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Seuramme toimintavuosi on histori-
allinen. Iin urheilijoiden talo, joka on 
paremmin tunnettu nimellä Rysä, sai 
Kotiseutu liitolta Suomen suurimman 
korjausrahan vuodelle 2019. Toimitalon 
remontin saaminen maaliin vaatii seura-
toimijoilta ja koko seuran jäseniltä suur-
ta panostusta. Myös pesäpallon kehit-
tämiseen seuramme sai opetus- ja kult-
tuuriministeriön myöntämää avustusta. 
Suhteellisen pienen seuran toiminnan 
kannalta avustukset ovat elintärkeitä. 
Ilman aktiivisia seuratoimijoita näitä 
avustuksia ei olisi tullut. Vapaehtoistyö 
näkyy ja kuuluu seuratyössä. 

IIn UrheIlIjat on ns. matalankynnyksen 
seura, jossa harrastaminen on edullista ja an-
taa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden 
harrastaa. Meillä kausi- ja kuukausimaksut on 
saatu pysymään kohtuullisella tasolla aktiivisen 
varainkeruun ja yhteistyökumppanien avulla. 
Yhdistysten ongelmana nykypäivänä ovat pie-
net resurssit, ja vastuuta seurojen toiminnasta 
kantavat yleensä pienet ryhmät. Tekeminen yh-
teisen hyvän eteen uhkaakin usein hiipua, sillä 
vapaaehtoistyö saattaa myös kuormittaa liikaa. 
Jatkuvuuden kannalta tarvitaankin seuratoi-
mintaan kaikkien jäsenten panosta.
 
PesäPallokaUsI on pyörähtänyt jälleen 
käyntiin, ja juniorityö on aktiivisen työn an-
siosta lähtenyt seurassamme hyvin liikkeel-
le. Tänäkin kesänä siis junioreitamme liik-
kuu ympäri Suomen muun muassa pesislei-
reillä ja he tuovat näkyvyyttä niin Iin urheili-
joille kuin kunnallemme. Myös hiihto on seu-
rassamme muutamien hiljaisten vuosien jäl-
keen nousussa ja tuo näkyvyyttä alueellam-
me. Ensi talven Hopeasommat kisataan Tai-
valkoskella, ja toivottavasti siellä nähdään jo 
muutama seuramme juniorihiihtäjä mukana. 

seUramme on perinteisesti ollut järjestä-
mässä monenlaisia tapahtumia, joista mer-
kittävin on Kuningasjätkä eli Iin Tukkilais-
kisat. Tapahtuman järjestäminen vaatii pal-
jon talkootyötunteja niin ennen tapahtumaa 
kuin tapahtuman jälkeenkin. Myös Iin kun-
nan mukana olo on tapahtuman aikaan saa-
miseksi elintärkeää. Kuningasjätkä-kisat pi-
detään tänä vuonna poikkeuk-
sellisesti viikkoa aikaisemmin 
kuin ennen eli 29.6. 

Iin Urheilijat toivottaa kaikki 
tervetulleiksi Iin Raasakkakos-
kelle seuraamaan tukkilaisten 
reilua kisaa ja kiittää kaikkia 
meitä tukeneita yrityk-
siä ja yhteistyökump-
paneita!

Kannatetaan yh-
dessä lehdessäm-
me mainostavia 
yrityksiä.

Marko Jussila
puheenjohtaja

Iin Urheilijat ry

Iin Urheilijoille on 
keväällä 2019 myön-
netty kaksi isoa 
avustusta, jotka on 
tarkoitettu seurain-
talon eli Rysän kor-
jausrakentamiseen ja 
pesäpallotoiminnan 
kehittämiseen.

Iin Urheilijoille on myön-
netty Suomen suurin seu-
rantalojen korjausavus-
tus. 45 000 euron valti-
onavustus on tarkoitet-
tu Rysän vesikaton kor-
jaamiseen, ikkunoiden 
korjaamiseen sekä es-
teettömän WC:n raken-
tamiseen. Saatu avustus 
on Kotiseutuliiton jaka-
ma opetus- ja kulttuuri-
ministeriön avustus, jo-
ka on tarkoitettu nimen-
omaan seuroille, joilla on 
omistuksessaan vapaa-
seen kansalaistoimintaan 
tarkoitettu seurantalo.

remontti alkanee
syksyllä 2019
Rysän remonttisuunni-
telmaa valmistellaan par-
haillaan, minkä jälkeen 

se päätyy museoviraston 
arkkitehdin arvioitavaksi. 
Toiveissa on, että remont-
ti alkaa syksyllä 2019, ja 
sen on tarkoitus valmis-
tua vuonna 2021. Talo 
on kuitenkin normaalis-
sa käytössä myös remon-
tin aikana, sillä korjaus-
toimenpiteet kohdistuvat 
ensin talon ulkoasuun. 

2-vuotinen hanke
pesäpallotoiminnan
kehittämiseksi
Myös Iin urheilijoiden 
pesäpallotoiminnan ke-
hittämiseksi on myön-
netty kaksivuotinen 
avustus, jonka kokonais-
suuruus on 15 000 eu-
roa. Ensimmäisenä vuo-
tena tuki on 9 000 eu-

roa ja toisena 6 000 eu-
roa. Hankeen tavoittee-
na on saada pesäpallon 
pariin lisää harrastajia ja 
tarjota edullinen harras-
tus kaikille iiläisille. Tu-
en mahdollistamana IiU 
tarjoaa tulevana kesänä 
muun muassa ilmaisen 
pesiskoulun kaikille 5 – 
12-vuotiaille lapsille se-

kä pesiksen harrastetoi-
mintaa myös aikuisille ja 
perheille. Lisäksi syksyl-
lä alkaa kampanja, jonka 
tarkoitus on tarjota pe-
siksen harrastusmahdol-
lisuus myös lapsille, joi-
den harrastamisen es-
teenä ovat taloudelliset 
tekijät.

Iin Urheilijoiden pesä-
pallojaoston hakema seu-
ratoiminnan kehittämis-
tuki on opetus- ja kult-
tuuriministeriön harkin-
nanvarainen erityisavus-
tus, joka on tarkoitettu 
lasten ja nuorten liikun-
taharrastuksen lisäämi-
seen ja monipuolisen or-
ganisoidun liikunnan ke-
hittämiseen.

Iin Tukkilaiskisat on Iin 
Urheilijoiden perinteek-
si muodostunut tapah-
tuma, joka järjestetään 
Raasakkakoskella jo 
17:nnettä kertaa. Kisojen 
lajeissa nähdään osallis-
tujia aina Savukoskelta 
Joensuuhun.

Iijokivarsi on myös kisois-
sa hyvin edustettuna, sillä 
uittojokena tukkilaisilla on 
alueella pitkät perinteet. 
Sen ansiosta seudulta on 
tullut paljon taitavia kilpai-
lijoita. 

”Osallistujat ovat todella kova-
kuntoisia, sillä laji on erittäin ras-
kas. Tukilla taiteilu vaatii myös ää-
rimmäisen hyvää tasapainoa. Ko-
via hiihtäjiä nähdään Raasakka-
koskella myös, sillä moni kilpailija 
harrastaa tukkilaisten lisäksi hiih-
toa”, kertoo kisojen ratamestari 
Eero Alaraasakka.

Kokenut ratamestari on yksi Iin 
kisojen alullepanijoista, joka on 
ollut mukana tukkilaisissa monel-
la eri vuosikymmenellä.

”On ollut ilahduttavaa nähdä, 
että tukkilaiset lajina kiinnostaa 
monipuolista yleisöä – moni läh-
teekin liikkeelle juuri lajin erilai-
suuden takia, sillä harvalla täl-
lainen laji on tarjolla omassa ko-
tikunnassa tai sen lähellä. 50- ja 
60-luvuilla yleisöä kuljetettiin pai-
kalle suoraan junilta, ja katsojia 
olikin molemmilla puolen jokea”, 
jatkaa Alaraasakka.

monipuolista ohjelmaa
kaikenikäisille
Tukkilaiskisat on perhetapahtuma, 
joka tarjoaa ohjelmaa kaikenikäi-
sille. Tukkilaislajien jännityksestä 
voi nauttia niin koskenlaskussa, 
sauvonnassa ja rullauksessa. Lasten-
alueelta löytyy aktiviteetteja aina 
pomppulinnasta kasvomaalaukseen 
– vieraileepa alueella myös taikuri 
Kvist ihmellisine temppuineen. 
Vanhempien ohjelmasta vastaavat 
Hausmylly ja sambaryhmä La 
Fuente. Perinteiseen tapaan kisoi-
hin kuuluvat myös Tukkilaistanssit 
– Rantakestilässä esiintymässä on 
tänä vuonna TT Purontaka.

tapahtuma rakennetaan
yhteistyöllä 
Tukkilaiskisojen järjestelyt ovat iso 
urakka, jonka lähtökohtana on PVO 
Vesivoiman myönteinen suhtautu-
minen iiläisten yhteisiin asioihin. 
Kunnan ja Ii-Instituutin osuus on 
myös merkittävä - kisasta onkin voi-
tu tehdä monipuolinen ja erilainen 
tapahtuma kaikenikäisille. Perinne-
tapahtuman avulla Ii onkin saanut 
runsaasti julkisuutta ja tunnetaan 
laajasti. Tärkeää on myös Raasak-
kakosken ranta-asukkaiden erittäin 
positiivinen suhtautuminen kisoi-
hin sekä talkoissa ja myös kisaajina.  

Iin Tukkilaisperinteestä lisää 
sivulla 14.

Teksti: Risto Tolonen &
Jenni Tolonen

Puheenjohtajan terveiset

Iin Urheilijat yhteystiedot

Marko Jussila, puheenjohtaja, Iin Urheilijat
 p. +358 40 708 8192

Jenni Tolonen, puheenjohtaja, pesäpallojaosto
 p. +358 44 534 9179

Tuomo Sassi, puheenjohtaja, hiihtojaosto
 p. +358 44 030 3559

IiU:lle merkittäviä
seura-avustuksia
opetus- ja kulttuuriministeriöltä

 ”Talo on kuitenkin
normaalissa käytössä 

myös remontin aikana, 
sillä korjaustoimenpiteet 
kohdistuvat ensin talon 

ulkoasuun.”

Vapaehtoistyö 
näkyy ja kuuluu 
seuratyössä

KUnIngasjätKä
valtaa taas Raasakkakosken

Tukkilaisia valmistautumassa koskenlaskuun.

Millaiset 
puukaupat
sinä haluat 
tehdä?

Yli-Ii, Kuivaniemi
Veli-Hannu Pesämaa
metsäasiantuntija

p. 040 642 8988
veli-hannu.pesamaa@storaenso.com

Nyt on hyvä kysyntä erityisesti harvennusleimikoille kesän korjuuseen. 
Puukaupan lisäksi saat meiltä kaikki tarvitsemasi metsänhoitopalvelut.

Tervetuloa puukaupoille ja hoitamaan metsäasioita kanssamme! 
Palvelemme teitä osoitteessa Piisilta 1 C, Ii.

Elämässä mukana - Stora Enso
storaensometsa.fi

Haukipudas, Ii
Lauri Leinonen
metsäasiantuntija

p. 040 669 0671
lauri.a.leinonen@storaenso.com
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pe 28.6.2019 Raasakkakoski
Klo 18-20 Koskenlaskun harjoitukset. Puffetti. Vapaa pääsy! 
Vedenjuoksutus Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s.  

la 29.6.2019 Raasakkakoski
Sarjat: yleinen, ikämiehet, nuoret ja naiset
klo 13.00 Ohijuoksutukset Iijoen vanhassa uomassa
klo 13.15 Kilpailujen avaus 
klo 13.30 Sambaryhmä La Fuente
klo 13.45 Sauvonta 
klo 14.00 Taikuri Elias Kvist
klo 15.15 Hausmylly
klo 16.15 Koskenlasku 
klo 16.30 Taikuri Elias Kvist
klo 17.30 Rullaus
klo 17.45 Palkintojen jako
klo 18.00 Kisat päättyvät
 
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Olutteltta,  
Rantapohja, Digittää -hanke, Kasvomaalausta,  
Askartelua, Pehmotikka, Pomppulinna, Arpajaiset,  
Pesistouhuja ym. ohjelmaa koko perheelle! 
 

PÄÄSYLIPPU 5 € ja alle 18 v. ilmaiseksi

La 29.6.2019 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit. TT Purontaka. Iin Urheilijoilla 
Puffetti ja Olutteltta. 
Tanssilippu 13€
Lisätietoja:  
Marko Jussila pj. Iin Urheilijat p. 040 708 8192
Riitta Räinä, Ii-instituutti p. 050 3950 305
Eero Alaraasakka, ratamestari p. 0400 281 524 
 

Yhteistyössä: Ii-instituutti liikelaitos/tapahtumat,  
Iin Urheilijat ry, PVO-Vesivoima Oy, Iin Metsätyö Oy, 
Iin Metsänhoitoyhdistys ry, Iin Energia Oy,  
Jätehuolto Paakkola Oy, Stora Enso, Rantapohja ym.

Tervetuloa! 

Iin Tukkilaiskisat 2019
Hei kaikki! Olen Satu 
Iistä ja järjestän moni-
puolista ryhmäliikun-
taa Iin urheilijoiden 
talolla haastavista 
tunneista aloittelijoille 
sopiviin. 

Liikunta on aina kuulu-
nut isona osana elämää-
ni ja olen haaveillut työs-
kentelystä liikunnan pa-
rissa. Monen tilanteen 
yhteissummana pää-
dyin tilanteeseen, jos-
sa minulta kysyttiin, 
että miksenkö ohjai-
si itse ryhmäliikun-

taa? Tästä rohkaistunee-
na lähdin kyselemään ti-
loja tähän tarkoitukseen 
ja päädyin yhteistyöhön 
Iin urheilijoiden 
kanssa. 

Lähtökohtani on tar-
jota asiakkailleni mah-
dollisuus osallistua ryh-

mäliikuntaan kertaluon-
toisesti ilman suurem-
pia sitoumuksia. Osal-
listua voi erilaisille tun-

neille viikon aika-
na ja näin yh-

dessä löytää liikkumisen 
ilo. Sijaintimme ja tun-
nelmallinen miljöö an-
tavat mahtavat puitteet 
liikuntaan sisällä ja ul-
kona. 

Me jumpataan pää-
sääntöisesti maanantai-
sin, torstaisin sekä pa-
rillisina lauantaipäivinä. 
Poikkeuksellisesti pide-
tään tunteja myös muul-
loin. 

Olen saanut kahvakuu-
laohjaajan koulutuksen 
ja tällä hetkellä opiske-
len liikunnan ja val-
mennuksen ammat-
titutkintoa. Käy ih-
meessä tutustumassa 
Facebook-sivustoon 
Satun jumpat ja tule 
meidän kanssamme 
jumpalle!

Nähdään Rysällä!

Terkuin Satu

Satu Kaisto järjestää 
ryhmäliikuntatunteja 
Rysällä.

•	Urheilijoiden	talo	on	
vuonna 1923 raken-
nettu historiallinen 
maamiesseurantalo.

•	Talo	tunnetaan	pa-
remmin nimellä Rysä.

•	Seura	vuokraa	seuro-
jentaloaan erilaisiin 
juhliin ja tapahtumiin.

•	Yhteystiedot
 p. 040 552 0980

Iin Urheilijoiden
talo ”Rysä”

   atun jumpat
esittäytyy

S
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Stark OULU | HaUtakOrventie 2, 90620 OULU | avOinna ma-pe 6.30-19, La 9-15 vahva vuodesta 1868

nYt On HienOa OLLa OULULainen rakentaJa.

BetOniLaatta 
•  30x30x5,5 cm, reuna viistetty
•  2-puoleinen, toinen puoli sileä,   
 toisella puolella urakuvio
•  harmaa, NH96

kivipUU 
•  28x120 mm, höylätty mänty
•  ekologinen
•  kivikyllästys lisää puun kovuutta
 sekä kulutuskestävyyttä, 30OV

595
mUutuus!

099
kpl 24500

kpl099
m

tUpLaSadeveSipUtki 
110/95
•  110 mm, 6 m, polyeteeni 
•  lujuusluokka SN8  
•  varustettu jatkoholkilla, 31AD

taLOmaaLi nOrdica cLaSSic
•  9 l, valkoinen, puolihimmeä, vesiohenteinen  akrylaattipohjainen  
 ulkomaali talon puupinnoille. Joutsenmerkittynä tuotteena se on  
 ympäristöystävällinen valinta uusille ja aiemmin alkydi- tai akrylaatti- 
 maalilla maalatuille puupinnoille. (11,67 €/l), 30CZ, 30DD

10500
ast.

Starkin kaUtta keSään!

tUpLaSaLaOJapUtki 
110/95
•  110 mm, 6 m, polyeteeni 
•  lujuusluokka SN8  
•  varustettu jatkoholkilla,  
 ympärirei´itetty, 31AC

1690
kpl

1490
kpl

UmpiSäiLiö  
rOtOmOn 5500 L
•  vahvarakenteinen 5,5 m³:n  
 umpisäiliö jätevesien  
 kokoamiseen, matala rakenne  
•  315 mm tyhjennysputki  
 kannella, 31BU

145800
kpl

mökkikaivO 300 L
•  150x100x100 cm 
•  saostussäiliö asennettavaksi  
 saunakaivon eteen kun  
 kohteessa käsitellään tiski- 
 vesiä, erottelee rasvan ja  
 kiintoaineen, 31BR

19900
kpl

SaUnakaivO 300 L
•  150x100x100 cm 
•  vesijohdottomille saunan  
 pesuvesille 
•  alaosa on rei’itetty, 31BU

rUOHOnLeikkUrin OStaJaLLe  

öLJYpUrkki (HY71) kaUpanpääLLe

Tarjoukset on voimassa  24.6. asti. Tarjoustuotteita rajoitetut erät.

keStOpUU rUSkea 
• 28x95 mm, viiste
• kyllästysluokka AB, 10FR

rUOHOnLeikkUri  
Stiga mULticLip 47 St 120 OHv  
•  120 OHV -polttomoottori, työnnettävä ja silppuava  
•  leikkuuleveys 45 cm
•  säädettävä leikkuukorkeus viisiportainen, 32JH

Talven pitkä harjoitte-
lukausi on pesäpallon 
osalta paketissa, ja 
olemme päässeet 
tekemään sitä, mikä 
lajissamme on parasta 
– pelikausi on vihdoin 
alkanut! Iin Urheilijoita 
edustaa tänä kesänä 
seitsemän eri joukku-
etta, joista kuusi jouk-
kueellista on junioripe-
laajia. Tähän määrään 
voimme tässä vaihees-
sa olla tyytyväisiä!

Kausi 2019 jää Ii-Pesikses-
sä historian kirjoihin niin 

positiivisessa kuin negatii-
visessakin mielessä. Posi-
tiivista on se, että saim-
me Opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä ison avus-
tuksen pesistoimin-
nan kehittämiseen. 
Sen avulla pystym-
me pitämään pesä-
palloilijoidemme 
harrastusmaksut 
alhaisena ja tarjoa-
maan ilmaisen har-
rastusmahdollisuu-
den myös niille lap-
sille ja aikuisille, jot-
ka eivät vielä ole löytä-
neet tietänsä pesishar-

rastuksen 
pariin. Negatiivi-
sena puolena tässä vuodes-
sa on se, että seurassam-
me ei tänä kesänä ole vi-
rallisissa sarjoissa mies-
ten joukkuetta. 

Miesten joukkue säilyt-
ti viime kesänä selkeäs-

ti suomensar-
japaikkansa, mut-

ta joukkueen taustajou-
koissa samat henkilöt oli-
vat tehneet pitkään työ-
tä joukkueen hyväksi ei-
kä uusia toimijoita saatu 
koottua kasaan tarpeeksi 
– suomensarja vaatii pe-

laajien lisäksi kuitenkin 
paljon myös tukijoukoilta. 
Harrastustoiminta on aal-
toliikettä, mutta tulevai-
suutta tehdään monin eri 
tavoin.  Miesten jouk-

kueen osalta tavoittee-
na onkin aloittaa vuo-
den 2020 joukkueen 
rakentaminen jo tä-
män kesän aikana.

joukkuelaji
kehittää
monenlaisia taitoja

Pesis on monipuolinen 
laji, joka kehittää monen-
laisia fyysisiä taitoja, esi-
merkiksi silmä-käsi-koor-
dinaatiota, ketteryyttä, 
kehonhallintaa, lihasvoi-
maa ja kestävyyttä. Laji-
näkökulmasta on opittava 
myös pelaamaan yhteen 
sekä omaksuttava jouk-
kueen pelitapa ja oma roo-
li osana joukkuetta. 

Joukkuelajina pesäpallo 
kehittää kuitenkin myös 
sellaisia taitoja, jotka kan-

tavat elämässä pidemmäl-
le kuin yksittäiset lajio-
minaisuudet. Joukkue 
kasvattaa hyväksymään 
erilaisuuden, kunnioitta-
maan toisia ja tekemään 
töitä yhdessä tavoittei-
den eteen. On oltava pit-
käjänteinen, on otettava 
vastuuta itsestä ja muis-
ta. Väistämättä eteen tu-
lee myös ristiriitoja, joten 
on myös opittava selvittä-
mään niitä - siltoja raken-
tamalla, ei polttamalla. 
Pesäpallosta saa mahtavia 
yhdessä olemisen ja teke-
misen kokemuksia sarja-
tasoon, taitotasoon tai 
ikään katsomatta. Olit-
pa millainen tahansa, pe-
säpallon avulla voit löytää 
elinikäisiä ystäviä ja uu-
sia tuttavuuksia sekä op-
pia uusia asioita yhdessä 
tekemällä. 

Iin Urheilijoiden pesisjoukko 
toivottaa kaikki lajista kiin-
nostuneet tervetulleeksi la-
jin toimintaan!

Naisten joukkueessa 
nuorta intoa ja eri-
tyisen vahvaa koke-
musta.  

Kesällä 2018 naisten jouk-
kuetta oli vaikea saada ko-
koon, talvella harjoituk-
sissa oli käynyt vaihtele-
vasti 4-6 pelaajaa. Jussi-
lan Jenna kävi kuitenkin 
pesiskoulun koulutukses-
sa Simossa, josta löytyi yl-
lättävä apu. Kemin Pesä-
pirkoilla oli vastaavanlai-
nen tilanne. Jennan ja Sari 
Ekorre-Nummikarin ak-
tiivisen toiminnan ansios-
ta Iihin saatiin yhden har-
joituskerran jälkeen nuori, 
kokematon joukkue. Viime 
kesä oli hyvää harjoitusta 
tälle kesälle. 
Nyt kesälle 2019 tilanne 
Iissä on erilainen ja todel-
la mielenkiintoinen. Sari 
Ekorre-Nummikari on tär-
keä joukkueen tukihenki-
lö ja toimii edelleen Kemis-
sä harjoitusvastaavana ja 
kuskina Kemin nuorille. 
Roosa Montonen, Noora 
Nummikari, Hanna Su-
hila, Aino Kivelä, Mint-
tu Ruumensaari ja Met-

te Heikkilä Kemistä jat-
kavat viime kesän tapaan 
Iin joukkueessa.  

nuorta intoa ja super-
vahvaa kokemusta
Tilanne Iissä on viime vuo-
teen nähden muuttunut 
täysin erilaiseksi.  Nuorta 
intoa ja Supervahvaa ko-
kemusta löytyy joukku-
eesta yllin kyllin. Jouk-
kueen nuorimmalla Jen-
niina Jussilallakin (13 v) 
on useita pesiskesiä taka-
naan. Lisäksi Jenniina ja 
nuoret tytöt saavat peli-
kavereikseen todella kovaa 
kokemusta ja oppia huip-
pupesiksestä, kun muka-
na on kokeneita pelaajia 
ja myös kaksi moninker-
taista pesäpallon Suomen 
Mestaria. Luvassa on siis 
mielenkiintoinen ja mo-

nella tapaa pelaajia ja Iin 
pesäpalloa kehittävä kesä. 
Joukkueessa on kaikkiaan 
14 pelaajaa - iiläisistä mu-
kana Jenna Jussila, Jen-
niina Jussila (pelaa myös 
Osvan C-pojissa), Iida 
Koskela, Iida Lappalai-

nen, Sanni Paaso, Maaru 
Seppä (myös pelinjohta-
ja), Jenni Tolonen ja Kaisa 
Tolonen. Olettaa voi, että 
joukkue kiinnostaa myös 
muilla paikkakunnilla. 

Naisjoukkueessa on 
siis todellisia vahvistuk-

sia ja viime vuoden nuo-
ret ovat valmiita tulevaan 
kauteen. Ensimmäiset pe-
lit on jo pelattu. Tyrnäväl-
lä koettiin niukka tappio, 
mutta Oulussa Ii otti en-
simmäisen vierasvoitton-
sa. Ensimmäinen kotipeli 
on Iissä vasta 18.6. Nais-
joukkueen ja sen pelaaji-
en tavoite ei kuitenkaan 
ole vain omat pelit ja nii-
den voittaminen. Tavoi-
te on Iin pesistoiminnan 
entistä vahvempi ja näky-

vämpi toiminta.

naisten joukkueen
jäsenillä monia
rooleja seurassa
Naisten joukkue toimii 
aktiivisesti sekä seurassa, 
jaostossa että juniorijouk-
kueiden vetäjinä. Joukku-
eenjohtajana toimii Jen-
na, joka vetää F-ikäisiä ja 
toimii myös pesiskoulun 
rehtorina. Jenni on pesä-
pallojaoston puheenjohta-
ja ja valmentaa G-ikäisiä, 
Kaisa puolestaan toimii 
koko seuran sihteerinä ja 
F-ikäisten joukkueenjoh-
tajana. Maaru valmentaa 
E-ikäisiä ja on myös nais-
ten joukkueen pelinjohta-
ja. Iida K. on F-ikäisten 
valmentaja sekä tuomari-
vastaava. Jenniina ja San-
ni pitävät pesiskoulua ja 
pesiskerhoa, Seuran pu-
heenjohtaja Marko Jussi-
la on joukkueen rahaston-
hoitaja ja talousvastaava.

Kesällä kannattaa tulla 
katsomaan nuorten peli-
en lisäksi myös naisten ot-
teluja!

Kesällä 2019 IiU tarjoaa ilmaisen pesis-
koulun kaikille 6–12-vuotiaille lapsille

Paikka: Rysän pesiskenttä
Aika: maanantai ja tiistai
  klo 15–16 (8–12 v), klo 16–17 (5–7 v)

Seuraa myös ilmoitteluamme perhe-/
harrastepesiksestä:
https://iinurheilijat.sporttisaitti.com
Instagram: IiU-pesis  Facebook: Ii Pesis

IIn naIsjoUKKUe 2019
poikkeuksellisen mielenkiintoinen

Naisten kausi on al-
kanut mukavasti. Kol-
men pisteen voitto en-
simmäisen kerran kol-
meen vuoteen tarttui 
mukaan Oulusta. Ko-
ville otti, mutta muka-
vaa oli! 

Pesiskesä on vihdoin täällä!

”Kesällä kannattaa tulla 
katsomaan nuorten
pelien lisäksi myös
naisten otteluja!”



                                           STUdIO SalaM
a

                                            STUdIO SalaM
a

           STUdIO SalaM
a
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Iin Urheilijoiden 
d-junioreiden pesis-
joukkueessa on kau-
della 2019 mukana 
12 nuorta, kaksi 
tyttöä ja 10 poikaa. 
Pelaajat ovat synty-
neet vuosina 2004 
– 2006, ja pelikoke-
musta näillä nuorilla 
on jo usealta kesältä. 

Pesistä marraskuusta 
syyskuuhun
Harjoituskausi on aloitet-
tu saliharjoittelulla mar-
raskuussa 2018 ja läpi tal-
ven treenejä on ollut 2 - 
3 kertaa viikossa. Talven 
harjoitukset koostuvat 
peruskunnon ylläpidosta, 
nopeus- ja ketteryyshar-
joittelusta sekä lajiharjoit-
telusta. Saliolosuhteissa 
lajiharjoittelu on lähinnä 
kopittelua sekä verkkoon 
lyömistä, pelitilanteita ei 
pienessä salissa päästä oi-
kein harjoittelemaan. 

Junioreiden talvikau-
teen kuuluvat nykyään 
tiiviisti myös harjoitus-
pelit, joissa pääsee hyvin 
harjoittelemaan pelitai-
toja tositoimissa. Vuoden 
ensimmäinen peli olikin 
jo helmikuussa Ouluhal-
lissa Lippoa vastaan sekä 
maaliskuussa Kemin Jun-
kohallissa Simon poikia 
vastaan.  Huhtikuun lo-
pussa harjoitukset siirtyi-
vät sisätiloista ulkoken-
tälle ja lajiharjoittelun pa-
riin.  Viime hetken läm-
mittelynä sarjapeleihin 

joukkue pelasi 11.5. Iis-
sä harjoitusturnauksen 
Simon ja Pattijoen jouk-
kueiden kanssa.

tiukkoja pelejä,
mukavaa yhdessäoloa
Kesällä 2019 joukkue 
pelaa Pohjois-Suomen 
aluesarjaa sekä aluemes-
taruussarjaa. Sarjape-
lien lisäksi kesän ohjel-
maan kuuluvat D-ikäis-
ten alueleiri Kempeleessä 
10. – 13.6.2019 sekä val-
takunnallinen Suurleiri 

Oulussa 15.7 - 20.7.2019.  
Pelaajille leirit ovat kesän 
kohokohtia, joissa pääs-
tään pelaamaan tiukkoja 
pelejä ja viettämään aikaa 
kavereiden kanssa. Leirit 
myös hitsaavat nuoria yh-
teen joukkueena, kun vie-
tetään tiiviisti aikaa yh-
dessä. 

Tämän kesän aluesar-
jan pelit ovat käynnisty-
neet jo 13.5., ja pelejä riit-
tää elokuun loppupuolel-
le saakka. Aluemestaruus-
sarjaa pelataan turnaus-
muotoisesti läpi kesän, ja 

näitä tur-
nauksia joukkueella on 
kolme. Kesältä 2019 ta-
voitellaan tiukkoja pele-
jä, onnistumisia sekä mu-
kavaa yhdessäoloa. 

D-junioreiden valmen-
nustiimissä toimivat Jan-
ne Kantola, Jere Ylisiu-
rua ja Matias Kynkään-
niemi. Joukkueenjohtaja-
na toimii Maria Tolonen. 

Joukkueen matkaa kau-
della 2019 ovat tukemassa: 

Iin Energia, Kylätalkka-
ri Service, Iin putkiasen-

nus Goman, LVI asennus 
Kantola, Traktoriurakon-
ti A.Wiik, Valokuvaamo 
Studio Salama, Liikunta-
keskus Move, Autokeidas, 
Kuntoklubi Jari Pikkarai-
nen, Hammaslääkärikes-
kus Furka, Pipelife.

Teksti: Maria Tolonen

Iin urheilijoiden 
E-junioreiden pesis-
joukkue koostuu 
vuosina 2007 - 2008 
syntyneistä lapsista. 
Joukkueessa on 15 
pelaajaa, joiden lisäk-
si joukkueessa on 
kolme pelaajaa vah-
vistuksena d-ikäisistä 
- yhteensä 14 poikaa 
ja 4 tyttöä.

Joukkue on jaettu kahteen 
joukkueeseen, keltaisiin ja 
mustiin, mutta harjoituk-
sissa on koolla kuitenkin 
yksi yhtenäinen joukkue. 
E-junioreista osa käy vä-
lillä F- ja D- ikäisten peli-
vahvistuksena. Joukkue 
aloitti harjoittelun tällä 
kokoonpanolla jo viime 
syksynä, joten porukka 
on ehtinyt hitsautua hy-
vin yhteen jo ennen kesä-
kauden alkua. Osalla on 
takana jo useampia vuo-
sia pesiksen parissa, osa 
on löytänyt harrastuksen 
hieman myöhemmin. 

hyvä yhteishenki 
näkyy kauas
E-junioreiden joukkueen 
vahvuus on muun muas-

sa hyvä yhteishenki, joka 
näkyy pelaajien keskinäi-
senä kannustamisena se-
kä valmentajien antama-
na positiivisena palauttee-
na. Kaikki tekeminen teh-
dään positiivisuuden kaut-
ta. Virhearvioinnin sattu-

essa kohdalle pelaajien huu-
tamat Ei haittaa -kannus-
tukset tuovat hyvän mielen 
katsojillekin. Iloinen peli-il-
me on osa joukkueen iden-
titeettiä. Tämä joukkue sel-
västi nauttii yhdessä olemi-
sesta ja pelaamisesta, ja he 

lähtevät peleihin mukaan 
hyvillä mielin, tavoittee-
na tietenkin voitto. Hävi-
ön osuessa kohdalle jouk-
kue suuntaa katseensa jo 
seuraaviin peleihin. 

Pelireissuja ympäri 
suomen
E-juniorit osallistuvat 
kesän 2019 aikana ak-
tiivisesti koti- ja vieras-
peleihin. Kotipelit pela-
taan Rysän kentällä, ja 
vieraspelit suuntautuvat 
Oulun lisäksi esimerkiksi 

Tyrnävälle, Sotkamoon ja 
Simoon. Kesän kohokoh-
tia ovat kesäkuun alus-
sa järjestettävä aluelei-
ri Ylivieskassa ja heinä-
kuun alussa Espoossa jär-
jestettävä valtakunnalli-
nen leiri - niille joukkue 
on lähdössä innoissaan. 
Leireillä on luvassa muka-
vaa tekemistä ja yhdessä 
olemista sekä pelaamista 
aamusta iltaan.

aktiiviset vanhemmat 
tukijoukkoina
E-junioreiden joukkueen-
johtajana toimii Pauliina 
Jäävirta. Valmentajina ja 
pelinjohtajina toimivat Sa-
muli Hanhisalo, Maaru 
Seppä ja Sami Aho. Har-

joituksissa tehdään paljon 
koordinaatiota kehittäviä 
harjoituksia, ja pelitaitoja 
hiotaan perinteisillä lyön-
ti-, kiinniotto- ja pelitilan-
neharjoituksilla. 

Joukkuetta tukee mah-
tavasti myös aktiivinen 
vanhempien taustajouk-
ko, joka auttaa harjoitte-
lussa, sekä toimii peleis-
sä kannustamisen ohel-
la myös mm. tuomarei-
na ja kirjureina. Pelien ul-
kopuolella joukkueen toi-
mintaa tuetaan talkoo-
töillä ja muilla yhteisillä 
tempauksilla. E-junioreil-
la on luvassa erittäin ak-
tiivinen ja mielenkiintoi-
nen kesäkausi!

Teksti: Minna Aho

IiU:n F-junioreiden 
pesisjoukkueessa 
pelaa pääsääntöisesti 
vuonna 2009 ja 2010 
syntyneitä tyttöjä ja 
poikia. Olemme tänä 
kesänä ilmoittautu-
neet sarjaan kahden 
joukkueen voimin, 
jotta kaikki saavat 
peliaikaa riittäväs-
ti. Joukkueidemme 
valmentajina toi-
mivat Jenna Jussila, 
Iida Koskela ja Niko 
laurila.

Pelit ovat talvi-
harjoittelun suola
Talvella treenasimme la-
jitaitoja kahdesti viikos-
sa Haminan ja Valtarin 
kouluilla, ja maaliskuus-
sa osallistuimme Oulun 

Lipon järjestämään hal-
liturnaukseen Ouluhal-
lissa. Halliturnaus on eri-
tyisen tärkeä harjoitte-
lumahdollisuus niin mo-
tivaation säilyttämisen 
kuin lajitaitojenkin kan-
nalta pitkän saliharjoit-
telujakson lomassa. 

Heti, kun sää salli, siir-
ryimme harjoittelemaan 
ulos Rysän ja Kestilän 
kentille. Pitkän talven jäl-
keen pesistreenit saavat 
aivan uuden ulottuvuu-

den, kun taitoja pääsee 
testaamaan ahtaiden sa-
lien jälkeen avaralle hiek-
katekonurmelle. Kesä on 
alkanut. Ja mitä kesä oli-
si ilman pesistä! 

Peleistä onnistumisia, 
leiriltä uusia kavereita
Sarjapelit käynnistyivät 
F-junioreilla toukokuun 
puolessa välissä. Olemme 
nähneet mahtavia peli-
suorituksia, paljon on-

nistumisia, joi-
takin epäonnistu-
misia mutta ennen kaik-
kea iloista ja innostunut-
ta pesismeininkiä.  

Tiiviin peliaikataulun 
lisäksi suuntaamme ke-
säkuun puolessa välissä 
alueleirille Kärsämäelle, 
ja leiri onkin pesiskesää 
parhaimmillaan. Leiril-
lä saa pelata paljon, peli-
taidot kehittyvät ja jouk-
kuehenki kasvaa. Leirillä 
saa uusia kavereita ja pää-

see leiridiskoon. 

Vielä ehtii F-junioreihin 
mukaan!
F-juniorit harjoittelevat 
maanantaisin Rysän hiek-
katekonurmella klo 17.00-
18.30 ja keskiviikkoisin 
Alarannalla Ranta-Kes-
tilän kentällä klo 18.00-
19.30. Kaikki pesäpallos-

ta kiinnostuneet 2009 ja 
2010 syntyneet tytöt ja 
pojat ovat tervetulleita 
joukkoomme. Joukkueis-
sa on tilaa uusille pelaa-
jille ja tukijoukoille! Ota 
yhteyttä: Kaisa Tolonen, 
p. 044 578 0110.

Teksti: Kaisa Tolonen

IiU:n G-juniorit 
aloittivat pesiksen 
talviharjoittelun 
marraskuussa, ja tal-
vikaudella treeneissä 
on kulkenut noin 10 
innokasta pesäpalloi-
lijan alkua.

Kesän lähestyessä 
pelaajamäärä on kui-
tenkin hieman kasva-
nut ja parhaimmillaan 
treeneissä onkin 
vipeltänyt 14 pelaa-
jaa, joiden ikähaaruk-
ka on ollut neljästä 
kahdeksaan vuoteen.

Mukaan mahtuu vielä vä-
keä ja joukkueeseen voi hy-
pätä mukaan vaikka keskel-
lä kesää! Tavoitteenamme 
on saada kasaan mahdol-
lisimman monta 5 – 7 hen-
gen joukkuetta, jolloin kaik-
ki saavat paljon peliaikaa.

Niin talven kuin kevään-
kin harjoituksissa on tree-
nattu heittämistä, lyömis-
tä ja ihan pesäpallon pe-
rusasioita yhdessä tehden 
ja samalla joukkue-elämää 
harjoitellen: kaikki pelaa-
jat ovat kavereita keske-
nään, ketään ei kiusata, 
kaikkia kannustetaan ja 
ohjaajia kuunnellaan – 
näillä eväillä joukkuees-
sa pärjää jo pitkälle! 

G-junioreiden pelit 
ovat urheilujuhlaa 
parhaimmillaan
G-junioreiden pelit pela-
taan turnausmuotoisina, 

ja turnauksiin voi aina il-
moittaa tarpeellisen mää-
rän 5 – 7 hengen joukku-
eita. G-juniorieiden sään-
nöt ovat pelaajien kannal-
ta mahtavat, sillä lyönti-
vuoroilla paloja ei laske-
ta, lyöjänumerot arvotaan 
ja ulkokentälläkin vaihde-
taan paikka aina kolmen 
lyöjän välein. Pelisäännöt 
antavatkin hyvän mah-
dollisuuden kaikille pe-
laajille osallistua ja olla 
mukana pelissä.

Pienten pelit ovat viih-
dyttävää, yllätyksellistä 
ja riemukasta katsotta-
vaa. Voi sitä onnistumi-
sen iloa, kun osuu pal-

loon, 
juoksee 
o i k e a l le 
pesälle tai eh-
kä saa jopa kopin! 
Ja se loppuhuuto – huu-
detaanko aamupuuro- vai 
mustalippuhuuto? Olipa 
se kumpi tahansa, kaikki 
ovat sydämellä mukana.

mukana myös
pesisleirillä
Osallistumme G-juni-
oreiden kanssa yhden 
joukkueen voimin myös 

alueleirille, joka järjeste-
tään Kärsämäellä. Leiri 
kestää viikonlopun ver-
ran, ja sen aikana pelaa-
jien pelitaidot ottavat 
yleensä aimoharppauk-
sen eteenpäin. Pelaajien 
mielestä leirissä parasta 
ovatkin tietenkin pelit 
ja kaverit – niitä ja mu-
kavia pesiskokemuksia 

G-junioreissa on tarjol-
la yllin kyllin! 

Joukkueeseemme pää-
see vielä mukaan, ota yh-
teyttä: Mika Koistinen, 
p. 040 048 1570.

Teksti: Jenni Tolonen

D-junioreilla tulossa pelien
ja leirien täyteinen kesä!

Iloinen peli-ilme kuuluu
e-junnujen pesikseen

Tästä se lähtee, 
kauden ensim-
mäinen peli!

D-junioreiden jouk-
kueella on kokemus-
ta pesiksestä jo monen 
vuoden ajalta.

E-junnujen taustajoukkoja ihmettelemässä
kirjuroinnin koukeroita.

E-junioreiden joukkue valmiina kauteen.

STUdIO SalaMa

”Tämä joukkue selvästi 
nauttii yhdessä olemises-
ta ja pelaamisesta, ja he 
lähtevät peleihin mukaan 

hyvillä mielin.”

F-junioreissa
innostunutta
pesismeininkiä

F-juniorit pe-
laavat pelinsä ke-

sällä kahden joukku-
een voimin.

g-junnujen pesis
viihdyttävää ja
yllätyksellistä!

”Halliturnaus on erityisen
tärkeä harjoittelumahdollisuus
niin motivaation säilyttämisen

kuin lajitaitojenkin kannalta
pitkän saliharjoittelu   jakson

lomassa.”

G-juniorei-
den peleis-

sä tärkeintä on 
yrittäminen ja hyvä 

mieli. 

”Mukaan mahtuu vielä väkeä
ja joukkueeseen voi hypätä

mukaan vaikka keskellä kesää!”
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Harrastepesis –
monimuotoinen
tapa liikkua
Harrastepesiksen 
parissa jokainen voi 
löytää itselle sopi-
van tavan harrastaa 
pesäpalloa. Voit olla 
entinen huippupelaa-
ja tai ihan tavallinen 
koulupesiksestä ja 
pihapeleistä tykännyt 
liikkuja. 

Harrastepesis on syvim-
mältä olemukseltaan si-
tä, että mennään hyvässä 
kaveriporukassa koppei-
lemaan ja vähän lyömään 
palloa, ja sitten kohta 
mietitäänkin, miten 
saataisiin pientä pe-
liä aikaiseksi. Harras-
tepesiskerhoissa ei 
kerskailla saavutuk-
silla, vaan kehutaan 
hyvää kiinniottoa, 
lyöntiä tai ihan vaan 
venymistä, johon ve-
nyjä itsekään ei tien-
nyt kykenevänsä.

monenlaista
pelailua
Harrastepesiksen muo-
toja on monenlaisia – on 
miesten sarjaa, sekasar-
jaa, höntsysarjaa ja fir-
masarjaa, jopa SM-tur-
nauksia. Näiden lisäk-
si on myös lady-pesistä 
ja muita epämuodollisia 
lyöntiporukoita, joiden 
ideana on, että mennään 
lyömään palloa koska 
se on mukava tapa kun-
toilla. Harrastepesiksen 
henkeen kuuluu myös 
se, että eritasoiset pelaa-
jat otetaan huomioon. 
Kokeneemmat harras-
tajat opastavat teknii-
koissa, ja kaikki yhdes-
sä huolehtivat siitä, että 
harrastaminen on mu-
kavaa ja turvallista. 

Perhepesis – kuntoilua
ja yhdessäoloa
perheen voimin
Perhepesiksen ideana on, 
että aikuinen tai isompi 
sisarus tulee lapsen kans-
sa kentälle harjoittele-
maan pesäpalloa, tai pai-
kalle tullaan vaikka koko 
perheen voimin. Kentällä 

tu-
tustu-
taan pesik-
seen ja harjoitellaan 
lyömistä, heittämistä ja 
pallon kiinniottoa. Lisäk-
si voidaan pelailla mui-
takin heitto- ja kiinniot-
topelejä tai leikkejä pe-
säpallovälinein sekä teh-
dä asiaan kuuluvia veny-
tys- ja koordinaatiohar-
joituksia. Tärkeitä on kui-
tenkin yhdessäolo ja liik-
kuminen pesäpallon mer-
keissä.

harrastepesiksessä 
voi myös kilpailla
Kilpamuotoinen harras-
tepesis eroaa aikuisten 
kilpapesiksestä niin, et-
tä pelit pelataan noin 
tunnin mittaisina nais-
ten pallolla ja kentällä. 
Tämä mahdollistaa sen, 
että sekajoukkueet ovat 
yleisiä, mutta myös sen, 
että pelaajien ikäskaa-
la on laaja. Nuorimmat 
pelaajat ovat yleensä pa-
rikymppisiä ja vanhim-
mat viisikymppisiä. Peli 
on hieman kevyempää, 

mut-
ta ehkä 

myös tietyllä 
tavalla taktisempaa, 

koska kovaa lyöminen 
tai nopeus eivät tuota 
samanlaista etua kuin 
isolla kentällä pelatessa. 

harrastepesistä
Iissä
Iissä harrastepesistä voi 
harrastaa IiU:n Kertalaa-
kiporukassa. Kertalaa-

killa on vakioharjoitus-
vuorot Rysän kentällä 
perjantaisin kello 19 
alkaen ja sunnuntaisin 
kello 20 alkaen. Harjoi-
tuksiin ovat tervetulleita 
kaikki pesiksen harras-
tamisesta kiinnostuneet 
aikuiset sekä sellaiset 
juniorit, jotka haluavat 
lisäharjoitusta omaan 
lyönti- tai ulkopeliinsä. 
Kertalaakin toiminnassa 
lyöntitekniikan hiomi-
nen ja pallon kiinniotto 
on siellä ytimessä, mutta 
aina jotain pikkupeliäkin 
on saatu järjestettyä.

millä varusteilla
pääsee alkuun?
Alkuun päästäksesi 
tarvitset vain hyvän 
räpylän sekä pitävät 
lenkkikengät tai piik-

karit. Kypärän käyt-
tö on erittäin suositel-
tavaa, ja varsinkin ju-
nioreilla se on pakollis-
ta. Omaa pesäpallomai-
laa et ainakaan alkuun 
tarvitse, sillä harjoituk-
sissa voi yleensä lainata 
mailaa.

Kertalaakin harjoitus-
ajat 7.6.2019 alkaen Iin 
pesäpallokentällä:
perjantaisin klo 19
sunnuntaisin klo 20
LISäTIEToJA:
Sami Aho
      p. 050 487 4829
Tuomo Sassi
      p. 044 030 3559

Perhepesis kesällä 2019

Iin Urheilijat järjestävät kaikille avoimet pesä-
palloharjoitukset Rysän kentällä kesän aikana
myöhemmin ilmoitettavana aikana. Tule paikalle
koko perheen voimin! Seuraa IiU:n viestittelyä
Facebookissa ja Instagramissa.

Seuralla on varattuna välineitä perhepesiksen
tarpeisiin, ja perhepesisharjoituksia tullaan
pitämään kysynnän mukaan kesän aikana.

Perhepesistapahtumat ovat osallistujille ilmaisia,
mutta huolehdithan kuitenkin vakuutusturvasta. 

LISÄTIETOJA:
 Jenni Tolonen, p. 044 534 9179
 Sami Aho, p. 050 487 4829

”Harrastepesiskerhoissa 
ei kerskailla saavutuksilla, 

vaan kehutaan hyvää
kiinniottoa, lyöntiä tai ihan 

vaan venymistä,
johon venyjä itsekään ei 
tiennyt kykenevänsä.”
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Hiihto on pelkis-
tettyä ja konstaile-
matonta liikuntaa, 
joka rasittaa moni-
puolisesti kehoa ja 
keventää mieltä. 
Tämä arktisten kan-
sojen ikiaikainen 
tapa kulkea lumi-
sessa maastossa on 
aina ollut erottama-
ton osa suomalaista 
kulttuuria ja perin-
nettä. Iin Urheilijat 
toivottaa kaikki hiih-
dosta kiinnostuneet 
tervetulleeksi kokei-
lemaan tätä mahta-
vaa talvilajia.

hiihtojaosto edistää 
hiihdon harrastamista
Iin Urheilijat on pe-
rinteikäs hiihtoseura, 
jonka riveistä on tul-
lut monta erinomais-
ta hiihtäjää. Muutaman 
hiljaisemman vuoden 
jälkeen hiihtourheilun 
harrastaminen seuras-
samme on pienessä nos-
teessa.

Hiihdon asioita hoi-
taa ja alan harrastamis-
ta edistää hiihtojaos-
to, jonka puheenjohtaja-
na toimii tällä hetkellä 
Tuomo Sassi. Rahaston-
hoitajana on Ville Tiiro, 
ja muita jäseniä ovat Sa-
mi Uusitalo, Pauli Tii-

ro, Simo Tammela ja 
Jenna Jussila. Hiihtoja-
oston tärkeimpänä teh-
tävänä on mahdollis-
taa ja edistää kilpahiih-
don harrastamista Iin 
Urheilijoissa. Muita teh-
täviä ovat kilpailuiden 
ja hiihtokoulun järjestä-
minen sekä varainhan-
kintaan osallistuminen 
pääseuran kautta. Li-
säksi hiihtojaostossa so-
vitaan varojen käytöstä 
hiihtourheilun ja hiihtä-
jien hyväksi. Esimerkki-
nä mainittakoon lisens-
sien ja kilpailuasujen 
hankinta.

Hiihtojaostolla on ol-
lut tapana kokoontua 
syksyisin pohtimaan 
tulevan talven kuvioi-
ta myös valmennuk-
sen, mahdollisten hiih-
toleirien, hiihtokoulun 
ja muiden asioiden päät-
tämiseksi. Kansallis-
ten Iin hiihtojen järjes-
täminen on ollut Iin Ur-

heilijoiden hiihtojaos-
ton vastuulla, joten se-
kin on vaatinut yhteistä 
ponnistelua.

hiihto on koko
perheen harrastus
Iin urheilijoissa men-
neellä kaudella kilpaa 
hiihtivät Veeti Tam-
mela (M 10), Eemeli 
Tammela (M 12), Saa-
ga Sassi (N 12), Ma-
tilda Boström (N 12) 
ja Matias Uusitalo (M 
14). Aatos ja Väinö Bo-
ström aloittelivat 
hiihtouraansa ja pe-
säpalloa vuosia pelan-
nut Roope Sassi liit-
tyy Iin Urheilijoi-

den hiihtonuoriin ensi 
talvena. Hiihdon ohel-
la pesistä harrastivat 
myös Saaga, Veeti ja Ee-
meli. Pesis onkin erin-
omainen hiihtoa tuke-
va laji, koska siinä tu-

lee nopeita ja räjähtä-
viä suorituksia. Hiih-
täjien valmennukses-
ta ja suksihuollosta vas-
tasivat pääsääntöisesti 
vanhemmat. Vanhempi-
en kilpahiihtotausta on 
erinomaiseksi hyödyk-

si hiihdon harras-
tamisessa ja toisi-
naan harjoiteltiin-

kin yhdessä. Vinkki-
en ja oppien saaminen 

muil-
ta van-
hemmil-

ta oman 
lapsen laji-

harjoitteluun 
oli erinomai-

sen hienoa.

kokemusta
ja menestystä

kilpailuista
Menneellä kaudella ju-
niorihiihtäjät kilpailivat 
kansallisissa ja piirikun-
nallisissa kilpailuissa. Al-
kukaudesta totuteltiin 
kilpailuvauhtiin, mutta 
loppukaudesta menestys-
täkin tuli. 

Hyviä suorituksia olivat 
mm. 13-vuotiaan Matias 
Uusitalon (M14) kolmas 
sija kansallisissa hiihdois-
sa 3 km:n matkalla Roku-
an erittäin kovassa maas-
tossa ja Saaga Sassin (N 
12) toinen sija Muurolan 
kansallisissa hiihdoissa 5 
km:n matkalla niin ikään 
raskaassa maastossa. Iin 
urheilijoiden hiihtäjiä 
osallistui myös Pyhäjoel-
la järjestettyyn maakun-
taviestiin iiläisistä hiih-
don harrastajista koo-
tuissa joukkueissa.

hiihtokoulussa
yli 30 osallistujaa
Talvella 2018 – 2019 Iin 
Urheilijat järjesti myös 
hiihtokoulua, jossa yli 
30 innokasta hiihtäjän-
alkua harjoitteli lajin 
taitoja Jenna Jussilan 
ja Sanja Boströmin joh-
dolla. Omaa vauhtia ja 
kilpailumeininkiä pys-
tyi kokeilemaan Oulun 
Osuuspankin hippohiih-

doissa, joiden jär-
jestäminen oli Iin 
Urheilijoiden vas-

tuulla. Hippohiih-
toihin osallistui yli 100 
nuorta hiihtäjää.

Teksti: Tuomo Sassi

IiU:n hiihtourheilussa nostetta

Hiihto on koko perheen harrastus. Kuvassa
Boströmin hiihtoperhettä.

Saga Sassi ja Matilda Boström miettivät kisan
jälkeen, miten meni.

Kovakuntoinen Matias
Uusitalo paineli Rokuan
kansallisissa hiihtokilpai-
luissa kolmanneksi ja
päihitti monta vuotta van-
hempaa hiihtäjää. Matias-
ta valmentaa hänen isän-
sä Sami Uusitalo, jonka 
opeilla mentiin loppu-
kaudesta todella
kovaa.

”Kansallisten
Iin hiihtojen

järjestäminen 
on ollut

Iin Urheilijoiden 
hiihtojaoston 

vastuulla.”

Alina tarjoaa monipuolisen valikoiman 
hoiva-, kotityö- ja sairaanhoitopalveluja 
sekä lapsiperheiden koti palveluja. 
Kerromme mielellämme, miten Alina voisi 
helpottaa arkea teidän kodissanne. 
Olemme palvelusetelituottaja.  

Tilaa ilmainen kartoituskäynti.

Alina Oulu pohjoinen–Ii 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Joko Alina käy teillä? 

MUISTA 
KOTITALOUS
VÄHENNYS!
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lohimarkkinat muuttui-
vat kolme kesää sitten 
onnistuneesti Kala- ja 
Maalaismarkkinoiksi. Syy 
muutokseen oli lohen saanti.

Iijoen velvoiteistutusten ansi-
osta lohta tulee joka vuosi Ii-
joen edustalle ja jokeen ajoit-
tain paljon, joten lohen saan-
ti on suhteellisen varmaa – 
mutta ei silloin kun sitä eni-
ten kaivattaisiin! Toisaalta lo-
hi on poliittinen eläin, johon 
liittyen tulee vuosi vuodelta 
uusia säädöksiä ja rajoituksia. 
Pitää olla lohimerkkejä, joita 
saavat vain harvat ja valitut.

markkinoilla tarjolla lähi-
ruokaa parhaimmillaan
Lohta markkinoilla on viime 
vuosina kuitenkin ollut, mut-
ta juuri tälle lauantaille ei ai-
van täyttä takuutta asialle voi 
antaa. Muuta kalaa on kui-
tenkin tiedossa - sekin hyvää 
ja arvokasta (muttei kallista) 
lähiruokaa parhaimmillaan. 
Iiläiset ja yleensäkin rannik-
kokalastajat pyytävät kalansa 

läheltä, pienin kustannuksin. 
Iiläisen kalan hiilijalanjäl-
ki onkin miinuksen puolella. 
Kun syöt iiläistä kalaa, teet il-
mastotyötä.

Kalaa on siis markkinoilla 
saatavilla tuoreena, savustet-
tuna, lohisopan muodossa ja 
markkinaväen toivomuksesta 
nyt myös paikalla paistettuna. 
Kalatietoa saadaan Perämeren 
Kalatalousyhteisöjen Liitolta 
ja luvassa on myös kalaan liit-
tyviä näytöksiä ja oheisohjel-
maa. Nuorillekin on tekemis-
tä. Iin Kalamiesten kaikille va-
paa onkitutustuminen on Nät-
teporin rannassa. Nähtäväksi 
jää, joutaako iiläinen Pohjois-
maiden nuorten Onkimestari 
paikalle perehdyttämään nuo-
ria ja vanhempiakin onkimi-
sen saloihin.

tarjolla laaja valikoima 
markkinatuotteita ja
ohjelmaa

Kala- ja Maalaismarkkinat eivät 
kuitenkaan ole pelkkää kalaa. 
Jussilan Juuson Suomen kar-
ja on tutustunut markkinavä-
keen jo parina kesänä.  Juusolla 
ja Marjolla on nyt myös ponia-
jelua. Häyrysen olli ja lampaat 
pääsivät viime vuonna Hami-
nalle, toivottavasti nytkin. 

Oma tärkeä osansa mark-
kinoilla on Ruukin Puutarha-
messujen vetäjän Inga Nuo-
juan monipuolinen tietotaito. 
Yrtti- ja taimikasvattaja, puu-
tarhaharrastaja ja luomun puo-
lestapuhuja Nuojua on ottanut 
myös Iin markkinat omakseen 
ja auttaa sekä neuvoo puutar-
haharrastajia monipuolisella 

tietämyksellään.  
Käsityö- ja luontais-
tuotteet ovat moni-
puolisesti esillä. Iin Il-
mastoareenasta saa tie-
toa ja voi esittää toi-
veita ja vaatimuksia-
kin Areenan toteutta-
miseen. Toki markki-
noille kuuluvat myös 
muut markkinatuotteet se-
kä elävä musiikki: Iin Lau-
lupelimannit ja Pelimannit 
soittaa, laulaa ja laulattaa 
markkinaväkeä. Iltapäi-
vällä Iloinen Iijokipyö-
räily rantautuu markki-
noille. Tapahtuman juon-
taa radioääni ja kalastaja 
Kati Jurkko, joka tuo samal-
la markkinoille Haukimedian 
monipuolista kalatietoa.   

Tavataan monipuolisilla
Kala- ja Maalaismarkkinoilla! 

Teksti: Risto Tolonen

Ilmestymispäivä:
 13.6.2019

Painosmäärä:
 12 500 kpl

Julkaisija:
 Iin Urheilijat ry

Vastaava toimittaja:
 Jenni Tolonen

Ulkoasu ja taitto:
 Rantapohja, Haukipudas

Painopaikka:
 Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
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tUKKIlaIsKIsat
Monet tapahtumat 
ovat tekemällä 
tehtyjä, on haettu 
mahdollisimman eri-
koista ja ihmeellistä. 
Iissä Tukkilaiskisat 
ovat aitoa ja todel-
lista perinnettä, jota 
kiivaimmillaan näh-
tiin noin 50-luvulta 
70-luvulle asti. Kun 
tukinuitto päättyi 
1980-luvulla, luultiin 
että tukkilaisuus ja 
Tukkilaiskisat hävi-
äisivät Iistä. Mutta 
toisin on käynyt. 

Tukkilaiskisoja 
on järjestetty 
myös viimei-
set 16 vuot-
ta. Tämä sii-

tä huolimatta, että Iijo-
ki on rakennettu eikä ui-
tettavaa puuta enää joes-
sa näy. Myös kisakoskena 
käytettävä Raasakkakos-
ki on käytännössä kuivil-
laan lähes koko vuoden. 
Tukkilaiskisat ja sen avul-
la uittoperinne ovatkin 
elävää historiaa Iissä. 

raasakkakoski on 
hieno paikallinen 
nähtävyys
Kisapaikkana Raasakka-
koski on vanhastaan kuu-
luisa. Kisojen ratamestari 
Eero Alaraasakka muis-
teleekin kisapaikkaa 50- 
ja 60-luvuilla:

”Raasakkakoskessa 
oli tuolloin paljon vettä 
ja kilpailukeskus sijaitsi 
Vipukalliolla - nykyisen 
maalin kohdalla. Lähtö 
tapahtui ruuhkalta aika 

ylhäältä, ja kilpailijoil-
la oli vara valita tuhan-
sista puista sopiva. Pe-
lastusliivejäkään ei tuol-
loin tunnettu. Järjestäji-
nä olivat innokkaat tuk-
kilaiset, joista mieleen 
tulevat ainakin Leino-
sen veljekset Kemistä. 
Myös SM-kisoja on jär-
jestetty Raasakkakoskel-
la: 1953 koskenlaskun 
voittaja oli Lauri Haapa-
niemi, vuonna 1957 Iik-
ka Piri ja vuonna 1961 
Pauli Yliaska.”

Myös nykyään Raasak-
kakoski on hieno kisa-
paikka: peltoaukeama, 
komea jokitörmä ja tar-
koitusta vasten muuta-
ma vuosi sitten kunnos-
tettu ranta-alue ovat jo 
paikkana nähtävyys ja 
takaavat katsojille erin-
omaiset näkymät kuohu-
valle koskelle. Kisoista ja 
Raasakkakoskesta onkin 
tehty lukuisia juttuja ja 
ne ovat saaneet mediati-
laa sanoma- ja aikakau-
silehdissä, televisiossa ja 
monissa muissa yhteyk-
sissä. Tapahtuma ja kisa-
paikka ovat saaneet pal-
jon myönteistä palautet-
ta osakseen aina Japania 
myöten – vierailihan ja-
panilainen näyttelijäkoo-
mikko Daisuke Miyaga-
wa kisoissa vuonna 2017. 

rohkeutta ja taitoa 
vaativa extreme-laji
Suomessa on muutamia 
muitakin paikkakun-
tia, joissa tukkilaiskiso-
ja järjestetään. Niissä ki-
saolosuhteet ovat usein 

vaikeat: runsasvetise-
nä kesänä kovat virta-
ukset vaikeuttavat jär-
jestelyjä. Kuivana kesä-
nä tukin lasku ei välttä-
mättä edes onnistu. Vä-

hävetinen, kivikkoinen 
koski on erityisen vaa-
rallinen, sillä tukilta pu-
dotessa loukkaantumis-
riski on tosi suuri. Raa-
sakkakoskella putoami-

nen ei ole näin vaaral-

lista, sillä vettä on uppo-
sukkeloon asti. Iissä ki-
saolot ovatkin vakaat, ja 
harjoituksissa vettä vir-
taa PVO Vesivoima Oy:n 
tuella 90 kuutiota, jol-
loin tukilla pysyminen 
on helpompaa. Varsinai-
sessa kisassa vaikeusas-
tetta säädetään lisää ja 
vettä virtaa 130 - 150 
kuution verran.

Tukilla pysyminen on 
haastavaa, ja koski näyt-
tää laskijalle pahimmat 
puolet mutta katsojille 
parhaimmat. Tänä vuon-
na koskenlaskun lisäk-
si lajeina on sauvonta ja 
rullaus. Tukkilaiskisaan 
osallistuminen vaatii tai-
don lisäksi aina myös ai-
mo annoksen rohkeut-
ta. Moni kokeekin Tukki-
laiskisat ekstreme-lajina 
ja monenlaisia lajin ko-
keilijoita niin kotimaas-
ta kuin ulkomaltakin on 
nykyisten kisojen aikana 
Iissä nähty. Osa on löytä-
nyt vaikean lajin omak-
seen, joten on hyvinkin 
mahdollista, että tukki-
laistaidot säilyvät.

kisajärjestelyt
vaativat paljon
Tukkilaiskisan järjestelyt 
eivät ole aivan yksinker-
tainen juttu. Ennen Iis-
sä uitettiin satojatuhan-
sia kisavälineitä, tukke-
ja. Oli runsaasti tarvik-
keita, ja harjoitella saat-
toi pitkin kesää. Nyt tu-
kit täytyy erikseen hank-
kia, ja kun tu-
kinuittoa ei 
enää ole, tai-

tojen ylläpito on haas-
tavaa. 

Tapahtuman jatku-
misen perusta onkin 
kovat talkoot ja monet 
yhteistyötahot. Esimerk-
kinä kuohuvassa kos-
kessa käytettävä Pons-
sen metsäkone, joka on 
malli nykyaikaan sovel-
letusta, talkootyönä to-
teutuvasta innovaatios-
ta. Kisaan tarvitaan mo-
nenlaista tekemistä, jot-
ta jokavuotisen tapah-
tuma voidaan järjestää. 
Tuloksena on kuitenkin 
vertaansa vailla oleva 
uniikki tapahtuma, jo-
ko on osa Iin elävää pe-
rinnettä, toivottavasti 
myös tulevaisuutta. 

”Raasakkakoski oli paha 
koski, lähes kilometrin pi-
tuinen vuolas ja kohiseva. 
Lähes puolet matkasta on 
tasaista tuloa. Tänä aika-
na laskija saa miettiä aino-
astaan miten saa tukkiun-
sa kulkemaan kahden ka-
rin välistä, josta saa hyvän 
vedon koskeen. Tästä alkaa 
vinha kosken veto alas vir-
ran viedessä miestä ja tuk-
kia oikealta rannalta va-
semmalle. Tasapainon pi-
tämiseksi ja tukin ohjaa-
miseksi läiskähteli sauvoin 
laskijan lyömänä voimak-
kaasti kosken kuohuihin. 
Leikkiä ei ole koskenlasku. 
Voimat näyttivät kaikilta 
läpi kosken tulleelta olevan 
lopussa ja juuri siksi loppu-
kähyt keikauttivat miehen 
tukilta kuohuihin.” 

- Puumies 7.-8.1957 -

Teksti: Risto Tolonen

Raasakkakosken
tukkilaisareenaa
on kunnostettu
katsojaystävälliseksi.

Aitoa iiläistä perinnettä
”Tapahtuma ja kisapaikka 

ovat saaneet paljon
myönteistä palautetta 
osakseen aina Japania

myöten.”

Janne Paakkola on yksi tukkilaisten nuoren pol-
ven edustajista. Iissä perinne onkin vahva, siitä 
kiitos muun muassa Eero ja Risto Alaraasakalle, 
Riku Pakaselle ja Visa ja Veli Paakkolalle. 

Tukkilaiskisojen ja Ponssen yhteistyönä toteu-
tettu innovaatio: kuohuvassa koskessa Pons-
sen metsäkone ojentaa tukit kisailijoiden 
lähtölavalle.

Monipuoliset Kala- ja Maalais -
markkinat kutsuvat la 15.6.

Velvoiteistutusten ansiosta 
Iissä on lohta, mutta sen ja 
samalla myös muiden kalojen  
kalastaminen on jatkuvasti 
vaikeampaa.

”Iiläiset ja yleensäkin rannikko -
kalastajat pyytävät kalansa läheltä,
pienin kustannuksin. Iiläisen kalan

hiilijalanjälki onkin miinuksen puolella.
Kun syöt iiläistä kalaa, teet ilmastotyötä.”
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SEHÄN ON RIESKA!
Leipomomyymälä avoinna

ma–pe klo 8–17, la klo 10–12 (14)
Sepäntie 2, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700


