja takaisin.
Tulevaisuuden haaveeni
olisi saada IiU:n toiminta lähelle alkuperäistä loistoaan.
IiU:n alkutaipaleella tarjolla on ollut useita lajeja telinevoimistelusta pesäpalloon.
Pienempi mittakaava riittää

minulle, mutta uusia lajeja
mielestäni tarvittaisiin mukaan tarjontaan. Toinen haaveeni on saada mukaan kaltaisiani keltanokkia, joilla on
sydämen paloa ja halua saada toimintaa kehitettyä entistä paremmaksi. Työtä ei
kannata pelätä, sen määrä ei
varmasti ketään vahingoita.
Tässä toiminnassa seura on
mitä mainiointa ja on mahtavaa katsoa kun saa hommat
rullaamaan. Kaikki jotka vähänkin pohtivat, että mitenkähän olisi...sanoista tekoihin ja tänne mukaan vaan!
Ja tietysti kaikki katsomaan kesän pelejä! Pelien
aikataulut löytyvät IiU:n sivuilta.

Tästä se meijjän tyttöjen peli
lähtee! F tytöt pelireissulla Muhoksella viime kesänä.
Kuva Maria Okkonen

Tiina Okkonen
aktiivi ja joukkueenjohtaja

”Tulevaisuuden
haaveeni olisi saada IiU:n toiminta
lähelle alkuperäistä
loistoaan.”

Nuoret oppivat ja kehittyvät pesiksen
parissa. Kuva Tiina Okkonen.
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Vokaalipitäjän ykköslaji
Pesäpallo on jo pitkään ollut iso osa iiläisyyttä. Pesistä voi hyvällä omatunnolla pitää edelleen paikkakunnan ykköslajina, vaikka näkyvyys ja aktiivisuus eivät
viime vuosina aivan takavuosien tasolla
ole olleetkaan. Yhdeksän joukkuetta, satakunta lisenssipelaajaa ja viitisenkymmentä pesiskoululaista kertovat pesäpallon
merkityksestä iiläisille.
Edellytykset vireälle ja toimivalle pesäpallotoiminnalle ovat Iissä hyvät. Kasvavassa kunnassa on paljon lapsia ja nuoria,
pesäpalloilulla on kunnassa pitkät perinteet ja olosuhteetkin ovat vähintään kelvolliset.

Iiläinen pesäpallo 2020
Alkaneeseen pesiskesään onkin lähdetty
Iissä toiveikkaina ja intoa puhkuen. Lajin pariin on saatu houkuteltua uusia toimijoita ja tämä on innostanut myös aikaisemmin mukana olleita paiskimaan
hommia entistä kovempaa. Pesisjaostossa
hahmoteltiin keväällä visiota iiläisestä pesäpallosta vuonna 2020. Kunnianhimoi-

PESIKSEN

Harjoitusvuorot
TEKONURMI
Maanantai:
PELIPÄIVÄ
Tiistai:
17.00-18.15: D- ja C-pojat
18.15-19.30: Miehet
19:30-20.45: Naiset
Keskiviikko:
18.15-19.30: E-pojat
19.30-20.45: Miehet (vara)
Torstai:
17.00-18.15: E-tytöt
18.15-19.30: Naiset
Perjantai:
17.00-18.15: E-pojat
18.15-19.30: Miehet
19.30-20.45: D- ja C-pojat
Lauantai:
PELIPÄIVÄ
Sunnuntai:
13.00-14.30: D- ja C-pojat
16.00-18.00: Miehet
18.00-19.30: E-pojat
19.30-21.00: Naiset
KESTILÄ
Maanantai:
18.00-19.30: G-juniorit
Tiistai:
17.00-18.30: F-tytöt
18.30-20.00: F-pojat
Keskiviikko:
Torstai:
PELIPÄIVÄ
Perjantai:
17.00-18.30: F-pojat
Lauantai:
Sunnuntai:
17.00: F-tytöt

sessa visiossa tavoitteiksi asetettiin mm.
ikäkausijoukkueiden saaminen kaikkiin
juniori-ikäluokkiin G-ikäisistä C-ikäisiin,
vähintään 50 pesiskoululaisen saaminen
mukaan vuosittain sekä edustusjoukkueiden profiilin nosto ja ottelutapahtumien kehittäminen yleisön saamiseksi katsomoihin. Tässä vaiheessa näyttää, että
ainakin pesiskoululaisten osalta tavoitteisiin päästään etuajassa jo tänä kesänä. Siitä on hyvä aloittaa ponnistelu kohti muiden tavoitteiden saavuttamista!

Päivitystä toimintatapoihin
Uutta henkeä on koetettu puhaltaa muun
muassa varainhankintaan. Tarkoituksena
on kehittää tukijatoimintaa kohti yhteistyökumppanuutta, jossa molemmat osapuolet hyötyvät aidosti tehdystä yhteistyöstä. Iin kokoisella paikkakunnalla on
tähän hyvät edellytykset ja yhteistyö on
alkanut lupaavasti jo esimerkiksi Nenosen Nesteen, Studio Salaman ja Nelosgrillin kanssa. Seuran on jatkossa tiivistettävä yhteistyötä yritysten lisäksi myös Iin

kunnan, muiden urheiluseurojen ja yhteisöjen kanssa.
Myös pesistoiminnan näkyvyyteen on
koetettu panostaa aikaisempaa enemmän.
Kun pesäpallo kilpailee muiden, koko
ajan lisääntyvien, harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksien kanssa, näkyvyys kouluissa, kylänraitilla ja sosiaalisessa mediassa on kaiken toiminnan elinehto.

Toimintaa yhä laajemmalle porukalle
Iin Urheilijat haluaa paitsi liikuttaa iiläislapsia ja -nuoria, myös aktivoida aikuisväestöä kansallispelin pariin. Rysän ja
Kestilän kentillä pelattavien kymmenien
sarjapelien lisäksi kentät täyttyvät kesän
aikana innokkaista pesiskoululaista ja
toivottavasti myös alueen firmojen joukkueista. Suunnitteilla on firmoille suunnattu, puulaakihenkinen sarja, joka järjestetään yhteistyössä Iin Urheilijoiden, Iin
kunnan vapaa-ajantoimen ja Nelosgrillin
kanssa. Toteutuessaan ”Firmapesis” toisi lajin pariin kymmenittäin uusia tai uusvanhoja pelureita.

Iiläisen pesäpallon noste näkyy myös
katsomoissa. Miesten edustusjoukkueen kauden avausottelua oli paikan päällä seuraamassa yli 150 katsojaa, mikä on
ehdottomasti suurin yleisömäärä vuosiin.
Tosin tämä ennätys rikkoontunee tänä
kesänä vielä useaan kertaan. Sekä miesten että naisten edustusjoukkueiden otteluohjelmat löydät Iin Urheilijoiden nettisivuilta. Tervetuloa seuraamaan otteluita
paikan päälle!

Mukaan toimintaan!
Kuten urheiluseuratoiminta muuallakin,
myös Iissä kaikki toiminta pyörii talkoovoimin. Vaikka uusia innokkaita toimijoita on saatu mukaan, monenlaista työtä
riittää. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan toimimaan iloiseen ja aktiiviseen porukkaan! Nähdään kentällä!

Jussi Kurttila, puheenjohtaja
Iin Urheilijat pesäpallojaosto

Iin Urheilijoiden Pesiskoulu - vielä ehdit!
Iin Urheilijat järjestää Pesiskoulua Pesiskentällä 6-14-vuotiaille lapsille ja nuorille kahteen eri
otteeseen!
Ensimmäinen Pesiskoulu on käynnistynyt
maanantaina 1.6. ja päättyy perjantaina 12.6.
Toinen järjestetään kesälomien päätteeksi 27.7.7.8.

Pesiskoulu on sekä tytöille että pojille. Tavoitteena on toimia lasten kesäisenä harrastepaikkana lähellä kotia ja saada monipuolista leikinomaisesti ja pelikeskeisesti. Pesiskoulu
tarjoaa kaikille lapsille mahdollisuuden pelaamiseen ja onnistumisen elämyksiin!
Pesiskoulun vetäjät ovat kaikki käyneet Poh-

Kahden viikon Pesiskoulun osallistumismaksu (40 €) sisältää:
• 20 tuntia koulutettujen ohjaajien vetämää monipuolista liikuntaa
• Vakuutuksen
• Pesiskoulu-paidan
• Pesiskoulupassin, joka oikeuttaa ilmaiseen sisäänpääsyyn
kaikkiin pesäpallon sarjaotteluihin Suomessa
• Nelosgrillin järjestämän ruokailun viimeisenä pesiskoulupäivänä
• Pesiskoulu-diplomin
Pesiskouluun ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen iinurheilijat@gmail.com. Laita
viestiin osallistujan nimi, osoite ja henkilötunnus (vakuutusta varten), t-paidan koko, sekä

Alla oleva ryhmäjako on alustava. Lopulliset ryhmät aikatauluineen tarkentuvat, kunhan ilmoittautuneiden määrät ovat tiedossa. Maksuohjeet
tulevat myöhemmin sähköpostissa.
1.6. - 12.6.
klo 10.00-12.00 04-06 syntyneet
klo 12.00-14.00 01-03 syntyneet
klo 14.00-16.00 07-09 syntyneet

huoltajan puhelinnumero. Jos haluat tulla kesken mukaan, niin ota yhteys Jussi Kurttila 041
4699658 tai tule kentälle kysymään
Oma räpylä kannattaa ottaa mukaan, mikä-

Naiset Maakuntasarjassa
Iin naiset jatkavat pesäpallon maakuntasarjassa. Joukkue tähtää tänä vuonna hyviin
peleihin ja hienoihin pelikokemuksiin. Tänä kesänä joukkueesta löytyy niin vankkaa
kokemusta kuin nuorten innostusta ja peliälyä.

Pelaajat kaudella 2015: Jenni Ojala (C), Elisa Alatalo, Tiina Karling, Jenna Jussila, Sanna Turtinen, Nina Ilola, Iida
Lappalainen, Anna Lappalainen, Noora Karling, Tiia Tieksola, Riikka Tieksola, Iida Koskela, Nea Tiiro ja Jasmin Jokela.

jois-Suomen Pesiksen ohjaajakoulutuksen. Pesiskoulussa on aina paikalla täysi-ikäinen vetäjä. Pesiskoulun vastuuvetäjänä toimii miesten
Ykkösjoukkueen monipuolisuusmies Jali-Matti
Kurkela ja Pesiskoulun rehtorina jaoston pj Jussi Kurttila.

Joukkueen luotsiksi on saatu
pitkän ja monipuolisen kokemuksen omaava pesäpalloilija Heikki Hese Tuomela. Joukkueen huoltojoukoissa hyörii
joukkueenjohtaja Jaana Oravainen, huoltajat Santeri Pieniniemi ja Hennamari Anttila.

Joukkueen harjoitus ajat pesäpallokentällä:
maanantaisin 19.30 - 21.00, torstaisin 18.15 - 19.30, sunnuntaisin klo 19.30 - 21.00
Lisätietoja voit kysellä:
Valmentaja: Heikki Tuomela p. 040-7695675, heikki.tuomela@onninen.com
Joukkueenjohtaja: Jaana Oravainen p. 050-5012758, jaana.oravainen@pp.inet.fi
Otteluruuhkien vuoksi peliaikoihin voi tulla muutoksia,
ajantasaiset pelitiedot löytää verkkosivuiltamme
http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/pesapallo/naisten-maakuntasarja/
Pesäpallonaiset ja –tytöt toivottavat kaikille hyvää pesäpallokesää

li sellaisen omistaa, mutta pesiskoululainen ei
tarvitse välttämättä omia varusteita – pallot,
mailat, ja räpylät löytyvät Pesiskoulusta.

!

Naisten joukku
e kutsuu sinut
mukaan katsom
aan ja jännittämään joukkuee
n kotipeleihin,
peleihin ilmaine
n sisäänpääsy ja paikalla on
monipuolinen
pesäpallokioski
. Tule mukaan
kannustamaan!
Naisten maakuntasarjan KOTIPELIT:
Maanantai 1.6.
IiU - Lippo jun. klo:18.00
Sunnuntai 14.6.
IiU - KeKi klo:12.00
Keskiviikko 15.7.
IiU - PattU klo:18.00
Maanantai 10.8.
IiU - Lipottaret klo: 18.00
Perjantai 28.8.
IiU - MuPS klo: tarkentuu myöh.
Maanantai 31.8.
IiU - OsVa klo 18.00
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Poimintoja Miesten Ykkösjoukkueen mietteistä

Kuvat Juho Tauriainen
Studio Salama

PELINJOHTAJA Janne
Paaso, vähän yli 30 v, pelinjohtaja, manageri. Käytössä
15 semmosta pelaajaa, joille voi tapahtua kaikennäköstä. Mikä eläin olisi: Chihuahua.
Vastustajia ärsyttänyt lukkarivelho on siirtynyt pelinjohtohommiin.

Samuli Paaso 27 Pelipaikka: random. Mikä eläin
olisi: kyykäärme. Monitoimimies, joka on parantanut
pelaamistaan kausi kaudelta.
Joukkuepelaaja, joka ei valita
roolistaan!

Pasi Leppäniemi 38, moniosaaja, sisäpelirooli: kotiuttaja, vaihtaja ja loistava kentälle menijä, Tavoitteet
kaudelle 2015? Päätavoitteena on lyödä yhdellä lyöntivuorolla neljä kertaa. Toissijainen on lyödä kunnari
sellaisella kentällä, jolla ei ole
vielä lyönyt.

Mikko Tiiro 23 kakkospolttaja, joukkueen kapteeni. Mikä eläin olisi: sonni.
Pystymailalyönnit lähtevät lujaa, kovaa ja tarkasti, hirmuinen heittokäsi. Taisteli viime
kauden pahan jalkavamman
kanssa, oli silti joukkueen
parhaimmistoa. Nyt Nuuse
on kunnossa!

Iivo Kari, 23 Pelipaikka: kaikki käy Lempiruoka
ja -juoma: kalakeitto ja maito. Joukkueen lyöjäjokeri. On
lyönyt yli juoksu/peli keskiarvolla! Itse uskoo, muutkin
uskovat Iivo on vastustajien
painajainen tänä kesänä.

Jussi Nenonen 36 Koppari, sisäpelirooli: saranapelaaja. Tavoitteet kaudelle
2015: voittaa Laurilan Niko
kärkkäreissä. Miksi Pesis?
Joukkueurheilu on parasta
mitä voi tehdä housut jalassa.
Pesäpallokenttien Mr. Nice
Guy, syöksykoppien isä!

Olli Tiiro 22 koppari, sisäpelirooli: vaihtaja/kotiuttaja
(toim. huom. – ei aina näytä
itsekään tietävän, minne lyö –
vastustajan kauhu). Tavoitteet
kaudelle 2015? Ratkoa pelejä. Miksi Pesis? Kutsumuslaji! Mikä eläin olisit: koala.
Kadehdittava heittokäsi, monipuolisuudessa löytyy.

Jukka-Pekka Paloniemi
26 Lukkarista koppariin
käy Sisäpelirooli: Etenijä/vaihtaja. Miksi Pesis? Ei ole kesällä muutakaan tekemistä. Tuli,
näki ja voitti, nimittäin joukkueen sisäisen kunnaritilaston viime kesänä!

Matti Päkkilä 27 sisä- ja
ulkopelirooli jokapaikanhöylä! Miksi Pesis? Kaikki
muutkin kaverit pelas Yli-Iissä. Hyvä lyömään, hyvä heittämään, hyvä räpylässä. Tulevaisuuden runkopelaaja.

Jali-Matti Kurkela 20, etenijä
kotiuttaja, vahti/
polttaja. Tavoitteet kaudelle
2015? Parempi kuin edelliskausi. Miksi Pesis? Virhearvio
puntaroitaessa jääkiekon ja
pesäpallon välillä. Tutkalyöntituloset kuulemma kovempia
kuin ykköspesiksen tykeillä?

Jukka Viitala 20, etenijä
ulkopelissä jokapaikanhöylä! Miksi Pesis? Kun sen
oli aloittanut, niin ei malttanut enää lopettaa. Tuo joukkueeseen nopeutta ja ryöhkeyttä. Konepelti ei nouse
enää pystyyn kakkos-kolmosvälilllä.

Niko Laurila noin 30, etukenttä, etenijä/vaihtaja/
kotiuttaja. Miksi Pesis? Ei
annettu lapsena muuta vaihtoehtoa. Todellinen seuraikoni ja uskollinen sotaratsu.
Hoitaa tilanteen kuin tilanteen.

Erkka Juntunen, 19. Pelipaikka: 2-vahti. Miksi Pesis? Monipuolinen hieno laji.
Liian laiska jääkiekkoon, ne
kesätreenit! Mikä eläin olisi:
kebab-eläin. Uusi tulokas lyö
uskomattomalla varmuudella
kumuraa väliin.

Saku Alatalo, 19. Ulkopelipaikka: siellä mihin käsketään. Sisäpelirooli: tekee
mitä haluaa. Miksi Pesis? Monipuolinen laji ja voi pelata
joukkueena. Kova suustaan,
mutta pelisuoritusten perusteella kestää ollakin.

Tarkemmat esittelyt löydät Iin Urheilijain kotisivuilta
pesäpallon edustusjoukkueen sivuilta
http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/pesapallo/

Joonas Jussila, 22 Lukkari,
etenijä/vaihtaja. Tavoitteet
kaudelle 2015? Oppia uutta
ja kehittyä pelaajana, onnistua lautasen ääressä. Nyt moneen vuoteen Iissä on Notkea Lukkari, joka hakee myös
pienet vaihtolyönnit!

Veli-Hannu Pesämaa 29,
synnynnäinen 2-vahti, kun
tarvitaan, muutkin paikat käy,
vaihtaja/kotiuttaja Tavoitteet
kaudelle 2015? Nautiskella
pelaamisesta. Mikä eläin olisi: Gaselli. Täysiiläistynyt PattU kasvatti yksi Iin pelin tärkeimmistä kulmakivistä.

Jarmo Kurkela, huoltaja. Tärkeää, jopa tärkeintä
osaa joukkueessa ovat tukija huoltojoukot

Lassi Tiiro, taustatiimin
johtotehtävät.

YKKÖSJOUKKUEEN TÄRKEIMMÄT
TUKIJOUKOT.

Kuva Juho Tauriainen Studio Salama

Naisten pesäpallojoukkue
Iin Urheilijat

Iin ykkösjoukkueen yhteistyökumppanit
Iin Kunta
Neste Juhani nenonen
LVI Kantola
Oulun Lämpö ja Vesi
Kuljetus Jonne Rajala
Maansiirto Jari Päkkilä

Oulun Energia
Iin K-Market
Iin Metsätyö Oy
Jätehuolto Paakkola
Iin Taxi
Metsäliitto

OT-Kumi
Kova Oy
Maanrakennus Jussila
Joku Paikallinen Pubi Ii
Iin Shell
Iin fysio

Firmapesis suunnitteilla
Paikallinen yrittäjä haastaa yrityksiä,
yhteisöjä ja porukoita edistämään liikuntaa, yhteistyötä, keskinäistä tutustumista, hauskanpitoa. Samalla haaste on kerätä varoja nuorisotoimintaan.
Sääntöjä kehitellään. Yksi on, että
lisenssipelaajat voi ja osallistua. Liian
vauhdikkaita ja vaarallisia tilanteita
ei saa sattua. Toki vanhoja pelaajiakin
voidaan sallia. Yrittäjä ja pj Matlock
on ollut aktiivi. Lyö ehkä liian kovvaaa, jos sattuu sattumaan. Pistetäänkö lyömään vasemmalta. Vasuri Juice
voisi osallistua, mutta pittää lyyä oikialta eikä sieltäkään liian lujjaa. Juosta saa niin kovvaa kuin vielä pystyy
ja niin pitkään kuin jaksaa. Kultakäsi
Artsille voidaan muokata oma sääntö: pittää heittää alakautta. Ei siksi että
heittää liian kovvaa, vaan, ettei heitä
mihin sattuu kuten ennen vanahaan.
Harheittoja ei ehkä jakseta hakea.
Peli pelataan sovelta 80-luvun
opein. Yhtenä ajatuksena voi olla kehitellä jopa sopupeliliikaa, jolloin firmapesis ei olisi liian vakavaa. Voiko
sopupeliliika kerätä valtakunnallista ja kansainvälistä huomiota? Saisiko lahjomalla ostaa vastapuolen pelaajan? Tai kesken peliin joku voidaan
pistää myyntiin, tätä ei voi tehdä edes

NHL:ssä. Rahat ei mene koskaan pelaajille, kuten ennen, vaan nuorten hyväksi.
Peliin kuuluu ehdottomasti epäurheilijamaisuudesta rankaisemininen.
Jos purnaa tuomiosta, herjaa vähäkin
tuomaria, huutelee hävyttömyyksiä
omille tai vastapuolelle, niin sakkoa
euro, kaksi, enemmänkin jos maksaa.
Tuomarit, nuoret pelaajat saavat olla
tästä tarkkoja. Ehkä joukkue saa ostaa
kokonaisen nuorisojoukkueen kannattajajoukoksi. Ei voi auttaa pelaamalla, mutta laittomia ja oman joukkueen
harhaheittoja saa palauttaa. Esillä on
ollut myös todellinen jokerimahdollisuus: voidaan ottaa jopa kaksi/kolme
nuorta juoksemaan kotiin. Kaksi/kolme juoksua/paloa kerralla.
Millaiseksi firmapesis – tai sopupeliliika muotoutuu, tätä voi itse kukin miettiä ja ilmoittaa Kurttilan Jussille tai Nelosgrillille. Tavoitteena on
uudenlainen, ei liian vakava kaikille
mahdollinen liikuntamuoto, jossa yhdistyvät kuntoilulliset hyödyt ja huvit, samalla kerätään varoja nuorisotoiminnan edistämiseen. Peliaikaa on
jo varattu.
Miten Firmapesis ja Liika saadaan
vauhtiin?
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Puheenjohtaja:
Jussi Kurttila,
puh. 041 4699658
jussi.kurttila@gmail.com
Varapuheenjohtaja:
Jari-Jukka Jokela,
puh. 050 3950463
Sihteeri:
Anri Stenius-Veijola
Rahastonhoitaja:
Pentti Törmänen,
puh. 040 5843145
pentti.tormanen@elisanet.fi
Tiedotus / Seuran lehti:
Risto Tolonen,
puh. 0400 434798
kala(at)ii.fi
Pesisäidit / discot:
Aino Jokinen,
puh. 050 3950347
ainojokinen1(at)gmail.com
Tuomarivastaava:
Elisa Alatalo
Muut jäsenet:
Jaana Oravainen
Jenna Jussila
Asko Kari
Tiina Okkonen
Kari Paukkeri
Jussi Kuusiluoto
Petri Ronkainen

Nuorimmat eli Gjunnut aloittelevat
G-juniorit ovat Iin pesiksen
aloitteleva
pesäpallojoukkue. Joukkueessa leikin ja
hauskanpidon keinoin opetellaan pesäpallon alkeita.
Mukaan mahtuu myös lajiharjoittelua hymyssä suin.
Talvella harjoittelemme kerran viikossa Alarannan koulun liikuntasalilla, kesällä
kerran viikossa Ranta-Kestilän kentällä.
Joukkueeseen on saatu
mukavasti harrastajia mutta mukaan mahtuu vielä. Nyt kesällä harjoitukset ovat maanantaisin klo
18–19.00. Kesän aikana pelaamme aluesarjaa turnausmuotoisesti. Turnauksia
on yhteensä 7 turnausta lähipaikkakunnilla. Yksi turnauksista on tietenkin kotiturnaus, joka pelataan Iissä
Rysän kentällä. Turnaukset
ovat osa lajin opettelua ollen tosi iloisia ja varmasti tapahtumarikkaita yhteistilaisuuksia.
Valmentajina joukkueessa
toimii Janne Ylikärppä sekä
Teuvo Kaleva. Joukkueenjohtajana on Mikko Riekki.
Monet vanhemmat ovat mukavasti toiminnassa mukana
toimien huoltajina. Vanhempien tärkein tehtävä on KKK
eli Kannusta, Kuljeta ja Kustanna.
Pesäpallo harrastuksen
aloittaminen ei ole kovin kallista. Aluksi pärjää ilman varusteitakin, mutta myöhemmin on hyvä olla oma räpylä
ja kypärä. Mikäli lastanne
puraisi pesäpallo kärpänen,
niin rohkeasti mukaan. Tulkaa mukaan harjoituksiin ja
toimintaamme.

Mikko Riekki
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Juniorijoukkueiden yhteystietoja kaudella 2015
Joukkueet ovat hyvin pitkälti vastuussa omista toiminnoistaan ja pelijärjestelyistään.
Vanhemmat
muodostavat joukkueen joh-

don ja vastaavat tukitoiminnoista. Yleensä nuoret pelaajat toimivat joukkueen
valmennuksessa ja pelinjohdossa vastaavina. Nuo-

D-pojat 13 – 14 vuotiaat
2001 – 2002 syntyneet
Joukkueenjohtaja:
Tiina Okkonen
Puh. 040-8431018
tiianni.okkonen@gmail.com
Valmennus ja pelinjohto:
Iivo Kari
Puh. 050-5270370
iivo.kari@gmail.com
Jali-Matti Kurkela
Puh. 0400-343312
j4llu@hotmail.com
Rahastonhoitaja:
Maria Tolonen
Puh. 040-7594466
maria.tolonen@pp3.inet.fi

Valmennus ja pelinjohto:
Kari Paukkeri
Rahastonhoitaja:
Puh. 0400-182340

E-pojat 11- 12 vuotiaat
2003-2004 syntyneet
Joukkueenjohtaja:
Jussi Kuusiluoto
Puh. 044-5939539
jussi.kuusiluoto@wippies.com

E-tytöt, 11- 12 vuotiaat
2003-2004 syntyneet
Joukkueenjohtaja:
Petri Ronkainen
Puh. 0400-695213
petri.ronkainen@lapinamk.fi

Muutoksia otteluohjelmiin
voi tulla. Pelinjohtajiin voi
olla yhteydessä
Lisäksi järjestetään nuorten turnauksia. Pelataan loppusarjojen pelejä, harjoitusja muita pelejä.

Sama määrä on myös
vierasotteluja ja lähes kaikki joukkueet osallistuvat eri
leireille. Yksi ottelu on aina
urheilutapahtuma ja vaatii monenlaisia järjestelyjä, leireistä puhumattakaan.

F-pojat 2005 – 2006
Joukkueenjohtaja:
Noora Karvonen
Puh. 044-3450009
noora.karvonen@gmail.com
Valmennus ja pelinjohto:
Juha Nousiainen
Puh. 040-5676527
Janne Kantola
Rahastonhoitaja:
Outi Kantola
Puh. 040-5377499

ret toimivat myös otteluiden
tuomareina. Uusia nuoria
koulutetaan jatkuvasti tehtäviin. Pesäpallo ei ole vain
pelaamista, vaan monipuoValmennus ja pelinjohto:
Jenna Jussila
Puh. 0400-545449
jenskuli90@hotmail.com
Jessica Jussila
Puh. 040-8268279
jessukka99@hotmail.com
Rahastonhoitaja:
Maria-Riitta Paaso
F-tytöt, 9 – 10 vuotiaat
2005 – 2006 syntyneet
Joukkueenjohtaja:
Anssi Käyrä
Puh. 040-7204692
anssi.kayra@oulu.fi
Valmennus ja pelinjohto:
Jenna Jussila
Puh. 0400-545449
jenskuli90@hotmail.com
Saara Hekkala
Puh. 040-7358121
saara.hekkala@gmail.com

Kesän urakkaan tarvitaan
melkoinen määrä talkootyötunteja. Vastapainona on
kuitenkin nuorten harrastus
ja monet kentillä koetut ja urheilun parissa koetut unohtumattomat elämykset.

lista harrastamista ja vas- JUNIORIJOUKKUEIDEN ALKUSARJOJEN KOTIOTTELUT D-POJAT:
tuunkantoa eri tavoin. Tule Alkusarjan kotiottelut:
mukaan!
18.5. IiU - KeKi Blue U. klo 18
6.6. IiU - Lippo klo 17.00
2.8. IiU - Napa Pesis U. klo 16
8.8. IiU - SoJy klo 16
15.8. IiU - LPK klo 17

Rahastonhoitaja:
Maria Tolonen
Puh. 040-7594466
maria.tolonen@pp3.inet.fi

E-POJAT:
19.5. IiU - PattU 04
24.5. IiU - SoJy
2.6. IiU - TyTe

G-junnut 6 -8 vuotta
2007 – 2008 syntyneet
Joukkueenjohtaja:
Mikko Riekki
Puh. 041-5027698
mikko.riekki@gmail.com

F-POJAT:
Ottelut Kestilän kentällä!
IiU 1
6.6 IiU 1 - SiKi klo 15.00
7.6 IiU 1 - KeKi länsi klo 14.00
9.6 IiU 1 - NaPapesis klo 18.00
2.7 IiU 1 - IiU 2 klo 18.00
5.8 IiU 1 - TyTe klo 18.00

Valmennus ja pelinjohto:
Janne Ylikärppä
Puh. 044-5066564
jannekarppa@hotmail.com
Teuvo Kaleva
Puh. 040-5485633
teuvo.kaleva@finnprofiles.com
Rahastonhoitaja:
Janne Ylikärppä
Puh. 044-5066564
jannekarppa@hotmail.com

Kentillä ja varsinkin nuorisopeleissä sattuu ja tapahtuu, tule mukaan katsomaan,
viihtymään
ja osallistumaan!

IiU 2
1.6 IiU 2 - TyTe klo 18.00
4.6 IiU 2 - KeKi länsi klo 18.00
18.6 IiU 2 - SiKi klo 18.00
30.7 IiU 2 - Lippo klo 18.00
6.8 IiU 2 - NaPapesis klo 18.00
E-TYTÖT:
Ottelut Kestilän kentällä!
25.5. IiU - Lippo Valk klo 18.00
3.6. IiU - PattU Musta klo 18.00
6.7. IiU - KeKi klo 18.00
19.7. IiU - Mups klo 14.00
F-TYTÖT:
Ottelut Kestilän kentällä!
13.5 IiU - Siki klo 18
27.5 IiU - Lippo klo 18
16.6 IiU - Keki W klo 18
8.7 IiU - Keki B klo 18

E-Tytöt uusien haasteiden parissa
E-tyttöjen osalta joukkueen
kokoaminen ja kasaan saaminen oli viimeiseen asti
haasteellista sekä pelaajien riittävyyden että joukkueen pyörittämiseen saatavien
henkilöiden osalta. Joukkueen osallistuminen sarjakauteen varmistui vasta viimeisillä hetkillä, joka kertonee
siitä kuinka sitoutunutta tai
sitoutumattomasti kyseisen
ikäluokan tyttöjen toimintaa
ollaan viety eteenpäin.
E-tyttöjen joukkueessa on
uusia pelaajia ja aikaisemman kokemuksen omaavia
pelaajia, jotka tuovat osaa-

mista joukkueeseen. Joukkueen pelaaminen tulee olemaan haasteellista, mutta
antoisaa minkä kevään ensimmäiset sarjapelit ovat jo
osoittaneet. Tyttöjen hyvä
yhteistyö valmentajien ohjeistuksessa tuottaa jokaisessa pelissä uusia asioita peleihin ja varmuus yksilötason
osaamisen
kehittymisessä
näkyy myös joukkueen yhteisenä tekemisenä niin pelikentällä kuin pelikentän ulkopuolellakin.
E-tyttöjen
joukkueessa
pelaa 2003 - 2004 syntyneet
tytöt. Heidän lisäksi tarvi-

F-pojat 2015
F-poikien joukkue koostuu
2006-05 syntyneistä pojista.
Joukkueeseen kuuluu tällä
hetkellä 16 pelaajaa. Valmentajina häärivät Janne Kantola ja Juha Nousiainen sekä
joukkueenjohtajana Noora
Karvonen.
Joukkue on harjoitellut
varsin tunnollisesti marraskuusta asti kaksi kertaa viikossa.
Osalle pelaajista kausi on
jo neljäs pesiksen parissa, joten kokemusta on karttunut
jo melkoisesti. Osalle tämä
kausi on ensimmäinen, joten
tasoeroja joukkueesta löytyy,
mutta emme anna sen haitata, vaan yritämme kehittää
pelaajia yksilöinä ja tarjota

jokaiselle tasonsa mukaista
valmennusta. Ennen kaikkea
toiminnan täytyy olla mukavaa ja kannustavaa!
Tavoitteemme on oppia
toimimaan ryhmässä ja ottamaan toiset huomioon.
Pesisinto poikien keskuudessa on kova. Voimme
muodostaa kesällä 2015 kaksi joukkuetta. Osallistumme
aluesarjaan sekä Tyrnävällä
pidettävään alueleirille, joten toimintaa riittää koko kesäksi.
Pelaamme
kotiottelut
Ranta-Kestilän kentällä, jossa toimii kioski pelien aikana. Tervetuloa mukaan ja
seuraamaan kesällä pelejämme!

taan yhteistyötä myös nuorempien tyttöjen kanssa, jotta saadaan riittävästi pelaajia
harjoituksiin ja peleihin.
Mahdollisuus pelata useamman ikäsarjan kanssa yhdessä tuo lisää kanssatekemistä
tyttöjen välille ja mahdollistaa myöhemmin helpomman siirtymisen ikäluokasta
toiseen. E- ja F-tytöt harjoittelevat yhdessä osan harjoituksista mikä näkyy myös
harjoitus- ja pelikentillä hyvänä yhteistyönä vaikka ikäero tyttöjen välillä on useampi vuosi.
Valmentajina
toimivat

Jenna, Jessica ja Saara siirtävät tytöille osaamistaan pelikentälle pari – kolme kertaa
viikossa olevien harjoitusten
yhteydessä, sekä toimivat
peleissä pelinjohtajina opastaen tyttöjä pelien salaisuuksiin. Tytöt pelaavat Pohjoista
aluesarjaa, jossa on mukana 9 joukkuetta. Lisäksi tytöt
osallistuvat Tyrnävällä pidettävään alueleiriin.
Joukkueen
toiminnan
mahdollistavat
osaltaan
myös tukijat, jotka ovat lähteneet hyvin tukemaan tyttöjen toimintaa. He ovat antaneet tukensa erityisesti

nuorten liikkumista tukevaan toimintaan ja mahdollistaneet tyttöjen osallistumisen pesäpallokauteen.
Tämä vuosi on ensimmäinen vuosi joukkueenjohtajana ja hivenen pääsi yllättämään, että missä tilassa
ainakin tyttöjen osalta asiat
ovat, mutta yhdessä toisten
huoltajien kanssa ja erityisesti Maria Tolosen avustuksella olemme saaneet toiminnan
lähtemään hyvin liikenteeseen.

Petri Ronkainen
Joukkueenjohtaja, E-tytöt

Viime kesän Supersaavutus Alueleirin Mestaruus

F-Poikien 2014 Supersaavutus alueleirin Mestaruus varmistuu huippujännittävä pelin jälkeen.
Kuva Maria Tolonen
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Iin Urheilijat D- ja C-pojat
Viime pelikaudella joukkue
Yli-Iiläisvahvistuksineen pelasi urhoollisesti kahta sarjaa. Kauden 2014 päätyttyä tämä joukko innokkaita
12–16-vuotiaita poikia jatkoi
treenaamista tulevaa pesiskesää varten.
Osa viimevuotisista pelaajista kasvoi jo ulos joukkueesta ja suuntasi muualle,
mutta jäljelle jäi aktiivinen
ydintiimi, jonka voimin nyt
lähdetään pelaamaan kautta
2015. Neljä pojista osallistui

talven aikana pesäpallon tehovalmennukseen Vuokatissa ja sai sieltä uutta potkua
harrastukseensa. Pojat ovat
harjoitelleet ahkerasti koko
talven 3-4 kertaa viikossa.
Saavutetut tulokset punnitaan nyt kesän peleissä.
Valmentajina joukkueella
ovat tällä kaudella Iivo Kari
ja Jali-Matti ”Jallu” Kurkela. Iivo ja Jallu ovat laittaneet
taitonsa likoon ja pojat tosissaan töihin. Treeneissä on
parannettu lihaskuntoa, no-

peutta, ketteryyttä ja tietenkin myös harjoiteltu itse peliä. Säännöllisen ja haastavan
treenauksen tuloksena joukkue on hyvässä iskussa kautta varten. Odotettavissa on
siis katsojien iloksi kovia otteluita läpi kesän.
Tulevana kesänä pojat
pelaavat D-poikien aluesarjaa. Pelit käynnistyivät kotiottelulla jo 18.5. Kempeleen Kiriä vastaan. D-pojissa
pelaavat: Tuomas Bergman,
Matias Jaakkola, Jere Ylisiu-
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rua, Matias Kynkäänniemi,
Joel Hassinen, Taneli Okkonen, Valtteri Tolonen, Juuso
Tolonen, Voitto Kärkkäinen
ja Jussi Jaara.
Uusia pelaajia, joilla on
mielellään jonkin verran pelikokemusta palloilulajeista,
mahtuu aina mukaan joukkueeseen. Tule mukaan mukavaan joukkoon viettämään
ikimuistoista pesiskesää!

Koulutettu hieroja,
hermoratahieronnan mestari
•
•
•
•

Anne Tiiro

Klassinen hieronta
Kokonaisvaltainen hermoratahieronta
Kalevalainen jäsenkorjaus
Lymfahoito  •  Voice Massage

Virkkulantie 187, Ii

Puh. 040 755 1602

Tanjan

Yhteyshenkilönä toimii joukkueenjohtaja Tiina Okkonen, p. 040-8431018 (klo 16 jälk),
tiianni.okkonen@gmail.com tai valmentaja Iivo Kari, p. 050-5270370.
Yhteystiedot löytyvät myös IiU:n sivuilta:
http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/pesapallo/juniorijoukkueet/d-pojat/

kuvastin
Tanja Varpenius
parTuri-kampaaja

(08) 4156 3882

Löydät meidät nyt
myös Facebookista.

E-pojat ja D-Martta
E-poikien joukkue koostuu
2003 ja 2004 syntyneistä pojista. Lisänä joukkueessa on
myös Okkosen Martta, joka
on syntynyt vuonna 2002.
Martalle ei ollut oman ikäisten joukkuetta Iissä, joten
anoimme Martalla peliluvan
nuorempien poikien joukkueeseen. Martta onkin tuonut
vähän rauhallisuutta treeneihin ja välillä hän on näyttänyt pojille mallia miten homma toimii.
Joukkueessa on tällä hetkellä 14 pelaajaa. Osa pelaajista on ollut mukana pesiksen parissa jo 5-6 vuotta ja
osa on aloittanut vasta viime
syksynä. Pelaajien eri taitotasosta ja kokemuksesta johtuen, osa pelaajista käy tänä
kesänä pelaamassa F-poi-

kien sarjaa. Samalla he saavat tärkeää oppia peleistä, ja
pääsevät näin paremmin perille pesiksen saloista.
Talviharjoittelu aloitettiin
loka-marraskuun vaihteessa.
Harjoituksia pidettiin Valtarin koululla kaksi kertaa viikossa. Talven aikana saimme
kokoon noin 50 yhteistä harjoitusta. Talvella harjoitusten pääpaino on ollut kuntopiiri-tyyppisissä voimaa,
kuntoa ja koordinaatiota parantavissa harjoitteissa, sekä
tietenkin lajitaitojen kehittämisessä. Seuran hankittua
kunnon lyöntiverkon Valtarin koulun saliin, myös lyöntiharjoittelu on onnistunut
paremmin. Rysän pesäpallokentällä harjoitukset aloitettiin toukokuun alkupuolella

myös
lahjakor
tit

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

PUUKAUPPAA JA METSÄPALVELUJA
ja tällä hetkellä harjoitukset
pidetään kolmesti viikossa.
Osallistuimme myös kahteen harjoitusturnaukseen.
Helmikuussa oli turnaus
Oulu -hallissa ja toukokuun
alussa Oulussa Niittyaron
pesäpallokentällä.
Kesällä pelaamme aluesarjaa, jossa alkusarjan osalta kohtaamme Pattijoen,
Sotkamon, Kempeleen, Oulun ja Tyrnävän joukkueet.
Kausi alkoi pelillä aina kovaa Pattijokea vastaan. Pelistä otimme hienon 2-0 voiton.
Kesäkuun puolivälissä suuntaamme Tyrnävälle alueleirille pelaamaan ja kehittymään. Heinäkuun lopulla ja
elokuun alussa on vuorossa
aluesarjan jatkopelit.
Joukkueen valmennuk-

sen päävastuun kantaa Kari
Paukkeri ja apuna hänellä on
ollut Juho Veijola. Kari onkin kullanarvoinen pakkaus joukkueelle, koska hänellä on todella monipuolinen
valmennus- ja pelaajatausta eri lajeista ja joukkueista.
Juho puolestaan on kasvava
pesäpallotalentti ja tulevaisuuden lupaus. Juho pelaa
itse pesäpalloa Simon C-junioireissa, käy tuomaroimassa pelejä eri sarjoissa ja nyt
vielä valmentaa Karin kaverina. Joukkueen huoltaja toimii Tuomo Sassi, rahastonhoitajana Markku Veijola
ja joukkueenjohtajana Jussi
Kuusiluoto.

Jussi Kuusiluoto

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

METSÄ GROUP.
METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Iloinen ja energinen F tyttöjoukkue
F-tyttöjen iloinen ja energinen joukkue koostuu 12 reippaasta tytöstä. Kesästä 2014
jäi jälkeen mukavia muistoja; joukkue pelasi monta jännittävää sarjapeliä ja vietti mukavia hetkiä yhdessä
Iin alueleirillä. Kesän aikana nähtiin myös mahtavia
onnistumisia ja huimaa kehitystä.
Kesän jälkeen joukkue
säilyi lähes ennallaan ja vahvistusta joukkoon saatiin uusista innokkaista pelaajista. Myös valmennuspuolelle
saimme lisävahvistusta Jessican tullessa Saaran ja Jennan avuksi. Syksyllä joukkue

huilasi hetken ja uusi harjoituskausi käynnistyi marraskuun alussa. Talvi treenattiin
yhdessä E-tyttöjen kanssa ja
harjoituksia oli 2-3 krt/viikko Valtarin ja Aseman kouluilla. Harjoituksissa käytiin
läpi lajin perusasioita lyönneistä sääntöihin.
Huhtikuussa tytöt saivat päivän
kestävän tehokurssin lyöntija heittotekniikasta joukkueen taustahenkilön erittäin
hyvässä
valmennuksessa.
Toukokuun alussa päästiin
viimein siirtymään ulkokentille ja tositoimiin.
Kesällä 2015 joukkue pelaa F-ikäisten aluesarjaa. Tyt-

töjen talven ahkera treenaus
on tuottanut tulosta ja kausi onkin käynnistynyt loistavasti, takana on kaksi peliä
ja kaksi voittoa. Tiukkaakin
tiukemmassa kotipelissä Simon Kiriä vastaan tytöt voittivat kotiutuslyöntikisan jälkeen ja heti perään haettiin
Tyrnävältä pisteet kotiin.
Tiedossa on siis erittäin jännittävä kausi ja monta tiukkaa peliä. Aluesarjan lisäksi
joukkue osallistuu myös F-ja
E-ikäisten alueleirille Tyrnävälle kesäkuussa.
Joukkueessa
pelaavat:
Emma Ahola, Jenniina Jussila, Mona Kela, Iita Kimpi-

mäki, Alisa Koistinen, Reetta Kärkkäinen, Emmi Käyrä,
Emma Mäkelä, Heini Lohilahti, Jasmin Pakanen, Veera
Tolonen ja Sonja Tumelius.
Tyttöjä valmentavat ja pelinjohtajina toimivat Saara
Hekkala, Jenna Jussila ja Jessica Jussila. Joukkueenjohtajana toimii Anssi Käyrä ja
rahastonhoitajana Maria Tolonen. Joukkueen korvaamattomana apuna ja taustatukena toimivat myös
tyttöjen vanhemmat.
Uudet pelaajat ovat tervetulleita mukaan toimintaan,
mukaan pääsee ottamalla
yhteyttä joukkueenjohtajaan.

Kesästä 2014 jäi jälkeen mukavia muistoja; joukkue pelasi monta jännittävää
sarjapeliä ja vietti mukavia hetkiä yhdessä Iin alueleirillä. Kesän aikana
nähtiin myös mahtavia onnistumisia ja huimaa kehitystä.

Huilinki uudistuu

Nelosgrillin yrittäjät Riikka Liikavainio ja Juha Mustonen
toimivat nyt myös Huilingin Museokahvilassa. Riikka ja
Juha toivottavat Markkinaväen käymään myös Huilingissa. Tervetuloa muinakin aikoina koko kesän ajan! Luvassa
on Nelosgrilliin ja myös Huilinkiin asiakasystävällisiä muutoksia ja uudistuksia.
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Kuvat Juho Tauriainen Studio Salama

D-Pojat

E-Pojat

F-Pojat

G-Junnut

2975-F-tytöt

2989-E-tytöt
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Jussiloiden Iinurheilijaperhettä puraisi seurakärpänen
Menin tapaamaan Jussiloiden Iinurheilijaperhettä ja
kun ajoin talon pihaan, samaan aikaan pihaan ajoi
nuori nainen, joka oli sonnustautunut Iin Urheilijoiden väreihin. Tässä on ensimmäinen vinkki, että olen
oikeassa paikassa. Toinen
vinkki on talon etupihalle
kahden männyn väliin pingotettu lyöntiverkko.
Sisällä talossa istahdan
7-henkisen perheen seuraksi
keittiön pöydän ääreen. Keskustelu pesäpallosta lähtee
nopeasti käyntiin ja kaikilla syttyy säihky silmissä. Iin
Urheilijoiden seurakärpänen
näyttää puraisseen koko Jussilan perhettä.
Täytyy pitää kiirettä, sillä perheen toisiksi vanhimmalla lapsella, 22-vuotiaalla
Joonaksella on hoppu pesäpalloharjoituksiin. Hän pelaa
ensimmäistä kauttaan lukkarina seuran edustusjoukkueessa, joka kisaa miesten
Suomensarjassa. Perjantai-iltana tiedossa on pitkät harjoitukset, mutta hän on ilmoittanut myöhästyvänsä
hieman harjoituksista.
- Vuodesta 1998 olemme
pyörineet mukana Iin Urheilijoissa ja jääkaapin ovesta löytyy tälläkin hetkellä
monta listaa harjoitus- ja otteluaikatauluista. Tässä on
totuttu olemaan sen verran
aktiivisesti mukana, että tylsyyshän se iskisi muuten, isä
Marko toteaa.

Apujoukoilla on suuri rooli
Marko Jussila oli pitkään
pesäpallojaoston
vetäjänä

2000-luvulla ja muutenkin
ollut jatkuvasti innokkaana
mukana tukitoiminnoissa.
Kannustajana ja huoltajana
hän on edelleen aktiivinen.
Viime syksynä hän aloitti
hiihtojaoston vetäjänä, tarkoituksena elvyttää hiipunutta toimintaa. Myös perheen äiti Maarit on ollut
aktiivinen tukija ja talkoilija sekä myös rahastonhoitaja.
- Vielä kymmenisen vuotta sitten talkootyöllä oli suurempi rooli seuran toiminnassa. Varoja hankittiin
kaikenlaisella toiminnalla,
muun muassa pystyttämällä
aurausviittoja ja muuttotalkoilla. Nykyään suurin osa
talkoiluista tapahtuu leirien
ja kisojen yhteydessä huoltojoukoissa. Ja kyllähän meiltä
aina vähintään joku perheen
jäsen on myös kannustamassa kentän laidalla, joka pelin
aikana, Maarit kertoo.
Perheen keskimmäinen
lapsi 19-vuotias Jere jätti pelaamisen muutama vuosi
sitten, mutta viime talvena
hän oli perheen ahkerin kuski nuoremmille sisaruksille.
15-vuotias Jessica pelaa tällä
hetkellä Lipottarissa Oulussa, joten kilometrejä treeneihin tulee runsaasti. Kuskia
ilman harrastaminen ei olisi mahdollista. Myös perheen nuorimmainen, 9-vuotias Jenniina on lupautunut
monta kertaa kuskiksi, mutta
kyyti pyörän tarakalla ei ole
vielä kelvannut. Lisäksi Jere
ja Joonas käyvät tarvittaessa tuuraamassa perheen esikoista, 24-vuotiasta Jennaa
valmennustehtävissä.

Jussilan Iinurheilijaperhe kokonaisuudessaan: edessä nuorimmat tytöt Jenniina ja Jessica, keskirivissä Maarit-äiti ja Jenna, takarivissä Jere, Marko-isä sekä Joonas.
- Nyt kun ajattelee niin
aika paljon joudutaan paikkailemaan sellaisia tehtäviä,
joita Jenna ei ehdi, pojat naljailevat isosiskolleen.
Ei ihme että kiirettä piisaa, sillä Jenna on valmentanut eri pesäpallojoukkueita jo vuodesta 2005, tällä
hetkellä hän valmentaa kolmatta vuotta E- ja F-tyttöjen joukkueita ja hänet on
myös palkittu valmennustyöstään valtakunnanleirillä.
Valmentamisen lisäksi Jenna
pelaa itsekin, kulkee kirjurina miesten peleissä ja urheilijoiden talonmiehenä. Jenna

hihkaisee, että normaaliviikossa kuutena päivänä tulee
oltua tekemisissä pesäpallon
kanssa. Usein sekään ei riitä.

Hyötyä pitkälle
tulevaisuuteen
Kun talven ajaksi pesäpallon
kisakausi hiljenee ja ensimmäiset lumet satavat maahan, painelevat innokkaat
urheilijat hiihtoladuille. Jokainen lapsista on saanut
sukset jalkaan heti kun on
oppinut kävelemään.
Menestystä on niitetty
sekä hiihdon että pesäpallon saralla, mistä merkkinä

HH-Yrityspalvelu
• taloyhtiöille vuosikirjanpidot
• palkanlaskenta
• muut toimistopalvelut
heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi

Kun vierailuni päättyy,
tytöt Jessica ja Jenniina jäävät
vielä pihalle lyömään palloa
illan ratoksi.
Marko-isä haluaa vielä kannustaa sekä uusia että
vanhoja iiläisiä: jokainen on
tervetullut mukaan Iin Urhelijoiden toimintaan.
- Aivan on itsestä kiinni,
kuinka paljon urheiluun tai
talkoiluun haluaa panostaa,
mutta parhaassa tapauksessa
saattaa käydä niin kuin meidän perheellemme ja hurahtaa täysin, Marko naurahtaa.

Jenny Kärki

LAKIASIAINTOIMISTO
TUUKKA TIEKSOLA

TILITOIMISTOPALVELUT

Puh. 040 771 1898

kotoa löytyy palkintoja läjäpäin ja hirvensarvet, jotka
notkuvat mitalien painosta.
Joukossa arvokkaimmat ovat
viisi nuorten SM-mitalia.
Menestys kisoissa ei ole
ainoa palkinto aktiivisesta
harrastamisesta, vaan koko
perhe on saanut hyviä tuttuja
sekä ystäviäkin ympäri Suomen. Aktiivisella harrastamisella, valmennustyöllä ja urheilulla saavutetulla hyvällä
kunnolla nuoret voivat pedata kokonaisvaltaista hyötyä pitkälle tulevaisuuteen.
Harrastuksen parissa myös
sosiaaliset taidot kehittyvät.

Mäkelininkatu 20-22 B 4, 90100 OULU

www.ot-kumi.com

puh. 0400 585 286

tuukka.tieksola@luukku.com

www.hh-yrityspalvelu.fi

ASIANAJAJA
Markku Koskela

varatuomari, kaupanvahvistaja
Haminantie 14 C 1, 91100 Ii

Puh. 040 5297 697
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Neste Iin remontti etenee vauhdilla

Janne Paaso Iin Urheilijoista on hyvillään saatuaan Neste Iin yrittäjästä Jussi Nenosesta innokkaan yhteistyökumppanin pesäpallotoimintaan. Juho Tauriainen Valokuvaamo Salamasta otti
kuvan ja hän on myös mukana tukemassa seuran toimintaa.
Jussi ja Tero Nenosen pyörittämän Neste-huoltoaseman remontti etenee hyvää
vauhtia. Sisä- ja ulkopinnat uusitaan, kahvilaan tulee lisää tilaa ja rakennuksen profiili nousee hieman
korkeammaksi. Lisäksi liikennemyymälän yhteyteen
saadaan uusi keittiö uusine
valikoimineen. Suosittu autopesupalvelu säilyy myös
palveluvalikoimassa.
Veljesten isä Juhani Nenonen aloitti vuonna 1967

huoltamoyrittäjänä vuokralla Jäppisen Paavon kiinteistössä, silloisessa Gulf-huoltamossa, Iin keskustassa.
Vuonna -74 toiminta siirtyi
Kauppatien varteen pieneen
punaiseen mökkiin, joka seisoo edelleen Nesteen pihalla, alkuperäiset bensamittarit
vieressään.
Vuonna -79 toiminta laajeni, kun valmistui silloisen
E-huoltamon kiinteistö, joka
oli aikalaisiin huoltoasemiin
nähden iso ja nykyaikainen

huippuasema. Ennen isojen markettien perustamista
myös huoltamon myymälällä oli tarvetta toimia laajasti varusteltuna sekatavaramyymälänä.
Huoltamo toimii nykyisin
Neste Oil -asemaverkostossa, mutta tilat eivät ole juurikaan vuosien saatossa muuttuneet. Maaliskuun lopulla
käynnistettiin laaja remontti
ja Jussi Nenonen arvioi, että
uusi tiski saadaan valmiiksi kesäkuun alussa, jonka jälkeen vanhan palvelutiskin
puoli puretaan. Rakennusliike Häyrysen toteuttama
urakka valmistunee juhannuksen aikoihin.
- Aikeissa on pitää uusitun aseman avajaisia heinäkuun alussa, ja esiintymään
on tulossa Iin Laulupelimannit. Vuoden -79 avajaisissakin kuultiin pelimannimusiikkia, niin mitäpä sitä
hyvää reseptiä muuttamaan,
Jussi naurahtaa.
Neste Ii on tällä kaudella Iin Urheilijoiden miesten
pesäpallon edustusjoukkueen pääyhteistyökumppani.
Joukkue pelaa suomensarjassa, ja joukkueen riveissä pelaa myös yrittäjä Jussi Nenonen. Jo pikkupoikana

Jussi Nenonen esittelee Rantapohjassa vuonna -79 ollutta avajaisilmoitusta, josta käy ilmi, että
tuolloin avajaisohjelmassa oli mm. pelimannimusiikkia. Iin Laulupelimannit ovat lupautuneet
esiintymään remontoidun Nesteen avajaisiin heinäkuussa.
Juhani-isä kuljetti poikaansa
sekä pesäpallo- että yleisurheiluharrastuksiin.
- Isä oli kuskina silloinkin,
kun kävin Oulun Pyrinnössä juoksuvalmennuksessa ja
hän kävi katsomassa lähes
kaikki pesäpallopelit. Kotipeleissä isä on edelleen kannustamassa kentän laidalla,
Jussi kertoo.

Iin Urheilijat ovat kehittäneet uudenlaisia yhteistyökuvioita paikallisten yrityksien kanssa. Käyttöön
otetaan uudet jäsenkortit,
joilla saa tarjouksia yhteistyöyrityksien tuotteista tai
palveluista. Uudenlaisen kuvion avulla seurasta tulee
sidosryhmä, joka tuo lisää
näkyvyyttä ja tukee yhteis-

työyritystenkin toimintaa.
Jussi Nenonen on tyytyväinen saadessaan tukea paikallista urheilua ja että uusitulla kuviolla saadaan hyötyä
myös sponsorille.

Jenny Kärki

Neste Iin remontissa uusitaan huoltamon ulko- ja sisäpinnat sekä
tehdään uusi keittiö. Myös katon profiili nousee remontin myötä.

Hyvä kausi rikkonaisuudesta huolimatta
Matias Tiiro on 21-vuotias ja
yksi Iin Urheilijoiden hiihtäjälupauksista.
Matiaksen kilpailukausi alkoi hyvin, sillä Rovaniemellä pidetyssä Suomen
cupin avauskisassa sijoitus
oli 28. perinteisen 15 kilometrin matkalla.
Kilpailun voitti Iivo Niskanen, jolle Matias hävisi 2
minuuttia ja 22 sekuntia. Iivo
Niskanen voitti viikon päästä Rukalla käydyn maailman
cupin avauksen 15 kilometrin matkalla, jossa oli mukana kaikki maailman parhaat
hiihtäjät.
Matias voitti kahdet kansalliset hiihdot: Raahen Rautahiihdot sekä vanhat perinteet omaavan 126. Kestilän
Laskiaishiihdot.
Kestilän kisoissa taakse jäi

useampia kovia kansallisen
tason hiihtäjiä.
Kilpailukausi oli hieman
rikkonainen hyvästä alusta
huolimatta. Joulukuun puolivälissä Matias sairastui,
josta toipuminen kesti aina
tammikuun lopulle. Helmikuussa kunto oli taas hyvällä
mallilla, kun Iin Piirimestaruuskisoissa hän sijoittui neljänneksi 10 kilometrin matkalla.
Maaliskuussa Matias sai
hyviä sijoituksia kansallisissa kilpailuissa. 1.3. Keminmaalla
23-vuotiaiden
SM-kisoissa hän sijoittui 12.
vapaalla tyylillä 30 kilometrin matkalla. Kokkolassa 8.3.
23-vuotiaiden
SM-kisoissa hän sijoittui 12. perinteisellä 10 kilometrin matkalla.
Maaliskuun lopussa Mati-

as sairastui uudelleen, jonka
jälkeen ehti osallistua enää
yksiin kisoihin.
Matiaksen toinen vahva
laji on juoksu, jossa hän saavutti kaksi SM-mitalia. Seinäjoella 9.-10.8.2014 käydyissä nuorten 22-vuotiaiden
SM-kisoissa hän saavutti hopeaa 3000 metrin estejuoksussa, ajalla 9.47 sekä pronssia 800 metrin juoksussa,
ajalla 1.53.9. Matiaksen aika
800 metrillä oli Suomen tilastojen 15.

Jenny Kärki

Matias Tiiro on 21-vuotias ja
yksi Iin Urheilijoiden hiihtäjälupauksista.

Jarofix
ikkunaremontit
www.jarofix.fi
POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
www.pmpoy.com

- kunnallistekninen suunnittelu
- maalabra palvelut
- rakentajan karttapalvelu
- pohjatutkimukset
- korkeus mittaukset
- maa-ainesten ottamissuunnittelu

- maastomallimittaukset
- jätevesisunnitelmat
- kiinteistörajojen selvittely
- perustamistapaesitykset
- asemapiirrokset
- kaupanvahvistajan palvelut

Leipojantie 4, 91100 Ii
Puh. 0400 380688, 0400 287483
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Ammattilaiset asialla vuodesta 1974

Hiihtojaoston yhteystiedot 2015
Puheenjohtaja:
Marko Jussila
markojussila@hotmail.com
p.040 7088192
Sihteeri:
Ville Tiiro
ville.tiiro@pp.inet.fi
p.050 3160739
Rahastonhoitaja:
Oili Kaleva
oili.kaleva@ii.fi
p.040 5068480

Jaoston jäsenet:
Sonja Lappalainen
s.lappalainen@windowslive.
com
p.040 9665131
Juuso Jussila
p.040 8381648
Ari Järvenpää
ari-jarvenpaa@luukku.com
p.040 5430859
Hiihtojaoston
sähköposti:
hiihto.iiu@hotmail.com

Iin Urheilijat pärjäsivät
hyvin PM-hiihdoissa
Iin Urheilijoiden hiihtäjät pärjäsivät hyvin Pohjois-Pohjanmaan Piirinmestaruushiihdoissa 14.2.2015 henkilökohtaisilla
matkoilla sekä viestikisassa 17.3.2015. Pohjois-pohjanmaan Piirinmestaruushiihdot ja samalla Hopeasomman aluekilpailut
hiihdettiin ystävänpäivänä Illinsaaren maastossa aurinkoisessa säässä ja muutaman asteen pakkasen vallitessa. Hiihtäjiä oli
runsaasti, sillä ilmoittautuneita oli liki 250, joka oli enemmän
kuin todella moneen vuoteen.
Henkilökohtaisilla matkoilla Iin Urheilijat saavutti kolme
mitalia. M50 sarjassa Ville Tiiro ja M55 sarjassa Jorma Aalto
voittivat kultaa. N45 sarjassa Tarja Hand sai pronssia. Miesten
yleisessä sarjassa hiihtävä Matias Tiiro jäi niukasti neljänneksi.
Juniorisarjoissa saatiin myös muutama hyvä sijoitus.
Viesteissä Iin Urheilijat voittivat kaksi kultamitalia. Miesten
sarjan voittojoukkueessa hiihtivät Matias Tiiro, Ville Jussila ja
Juuso Jussila. M50 sarjan voittojoukkueessa hiihtivät Ville Tiiro,
Jorma Aalto ja Ari Järvenpää. Tyttöjen ja poikien M10 sarjoissa
Iin Urheilijat olivat sijaluvulla neljä. Kisat järjestettiin Iin Urheilijoiden ja Iin Yrityksen hyvällä yhteistyöllä.

Hiihtojaoston terveiset:

Talkootyö on urheiluseuran perusta
Ilokseni voin todeta, että Iin
Urheilijoiden hiihtojaoston
toiminta on elpymässä viime syksynä aloittamamme
työn ansiosta. Jo viime talvi oli kilpailujen järjestämisen suhteen vilkas. Järjestimme yhteistyössä Iin yrityksen
kanssa Iin kansalliset ja piirinmestaruushiihdot
sekä
viestikisat.
Lisäksi järjestimme kunnan- ja seuran mestaruushiihdot sekä viimeisimpänä
huipennuksena lasten Hippo-hiihdot. Kisa oli onnistunut ja lisäksi paikalla vieraili
maskottimme Hippo-Henri,
joka oli kovasti lasten mieleen.
Ilman omistautuneita ja
uutteria talkootyöläisiä edellä mainitut kisat eivät olisi onnistuneet. Yhteistyökumppaneiden tuki ja hyvät
suhteet ovat myös keskeisiä
aktiivisen ja näkyvän toiminnan luomisessa. Kaikki tämä
luo myös virkeyttä paikkakunnalle ja on mukana tukemassa paikallista harrastustoimintaa kaiken ikäisille.
Seuraavaksi tarkoituksenamme olisi luoda entistä
paremmat puitteet hiihdon

harrastamiselle. Harjoitusolojen parantamiseksi esimerkiksi lumitykki on hyvin tarpeellinen hankinta.
Illinsaaressa on erittäin hyvät latupohjat ja vesistöä aivan vieressä lumetusta varten. Hiihtokautta saadaan
pidennettyä ja näin harrastusmahdollisuuksia parannettua. Lumitykin hankkiminen voisi olla ovenavaus
jopa maakuntaviestikisojen
järjestämiselle.
Hyvä seuratyö lähtee jo
pienien lapsien ottamisesta mukaan harrastukseen.
Perusedellytyksenä tälle on
hiihtokoulun järjestäminen.
Lisäksi vanhempien mukana
olo korostuu lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen edetessä.
Vanhemmat ovat tärkeässä roolissa toimiessaan huoltajina kilpailuissa, talkoissa
sekä toimijoina seurassa. Talkootyö on urheiluseuran perusta myös tulevaisuudessa.
Aivan kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan,
harrastamaan ja tukijoukkoihin. Toimintaan saa osallistua juuri sen verran kun se itsestä tuntuu hyvältä.

Hiihtojaoston puheenjohtaja Marko Jussila sekä ahkera urheilija, tytär Jenniina.
Seuramme voitti seuraluokittelussa maastohiihdossa
toimintaansa parantaneiden
II-luokan seurojen kolmannen palkinnon. Tästä kiitokset kuuluvat kaikille talkoolaisille ja seuratyössä mukana
oleville. Kiitokset myös yhteistyökumppaneille.

Toivotan aurinkoista kesää kaikille urheilun ystäville ja nyt suuntamme kesälaitumille reippain mielin,
katse kohti uutta kautta.

Marko Jussila, puheenjohtaja
Iin Urhelijoiden hiihtojaosto

Hiihtokoulu kiinnosti talvella 2015

Hiihtojaoston iloiset tehotytöt Oili ja Sonja Nokialla Hiihtoliiton
palkitsemistilaisuudessa.

Hiihtoliitto palkitsi
Iin Urheilijat
Puheet ja kirjoitukset Iin Urheilijoiden hiihdon viime vuoden
toiminnan kehittymisesti on todettu myös Suomen Hiihtoliitossa.
Maastohiindon seuraluokittelu 2015 on valmistunut ja viime vuoden palkinnot jaettiin perjantaina 22.5. Nokialla. Tilaisuudessa Urheilijat palkittiin arvokkaalla ruskealla kirjekuorella. Perusteena oli eniten toimintaansa parantanut seura
seuraluokittelun perusteella, hiihtokoulu ja järjestettyjen kisojen määärä: mm. Kansalliset Iin Hiihdot, Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruushiihdot/ hopeasomman aluekilpailut
sekä piirinmestaruus/hopeasomman aluemestaruusviestit.

Tuula Mertala, fysioterapeutti
040 5546681

Iin Urheilijat järjestivät hiihtokoulun talven 2015 aikana.
Hiihtokoulu onnistui jopa
odotettua paremmin, kun
lunta vihdoin saatiin ja sitä
riitti, pakkasilla turvauduttiin monipuolisiin saliharjoituksiin Valtarin koululla.
Hiihtokoulua järjestettiin
sekä Illinsaaressa että Kuivaniemen
keskuskentällä.
Iloisten ja reippaiden hiihtokoululaisten määrä oli mieluinen yllätys, kaikkiaan 40.
Hiihtokoululaiset jaettiin iän
ja hiihtokokemuksen perusteella ryhmiin. Jokainen ryh-

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

mä kartutti hiihtotaitojaan
ohjaajiensa johdolla erilaisin suksitaituruutta vaativin
tehtävin sekä pelien ja leikkien avulla unohtamatta kuitenkaan perushiihtotekniikoita. Vanhempien osuutta
ei unohdettu. Talvella järjestettiin keskustelutilaisuus ja
vanhempien toivomuksesta
voiteluopastusta.
Nuoret oppivat, että hiihto on hieno ja monipuolinen
laji, joka mahdollistaa lajiin
kuin lajiin peruskunnon ja
antaa perustaa paitsi hiihdolle myös kaikelle muulle

urheilulle. Lapsena/nuorena hankittu hyvä peruskunto vie pitkälle tulevaisuuteen
ja siihen hiihto antaa todella
monipuolisen pohjan. Kun
hiihdon perusniksit oppii
nuorena, on helpompi lähteä
ladulle vanhempanakin.
Hiihtokouluja tarvitaan,
sillä koulujen hiihdon opetus
on vähentynyt ja hiihtoharrastus tuntuu valtakunnallisestin hiipuvan, mikä on todella harmillista. Hiihdon ja
nuorten harrastusten ylläpitämiseen tarvitaan kuitenkin
myös vanhempien kiinnos-

tusta ja aktiivisuutta, jotta
jälkikasvulle saadaan hyvät
lähtökohdat hienolle liikuntamuodolle. Talvi osoitti, että
hiihtokoulu on yksi tapa saada hiihtoharrastus taas uuteen nousuun. Seurat ja seuratyö on tässä merkittävässä
roolissa.
Hiihtokoululaiset ja hiihtokoulun vetäjät toteavat:
Lapsena hiihtäminen on
kuin laittaisi rahaa pankkiin!

Sonja Lappalainen

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

• Säätiön tehtävänä on: • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua
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La 13.6.2015
IIN LOHIMARKKINAT
Perinteiset markkinat Iin Wanhassa Haminassa (Puistotie 3). Kalaa, kalatuotteita,
kalasta nahkatuotteita, kalastusmatkailua ym. Hylje ja hyljetietoa,
Karisiika—Perämeren herkkutietoa. Lasten onkitapahtuma Nätteporin rannasssa.
Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Lohimarkkinoilla tapahtuu:
Klo 10.00 Markkinoiden avaus
Klo 10.00 Taikuri Roope esiintyy
klo 11.00 Taikuri Roope esiintyy
klo 12.00 Taikuri Roope esiintyy
Klo 13.00 Taikuri Roope esiintyy

Klo 10.00 - 13.00 Lasten onkitapahtuma

Fileointinäytökset:
Klo 12.30 Ahven
klo 13.30 Hauki
klo 14.30 Siika
klo 15.00 Lohi

1/2015
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Lohimarkkinat
IINlaURHEILIJAT
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Karisiika - Perämeren
erikoisherkku
Siika tutuksi ja ruokapöytään
-hanke tuo karisiikaa tutuksi
Siioilla eri lajeja kalansyöjä ei voi erotella toisistaan. Sama on
myös kalakaupassa, joissa isot ja pienet siiat - siikalajit sekoittuvat keskenään. Viime vuosina siian kalastusta on etelässä
vastustettu vaellussiian välttämiseksi. Tästä syystä kalastajat ovat kärsineet, kauppa ei ole käynyt markkinahäiriöiden
ja myös huonon, usein virheellisen siikatietämyksen vuoksi.

Karisiika voi hyvin, vaellussiikaa hoidetaan istutuksin
Elävien lohien ylisiirto kuuluu kalastajien tämänkin kesän ohjelmaan. Lohet ovat eläväistä sorttia.

Noin 20 kilon lohi lähdössä Pudasjärvelle..

Lohien ylisiirtoa voimalaitosten yläpuolelle
Iin kalastajien käytännön työn Lohimarkkinoihin kuuluu tänäkin kesänä lohien ylisiirto voimalaitosten ylä-

puolelle. Tässä työssä mukana ovat
Iin kunta, Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat, PVO Vesivoima, Puhdas-

järven ja Oulun kaupungit sekä Elykeskus.

Kalastukseen uusia säädöksiä
Perjantaina 13 päivä hyväksyttiin uusi kalastuslaki. Tuli
vähän hyvää, myös sutta ja
sekundaa. Näin luonnehti
kalamies uutta lakia. Asetus
on vielä, kaikki esillä olleet
muutokset eivät ehkä tule
voimaan.
Kalaa myyvät ammattikalastajarekisteriin – kaupalliseksi kalastajaksi.
Kun kalastaja on myynyt merestä pyydettyä kalaa, niin kalastajan on pitänyt
kuulua ammattikalastajarekisterissä. Ammattikalastajia on ollut tulojen mukaan 3
luokkaa. Mutta jos on kalastanut merestä jokeen tullutta
kalaa, niin rekisteriin ei ole
ollut pakko kuulua.
Jatkossa tämä muuttuu,
jos myy kalaa, on kuuluttava
Ely-keskuksen ylläpitämään
rekisteriin - kaupalliseen kalastajarekisteriin. Varsinainen ammattikalastaja on jos
kalatulot ylittyvät alv rajan,
10.000 euroa, muut ovat kaupallisia kalastajia.

Poikkeuksena, jos kalaporukan tulot ylittyvät 10.000
euroa, niin kaikki jäsenet
ovat ammattikalastajia.
Rekisteriä ei voi pitää
huonona asiana. Rekisteröinti tuo velvollisuuksia esim
saalisilmoituksiin,
mutta
tämä on toisaalta välttämätöntä. Varsinkin Iissä kalastuksen merkitys on taloudellisestikin suuri. Voidaanko
tämä osoittaa, jos ja kun tulee
sen aika? Kalatiehaaveissa
puhutaan isoon ääneen suurista visioista ja tulevista työpaikoista. On tulossa aika,
jolloin asetetaan vastakkain
nykyinen kalastus ja haavekuvat uusista kalastustavoista. Miten käy, jos emme voi
osoittaa saaliitamme ja kalastuksen nykyistä merkitystä?

Verottajan pelko
ei ole viisauden alku
Joku kalastaja on kai vältellyt
kalakuitteja verottajan pelossa. Mutta kun käy kalalla,

bensaa kuluu, kuljettaa kalaa, tulee kilometrejä. Hylje
repii verkkoja, ostetaan vene,
moottori, korjataan sitä, on
monia kuluja. Jos ja kun kalatuloja tulee, niin aika monta
kiloa on myytävä ennen kuin
tulee verotettavaa kalatuloa.
Yhteiskunnan ja kalastuksen
tulevaisuuden kannalta olisi
tietenkin hyvä, jos verotettavaakin jäisi.

Lohi käy tuhansien kilometrien päässä kasvamassa, tulee merenrannalle ja jokeen
hyödynnettäväksi. Ei tarvita
satojen tuhansien veneitä ja
kuluja, kala pyydetään mini
kustannuksin itselle ja kuluttajille. Jokaisen kalastajan
velvollisuudeksi voi asettaa
sen, että kalastajan voi osoittaa saaliin ja kalastuksen
merkitys, kun sen aika tulee.

Kala parasta lähiruokaa
– myös kalan merkitys
näkyviin

Kalaa myyvät
alkutuottajarekisteriin

Viisaat kaupunkilaiset ja
maallakin asuvat puhuvat
lähiruuasta. Kerätään nokkosia ja monia hyötvkasveja,
joiden valmistamiseen käytetään aikaa ja vaivaa. Tämä
on hyvä ja kannatettava asia.
Mutta usein huomiotta jää
kalan merkitys.
Mikä on parempaa lähiruokaa kuin kala? Terveellistä, halpaa ja mikä tärkeintä meillä helposti saatavissa?

Jatkossa jokaisen kalaa myyvän kalastajan on myös tehtävä ilmoitus alkutuotantopaikasta, jonka täyttämällä
kalastaja kuuluu alkutuottajarekisteriin.
Rekisterin ylläpito on
kunnan tehtävä. Velvoitteita alkutuottajarekisteriin ei
kuulu, mutta tämä on yksi
osakokonaisuus, jolla voimme osoittaa myös kaupallisen kalastuksen merkitystä
Iissä.

Lisätietoa Iin Ammattikalastaja hanke Risto Liedes 0400 800213, Tolonen 0400 434798 risto.tolonen@ii.fi

Kalastuslain lisäksi Iihin on vihdoin saatu merkittävä uudistus
Rantakestilän uudessa kalatilassa ahven pudotetaan halkaisukoneeeseen.

Halkaisukonen tekee tosi
tarkkaa jälkeä.
Kuvissa esitellään kalankäsittelytiloissa ahvenen uuden halkaisukoneen toimintaa.

Perämerellä esiintyy kaksi eri siikamuotoa, virtavesiin nouseva vaellussiika sekä merikutuinen siika eli karisiika. Nämä
eroavat toisistaan kasvunopeuden, kutualueen ja vaelluskäyttäytymisen perusteella. Karisiika kasvaa hitaasti, eikä se
vaella.
Karisiika viihtyy viileässä vedessä ja vaatii lisääntymisalueikseen puhtaita sorapohjia, joten Perämeren olosuhteet sopivat karisiialle erinomaisesti. Tästä johtuen Perämeri onkin
karisiian tärkeintä kalastusaluetta. Perämeren karisiika lisääntyy kokonaan luontaisesti. Vaellussiian osalta tehokkailla istutuksilla ja velvoitteilla turvataan Perämeren jokien siiat. Syksyinen vaellussiian jokikielto onkin vailla perusteita,
pyynnillä otetaan talteen emot ja siian mäti, josta tuotetaan
uutta kalastettavaa.

Siikaopas
Siika tutuksi ja ruokapöytään hanke tekee siikaa, sen kestävää kalastusta ja kalastustapoja tunnetuksi sekä edistää siian
yleistä tunnettavuutta. Hankkeessa valmistetaan siikaopas,
jossa keskitytään Perämeren alueen erikoisherkkuun karisiikaan, sen kalastukseen sekä hyödyntämiseen. Kuluttajat
saavat oikeaa tietoa karisiian kestävästä ja vastuullisesta kalastuksesta ja sen merkityksestä lähiruokana. Mikä voi olla
parempaa lähiruokaa kuin siika! Siikaoppaasta tulee myös
kuluttaja-, kauppa- ja kouluopas.
Siikaa on meidän vesissämme runsaasti. Siikaa pitäisi hyödyntää ja käyttää enemmän. Tavoite on entistä selvemmin
tuoda esille karisiikaa ja sen erityisominaisuuksia. Karisiika
ei kasva isoksi. Se pitää kalastaa ja sitä voi syödä pienempänä
kuin esimerkiksi vaellussiikaa. Vaellussiika kasvaa nopeammin, se tulee rannikolle ja jokiin täysikasvuisena, pyydettäväksi ja syötäväksi. Samalla otetaan siikaa talteen kalanhoitoon ja turvataan siian tulevaisuus.
Siika on terveellistä ja hyvää lähiruokaa, jota voi, saa pitäisi syödä enemmän. Näin vakuuttaa hankesihteeri Asko Eerola myös Iin Lohimarkkinoilla.

Perämeren helmi soi Lohimarkkinoilla
1970 -luvun lopulla Iin kunta tilasi rovaniemeläiseltä säveltäjä - sanoittaja Seppo Leinolta Iistä kertovan musiikkikappaleen. Syntyi valssi, jonka nimeksi tuli Perämeren helmi.
Laulu kertoo muun muassa Iijoesta ja entisaikojen iiläisistä lohimarkkinoista sekä niiden tunnelmista. Levylle kappaleen ensimmäisenä lauloi uraansa aloitteleva iiläislaulajatar
Eila Torvela.
Vuosikymmenten kuluessa kappale on jäänyt unholaan.
Nyt siitä on kuitenkin tehty uusi sovitus, jonka on laatinut alkuperäisenkin teoksen säveltänyt ja sanoittanut Seppo Leino.
Kappaleen uudelleensyntyyn on vaikuttanut osaltaan myös
Valto Pernun säätiö antama taloudellinen tuki.
Lohimarkkinoilla Perämeren helmi kuullaan Ismo Pirin
esittämänä. Kappale on tallennettu myös pitkäsoittolevylle,
joka Piriltä on tulossa.

Verkko- ja viehekalastusluvat
Nenonen, Jäppinen, Kuha, Kärkkäinen
Lohta, taimenta, siikaa, kirjolohta, kaikkea kalaa
Tervetuloa Iijoelle!

www.kalaaiista.fi
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Kalasta tulee oikeaa nahkaa

Jos et usko, niin tuu kattomaan

Retket.fi kokosi Perämeren ja PohjoisPohjanmaan luontomatkailupalvelut
yhteen osoitteeseen.

[hylkeenpyynti]
[kalastus]
Sirpa Juusola ja halli esittelevät kalannahkan valmistusta Kokkolan kalamarkkinoilla.
Kalalla on monta käyttömuotoa. Yksi näistä on kalannahkan hyötykäyttö. Kalannahkan voi syödä, jos
kalan suomustaa. Monet pitävät nahkaa syystäkin osana parasta makunautintoa.
Mutta yhä enemmän
syömme enemmän nahatonta filettä ja nahka menee roskiin. Kalan nahkaa on kuitenkin käytetty vuosisatoja.
Jo muinaisten alkuperäkansojen tiedettiin käyttäneen
kalannahkasta valmistettuja
asusteita, säkkejä ja kenkiä.
Toisen maailmansodan jälkeen myös Suomessa kalannahasta valmistettiin paljon
tuotteita, kaikista tarvikkeista oli kova pula. Kalannahka
ei siis ole uusi tuota, mutta
useimmille kuitenkin tuntematon. Se sisältää ennakkoluuloja ja epäluuloja. Haiseeko kalalta, kestääkö?
Lohimarkkinoilla kysymyksiin vastaukset. Kalannahka-ammattilainen Sirpa
Juusola kertoo monia menetelmiä valmistuksessa. Kalastajan poika Elias Kantola
kertoo lisää nahkan valmistuksesta ja tuotteista. Kalannahka ei ole mikään massatuote. Mutta raaka-ainetta
on paljon. Se on edullista, jos
nahkoja aletaan ottaa talteen.

Millaista kalannahkasta valmistettu nahka on, mihin
kaikkeen sitä voidaan käyttää selviää Iin lohimarkkinoilla.

Kalastusmatkailutarjontaa
Iihin
Lohimarkkinoille on nähtävillä kaikin virkistyskalastusvälinein, maustein ja
herkuin varustettu kalastusmatkailuvene. Veneellä
on jo suoritettu tutustumismatka Iijokisuun kalastusoloihin.
Lohimarkkinoita
edeltävänä perjantaina matkailuvene porukoineen tulee
kokeilemaan ahvenen jigikalastusta.
Kalastusmatkailussa yhä
useammin kysytään myös
muuta kuin lohenkalastusta.
Ahven on sekä ruoka- että
virkistyskalastuskohteena
kasvattanut huimasti suosiotaan. Ahvenkalastuksen tarjontaan voi kuulua joko itse
tai matkan järjestäjän toimesta toteutettu ahvenen fileraus ja valmistettu herkkuateria. Voi helposti kuvitella
millainen elämys ahvenfileateria on meri- ja jokimatkan
jälkeen ensikertalaiselle. Onhan se elämys ahvenen syöjälle kerta toisensa jälkeen.
Iissä
kalastusmatkailu-

T:mi Hannu
Huovinen

tarjontaa ei toistaiseksi ole
juuri ollut. Nyt tähän tarjoutuu mahdollisuus, kun
kalastusmatkoja
tarjoava Atteson Juha Aitta lupaa
järjestää kalastusmahdollisuuksia myös meidän alueella. Ensimmäisille kiinnostuneille eri kalalajien
kalastamiseen tarjoutuu Lohimarkkinoiden jälkeen tehtävällä kalamatkalle, jolle
pääsee puolenkymmentä kalastusmatkailusta kiinnostunutta. Lisämatkoista voi kysyä markkinoilla.
Iijokisuulla on nyt erinomaisia edellytyksiä kalastusmatkailun kehittämiseen.
Alarannan Kodalla on kaikkia majoitukseen ja kokouksiin liittyvää tarjontaa. Mahdollisuuksia on myös kokea
paikallisten ammattikalastajien kanssa ammattikalastusta. Rantakestilässä on luonnosta ja luontoharrastuksista
kiinnostuneille kalavedenhoitoa. Samoin Rantakestilän uudet kalankäsittelytilat
mahdollistavat kalan oikeanoppiseen kalankäsittelyyn
oppimista ja tutustumista.
Oma lukunsa on nahkiaiseen
liittyvät luonto- ja makuelämykset. Rantakestilässä viljellään myös nahkiaista, se
on monelle uutta.

Iin Apteekki

www.iinapteekki.fi

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

Yli-Iin Sivuapteekki

040 738 0052
Iin Lohimarkkinat Kalaa Iistä
lehden teossa mukana

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

Iin ammattikalastajahanke
Eu investoi kestävään kalatalouteen

[metsästys]
[valokuvaus]

[melonta]
[vaellus]
[villiyrttikurssit]

Kalastus- ja luontomatkailuhanke on Iin
Lohimarkkinoilla esittelemässä alueen
monipuolista luontomatkailutarjontaa

kuva: Pro Kala ry

www.rieskaleader.fi

Lohimarkkinoilla mukana myös
Siika tutuksi ja ruokapöytään-hanke.
Tule saamaan tietoa eri siikalajeista ja
hakemaan hyviä siikareseptejä.
Rieska-Leader
PL 84 (Vierimaantie 5)
84101 YLIVIESKA

EU ZZZULHVNDOHDGHUƬ
INVESTOI
KESTÄVÄÄN
www.leadersuomi.fi
KALATALOUTEEN

Yhteistyössä:
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Raasakan Kalanviljelylaitos turvaa kalasaaliit
Raasakan kalanviljelylaitoksella on nyt meneillään vuoden hektisin aika. Laitoksen tuotantopäällikkö Merja
Kantola kertoo, että työ kulkee samalla tavalla kausittain, kuin esimerkiksi maatiloilla. Töitä tehdään kun

niiden aika on ja varsinkin
keväällä päivät ovat pitkiä.
Keväällä alkaa kiireinen aika
istutuksien, ruokinnan ja
muiden toimenpiteiden parissa. Lokakuusta huhtikuulle työskennellään verkkaisemmin, kuten raportteja ja

25 vuotta laitosmestarina työskennellyt Vesa Rahikkala ja kalanviljelijä Teppo Komulainen keräävät yksivuotiaita kaloja siirrettäväksi ulkoaltaisiin.

muita paperihommia tehden
sekä pidetään lomia.
- Vuodenkierron mukaan
vaihteleva työ on todella monipuolista ja mielenkiintoista. Päivääkään en vaihtaisi
pois. Alalle pitää tuntea kutsumusta, jotta töihin on mukava tulla ja pitää olla luontaisesti kiinnostunut kalojen
hyvinvoinnista. Olemme tekemisissä elävän materiaalin
kanssa, mikä antaa työhön
omat paukkunsa. Tässäkin
hommassa siisteys on puoli
ruokaa, kertoo Kantola.
Laitoksen toiminnan takana on Voimalohi Oy, josta
puolet omistaa PVO-Vesivoima Oy ja toisen puolen Kemijoki Oy. Raasakan kalanviljelylaitoksella kasvatetaan
kalanpoikasia PVO-Vesivoima Oy:n kalanhoitovelvoitteeseen. Iijoen patoamisen
seurauksena kalojen luontainen vaellus ja kasvu estyivät,
joten meren kalakannoista
pidetään huolta istutuksilla.
Merilohia istutetaan Iijokeen noin 270 000 ja taimenia

68 000 ja Kemijoen istutuksiin toimitetaan 120 000 merilohta. Puolet Iijokeen jäävästä osuudesta istutetaan
jokeen suoraan Raasakan
kalalaitoksen alapuolelle ja
puolet kuljetetaan tankkiautoilla lähemmäksi merta. Kalastajien toivomuksesta on
40 000 lohta vaihdettu meritaimeneksi eli taimenia istutetaan 28 000 sijasta 68 000
yksilöä.
Kalanviljelylaitos on rakennettu vuonna 1982 ja
Merja Kantola tuli töihin yhtiöön vuotta myöhemmin.
Tällä hetkellä laitos työllistää lisäksi kolme vakituista,
ja kesäisin noin neljä kiireapulaista.
- Kun vuonna 1983 tulin kalalaitokselle töihin oli
siellä vain puitteet kalankasvatustoiminnalle valmiina.
Kaikki viljelyllinen toiminta piti aloittaa tyhjältä pöydältä, mutta hyvin on mennyt. PVO-Vesivoima Oy on
mahdollistanut hyvin hoidetun laitoksen ylläpidon

Helmikuussa istutetusta mädistä kuoriutui toukokuussa tämän
kevään pienokaiset, jotka vielä kuluttavat ruskuaispussiaan. Juhannukseen mennessä poikaset opetetaan syömään, jonka jälkeen ne siirretään isompiin altaisiin.

sekä investoinnit toiminnan
parantamiseksi. On myös
onni, että meillä on tällä hetkellä erittäin hyvä ja osaava
porukka. Alueen kalastajat
tekevät todella hyvää yhteistyötä kanssamme ja kommu-

nikaatio sujuu. Lisäksi hyvä
palaute toiminnan onnistumisesta antaa myös motivaatiota omaan työhön, Kantola
kiittelee.

Jenny Kärki

Käynnissä poikasten keskipainon mittaus.

Kuvassa taustalla on kalanviljelylaitoksen pihapiiriin vuonna 2007 rakennettu halli, jossa olevissa
altaissa kalat saavat kasvaa 1-vuotiaiksi saakka. Keväisin 1-vuotiaat kalat siirrettään muun muassa
näihin piha-altaisiin, joista kalat siirretään 2-vuotiaina vesistöihin.

Kuljetusliike
Backman Ky
Pentintie 12, 91100 Ii
puh. 0400 387 682

Iin Haminan
Grilli ja Kioski
Laurintie 2, 91100, Ii
Avoinna:
Ma-to: 11-22, Pe: 11-04
La: 12-04, Su: 12-22
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Iin Tukkilaiskisat

TERVETULOA KOKO PERHEELLÄ
pe 3.7.2015 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 4.7.2015 Raasakkakoski
klo 13.00 Kisojen avaus
klo 13.00 Ohijuoksutukset Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s
klo 13.10 Sauvonnan kilpailu
klo 14.10 Huutokauppa.
Meklarina TV:stä tututut Aki Palsanmäki, Heli ja Markku.
klo 15.00 Kirkkovenesoutu.
klo 13-16.30 Lapsille ohjelmaa ja tekemistä. Oulun Tähtisirkus ja
Los Karvakuonos
klo 15.30 Yhteislauluja Iin Laulupelimannien johdolla
klo 16.00 Minna Hautakangas. VOF tähti.
klo 16.30 Koskenlaskun kilpailu
klo 17.30 Rullaus
klo 18.00 Palkintojen jako

la 4.7.2015 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit. Esiintyy Mikko Tapio & Mysteeri
Iin Urheilijoilla Puffetti ja Ravintola. Tanssilippu 10€.
Lisätietoa:
Riitta Räinä, järjestelytoimikunnan sihteeri p. 050 3950 305
Ilmoittautumiset Eero Alaraasakka, ratamestari p. 0400 281 524
Kilpailun johtaja Antti-Pekka Koskela p. 040 525 5398
Tervetuloa!

Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Ravintola, PipeLife, Kasvomaalausta, Käpylehmän tekoa, sekä vanhoja traktoreita.
Pääsylippu 12€ ja alle 12v ilmaiseksi.
HALUATKO MYYDÄ HUUTOKAUPASSA TAVARAA?
Ilmoita myytävä tavara valokuvineen tarinan kera sähköpostilla riitta.raina@ii.fi
TV:stä tuttu Aki Palsanmäki toimii meklarina.
Teemme myytävistä tavaroista luettelon osoitteeseen www.kuningasjatka.fi
Iin Energia Oy

Iin Jätehuolto
Paakkola Oy IIN METSÄTYÖ OY

