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mennessä. Oikein
vastaneiden kesken arvotaan matkapuhelin!
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Maakuntaviesti 2006

Joukkuemäärässä kasvua!
Me iiläiset odotamme
ja toivomme oman
joukkueemme parantavan viimevuotista kuudetta
sijaa, tuumii
kilpailunjohtaja
Pauli Tiiro.

Iin Urheilijat ja Iin kunta
ovat saaneet kunnian toimia
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaviestihiihdon järjestäjänä
vuonna 2006. Kilpailun suojelijaksi on suostunut läänimme
maaherra Eino Siuruainen.
Maakuntaviestillä on pitkät
perinteet ja se on järjestyksessään jo 58. kerta. Koskaan aikaisemmin viestiä ei ole kuitenkaan hiihdetty Iissä. Joskus kun
se hiihdettiin maantiellä 1950luvun alussa, seurajoukkuein

hiihdetty viesti on kulkenut Iin
kautta.
Pohjois-Pohjanmaan hiihtoväki odottaa jännityksellä jatkuuko Haapaveden ja Kuusamon tasaväkinen kamppailu
maakuntamme parhaimman
hiihtopitäjän tittelistä vai pystyykö Oulu tarjoamaan yllätyksen? Me iiläiset odotamme ja
toivomme oman joukkueemme
parantavan viimevuotista kuudetta sijaa.
Viime vuosina joukkueiden

määrä on ollut selvässä kasvussa. Nytkin me järjestäjät odotamme noin 40 joukkuetta; Asarjaan 15 ja C-sarjaan 25.
Vaikka kilpaladuilla käydään kovia kamppailuja paremmuuksista, on hiihto liikuntamuotona yksi parhaimmista joka sopii kunnon kohottajaksi ja mielen virkistäjäksi.
Harva laji pystyy tarjoamaan
sellaista perheen yhteistä liikuntamuotoa kuin hiihto, mikä
kohottaa tai pitää yhtä tehokkaasti kuntoa yllä.
Maakuntaviesti on kansallisella tasolla maakunnan suurin
hiihtotapahtuma. Tällainen tapahtuma vaatii toteutuakseen
suuren vapaaehtoisten ja osaavien ihmisten joukon, joita ilman tällainen tapahtuma olisi
vaikea järjestää.
Kilpailunjohtajana toivon,
että järjestämästämme maakuntaviestistä tulisi paremmuuksista jännittävä ja rehti
kilpailu.
Tervetuloa Maakuntaviestiin Illinsaareen loppiaisena
6.1.2006!
Pauli Tiiro
Kilpailun johtaja

Yhteistyöllä onnistuu
Iin Urheilijat ry ja Iin kunta
saivat järjestettäväkseen Maakuntaviestin ensimmäistä kertaa. Tässä haastattelussa valoitetaan hieman taustoja järjestävän seuran puheenjohtaja Väinö Klasilasta ja paikkakunnan
kunnanjohtaja Kyösti Tornbergistä ja heidän mietteitään.

Liikunnalliset johtajat
Liikunta ja urheilu on ollut
itsestäänselvyys kunnanjohtaja
Kyösti Tornbergille. Hän on
harrastanut kouluaikaan hiihtoa ja lentopalloa.
Mieleenpainuvin voitto on
ns. Ruotsalaisviestissä (100m,
200m, 300m ja 400m) josta hänellä on Kuusamon Pitäjänmestaruus nuoruusvuosilta,
hänen osuutensa oli 200m. Nykyisin kunnanjohtaja ehtii harrastamaan raviurheilua ja tennistä, lisäksi satunnaisesti muita lajeja.
Väinö Klasila kertoo pärjänneensä kouluaikoina hiihdossa
hyvin, hän oli koulujenvälisissä hiihdoissa ainakin kerran
toinen. Ikämiessarjoissa on lisäksi tullut vuosien saatossa
voittoja sekä Illinhiihdoissa ja
Illinjuoksuissa. Nykyisin harrastuksiin kuuluvat hiihto ja
tukkilaislajit.

Seuratoiminta on
urheilun perusta
Iin kunnanjohtaja Kyösti
Tornberg kertoo ryhtyneensä
mukaan seuratoimintaan jo 18vuotiaana, kun hänet valittiin
Kuusamon Eräveikkojen alaosaston Suiningin Suihkeen
puheenjohtajaksi. Kyösti Torn-
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Maakuntaviesti 2006 Ii Suojelijan tervehdys

Maakuntaviestit tärkeä
urheilutapahtuma
Maakuntaviestit
käynnistävät kevääseen jatkuvan
hiihtokauden, johon
sekä kilpailijat että
kuntourheilijat
toivottavasti aktiivisesti osallistuvat.
Pohjois-Pohjanmaan perinteinen maakuntaviesti hiihdetään vuoden 2006 loppiaisena
Iissä. Pitkän ja leudon syksyn
jälkeen olemme saaneet talven
ja hyvän lumipeitteen, joka innostaa kaikenikäistä väestöä
talviurheilun pariin. Maakuntaviestit käynnistävät kevääseen jatkuvan hiihtokauden,
johon sekä kilpailijat että kuntourheilijat toivottavasti aktiivisesti osallistuvat.
Maakuntaviestit ovat maan
eri alueilla tärkeä urheilutapahtuma, johon osallistuvat kuntien joukkueet. Kilpailu ei ole ainoastaan urheilua, vaan siihen
latautuu myös kuntien välistä
myönteistä pyrkimystä kohota
muiden edelle. Nykyisellään
asenne on toivottavaa, sillä
avoimessa markkinataloudessa
kaikilla aloilla pitää pystyä
osoittamaan paremmuutta. Sitä
etsivät myös yrittäjät ja sijoittajat pohtiessaan sijaintipäätöksiään.
Ii on vanha emäpitäjä, johon
ovat kuuluneet laajat alueet
myös sisämaasta. Oulun kasvu
pohjoisena keskustana on kuitenkin kohonnut vetovoimaisuudessaan vanhojen emäpitäjien yli. Siitä huolimatta jokaisella kunnalla on myös aluee-

Maaherra Eino Siuruainen
na – yksin tai yhdessä muiden
kanssa – tehtävä väestölleen
tulevaisuutta. Ainakin syvällinen kuntien välinen yhteistyö
osoittautuu välttämättömäksi.
Iillä tässäkin suhteessa näyttää
olevan keskeinen ja vahva asema.
Maakuntaviesti parhaimmillaan innostaa väestöä liikkumaan, ulkoilemaan ja hakemaan jaksamista työhön. Viestitapahtumalla on myös sosiaalinen merkitys, sillä ovathan
hiihtäjien tukijoukot hankkeessa mukana. Viestin valmistelut
ovat vaatineet ja vaativat merkittävän yhteistyöpanoksen.
Kuntien ja urheiluseurojen vä-

lillä on myös kilpailua järjestelyjen onnistumisessa. Tässäkään Ii ja Iin Urheilijat eivät
varmasti jää takariviin.
Toivotan Iin maakuntaviestille 2006 mitä parhainta menestystä. Kannustan hiihtäjiä hyviin ja reiluihin suorituksiin.
Kiitän järjestäjiä hyvästä työstään kisojen onnistumiseksi.
Järjestäjille, tukijoukoille ja yleisölle toivotan iloista talviurheilupäivää sekä Hyvää alkanutta
vuotta 2006!
Eino Siuruainen
Maaherra

Illinsaaressa hiihdettävä viesti on ensimmäinen Maakuntaviesti
Iissä. Kyösti Tornbergin (vas.) ja Väinö Klasilan mielestä sillä on
positiivista merkitystä Iin kunnan imagolle

berg osaa arvostaa seuratoimintaa ja sen ylläpitävää talkoovoimaa, hän on pannut
merkille, että Iissä osataan järjestää suurtapahtumia.
Iin Urheilijat ry:n Väinö Klasilalla käynnistyy vuoden 2006
alusta 9. vuosi puheenjohtajana. Puheenjohtaja oloaikana
ovat Iin Urheilijat ja Iin kunta
tehneet monia yhteistyö-projekteja mm. Pesäpallokenttä,
Huoltorakennus, Huilingin
siirto ja Iin tukkilaiskisat. Väinö Klasila toteaa, että yhteistyössä kunnan kanssa hankkeet
on voitu suorittaa aikaisemmin
ja tehokkaammin.

Maakuntaviesti
Illinsaaressa hiihdettävä
viesti on ensimmäinen Maakuntaviesti Iissä. Kyösti Tornbergin ja Väinö Klasilan mielestä sillä on positiivista merkitystä Iin kunnan imagolle. Väinö
Klasila toteaa, että Maakuntaviesti tasoisen tapahtuman saaminen järjestettäväksi osoittaa
samalla järjestävän seuran tason.
-Iin Urheilijat ry pystyy järjestämään suurtapahtuman.
Maakuntaviestillä on myös pidempiaikaisia vaikutuksia,
koska se motivoi seuraa jatkossa ja lisää junioreiden hiihtoinnostusta, pohtivat kunnanjohtaja Kyösti Tornberg ja puheenjohtaja Väinö Klasila. (rh)

ILLINSAARI
LATUVERKOSTO

Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaviesti
6.1.2006 Iin Illinsaaressa
klo 9.45

klo 10.00
klo 11.30

Kisojen avaus.
Kilpailunjohtaja Pauli Tiiro
Kilpailun suojelija Maaherra Eino Siuruainen
C-Sarja
M 5km, N 3km, P/T16 3km, M 5km
A-Sarja
M 10 km, P/T16 5km, T16 3km, T18 3km,
N 5km, P18 5km, M 5km, M 10km

29.12.2005, 23:44

Tervetuloa kisoihin!
Alueella puffetti.
Paikoitusmaksu 1 euroa
sis. ohjelmalehtisen.
Lisätietoja www.ii.fi
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Mietteitä menneestä ja uudesta hiihtokaudesta
Vuosi 2005 on pian
takana. Vuosi 2006 ja
uusi hiihtokausi ovat
edessä. On paikallaan
hieman muistella
mennyttä talvea ja
pohtia tulevaa
hiihtokautta. Kulunut
vuosi on ollut
mielenkiintoinen.
Uusia haasteita ja
tavoitteita riittää
myös jatkossa niin
hiihtäjille kuin
taustavoimillekin.

Hiihtomenestystä
Iin Urheilijoiden parhaista
hiihtosaavutuksista menneenä
talvena vastasi Juuso Jussila.
18-vuotias Juuso edusti Suomea nuorten Olympiapäivillä
Sveitsissä. Kovassa kansainvälisessä seurassa Juuson paras
saavutus oli sprintin neljäs sija.
Perinteisen 7,5 km kisassa Juuso oli 12. ja 10 km vapaan kisassa 28. Kotimaan kisoissakin
Juuso menestyi. Koululiikuntaliiton SM-kisoissa saavutuksena oli hopeaa takaa-ajossa. SMkisoissa Juuso oli aivan mitalin
tuntumassa ollen vapaantyylin
10 km ja 20 km matkoilla viides. Tulevalla kaudella Juuso
hiihtää jo nuorten sarjassa mutta siitä huolimatta tavoite on
päästä kymmenen sakkiin SMtasolla.
Nuoremmissakin ikäluokissa saavutettiin menestystä. Hopeasomman loppukilpailussa
seurasta oli kaikkiaan viisi hiihtäjää mukana. P13-sarjassa
Mikko Tiiro oli hopeasomman
karsinnan 2. ja loppukilpailuissa 3 km vapaan kisassa 7. Sakari Järvelä ja Tapio Huhtala
olivat M16-sarjassa mukana
hyvällä menestyksellä. 14-vuotiaiden viestissä Mikko Tiiro,

Yli 15 v palvelua Iissä

AA, VT Markku Koskela
AA, VT Matti Tolonen
Viestinvaihto Virpinimessä Maakuntaviestissä 2005. Juuso Jussila (takana) lähettää matkaan Sakari Järvelän.

Matias Tiiro ja Joonas Jussila
olivat hopeasomman karsinnan 3. ja mukana loppukilpailussa. Pojat pääsevät vielä tulevana kautenakin samaan sarjaan, joten hyvä sijoitus on tähtäimessä.
Piirinmestaruuskisoissa
nuorten sarjoissa menestys oli
erinomaista. Sarjassa M17 Toni
Järvenpää voitti piirinmestaruuden 10 km vapaan kisassa.
Sairastelu vei kuitenkin hänenkin kohdalla parhaimman terän hyvin alkaneesta kaudesta.
Mikko Tiiro voitti piirinmestaruuden omassa sarjassaan. Tapio Huhtala oli sarjassaan toinen ja hiihti muutenkin hyvän
kauden.
Kansallisissakin kilpailuissa
nuoret hiihtäjät menestyivät.
Kokonaisuutena viime kauteen
voidaan olla tyytyväisiä. Koska sairastelut kuitenkin sotkivat useiden hiihtäjien kauden,
nälkää varmasti jäi myös tulevalle kaudelle. Kun seuran
nuoret hiihtäjät varttuvat, voidaan tulevana kautena odottaa
menestystä myös perinteikkäässä Rantapohja-viestissä. Ei
saa unohtaa myöskään alle hopeasompaikäisten hiihtäjien
hienoja suorituksia.

Aktiivista toimintaa
Menneen kauden seuran kilpailutoiminnan merkittävin tapahtuma oli edellisten vuosien
tapaan kansallisten Iin hiihtojen järjestäminen. Kilpailutoimintaan kuuluivat lasten
Osuuspankki-hiihtojen ja Hippo-hiihtojen järjestäminen.
Luonnollisesti myös seuran
mestaruuskilpailut olivat ohjelmassa.
Iin Urheilijoiden hiihtotoiminta ei ole rajoittunut pelkkään kilpailutoimintaan vaan
seuran puitteissa on järjestetty
myös yhteisiä harjoituksia hiihtäjille. Elokuulta lähtien sunnuntaisin Illinsaaressa on pidetty kerran viikossa harjoitukset junioreille. Seura on tukenut
hiihtäjien ponnisteluja ja tavoitteita järjestämällä hiihtoleirejä.
Myös pienimmille hiihtäjille
on ollut tarjolla mielekästä hiihtotoimintaa kilpailujen lisäksi.
Yhteistyössä Osuuspankin
kanssa Iin Urheilijat ovat järjestäneet vuosien ajan lapsille
Hippo-hiihtokoulun, jossa
myös aloittelevat pienet hiihtäjät pääsevät touhuun helposti
mukaan. Hippo-hiihtokoulu on
saanutkin hyvän vastaanoton.

Iin Yrittäjät ry muistivat Juuso Jussilaa stipendillä ja kukkakimpulla vuoden 2005 menestyksestä
ja kannustivat tuleviin koitoksiin. Iin Yrittäjien puolesta muistamiset Jussilalle (oik.) ojensi Iin
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Juhani Salmela ja sihteeri Satu Suutari.
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Matkat lähelle ja kauas matkamajakan kautta!!!

Talkootyötä hiihdon
hyväksi
Menestys ja seuran aktiivinen toiminta eivät ole itsestään
selviä asioita. On vaadittu tahtoa toteuttaa yhteisesti tärkeiksi katsottuja asioita. Tämän on
mahdollistanut hiihtäjien, vanhempien ja muiden toimijoiden
osanotto talkootyöhön ja varainhankintaan.
Talkootyö on antanut mahdollisuudet tukea mm. hiihtäjien kilpailumatkoja ja leiritystä. Talkootyö mahdollistaa
myös mielekkään toiminnan
järjestämisen lapsille. Hiihtäjät
ovat osallistuneet talkoisiin
sekä seuran puitteissa että hiihtojaoston omissa hankkeissa.
Hiihtoväki on kiitollinen yhteistyötahoille saamastaan tuesta ja toivoo yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Uuteen hiihtokauteen
Joulun tienoilla satoi lunta
hangiksi asti. Kiireisimmät ovat
jo saaneet hiihtoon tuntumaa
aikaisemminkin, joten kausi on
päässyt hyvään käyntiin. Edessä oleva hiihtokausi tarjoaa
haasteita luonnollisesti kilpailijoille sekä myös muille toimijoille.
Vuosi alkaa vauhdikkaasti,
kun Iin Urheilijat järjestävät
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviestit loppiaisena. Myöhemmin järjestetään perinteiset
kansalliset Iin hiihdot. Lisäksi
seura järjestää useita Osuuspankki-hiihtoja ja Hippo-hiihdot sekä seuran mestaruuskilpailut. Myös Hippo hiihtokoulu jatkuu Iin Urheilijoiden vetämänä. Viestihiihdoista seura
järjestää Tuuren viestin, puulaakiviestin iiläisille yrityksille
ja yhteisöille.
Lähdemme toiveikkaana alkavaan kauteen ja toivotamme
menestystä seuran hiihtäjille
talven koitoksissa. Samalla kiitämme yhteiseen työhön osallistuneita heidän antamastaan
panoksesta sekä toivomme, että
uusia hiihtäjiä ja hiihdon ystäviä löytää tiensä hiihdon pariin.
Iin Urheilijat
hiihtojaosto
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040 529 7697
0400 536 355
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Revontie 15, 90830 Haukipudas
puh. (08) 561 6600, fax (08) 547 2806,
email:toimisto@matkamajakka.inet.fi

JOUKO LALLI KY
-NOST
OT
-NOSTO
-V
AIHT
OLA
VAT
-VAIHT
AIHTOLA
OLAV
-KULJETUKSET
Veistämötie 2, 91100 Ii
puh. 08-8174 649, auto 0400 688 201

KIINTEISTÖHUOLTO KURTTILA
• Kiinteistöjen kokonaishuolto
• Traktoriurakointi
• Talvella auraukset ja hiekotukset
• Kesällä viherrakentaminen
• Myös nurmikoiden leikkaus

KONINTIE 67, 91100 II

P. 0400 947 815
Sähköä ja lämpöä vedestä,
tuulesta, puusta ja auringosta

Asematie 13
91100 Ii
www.iinenergia.fi

Puh. (08) 8180 220
Vikapäivystys työajan
ulkopuolella 0400 382 989

Maakuntaviesti -lehti 2006
Julkaisija:
Vastaavat toimittajat:
Toimittaja:
Sivunvalmistus:
Painopaikka:

Iin Urheilijat ry
Pauli Tiiro, Riitta Hopponen
Heimo Turunen
VKK-Media Oy, Oulu p. 08-334 166
Kiuruveden Kirjapaino Oy
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Maakuntaviesti 2006
Kaikki vakuutusja säästöpalvelut

Iin Päiväkoti
Hieroja

Ida Valpuri

Ulla Päkkilä

Lanssitie 3, 91100Ii

Hyvän Tuulen hierontapalvelut
U. Päkkilä
Kasöörinkuja 1, 91200 Yli-Ii

p. 0400 581 607

Puh. 050 407 4409
Inkeri Tornberg
päiväkotiyrittäjä

VAKUUTUS- JA
METSÄPALVELU SALMELA
Kirkkotie 1, 91100 Ii
p. 817 9464, 040 588 8360

Maalaus- ja tasoitetyöt
Palstatie 9 91100 Ii, puh. 08-8176 036, matkapuh. 0400 287 230, myös 040 5646 063

Haukiputaan Toritalo
Kirkkotie 1
p. (08) 388 338
Av. ma-pe 10-18
la 10-15
Tervetuloa!

HAUKIPUDAS

• Maa- ja vesirakennustyöt
• Maa-ainestoimitukset

• Iskuvasaratyöt
• Purkutyöt

Kantolantie
Kantolantie189,
189,91100
91100IiIi
Toimisto 817 3135
Fax
817 6135

Rauno
Rauno
Kaarlo
Kaarlo

0400
0400289
289366
366
0400
887
268
0400 887 268

Plussaa joka ostoksesta.

Välineillä on väliä
- Hyvä ja sopiva välineistö lisää hiihtonautintoa
Iin Urheilu ja Kone tekee talvisin viljalti suksikauppaa. Liike on toiminut uusissa tiloissa viime
keväästä lähtien ja sijaitsee nyt nelostien varressa
etelän suunnasta tultaessa oikealla puolella, hiukan
ennen kuin matkalainen saapuu Iin taajamaan.
Iin Urheilu ja Kone -liikkeessä käy asiakkaita ympäri maakuntaa. Asiakas saa ohjeistusta ja arvokkaita neuvoja urheiluvälineiden myyjältä Kari Wiikiltä, jolla on alan kokemusta
pitkältä ajalta myös muista liikkeistä.
Wiik kertoo asiantuntevasti
suksien voitelusta, välineiden
muuttumisesta viime vuosien
saatossa siinä missä asianmukaisesta pukeutumisestakin.
Hiihtovälineitä ostettaessa
myyjältä vaaditaankin rautaista ammattitaitoa mutta myös
oikeaa asennoitumista.
- En voisi kuvitellakaan, että
harrastelijahiihtäjä ostaisi sukset marketin itsevalintahyllyltä.
Suksissa tai suksipaketeissa sukset, siteet, hiihtokengät ja
sauvat - on hyvin suuri hintahaitari. Meillä se on 85 eurosta
jopa 500 euroon saakka, eli valittavana on tosi laajasta skaalasta, Kari Wiik kuvailee.
Suksia ei lähdetä ostamaan
suoraan pystymetsästä, vaan
ensitöikseen on selvitettävä
muun muassa se, painottuuko
asiakkaan hiihtoharrastus pääasiallisesti vapaalle vai perinteiselle hiihtotyylille.
- Yleensä nuoret hiihtävät
enemmän vapaalla ja varttuneemmat käyttävät vielä perinteistä tyyliä. Kaikkiaan kuitenkin vapaa tyyli on suositumpi,
Wiik arvioi, mutta huomauttaa
perinteisen tyylin vallanneen
viime vuosien aikana takaisin
harrastajia.
Kosolti on sellaisiakin, jotka
hiihtävät molemmilla tyyleillä,
ja aktiivisimmilla hiihtäjillä onkin välineistö kummallekin
tyylille.

Putiikista vaikka
suoraan ladulle

Lämmittelypuku on
kostyymeistä kysytyin

Liikkeessä pidetään huolta
siitä, että asiakas saa niin ostoksestaan kuin harrastuksestaankin parhaimman mahdollisen
hyödyn ja mukavuuden osakseen heti hankinnasta eteenpäin.
- Suksia ostettaessa liikkeessä laitetaan pohjiin voitelu asiakkaan toivomuksen mukaan
joko perinteisen tyylille pitovoiteella tai vapaan tyylille ilman pitoja. Meillä olevaa voitelupalvelua käytetään myös
myöhemmin. Lisääväthän hyvin voidellut sukset hiihdon
mukavuutta, Kari Wiik tähdentää.
Palveluja räätälöidään niin
perheen pienimpiä kuin latujen
konkareitakin silmällä pitäen.
Kun suksia hankitaan lapsille,
tiedustellaan ymmärrettävästi,
eritoten taloudellisista syistä
myös käytettyjä välineitä, joskin luistinhankinnassa kierrättäminen on kautta linjan ollut
paljon yleisempää.
- Jonkin verran kierrätystä
on meilläkin harrastettu eli
olemme ottaneet vaihdossa hyväkuntoisia välineitä. Luulen
kuitenkin, että enemmän kierrätystä tapahtuu perheen sisällä ja sukulaisten ja naapurien
kesken, Wiik tietää.
- Kilpahiihtäjät uusivat välineet joka vuosi, harrastelijat
harvemmin. Tiedän joidenkin
uusivan välineet parin vuoden
välein. Kuitenkin meilläkin
myymälässä on suurin osa välineistä tarkoitettu harrastelijoille, Wiik hahmottelee valikoiman rakennetta.

Välineiden osalta viime vuosina ei ole tapahtunut kovinkaan suuria mullistuksia. Pitoteippi on yksi merkittävä, pari
vuotta takaperin markkinoille
tullut keksintö, mutta hiihtokenkien tai siteiden osalta muutoksia ei ole viime vuosien aikana tullut. Eri merkkien välillä on silti eroja.
- Salomonilla on profiiliside,
johon käyvät vain heidän omat
hiihtokenkänsä. Sitten on niin
sanottu NNN-sidetyyppi ja siihen käyvät taas omanlaisensa
hiihtokengät, Kari Wiik puhuu
vuosien kokemuksella. - Nykyisiin hiihtokenkiin riittää
yksi hiihtosukka ja jalat pysyvät lämpimänä.
Kaikkiaan asiakkaat voivat
valita noin kymmenen eri sideja hiihtokenkämallin väliltä,
joissa on toisaalta myös yhteensopivuutta siteiden ja eri kenkien välillä. Nykyisin siteeseen
tarttuva rauta on kengän alla.
Sauvoissa on myös suuri
hinta- ja laatuhaitari. Hinnat
vaihtelevat 15 eurosta aina 150
euroon saakka. Asiakkaan täytyy lisäksi muistaa, että luistelutyylille ja perinteiselle hiihtotavalle on kummallekin omat
sauvansa.
Hiihtopuvuista eniten ostetaan niin sanottua lämmittelypukua, jossa on henkselihousut
ja takki erikseen, kun taas ohuet vartalonmyötäiset kilpapuvut ovat oma juttunsa. Hiihtoasussa etupuoli on tuulenpitävä ja tauspuoli hengittävä. Monille riittää etenkin keväthangilla sivakoidessa tuiki tavallinen tuulipukukin. (ht)

II
Kisatie 1, 91100 Ii Puh. 562 8100, fax 562 8110
Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18

Yli-Iin Puu ja Turve
Metsäurakointia
ja lähikuljetusta
Asematie 266, 91100 Ii
Om. Veljekset Ojala
Alpo 0400 194 032
Eero 0400 183 397
Timo 0400 220 594
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Anne Leppälä ja Jukka Hast ostamassa tyttärelleen ja kahdelle pojalleen suksia joululahjaksi. Kari
Wiik näyttää, miten suksen kantavuus pystytään liikkeessä olevalla laitteella määrittämään tarkasti suksien haltijan painon mukaan. Anne kertoi heidän kylällään Olhavassa olevan hyvät hiihtoladut, joista pikku pätkä myös valaistuna. Kylällä on innokas eläkkeellä oleva hiihdon harrastaja
Kyösti Jäppinen, joka jo kahtena talvena on pitänyt lapsille hiihtokoulua talkooperiaatteella. - Iin
maakuntaviesti kiinnostaa ja todennäköisesti olemme tulossa sitä katsomaan.

29.12.2005, 23:45
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IIN URHEILIJAT TIEDOTTAA

Iin Hiihdot
Kansalliset Iin Hiihdot
järjestetään lauantaina
26.3.2005 klo 11.00 Illinsaaressa
Illinsaaren maastoissa kisailevat hiihtäjät
junioreista ikämiehiin.
Toivotamme yleisön tervetulleeksi
seuraamaan kisoja.
Kilpailut järjestetään yhteistyössä
Iin Yrityksen kanssa.

Osuuspankki -hiihdot
Iin Urheilijat järjestää lapsille
yhteistyössä Iin Osuuspankin
kanssa lapsille tarkoitettuja Osuuspankki –hiihtoja
Ensimmäiset ovat 15.1.
ja sitä seuraavat 4.2.sekä 5.3.
Järjestämme vielä
myöhemmin
ilmoitettavana
ajankohtana
HIPPO-HIIHDOT.
Kilpailut järjestetään Illinsaaren hiihtomajan
maastossa. Pakkasraja on –15 astetta
Tarkkaile Rantapohjan seuratoiminta palstaa, sieltä
löytyvät tarkemmat tiedot ilmoittautumisista kilpailuihin.

TULE MUKAAN TOIMINTAAMME!
Iin Urheilijoiden johtokunta on vahvistanut
seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2006:
Perhepaketti: 14 e, lapsijäsen alle 15v: 5 e,
kannatusjäsen: 7 e, ainaisjäsen: 50 e

IIN URHEILIJAT PÄIVITTÄÄ JÄSENREKISTERIÄ.
Vanhat jäsenet voivat varmistaa, että jäsenasiat ovat kunnossa.
PÄIVITÄ TIETOSI AJANTASALLE
Uudet urheilijat ja urheilun ystävät ovat aina lämpimästi tervetulleita
mukaan toimintaamme. Ilmoita nimesi (myös kaikki perheenjäsenten
tiedot jotka liittyvät mukaan)osoitteesi, syntymävuotesi ja urheilulaji(t),
joita harrastat. Alla yhteyshenkilön tiedot.
Mervi Kaisto Sortteeritie 22, 91100 Ii
OTA YHTEYTTÄ
puh. 040-7233 023
JÄSENASIOISSA: mervi.kaisto@luukku.com

Kirkkotie 8, 91100 Ii
Puh. 817 4384
Avoinna: ma-to 9-18

II.Tuuren-viesti
Kilpailukutsu

Kodinomaista asumispalvelua

Iin Urheilijat ja Detection Technology Oy järjestävät

Laurintie 5, 91100 Ii , puh. 817 4710, 817 7940,
0400 253 270 Lea Tumelius

VIESTIHIIHTOKILPAILUN

30.3.2006 klo. 18.30
Illinsaaren hiihtomajalla

Lähellä sinua!

Tämä leikkimielinen viesti on tarkoitettu iiläisille yrityksille*,
yhdistyksille ja kouluille. Löytyykö sinun työpaikaltasi
joukkuetta tavoittelemaan Tuuren-viestin voittoa ?
Vapaa hiihtotapa

IIN KEMIKALIO JA
TEKSTIILI KY
IIN LUONTAISTUOTE

Sarjat ja matkat:

Ilmoittautumiset:

Yritysjoukkueet (miehet ja
naiset samassa joukkueessa)
1km + 2km + 2km + 3km.
Sekajoukkueet (koulut ja
yhdistykset)
1km + 2km + 2km + 3km

Iin Urheilijat /Pauli Tiiro
Puh. 040 744 2305
Myös paikanpäällä viimeistään
17.30 mennessä.

Haminantie 8, 91100 Ii
puh. 08-8173 360

Ei osanottomaksua

Tiedustelut: Iin Urheilijat / Pauli Tiiro Puh. 040 744 2305

Jos olet kiinnostunut hiihtotoiminnasta niin
voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:
Anne Smedlund 040 742 4367
Jaana Tiiro 044 523 8335
Pauli Tiiro 040 701 1706

Parturi-Kampaamo

Tervetuloa hiihtämään !

Haluatko mukaan ?
Yhteistyössä:

*Jos yrityksen joukkueeseen ei löydy tarpeeksi hiihtäjiä, niin
yrityksen työntekijän perheenjäsenet voivat osallistua myös.

Hiuspiste
Laurintie 3, Ii
Puh. 817 4325

Sähköasennuspalvelua

KAVERI ESA TMI
Iin kunta toivottaa
kaikille menestystä
vuodelle 2006
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Hopeasompa alueviesti 2005
Kuvassa
vasemmalta
alkaen henkilöt
ovat Elina Virtanen, Mikko
Kantola, Noora Holmström
ja Jere Smedlund. Joukkue
voitti Lasten
sekaviestin.

Sunnuntaina 20.2.2005 suuntasimme kohti Kiiminkiä Hopeasomman alueviestiin. Viestikokemusta lähdettiin hakemaan neljällä joukkueella, joista 3 oli pienempien sekaviestissä ja yksi joukkue 14-v. pojissa.
Yksi sekaviestin joukkueista
hiihti kilpailun ulkopuolella,
koska perumisien jälkeen 3.
joukkueeseen jouduimme lainaamaan Tuomikosken Katria
Iin Hiihtoseurasta, jotta joukkue saatiin kokoon ja nekin pienet hiihtäjänalut pääsivät kokeilemaan viestihiihtoa. Sekaviestin ennakkosuosikkina,
kuuluttajien mukaan, matkaan
lähti Kiimingin 1. joukkue,
mutta me tietenkin uskoimme
omiimme. Hiihtotapana oli perinteinen.

Lasten sekaviesti

• kunnallistekninen suunnittelu
• pohjatutkimukset tela-alustaisella monitoimikairalla
• perustamistapaesitykset
• kiinteistöjen jätevesiselvitykset ja suunnitelmat
• kuivatussuunnitelmat ja massamääritykset
• maa-ainesten ottamissuunnitelmat
• rakennusmittaukset
• GPS-mittaukset ja kartoitukset

Leipojantie 4, 91100 Ii
Puh. 08-817 3070
Fax 08-817 3071

• autovaraosat
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut
• kiinnitystarvikkeet
• työkalut
• sähkötarvikkeet

Paulaharjuntie 22, 90530 Oulu
Puh. 08-347 019
Fax 08-347 024

• Nokia
matkapuhelimet
• Sonera ja
Elisa -liittymät

Kauppatie 6, 91100 Ii • Puh. 08-8176050 • Fax 08-8176340
iin.autotarvike@co.inet .fi
Avoinna: ma,pe klo 9-18, ti,ke,to klo 9-17
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hiihdettiin ensin ja ensimmäiselle, T9 osuudelle lähtivät
1. joukkueesta Elina Virtanen,
2. joukkueesta Noora Smedlund ja 3. joukkueesta RosaMaria Alaraasakka. Osuuden
kovimman ajan hiihti odotetusti Kiimingin Hanna Loukusa,
mutta hyvin hiihti Elina Hannan perässä häviten 24 sekuntia ja Elina oli näin osuutensa
toinen. Noora S. tuli vaihtoon
viidentenä 1.20 minuuttia Kiimingin perässä ja Rosa-Maria
vaihtoi 9. 2.11 minuuttia johdosta.
P9 osuudelle Elina lähetti
Mikko Kantolan, Noora S. lähetti matkaan Antti Kaiston ja
Rosa-Maria läpsäytti Niko
Holmströmin olkapäätä. Kiimingin 1. joukkue oli 24 sekuntia edellä, heidän viestiään vei
Hanna veli Matti. Kantolan
Mikko lähti taka-ajoon ja hiihti
osuutensa nopeimman ajan ja
saavutti Mattia 11 sekuntia. Ero
kolmannessa vaihdossa Kiiminkiin oli enää 13 sekuntia.
Pienet eskarilaiset Antti ja Niko
hiihtivät isompien joukossa
hienosti tuoden joukkueensa
vaihtoon 7. ja 9. Kakkosjoukkue
oli kolmanteen vaihtoon tultaessa 2.23 minuuttia kärjestä ja
3. joukkue 3.17 minuuttia kärjestä.
Viestin kolmannen osuuden
hiihtivät T11. Noora Holmström lähti ajamaan kiinni Kiimingin 11 sekunnin etumatkaa.
Noora saikin Kiimingin hiihtäjän kiinni jo alkumatkasta ja
meni ohi Kiimingistä 1.09 minuuttia. IiU 2. joukkueen vies-

tiä lähti viemään Aleksandra
Alaraasakka ja IiU 3. joukkueen
viestiä jatkoi Iin hiihtoseuran
Katri Tuomikoski. Noora H.
hiihti kovaa ja tuli viimeiseen
vaihtoon ensimmäisenä. Toisena vaihtoi Oulaisten huima 21
sekuntia Nooran perässä. Kiiminki oli kolmantena, 55 sekuntia kärjestä jäljessä. Aleksandra toi joukkueensa viestin
vaihtoon 8. ja Katri vaihtoi 9.
Viimeiselle osuudelle lähdettäessä IiU:n 1. joukkueella oli siis
hyvin “pullat uunissa”.
Sekaviestin viimeistä, eli neljättä osuutta lähti viemään 11
vuotiaat pojat. Ankkureina lähtivät matkaan 1. joukkueella
Jere Smedlund, 2. joukkueella
Jere Jussila ja 3. joukkueella
Miika Tiiro. Jere S:llä oli 21 sekunnin etumatka toisena olleeseen Oulaisten Huiman joukkueen ankkuriin ja Kiimingin
ankkuriin Huhtalan Teemuun
oli etumatkaa siis 55 sekuntia.
Jere J:llä oli matkaa kärkeen
4.54 minuuttia ja Miikalla 5,08
minuuttia. Huhtalan Teemu on
tunnetusti kova hiihtämään,
mutta matka oli vain 2 km. Riittäisikö noin lyhyt matka Teemulle ottaa Jere S. kiinni?
Ladun varrella Kiiminkiläiset olivat ainakin aluksi sitä
mieltä, että matka riittää. Viestin lähestyessä loppuaan, oli
heidänkin kuitenkin myönnettävä Jere S:n vauhdin olevan
sen verran kovaa, että 2 km ei
riittänyt Kiimingin voittoon.
IiU:n 1.joukkue otti sekaviestin
voiton! Jere J. hiihti hyvän hiihdon ja nosti IiU:n 2.. joukkueen
seitsemänneksi, 5.24 minuuttia
voittajasta. 3.joukkueen ankkuri Miika Tiiro toi joukkueensa
viestin maaliin kymmenentenä,
6.22 minuuttia voittajasta.

29.12.2005, 23:46

Sekaviestin jälkeen
oli isompien vuoro hiihtää
omat vistinsä. IiU:n edustus oli
14 vuotiaissa pojissa. Joukkueessa hiihtivät Mikko Tiiro,
Matias Tiiro ja Joonas Jussila.
Viestin aloitti Mikko, joka hiihti
osuutensa nopeimman ajan ja
tuli ensimmäisenä vaihtoon reilun sekunnin edellä Oulaisten
Huiman viestin viejää. Toiselle
osuudelle lähti Matias. Vaihtoon tullessa Matias oli kolmantena, 1.44 minuuttia kärestä. Joonas saikin startata ankkuriosuudelle hyvistä asemista,
neljäntenä oleva Kiiminki oli
jäänyt jo 1.07 minuuttia. Joonas sai pidettyä IiU:n joukkueen kolmantena. Maaliin tullessa eroa voittajaan oli 2.14 minuuttia.

Kaiken kaikkiaan
Hopeasompa alueviestit
menivät seuramme kannalta
hyvin! Lasten sekaviestissä Iin
Urheilijoilla oli mukana kolme
joukkuetta, enemmän kuin millään muulla seuralla! Vaikka
IiU 3. hiihtikin kilpailun ulkopuolella, yhteensä 11 seuram-

me pientä hiihtäjää sai arvokasta ja tarpeellista viestikokemusta. Lisäksi saimme tehtyä yhteistyötä toisen paikkakuntamme seuran kanssa, jotta saimme
kolmannenkin joukkueen kasaan.
Voittoisan ykkösjoukkueemme valtti oli tasaisuus. Ainoastaan Kantolan Mikko hiihti
osuutensa nopeimman ajan,
mutta kaikki muutkin olivat
neljän parhaan joukossa osuuksillaan. Isompien poikien viestissä “palkinnoksi” tuli osallistumisoikeus valtakunnalliseen
Hopeasompa- viestiin. Hieno
suoritus pojiltamme, jotka saavat hiihtää vielä tänäkin vuonna halutessaan samalla kokoonpanolla tulevassa vastaavassa viestissä.
Seuraavat Hopeasompaaluekilpailut järjestetään Oulaisissa. Toivon mukaan seuramme saa myös sinne jonkinlaisen
osanoton niin henkilökohtaisille matkoille, kuin aina niin jännittäviin viesteihinkin!
Anne Smedlund

TULOKSET 2005 VIESTEISTÄ:
Sekaviesti T9 1km + P9 1km +
T11 2km + P11 2km
1. Iin Urheilijat 1 26.22,9
(Elina Virtanen, Mikko Kantola,
Noora Holmström, Jere Smedlund)
2. Kiimingin Urheilijat 1 26.53,4
3. Oulaisten Huima 27.39,4
4. Oulunsalon Vasam 28.26,8
5. Kiimingin Urheilijat 2 29.58,8
6. Laitasaaren Veto 31.06,9
7. Iin Urheilijat 2 31.46,3
(Noora Smedlund, Antti Kaisto,
Aleksandra Alaraasakka, Jere
Jussila)

8. Oulun Hiihtoseura 31.48,2
9. Kuivasjärven Aura 32.36,9
10.Iin Urheilijat 3 32.43,9
(Rosa-Maria Alaraasakka, Niko
Holmström, Katri Tuomikoski,
Miika Tiiro)

P-14 (3 + 3 + 3 km)
1. Oulaisten Huima 29.21,2
2. Kuusamon Eräveikot 29.35,8
3. Iin Urheilijat 31.35,4
(Mikko Tiiro, Matias Tiiro,
Joonas Jussila)
4. Laitasaaren Veto 32.42,0
5. Kiimingin Urheilijat 32.58,5
6. Oulun Hiihtoseura 34.05,6
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Mikä saa lapset hiihtämään
Lumi, kaverit, toivo menestyksestä ja tieto siitä että hiihtämällä pysyy kunnossa, saa
lapset hiihtämään. Näin vastaavat Iin Urheilijoiden tulevat
hiihtotähdet Jere Smedlund 10,
Niko Holmström 7, Joonas Jussila 12, Jere Jussila 10, Noora
Holmström 11, Valtteri Veijola
11, Sami Kantola 7, Mikko Kantola 9, Matias Tiiro 12, Josefiina Tiiro 9 ja Sakari Järvelä 16
(em. lapset kansikuvassa) .Talvea odotetaan innolla, sillä talvessa heidän mielestään on parasta lumi, hiihto, sukset ja sauvat.

Sukset löytyvät
lähes jokaiselta Iiläiseltä
lapselta
Kaikki kertoivat aloittaneensa hiihtämisen noin 3-vuotiaina, isillä ja äideillä oli hiihdon
aloittamiseen suuri merkitys.
Kysyttäessä koululiikunnan
määrästä ja laadusta, lapset
vastaavat kuin yhdestä suusta,
“Liian vähän!”. Mikon, Jeren ja
Nikon mielestä koulussa saisi
olla liikuntaa vaikka joka päivä. Keskimäärin Iin peruskouluissa liikuntaa on 2-3 h/vk,
lukiossa 2h/vk. Koulun liikuntatunneilla on talvisin edelleen
hiihtoa, ja lasten mielestä kaikki osaavat hiihtää, jokainen
omalla tasollaan. Suksetkin löytyvät heidän mielestään jokaiselta Iiläiseltä lapselta, joten
perinteet jatkuvat.
Iin Urheilijoiden tarjoavat
mahdollisuuden hiihdon opetteluun 5-vuotiaille ja sitä vanhemmille hiihtokoulussa, se
antaa hyvät lähtökohdat hiihdolle kertoo Hiihtojaoston puheenjohtaja Pauli Tiiro. Sakari

Järvelää valmentaa Jari Klasila,
Joonas Jussilaa Reijo Kangas,
toisilla valmentajana toimii
pääosin oma isä. Lasten mielestä juniorivalmennus hoidetaan
Iin Urheilijoissa hyvin. Hiihtomäärät vuosittain lisääntyvät,
Sakari kertoo hiihtävänsä noin
1000-2000 km/v, Matias noin
600 km ja Jere noin 400 km.
Huollolla on suuri merkitys
myös hiihtourheilussa. Parasta
ruokaa hiihtäjälle on lasten
mielestä oman äidin tekemä
kotiruoka, ja silloin tällöin pizza. Suksihuollosta vastaavat
isät tai äidit.
Välineillä on junioreiden
mielestä merkitystä. Äänet kuitenkin jakautuvat; kuuden mielestä Karhut ovat parhaat, kolmen mielestä Fisherit ja kaksi
pitää Rossignolia parhaana
suksimerkkinä. Peltoset ja Atomicit ovat lasten mielestä hyvät
perinteisen sukset. Kaiken
kaikkiaan suksimerkkikysymys aiheutti lapsilla kiivasta
keskustelua. Sakari Järvelän
mielestä jokaiselta valmistajalta löytyy hyviä suksia, valmistuksessa kun on eroja.
Lasten mielestä paras keli
hiihtää on yllättäen märkäkeli
ja kunnon räntäsade, koska se
on kaikille tasapuolinen. Seitsemän heistä hiihtää mieluummin perinteisellä tyylillä ja neljä vapaalla.

Menestystäkin on tullut
Kilpailuihin lapset kertovat
valmistautuvansa lepäämällä,
nukkumalla, keskittymällä ja
venyttelemällä hyvin ennen
kilpailuja. Viisi heistä kertoo
jännittävänsä ja kuusi ei ainakaan paljasta jännittävänsä en-

nen kilpailuja. Menestystäkin
on junioreille tullut. Hopea
Sompa viestien karsinnoissa
Mikko Tiiro, Matias Tiiro ja Joonas Jussila ja olivat keväällä
2005 kolmansia, ja pääsivät
mukaan loppukilpailuun. Noora Holmström, Elina Virtanen,
Mikko Kantola ja Jere Smedlund voittivat Kiimingissä järjestetyt Hopea Sompa karsinnat
keväällä 2005. Sakari Järvelä oli
Maunon hiihdossa ensimmäinen keväällä 2005. Palkinnoista junioreilla on vankka mielipide, parhaina on pidetty saatuja muumimukeja, halogeenilamppuja. Pienenä vinkkinä kisajärjestäjille olisi, että palkinnot tulisi olla kovia, eikä mielellään lasisia koriste-esineitä.
Joka tapauksessa lapset kertovat hiihtävänsä, vaikka palkintoja ei tulisikaan.
Mitä muuta nämä Iin Urheilijoiden hiihtolupaukset sitten
harrastavat. Noora ja Josefiina
kertovat harrastavansa ratsastusta, Matias yleisurheilua ja
Sakari Taekwondoa. Muutama
heistä osaa jo sanoa mitä heistä
tulee isona; Jerestä, Joonaksesta, Samista, Jerestä, Matiaksesta ja Sakarista tulee hiihtäjiä,
Niko aikoo isona sählynpelaajaksi, Noora ja Josefiina aikovat
ratsastajiksi, Valtteri ja Mikko
eivät paljasta vielä tässä vaiheessa tulevaisuuden suunnitelmiaan julkisuuteen.
Maakuntaviestin 2006 Illinsaaren latu-uria lapset pitävät
todella hyvinä hiihtää, korkeampia mäkiä vain toivottaisiin.
Ja lopuksi lapset veikkaavat,
että vuoden 2006 Maakuntaviestin voittaa Kuusamo. (rh)

10 pisteen JT-TALO

- turvallinen ja laadukas koti perheellesi!
Ota yhteyttä!
Puutuomela Oy
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
puh. (08) 311 7126,
0400 687 502, 0400 922 902
www.jt-talo.com

YLI-IIN SÄHKÖ OY
Ruunatie 12
91200 YLI-II
Puh. (08) 819 2100, fax (08) 819 2120

VIKAPÄIVYSTYS TYÖAJAN
ULKOPUOLELLA PUH. 0400 388 388

Kuljetusliike Backman Ky
Latutyöt PAANA-latukoneella, trukkityöt, kuljetukset ja nostotyöt
0400 387 682

TASAHINTA TAMMIKUU
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS 40

e
DIESEL PAKOKAASUMITTAUS 20 e
BENSIINI PAKOKAASUMITTAUS 10 e
OBD MITTAUS 5 e
TURVALLISUUTESI ON TÄRKEINTÄ
SUOMALAISELLA AMMATTITAIDOLLA

PUTAAN KATSASTUS OY
KONETIE 11, HAUKIPUDAS

PUH. 340 700
www.putaankatsastus.fi

Hopea Sompa viestien karsinnoissa Mikko Tiiro, Matias Tiiro ja Joonas Jussila ja olivat keväällä 2005 kolmansia, ja pääsivät mukaan loppukilpailuun

Juniori-hiihtäjien leiri Syötteellä
Leireilimme Kelosyötteen
maisemissa marraskuun lopussa 25.-27.11.2005. Maa oli musta, kun lähdimme perjantaina
kohti Pudasjärveä. Välillä satoi
jotakin märkää, jonka toivoimme muuttuvan lumeksi lähempänä Syötettä. Edellisellä viikolla Taivalkoskella oli pystynyt
hiihtämään viiden kilometrin
valaistua latuja, mutta kuluneen viikon vesisateet sulattivat
lumet lähes kokonaan. Perille
päästiin ja syötiin Syötekeskuksen ravintolassa. Majoituimme
Kelosyötteen mökkeihin, sau-

nottiin ja illalla nukkumaan
mennessä toivottiin yöksi sakeaa lumisadetta…
Lauantaiaamuna oli autojen
päällä sentin lumikerros. Aamupalan jälkeen suuntasimme
autojen keulat kohti isosyötteen
huippua. Lunta oli jonkin verran enemmän siellä, mutta latuuralla oli myös kiviä. Pientä
lenkkiä pystyi hinkkaamaan
edestakaisin. Palasimme kelosyötteelle ja mökkien viereisellä pururadalla oli noin puolen
kilsan hiihtoura. Siinä sitä sitten
mentiin edestakaisin ja taas ta-

kaisin. Illalla ruokailimme taas
Syötekeskuksessa ja loppuilta
sujui jo vanhalla rutiinilla. Sunnuntaina osa porukasta kävi
vielä hiihtämässä ja kaikki kotiutuivat Iihin iltaan mennessä
yhtä kokemusta rikkaampana.
Lunta tuli sitten alkuviikosta lisää Iihinkin ja tiistai-iltana hiihdettiin Illissä jo täysiä kilometrejä. Mukana leirillä oli 16 juniorihiihtäjää ja 11 “perässähiihtäjää”. Kiitokset Annelle leirin
järjestämisestä!

IIN METSÄTYÖ OY
Metsäkoneurakointia
ja lähikuljetusta

Päivi Kaisto

Pankkipalvelut (pvm/mpm) 0200 2580

Palukantie 36, 91100 Ii
Puh. 0400 343 333
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Oulun konttorit:
Kirkkokatu 13, Merikoskenkatu 4
Hallituskatu 20, Nuottasaarentie 1,
puh. 010 512 4600
sähköposti: etunimi.sukunimi@sampo.fi
Internet: www.sampo.fi
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Keijo Kurttilan tavoite:

Haminan Grilli
&
Kioski
Laurintie 2, 91100 Ii • Puh. 817 6025

Sopimussiivoukset ammattitaidolla

Pyydä tarjous!
SIIVOUSPALVELU

Marja

040 524 9982

marja.pyorala@pp.inet.fi

Traktoriurakoinnit

ANSSI WIIK
Puh. 040 519 9866
Fax 08-817 4373

Iilaakso Ii
(08) 887 1700
fax (08) 887 1750
040 516 4180 Susanna Aalto
susanna.aalto@aallonkaluste.fi

OLHAVAN TAKSIT

A. & R. LALLI
Aulis 0400 597 424
Ritva 0400 195 133

Avausosuudelta ensimmäisenä vaihtoon
Utajärvellä Niskankylässä asuva 30-vuotias
hiihtäjä Keijo Kurttila on hiihtänyt
maakuntaviestejä Pohjois-Pohjanmaalla
pienestä pitäen ja on tulossa viestiin myös
tällä kertaa. Utajärveltä ei tule A-sarjan
joukkuetta, mutta C-sarjan avausosuudelta
on tarkoitus tulla ensimmäisenä maaliin.
- Olenkin hiihtänyt aina avausosuuden ja monta kertaa
vuosien saatossa myös A-sarjassa. Siinä on sitä jotakin - aloitusosuus on mielenkiintoinen.
Yleensä olen tullut vaihtoon
ensimmäisenä, tunnelmoi Keijo Kurttila, joka on vastannut
aloituksesta viimeiset kymmenen vuotta.
Ensi kerran Kurttila sai kokemusta maakuntaviesteistä
Kestilässä osapuilleen 20 vuotta sitten. Siitä alkoi ura maakuntaviestissä ja Kurttila on
osallistunut mittelöihin useasti 20 viime vuotena.
- Monesti on pitänyt osallistua B- ja C-sarjaan, koska Utajärvellä ei ole ollut tarpeeksi
hiihtäjiä ja näin ei ole ollut aina
mahdollisuus päästä pääsarjan
aloitusosuudella mekastamaan, Kurttila tuumailee.
Minne hiihtäjät ovat huvenneet, sitä saa pohtia. Kurttilan
mukaan hiihdon harrastajia
riittää Utajärvelläkin, mutta ei
maakuntaviestiin saakka.
- Nuoremmista on nousemassa muutamia potentiaalisia
hiihtäjiä, toivottavasti jaksavat
olla mukana, toivoo Kurttila,
joka tietää, että pärjäämisen
eteen tarvitaan paljon panosta.
Aktiivinen harrastaminen
vaatii myös innokkaita vetäjiä,
mutta olosuhteista Utajärvellä
ei minkään pitäisi olla kiinni.
- Onhan meillä loistavat
maastot lähellä, muun muassa
Rokualla. Ei tarvitse lähteä leireilemään ympäri Suomea, Keijo Kurttila kehuu.

Uusi sukupolvi
kasvamassa?
• ISÄNNÖITSIJÄ, MIS
• ECOWAY -TUOTTEET
• KERKES kiuaskivet

Lanssitie7, 91100 Ii
Puh/fax (08) 817 6177, gsm 0400 286 650
reino.haverinen@pp.inet.fi

Palveleva, edullinen

Laksontie 2 b, 91100 Ii,
puh. 817 3046, 0400 680 413, fax 817 4626
Avoinna: ma-pe 9.00-18.00, la 9.00-14.00

Ensimmäisenä vaihtoon tuleminen avausosuudelta on
Kurttilan mukaan hieno tunne,
jollaisen hän koki ensi kertaa
Oulaisissa ja kovassa pakkasessa, “kuten yleensä”. Poikaiässä
Kurttila hiihti miesten sarjassa
ja kukisti piirin kärkimiehiä.
Hän kisasi miesten sarjassa ensi
kertaa Virpiniemessä 17-vuotiaana ja saapui maaliin muistamansa mukaan toisena tai kolmantena.
- Silloin tämän vuoden viestin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, iiläinen Pauli Tiiro tuli ensimmäisenä vaihtoon.
Juha Sarkkinen Oulunsalosta
oli myös silloin muistaakseni
edellä minua, Kurttila kertaa.
Utajärven paras sijoitus Asarjassa Kurttilan ollessa mukana on ollut kolmas.
- Joskus oltiin aika kärjessä.
Silloin hiihdettiin veljesporukalla kaikki miesten osuudet.

Vanhin oli 18-vuotias. Silloin
meillä oli kova nuorten porukka: Jouni vuoden vanhempi ja
Eero vuoden nuorempi.
Jouni ja Eero ovat nykyään
rajavartijoina Imatralla, eivätkä
hiihdä kilpailumielessä mutta
kuitenkin pitääkseen kuntoa
yllä. Jouni sen sijaan valmentaa
nuoria latujen lupauksia. Mitä
nuoriin lupauksiin tulee, on
Kurttilan sukuun kenties kasvamassa uusi hiihtäjäsukupolvi.
- Minulla ja vaimollani Miralla on neljä poikaa, ja he ovat
olleet Hippo-hiihdoissa ja Sulohiihdoissa, kertoo Keijo Kurttila jälkikasvustaan, joihin into
laduille on tarttunut.
Pojista vanhin on viisivuotias Olli. Intoa suksien päälle riittää ympäri vuoden, kesälläkin
kuuluu pitäneen laittaa sukset
jalkaan.
- Nurmikolla hiihtivät. Piti
yrittää toppuutella, Kurttila
nauraa.

Kilpahiihtäjän täysi
kalenteri
Kurttilan aikataulu on ollut
tiukka. 19.12. hän tuli kymmenen päivän kisamatkalta Kanadasta, jossa Suomesta olivat
vain sprintin miehet paikalla.
- Hiihtoliitto ei meitäkään
lähettänyt. Piti kuitenkin lähteä, koska maailmancupsprinttejä meinaa jäädä kisaamatta, kun on SM-kisat Lapinlahdella vuodenvaihteessa ja
samaan aikaan MM-cup Novemestossa Tsekissä. Perjantaina
olisi ollut sprintti, mutta uudenvuoden vuoksi tulee huonosti lentoja ja suunnitelmat
ehtiä lauantaiaamuksi Lapinlahdelle eivät onnistuneet.
Tampereen SM-kisat ovat
kolmas viikonloppu tammikuussa, jolloin Obersdorfissa
olisi cup-kisa.
- Jos meinaa maailmancupissa pärjätä, pitää osallistua kisoihin. Tässä on tullut aikatauluissa jonkinlainen moka suomalaisille kisajärjestelijöille. Maailmancupin pisteet ovat ne, jotka merkitsevät maailmalla,
Kurttila muistuttaa ja kertoo,
ettei henkilökohtainen sprintti
Kanadassa mennyt odotusten
mukaan.
- Perjantaina tultiin Vernon
kisapaikalle Kanadassa. Kisat
olivat sunnuntaina, ja kymmenen tunnin aikaero vaikutti tosi
paljon, Kurttila harmittelee.
Sprintti oli Suomen aikaa
keskellä yötä, mihin hän ei ehtinyt sopeutua. Suomalaisista
Kurttilan lisäksi olivat mukana

Keijo Kurttila on hiihtänyt maakuntaviestejä nappulasta lähtien
ja mitteli vauhtiaan jo nuorena miesten sarjassa.

Pyykösen Lauri ja Jari Joutsen.
Viestissä aikaero ei enää tuntunut, suksi kulki paremmin ja
alkuerissä päästiin helposti jatkoon. Viestit olivat Canmoressa lähellä Galcarya.
- Finaalissa jenkki ei pysynyt
pystyssä ja kaatui eteen, kuten
Suomen tiedotusvälineissä kerrottiinkin. Siinä joutui hiihtämään ekan osuuden lopun liian lujaa. Se kostautui jatkossa,
Keijo Kurttila muistelee.
- Alkuerässä hiihdetään kolmesti: 20 minuuttia väliä ja sitten taas kolme hiihtoa. Lauri
Pyykösen kanssa hiihdettiin ja
päästiin seitsemänneksi. Ilman
haaveria olisimme olleet kärkikahinoissa. Kuusi sekuntia tuli
väliä eka osuudella.
Seuraava koitos on SM-kisat
uutena vuonna. Sitä ennen joulu on vietetty Utajärvellä Niskankylässä perinteisen perhejoulun malliin. Niskankylässä
on rakenteilla uusi omakotitalo lähellä nykyistä kotia. Rakentaminen käy harjoitusten ja kisamatkojen välillä sitä mukaa
kuin Kurttila ehtii.
- Nyt on lämmöt päällä, mutta ikkuna- ja ovitoimitusten viivästymisen vuoksi työt ovat
hieman pysähdyksissä, Keijo
Kurttila hahmottelee urakan
edistymistä.

Iihin tosimielellä
Olympialaiset tulevat aikanaan, minne osa joukkueesta
valittiin ennen joulua.
- Toivottavasti suksi kulkee
siihen malliin, että sinne pääsee. Tyhjä on sinne mennä, jos
ei ole kunnossa, Kurttila pohtii
aikana, jolloin valinnoista ei ollut vielä tietoa.
Kurttila hiihti sprintin Salt
Lake Cityssä ja oli 24. sijalla.

Nyt jatkoon pääsee 30 siinä
missä ennen 16 hiihtäjää. - Sen
jälkeen hiihtää kuusi miestä
erässään, joista aina kaksi menee jatkoon. Finaaleissa on
kymmenen hiihtäjää, sitten
ovat a- ja b-finaali, jotka kumpikin hiihdetään ominaan.
- Tähtään tietenkin olympialaisiin. Tähän mennessä maailmancupissa olen ollut kolme
kertaa kakkonen ja kerran
pronssilla, mutta kertaakaan en
vielä ole voittanut, Kurttila kertoo menestyksestään kansainvälisillä lumilla.
Mitali ei siis ole mahdottomuus. On muistettava, että
olympialaisissa maata kohden
on vähemmän hiihtäjiä kuin
maailmancupeissa, joissa maata kohden voi olla kuusi, seitsemän hiihtäjää. Olympialaisissa kilpailee neljä hiihtäjää yhdestä maasta, ja parhaat tulevat
olemaan Torinossakin mukana.
Kurttilan mukaan parasta olisi, että voisi keskittyä vain
olympialaisiin, ettei kuntoa tarvitsisi keskittää karsintoihin.
- Iissä olen hiihtänyt eri kisoja pienestä pitäen. Ne ovat
olleet kansallisia kilpailuja ja
piirin kisoja. Ii on lähellä Utajärveä, joten on helppo käydä
hiihtämässä kisaa. Viime vuonna olin hiihtämässä sprinttiä taisi olla maaliskuussa - ja voitin kisan. Hiihdän aina tosissani, sillä sprintti on herkkä laji:
jos ottaa rennosti, se kostautuu
äkkiä, Kurttila kuvailee motivaatiotaan.
- Iiläisille terveisinä haluan
sanoa, että toivottavasti moni
tulisi katsomaan kisoja. On
mukava hiihtää, kun on yleisöä
- mitä enemmän yleisöä, siitä
sitä enemmän tulee hurmos
päälle. (ht)

MAALAUSLIIKE KLASILA
Alarannantie 411, 91100 Ii • Puh. 0400 388 305, 08-817 3823
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Iin Urheilutalon piha kunnostettu ja laajennettu
Iin Urheilutalon piha-alue on laajentunut lähes puolella.
Ensi kesänä pinta päällystetään kivimurskeella.

Iin Urheilijoiden toimitalon
piha-alueilla on tehty perusteellinen kunnostus ja samalla alue
suureni lähes puolella. Näin on

saatu autoille lisää parkkitilaa,
jotka ovat aiemmin olleet ahtaat urheilutalolla pidettyjen eri
tilaisuuksien aikana. Pihaa on

käytetty parkkitilana myös viereisellä kentällä tapahtuvien
pesäpallo-ottelujen aikana. Talkootyöllä ja lahjoitusvaroilla
tehdyt työt toteutettiin viime
kesän ja syksyn aikana Iin
Lionsklubin ja Iin Urheilijat
ry:n toimesta. Työ oli jatkoa reilu vuosi sitten lionslubin toteuttamalle portaiden uusimiselle.
Projektivastaavana toiminut
Tauno Kova kertoo, että korjaus- ja laajennustöihin kuului
myös liikenneturvallisuutta
parantavia tieliittymien siirtämisiä. Rakennusten seinävierustoille laitettiin uudet salaojitukset ja sade- ja sulamisvesi-

Iin Urheilijaintalon pihatalkoisiin osallistuneet yritykset:
A. Mörö Oy
Jukka Rajala
Aallon Kaluste
Oy Simo Aalto
Arvo Kova Oy
Tauno Kova
Eeron Kauppa Oy
Eero ja Eila Fält
Iin Hiekka ja Sora Oy
Hannu Käyrä
Iin Kiinteistö ja Jätehuolto
Paakkola Veli Paakkola
Iin Konepaja Oy
Pentti Aula
Iin Metsätyö Oy
Jorma Paakkola

Iin Putkiasennus
Goman Reijo Goman
Iin Puunjalostus Oy
Pertti Jurvakainen
Iin Urheilijat Ry
Useita henkilöitä
Jouko Lalli Ky
Jouko Lalli
JPM Ykkösfix Ky
Juise Mattila
Kari Mustonen Oy
Kari Mustonen
Kiinteistöhuolto Kurttila
Antero Kurttila
Lions-Club Ii
Useita henkilöitä

LVI-asennus Jouko Kontio
Jouko ja Elli Kontio
Maalausliike Klasila
Väinö Klasila
OT Kumi Oy
Seija ja Veikko Lahdenperä
OUSE Oy
Pentti Tuomela
PMP Oy
Seppo Paakkola
T:mi Hannu Huovinen
Hannu Huovinen
Taitto-ovet Jaara H K:nit
Vikke Jaara
Tuomo Anttila Ky
Tuomo , Jorma ja Samuli Anttila

Sotaan lähteneiden muistokivi
on nyt arvoisellaan paikalla lipputangon vieressä.

en poistokaivot. Urheilutalon
pihamaalla on sotaan lähteneiden muistokivi, joka nyt sai arvoisensa paikan pihapiirin keskeltä lipputangon vierestä.
Perusparannus- ja laajennushankkeeseen käytettiin rahaa
5000 euroa, jotka tulivat lahjoituksina iiläisiltä yrityksiltä. Konetyötä tehtiin talkoilla 130 tuntia ja miestyötä 70 tuntia. Lahjoitusvarat kuluivat uusien
maa-aineksien hankkimiseen,
joita tarvittiin noin 300 kuutiometriä. Salaojaputket, rummut
ja kaivot saatiin myös lahjoituksina. Perusparannus- ja laajennushankkeen tähän asti toteutunut rahallinen arvo on noin
13 000 euroa. Korjaus- ja laajennusprojekti jatkuu ensi keväänä, jolloin piha-alue päällystetään noin viiden sentin paksuisella pintamurskeella. Sisäpihalla on myös pieniä kunnostustöitä. Asematien puoleiseen
reunaan laitetaan myös uusi kivetysaitaus, kertoi työurakan
vastaavana henkilönä toiminut
Tauno Kova.(ht)

YLIRANNAN
RATSUTILA

Anne Perätalo
0400 806 377

Ii Yliranta

ylirannan.ratsutila@iiseutu.fi

www.ylirannanratsutila.fi

Muuraustyöt

Oijärventie 704 B91150 Yli-Olhava
• Ruostevaurio- ja kolarikorjaukset
• Korjausmaalaukset
• Ym. autojen korjausta

Autokorjaamo Leo Erkkilä
Konttilantie 711 Olhava • Puh. 0400 291 650

AUTOKORJAAMO
T:mi Kauko Virkkunen Laaksontie 20, Ii
Avoinna: ma-pe 9-17
SUORITAN: • Moottoriremontit • Huollot • Katsastusremontit
• Ruostesuojaukset • Kolarivauriokorjaukset • Massaukset yms.
Välitän myös kaikki autotarvikkeet, kuten osat
moottoriin, voimansiirtoon, jarruihin jne

Iin Lions-Clubin ja Iin Urheilijoiden puolesta
kaikille suuret kiitokset ja hyvää alkavaa vuotta 2006

Puh. 0400 588 094

Projektivastaava Tauno Kova

Optigo
Iin Näkövinkki
Kirkkotie 1, 91100 Ii • Puh. 817 6655
Avoinna: ma 9-18, ti-pe 9-17

ÄLÄ TINGI LAADUSTA TINGI HINNASTA!

KALALLE IIHIN

IIN JÄTEHUOLTO

V. PAAKKOLA

Vuosi vaihtui –
lupakausi alkoi
Iissä laajat
yhteislupaalueet (kartat
www.ii.fi)

Palukantie 22
91100 Ii

TARJOAMME TEILLE:
- likakaivojen tyhjennys
- viemärien avaus/sulatus
- kiinteistöjen jätehuolto
- jäteastiat/säiliöt
- vaihtolavat
- myös kiinteistön
huoltopalvelut

Vieheluvat Iin Urheilu ja Kone, Kalaliike Kuha, Iin Sillat, Neste Jäppinen,
Neste Nenonen (huom. Shell ei myy
enää).
Verkkoluvat Iin Iin Urheilu ja Kone,
Kalaliike Kuha, paikalliset pankit.
Lisätietoa
Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat
Risto Tolonen 0400 434798
kala.ii@iiseutu.fi

KODINK
ONE-MARKUS O
Y
ODINKONE-MARKUS
OY
Kyllä onnistuu
Revontie 17, 90830 Haukipudas • Puh. (08) 5611 900
Avoinna: ma-pe klo 9.30-18, la klo 9-14
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METSÄKONEURAKOINTI
METSÄKONEURAKOINTI

T. Sergejeff Oy
KUOPPATIE 9, 91100 II
PUH. 817 4238, 0400 183 735
• Hirsitalot • Huvilat • Aitat • Saunat • Yms.
Myynti suoraan tehtaalta.
Myös höyläykset ja salvuutyöt
asiakkaan puutavarasta.
Sirkkelisahaukset.
Sorosentie 45, 91100 Ii
Puh. 817 6338, 0400 283 043
Fax 817 6330

TAITTO-OVI

Jaara H & K:nit Oy
Lieksentie 11, Ii
Puh . 0208 384 530
Vikke Jaara 0400 721 170
Fax (08) 817 3157
www.taitto-ovi.com

IIN KONEPAJA OY
www.ikp.fi

Hiihto ja tukkilaisuus – yhdistelmä suomalaisuutta
Hiihdolla on Suomen historiassa merkittävä sijansa. Metsätöihin ja poronhoitoon liittyviä taipaleita taitettiin suksella,
ja jo varhain alettiin otella hiihtäjien paremmuudesta kilpailuissa. Metsäteollisuuden peruspilarina toimi myös uitto ja
taitoja tukinpäällä ja veneellä
miteltiin tukkilaiskisoissa. Eli
suoma-laisesta työstä ovat hiihto- ja tukkilaisurheilu kehittyneet vuosien saatossa nykypäivän urheilulajeiksi. Suomalaisten hiihtotaito auttoi aikanaan
Suomen itsenäisyyden saavuttamisessa sotatantereilla ja metsätyöt toivat kansalle leipää.

Hiihto työvälineenä ja
huippu-urheilussa
Eero Alaraasakka ja Juuso
Jussila kertovat hiihtäneensä
niin kauan kuin muistavat. Välineet miehillä ovat tarkoituksenmukaiset. Eero Alaraasakan
sukset ovat 2,45 m pitkät ja 7-8
cm leveät, mitat paljastavatkin
jo käyttötarkoituksen, sillä nykypäivän latu-uriin leveys on
liian suuri, mutta metsässä liikkumiseen hyvät. Työn vuoksi
metsässä tulee päästä liikkumaan ympärivuoden, talvisen
liikkumisen olen ratkaissut
metsäsuksilla, samalla pysyy
kunto kohdallaan sanoo Iin
Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Eero Alaraasakka. Juuso Jussilan sukset ovat
1,88 cm pitkät ja n. 5 cm leveät,
ja suksia löytyy eri keleille ja

hiihtotyyleistä riippuen erilaisia.
Molemmat ovat sitä mieltä,
että sukset hiihtotavan mukaan. Parhaana hiihtokelinä
Eero Alaraasakka pitää keväisiä hankia, jotka ovat auringon
paisteen hieman sulattamat ja
pakkasen kovettamat. Juuso
Jussila on taas raskaan vesikelin kannalla, koska hänellä on
omien sanojensa mukaan sille
kelille Suomalaisen valmistajan
parhaat mahdolliset sukset.
Juuso Jussilan paras hiihtosaavutus on toistaiseksi kevään
2005 Nuorten Olympialaisten
Spintin 4. sija Sveitsistä. Juuso
kertoo, että hiihtoinnostus kasvoi pikkuhiljaa. Peruskoulun
ala-asteen viimeisillä luokilla
hän alkoi pärjäämään isommissa kilpailuissa ja 14-vuotiaana
kilpailuista alkoi tulla voittoja.
Juuso Jussilalla on ollut tiivis
valmennussuhde Pauli Tiiron
kanssa vuodesta 2003, ja tulosta on tullut.
Kuntohiihtäjä Eero Alaraasakka kertoo parhaimman hiihtosaavutuksen kilpailuissa olevan toistaiseksi armeija-ajalta,
jossa yhdessä kilpailussa tuli
selkeä voitto, koska hän oli ainoa joka keksi teroittaa sauvojensa kärjet, hiihdon tapahtuessa peilijäällä.
Peruskuntoa Juuso pitää yllä
hiihdolla, juoksulla ja pyöräilyllä, myös halonteko työnä
käy hyvästä harjoituksesta.
Eero pysyy kunnossa hiihtä-

Eero Tuomela Tmi
LEM-KEM OY

Kantolantie 124, 91100 Ii, p. 0400 588735

Samuli Paakkola
040 756 9006

Vieterinkatu 11
15700 Lahti
puh. 03-887 400
0400 585 946
fax 03-887 4040
lemkem@lemkem.fi

Kaivinkonetyöt
-talonpohjat
-vesijohdot
-mätästykset
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Yhteinen harrastus Eero
Alaraasakalla ja Juuso Jussilalla on kesäisin, kun vedet lämpenevät. Päälajina Juusolla on
koskenlasku ja maraton, Eerol-

la taas sauvonta. Molemmat
kertovat suuntaavansa harrastuksensa pariin hellepäivänä ja
jos aikaa riittää, silloin lajin harrastaminen on heidän mielestään mukavinta. Juuso kertoo
testanneensa fiilis-pohjalta
2005 kesällä sestomistaitojaan,
kahden kilometrin matka oli

Kaivinkoneurakointi

Koneurakointi

Tukkilaisuus
harrastuksena

taittunut vaivatta, mutta jalat
olivat lopussa olleet aika maitohapoilla.
Kesällä 2006 heinäkuun ensimmäisenä päivänä Iin Raasakkakoskella kisataan Kuningasjätkän arvosta. Vuoden 2005
ja samalla kautta aikojen ensimmäiseksi Kuningasjätkäksi julistettiin Juha Julkunen Savu-

Eero Alarasakka ja Juuso Jussila ovat sitä mieltä, että sukset on
oltava käyttötarkoituksen mukaiset ja mielellään suomalaiset.

puh.
0400 282 963
puh/fax 08-817 4177

Talopohjat,
viemäröinnit, vesijohdot,
metsäojat, mätästykset...

mällä ja suunnistamalla.

Naisten hiihtomuotia 1900 luvun alussa.
(kuva: EA)

Urakointi & Myynti
Jouko Ukkola
Konintie 207 b 91100 Ii
uk-rakennus@co.inet.fi

Juha Mieto voitti halonhakkuukisan
2005. Miedon näemme taas ensi kesän
koitoksissa Iin Tukkilaiskisoissa.

www.lemkem.fi

29.12.2005, 23:48

koskelta. Kilpailuissa oli kutsukilpailuna myös halonhakkuu
ja sen voitti hiihtolegenda Juha
Mieto ylivoimaisella suorituksella. Juha Mieto ja Juuso Jussila kilpailevat myös 2006 Iin
Raasakkakoskella, se kenestä
tulee Kuningasjätkä ratkeaa
1.7.2006. (rh)

11

Maakuntaviesti 2006

Iin Vapaaaikapalvelut:

Katse eteenpäin yhdessä

Iin, Kuivaniemen ja Yli-Iin
vapaa-aikapalvelut yhdistettiin
yhdeksi kokonaisuudeksi
1.1.2005 alkaen, hoidettavana
ovat kolmen kunnan alueen liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut. Vapaa-ajan palveluiden slogan onkin “Katse eteenpäin yhdessä”.
Ensimmäisen vuoden aikana pohdittiin ja järjestettiin henkilöstön toimenkuvia, täysiaikaista henkilöstöä töissä on
seitsemän. Vuoden kokemusten perusteella kaikki ovatkin
alkaneet mieltää, että yhteistyö
on oikea tapa hoitaa vapaa-aikapalvelut toteaa Iin vapaa-aikajohtaja Tapio Rissanen.
Iin, Kuivaniemen ja Yli-Iin
alueen latupohjat ovat hyviä,
ne hoidetaan osaksi omilla miehillä ja osaksi urakoitsijalla.
Reijo Backman on urakoinut
kunnalle 1980-luvulta asti latuja, ensin moottorikelkalla ja
vuodesta 2001 asti latukoneella. Latujen teon urakoitsijalla
ajoi aikoinaan lävitse Iin entinen kunnanjohtaja Tuure Leinonen, joka on myös innokas
hiihdonharrastaja. Raskaan latukoneen liikuttelu mahdollis-

taa vain oikeanlainen kuljetuskalusto, joka löytyy Kuljetusliike Backman ky:ltä, kertoo Reijo Backman.

Illinsaaren ladut
Illinsaaren ladut lunastettiin
ulkoilureittitoimituksen kautta
vuonna 1996. Tapio Rissanen
kertoo, että käräjilläkin asian
tiimoilta oltiin kahteenkin kertaan, mutta tahtotila oli kova ja
siitä osoituksena on Illinsaaren
latuverkosto. Kaikki lenkit 5
km, 3 km, 2 km ja 1 km ovat
valaistuja. Illinsaaren laduilla
on luotettava maine, esimerkiksi syystalvesta 2005 Illin ladut
olivat valmiit ennen Haukiputaan ja Oulun latuja.
Illinsaareen on viimevuosina rakennettu runsaasti omakotitaloja. Illinsaaren rakentaminen ei kuitenkaan vaikuttanut latuverkostoon, sillä yhdyskuntasuunnittelussa otettiin huomioon Illin latuverkosto alusta alkaen toteaa Tapio
Rissanen.
Liikuntapaikkamestari Allan Nyman toteaa, että ainoana ongelmana ovat satunnaiset
mopo- ja mönkijähäiriköt. La-

dut ovat talvisin hiihtämistä ja
lumettomana aikana lenkkeilyä
varten.
Liikkujien tulisi myös muistaa, että verkosto on tehty ihmisten liikkuvista varten, koirien tai muiden eläinten kanssa lenkkeily Illinsaaressa ei ole
sallittua laduilla.

Maakuntaviesti
Illinsaaressa
Maakuntaviesti hiihdetään
Iissä ensimmäisen kerran, ainoat kilpailujen vuoksi tehdyt
muutokset laduilla on suoritettu lähtöalueella. Normaalissa

oloissa Iillin hiihtomajan parkkialueet riittävät, mutta suurten
tapahtumien aikana parkkeeraukseen käytetään penkka-alueita. Tapio Rissanen toteaa, että
Iin kunnan imagon kannalta ja
hiihdon ystäville Maakuntaviestillä on hyvin tärkeä merkitys. Iissä on muutoinkin voimakkaita liikunnan harrastajia,
jotka saavat yhdessä aikaan erilajien suuria tapahtumia. Iin
kunnan vapaa-aikapalvelut tekevät kaikkensa, että ladut ovat
loistavassa kilpailukunnossa
loppiaisena 2006, kuten myös
koko talvena. (rh)

Palveluksessanne
fysioterapeutit
Jaana Ervasti 040 703 2155, Sirpa Eskelinen 040 844 0399

Puh. 817 4795 • Fax 817 4796
Valtarintie 2, 91100 Ii
Arkkitehtisuunnittelua ja työmaan valvontaa lähikunnissa

Studio
P. 040 551 7752

METSI

KY

Parturi-Kampaamo
Teija Kurttila
Alarannantie 273 B, Ii, puh. 817 4865
Reijo Backman, Tapio Rissanen ja Allan Nyman lupaavat että
Illinsaren ladut ovat kunnossa koko hiihtokauden.

Avoinna ma-pe 10-18
la sopimuksen mukaan

Mennään taksilla tai bussilla
Pirkko Hirvasniemi

Iin Yrittäjät ry hallitus:
Puheenj. Juhani Salmela 040 588 8360
Sihteeri Satu Suutari 040 564 4316
Reino Haverinen 0400 286 650
Ritva Aalto 040 514 4181
Jouni Mähönen 040 580 6719
Markku Tolonen 040 722 6449
Anssi Wiik 040 519 9866

Iin Yrittäjät ry

II
YLI-OLHAVA

Iiläinen yrittäjä!
Tule mukaan kehittämään ja vahvistamaan
yhdistyksemme toimintaa. Osallistumalla voit
vaikuttaa oman yrityksesi toimintaedellytyksiin
kotikunnassasi.

MAAKUNTAVIESTIRISTIKKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

LEON kanssa
RYHMÄMATKAT
50-paikkaisella
bussilla

Rakennusliike
Häyrynen Oy
RAKENNUSTOIMINTAA YLI 30 VUOTTA

Kaikkia sähköasennuksia

SEMIPEX OY
Suopursuntie 8, 91100 Ii,
Yrjö Leppänen 0400 574 074

TERIEN HUOLTO JA VALMISTUS
Vannesahan terien huolto ja valmistus
Hakkurin ja suorien leikkurinterien huolto
(max hiontapit. 4500 mm)

TERÄTEKNIIKKA OY
PL 2, 91101 Ii, puh. (08) 817 4680, 0400 829 260

Vastaukset tulee jättää
6.1.2006 Illin hiihtomajalle klo 12.00 Mennessä.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan matkapuhelin.

Iin Maalaus Oy
Tuomo Liedes

Nimi: _______________________________________

p. 817 6133, 0400 139 172

Osoite: _______________________________________

Tangontie 69 , 91100 Ii

_______________________________________
Puh.: _______________________________________
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5517
0400 166 316
Leo 0400 671 255

91100 Ii • Puh. 08-817 4646

Hiihtoladun rakennusaine
Maakuntaviestin hiihtotyyli 2006
Iin nimikkoeläin
Viestijoukkueen viimeinen
Hiihtäjän mukana yleensä aina kaksi kappaletta
Hiihtomatka kiireiselle
Viestissä pakollista
Kilpailun suojelija
Marjo Matikainen pyysi näitä
Kilpailun johtaja
Pitää sukset kiinni monoissa
Hiihtäjä-äiti Haukiputaalta
Hakkasi halkoja Iin Tukkilaiskisoissa 2005 –
Hiihtäjälegenda
Iin Urheilijat ry:n pj.
Säällä kuin säällä “hiihtosalaisuus”
Perinteinen ura lumessa
Edesauttaa hyväksi hiihtäjäksi tulemista
Ratkaisee mestaruuden
Maakuntaviesti 2006 järjestävä seura
Koskenlaskija – Hiihtäjä Iistä
Eläin – Hiihtovälinemerkki
Suksenpohjan ura
“Rokuan Raketti”
Hiihtoperhe
Hiihdossa pakolliset välineet
Jättää pyöreähkön jäljen lumeen
Viimeinen mahdollinen paikka ratkaista viesti

MAAKUNTAVIESTILEHTI 2006.pmd

(08) 817

29.12.2005, 23:48
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Sisusta iloksesi - maalaa mieliksesi
Anna kodillesi uusi iloinen ilme
KAIKKI SAMAN KATON ALTA
• tapetit
• kaakelit
• lattiapinnat
• maalit
• verhot
• tekstiilit
• kalusteet kylpyhuoneeseen
• matot -wc -käytävä
• ym...
Persoonallinen pyyhe on aina toivottu lahja:
hirvenkuvapyyhe miehille,
lapsille eläinaiheisia, hepat, kissat...

MEILTÄ KAIKKI
KODIN SISUSTUSTARVIKKEET

Toivotamme
hyvää alkavaa
vuotta 2006

TULE JA HAE!

Puh. 0400 581 607

Iin Kukkakauppa
Haminantie 1, Ii • Puh. (08) 817 6100 • www.arvokovaoy.fi

Yli 17 vuoden kokemuksella, asennettuna, takuutyönä
verhot, pyyhkeet,
pussilakanasetit, pellavaliinat,
lasten saunatakkeja,
lasten huopia...

Soita jrajous!
pyydä ta

• Sadevesijärjestelmät
• Järjestelmätikkaat
• Kattosillat ja lumiesteet
• Kattoturvallisuustuotteet

Puulaaksontie 91100 Ii • Puh/fax 08-817 4000 • Mika 0400 553 867
www.talovarustepojat.fi

Iin Apteekki
Puh. 8173 010
Kirkkotie 8, 91100 Ii
iinapteekki@iinapteekki.fi
Avoinna: ark. klo 9.00-18.00, la 9.00-14.00

Yli-Iin Sivuapteekki
Puh. 8170 101
Kirkkotie 3 A 3, 91200 Yli-Ii
Avoinna: ark. klo 9.00-16.30
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