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70 vuotta

iiläistä seuratoimintaa
nuorten ja aikuisten hyväksi
70-vuotias Iin Urheilijat jatkaa vahvaa
ja perinteikästä yhdistystoimintaa. Ajan
saatossa lajivalikoimasta on kadonnut eri
syistä monta entistä tukijalkaa, kaikesta muutoksesta huolimatta seuran perimmäiset arvot ovat säilyneet ja jäsenmäärä
pysynyt vakiona. Seura moninaisuudessaan on aina tähdännyt tarjoamaan alueen
nuorille mahdollisuuden harrastaa eri lajeja. Toimintamme nykypäivänä koostuu
kolmesta eri lajista ja jaostosta, pesäpallo,
hiihto ja sulkapallo.
Etenkin pesäpallossa ja hiihdossa junioritoiminta on vilkasta ja sitä kautta näkyvyys kyläkuvassa on vahva. Sulkapallo
puolestaan koostuu paljolti jo kokeneimmista harrastajista. Yhtä kaikki pääasia on
että voimme tarjota harrasteita kaikenikäisille.
Toimintamme on perustunut koko historiamme ajan vahvaan talkootyöhön, josta vastuun kantavat seuramme aktiivit ja
ennen kaikkea junioreidemme vanhemmat, ilman tätä panostusta seura ei toimisi
yhtenäisenä ja vahvana. Talkootyön osuus
näkyy ennen muuta eri tapahtumien järjestelyissä, suurimpana niistä nykymuotoiset tukkilaiskisat.
Merkittävän osan seuramme taloudellisesta tukemisesta olemme saaneet eri yhteistyökumppaneiltamme niin paikkakuntalaisilta kuin ulko-paikkakuntalaisilta.
Lisäksi toimintaamme tukevat eri yhteisöt
mm. Iin Lions Club. Iin Kunnan kanssa tekemämme yhteistyö on elintärkeää niin
taloudellisesti kuin näkyvyyden kannalta
ja siitä hyötyvät kaikki kuntalaiset. Näillä jo perinteikkäillä toimilla seuramme
pystyy kehittymään sekä uudistumaan ja
tarjoamaan kuntalaisille mahdollisuuden
osallistua mielekkääseen tekemiseen urheiluseurassa.
Toimintamme elää tällä hetkellä murroksessa. Kuinka voimme tarjota nuorille mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia
koko ajan kehittyvässä ”inter aktiivisessa”
maailmassa? Onneksi toimintaamme on
tullut uusia innovatiivisia aktiiveja, jotka
kyseenalaistavat perinteikkäitä toimintatapoja ja kehittävät uusia menetelmiä toimia yhteisen hyvän eteen.
Seuramme suurin huolenaihe on toimitalomme kunto, kuinka voimme turvata toimintamme siten että pystymme
huolehtimaan vastaisuudessakin talostamme ”Rysästä”, joka vääjäämättä tar-

vitsee mittavan peruskorjauksen. Suunnitelmat talon korjaamiseksi on aloitettu
ja päätösten teon aika koittaa ensi vuoden aikana. Se miten mahdollinen hanke toteutetaan, riippuu paljolti saatavista
avustuksista ja muista rahoitus aihioista.
Joka tapauksessa johtokunta joutuu linjaamaan ja tekemään pitkälle tähtääviä päätöksiä tulevana vuotena sekä pohtimaan
eri vaihtoehtoja. Mutta olipa päätös millainen tahansa, niin varmaa on että Iin Urheilijat jatkaa vahvana yleisurheiluseurana vaikka ilman ”Rysää”.
70 vuotiaan seuran historiassa on ollut
monta hyvää ja vahvaa puheenjohtajaa,
jotka omalla panoksellaan ovat muovanneet toimintaa nykymuotoiseksi, suuret
kiitokset kaikille heille arvokkaasta panoksesta seuramme eteen.
Haluan kiittää kaikkia toimijoita, yhteistyökumppaneita ja seura aktiiveja hienosta työstä. Ennen kaikkea kiitän teitä
lasten vanhempia pyyteettömästä talkootyöstä. Kiitos kuuluu myös tämän vuoden johtokunnalle yhteistyökykyisestä ja
eteenpäin katsovasta toiminnasta, toimintaamme on kehitettävä vastaamaan tämän
päivän haasteita.
Seuramme juhlii 70-vuotista taivaltaan
toimitalossamme 5.12.2015.

Antti-Pekka Koskela
puheenjohtaja
Iin Urheilijat ry
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Talouskatsaus

Uitonjätkiä jossain 1910-luvulla. Kuva Heikki Kuusikko

Tukkilaiset tulevat
Tukkilaiskisat elvytettiin Raasakkakoskella vuonna 2003 Iin Urheilijoiden, Iin kunnan, Raasakkakosken rannan asukkaiden sekä lukuisten yritysten, yhteisöjen ja
yksityisten voimin. Edelliset kisat olivat
vuonna 1970, jolloin pohjapatoa ei vielä
ollut, mutta säännöstelypato kylläkin. Sitä
ennen vapaan joen aikaan kisoja oli ollut
monesti esim. 50-luvulla. Silloin järjestäminen oli helpompaa kun uitossa oli satatuhatta tukkia ja niistä sai kilpailija valita
mieleisensä.
Yleisömäärät olivat silloin tuhansissa,
olihan uitto kesäaikaan useimpien maaseudun työmiesten arkipäivää ja kiinnostusta kisailuihin riitti. Uitto on painumassa unholaan sitä mukaan kun vanhat
uitossa mukana olleet poistuvat. Kuitenkin uitto ja esim. tervanpoltto ovat sellaisia perinteellisiä suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia asioita, joita pitää säilyttää.
Tervanpolttoaika kesti parisataa vuotta ja
samoin uitto jossakin muodossa yhtä pitkään. Lohipatokulttuuri alkoi ainakin jo
1300-luvulla, todennäköisesti jo paljon aikaisemmin, otaksun. Olisikin sopivaa, että
lohipadon pätkä rakennettaisiin johonkin
nyt kun vielä löytyy ihmisiä, jotka ovat siitä asiasta hieman perillä. On muistettava,
että Iijoki oli tärkeimpiä uittojokia Suomessa. Kaikkiaan vesistössä on ollut uittoreittejä käytössä 3000 km. Uitetusta puumäärästä saa jonkinlaista kuvaa kun tutkii
kunnantalon kolmannessa kerroksessa
olevaa jokisuun erottelun kuvaa 1950-luvulta. Iijoki oli tasaisesti virtaava vesistö,

jossa suvantoja ja järviä oli vähän, joten
varppausta ja keluveneitä tarvittiin vähän (ks. Wikipedia). Jokiuitto työllisti satoja jätkiä jokivarressa ja jokisuun erottelu
myös oli iiläisille tärkeä työllistäjä. Vuosittainen uittomäärä oli noin 300 000 kuutiota eli 6000 rekallista.
Tukkilaiskisan osanottajia on vähemmän, mutta kuitenkin vakioporukka muutamalla uudella seikkailijalla tulee joka
vuosi mukaan. Kisapaikka on turvallinen,
mutta ei ihanteellinen, koska koskiosa on
lyhyt pohjapadon takia. Lapista toki löytyy parempia paikkoja, mutta siellä yleisö saaminen ja muutenkin kisan järjestäminen on työläämpää. Tukkilaiskisassa
varsinkin itse koskenlasku on show, jota
katsotaan osin senkin takia, että siellä pudotaan varmasti. Vesimäärä on n. 150 m3/
sekunti, joten syvyyttä on tarpeeksi turvalliseen putoamiseen. Joillakin Suomen
kisapaikoilla on vaarallista pudota matalalla olevien kivien takia. Tukkilaiskisat
ovat erikoinen laji, jota muualla harvoin
nähdään. On selvä, että kisoissa pitää olla
myös muuta toimintaa, jotta yleisön kiinnostus pysyy. Aurinkoinen sää on ehdottomasti välttämätön. Ja toki myös vesi,
jota on saatu PVO Vesivoima Oy:n lahjoittamana. Tukkilaisten Sm-kilpailut tullaan
järjestämään jonakin lähivuonna, kunhan
saadaan järjestelyoikeudet Metsäurheiluliitosta.
				

Eero Alaraasakka
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Kuluva vuosi 2015 on ollut ja tulee olemaan Iin Urheilijoille toiminnantäyteinen.
Olemme järjestäneet Iin Lohimarkkinatapahtuman, perinteiset TukkilaiskisatKuningasjätkä-tapahtuman yhteistyössä
Ii-Instituutin kanssa sekä Iin Venetsialaistapahtuman, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa.
Osaksi myös sateisen ja kolean kesän
vuoksi, tapahtumat ovat olleet kävijämääriltään vähäiset. Tästä syystä tapahtumat
ovat taloudellisesti päässeet verottamaan
meitä, vaikkakin tapahtumia järjestetään
pääasiassa sen vuoksi että saadaan meille
tänne Iihin lisää aktiviteettejä.
Kuningasjätkä-tapahtuman tuotto on
kattanut merkittävän osan seuramme kuluja. Muut kulut olemme kattaneet saaduilla avustuksilla sekä talkootyöllä. Ajat
muuttuvat, olemme sen edessä että tarvitsemme uusia ideoita, tekijöitä, tukijoita ja
yhteistyökumppaneita, varmistaaksemme
niin Rysän olemassaolon ja seuramme toiminnan.
Seuramme sisällä toimii kolme jaostoa. Pesäpallojaosto niitä suurimpana (150
aktiivia), Hiihtojaosto (40 aktiivia) ja sulkapallojaosto (noin 20 aktiivia). Jokainen
jaosto toimii itsenäisesti, hoitaen omaa talouttaan. Kaikkineen koko seuran talous
koostuu siis 4 eri tekijästä, jaostot + pääseura/Rysä.
Seuran kokonaisvuositulot koostuvat
tapahtumien tuotoista sekä jaostojen toiminnasta. Jokainen osa seuraamme toimii
pysyen kohtalaisesti omassa budjetissaan.
Joka vuosi kumminkin menot ylittävät tulot ja näin ollen taloudellinen voimavaramme hupenee ilman rivakoita toimenpiteitä.
Seuramme saavuttaessa kunnioitettavan 70-vuoden iän, olemme kohtaamassa
uusia haasteita. Tulevaisuudessakin tarvitaan vilpitöntä ja pyyteetöntä seuratyöskentelyä, avoimuutta ja yhteisiä pelisääntöjä.

Jäsenmaksut 2015
Iin Urheilijoiden vuosikokous on kokouksessaan
2.11.2014 vahvistanut jäsenmaksut vuodelle 2015
seuraavasti:
Perhepaketti 30 e (2 aik. ja kaikki alle 15-v. lapset)
Aikuisjäsen 15 e (15-vuotta täyttäneet)
Lapsijäsen (alle 15-v.) 10 e.
Jäsenmaksun maksaminen on perusedellytys
seuratoimintaan osallistumiselle ja vain jäsen voi
edustaa seuraa kilpailuissa.
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Seuratoiminnan kulmakivi
eteenpäin ja pesti ulottui myös
monelle muulle elämän osaalueelle.
- Aktiivisemmin osallistuin
Iin Urheilijoiden talkootoimintaan silloin kun oma poika aloitti hiihtoharrastuksen.
Aloin valmentaa ja kävin koulutuksissa aina A-valmentajaksi saakka. Valmennettavissa
on ollut SM-mitalisteja nuorten sarjoissa ja yleisissäkin sarjoissa todella hyvin pärjänneitä, Väinö kertoo.
Parhaimmillaan
Väinön
luotsaamissa hiihtoharjoituksissa oli samanaikaisesti 80
hiihtäjää,
ekaluokkalaisista
ikäihmisiin. Porukka piti jakaa
pienempiin ryhmiin, joita ohjastettiin erikseen.
Lisäksi valmennustöitä on
tehty pesäpallonkin parissa.
Iin Urheilijoissa on ollut aina
toista kymmentä pesäpallojoukkuetta, ja laji on pitänyt
mukavasti suosiostaan kiinni
tähän päivään saakka.
- Kun oma poikakin pelasi, niin kuskasin pikku-bussilla hänen ja muitakin joukkueita ympäri Suomea, aina
Helsinkiä myöten. Ja lentopalloporukoita on tullut kuskattua myös, Väinö kertoo.
Vuosituhannen taitteessa

Väinö Klasila on toiminut pitkään Iin urheilijoiden puheenjohtajana ja ollut myös muuna seuran aktiivina.

Iin Urheilijoiden historiassa
seuratoiminnan kulmakivi on
aina ollut aktiivinen talkootoiminta. Suuren panoksen-

sa toimintaan antoivat myös
Väinö ja Anneli Klasila. Väinö oli myös seuran puheenjohtaja vuosituhannen vaihteesta

Väinö lupautui vuoden ajan
olemaan seuran puheenjohtajana. Pesti lähti muidenkin
mielestä niin hyvin liikkeelle,
että lupaus venyi kymmenen
vuoden mittaiseksi.
Puheenjohtajakaudellani aloimme Annelin kanssa
järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa. Taisimme olla
ensimmäinen
urheiluseura
Suomessa, joka otti tehtävän
kontolleen. Eri kouluilla ja urheilijoiden talolla pidetyt kerhot työllistivät parhaimmillaan 14 henkilöä, joista osa oli
tukityöllistettyjä. Kuskasimme leipomosta leipäsäkkejä eri
puolille, jotta saimme iltapäiväksi välipalaa koululaisille,
Väinö kertoo ja jatkaa:
- Anneli laski työntekijöille palkat ja teki tukihakemukset ja muut. Häneltä tehtävä
sujui rutiinilla, sillä yrityksessämme hän hoitaa samoja asioita. Me pyöritimme kerhotoimintaa täysin talkoohengessä,
ja kun tilalle vaihtui toinen tekijä, kävi homma ilmeisesti liian työlääksi. Nykyään iltapäiväkerhon järjestäminen taitaa
olla kunnan vastuulla, Väinö
kertoo.

HIIHTOJAOSTON TERVEISET
Hiihtojaosto on muutaman
hiljaisemman vuoden jälkeen
onnistunut palauttamaan toiminnan uusille latu-urille. Jaoston vetovastuun otti Marko Jussila ja sihteerin tehtäviä
hoiti Ville Tiiro. Viime hiihtokauden yhtenä tavoitteena oli
saada mahdollisimman moni
iiläinen lapsi liikkumaan hiihtäen. Siinä onnistuttiin todella mallikkaasti ja tästä yhtenä
osoituksena oli menestyksekkäästi koko hiihtokauden toiminut hiihtokoulu. Noin 40
koululaista kokoontui perjantai-iltaisin Illinsaaren hiihtoma-

jan maastoon harjoittelemaan.
On hienoa havaita, että vanhemmat yrittävät järjestää lapsille mahdollisuuden harrastaa
liikuntaa, mutta yhtä tärkeää
olisi saada myös itse vanhemmat liikkumaan lasten mukana.
On kiistattomia tutkimuksia
siitä, mitä haittaa liikkumattomuus terveydelle aiheuttaa ja
ennen kaikkea liikunnan merkitys vain kasvaa iän karttuessa. Suomen hiihtoliitto huomio
tämän aktiivisen seuratoiminnan ja palkitsi Iin Urheilijat keväällä Tampereella järjestetyssä
juhlassa. Kolmas palkinto saa-

tiin sarjassa ”toimintaansa parantaneet seurat”. Palkinnon
kävivät noutamassa Oili Kaleva ja Sonja Lappalainen joiden
työpanos on ollut muutenkin
korvaamaton. Kiitos kuuluu
myös hiihtokoulun vetäjille
Satu Klasilalle, Jenna Jussilalle, Roosa Klasilalle, Iida Lappalaiselle, Jasmin Jokelalle, Sisko
Kehukselle sekä Joonas Jussilalle.
Kilpailutoiminnan puolella
järjestettiin useat hiihtokilpailut, jotka onnistuivat erinomaisesti.
Ensimmäisenä voisi mainita
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lasten hiihtokoulun päätteeksi
järjestetyt Hippo-hiihdot, missä
päästiin kokeilemaan opittuja
taitoja tosi toimissa. Iin Yrityksen kanssa hyvällä yhteistyöllä
järjestettiin kolmet hiihtokilpailut (Iin hiihdot ja Pohjois-Pohjanmaan
mestaruushiihdot
henkilökohtaisilla
matkoilla
sekä viestit). Mainittakoon, että
edellä mainituissa kisoissa hiihtoliiton valvoja antoi hyvän palautteen järjestelyistä, joten siitä
on hyvä jatkaa uuteen kilpailukauteen. Näiden lisäksi Iin Urheilijoilla oli vuoro järjestää Iin
kunnanmestaruuskisat.
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on aktiivinen talkootoiminta
Talkoot tarvitsevat
hengennostatusta
Iin Urheilijat on pitkään tehnyt hyvää työtä iiläisten harrastusmahdollisuuksien hyväksi.
Monen liikuntaharrastus on
ollut mahdollista nimenomaan
talkootyön ansiosta. Vielä joitakin vuosia sitten talkoisiin
riitti intoa ja seura oli monipuolisesti voimissaan.
- En usko että ihmisten aika
on kortilla nykyisin enemmän
kuin ennenkään. Tarvittaisiin
vaikkapa hengennostatusiltoja, jotta luotaisiin uskoa tulevaan ja toimiva talkooperinne
ei pääsisi unohduksiin, Väinö
kannustaa.
Klasilat olivat vahvasti mukana Iin Urheilijoiden tukiyhdistyksessä, joka keräsi keräsi
varoja seuralle muun muassa järjestämällä illanviettoja.
Tukiyhdistys sai myös rahaa
urakkatöistä, esimerkiksi Klasiloiden maalausyritys antoi
mahdollisuuden talkoolaisille
tienata - vaikkapa laudanmaalausurakan muodossa.
- Silloin talkoolaisia riitti ja
yhteisen hyvän vuoksi tehtiin
paljon töitä. Seuran liikevaihto on niistä ajoista romahtanut
suuresti. Nykyisin talkoiden
osuus on pienempi ja merkittävä rooli on yhteistyöyrityk-

Pohjois-Pohjanmaan Piirinmestaruuskisoissa
Urheilijat
saavuttivat kolme mitalia. M50
sarjassa Ville Tiiro ja M55 sarjassa Jorma Aalto voittivat kultaa. N45 sarjassa Tarja Hand
saavutti pronssia. Vies-teissä
tuloksena oli kaksi kultamitalia. Miesten sarjan voittojoukkueessa hiihtivät Matias Tiiro, Ville Jussila ja Juuso Jussila.
M50 sarjan voittojoukkueessa
hiihtivät Ville Tiiro, Jorma Aalto ja Ari Järvenpää.
Iin Urheilijoissa on suuri lasten ja nuorten potentiaali,
jos se vain osattaisiin ja halut-

siltä saatavalla sponsorirahalla. Suuntaus on sama nykyisin
joka puolella, Väinö toteaa.

Rysä kuntoon
yhteistuumin
Iin Urheilijain talo, useille
tansseista tuttu Rysä, ostettiin
Iin Urheilijoille 1980-luvulla.
Tuolloin taloon tehtiin mittava
remontti. Klasila kertoo olleensa apurina työmaalla nuorena
miehenä, talkoilemassa - kuten moni muukin. Paikalliset
isännät lahjoittivat puuta, joka
itse käsiteltiin lattialankuiksi
ja kaikki pinnat käytiin läpi ja
uusittiin.
Varoja muihin materiaaleihin kerättiin tooli-kampanjalla. Yritykset ja yksityiset
henkilöt saivat ostaa omiin nimiinsä tuoleja, ja hintavimmissa tapauksissa yritys sai seuraan ainaisjäsenyyden.
Väinö Klasilan ollessa puheenjohtajana Rysän vuokratoimintaa kehitettiin niin, että
talon toiminnot jäivät plussan
puolelle. Monet häät ja muut
juhlatilaisuudet on vietetty Talolla vuosien aikana. Suuretkin juhlat onnistuvat, sillä neljän hengen pöytiä on noin 30
kappaletta.
Vuonna 2005 talo remontoitiin toistamiseen ja kunnostettu on kerran sen jälkeenkin.

Anneli Klasila on ollut Iin Urheilijoissa aktiivi talkoolainen ja hän on toiminut myös seuran sihteerinä.

taisiin kanavoida myös hiihdon pariin. Pesäpallopuolella
on iso joukko lapsia ja nuoria
joista varmasti löytyisi useita huippuja myös hiihtolajeihin. Pesäpallo ja hiihto eivät
poissulje toisiaan vaan päinvastoin ne toimivat lajeina toistensa kehittäjinä sillä hiihto on
pesäpalloilijan mitä parasta peruskuntoharjoittelua. Pelaajien vanhemmat ja joukkueiden
vetäjät ovat tässä asiassa avainasemassa.
On ehkä harhaanjohtavaa
puhua pelkästään lasten ja
nuorten liikunnan merkityk-
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Parhaillaan suunnitellaan kunnostuksia erityisesti yläkerran
tiloihin. Aktiivinen pesäpallon pelaaja ja valmentaja Jenna
Jussila toimii tätä nykyä Rysän

talonmiehenä ja hänen kauttaan hoituu myös talon vuoraustoiminta. JK

sestä. Vähintäänkin yhtä tärkeää on nostaa esille ikääntyvien
ihmisten liikkumisen merkitys. Tässä asiassa urheiluseurat ovat avainasemassa ja sen
vuoksi niiden pitäisi huomioida tämä yhteiskunnallisesti tärkeä asia omassa toiminnassaan.
Toiminta ei kuitenkaan onnistu ilman sitoutunutta organisaatiota. Toiminnan ylläpitäminen vaatii aktiivisen jaoston
ja sen lisäksi kohtalaisen suuren joukon talkoohenkilöstöä
pyörittämään mm. hiihto-koulua ja kilpailutoimintaa sekä
niihin kiinteästi liittyviä tuki-

toimintoja (kahvio, autopaikoitus, yms.). Ilman talkoolaisia ei
ole toimintaa, joten koko talkooväelle suuri kiitos mukana
olosta! Toivotaan, että siitä mihin keväällä jäätiin, jatketaan
tulevana hiihtokautena. Iin Urheilijoiden hiihtojaosto toivottaa kaikki entiset ja nykyiset
toimijat sekä uudet asiasta kiinnostuneet henkilöt mukaan jatkamaan mielekästä toimintaa.
Lopuksi hiihtojaosto toivottaa kaikille menestystä liikunnallisten harrastusten parissa.
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Koko kylän iloiset Hippo-hiihdot
Iin Urheilijat ovat saaneet järjestää Osuuspankin Hippo-hiihtoja jo 80-luvun alkupuolelta saakka. Näissä lasten hiihdoissa
tärkeintä ei ole ollut voitto, vaan viuhuva
meininki!

Kilpailujen järjestämisvastuu on ollut urheiluseurallamme, Osuuspankki on
huolehtinut kilpailuilmoittautumiset ja
sen että jokainen hiihtoihin osallistuja on
saanut Hippo-osanottomitalin ja lisäksi
vielä viime talvena kisoissamme ilahdutti
Henri-Hippo! Nämä lasten iloiset hiihdot
ovat olleet todella odotettuja ja suosittuja,
osallistujia on ollut vuosittain pitkälti toista sataa. Tiiron Pauli aktiivisena hiihtomiehenä on useat vuodet kantanut suuren
vastuun näidenkin kilpailujen onnistumisista ja muistelee että lumen vähyyden
vuoksi kilpailut on kahtena vuonna jouduttu perumaan.
Jo useita vuosia nykypäivän ajanottoohjelmalla Lappalaisen Janne ja Alaraasakan Markku ovat vankalla kokemuksella ja taidolla hoitanut ajanottoon liittyvät
asiat näissäkin kisoissa, ennenhän ajanotto hoidettiin käsin, kellottamalla. Kilpailujen järjestäminen vaatii rutkasti töitä ennen kisapäivää. Hyvin suunniteltu ja
organisoitu kisatapahtuma on enemmän
kuin puoleksi tehty. Voi sanoa, että kisapäivä on loppurutistus, kuin mikä tahansa
tapahtuma. Rohkeutta ja oman ajan antamista tarvitaan yhteiseen hyvään ja ei voi
kun kiittää viime vuosien toimijoita unohtamatta koko seuran historissa ansioituneesti toimineita henkilöitä. Viime talven
Hippo-hiihtojen järjestelyjen vastuun kantoi Lappalaisen Sonja ja Jussilan Marko.
Molemmat ovat pitkän ajan toimijoita niin

Henri Hipon kainalossa Jenniina Jussila ja Kaisa
Lappalainen. Kuva Sonja Lappalainen.

Seuran johtokunta vuonna 2015
Puheenjohtaja Antti-Pekka Koskela
antti-pekka.koskela@oulunokt.fi
040 5255398
Sihteeri Jari-Jukka Jokela
jari-jukka.jokela@ii.fi
050 3950463
Rahastonhoitaja Jaana Oravainen
jaana.oravainen@pp.inet.fi
050 5012758
Jäsen Pauli Tiiro
pauli.tiiro@suomi24.fi
045 1109012
Jäsen Jussi Kurttila
jussi.kurttila@gmail.com
041 4699658

Jäsen Tiina Okkonen
tiianni.okkonen@gmail.com
040 8431018
Jäsen Asko Kari
asko.kari@pp.inet.fi
040 7012606
Jäsen Väinö Klasila
vaino.klasila@ii.fi
0400 388305
Jäsen Ville Tiiro
ville.tiiro@pp.inet.fi
050 3160739

seuratyöntekijöinä kuin tapahtumien järjestäjinäkin, joten nämäkin kisat sujuivat
todella hienosti, niinkuin olettaa saattoi.
Hippo-hiihtojen historiaa selvitellessä allekirjoittaneena otin ensimmäisenä
yhteyttä Oulun Osuuspankin pääkonttoriin. Sen jälkeen kävin pitkäaikaisen
Iin Osuuspankin johtajan Mauno Hautalan luona juttelemassa näistä lasten hiihdoista. Mauno kertoi, että Hippo-hiihtojen järjestäminen on aina sujunut todella
hienosti. Tämän jälkeen suunnistin paikallislehti Rantapohjan arkistoja tutkimaan,
että löytyisikö sieltä juttuja Hippo-hiihdoista. Tämäkään ei vielä riittänyt, joten
halusin jututtaa 70-80-luvun hiihtojaoston puheenjohtajaa Arvo Virkkulaa. Sitten
sain idean ottaa yhteyttä entiseen Iin OP:n
työntekijään Airi Parpalaan, joka myös on
toiminut IiU:n aktiivisena seuratyöntekijänä pitkät ajat. On ollut todella kiva jutella pitkäaikaisten seuratoimijoiden kanssa.
Kunnioitan vanhoja seuratoimijoita, sillä
heillä on paljon tietoa seuran historiasta.
Historian tunteminen näiden 70-vuoden
ajalta on tärkeää, jotta voidaan nykyistä
ja tulevaa toimintaa viedä eteenpäin. Jaostoissa tehdään seuran tärkein ja oleellisin seuratyö ja useista pienistä ja suurista
asioista ja tapahtumista muodostuu koko
seuran laaja toiminta. Kun isoa laivaa luotsaa, niin on hyvä ja tarpeen, että vanhoja ohjastajiakin on mukana, sillä vanhoilla
tekijöillä on kokemuksen myötä arvokkaita suuntaa antavia neuvoja ja taitoa opastaa välttämään karikot.

Oili Kaleva

Iin Urhelijat
vuosikokous
Toimitalolla
su 29.11.
klo 18.00
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Nuorukaisen tähtäin
kansallisessa kärjessä
SM-mitaleja kakkoslajista

Matias Tiiron tavoitteena on kansallinen kärki -Ja siitä vielä eteenpäin mikäli rahkeet riittävät,
hän itse toteaa.

Iin Urheilijoiden 21-vuotias kasvatti Matias Tiiro on hiihtäjä kolmannessa sukupolvessa. Matias Tiiron kädenpuristus on jämäkkä, kuten kunnianhimoisella nuorella
miehellä pitääkin olla.
- Tavoitteeni on kansallinen kärki ja siitä vielä eteenpäin mikäli rahkeet riittävät,
sanoo nykyään taivalkoskelaisen MetsäVeikot 85:n riveissä suksiva Matias.
Hiihtäjän sanoilla on katetta, sillä hänen kehityksensä on ollut nousujohteista.
Tiiro on ollut parhaimmillaan M20-sarjan
SM-kisoissa kuudes ja mahtunut kymmenen sakkiin myös sprintissä.
- Vauhdin paraneminen juontaa siitä,
että olen tajunnut kuinka paljon harjoittelua huipulle nouseminen vaatii. Viime
kaudella harjoittelua kertyi noin 700 tuntia ja tämän kauden tavoitteena on noin
800 tuntia. Lajiharjoittelua hiihtoa tulee
talvessa noin 4000 kilometriä, laskee Matias.
Tämän talven päätavoitteena ovat Valkeakosken SM-kisat helmikuussa, jolloin
jaossa ovat M23-sarjan mitalit 30 kilometrin matkalla perinteisellä hiihtotavalla.
- Valkeakoskella tavoitteena on mitali ja yleisen sarjan SM-kisoissa tavoitteena on sijoittua 30 parhaan joukkoon joka
matkalla.

Iin Urheilijat 70-Vuotta
lauantaina 5.12. 2015
IIN URHEILIJAIN TALO
Asematie 170, 91100 Ii

Vaikka Matias Tiiron ykköslaji on hiihto, löytyy nykyään Rovaniemellä asuvan miehen palkintokaapista peräti neljä
nuorten SM-mitalia kakkoslajista kestävyysjuoksusta. Kaksi hopeaa on irronnut
3000 metrin esteistä ja kakkosija on ollut
kerran tuloksena myös maastojuoksun
joukkuekisasta. Pronssin hän on voittanut
800 metrillä.
Matiaksen ennätykset ovat 3000 metrin
esteissä 9.41,29 ja 800 metrillä 1.53,96, joten lahjakkuutta riittää myös radalla.
- Juoksukilpailut tuovat mukavaa vaihtelua kesäharjoitteluun. Löysään yleensä
hieman harjoittelua ennen juoksukisoja,
mutta en keskity niihin muuten mitenkään erikoisemmin, toteaa Matias.
Juoksukilpailut ovat Matiakselle erinomaisia kovia harjoituksia talven koitoksia ajatellen. Yleisesti ottaen hiihtäjä nauttii muutenkin kesän kovista harjoituksista
kaikkein eniten.
- Suosikkiharjoitukseni ovat lyhyet
maksimivedot sauvarinteessä. Minulle tulee kaikkensa antaneena erittäin hyvä olo.

- Hiihto on kuitenkin tällä hetkellä elämäni ykkösjuttu, sillä opiskelemaan ehtii
aina, päättää Matias.

Mika Kulju

Hiihto verenperintönä
Matias Tiiro on hiihtäjäsukua, sillä perheessä ovat kilpalatuja suksineet ennen
häntä isoisä Risto ja isä Pauli.
- Hiihdin ensimmäisen kerran suunnilleen niihin aikoihin, kun opin kävelemään. Tietenkään minulla ei ole asiasta
omia muistikuvia, mutta näin minulle on
kerrottu, hymyilee Matias.
Sukulaistensa kokemusten ohella Matias on perehtynyt paljon vanhojen mestareiden elämäkertoihin, joista Mika Myllylän tarina on tehnyt häneen suuren
vaikutuksen.
- Myllylän omistautuminen urheilulle
oli todella korkealla tasolla. Hän eli kokonaan urheilun ehdoilla, kuvailee Matias.
Urheilemisen ohella Matias opiskelee
oikeustieteitä avoimessa yliopistossa, ja
tarkoituksena on päästä ensi kevään pääsykokeiden jälkeen ”kirjoille”.

Matias Tiiro on hiihtäjä jo kolmannessa sukupolvessa.

Juhlaan on kaikilla vapaa pääsy,
TERVETULOA!
13:00 Onnittelujen vastaanotto
14:00 Juhla
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Mahdolliset muistamiset
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Oulun Osuuspankki
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70 vuotta hiihtoa
Iin Urheilijoissa
Hiihto on aina ollut oleellinen osa
suomalaisessa elämässä, joten on täysin
luonnolista, että myös urheilussa se on ollut merkittävä tekijä. Iissäkään se ei ole
tehnyt tässä asiassa poikkeusta. Perustamisestaan lähtien hiihto on ollut Iin Urheilijoiden toiminnassa vahvasti mukana.
Seuran perustamiseen vaikutti, että
paikkakunnalla ei ollut perustamisajankohtana toimivaa seuraa ja myös sen ajan
hiihtäjät mm. Vilho Torvela, Mauno Veijola, Valle Goman halusivat edustaa oman
paikkakunnan seuraa kilpailuissa. Seuran kilpailutoiminta oli vireää heti alusta lähtien. Osoituksena tästä heti ensimmäisenä talvena v.1945 uusi seura sai
järjestettäväkseen miesten pikamatkan
piirikunnallisethiihdot, jotka hiihdettiin
entisen maamiesseuran, nykyisen Urheilijaintalon maastossa. Voiton otti Haapaveden Sauli Rytky joka edusti myöhemmin
suomea niin olympialaisissa kuin myös
MM hiihdoissa. Samana vuonna seuraan
tuli myös neljä piirinmestaruutta. Mauno
Veijola, Ilmi Veijola, Manne Kortelainen ja
Tuomo Häyrynen vastasivat seuran alkumenestyksestä.
Alkuvuosina seuran valmennustoiminta ei ollut kovin merkittävää mutta siitä huolimatta päästiin hyviin suorituksiin.
Alkuaikojen ansioituneimmaksi hiihtäjiksi nimettiin Vilho Torvela, Mauno Veijola,
Paavo Pakanen, Valle Goman ja Ilmi Veijola. parhaimpina vuosinaan he olivat valtakunnallisen tason hiihtäjiä. Niukoista
ajoista huolimatta seura pyrki tukemaan
hiihtäjiä parhaansa mukaan ja seuran positiivinen henki takasi, että hiihtotoiminnassa oltiin mukana.
Valmennustoiminnassa
vuosi
1955 oli merkittävä, koska tällöin aloitettiin systemaattinen ja pitkäjänteinen valmentaminen erityisesti nuorten parissa,
mikä toikin tulosta. 1950-luvun lopulla
luokkahiihtäjiä seurassa oli 25-50 hiihtäjää. Henkilökohtaisista saavutuksista voidaan mainita vuosien 1958 ja 1959 Raija Kaikkosen piirinmestaruus sekä Raimo
Suutarin piirinmestaruus vuodelta 1959.
Seurana Iin Urheilijat nousi 2. luokkaan
vuonna 1955 ja vuonna 1961 ensimmäiseen luokkaan.

Vielä 1962 seura sai viisi piirinmestaruusmitalia. Kärkitason hiihtäjiä olivat
tuolloin Raimo Suutari, Ilkka Räinä, sekä
Risto, Reijo ja Sinikka Järvenpää. Vuosikymmenen puolenvälin jälkeen hiihto hiukan taantui mutta yksittäisiä hyviä
saavutuksia kuitenkin saavutettiin. Sinikka Järvenpää saavutti piirinmestaruuden
1969 ja voitti Tervahiihdon v. 1969.
Hiihdon taantuminen vaikutti
myös seuran hiihtoluokan laskemiseen.
Samaan aikaan hiihtosuunnistus oli vahvistunut ja hiihto osaksi tämän myötä vähentynyt. Myös muut lajit veivät hiihdon
asemaa.
Kuten alussa mainittiin, seuran
kilpailutoiminta oli vilkasta ja Iissä järjestetyt kilpailut keräsivät runsaasti osanottajia. Esimerkiksi vuoden 1961 vuosikertomus ilmoittaa kilpailuissa olleen mukana
yhteensä 730 kilpailijaa. Seuran järjestämä suurtapahtuma oli pitkään Iin kansalliset hiihdot. Niiden menestyksekäs taival
kuitenkin katkesi vuonna 1971, jolloin pidettiin 17. kisat. Seuran kilpailutoiminnan
järjestämisessä kunnostautuivat mm. Aarne Liedes ja Matti Häyrynen.
Hiihtojaoston osana oli pitkään
mukana myös ampumahiihto. Keskeisin henkilö urheilijana ja valmentajana
oli Heimo Isopahkala. Hänen osuutensa ei rajoittunut pelkästään ampumahiihtoon vaan myös hiihtotoiminnan osalta hänen panoksensa on ollut merkittävä.
Ampumahiihto kirjasi parhaat saavutukset 1960-luvun taitteessa. Erityisesti Risto
Kurttila kunnostautui 1963 voittaen piirinmestaruuden. Lajin harrastajista mainittakoon Heimo Isopahkalan ohella Risto
Järvenpää, Lauri Järvenpää, Paavo Lundberg, Unto Paasio ja Ilkka Räinä.
1970-luvun puolenvälin jälkeen
ryhdyttiin hiihtoon panostamaan uudelleen. Illinsaaren maastot antoivat siihen
Iissä parhaat mahdollisuudet. Arvo Virkkulan, Risto Tiiron, Jorma Tiiron, Arvo
Rajalan, Väinö Klasilan ym. työ hiihdon hyväksi valmennuksessa ja kilpailutoiminnassa käynnisti hiihdon nousun.
1980-luvulle tultaessa hiihto olikin elpynyt. Entisiä menetettyjä asemia oli saa-
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tu takaisin ja entistä näkyvämpiä tuloksia saavutettiin. Näistä parhaimmat olivat
Pauli Tiiron SM-pronssi sarjassa M18
vuonna 1983 10 km:llä ja nuorten M20 SMhopea vuonna 1985 30 km:n hiihdossa. Samana vuonna tasaisen varmat suoritukset
toivat hänelle valtakunnallisen KOP-cupin voiton nuorten sarjassa. Kansainvälisesti hienoin saavutus oli hänen Polar-cupin kokonaiskilpailun 3. sija keväällä -85
sen hetken maailman kovimpien nuorten
hiihtäjien seurassa. Polar-cup käsitti kahdeksan osakilpailua Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tiiro edusti myös Suomea
kalotti-maaottelussa Ounasvaaralla ollen
kilpailun kolmas. Kaudelle 1985-1986 hänet valittiin miesten hiihdon maajoukkueeseen.
Iin Urheilijoiden menestys seuraavan kymmenen vuoden aikana oli hyvä.
Pauli Tiiro voitti piirinmestaruuden Illinsaaressa pidetyissä kisoissa v. 1991 ja lisäksi seuran hiihtäjät voittivat useita kärkisijoja
piirinmestaruuskisoissa
sekä
muutoinkin olivat hyvin esillä kansallisissa kilpailuissa.
Jari Klasilan 15. sija SM-kisojen 50 km
kilpailuissa vuonna 1993 on erinomainen
saavutus. Seuran muista hiihtäjistä menestyivät Esa Kaveri, Veli-Matti Hapuoja, veljekset Tuomo ja Teppo Hökkä sekä
Jouko Höynälä, joka voitti perinteisen pitkänmatkan hiihdon Tervahiihdon v. 1993.
Seuranakin Iin Urheilijat oli vahvasti esillä useissa yhteyksissä. Paikallisesti suurta arvostusta nauttiva Rantapohja-viestin
voiton Iin Urheilijoiden sekä naiset että
miehet ottivat ensimmäisen kerran vuonna 1991.
1980-luvulta lähtien hiihto oli
muutoinkin vahvasti Iissä esillä. Menestyksen myötä Iin kuntakin alkoi satsaamaan hiihdon edellytyksiin. Latujen kuntoa ja valaistusta parannettiin. 1980-luvun
puolenvälin jälkeen yhteistyö Iin Yrityksen kanssa pääsi hyvään vauhtiin ja iiläisittäin hiihdon suurtapahtuma eli kansalliset Iin Hiihdot on järjestetty vuodesta 1987
lähtien yhteistyössä Iin Yrityksen kanssa.
Iin Hiihdot keräsivät satamäärin osallistujia, parhaimmillaan jopa yli viisisataa
kilpailijaa. Mukana on ollut kansainvälisestikin nimekkäitä hiihtäjiä Jari Isomet-
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sän ja Riitta-Liisa Roposen johdolla. Vuonna 2003 Isometsän palatessa hiihtoladulle
hän voitti Iin Hiihdoissa. Isometsän mukana olo houkutteli paikan päälle n. 800
katsojaa.
Hiihdon taso Iissä oli 1990-luvulla laaja, joten mm. maakuntaviestissä iiläiset
kuuluivat jatkuvasti kärkikaartiin. Parhaimpana saavutuksena voidaan mainita vuoden -92 maakuntaviestin hopeasija. Seuran miesten hiihdon taso oli hyvä
1990-luvun puolivälissä, jolloin kansallisen tason hiihtäjiä olivat Pauli Tiiro, Jari
Klasila, Esa Kaveri, Tuomo Hökkä sekä
Jouko Höynälä. Aikaisempien vuosien
työn tulokset näkyivät vielä vuosituhannen taitteessakin. Miehet voittivat Rantapohja-viestin kaikkiaan viisi kertaa kymmenen vuoden aikana.
Lasten ja nuorten parissa aloitettiin aktiivinen hiihtokoulutoiminta
1990-luvun puolenvälin jälkeen. Tämä toi
hiihtoon lupaavia juniorihiihtäjiä. Vuosina
1997-2000 hiihtokoulu sekä lasten hiihdot
järjestettiin yhdessä Iin Yrityksen kanssa.
Tämän jälkeen Iin Urheilijat on jatkanut
lasten ja nuorten toimintaa seuran omissa
puitteissa. Hiihtokoulut ovat olleet suosittuja ja parhaillaan niissä on ollut yli 50 lasta kerrallaan ja hiihtokilpailuissa yli 100
nuorta aloittelevaa hiihtäjää. Hiihtokoulusta viime vuosina ovat vastanneet Jenna
Jussila, Päivi Kaisto, Satu Klasila ja Pauliina Tiiro.
Hiihdon nuorten suurtapahtumassa Hopeasommassa on seurastamme ollut useita osallistujia v. 1999-2010, kuten
Juuso Jussila, Aleksi Jussila, Toni Järvenpää, Tapio Huhtala, Sakari Järvelä, Mikko

Tiiro, Matias Tiiro, Joonas Jussila, Valtteri
Veijola, Toni Söyrinki, Pauliina Tiiro, Taru
Järvenpää, Tiia Koistinen, Josefiina Tiiro,
Elina Virtanen ja Liisa Sassi-Päkkilä. Paikallista menestystä Iin Urheiljat saavutti
voittaen vuosina 1999-2010 nuorten Rantapohja-cupin useita kertoja.
2000-luvun alussa seurassamme oli
hiihdon harrastajina lähes 90 lisenssin tai
skipassin haltijaa, jotka osallistuivat seuran hiihtotoimintaan ja näistä n. 40-50
hiihtäjää kilpailivat lähialueen kansallisissa tai piirikunnallisissa kilpailuissa. Muutoin hiihtotoiminnassa on ollut mukana
valmentajina Ari Järvenpää, Rauno Pekkala, Ilkka Räinä ja Pauli Tiiro.
2000-luvun parhaimpina saavutuksina on ollut Juuso Jussilan menestyminen nuorten sarjoissa. Juuso edusti
Suomea vuonna 2005 nuorten Olympiapäivillä Sveitsissä, jossa hänen paras saavutus kansainvälisessä kovassa seurassa
oli sprinttihiihdon neljäs sija sekä 12. sija
perinteisen 10 km:llä.
Juuso oli nuorten SM-hiihdoissa parhaimmillaan sarjassa M18 ollen viides
sekä 20 km:n että 10 km:n matkoilla. Koululiikuntaliiton eli KLL:n kisoista, joihin
otti osaa maamme parhaat juniorihiihtäjät, Juuso saavutti yhden hopean sekä kaksi pronssia.
Vuonna 2006 seuramme järjesti
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviestin yhteistyössä Iin kunnan kanssa. Kilpailujen
järjestäminen oli suurponnistus seuraltamme. Kilpailujen organisointi aloitettiin hyvissä ajoin keväällä 2005. Mukana
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kilpailujen järjestämisessä oli yli 70 talkoolaista. Kilpailut sujuivat järjestelyjen
osalta hienosti ja yleisöä oli paikan päällä seuraamassa yli 2000 katsojaa. Kotikisoissaan Ii menestyi hyvin ollen A-sarjassa
kolmas kaikkiaan 41 joukkueen osallistuessa kisaan.
On todettava, että 2010-luvulle tultaessa hiihtotoiminta on seurassamme laantunut. Tästä huolimatta seurastamme
on ollut osallistujia kansallisiin kisoihin,
nuorten SM-kisoihin sekä hopeasompaan
kuin myös veteraanien SM-kisoihin.
Viime vuosina on parhaiten menestynyt Matias Tiiro, joka oli SM-kisoissa Valkeakoskella vuonna 2012 M18-sarjassa takaa-ajon kuudes ja samana vuonna
sprintin SM-kisoissa Kemissä kymmenes.
Vuonna 2012 hän voitti piirinmestaruuden 10 km:llä. Alle 23-vuotiaiden SM-kisoissa Matias on ollut parhaimmillaan 12.
tänä vuonna Keminmaassa hiihdetyssä 30
km:n kisassa sekä samoin 12. Kokkolan 10
km:n kisassa.
Rantapohja-viestin viimeisin voitto Iin
Urheilijoille on tullut vuonna 2012. Piirinmestaruuden miehet voittivat tänä vuonna Iissä joukkueella Juuso Jussila ja Ville
Jussila ja Matias Tiiro.
Vaikka vain muutamia nimiä on mainittu, kiitokset kuuluvat kaikille näiden
vuosikymmenien aikana seuran hiihtotoimintaan osallistuneille. Tuloksia on saavutettu yhdessä tehdyn työn kautta ja siihen on tarvittu Teidän kaikkien panosta.
Työ jatkuu, joten jatkakaamme yhdessä
kohti uusia haasteita.
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Iin viestinviejä Juuso Jussila (vas.)
vauhdissa avausosuudella.

Maakuntaviesti Iissä Illinsaaressa vuonna 2006

Kilpailua oli seuraamassa
yli 2000 katsojaa
Iin Urheilijat ja Iin kunta saivat kunnian olla järjestämässä 58. Maakuntaviestiä vuonna 2006. Kilpailun suojelijaksi oli
suostunut läänimme silloinen maaherra
Eino Siuruainen.
Maakuntaviestillä on pitkät perinteet.
Koskaan aikaisemmin viestiä ei ole kuitenkaan hiihdetty Iissä. Joskus kun viestiä
on hiihdetty maantiellä 1950-luvun alussa
seurajoukkuein, niin viesti on kulkenut Iin
kautta.
Kilpailunjohtajana toimi Pauli Tiiro ja
sihteerinä Iin kunnasta Riitta Räinä, ajanotosta vastasi Olli-Pekka Paavola, kuulutuksesta Arto Aunola, ratamestarina Reijo Backman, ravintola toiminnasta Anne
Smedlund, liikennejärjestelyistä vastasi
Jorma Jussila ja kilpailun teknisenä johtajana oli Hannu Kaikkonen. Talkoolaisia oli
kisoja järjestämässä n.70 henkilöä.
Viestin järjestely oli seuramme hiihtoaktiiveilta kova voimain ponnistus mutta
kaikki meni hyvin, josta seura sai kiitosta eri tahoilta.
Viesti oli yksi jännittävimmistä mitä
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviestejä on
hiihdetty. Voittaja selvisi vasta loppukirikamppailussa, jossa Oulu voitti Kuusa-

mon parilla metrillä. Järjestävä kunta antoi tuhatpäiselle kotiyleisölle todellista
mannaa johtaen kisaa vielä kuudennen
osuuden jälkeen. Kahden viimeisen osuuden nuoret hiihtäjät joutuivat kovan paikan eteen mutta tuloksena kuitenkin
hieno kolmas sija. Iin joukkueesasa hiihtivät Juuso Jussila, Lasse Härkönen,Linda
Härkönen,Tiina Ylisiurua, Terhi Ylisiurua,
Sakari Järvelä, Tapio Huhtala ja Antti har-
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maala.
Kilpailut onnistuivat järjestelyiltään
hienosti. Ilma suosi, pakkanen ei häirinnyt
vaan kilpailut saatiin viedä läpi nollakelin tuntumassa. Yleisöä paikan päällä oli
seuraamassa yli 2000 katsojaa. Viestijoukkueita oli A-sarjassa 18. Joukkueita oli yhteensä 41.
Milloinhan Iissä hiihdetään seuraava
maakuntaviesti!

iin urheilijat ry 70 vuotta 2015

OSTO
PESÄPALLOJA

Onnistunut
pesiskesä 2015

D-tytöt kunnaririemua Elisa Ojalehto 2011.

E-pojat Sami Kantola 2011.

E-tytöt Minna Hautakangas 2011.

Pesiskesä on saatu jälleen pakettiin. Kausi päättyi perinteiseen tapaan Rysällä järjestettyihin päättäjäisiin. Päättäjäispäivän
runsas osallistujamäärä ja into leikkimieliseen kisailuun lajitaidoissa muistutti siitä
innostuksesta ja tekemisen palosta, mikä
pesäpalloon Iissä liittyy.
Kuluneesta kesästä jäi suuhun erittäin
positiivinen maku. Harrastajamäärät junioreissa ovat kasvussa – etenkin pieniä
junioreita on mukana paljon. Alkukesästä järjestetty Pesiskoulu onnistui hyvin ja
se valittiin Pohjois-Suomen Pesiksen toimesta vuoden 2015 Pesiskouluksi. F-pojat
puolestaan tekivät kovan tempun voittaessaan Pohjois-Suomen mestaruuden villisti kannustaneen kotiyleisön edessä kesän päätteeksi. Kaikki tämä kertoo siitä,
että monia asioita on Iissä tehty oikein.
Tätä taustaa vasten on hyvä lähteä kehittämään toimintaa entistä paremmaksi.
Pesäpallon asema paikkakunnan ykköslajina ei säily itsestään eikä ilman jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Pesisjaostossa onkin käynnistetty tulevaisuuden
suunnittelu- ja kehitystyö heti edellisen
kauden päätyttyä. Tarkoituksena on tarkastella ja kehittää kaikkea toimintaa ja
tekemistä. Säännöissä ja käytännöissä on
kehittämisen varaa ja monia asioita tulee
miettiä uusiksi. Keskeisinä asioina tulee
mietintään ainakin seuraavanlaisia kysymyksiä: Kuinka valmennus- ja tuomariosaamista kehitetään edelleen? Kuinka

F-tyttöjen peli Muhoksella 18.6.2014.
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varainhankinta ja talouspuoli hoidetaan
jatkossa? Kuinka saadaan uusia seura-aktiiveja ja innokkaita talkoolaisia mukaan
toimintaan? Miten sujuu yhteistyö kunnan, muiden seurojen ja yritysten kanssa?
Ja varmasti kaikkein tärkeimpänä: Kuinka
saadaan mahdollisimman moni iiläisnuori
ruutujen ääreltä pesismailan varteen ja hyvän harrastuksen pariin?
Paitsi lapsia ja nuoria, Iin Urheilijat liikuttaa myös isoa joukkoa aikuisia. Tulevana kesänä pelataan kansallispeliä Iissä kolmen aikuisjoukkueen voimin kun miesten
puolella Suomensarjan lisäksi joukkue
saadaan vuoden tauon jälkeen myös maakuntasarjaan. Naiset jatkavat viime kesän
tapaan pelejään maakuntasarjassa. Tervetuloa seuraamaan otteluita paikan päälle
jälleen ensi kesänä!
Juniorijoukkueiden talviharjoittelukausi on juuri käynnistynyt. Kaikkien junnujoukkueiden mukaan pääsee ja uudet pelaajat ovat enemmän kuin tervetulleita!
Toimintaan mahtuu mukaan pelaajien lisäksi myös esimerkiksi valmentajia, huoltajia, tuomareita ja talkoolaisia. Ota rohkeasti yhteyttä! Yhteystietoja löydät Iin
Urheilijoiden nettisivuilta.
Mukavaa ja aktiivista talvea kaikille!

Jussi Kurttila
Puheenjohtaja, pesäpallojaosto
Iin Urheilijat
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Pesäpalloa 70 vuotta Iissä
1950 luku pesis kehittyy
heti Suomisarjassa
Iin Urheilijat aloittivat pesäpallon heti perustamisensa jälkeen. Jo 50-luvun alussa
Urheilijoiden joukkue oli Suomensarjassa.
Tämän jälkeen oli yleisurheilukautta, mutta 1955 aloitettiin jälleen tosissaan ja noustiin perussarjasta maakuntasarjaan. 1956
olikin mukana kolme joukkuetta, miehet
maakuntasarjassa, ilmeisesti ensimmäistä
kertaa naisten joukkue sekä poikien joukkue.
Vuonna 1957 mainitaan ensi kertaa yksi
Iin merkittävistä pesäpallonimistä, nimittäin Mauno Mane Riekki. Mauno vaikutti
pitkään ja erittäin ansiokkaasti Iin pesäpallossa niin pelaajana kuin myös muissakin
toiminnoissa. Maunon perinteitä jatkoi aikanaan Rauno Rane Riekki pesäpallon
mestaruussarjaan asti.

1960 Antti Elomaa
- pesäpallo voimistuu
Vuonna 1959 Iin pesäpallo koki toisen piristysruiskeen, kun Antti Elomaa tuli Yhteiskoulun opettajaksi. Aiemman historiikin
mukaan Elomaa oli todella se hahmo, joka
sai sadat pojat pyörimään pallon perässä.
1961 Urheilijat olivat jälleen Suomisarjassa. Joukkueessa pelasivat tuolloin Risto Järvenpää, Kauko Tapio, Antti Elomaa, Jorma
Laru, Mauno Riekki, Pekka Kurttila, Jouni
Joensuu, Eino Virkkula, Sakari Tolonen ja
Jaakko Kurttila. Koko 60-luvun Urheilijat
pysyikin Suomisarjassa ja sijoitukset olivat
aina sarjan kärkijoukoissa. Myös nuorisotoiminta toimi vilkkaasti. Joukkueet olivat
vuosittain lähes kaikissa ikäluokissa. Sarjojen nimet olivat nykyisestä poikkesivat:
Ampiaiset (13-v), Kärpät (15), Oravat (17)
ja Ilvekset (19). Tavanomaista oli, että vuosittain voitettiin yksi tai useampi piirinmestaruus.
Vuonna 1967 19-vuotiaa pojat olivat lähellä täydellistä onnistumista. Päästiin ottelemaan Suomen Mestaruudesta oman
ikäluokan parhaita vastaan. Mestaruus jäi
kuitenkin niukasti saavuttamatta kahden
ottelun yhteistuloksessa hävittiin yhdellä
juoksulla. Tuloksena kuitenkin historiallinen ja arvokas SM-hopea.
Iiläisten kohtaloksi tuntuikin jäävän
ikuisen kakkosen rooli. Vuonna1966 miesten joukkue sijoittui Suomisarjassa toiseksi, -68 karsittiin noususta mestaruussarjaan
Seinäjoella, hävittin taas niukasti.
1970 – luku Mestaruussarjan jahtaaminen jatkua kiivaana

1970 Ii oli jälleen Suomisarjassa toisena, samoin vuosina 76 ja 77 jälleen kakkosena ja koko 60 ja 70-luvun Suomisarjan
kärkijoukoissa. Tavoitteeksi iskostui Mestaruussarja, joka kuitenkin tuntui pysyvän ikuisena haaveena. Hävittiin juoksulla
tai kahdella, pahimmillaan nousu jäi yhden vaivaisen juoksun päähän. Innostus ja
usko kykyihin kuitenkin säilyi, tästä todisteena jatkuvasti hyvä joukkue sekä kannattajien vankka tuki. Kirjattiin jopa 1200 katsojaa Suomisarjan ottelussa.

1980 – maan ja
maailman huipulla
Lopulta kuitenkin onnistuttiin, tultiin ykköseksi ja noustiin tavoitteeseen Mestaruussarjaan. Pitkän taistelun jälkeen Ii oli
maan ja maailman parhaiden pesäpallojoukkueiden kanssa. Erityisesti suorituksen
arvoa nostaa se tosiasia, että mestaruussarjaan noustiin omin voimin: Iiläiset tunsivat joukkueensa Olli Öötsi Tolonen, Timo
Timppa Kurttila, EeroJunnu Tolonen, Risto
Eno Isopahkala, Rauno Rane Riekki, Paakkarin Pekka, Risto Roope Järvenpää, Seppo
Mökö Laurila, Jukka Pujo Pietikäinen, Jukka Kalimeero Pernu, Koskelan Matti ja Päkkilän Jussi.
Pelin- ja joukkueenjohtajana tietenkin
pitkän uran pelaajana ja sitten pelinjohtajana tehnyt Jouni Jontte Bosse, Joensuu. ja
huoltajana Juhani Jasu Rissanen. Mestaruussarjassakin kamppailtiin omilla miehillä, ainoastaan Arto Viinikanoja Muhokselta oli mukana edellisten lisäksi.
Huomioitavaa on, että jo 1961 Risto Roope

”Ii kuntana ja erityisesti pesäpallopaikkana tuli
kuitenkin tunnetuksi
koko maassa.”
Järvenpää oli jo Suomisarjan joukkueessa
ja Roope oli edelleen kantava voima mestaruussarjan joukkueessa.
Mestaruussarja jäi iiläisillä kuitenkin yhteen vuoteen. Heittopussina ei kuitenkaan
oltu. Sarjasta pudottiin mahdollisimman
niukasti. Ratkaisu jäi sarjan viimeiseen peliin Imatralle. Imatra voitti Iin, naapuri
Kouvola säilyi.
Ii kuntana ja erityisesti pesäpallopaikkana tuli kuitenkin tunnetuksi koko maassa.
Iiläistä pesäpalloa ovat edustaneet huippujoukkueissa kunniakkaasti monet muutkin 70 - ja 80 luvun huippupalloilijat, kuten
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Pentti Hand (tunnettiin koko maassa ”mister Käsi”, Sm- kulta, Itä-Länsi edustuksia),
Eero Tolonen (Sm hopea Ulvilassa, vuoden
Avainpelaaja, vuoden Lukkari, nuorten ja
miesten Itä –Länsi edustus), Hannu Räinä
(Sm-pronssi) Hannu Kurttila (Kankaanpää
mestaruussarja) Eero Hand (Oulun Lippo).

1990 luku vahvaa nuorisotyötä ja
tukitoimintaa kohti nousu
80-luvun mestaruussarjasta putoamisen
jälkeen pesäpalloilijat aloittivat lähes uudelleen. Miesten joukkue tipahti sarjaportaita alemmaksi ja uudistui täydellisesti.
Aloitettiin jälleen voimallinen nuorisotyö,
jota oli 80 luvun vaihteessa jossain määrin
laiminlyöty.
Mestaruussarja ja miesten kova ykkösjoukkue jatkoivat pesäpallon parissa. Entiset aktiivit eivät kuitenkaan kokonaan
jättäneet pesäpalloa. Eero Tolonen, Rauno
Riekki, Olli Tolonen, Seppo Laurila, Risto Tolonen, Timo Kurttila ja Ylikiimingistä
isiensä maille takaisin tullut Heikki Kurttila toimivat aktiivisesti valmennus- ja pelinjohtotehtävissä juniorijoukkueiden parissa.
Miesten joukkue ei heti pystynyt uudelleen vakiinnuttamaan paikkaansa Suomisarjassa, vaikka sinne päästiinkin pariin otteeseen esim. Iihin Kiimingistä palanneen
Jukka Pietikäisen johdolla vuonna 1993.
Iiläisen pesäpallo alkoi kuitenkin nousta vankan nuorisotoiminnan ansiosta. Eriikäisilla nuorilla oli nyt jatkuvasti joukkueita 9-, 11-, 13-, 15- nuorille. Näiden lisäksi
miehillä/nuorilla oli kolme edustusjoukkuetta kaksi joukkuetta maakuntasarjassa
ja yksi piirisarjassa. Lisäksi pelattiin puulaakia/kuntopesäpalloa Retkut/Kertalaakin joukkueilla.
1998 valmistui uusi upea hiekkatekonurmi Sininen laguuni. 223 000 kg hiekkaa
levitettiin talkootyönä lehtiharaville pesiskentän nurmen sisään, 278 yksityistä, perhettä ja yritystä, osallistuivat rahallisella
panoksella tekonurmen tekoon. Talkoisiin
osallistui vähintään 100 henkilöä. Kunnan
liikuntatoimi Rissasen Tapion johdolla oli
aktiivisesti mukana toimintojen kehittämisessä. Kaikki tämä auttoi 1990 luvun alussa
Ii teki siis hissiliikettä Suomisarjan ja maakuntasarjan välillä. Mutta kun toiminta oli
laajaa, niin hissi pysähtyi ja alkoi vakaan
nousun aika. 1997 noustiin Suomisarjaan.
Vuonna -oltiin jo nousukarsinnoissa hävittiin tosi niukasti Vaasalle. Kannattajia harmittaa vieläkin, että Iin pelin yksi tärkein
osa Sami Harjula oli pois nousukamppailuista.
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IiU 16 v pojat
Suomen Mestarit
2008.

F-poikien riemukas Alueleirimestaruus varmistuu 2014 Iissä järjestetyssä Nuorten Suurtapahtumassa.
Iin nuoret menestyvät P-Suomen mestarit 2015.
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Sami takoi kesän ajan ratkaisuja ja oli
takakentän lukko. Kaikki keinot yritettiin,
mutta armeija tarvitsi Samin kertausharjoituksiin juuri nousupelien ajan. Ii ehkä menetti nousun?
2000 Ii oltin jälleen lähellä nousua. Ii otti
21 vuoden tauon jälkeen Suomisarjan lohkovoiton. Mutta tämä ei vielä riittänyt. Jatko-otteluissa Ii voitti ensin Vetelin, mutta
kaksi seuraavaa peliä meni niukasti Vetelille, nousu jäi vielä saavuttamatta.
2000 –luku hienot puitteet, kovaa menestystä
2000 luvun alussa pesiksen nuoriso- ja
pesiksen ja seuran tukitoiminta oli vahvaa.
Seuran johdossa Klasilan Väiski ja Anneli pyörittivät iltapäiväkerhoa, se toi seuran
toimintaan taloudellista perustaa. Talkootyö oli voimissaan, hiekkatekonurmen lisäksi tehtiin isoja ja vaativia talkoourakoita.
Vanha tukkilaiskämppä purettiin saaresta
ja tuotiin Huilingiksi Haminaan.
2002 valtava ja uhkarohkeakin oli päiväkodin viipaloiminen palasiksi Oulussa ja
viipaleiden siirtäminen Iihin. Näistä viipaleista rakennettiin talkoilla pesäpallonkentän kahvila- ja huoltorakennus, jonka kunta lunasti myöhemmin. Urakka, joka hakee
vertaistaan. Pesäpalloilijat olivat aikaansa
edellä, nykyään kunta rakentaa vastaavalla
tavalla viipaleista koulua ja terveyskeskusta, mutta ei tietenkään talkoilla. Kahvila- ja
huoltorakennustalkoissa täytyy erityisesti

Samuli Hanhisalo, Seppo Laurila, Mika
Riepula ja Jari Jekku Rajala olivat vuorollaan mukana pelinjohdossa. Iin miesten pesäpallon suuri vahvuus on ollut se, että on
ollut hyvä ja tasokas ykkösjoukkue, josta
on löytynyt asiansa osaavia uusia vetäjiä,
kun oma aktiivinen pesisura on päättynyt.

2002 Ykkössarjaan
2002 Ykkössarjaan nousseessa joukkueessa olivat mukana Iin omat kasvatit, nousun takuumiehet Sami Harjula sekä toisen
polven pelimiehet Mikko Kurttila ja Jani
Tolonen. Samin kovat lyönnit, takakentän varmuus, kova heittokäsi tunnettiin
laajasti. Miko Kurttila saavutti nuorena
miehenä keihäässä Suomen mestaruuden.
Ulottuva ja hirmukäden omannut Mikko
teki polttolinjalla tuhoa laajalla alueella.
Mikko ja Sami pysyivät Iille uskollisena,
vaikka edellytyksiä olisi ollut muihinkin
joukkueisiin. Tolosen Jani teki menestyksekkään uran isänsä jalanjäljillä lukkarina myös Vaasassa, Simossa ja Kiimingissä.
Nousijajoukkueessa esiintyivät myös
tuolloin nuoret Iin pojat Janne Paaso, Niko
Laurila ja Timo Tolonen, Heikki Jokinen.
Yli-Iin apua Jari Ylipahkalaa ja Petteri Karhumaata pidettiin tuolloin jo iiläisenä, samoin Vaasasta Iihin kotiutunutta Pasi Leppäniemi oli ratkaisevassa osassa nousua.
Blomgvistin veljekset Henri Tikkanen oli-

”Pesäpallolle Iissä on nykyisin erinomaiset edellytykset hyvin pitkälti talkootyön tuloksena, toki
kuntakin on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä olosuhteita.”
mainita Kurttilan Timon panos organisaattorina ja työn toteuttajana. Kun uskaltaa
sitoutua vapaa-ajalleen ja vapaaehtoisesti päiväkodin purkuun/viipaloimisen, sen
siirtoon uudelleen rakentamiseen talkoilla (250 neliötä, pukukoppeja, vessoja, kioski-ravintola, toimisto, varasto, kuuluttamo
talkoilla), niin tähän on tarvittu erityisestä
sitoutumista ja hirmuista uskoa seuratyön
voimaan. Timon lisäksi ja lukuiset muut
uurastivat Iin pesikselle mittaamattoman
arvokkaan perinnön. Pesäpallolle Iissä on
nykyisin erinomaiset edellytykset hyvin
pitkälti talkootyön tuloksena, toki kuntakin on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä olosuhteita.
Kun kaikki edellämainittu pistetään yhteen, niin ei voi pitää ihmeenä: Iin pesäpallo nousi jälleen ylöspäin. Ii saavutti maan
toiseksi ylimmän sarjatason Ykkössarjan,
koko valtakunnan kattavan sarjan. Ykkössarja oli ja on edelleenkin kova saavutus pesiksessä. Tässä nousussa tärkeää oli jälleen
entisten pelimiesten osallistuminen pitkäjänteiseen työhön ja nousun valmisteluun

vat mukana nousijajoukkueessa.
Suomisarjan ja sitten Ykkössarjan taustalla tehtiin todella kovaa ja antaumuksellista työtä menestyksen eteen. Mainita täytyy jaostossa puheenjohtajana Juice Mattila
ja sihteerinä Arto Kaisto, apunaan Hannu
jokapaikan Käyrä, , valmennuksen Markku
Puolakka, Hannu Aalto oli jo tuolloin ollut
vuosia mukana pesiksen kehittämisessä.
Pelinjohtajana yksi Iin kovista pesäpallonimistä Jari Jekku Rajala myös mainita menestyksen takuumiehinä.
2002 nousun mahdollisti myös se, että
Iin kakkosjoukkue oli maakuntasarjassa, kolmosjoukkue, puulaaki- ja kuntopesis Retkut ja Kertalaaki oli suosiossa. Ykköseen saatiin tarvittaessa oma pelaajia ja
nuoret pääsivät kokeilemaan ja kehittämään taitojaan jatkuvasti kovemmissa sarjoissa.
2002 oli merkittävä myös siinä mielessä, että 11 vuotiaat ottivat Pohjois-Suomessa pronssia nuorten miesten Henri Käyrän
ja Arto Kuurren johdolla. 2002 PohjoisSuomen pronssipojat Arttu Aalto, Samu-
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li Aalto, Teemu Hämälä, Juho Häyrynen,
Joonas Jussila, Iivo Kari, Mikko Korjonen,
Juho Koskela, Ville Myntti, Tuomas Paakkola, Mikko Pakanen, Ville Pieniniemi,
Niko Pinola, Tapani Piri, Ossi Rajala, Joni
Savilaakso, Olavi Säkkinen, Tuomas Södö
, Lassi Tiiro, Mikko Tiiro, Olli Tiiro ja Valtteri Törmänen. Myöhemmin tästä joukosta
valikoituneet pelaajat voittivat Sm hopeaa
ja Sm kultaa. Sieltä voi poimia pääosan nykyisistä Iin Suomisarjan pelaajista. Monet
ovat pelanneet Ykkössarjaaa muissa seuroissa. Tapani Piri oli nyt nostamassa Oulun Lippoa Superpesikseen, Arttu Aalto
pelasi Ykkössarjassa Lievestuoreella.
Iin miehet pelasivat Ykkössarjassa 20022005 menestyksellisesti kolme kautta. Ii
kiinnosti alueen huippupelaajia ja joukkueeseen saatiin merkittäviä vahvistuksia mm Jokeri Mika Härkin ja pesislegenda Marko Kontio, Pekka Pohjola olivat
iiläisten vahvistuksina. 2005 kauden jälkeen Iin omia runkopelaajia oli kuitenkin
entistä vähemmän. Pesäpallojaosto ja seura päätti luopua Ykkössarjapaikasta. Järkevämmäksi katsottiin jatkaa pelejä Suomisarjassa täysin omien pelaajien toimesta ja
vahvan nuorisotyön avulla. Mutta kun osa
pelaajista lopetti, osa siirtyi muihin seuroihin, niin tuloksena oli jälleen maakuntasarja ja uuden alun hakeminen.

2008 nuorilla huippumenestys,
miehet takaisin Suomisarjaan
Uutta menestystä haettiin ja sitä oli tulossa,
kun nuorisotoiminta oli mallillaan. Vuotta
2008 voi pitää yhtenä merkittävänä Iin pesisvuotena. Vastaavaa menestystä harva
pesisseura voi kirjata meriteihinsä. Jo 2005
Iin 14 vuotiaat pojat olivat Suomen toiseksi paras joukkue ja otti Sm-hopeaa ja voitti
myös Pohjois-Suomen mestaruuden.
Kesällä 2008 Iillä oli 16 ja 18-vuotiaiden
poikien joukkueet valtakunnallisessa sarjassa. 16 vuotiaat ottivat historiallisen Suomen Mestaruuden. Myös 18-vuotiaat taistelivat hienosti tuloksena 8. sija Suomen
parhaiden joukossa. Sekin hyvä, vaikka
18-vuotiaat itse olivat suoritukseensa pettyneitä, parempaa haettiin. Syystä voi kuitenkin todeta, että Iin pitkäjänteinen pesiksen nuorisotyö tuotti loistavan tuloksen. Ii
tunnettiin koko maassa kovana pesispaikkakuntana.
Mainita täytyy erikseen Janne Paason
osuus valmentaja-pelinjohtajana ja myöhemmin miesten joukkueen valmentajapelinjohtajana sekä usein tarvittaessa pelaajana. Nuorten menestyksen taustalla
oli luonnollisesti monia tärkeitä henkilöitä. Ossi Piri ja Hannu Aalto tekivät varmasti suurimman ja pitkän työrupeaman nuorten menestyksen eteen.
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2008 Ii nousi myös takaisin Suomisarjaan omilla juonioreillaan ja parin vahvistuksen kera. Nousijajoukkue: Arttu Aalto
Mikael Hand Teemu Hämälä Mikko Hissa
Niko Laurila, Pasi Leppäniemi Iivo Kari
Antti Korhonen Mikko Korjojen Jussi Nenonen Samula Paaso, Teemu Paaso-Rantala, Tapani Piri Mikko Tiiro Olli Tiiro ja
Timo Tolonen pj Janne Paaso
Ii nousi ja Suomisarjaan ryminällä. Jo
2009 Ii oli toinen, nousun jatkosarjassa
voitto meni Sotkamolle 2-1. 2010 Ii voitti runkosarjan, mutta nousukarsinnoissa
kärsittiin kirvelevä 2-1 tappio Oulujoella
otteluissa joissa oli välillä kiihkeää tunnelmaa. Ii joutui ratkaisuotteluun varamiehisenä, kun yksi ratkaisupelaajista sai varoituksen toisessa osapelissä. Oulujoki tuli ja
voitti Iissä.
Kovien nousuottelujen pettymyksen jälkeen osa Iin runkopelaajia lähti naapuriseuroihin ja ylempiin sarjoihin. Pari seuraavaa

joukkueen harjoitusringissä. Jussin tunnetaan viimeisen päälle yrittävänä luottopelaajana. Toisen polven pallisti Niko Laurila
oli jossain vaiheessa jättämässä pesäpalloa,
mutta on nykyisin vuosi vuodelta parantanut peliään. Ykkösessä tärkeässä osassa
ovat olleet pitkään myös Samuli Hanhisalo
ja Timo Tolonen, joiden kokemusta on tarvittu vaikeissa tilanteissa. Taustajoukoissa
Hannu Aalto, Asko Kari ja Jarmo Kurkela
ovat toimineet aktiivisesti.

Jaoston vetäjiä
Pesäpallojoukkueita on ollut vuosittain 510. Nykyisin jokainen joukkue on kuin seura pienoiskoossa, taustalla on pelinjohtaja,
valmentaja, rahastonhoitaja, tukijoukot.
Lähellekään kaikkia tähän 70 v pesiskoosteeseen ei ole saatu mukaan, monia
tärkeitä henkilöitä on unohtunut. Jaoston
pitkäaikaisista puheenjohtajista voi maini-

kue on periaatteessa pesäpallojaoston sisällä oma yksikkönsä vastaten sekä joukkueen
taloudellisesta että toiminnasta. Tärkeää ja
kasvattavaa on se, että yleensä nuoret ohjaavat nuorempiaan niin valmennuksessa kuin pelinjohdossa. Iiläisen pesiksen
vahvuus ja myös perusta on kuitenkin ollut siinä, että jatkuvasti Iissä on ollut hyvä,
kiinnostava edustusjoukkue. Se tuo pesäpallolle näkyvyyttä ja nuorille myös yhden
tavoitteen.
Oleellisen tärkeää, on ollut että varsinkin vaikeina aikoina edustusjoukkue tuo
tärkeitä pelinjohtajia, valmentajia samoin
tukihenkilöitä nuorille pelaajille pelinjohtajille. Lista entisistä pelaajista, jotka ovat
peliuran jälkeen olleet pelinjohtajina ja valmentajina on pitkä mm Mauno Riekki, Jouni Joensuu, Eero Tolonen, Olli Tolonen, Risto Tolonen, Heikki Kurttila, Rauno Riekki,
Seppo Laurila, Timo Kurttila, Markku Puolakka (Kiimingissä), Juice Mattila, Jari Raja-

”Pienellä paikkakunnalla vain tasokkaan edustusjoukkueen avulla valmennukseen ja pelinjohtoon saadaan mittaamattoman arvokasta tietoa ja kokemusta.”
vuotta meni Suomisarjan keskivaiheilla.
Mutta kun Ii sai takaisin omia junioreitaan,
niin 2013 ja 2014 oltiin jo jälleen sarjan kärkijoukkueiden mukana. Nousukarsinnoista ei kuitenkaan päästy eteenpäin.
Vuodesta 2008 alkanut Suomisarjataso
on ollut oman juniorimyllyn tulosta. Kaksi vahvaa luottomiestä Iihin on kotiutunut,
Pasi Leppäniemi ja Veli-Hannu Pesämaa
ovat olleet tärkeä osa joukkueen hyvää menestystä. Mikko Tiiron, Olli Tiiron panos
joukkueella on ollut erityisen tärkeä. Jokeriosastolta Iivo Kari on ansioitunut myös
nuorten valmennuksessa. Jali-Matti Kurkela ja Joonas Jussila ovat valmiita huippupelaajiksi. Janne Paason osuus sekä pelaajana että pelinjohtaja-valmentajana on ollut
viime vuosien menestyksen takana. Erikseen täytyy Jussi Nenonen ja Niko Laurila.
Jussi Nenonen mainitaan jo -96 Iin ykkös-

ta Martti Järvelän, Markku Koskelan, Juice Mattilan, Marko Jussilan, Hannu Aallon.
Antti-Pekka Koskelan jaoston puheenjohtajan pesti jäi kolmeen, kun AaaPeelle tehtävä muuttui seuran johtoon. Jussi Kurttila
tuleva pitkä kausi on kohta vuoden mittainen.
Jaoston sihteerinä pisimpään lienee
Kaiston Arto, toki Artsille siunaantui monia muitakin tehtäviä. Anri Stenius-Veijola on myös ollut myös jaostonkin sihteerinä
monien muidenkin tehtäviensä ohella. Tässä on vain muutamia henkilöitä lukemattomien tärkeiden toimijoiden listassa.

Edustusjoukkueen
tärkeä rooli
Pesäpallo Iissä on laajaa ja tasokasta, erityisesti nuorisotoiminta. Kukin nuorisojouk-

la, Jukka Käyrä, Hannu Käyrä, Jukka Pietikäinen, Kari Kurttila, Jari Pernu, Samuli
Hanhisalo, Mika Riepula, Janne Paaso, Jussi Nenonen, Iivo Kari, Juha Nousiainen (Simon huoppumies). Samaan kaartiin voi
erittäin hyvällä syyllä lukea myös nykyisen
seuran puheenjohtajan ja pesäpallojaoston
puheenjohtajan.
Nuorisotoiminnan ja myös seuratoiminnan pyörittäminen ilman edustusjoukkuetta on pitemmän päälle vaikeaa. Pienellä
paikkakunnalla vain tasokkaan edustusjoukkueen avulla valmennukseen ja pelinjohtoon saadaan mittaamattoman arvokasta tietoa ja kokemusta.
Iin Pesäpallokentillä on saavutettu merkittäviä tuloksia. Pesiskentällä riittää tekemistä! RT

Palkitussa Pesiskoulussa palloiltiin ennätysvilkkaasti!
Pesiskoulun ideana on järjestää matalan kynnyksen lajiin tutustumista sekä liikkumaan innostavaa toimintaa lapsille ja nuorille. Tänä kesänä Iin Urheilijat järjesti Pesiskoulua heti koululaisten kesälomien aluksi kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla.
Osanotto oli tuttuun tapaan vilkasta – yhteensä yli 60 iloista
pesiskoululaista palloili Rysän tekonurmella alkukesän vaihtelevassa säässä. Kolmeen ikäryhmään jaetut pesiskoululaiset harjoittelivat lajitaitoja kaksi tuntia päivässä, viisi päivää viikossa,
kahden viikon ajan.
Kolmen vetäjän järjestämien leikkien ja pelien myötä tutustuttiin pesäpallon perusteisiin – juoksemiseen, heittämiseen, lyömiseen ja kiinniottoon. Kahden viikon aikana tapahtunut huima
kehitys keskeisissä pesistaidoissa yllätti vetäjät tälläkin kertaa!
Tärkeintä ja parasta Pesiskoulussa oli kuitenkin loistava yhteis-

henki ja yhteistoiminta hyvässä porukassa.
Pesiskoulu huipentui viimeisen päivän päätöskisailuihin.
Heittokäden kovuutta pääsi kokeilemaan heittämällä palloa tutkaan ja kahden viikon aikana kehittynyttä lyöntiä testaamaan
tarkkuuslyöntipaikalla. Leikkimielisen kisan päätteeksi nautittiin Nelosgrillin tarjoama ruoka sekä jaettiin Pesiskoulupaidat ja
– diplomit. Pesiskoululaisilta kerätyn palautteen mukaan Pesiskouluun halutaan myös ensi kesänä. Monen pesiskoululaisen tie
johti myös ikäkausijoukkueen harjoituksiin ja peleihin jo samana kesänä.
Tunnustuksena hyvin tehdystä työstä Pohjois-Suomen Pesis
valitsi Iin Urheilijoiden Pesiskoulun Vuoden 2015 Pesiskouluksi!
Nähdään Pesiskoulussa jälleen ensi kesänä!
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Kohta 30 vuotta naispesäpalloa Iissä
Naispesäpallo alkaa, vahvistuu ja vakiintuu
Iissä on pelattu pesäpalloa 70 vuoden
ajan, lähinnä kuitenkin miesten voimin.
1950-luvulla mainitaan olleen naispesäpalloa, mutta vasta vuonna 1986 naiset ja
tytöt aloittivat pysyvästi ansiokkaan sarjatasoisen pesäpallotoiminnan Iissä. Naispesäpallo on viimeistään nyt ansainnut
oman lukunsa Iin Urheilijain ja pesäpallon
historiassa.
Naisvoimistelija-aktiivina paremmin
tunnettu Tarja Tiiron voi syystä mainita
aktivaattoriksi ja toiminnan alkuunpanijaksi. Yhdessä monessa muussakin Urheilijain toiminnassa mukana olleen Jari Pernun kanssa koottiin joukkue, johon saatiin
innokkaita tyttöjä ja jokunen nainenkin
mukaan.
Tarja ei itse omien sanojensa mukaan
ymmärtänyt eikä osannut pelata, mutta
kentän laidalla oli todella antoisaa ja mukavaa toimia. Tarja nimeää Lallin Mikan
ja Kaiston Arton erikseen toiminnan alkuvaiheen kehittäjinä. Pelaajista heti alkuunsa mukana oli Oili Tiiro, nykyisin Kaleva,
joka pitkä pelaajaura sekä toiminta naispesäpallon, koko Iin pesäpallon ja yleensäkin Urheilijain hyväksi voi mainita tässäkin yhteydessä.
Tyttöjen alkutaival oli heti menestyksekäs. Hetimiten saatiin komeat uudet

Osuuspankin logoilla varustetut pelipuvutkin (eipä nykyisin näy enää pankkien
mainoksia pelipuvuissa). Pesäpallo aloitettiin aluesarjasta, mutta jo 1987 noustiin
komeasti maakuntasarjaan. Osoitus siitä,
että naispesäpallolle oli ollut tarvetta ja tilausta.
Naispesäpallon alussa vetäjinä on mainittu mm Esa Kaleva, armeijaan lähdön
vuoksi valmennus jäi kesken, Kari Kurttila jatkoi tehtävää. Riitta Kangastalo toimi vuosia aktiivina ennen muuttoaan Rovaniemelle. Reima Sipolan ja Jukka Isterin
nimet löytyvät nais- tai tyttöpesäpallon
taustajoukoista. Marja Nousiainen ansioitui Simon ykköspesiksen pelaajana, mutta toimia myös Iin pesäpallon kehittäjänä.
Eija Mustonen ja Kaisa Aalto olivat nuorina tyttöinä myös innokkaita valmennustehtävissä. Toki Matti Jokisen ja Jussi
Kurttilan voi mainita tässäkin yhteydessä samoin Juke Käyrä ja AaaPee Koskela
myös omien tyttöjuniorien tyttöjoukkueiden osalta.
Muita aktiivisia naispesäpalloilijoita täytyy mainita erikseen. Kolmikko Oili
Kaleva (ent Tiiro), Salla Harjula, Tiina
Karling (Pyrhönen) ovat olleet varmasti
lahjakkaimpia pelaajiamme ja ovat olleet
pitkään mukana myös nais- ja tyttöpesä-

pallon kehittäjinä. Tärkeää on ollut myös
Kaiston perheen panos. Mervi ja Heini pelaajina ja aktiivisesti valmennustoiminnoissa mukana olleena. Hekkalan nykyisin Tumeliuksen Marialla, Mannulla on
samoin ollut tärkeä osa pelaajana, valmennus-, pelinjohtotehtävissä ja pesäpalloon
liittyvissä monissa toiminnoissa.
Hekkalan Saara lienee tällä hetkellä
ensimmäinen toisen polven pelaaja, joka
toimii äitinsä tapaan erittäin aktiivisesti valmentajana, pelinjohtajana, tuomarina ja kirjurina. Jenna Jussila panos ansaitsee samoin erityismaininnan. Tehtäviä on
kertynyt seurassa ja pesiksessä monia ja
monenlaisia. Jennalla lienee eniten kokemusta kirjurikokemusta.

Jenni Tolonen yksi
Suomen parhaista
Oma lukunsa on iiläisessä naispesällossa ansaitsee Jenni Tolonen, joka lähinnä
isä Ollin opissa ja lahjakkaana pelaajana
sai Iissä edellytykset huipputason naispesäpalloon. Jo 96 Jenni edusti 17-vuotisten tyttöjen Supersarjaa Kempeleen Kirissä, pelasi kotiseurassaan maakuntasarjaa
ja valmensi junioreita Iissä.
Iin tytöt menestyivät pesisleirillä 2009.
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Pesisura vei sitten eteenpäin, Tyrnävällä tuli hopeaa. Kolme vuotta sitten päättyneellä komealla urallaan Jenni saavutti lukuisia menestyksiä Tyrnävän hopean
lisäksi Jyväskylässä peräti neljä kultamitalia sekä yhden hopeisen, lukuisia ItäLänsi edustuksia, vuoden etenijä tittelin
jne. Saavutukset kertovat, Iin pesiskasvatti on kautta aikojen yksi Suomen parhaista naispesäpalloilijoista. Jennin aikoihin
Kaisa Tervonen, Jenni ja Laura Annanpalo sekä Kaisa Aalto olivat sekä lahjakkaita
pelaajia ja aktiivisesti tyttöjen valmennuksessa mukana.

2000-luvulla
tytöillä menestystä
Nuorisotoiminnassakin saavutettiin tulosta 2004 14-vuotiailla tytöillä oli kaksi joukkuetta sarjassa joukkeutta 13 ja 14 vuotiaat
tytöt. 2005 tytöt olivat sitten Pohjois- Suomen 4. paras joukkue. Kahden tiukan kotiutuskisan jälkeen hävittiin harmittavasti pronssimitallit. Vuonna 2005 ottivat 14
vuotiaat Iin pojat hopeaa valtakunnallisella leirillä. Samalla leirillä tytöt ylittivät
kaikki ennakko-odotukset ja olivat Suomen 7. paras joukkue. Vaikka mitalleita ei
tullutkaan, niin kovassa kilpailussa unohtumaton saavutus. Pesis Ii oli näkyvästi
esillä valtakunnallisella leirillä.
Tyttöjoukkue oli hyvässä nousussa,
mutta naisten pesäpallo on jossain määrin
kärsinyt valmentautumisen ja pelinjohdon pitkäjänteisyyden puutteesta. Nuo-
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risoharrastus on hyvällä mallilla, mutta
kun jatkuvasti ei ole ollut hyvää ja kovatasoista edustusjoukkuetta, niin tukitoimiin ei ole aina saatu tarpeellista laajuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tämä näkyi hyvän
tyttöjoukkueen toiminnan lopahtamisena
tärkeässä vaiheessa.
Tyttöjen pesiksessä oli ja on ollut jatkuvasti tekemisen meininki. Mainita voi,
että Maria Veijola, Jenni Härmä, Riikka Isteri ovat yltäneet tyttöjen Supersarjaan lähikuntien joukkueissa. Maria Veijola kävi
Pesislukion pesislegendojen Mikko Korhonen ja Janne Vuorisen opissa ja on edustanut Lippoa naisten Superissa ja Vuokattia Ykkössarjassa. Maria on pelannut
myös tyttöjen Itä-Länsi ottelussa ja on toiminut tyttöpesiksen valmentajana Iissä.

Tanja Kari ja Pirkko Mattila
IiU pesäpalloilijoita
Iiläiseen naispesäpallossa on ollut mukana myös 11 kultamitalia hiihdossa ja maailman parhaaksi vammaisurheilijaksi valittu Tanja Kari. Tanja pelasi aikana an
Iin naisten joukkueessa 2 vahtina. Samoin
kansanedustaja Pirkko Mattila (entinen
Hekkala) on edustanut Iin Urheilijoita.
Tämä selvisi pari kesää sitten, kun
Mattila oli yhdessä Kalevan Oilin kanssa
myymässä lippuja miesten Suomisarjan
otteluun. Hymyssä suin Pirkko ja Oili kertoivat, että myynnissä on eläkeläisillekin
edullisia lippuja, hinta on tosin sama halpa hinta kuin muillekin. Naiset kertoivat

olleensa nuorempana pelaajina samassa
kovassa Iin Urheilijoiden pesäpallojoukkueessa. Pelikaveritkin muistavat syystäkin Oilin ja Yli-Iin avun Hekkalan Pirkon
hyvinä pelaajina.
Naispesäpallon valmentajana ja pelinjohtajana täytyy erikseen mainita Heikki
Tuomelan panos. Välillä Hese kävi muissa
seuroissa ottamassa lisäoppia valmennukseen ja pelinjohtoon, mutta on tätä ennen
ja sen jälkeen vuoden toiminut pitkään ja
ansiokkaasti IIn tyttö- ja naisjoukkueen
pelinjohtotehtävissä. Sikäli mikäli naisten
ja tyttöjen toiveet toteutuvat, niin Hesen
tehtävät naispesäpallossa jatkuvat.
Naispesäpallossa on kuitenkin ollut
vaikeuksia erityisesti naisten edustusjoukkueen osalta. Osaltaan tähän on vaikuttanut se, että ei ole saavutettu tarpeeksi korkea sarjatasoa ja menestyvää joukkuetta,
josta voitaisiin saada sitten aikanaan uusia, osaavia vastuunkantajia pelinjohto- ja
valmennustehtäviin.
Hyvällä syyllä voi kuitenkin todeta,
että iiläinen nais- ja tyttöjen pesäpalolla on
ollut kohta 30 vuotta tärkeä osa nuorten
tyttöjen ja naistenkin liikkumista ja harrastamista, menestystäkin on tullut. Näin
tulee olemaan jatkossakin.
Kirjoitus ei ole varsinainen historiikki,
on enemmänkin näkemys ja muistelu, perustuen kuitenkin tosiasioihin. Nais/tyttöpesis ansaitsisi paremmankin historiikin, muitakin kuin yllämainittuja pitäisi
tuoda esille. RT

Sulkapallon huiskintaa
Iin Urheilijoiden porukassa!

Iissä on pelattu sulkapalloa jo usean
vuosikymmen ajan ja viikoittain palloa
pelaa Valtarin koululla noin 10-15 aktiivista harrastajaa. Mukana peliringissä on
niin naisia kuin miehiä ja pelaajien ikähaitari on laaja. Pelivuoroilla ei pelata otsat
rypyssä, tärkeintä ei ole siis voittaminen
vaan kunnonkohotus ja hyvä mieli.
Valtarin koulun liikuntasaliin mahtuu
kaksi täysimittaista nelinpelikenttää ja
yksi kaksinpelikenttä. Yleensä pelimuotona on nelinpeli, mikä on todella hyvä kuntoilulaji ja siinä yhdistyy fyysisen puolen
lisäksi myös sosiaalisuus. Pelivuorot kes-

tävät 1 ½ tuntia jossa ajassa ennättää pelata noin puolenkymmentä peliä. Vuosien
varrella Iissä on vieraillut useaan otteeseen Oululaisen sulkapalloseuran Tervasulan kouluttajia perehdyttämässä lajin
saloihin. kiinnostuksen ja tarpeen mukaan
näitä koulutustilaisuuksia tullaan järjestämään tulevaisuudessakin.
Mikäli sulkapallon pelaaminen Iissä
kiinnostaa, niin alkuun pääseminen on
helppoa. Tarvitset vain mailan ja sisäpelitossut, muut tarvittavat välineet löytyvät
sulkapallojaostolta.

Salivuorot
Valtarin koululla
2015 -2016
Keskiviikkona 18:00–19:30
Perjantaina 18:30-20:00
Yhteystiedot:
Jaoston puheenjohtaja: Mika Mustonen
p. 040 5432078, muustone@gmail.com
Sihteeri: Anne Koskela
Rahastonhoitaja: Maria Pinola

www-sivut: http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/sulkapallo/
Lisätietoa sulkapallosta löytyy Suomen Sulkapalloliiton www-sivuilta: http://www.sulkapallo.fi
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Tapani Piri Iin Urheilijoista

pesäpallon huipulla
Iin Urheilijan kasvatti Tapani Piri on palloilijana nuori (23 v), mutta on ehtinyt tehdä komeaa jälkeä pesäpallon huipulla. Iissä nuorten joukkueissa saavutetut näytöt
toivat Pirille jo 17 –vuotiaana paikan Oulun Lipon Superpesisjoukkueeseen. Pesislegenda Janne Vuorisen opissa Iissä saadut taidot kehittyivät entisestään. Nuoren
miehen kesä oli jo tuolloin onnistunut Superissa.
Lipon kävi kuten kävi. Seuraavana kesänä Piri lähti hakemaan lisää kokemusta ja entistä enemmän peliaikaa ja vastuuta Haapajärvelle Ykkössarjaan. Kesä
meni hyvin, Tapani palkittiin kauden jälkeen Keskipohjanmaan Ykkösenä, kauden parhaanai pelaajana. Janne Vuorisen ja pesislukion myötä pesisjuniorin ura
vei pesäpallon kehtoon Sotkamoon. Maan
parhaan lukkarin Toni Kohosen paikkaa
Tapani ei kuitenkaan pystynyt horjuttamaan. Superpesiskokemusta tuli Sotkamossakin, pääosin kesä meni kuitenkin
Sotkamon kakkosessa Ykkössarjassa. Mukaan tarttui paljon huipputietoa ja taitoa
pesiksestä.
Sotkamon jälkeen pesisura jatkui lähempänä kotimaisemia, tavoitteena oli
myös opiskelut. Oulujoen Kiekko oli
tuolloin voimissaan, joten Ykkössarja oli
luontainen vaihtoehto pesisuralle. Kiekon taru päättyi, jonka jälkeen uudistuneessa Lipossa Tapani on ollut joukkueen vakiomiehiä. Lukkarin tehtävät ovat
vaihtuneet etukentän luottopelaajaksi. Sisäpesissä taidot ovat moninaiset vaihtaja,
kotiuttaja, etenijä. Tapani oli tärkeä linkki Lipon nousussa Superiin ensi kaudella.
Iissä saavutettujen 14- vuotiaiden Sm

hopean ja 16 vuotiaiden poikien Suomen
Mestaruuden lisäksi Tapanilla on nuorten Itä-Länsi edustuksia kolmena kautena. Maan parhaiden pelaajien kamppailussa on tullut myös hienoja onnistumisia,
pelin ratkaisuja ja palkinnon arvoisia suorituksia.
Pesäpalloilu on vaatinut kovaa harjoittelua ja pitkäjänteistä työtä ensin Iin Urheilijoissa isä Ossin ja Janne Paason johdolla,
sitten eri seuroissa ja erilaisissa ympäristöissä. Pesisura on vaatinut paljon uhrauksia ja sitoutumista tavoitteeseen. Tapani itse korostaa peliuran alkuvaihetta, kun
vanhemmat ja tukijoukot sitoutuivat täysillä nuorten pelaajien valmentautumiseen, peleihin, leireihin ja muihin velvoitteisiin. Ilman tätä tukea tavoitteet eivät
olisi koskaan toteutuneet. Tapani Pirin
nykyelämään kuuluu pesäpallon lisäksi
rakennusinsinöörin opinnot. Pesiskauden
loputtua syyskuun alusta pesäpalloilija/
opiskelija Piri on ollut harjoittelijavaihdossa Puolassa. Ulkomailla pesäpalloon
valmistautuminen tulevaan pesiskauteen
tehdään valmentaja/ pelinjohtaja Markku
Hylkilän laatiman henkilökohtaisen ohjelman mukaan.
Iiläisen pesäpalloilijan menestyminen
on hieno asia. Menestymiseen liittyy Iin
Urheilijain kannalta mukava taloudellinen puoli. Kun Urheilijain kasvatti vaihtaa
seuraa, niin kasvattajaseura Urheilijat saa
sarjatason mukaisen kasvattajaseuramaksun. Ei kuitenkaan toivota tämän vuoksi Tapanille siirtoa. Toivotaan ja odotetaan
yhtä kovaa, mielellään vielä kovempaa
menestystä. Siihen on kaikki edellytykset. RT

Tapani Piri.

Pesäpallon iloja. Kesäleirejä ja onnistumisen riemua.

Veli-Hannu Pesämaan syöksy tuo juoksun Iille

Pesisleirit ovat todellisia junioritapahtumaia kuva vuodelta 2003 Iistä.
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Yksi pesiksen erittäin tärkeä osa on ollut
jo vuosia Pesisäitien toiminta. Kullakin
joukkueella on omat tukijoukkonsa. Yhteinen toiminta on kuitenkin tärkeää erilaisissa tapahtumissa osallistumiseen ja
mm pesiskahvilan pyörittämisessä.
Pesisäitien vetäjinä toimivat nykyisin
Aino Jokinen ja Anri Stenius-Veijola. Apujoukkoja on ollut ja täytyy olla paljon mm
Tumeliuksen Maria, Karlingin Tiina, Oravaisen Jaana , Alatalon Sari on nähty usein

Yhteistä toimintaa
iin urheilijat ry 70 vuotta 2015

talkoissa mukana, mutta myös monia
muita nimeltä mainitsemattomia. Pesisäitien toimenkuvaan kuuluu monenlainen
toiminta, jonka päätavoite kehittää junioreiden talkootilaisuuksia ja tätä kautta
mahdollistaa laajan pesistoiminnan pyörittäminen. Pesis on moneen muuhun lajiin nähden suhteellisen halpa harrastus,
mutta kuluja on monenlaisia. Kesän aikana pelataan vähintään 100 pesiosottelua,
pääosa nuorisopelejä. Tukitoiminta on laa-

Pesisäitejä ja nuoria pesiskahvilassa.

jan toiminnan ja sen kehittämisen kannalta välttämätöntä. Pesisäidit ovat tehneet
pyyteetöntä ja kiitettävää työtä jo vuosia.
Yhteinen toiminta on välttämätöntä.

Discot jatkuvat – mukaan
toivotaan uusia toimijoita
Yhteisestä toiminnasta esimerkkinä voi
mainita Talolla tai muissa tiloissa kunnan
ja Instituutin kanssa järjestettävät discot,
jotka ovat monessa mielessä tervetulleita. Toimintaan ovat tervetulleita muutkin
kuin pesäpalloilijoiden ja aktiivipelaajien
tai urheilijoiden äidit.
Kalevan Oili ja Lappalaisen Sonja toimivat aiemmin erityisen aktiivisesti pesäpallon merkeissä, nykyisin enimmäkseen
hiihdon puolella. Molemmat ovat myös
aktiivisia discoilijoita, joten discoja tullaan järjestämään entistä monipuolisempien tukijoukkojen toimesta. Paitsi vanhemmat myös mummut, papat sekä tutut
ja tuttujen tutut ovat tervetulleita mukaan.
Samalla voidaan katsoa, miten ja kuinka
hauskaa nuorillamme on.
Tervetuloa mukaan, jokaisen panos on
tärkeä. Yhdessä tehty on mukavaa ja samalla opitaan uutta toisistamme ja myös
nuoristamme, joiden eteen työtä ja talkoita tehdään.

Huikea pesiskesä 2015
Pohjois-Suomessa
Pohjois-Suomessa koettiin kaikkien aikojen pesiskesä kaudella 2015 kun saatiin
maakuntaan kertaheitolla 2 uutta miesten
Superpesisjoukkuetta, 1 uusi miesten ykkössarjajoukkue, 1 uusi naisten ykkössarjajoukkue, b-tyttöjen Suomen mestaruus,
B-poikien 4. sija sekä lukuisia muita sarjanousuja sekä mitali-ja pistesijoja eri-ikäisten junioreiden valtakunnallisilla leireillä.
Alueen seurat toimivat jatkon osalta
myös esimerkillisesti kun pesiskoululaisten määrä nousi yli kuuden sadan.
Iissä asia hoidettiin kaudella 2015 myös
mallikkaasti. Tehokas koulukiertue, innokkaat vetäjät ja hyvät sisällöt innostivat pesiskouluun lähes 70 nuorta. Tästä
on hyvä jatkaa uusien juniorijoukkueiden
perustamista koska uusia tulijoita on varmasti riittävästi.
70 vuotta tänä vuonna täyttävä yleisseura liikuttaa lapsia ja nuoria pesäpallon
lisäksi myös hiihdossa ja sulkapallossa.

Lasten ja nuorten liikkuminen ja liikuttaminen on nousevassa määrin arvokas
asia kilpailtaessa myös virikkeistä kuten
ruutuajasta ja passiivisuudesta.
Yhteiskunnan muutokset ovat haastaneet myös seuraväen. Monessa kunnassa
kuntalaisten liikuttaminen on kasvamassa
määrin urheiluseurojen vastuulla kuntien
toimiessa olosuhteiden luojina ja suorituspaikkojen ylläpitäjinä.
Kausi 2015 oli siis varsinainen toiminnan ilotulitus monella sektorilla mutta asiassa ei ole jääty mitenkään leijailemaan
vaan la 10.10.15 kokoontui Ouluun maakunnan pesisseurojen johto ja siellä päätettiin mm. hankkia tukea PPLltä Oulun
Seudun Urheiluakatemian pesislinjan vetämiseen, sovittiin uusista avauksista seurojen yhteistyön tiivistämiseksi, sovittiin
seurakäyntien yhteyteen seurakohtaisesti sovittava teemakoulutus sekä monta
muuta tulevaisuutta edistävää tekijää jois-
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ta tulemme vielä kuulemaan tämän syksyn aikana.
70 vuotta täyttävälle IiUlle toivotan
koko Pohjois-Suomen Pesis ryn jäsenseurojen puolesta onnea ja menestystä myös
tulevina pesisvuosina.

Oulussa 13.10.15
Kimmo Hirsilä toiminnanjohtaja
Pohjois-Suomen Pesis ry

iin urheilijat ry 70 vuotta 2015

70 VUOTTA TOIMINTAA, SEURAN PUHEENJOHTAJAT, AKTIIVEJA

muistoja ja historiikkia seuran
aiemmista lajeista
(Kirjoituksessa on käytetty hyväksi Jouni
Tervosen seuran 40-vuotisjuhlaan kerättyä, 50-vuotisjuhlamateriaalia ja Olli Tolosen 60-vuotisjuhlaa varten kokoamaa aineistoa)
Vuonna 1945 Iissä kokoontui joukko innostuneita urheiluihmisiä, jotka perustivat
seuran nimeltä Iin Urheilijat. Iin Urheilijoiden perustamisasiakirjan allekirjoittivat
Vilho Torvela, Erkki Veijola ja Alpo Tervo
. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Toivo Laitinen varapuheenjohtajaksi Alpo Tervo, sihteeriksi Heikki
Häyrynen ja muiksi jäseniksi Aarne Laru,
Tauno Paakkari, Erkki Veijola ja Viljo Torvela. Heidän vaikutuksensa iiläiseen urheiluelämään ja muutoinkin Iin kehittämiseen on ollut varmasti merkittävä. Tämän
voi syystä todeta jokainen joka tuntee tai
tutustuu Iin lähihistoriaa.
. 70 vuotta on pitkä aika ja moni asia
on muuttunut. Yhä harvemmilla meistä voi
olla vain kuvitelma, mitä 1945 mielissä liikkui. Tavoite oli varmasti paremmasta, tarjota iiläisille hienosti sanoen liikunnan iloa
ja ennen kaikkea yhteistä toimintaa ja kehittämistä: Tavoitteet ovat toteutuneet. Toki
Iin Urheilijoiden taipaleeseen on mahtunut sekä nousu- ja laskukausia. On urheiltu
laajasti ja oltu muutoinkin aktiivisia, on ollut eri urheilulajien aikakausia; yleisurheilun, hiihdon, suunnistuksen, eri voimailulajien ja tietysti pesäpalloilun aikakausia.
Mutta - mikä tärkeintä Urheilijoiden toiminta ei missään vaiheessa ole ollut nollassa, ei lähellekään sitä. Seura ja sen toiminta on näkynyt Iissä ja laajasti koko Suomen
alueella, ulkomaillakin. 70 vuoden ajan on
tehty pitkäjänteisesti monipuolista ja monimuotoista seuratoimintaa iiläisten parissa,
iiläisten hyväksi.
Urheilijoiden aikaisemmassa toiminnassa on ollut nykyistä huomattavasti enemmän muuta kuin kilpailutoimintaa. On ollut luonnossa tapahtuvaa leiritoimintaa,
näyttämötoimintaa, ohjelmallisia iltamia,
henkisiä kilpailuja, tietysti myös tansseja. Useat nämä toimintamuodot puuttuvat
seuran nykyisestä toiminnasta, samalla valitettavastikin ovat poissa sellaiset ihmiset,
jotka eivät välttämättä harrasta mitään varsinaista urheilun lajitoimintaa. Urheiluseura on nykyisin lähes pelkästään urheilua
ja siihen liittyvää toimintaa Kehitys on ol-

lut ymmärrettävää, nykyisin on aiempaa
huomattavasti enemmän monia harrasteita
sekä niihin liittyviä järjestöjä ja organisaatioita. On myös naamakuvat, tietokoneet,
pleikkarit, sosiaalinen media, joissa tekeminen on sosiaalista, mutta tapahtuu omissa
oloissa ilman varsinaista yhteistä kanssakäymistä. Yhteinen konkreettinen tekeminen on kuitenkin seuratoiminnan tärkeä
osa. Urheilijain Talo on tarjonnut ja toivon
mukaan tarjoaa tähän vielä tulevaisuudessakin sekä uutta että vanhaa toimintaa.
Tähän katsaukseen on koottu seuran kannalta tärkeitä asioita ja henkilöitä.
Monta asiaa ja nimeä on mainittu, monta
asiaa ja monta henkilöä varmasti puuttuu.
Yritetään korjata virheitä ja puutteita.

Seuran puheenjohtajat
Seuratoiminnassa puheenjohtajan asema
on luonnollisesti oleellinen ja tärkeä. Ensimmäiseksi seuran puheenjohtajaksi valittiin Toivo Laitinen. Laitisen kausi kesti
vuoden 1945 ja 1946. Toivo Laitinen oli itsekin tunnettu urheilumies innokas hiihtäjä ja suunnistaja, vaikutti myös Iin kunnassa monin tavoin pitkän ajan.
Alpo Tervo on monella tavalla ja pitkään vaikuttanut Urheilijoiden toiminnoissa. Alpon puheenjohtajakausi kesti 4 vuotta vuodesta - 47 vuoteen -50. Jo tänä aikana
saavutettiin sekä yleisurheilussa että pesäpallossa huomattavia tuloksia.
Heimo Isopahkala otti puheenjohtajuuden vastaan vuonna 1951 ja hänen johdollaan Urheilijat toimivat 12 vuotta vuoteen
-62 asti. Tämän jälkeen hän toimi johtokunnassa yhtäjaksoisesti 18 vuotta eli vuoteen -81 asti. Heimo tunnettiin Hemppana
oli monen lajin urheilumies sekä erinomainen organisaattori ja oli erityisesti Talon remontissa aikanaan ratkaiseva tekijä. Työn
jäljet on vieläkin nähtävillä, vaikka paljon
uutta on tehty Hempan jälkeen.
Riekin Mauno, Mane on ollut seuran
peräsimessä kahteen otteeseen. Hänet valittiin puheenjohtajaksi vuonna 1963. Kausi
kesti vuoteen -66 asti. Lisäksi Maunon apua
tarvittiin vuonna 1971, johtokunnassa hän
on myös toiminut ansiokkaasti yhteensä 14
vuotta. Seuran luottamustehtävien ohella
Mauno saavutti menestystä pesäpalloilijana. Maunolla oma panos Iin Urheilijoiden
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pesäpallosaavutuksissa oli merkittävä. Poika Rauno jatkoi sitten aina mestaruussarjaan asti isän opastamalla tiellä.
Kuusikymmentäluvun vaihde ja seitsemänkymmentäluvun alku olivat Urheilijoiden erittäin vilkasta kautta. Seuran johdossa olivat tuolloin Otto Kurttila 1967 -1969
yhteensä 3 vuotta. 1970 puheenjohtajaksi
valittiin Lauri Koskinen, vuonna 1972 puheenjohtajana toimi Veikko Junttila. Urheilussa saavutukset olivat merkittäviä,
mutta myös taloudelliset vaatimukset kasvoivat. Niihin pystyttiin vastaamaan ja samalla luotiin taloudellista perustaa tulevalle toiminnalla
1970-lukua voitaneen luonnehtia pesäpallomiesten kaudeksi. Vuosina 1973- 1977
puheenjohtajana toimi Arvo Rajala ja 1978
- 1981 Seppo Nyyssönen. Arvo Rajala oli
yksi seuran tärkeimmistä puuhamiehistä monessa muussakin toiminnassa, mutta
ansiot pesäpallossa ovat myös merkittävät.
Seppo Nyyssönen puolestaan teki merkittävän työn seuran pesäpallon menestymisen vuosina.
Vuonna 1982 seuran johtoon tuli Lauri
Kurttila. Lassi urheilu- ja monitoimimies
sekä vaikuttaja, teki Urheilijoissa hyvin pitkän jakson. 50-luvulla Lassi toimi seuran
toiminnanjohtajana 5 vuotta. Hän oli johtokunnassa 19 vuotta yhtäjaksoisesti vuodesta -54 lähtien. Puheenjohtajana hän uudisti
seura- ja valmennustoimintaa ja sai jaostoihin uutta innostusta. Taloudellisella puolella Tukikerhon toiminta oli vahvimmillaan.
1985 seuran puheenjohtajaksi valittiin
Olli Tolonen. Öötsi tunnetaan pesäpalloilijana ja hänen aikanaan pesäpalloilijat saivat
vihdoinkin kauan kaivatun oman pesäpallokentän nykyiselle paikalleen. Aiemmin
keskuskenttä oli keväällä käytännössä viimeisin alue Iissä, johon päästiin harjoittelemaan ja pelaamaan, joten muutos pesisoloihin oli todella merkittävä. Ollin aikana
seuran toiminta muutenkin vakiintui ja sai
nykyiset laajat puitteet erityisesti nuorisotoiminnassa.
Sulo Koskela jatkoi vuodet -1989-1992.
Sulo on kuulunut pitkään seuran johtokuntaan ja on ollut aktiivisesti myös eri jaostoissa, toimi talotoimikunnassa pitkään ja
kaikenlaisessa muussakin talkootoiminnassa. Sulo ei varmasti tarvinnut oppiai-
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kaa seuran johtoon. Huolimatta siitä, että
lama alkoi koetella myös urheilutoimintaa,
jatkui Iin Urheilijoiden toiminta vakaasti
myös taloudellisella perustalla.
Sakari Liedes valittiin puheenjohtajaksi vuonna1993. Sakarin kausi jäi vajaaseen
kolmeen vuoteen. Sakarin jälkeen seura sai
historiallisesti ensimmäisen naisen seuran
johtoon, kun lentopalloaktiivi Sirpa Salmi valittiin puheenjohtajaksi, poikkeuksellisesti kevätkokouksessa. Sakari Liedeksen
ja Sirpan aloittamalla kaudella seuran eri
jaostojen itsenäisyys tuli yhä vahvemmin
esille. Käytännössä seuran johtokunnan
tehtävänä oli Talon käyttö ja sen toiminnan
kehittäminen, valmennustoiminnan organisointi, talousseuranta ja seuran yhteisen
tulonhankinnan organisointi. Jaostot ovat
tämän jälkeen vastanneen näissä puitteissa
itsenäisesti urheilullisista ja myös taloudellisista sitoumuksistaan.
Vuonna 98 seuran johtoon astui yksi
seuramme ja myös Iin merkkimiehistä,
Väinö Klasila. Puhutaan tietenkin Klasilan
Väiskistä, joka Anneli apunaan tunnetaan
ja tiedetään monista eri yhteyksistä Iissä.
Väiski on ollut, on edelleen ja toivottavasti
jatkossakin voimakas seuran toiminnan kehittäjä. Väiskin toimikauden alussa uudistettiin seuran säännöt ja toimintaa kehitettiin monin erin tavoin. Jaostojen itsenäinen
toiminta korostui, mutta samalla seuran
yhteistyöllä organisoitiin tapahtumia ja toimintaa, joista hyödyn saivat seuran eri toimijat. Voi sanoa, että seuran toiminnan
suunnittelu ja johtaminen ovat muuttui ja
nykyajalla täytyykin muuttua yrityksen
johtamisen suuntaan.
Pari esimerkkiä sen ajan toiminnoista.
Väiski ja Anneli pyörittivät kunnalle edullista iltapäiväkerhoa, tuotti varmaa tuloa
seuralle. Hullunrohkeana voi pitää ajatusta
alkaa järjestää tukkilaiskisat koskessa, joka
oli ollut vuosikymmeniä kuivana. Syntyi
kuitenkin Iin Tukkilaiskisat, tehdyistä jutuista ja artikkeleista voi saada vaikka kirjan aikaan, syystäkin.
Väiskin jälkeen puheenjohtajaksi tuli
Heikki Sassi. Raasakkakosken Tukkilaiskisan rannan asukkaana Heikki oli aktiivisesti mukana varsinkin tukkilaiskisoissa
ja teki Rysälle lattiaremonttia käytännössä
yksinään. 2013-2014 puheenjohtajana toimi
Iihin kotiutunut monitoimimies Jari-Jukka
Jokela. Jari-Jukan kaudella aloitettiin mm
seura-aapisen teko vahvistamaan seuran
yhteisiä arvoja ja sääntöjä.
2015 tehtäviä hoitamaan tuli Antti-Pekka Koskela. AaaPeetä voi sanoa perusperus Iin Urheilijaksi, monista pesäpallotehtävistä ja pesäpalllojoastosta seuran
puheenjohtajaksi. AaaPee on samalla ensimmäinen toisen polven Iin Urheilija-puheenjohtaja.

Seuran muut toimihenkilöt
Seuratoiminnan perusedellytyksenä on pätevä, organisaatiokykyinen puheenjohtaja,
mutta lähes yhtä tärkeä on toimivalle seuralle sihteerin asema. Hän usein toimii varsinaisen työn eli pöytäkirjojen sekä muun
kirjallisen työn ohella kaikissa muissakin tehtävissä. Iin Urheilijoiden sihteereinä ovat toimineet Heikki Häyrinen 1945,
Eero Laitinen 1947-1950 1952 -1954 (yhteensä 7 vuotta), Reino Kaisto 1951. Kurttilan Lassi on toiminut sihteerinä kolmeenkin otteeseen eli 1955- 1960, 1962 ja 1964
- 1965 eli Lassin merkitys tältäkin osin on
seuralle mittaamattoman arvokas.
Joensuun Jouni on aktiivisen urheilu-uran ja muunkin seuratoiminnan ohella kerinnyt toimimaan myös sihteerin toimessa vuosina 1961 ja 1966. Vuodelta 1963
nimettiin ensimmäinen nainen seuran sihteeriksi, kun Kirsti Kanerva hoito tehtävää
kyseisen vuoden. Vuosina 1967 68 sihteerinä toimi Juhani Irjala. Jouni Tervosen
kausi sihteerinä oli puolestaan yhteensä 4
vuotta eli vuosina 1969 - 1973.
Jukka Pietikäinen kausi jäi yhteen vuoteen eli 1973, Olli Tulkin toimiessa sihteerinä 5 vuotta vuodesta 1974- 1978. Jorma Kaleva hoiti sihteerin tehtäviä vuosina 1979
-1980, kunnes seurassa aktiivisesti toimineista naisista Maisa Pyrhönen tuli hoitamaan sihteerin tehtäviä 1981 -1984. Maisan
jälkeen sihteeriksi valittiin Risto Tolonen
vuosiksi 1985-1986.
Anneli Klasila on monien muiden seuratehtäviensä ohella toiminut seuran sihteerinä vuosina 1987-1992 Annelin jälkeen
Päivi Järvenpää on hoiti sihteerin tehtäviä
vuoteen 98 saakka. Vuosina 99-02 sihteerinä toimi Anne Partanen. Vuodesta 02-03
sihteerin tehtäviä hoitivat Kauko Parpala ja Mervi Kaisto. Matti Jokisen jälkeen
sihteeritehtäviä hoiti vuorollaan IiU tehokaksikko Oili Tiiro/Sonja Lappalainen.
Viime vuosina Jenna Jussila, Jari-Jukka
Jokela ja nyt Jaana Oravainen ovat olleet
vuoden ajan sihteerinä. Jäsenrekisterin ylläpito on ollut tärkeä osa seuran tuloissa ja
toiminnoissa, tehtävää ovat hoitaneet mm
Aino Jokinen, Mervi Kaisto ja Sonja Lappalainen, tuttuja muistakin yhteyksistä.
Rahastonhoitajana toimi seuran alkuvaiheessa pitkään Aarto Pietikäinen yhteensä
kahdentoista vuoden ajan eli vuodet 19551972. Aarton jälkeen Paavo Mattila hoiti
tehtävää 4 vuotta vuodet 1973 - 1977, Tauno Kurttila vuodet 1978 - 1979, Timo Haapala vuoden 1980, Martti Alatalo 19811983, Sisko Kurttila 1984. Vuodesta 1985
vuoteen 98 saakka tehtävää hoiti Risto Tolonen. Hänen jälkeensä rahastonhoitajan
tehtäviä ovat hoitaneet Hannu Kurvinen,
Sonja Lappalainen ja Anri Stenius-Veijola. Anrin jälkeen jaostot ovat huolehtineet
huolehtivat pääosin itsenäisesti omista ti-
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leistään. Jaostojen tilinpäätösten perusteella on tilitoimisto ja tilitoimisto on tehnyt
koko seuran tilinpidon ja tilinpäätöksen.

Urheilumuodot ja jaostot
Ensimmäisessä kokouksessa Iin Urheilijat
valitsi urheilumuodoiksi hiihdon, yleisurheilun ja pesäpallon. Valintaa voidaan
pitää onnistuneena, sillä juuri nämä lajit ovat olleet valtalajeina seuratoiminnan
ajan, vaikkakin yleisurheilua ei viime vuosina ole seuratoimintana harrastettu. Harmi sinänsä niin pesäpallo kuin hiihtokin
antaa perusvalmiudet erityisesti yleisurheiluun ja myös toisinkin päin, yleisurheilu antaa valmiuden muihin lajeihin.
Yleisseuran luonteeseen kuitenkin kuuluu, että eri lajeille löytyy oma tärkeä sija.
Lajien määrä ei ole ollut itsetarkoitus. Uusi
laji on otettu ja otetaan mukaan seuran toimintaa, mikäli siihen on kiinnostusta ja on
toiminnan pyörittäjiä. Seura ei ole valitse
urheilulajia, vaan urheilulajit, niiden hyväksi työtä tekevät henkilöt valitsevat urheiluseuran ja tekevät työtä sen hyväksi.
Ii on ollut ja on paikkakunta, josta nuoret lähtevät muille paikkakunnille jatko-opintoihin ja työelämään. Tämän tiedämme ja tämä on otettava huomioon
toimintoja suunniteltaessa. Aikuisurheilussakin olemme toki saavuttaneet merkittäviä ja näkyviä tuloksia, mutta tavoite asettelussa pienen paikkakunnan ongelmat on
otettava huomioon.
Nuorisotyö on ollut ja tulevaisuudessakin täytyy olla se toiminnan kulmakivi, jonka perusteella ja ehdoilla myös aikuisten
urheilutoiminta tapahtuu. Nuoret saavat
valmiuksia, lähtevät pois paikkakunnalta.
Mutta Iin Urheilijat ja urheiluseura voi katsoa menestyneensä, jos tai kun oma kasvatti menestyy valtakunnallisestikin. Aaltosen Juhis ei jääkiekossa ole seuran kasvatti,
mutta harrasti juniorina monia lajeja, pelasi Iin Urheilijoissa pesäpalloa 15 vuotiaaksi
asti. Taidot olisi varmasti riittänyt muihinkin lajeihin, mutta poika valitsi todella kovan tie. 15 vuotiaana kuusi kertaa viikossa
Ouluun treeneihin, usein epäinhimilliseen
aikaan. Oli pojalla ja vanhemmilla tekemistä, mutta menestystä on tullut. Pirin Tapani
pelaa ensi kesänä Superpesistä, maan parhaiden joukossa.
Tiiron Matiaksella on mahdollisuudet
Suomen huipulle, miksei korkeammallekin. Matias Tiiro saavutti kaksi SM -mitallia nuorten alle 22v suomenmestaruus
kilpailuissa Seinäjoella 2014 3000 m estejuoksussa ajalla 9.47,29 sekä 800 m ajalla 1.53.96 (aika riitti suomen tilastoissa ko.
vuonna 15.sijalle. Lisäksi Ville Jussila oli samana vuonna 800 m 8. ja 1500 m 9. Iistäkin
voi saavuttaa loistavaa tulosta, sitä voi mitata henkilökohtaisella menestyksellä, mutta voi hyvin mitata hienoilla muistoilla ja
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valmiuksilla, joita seuratyö aina antaa itse
kunkin elämänmittaiselle taipaleelle.
Tässä historiikissa esitetään muistoja ja
muisteluita seuran toiminnoissa mukanaolleista urheilulajeista. Nykyiset valtalajit
ja Talon nykytilaan esitellään tässä lehdessä erikseen.

Ampumahiihto
Nykyisistä seura-aktiiveistakaan moni tuskin tietää, että myös ampumahiihto on ollut osa Urheilijoiden toimintaa. Hiihto on
luonnollisena osana kuulunut seuraan,
mutta hiihtojaoston osana oli pitkään mukana myös ampumanhiihto.
Keskeisin henkilö urheilijana, valmentajana sekä kilpailijana oli kuten monessa muussakin mukana ollut Hemppa Isopahkala. Ampumahiihto kirjasi parhaat
saavutukset 1960-luvun taitteessa. Erikoisesti Risto Kurttila kunnostautui 1963 voittaen piirinmestaruuden. Lajin harrastajista mainittakoon Lauri Järvenpää, Paavo
Lundberg, Unto Paasio ja suunnistaja ja pesäpalloilija Ilkka Räinä sekä vuosia iiläisenä pesäpalloikonina vaikuttanut Risto Järvenpää.

Suunnistus
Seuran 25-vuotishistoriassa kerrotaan, että
virallisesti suunnistus tuli seuran ohjelmaan 1958, kun Hemppa Isopahkala saavutti ensimmäiset piirinmestaruusmitalit.
Todellinen innostus suunnistuksessa alkoi
vuonna 1966. Matti Haataisen panos suunnistuksen kehittämisessä Iissä on suunnistusihmisten ja Iin Urheilijoiden historiaa tietävien keskuudessa varmasti yleisesti
tunnustettu asia. Kiitosta Haataisen ansaitsee myös siitä, että Iin Urheilijoiden suunnistustoiminta ja -saavutukset on erittäin
ansiokkaasti kirjattu ylös.
Vuonna 1965 seura kohosi valioluokkaan, jossa sitten pysyttiinkin jatkuvasti.
Urheilijat järjestivät myös laajoja ja näyttäviä kilpailuja mm Kalevan Rastiviestit 1968
Syötteellä ja 1971 Koillismaalla sekä 1970
SM-viestit Taivalkoskella . Kaikkiin näihin
kisoihin tarvittiin yli 100 henkilöä toimitsijoiksi, joten jo tässä suhteessa kisat olivat
suurtapahtumia.
Kilpailusaavutukset olivat myös merkittäviä. Vuonna 1967 voitettiin Keskiyönauringon viesti ja Pohjois-Suomen Viestimestaruus. Vuonna 1968 Veikko Pallari
saavutti Iin Urheilijoille Suomen Mestaruuden.
1969 Ii oli paras suomalaisseura Tiomila-viestissä olipa voittokin erittäin lähellä. Joukkueessa olivat Pekka Lampela,
Risto Liedes, Toivo Veijola, Olli Laitinen,
Sakari Liedes, Pentti Pernu, Matti Haatainen, Reijo Järvenpää, Veikko Laitinen ja
Veikko Pallari. Vuonna 1969 nuoret voit-

tivat Sm viestipronssin (Seppo Välikangas, Pertti Timonen, Veikko Laitinen). 1970
otettiin kaksoisvoitto P-Suomen viestimestaruuskisoissa. 1971 oli Jukka Juntusen
huippuvuosi: hiihtosuunnistuksen SM, SM
pronssi pitkillä matkoilla, SM kesäsuunnistuksessa. Hienoa luettavaa jälkeenkinpäin.
Voi myös todeta, että Ii pienenä paikkakuntana saavutti valtakunnallista ja myös
kansainvälistä tunnettavuutta ja mainetta,
jota tosin kunnan toimesta ei tuolloin osattu arvostaa tai ainakaan hyödyntää (nykyään osattaisiin).
Suunnistustoiminta laajeni niin voimakkaaksi, että vuoden 1971 jälkeen suunnistustoimintaa jatkoi uusi perustettu seura
IiSu. Iiläiselle suunnistukselle, miksei seuratoiminnoillekin tämä oli varmasti hyödyllinen asia. Suunnistuksen laajuus ja harrastajamäärät oli niin suurta, että tarvittiin
oma itsenäinen organisaatio. Urheilijoillekin tämä oli pitemmällä aikavälillä myönteinen asia. Suunnistus toimi omana yksikkönään, joten se ei vienyt voimavaroja
muilta toiminnoilta. Ehkä alussa uuden
seuran ja entisen emäseuran yhteistoiminta saattoi ehkä kangerrella. Mutta varsin
pian seurat ovat päässeet yhteistyöhön iiläisen urheilun edistämiseksi. Urheiluseura voi olla myös toisen urheiluseuran alku.

Yleisurheilu
Yleisurheilu voi myös kirjata menestyksekkään historian. Jo vuonna 1949 Heikki
Häyrynen otti Sm hopeaa silloisessa 5 -ottelussa. Hän oli myöskin 10-ottelussa ja 100
ja 200 metrillä valtakunnan parhaimmistoa. Vuonna 1954 pidettiin kansainväliset
kisat Alarannan Kestilän urheilukentällä.
Näkyvimmät nimet olivat Backus ja Conolly. Kisoissa saavutettiin silloinen haamurajan eli 50 metriä.
Backus kerrotaan olleen niin pitkä niin
pitkä, että Iistä ei tahtonut löytyä tarpeeksi pitkää sänkyä. Conollyhän tunnetaan
USA:n suurheittäjänä, vaikka ura olikin
tuolloin alkuvaiheessaan. Moukarimiehet
eivät toki olleet niin kuuluisia kuin nykyiset keihäsmiehemme Pitkämäki ja Ruuskanen, mutta merkkitapaus ja osoitus Urheilijoiden aktiivisuudesta 1950-luvulla
Ameriikan vieraat kuitenkin olivat.
1950-luvulla saavutettiin monia piirinmestaruuksia. Yleisurheiluniminä voidaan mainita taas kerran Heimo Isopahkala (moukari vuonna 1956 tulos 43,44)
Pekka Joensuu (pituus -56 615 cm) Sakari Tolonen (110 aidat), Teuvo Suutari (seiväs), Arvo Talus (keihäs) ja Aapo Pakanen.
Kansainvälistäkin menestystä saavutettiin. Vuonna 1965 Teuvo Suutari voitti USA:ssa kuurojen maailmanmestaruuden. Tulos oli varsin kunnioitettava ollen
417cm. Vuoden 1960 lopulla toiminta kuitenkin laantui ja olipa eräässä vaiheessa
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niin, että seuralla ei ollut varsinaista yleisurheilujaostoakaan.
80-luvulla yleisurheilu elpyi ja Reino
Kokkonen sekä Kalevi Koistinen huolehtivat siitä, että yleisurheilun valmennus oli
pitkäjänteistä ja korkeatasoista. 80-luvulla aktiivisesti valmennustoiminnassa toimi
myös Pekka Pyrhönen ja Jarmo Järvenpää.
90-luvun alkupuolella Iihin saatu kenttä oli merkittävä lisä yleisurheilun kehittämiselle. Kenttä täyttää ajanmukaiset
vaatimukset ja juoksuradat ovat saaneet
kiitosta monelta eri taholta. Yleisurheilussakin päästiin myönteiseen yhteistyöhön
Iin Yrityksen kanssa, josta näkyvimpänä
esimerkkinä ovat Iin kansalliset yu-kisat,
joiden osallistujamäärät olivat varsin suuria. Yleisurheiluinto kuitenkin laantui eikä
sillä ole ollut jaoston puitteissa toimintaa
viime aikoina. Iin Urheilijat voi kuitenkin
kirjata merkittävät saavutukset, kun Matias Tiiro saavutti sivulajissaan 2014 nuorten
Sm-hopeaa sekä 3000 metrin että 800 juoksuissa.

Voimailulajit
Iin Urheilijoiden lajeihin ovat kuuluneet
tänä myös painonnosto, paini ja nyrkkeily. Kaikki nämä tosin melko lyhyen ajanjakson. 60- ja 70 luvuilla. Painijoina tunnettiin Jukka Järvenpää, Reijo Paakkari, Reijo
Palokangas, Olli Rajala ja Raimo Simoska.
Siihen aikaan kuluisalla Kerho-baarilla koettiin aikanaan monet selätykset, ristivyöt
ja muut painin hienoudet. Painonnostossa
saavutuksiin ylsi ainakin Martti Koskela.
Painonnostoa harrastettiin silloisen Yhteiskoulun näyttämöllä. Painoja nosteltiin ja
pudoteltiin kuitenkin kuulemma niin räväkästi, että toiminta jouduttiin lopettamaan.
Kun myöhemmin Illiin saatiin asialliset
voimailutilat, niin harrastusta ja harrastajia
ei enää ole tullut seuran toimintoihin.
Nyrkkeilylläkin on ollut oma aikansa
Urheilijoissa. Vanhat toki muistavat, mutta nuoret tuskin tietävät, että Kurttilan Lassinkin nyrkki on puhunut kehässä aikanaan tulisesti.

Koripallo
Nykyisin tuskin enää muistetaan, että seuran urheilulajina on ollut myös miesten ja
naisten koripallo. 1961 Iin Urheilijoiden
miesten koripallojoukkue voitti piirinmestaruuden ja voitti seuraavana vuonna
maakuntasarjan karsinnat. Suomisarjakarsinnat kuitenkin hävittiin ja sarjapaikka jäi
saavuttamatta.
Joukkueessa pelasivat tuolloin Reijo
Karkama, Jouni Joensuu, Mikko Korhonen,
Pertti Paksunen, Raimo Helama, Eino Virkkula, Erkki Poranen, Antti Elomaa, Sakari
Tolonen, Pekka Kurttila, Heino Alatolonen.
Myöskin nuorten parissa koripallo oli suo-
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sittu laji ja nuoretkin voittivat piirinmestaruuksia. Mm Toivo Tapio ja Eero Tolonen
olivat saavuttamassa 60- luvulla näitä saavutuksia. Tässä yhteydessä voi mainita,
että tuolloin arvostettiin monipuolisuutta,
joka on tärkeä osa nuorten kehittymiselle.
Nykyisen yhä useammin nuoret kuskataan lyhytkin matka valmiiksi tehtyihin eittämättä hienoihin puitteisiin. Tavoitellaan
mestaruuksia ja menestystä yksipuolisesti yhden lajin parissa ehkä laiskuttavalla,
mukavalla tavalla.

Jalkapallo
Harrastuksena jalkapallo on kuulunut
ohjelmaan koko seuran toiminnan ajan.
Vuonna 1976 käynnistettiin varsinainen
sarjatoiminta miehillä että myös C; D ja Ejunioreilla. Sarjapelejä oli edeltänyt vilkas
toiminta erityisesti Tiiron kentällä, jossa oli
käyty lukuisia paikalliskamppailuja Tiiron,
Päkkikankaan ja Tapion kesken niin nuorten kuin miesten joukkueilla.
Puulaaki- ja harrastustoiminnasta saatiin hyvät pohjat kilpatoiminnalle, jota kesti kymmenisen vuotta. Kehnot kenttäolot,
vetäjien puute olivat syynä siihen, että harrastus laantui. Myös Iin Yrityksen rinnakkainen jalkapallo osaltaan verotti harrastajia, kahteen joukkueeseen ei näin pienellä
paikkakunnalla välttämättä riittänyt tarpeeksi harrastajia eikä vetäjiäkään.
Urheilijat saivat jalkapallon uudelleen
kilpatoimintaan vuonna 93, kun jääkiekkojaosto otti lajin ensin harjoitusohjelmaansa
ja sitten myös kilpaohjelmaansa. Samalla
seura sai jääkiekko-jalkapallojaoston. Ensimmäinen kesä pelattiin alimmalla sarjatasolla, mutta jo seuraavana kesänä seuran
joukkue nousi sarjaporrasta ylemmäksi. Kun samaan aikaan Iihin oli saatu kunnollinen pelialusta, niin jalkapallossa oltiin
varsin toiveikkaana lajin kehityksen suhteen.
Jalkapallotoiminnoissa vetäjinä ovat toimineet Jukka, Jari ja Matti Tiiro sekä Risto
Raunio. Jalkapallon kilpailutoiminta kuitenkin hiipui vuoden 2000 vaihteessa. Jalkapallo tuli mukaan taas seuran toimintaan
Sonja Lappalaisen ja Oili Kalevan johdolla,
mutta toiminnalle ei saatu pitkäjänteistä
jatkoa. Jalkapalloa on toki harrastettu paikallisena puulaakitoimintana.

Lentopallo
Lentopallo on kuulunut 70- 80-luvulla seuran miesten kilpatoimintaan. Vetäjinä toimivat innokkaat lentopallomiehet Olavi
Rautio ja Jari Kaipainen. Kun edellä mainitut muuttivat Iistä pois, niin aktiivinen kilpailutoiminta lakkasi vetäjien puutteeseen.
Vuonna 1991 lentopallo palasi kilpalajina takaisin seuran lajivalikoimaan, nyt
naisten toimesta. Toimintaa olivat käynnis-

tämässä Sirpa Salmi, Riitta-Liisa Holopainen sekä Eila Kantola. Juha Päkkilän johdolla joukkue pelasi kaksi kautta, jonka
jälkeen naiset pelasivat Timo Tiiron johdolla 4-sarjassa. Viimeisinä vuosikymmeninä
lentopalloa ei ole harrasteta kilpailutoimintana, vaikka muutoin lajin harrastaminen
on laajaa.

Tennis
Yksi seuran ulospäinkin näkyvä suursaavutus on ollut oman tenniskentän rakentaminen Iihin. Tennisharrastajat tuskastuivat
aikanaan siihen, että joutuivat menemään
ulkopaikkakunnalle tennistä pelaamaan.
Kun kenttää ei muuten saatu Iihin muuten,
niin se rakennettiin itse. Pesäpallokentän
vierestä katsottiin sopiva alue ja ryhdyttiin
talkoisiin ja töitä tehtiin todella kovasti.
Kun kaikkea ei pystytty saamaan aikaan
talkoilla, niin perustettiin Tenniskerho, johon pääsi mukaan 500 markan sijoituksella. Sijoitus sisälsi Urheilijoiden ainaisjäsenyyden sekä vapaan käyttöoikeuden
tulevaan tenniskenttään. Osalle tenniskerhon sijoitus on ollut edullinen, sillä kentän käytön myötä raha on tullut kuitattua
moneenkin kertaan. Mutta on sellaisiakin
tenniskerholaisia, joilla ensimmäiset pelit
odottavat pelaamistaan. Mutta kenttä on
kunnossa ja käyttöoikeus on säilynyt.
Tenniskerhon toiminta on kuitenkin
laantui 90-luvun alussa. Olisiko niin, että
kovan työn jälkeen ei ollut enää kovia tavoitteita. Jonkin aikaan naisjaosto huolehti kentästä, mutta sittemmin pelaaminen
on ollut omatoimista. Nykyisin kenttiä on
muitakin, mutta aina sillloin tällöin pesiskentän laitamillakin entiset ja tulevat björneborit ja martiannavratilovat käyvät palloa iskemässä.

Jääkiekko
Jääkiekko oli yksi Iin Urheilijoiden uusista lajeista 70-luvulla, mutta puutteelliset
kenttäolot olivat kehityksen esteenä. Vuonna -87 jääkiekkotoimintaa kuitenkin heräteltiin henkiin. Lehtileikkeen mukaan jääkiekkotoiminnan kokoonkutsujana toimi
tällöin Jari Pernu ja muina vetäjinä mainittiin Jari ja Matti Tiiro, Eino Lahtinen, Rauno
Pekkala, Jukka Kärsämä ja Alpo Järvenpää.
Tällöin Iissä oli vielä vanha, sarjapeleihin
soveltumaton kaukalo ja Urheilijain Talolla
pidetyssä tilaisuudessa liikuntasihteerinä
tuolloin vaikuttanut Rissasen Tapsa lupaili
Iihin uuden kaukalon rakentamista. Tämä
toteutuikin varsin pian.
Uuden kaukalon myötä innostus tietenkin lisääntyi ja jääkiekko vakiinnutti asemansa seuran toiminnassa. Miesten
joukkue oli pitkään 90-luvulla mukana sarjatasolla. Nuoria jääkiekko kiinnosti myös
erityisen paljon, joten seuran toimesta jär-
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jestettyihin harjoituksiin ja peleihin osallistui runsaasti nuoria ja innokkaita jääkiekkoilijain alkuja.
Jääkiekkovalmentajina toimivat aktiivisesti Matti, Jari ja Jukka Tiiron sekä Risto Raunio. Innostus kuitenkin laantui, kun
naapurikuntiin tuli hallita eikä varsinaista
jääkiekon kilpailutoimintaa ole enää ollut.
Haukiputaalla ja Oulussa Iin poikia tunnetusti esiintyy. Esimerkiksi Rahikkalan Arttu jätti lupaavan pesäpallouran ja pelasi
Kärppien nuorten edusjoukkueissa hyvällä menestyksellä.
Mainita täytyy, että Hannun Järvenpään
veli Alpo, Juhis Aaltosen pappa Eino Lahtinen ovat olleet mukana tekemässä Iin Urheilijain jääkiekkohistoriaa eli olivat mukana Urheilijoiden jääkiekkotoimintaa.
Urheilijat voivat siis kirjata pienen siivun
kunniaa syystä tai ilman syytä iiläisistä
merkittävistä jääkiekkosuuruuksista.

Naisvoimistelijat,
naisjaosto, pesisäidit
Iisu ry ei ole ainoa Iin Urheilijoista syntynyt tai Iin Urheilijoista eronnut Iissä toimiva urheiluseura.
Vuonna 1962 perustettiin Iin Urheilijat
Naisvoimistelijat ry ja lopullinen ero tapahtui 1976, jolloin perustettiin Iin Naisvoimistelijat ry. Naisvoimistelijoiden työ onkin
jatkunut tästä lähtien ansiokkaasti ja yhteistyö seurojen kesken on ollut luontevaa.
Iin Urheilijoilla kuten kaikessa seuratoiminnoissa naisten merkitys on toki ollut
jatkuvasti tärkeä. Pitkään seurassa toimi
naisjaosto erilaisten tapahtumien ja tukitoimintojen järjestäjänä. Seuran kannalta toiminta on ollut erinomaisen tärkeää. Naisjaoston pitkäaikaisimpia vetäjiä ovat olleet
monessa muussakin mukana ollut Anneli Klasila. Eine Alaraasakka Urheilijain Talonmiehenä ja monien tilaisuuksia emäntänä teki pitkän rupeaman Urheilijoidenkin
hyväksi.
Samoin ainakin Raija Tuomela, Ritva Aalto Maija Paakkola ja Riitta Paakkola voidaan mainita erityisen merkittävinä naisjaoston tekijöinä. Monia muitakin
toimijaa pitäisi mainita, mutta naisjaoston
toiminnassa tärkeää oli tekeminen ei tekemisten ja tekijöiden ylöskirjaaminen. Naisjaoston merkittävä historia on esillä lyhyesti. Mutta merkitys seuratoiminnalle on
ollut suuri. Kun jaostojen toiminta itsenäistyi, niin myös naisjaoston toiminta pikkuhiljaa lakkasi.
Jaostojen sisällä vanhemmat ja usein
suurimman osan tekevät naiset. Voi sanoa, että jaostojen alla toimii omat naisjaostonsa. Pesäpallossa on toiminut jo vuosia kaikkia joukkueita yhdistävän tekijänä
Pesisäidit, josta kerrotaan erikseen toisaalla
lehdessämme. Mutta tässä yhteydessäkin
täytyy mainita ainakin Jokisen Ainon lisäk-
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si Stenius-Veijola pesislapsiensa myötä on
pesisäitien ja muutenkin lähes jokaisessa
riennossa mukana. Pyrhösen Tiina nykyisenä Karlingin Tiinana on vähintään yhtä
tehokas pelaajana aikoinaan. Tässä vain jokunen tekijä, monia muitakin aktiivia pitäisi mainita, jos ja kun tehdään naistoiminnasta kattavaa selvitystä.

Muu toiminta
Tämän historiikin alussa kerrottiin, kuinka
Iin Urheilijain toiminta oli paljon muutakin
kuin urheilutoimintaa. Kuten muussakin
seuratoiminnoissa jotkut asiat ovat jääneet
toiminnoista, mutta Urheilijat on ollut edelleen merkittävä tekijä myös muussa kuin
varsinaisessa urheilutoiminnassa.
Tukkilaiskisat on tästä parhaimpana esimerkkinä. Toki itse tukkilaiskisa on mitä
parhainta ja vaikeinta extremeurheilua.
Tähän pystyvät ja uskaltavat vain harvat.
Mutta tukkilaiskisaan sisältyy paljon muutakin, kulttuurin ja vanhan perinteen säilyttämistä, arvoja joita ei voi mitata pelkästään tavanomaisena urheilutoimintana. Iitä
on tehty Tukkilaiskisojen avulla monin eri
tavoin tunnetuksi, samalla on säilytetty ja

tuotu nähtäville katoamassa olevia perinteitämme. Erityisesti Urheilijain Talo on
tarjonnut jatkuvasti mahdollisuuksia kaikenlaisten toimintojen järjestämiselle. Kasvattavimpana esimerkkinä ovat nuorille
kunnan kanssa yhteistyössä järjestetyt nollarajadicscot, joissa nuorille pyritään osoittamaan, että yhdessä voidaan pitää hauskaa ilman haitallisia lisäaineita.
Uuttakin voidaan ja tulee kehittää. Esimerkkinä tästä on tämän kesäinen Venetsialaistapahtuma, jossa oli sekä nuorille että vanhemmille yhteistä, mutta myös
omaa toimintaa. Samalla tuotiin myönteisellä tavalla esille iiläisiä seuroja ja myös
urheilua.
Seuratoiminnassa on korostettava talkootyön merkitystä. Mutta on tunnustettava, että myös Iin kunta on ollut varsinkin
viime aikoina merkittävästi mukana seuratoimintojen ja tapahtumien kehittämisessä.
Nykyisin varsinkin silloin jos ja kun pyrimme kehittämään uutta toimintaa ja uusia
tapahtumia. Myös paikalliset liikeyritykset ja yhteisöt ovat olleet aina valmiit antamaan merkittävän tukensa yhteisiksi koettujen päämäärien toteuttamiseksi. Ennen
pankkien logot komeilijat urheilijoidem-

me edustusasuissa ja pankit olivat merkittäviä toiminnan tukijoita. Nyt tukieurot ja
mainostus on pankeilla ja suurilla keskusliikkeillä karkottunut lähes täysin kauaksi
kaupunkikeskuksiin. Onneksi paikalliset
yritykset ymmärtävät seuratyön merkityksen ja ne ovat aina olleet kiitettävästi mukana kaikissa toiminnoissa. Urheilijoiden
talkootyöhön ja tukitoimiin, samalla seuran kehittämiseen ovat osallistuneet useat
sadat, varmaan tuhannet toimijat. He ovat
ansainneet kiitoksen, jota ei voi mitata millään arvoilla.
Iin Urheilijat on toiminut vuosikymmenien ajan urheilun, nuorten ja iiläisten hyväksi. Tähän työhön ja sen tuloksiin voi uskoa tulevaisuudessakin. Mennyttä voidaan
tarkastella monella tavalla. Ylläesitetty on
ja voi olla vain yksi totuus ja vain katkelmia Iin Urheilijain toiminnoista Suotakoon
historiikin tekijöille anteeksi se tosiasia, että
monen, monen Urheilijan työpanos jää tässä täysin vaille mainintaa, vaikka tähän olisi ollut aihetta monen, monen Urheilijan ja
toimintaa osallistuneen osalta. Nykyisistä Urheilulajeista hiihdosta, pesäpallosta ja
sulkapallosta, Talon toiminnoista on koottu omat erilliset toimintakertomukset.

Tukkilaiskisa on mitä parhainta ja vaikeinta extremeurheilua. Tähän pystyvät ja uskaltavat vain harvat.

Risto Alaraasakka.

Yleisöä kiinnostaa tukkilaiskisat.
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Mäeltä Rysälle
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Urheilijain talo, Rysänä nykyään kaikkien
puhuttelema talo tiedetään olevan terveyskeskuksen, pesäpallokentän ja lämpölaitoksen vieressä. Tällä hienolla isolla talolla
ja sen ympäristöllä on aina ollut hyvin merkittävä osa niin Iin Urheilijoiden historiassa, mutta tämä talo ei ole ainoa laatuaan.
Ensimmäinen Urheilijain talo oli aikanaan
keskellä Iitä.
Sanomalehti Kaleva, maaliskuu 1955:
Iin Urheilijoiden toiminta voimistuu, uusi toimitalo käyttöön lähiaikoina
Näin uutisoitiin vuonna 1955. Jutussa kerrottiin seuralle melkein kuin syntymäpäivälahjana valmistuvasta Urheilijain
talosta. Kirjoitusta varten oli haastateltu
silloista seuran puheenjohtajaa Heino Isopahkalaa. Vanha, käyttämättömänä ollut
rakennus sai uuden elämän. Työ tehtiin
suurimmaksi osaksi talkootyönä ja tukijoina projektissa olivat Pitäjän Kauppiaat ja
Iin Uittoyhdistys.
Sanomalehti Kaleva, syyskuu 1955:
Iin Urheilijain urheilutalolla vilkas toiminta
Iin Urheilijoiden edesottamukset kiinnostivat paikallislehteä vuonna 1955 myös
uudestaan. Ensimmäistä kertaa oli päästy sisätiloihin harjoittelemaan. Lajeina olivat tuolloin painonosto, voimistelu ja palloilu. Tekstissä kerrottiin tarkasti miesten
kokoontuvan tiistaisin ja perjantaisin kolistelemaan puntteja ja naisten suurkisavoimisteluun ja palloiluiltaan kokoonnuttiin
maanantaisin. Viikonpäivistä keskiviikko
oli varattu pikku tytöille ja torstaina oli poikien ja miesten voimistelu- ja palloiluilta.
Sanomalehti Kaleva, tammikuu 1956:
Iin Urheilijoissa yli 400 jäsentä
Iin Urheilijat on vilkkain paikkakunnallaan toimiva nuorisojärjestö. Näin uutiset
kertoivat heti vuoden 1956 alussa. Tällöin
uutisoitiin jäsenkortiston koostuvan: 154
miehestä, 81 naisesta, 129 alle 16-vuotiaasta
pojasta ja 72 alle 16- vuotiaasta tytöstä. Jäsenmäärä nousi tuolloin 436.

Yli 20-vuotta vilkasta toimintaa
Ensimmäisellä Urheilijain talolla on tärkeä
osa koko 70 vuotta kestäneessä toiminnassa.
70-luvulta talon toiminnasta monet muistavat urheilun lisäksi mm. Kerhobaarin.

1980-luvulla talo myytiin kuitenkin Iin
kunnalle. Talon myynti ei tuolloin mennyt
aivan kivuttomasti, poliittiset mielipiteet ja
asioiden tärkeysjärjestykset eivät kohdanneet. Joka tapauksessa Urheilijat kunnostivat silloin entisestä nuorisoseurantalosta
ensimmäisen Urheilijain talon, jonka kunnostamisessa ei säästelty talkootunteja. Se
palveli urheilua ja urheilijoita pitkään ja
jatkoi palveluaan Iin kunnan opetustiloina. Vielä 10- vuotta sitten, koululaiset kulkivat ”mäelle”, entiselle Nuorisoseuran talolle kuvaamataidontunneille tai oppimaan
käsitöitä.

Maamiesseuran talosta
Urheilijain talo
Entinen maamiesseurantalo on kuulunut
aina osana urheilijoiden toimintaa. Jo 50-luvulla sen pihalla lyötiin pesäpalloa. Ei ollut tekonurmea, isoimmat kivet kiertämällä
saatiin pihalle jopa suomensarjan pelikenttä tehtyä. Myös maankuulut Iin Hiihdot
käytiin useimmiten maamiesseuran talolta.
Sanomalehti Kaleva, 1963:
”Kutsu IX Iin Kansallisiin hiihtoihin, jotka järjestetään Iin Maamiesseurantalon maastossa
10.2.1963 klo 12.00. Sarjajako…
Ilmoittautumiset pyydämme tekemään
7.2.1963 klo 17.00 mennessä. Vain kirjalliset ilmoitukset huomioidaan. Jälki-ilmoittautuneita
ei huomioida. Ilmoituksen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan halutaanko maksullinen yksityismajoitus tai ilmainen yhteismajoitus. Kilpailuterveisin Iin Urheilijat ry os. Ii kk.”
Silloiset kisat olivatkin suurtapahtumia.
Kisoissa ei käyty vaan hiihdoissa, sillä oli
myös ”matkailullistakin” merkitystä. Silloin Iissä nähtiin mm. Susi Kalle Oikarinen
useasti.
1980-luvulla Iin Urheilijat ostivat maamiesseurantalon ja silloin alkoi uusi iso
korjausurakka. Heimo Isopahkala oli aktiivisesti mukana 1950-luvulla ja mahdollisesti hän oli vielä aktiivisempi kun Urheilijat aloittivat tämän uuden urakan.
Talo vaatii uskomattoman määrän talkootunteja. Mukana olivat myös muut yhteisöt ja yritykset. Paikallinen Lions Club
tuli tukemaan mukaan, kunnostaen samalla itselleen kokoustiloja, mutta taisivat Urheilijat saada työstä kumminkin
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suuremman hyödyn. Näin saatiin, välillä
mahdottomalta tuntunut projekti valmiiksi. Into ja halu yhteisen hyvän eteen tekemisessä oli kova. Jos joskus into lopahti,
Hemppa kyllä varmasti muistutti tekemättömistä töistä.
Kymmenen vuotta sitten silloinen seuran puheenjohtaja Väinö Klasila, kertoili Urheilijoiden talon remontin olevan hyvässä vauhdissa. Silloinkin taloa korjailtiin,
ulkomaalaus oli vielä hiukan kesken ja katon sekä räystäiden vuotokohdat olivat paikattu. Keittiötä laajennettiin, lattiaa hiottiin ja sisäseinät saivat uuden maalipinnan.
Kovan Tauno ja Sassin Heikki voi mainita erikseen Talolla tehdyistä töistä, monia
muita talkoolaisia unohtamatta.

Kohta 100-vuotias
uuteen loistoon
Tämä 1923 rakennettu iso muistomerkki on
vaalimisen arvoinen. Nyt vuonna 2015, talo
kaipaa edelleen mittavaa korjausta. Seuran päättäjät ovat olleet tiukkojen päätösten edessä, mutta yhteisymmärryksessä ja
yksimielisinä he haluavat saattaa talovanhuksen uuteen loistoon. Tulevaisuudessa
näkymänä on, että Urheilijain talo eli Rysä
pääsisi palvelemaan yhä useampaa jäsentämme sekä kaikkia kuntalaisia.
Seuramme puheenjohtaja Antti-Pekka
Koskela kertoo, että tällä hetkellä kohteelle on tehty kuntokartoitukset ja nyt realisoidaan kaikki ne välittömästi korjausta
tarvitsevat kohdat sekä laaditaan pitkäntähtäimen suunnitelma kaikelle muulle.
Kartoituksen mukaiset välittömät korjaustarpeet muutetaan euroiksi ja katsotaan mihin mahdollisuuksiin rahkeemme riittävät.
Rysän korjaukseen vaadittava euromäärä on korkea, vielä ei ole tarkkoja lukuja niistä esittää, mutta mittavista ponnisteluista on kysymys. Rahoitusta on
projektille haettu Suomen Kotiseutuliitosta ja ensivuoden puolella kuulemme miten
hakemuksellemme on käynyt. Joka tapauksessa joudumme pohtimaan myös muita rahoituskanavia ja yhteistyökumppaneita hankkeen rahoittamiseksi. Mutta ennen
kaikkea tarvitaan tuota 50- ja 80- luvulla ollutta talkoohenkeä, ehkä enemmän kuin
koskaan.
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URHEILIJAIN UUTTA TOIMINTAA – VENETSIALAISET 2015

Kaksi päättäväistä naista,
heillä sama tavoite ja unelma
Iissä tarvitaan ja halutaan, Iin Urheilijat
haluaa ja tarvitsee uutta toimintaa ja näkyvyyttä. Kaksi naista Tiina ja Jaana tekivät töitä käytännössä vuoden saavuttaakseen tavoitteensa ja unelmansa. Syntyi Iin
Venetsialaiset, jotka näkivät päivänvalon
29.8.2015.
Tapahtumaa aloitettiin suunnitteluilla ja valmisteluilla Räinän Riitan ja monien muiden kanssa. Vihdoin 28.8 päästiin käytännön töihin. Ilmoja pidettiin, oli
tietenkin kauhea vesisade. Paikalle saatiin kuitenkin telttojen pystyttäjiä ja sähköjen vetäjiä A-P Koskela, Jarmo ja Jaana
Oravainen, perhe Veijola, Pasi Veijo, Kari
Paukkeri, Martti Kilpeläinen, Noora Karvonen, Juho Vikajärvi sekä perhe Karling.
Lauantaina oli jo 7.00 tohinat päällä. Ilman Jarmoa ja Marttia voimat ei olisi riittäneet juomakaappien kantamiseen ja täydentämiseen ulos tapahtumapaikalle.
Kaikki kuitenkin saatiin valmiiksi venetsialaisten alkuun mennessä.
Päivätapahtuma, K-0 oli suunnattu lapsiperheille ja nuorille. Tapahtumaan lanseerattiin Iin nuoriääni-kilpailu, joka laulettiin karaoketaustoin Vellun karaoken
tahtiin. Kilpailussa oli kaksi sarjaa, tuomareina olivat kuuluisat muusikot Minna Hautakangas ja Mikko Tapio. Taikuri
Roope taikoi pieniä hurmokseen aitassa.
Tämän lisäksi läsnäolijat saivat nauttia katukeittiön antimista koko päivän. Iin Urheilijoiden pesisäidit pitivät kanttiinia
Aino Jokisen ja Anri Stenius-Veijolan joh-

dolla, talousasioista vastasi Pentti Törmänen. Urheilijoiden toimijoista saimme toimimaan myös ensiapupisteen. Päivällä
päivystyksessä olivat Päivi Koskela, Aila
Törmänen, Kirsi Kyllönen, illalla Elisa
Alatalo, Heidi Kuusiluoto, Esa Kaveri ja
Heli Pyrhönen. Liikenteenohjaukseen apu
löytyi hiihtopuolelta. Ari Järvenpää, Sakari Järvelä, Anika Tiiro sekä Jere Jussila hoitivat tehtävän. Tapahtumiin tarvitaan yllättävän paljon toimijoita.
Venetsialaisissa voitiin tarjota mahdollisuus tutustua harrastuksiin Iissä. Olimme yhteyksissä eri tahoihin ja jututimme
monia ihmisiä. Saimme osan innostumaan
mukaan ja kiitoksemme menee mukana
olleille: Iisu, Illinkiertäjät, Iin Meripelastus, Iin palomieskerho ja palonuoret, Iin
etsivätyö, Susikädet ja Ylirannan Ratsutila. Päivän juontajan tehtäviä hoiti mallikkaasti Mikko Tapio, haastatellen eri
seurojan/yhdistyksen toiminnoista. Suuret kiitokset lähtevät myös Mikolle, joka
oli mukana tapahtumassa talkoovoimin
ja suurella sydämellä. Päivätapahtuman
päätti ilotulitus Iin kunnan mestariampujan Pasi Rajalan toimesta.
Iltatapahtuma K-18 oli sitten toinen juttu. Portit avattiin illalla klo 19.00. Baarissa olivat töissä Iivo Kari, Eeva Hyvärinen,
Johanna Häivälä, Jaana Oravainen ja Tiina
Karling. Paikalle saatiin kaksi super hyvää
bändiä, Tervettä tavaraa kvartetti Kiimingistä ja WTFunk Oulusta. Illan pimetessä
saimme nähdä tulikukka shown, mikä jäi

varmasti tulisilla soihduillaan paikalla olijoille mieleen. Vellun karaoke tarjosi juhlijoille mahdollisuuden laulaa karaokea.
Illan lopetti myös Pasi Rajalan ampuma
ilotulitus. Edulliseen pääsymaksuun kukin sai varmasti vastinetta. Ilta oli taputeltu uuden aamun alkaessa neljän aikaan.
Tapahtuma ei loppunut tähän. Sunnuntaina purettiin ja siivottiin tapahtuman merkit. Purkajiksi saatiin melkein
sama kokoonpano, alue oli entisellään
muutamassa tunnissa kokeneen talkooporukan avulla. Kiitokset kuitenkin erikseen
Aaa-Peelle kuomukärryn lainasta, siitä
tuli kuin perheenjäsen muutaman tapahtumapäivän ajan.
Haluamme kiittää kaikkia mukana olleita talkoolaisia, yhdistyksiä, seuroja,
bändejä, yrityksiä, jotka teitte meidän hullusta unelmasta totta. Ii-Instituutin Riitta
ja Jussi saa erikoiskiitoksen, ilman teidän
rautaista osaamista, moni asia olisi mennyt mönkään! Kiitokset suuret myös seuramme päättäville tahoille, uskalsitte uskoa meidän mukana uuteen juttuun.
Lisäksi haluamme muistaa ja kiittää Jätehuolto Paakkolaa yhteistyöstä ja jätehuollosta.
Suurin kiitos kuuluu kummikin teille mukaan tulleille ihmisille, jotka jaoitte
kanssamme tapahtuman nimeltä Iin Venetsialaiset 2015, KIITOS!

Jaana Oravainen ja Tiina Karling
Iin Urheilijat r.y.

Iin NuoriÄäni-kilpailun voittajat:

Sarja alle 10-vuotiaat. 1. Iina Wiik ja Enni Laurila.

Sarja 10-15-vuotiaat. 1. Aino Koivisto, 2. Mirja Hautakangas, 3.Riina-Sofia Ylisiurua.
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2015 Monkeys kertomana
Iin pesäpallon historiaa ja nykypäivää

Janne Paaso

Iin tolpankorkuinen legenda
Pohjois-suomalaisesta pesäpallosta puhuttaessa ei voida ohittaa Iin Urheilijoita. Pitkät perinteet omaavalla seuralla on ollut
nousuja ja laskuja, mutta työntekoa ei ole
koskaan unohdettu. 1945 perustetun seuran ja Iin pesäpallon kulmakiviä ovat olleet mm. Toloset, Räinät, Laurilat, Kurttilat,
Handit, Nenoset, Tiirot, yms. listaa voisi jatkaa loputtomiin.
Janne Paason nimi nousee esille nykyisten pohjoisen pesäpallovaikuttajien kanssa jutellessa. Iiläinen pesispersoona Paaso
on huitonut urallaan enemmän palloa kuin
keskiverto yli-iiläinen elämän aikana sääskiä. Oulun Flyingi Monkeys tarjosi Jannelle banaania ja jutusteli iiläisestä pesäpallosta…
Janne Iin pesäpallon jokapaikan höylä.
Kerro urasi alkuvaiheista?
- Harjulat, Kurttilat ja Toloset otti aikanaan matkaan ja siitä lähettiin opetteleen
mitä se pellaaminen on. Välillä oltiin monttu auki kuutamolla ja välillä ylitsepääsemättömässä hurmoksessa. Ylivoimasesti
peliurani parasta aikaa.
Eniten uraasi vaikuttaneet henkilöt?
- Niitä on monia! Sami Harjula, Jani Tolonen ja Marko Kontio nousee ensimmäisenä mieleen. Pelinjohtopuolella Aallon Hannu ja Pirin Ossi teki paljon hommia, että
pystyttiin junnuissa menestyyn.
Olet ollut pelaaja, pelinjohtaja, junio-

reiden koulija, bussikuski…mitä vielä?
- Meillä kävi tällä kaudella huono tuuri. Seuraikoni Jussi Nenonen joutui heittämään pellaamisen pois. Niinpä Jussi alkoi
opettelemaan viuhkahommia, itte sain olla
mailassa. Siinä saa mukavasti jännittää putoaako maila vai jäätyykö konttori. Eli mailamies.
Olet viihtynyt pääasiassa Iissä, muutamaa Kiimingin, Simon ja Oulun keikkaa
lukuunottamatta? Mikä Iistä tekee niin
hienon pesäpallopaikkakunnan?
- Ehkä kliseistä sanoa, pitkät perinteet
ja vanhat esikuvat, mutta se on totta. Nykyään kuitenkin on uudet tuulet seurassa.
Mukava katsoa ja olla mukana Kurttilan
Jussin johtamissa talkoissa. On taas hyvät
edellytykset.
Olet toiminut jo usean vuoden ajan Iissä pelinjohtajana, kuinka vaikea Iiläisiä
on saada oppimaan merkit?
- Yllättävänkin hyvin, joka joukkueeseen mahtuu toki pari rajatapausta. Ellen
sitten ite sekoile.
Olet ollut myös viemässä Iin nuoria
poikia eteenpäin, kerro parhaat muistot
junioreiden valmentamisesta?
- Haapajärvellä D-poikien (14 v) Sm hoppee ja Turussa C-poikien (16 v) Sm kulta.
Aina oli mukavaa hämmentää pakkaa pikkuseurana leireillä.
Kävit myös Oulun Lipossa pelinjohta-
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jana, muistot siitä ajasta?
- Se oli kyllä hienoa aikaa. Huikeita trillereitä ja vastoinkäymisistä nousuja. Loistava
joukkue, välillä salamat sinkoili, se on hyvän joukkueen merkki.
Iin Urheilijat pelaa jo 37:tta kautta Suomensarjassa. 2000 luvun alussa pelasitte
ykköspesistä. Olit mukana. Mitä muistoja?
- Mahtavia, siinä seurassa kannatti pitää
korvansa auki ja yrittää ottaa kaikki talteen
mitä pystyi.
80 luvun alussa Ii pistäytyi pesäpallon
pääsarjassakin. Millaisia juttuja olet siitä
kuullut? - En tarpeeksi.
Kovimmat Iiläiset pesäpalloilijat kautta aikojen?
- Eero Tolonen, Jenni Tolonen, Kurttila
Timo, Jari Rajala, Rauno Riekki, Seppo Laurila ensimmäisenä tullee mieleen.
Millainen rooli Iin Urheilijoilla on tulevaisuudessa pohjoisen pesäpallossa?
– Kasvattajaseura, toivotaan usean seuran ja oman kasvatin nousua korkeimmalle tasolle.
Koko haastattelu Oulun Flying Monkeys
sivuilla. Flying Monkeys tuo katsomokulttuuria pohjoiseen Suomeen ja haluaa nostaa
esille pohjoisen urheiluseuroja yli lajirajojen. Tärkeä asia on myös junioreiden liikuttaminen ja hauskuuttaminen. Monkeys oli
kannustamassa myös Iissä kesällä 2015.
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HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI
HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

•
•
•
•
•

Laadukasta ruokamultaa
Maanrakennustyöt
Kone- ja kaivuutyöt
Maa-ainestoimitukset
Rakennuksien purkutyöt

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA

RAKENTAJAN
ASIANTUNTEVA
JA
LUOTETTAVA
KUMPPANI!

oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: Valtarintie 2, p. 050 466 4899
- Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS
SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY
95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259

http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/

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

METSÄ GROUP.
METSÄOMAISUUTESI
HOITAJA.
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METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Kotihoito Pia Viitala Oy on laadukkaita ja
yksilöllisiä kodinhoito- ja kotisairaanhoidonpalveluita sekä kotona asumista tukevia hoivapalveluja tarjoava suomalainen yritys.

Kotihoito Pia Viitala Oy

Iin Apteekki

Laksontie 1, 91100 Ii
045 631 2698
pia@kotihoitopiaviitala.fi
www.kotihoitopiaviitala.fi

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

• Huollot ja korjaukset • Ilmastointihuollot
• Autosähkötyöt
• 4-pyöräsuuntaukset
• Vikadiagnoosit
• Rengastyöt

040-708 2438
30
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Kiinteistönvälitys

Jarofix

ASIANAJAJA
Markku Koskela

ikkunaremontit

varatuomari, kaupanvahvistaja
Haminantie 14 C 1, 91100 Ii

www.jarofix.fi

Puh. 040 5297 697

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

• Säätiön tehtävänä on: • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua
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METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

LVI-URAKOINTI

LAKIASIAINTOIMISTO
TUUKKA TIEKSOLA

ARTTU HÖYHTYÄ OY
- putkityöt -

Mäkelininkatu 20-22 B 4, 90100 OULU

Puh. 040 843 7088

tuukka.tieksola@luukku.com

puh. 0400 585 286

KYLMÄKOMPPANIA OY

Tanjan

KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET
HUOLTO ASENNUS KORJAUS

kuvastin

Oulun, Pudasjärven, Iin ja
Kemi-Tornion talousalueilla

Tanja Varpenius

puh. 020 755 8560

parTuri-kampaaja

(08) 4156 3882

info@kylmakomppania.fi
Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Löydät meidät nyt
myös Facebookista.
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kuVasTin@Luukku.com
www.TanjankuVasTin.Fi
VääränpoLku 13, 91100 ii
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EDULLISET IILÄISET
VESISÄHKÖTUOTTEET

Iin Haminan
Grilli ja Kioski
Laurintie 2, 91100, Ii

Perinteiset grilliherkut!
• Paikallisesti tuotettua

PVO-Vesivoiman kuva-arkistoa

• Nyt myös uusi määräaikainen tuote

• Ylioppilaskuvaukset • Rippikuvaukset • Juhlakuvaukset

• Vain Iin kunnan alueen asiakkaille,
mukaaN lukIeN kuIVaNIemI

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

erisena
Passikuvia pap
ja sähköisenä

Valokuvaamo Salama
040 743 8373 | Sorosentie 2, 91100 Ii
juho.tauriainen@studiosalama.fi | www.studiosalama.
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Oletko jo tutustunut kunnan
uusittuihin verkkosivuihin?

ii.fi

Sivusto toimii myös mobiili- ja
tabletlaitteilla.

IiRekry verkkopalvelusta löydät
Iin alueen avoimet työpaikat sekä tietoa
maksuttomista työllisyyspalveluista työnhakijoille ja
työnantajille.

ii.fi/rekry

T:mi Hannu
Huovinen

Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 Ii, neuvonta p. 050 310 3458

040 738 0052

Toivotamme onnea 70 vuotiaalle
Iin Urheilijat ry:lle
VKK-Media Oy

Kirkkotie 1, 91100 Ii
045 650 7256
www.kulta-aalto.com

www.vkkmedia.fi

Iin Kemikalio
tekstiili ja
luontaistuote
Haminantie 8, 91100 Ii
Puh. 08 8173360
Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00
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HH-Yrityspalvelu
TILITOIMISTOPALVELUT
• taloyhtiöille vuosikirjanpidot
• palkanlaskenta
• muut toimistopalvelut

Puh. 040 771 1898

heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi

www.hh-yrityspalvelu.fi

Omistajaasiakkaana
omistat palan
pankistasi!

www.oss.fi

IIN PUU- JA METALLITUOTE

Hirsirakennuksia
myös asiakkaan
mallin mukaan

• hirsirakennukset • piharakennukset
• autotallit • jäteastiakatokset

Siivoushullu Ay
Eila Takarautio
Siivoushullu
Ay
Maarit
Sulkala
Eila Takarautio
045 8754
009
Maarit
Sulkala
045
8754
009
eila.takarautio@
eila.takarautio@
siivoushullu.com
siivoushullu.com

Tiedustele edullisia syys-ja talvitarjouksia
Veistämöntie 57, Ii, puh. 044 058 4694
myynti@kevythirsi.fi

www.siivoushullu.com

www.siivoushullu.com

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24
95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

Tuoreen kalan ostospaikka:
Tuoreen
kalan ostospaikka:
Kalaliike H. Kuha

Kalaliike H. Kuha

Majakka, Ii, Konintie, 91100 Ii p. 08 561 3200
Majakka, Ii, Konintie, 91100 Ii p. 08 561 3200
Majakan aukioloajat: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su suljettu

Majakan aukioloajat: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su suljettu

kuljetusliike
Kukat
kaikkiin
elämänvaiheisiin
IIn KuK K aK auppa
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
Kotimaiset taitto-ovet Iistä.
Palo-ovet
Liukuovet
Karmiovet
CE-merkityt

www.arvokovaoy.fi

http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/

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

se edullisen ostamisen tavaratalo

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
puh. 010 430 3020

OULU
Alasintie 12
puh. 010 430 3020

II
Sorosentie 2
puh. 010 430 3820

LAHTI
Pasaasi 2, Renkomäki
puh. 010 430 3630

karkkainen.com

