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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

29.6.2022

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 569 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10 
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

www.arvokovaoy.fi

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
upeina hehkuvat kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja 

viherkasvit kotiisi. 

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

AVOIMET LASTEN 
YLEISURHEILU-

KILPAILUT

Sarjat 5 v. alkaen

Iin Keskuskentällä 
to 30.6. klo 18.00

Iin Yritys

  
KKOOTTIISSEEUUTTUUVVIIIIKKOONN  PPÄÄÄÄJJUUHHLLAA  33..77..  

HHUUIILLIINNGGIISSSSAA  KKLLOO  1122..0000  
JJuummaallaannppaallvveelluuss  jjaa  sseeppppeelleeeennllaasskkuu  kklloo  1100  

  

JJuuhhllaann  aavvaauuss  

KKaannssaannttaannssssiirryyhhmmää  HHiippaassuu  eessiiiinnttyyyy  

KKuunnnnaann  tteerrvveehhddyyss::  MMaarrjjuukkkkaa  MMaannnniinneenn  

RRuunnooeessiittyyss::  MMaarrjjaa--LLeeeennaa  PPeerrnnuu  

VVuuooddeenn  iiiillääiisseenn  22002222  jjuullkkiissttaammiinneenn  

JJuuhhllaappuuhhee::  PPeerrttttii  TTeerrvvoonneenn  

KKaannssaannttaannssssiirryyhhmmää  HHiippaassuu  eessiiiinnttyyyy  

MMaaaakkuunnttaallaauulluu  

Klo 12.00 Jumalanpalvelus Kuivaniemen kirkossa 
                  ja  seppeleenlasku Sankarihaudoilla
Klo 13.15.  Ruokailu Nuorisoseuran talossa (maksullinen)
 Ruokailun jälkeen juhlatilaisuus 

Kuivaniemen Kotiseutupäivä ja 
kotiseutuyhdistyksen 70-vuotisjuhla 

sunnuntaina 10.7.2022

Museon tapahtumiin on vapaa pääsy 
ja siellä toimii maksullinen kahvipuffetti. 

Musiikkitapahtumat ovat sateella Nuorisoseuralla.

Valokuvanäyttelyyn voit tutustua 
heinä-elokuussa la-su klo 12.00-16.00 ja ti klo 17.00-19.00.

Yhteislaulutilaisuudet museolla 
ti 5.7. klo 18.00 

ti 26.7. klo 18.00

Kouluaiheisen valokuvanäyttelyn avajaiset 
museolla su 17.7. klo 12-16. 

Tule tapaamaan koulukavereita ja muistelemaan kouluaikaa. 

Kuivaniemen kesämarkkinat lauantaina 16.7. klo 10-18 Kuivaniemen urheilukentällä.
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IiSanomissa saatte yrityksenne 
palvelut näkyville. 

IiSanomat on saamamme 
palautteen mukaan pidetty

 ja luettu lehti, jota odotetaan.
Iiläisten omana lehtenä 

lehtijuttujen  aiheet ovat 
läheltä  ja myös ilmoitukset 

luetaan tarkkaan.

Ota yhteys 
p. 045 110 9012, tai 0400 385 281

info@iinlehti.fi

Yrittäjät, yksityiset, yhteisöt!

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 16  29.6.2022
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 17 ILMESTYY KE 13.7.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

pe 8.7.2022 klo 11 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivo-
taan olevan  toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Su 3.7.2022 Kotiseutupäivän messu, Iin kirkossa 10.00.  Pyhä-
päivän aihe: Kadonnut ja jälleen löytynyt Toimittaa: Tapani Ruotsa-
lainen, kanttorina: Markku Jaakkola, Kolehti: Herättäjä-Yhdistyksen 
lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja 
opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. 
Herättäjä-Yhdistys ry.  Seppeleenlasku messu jälkeen sankarivainajien 
muistomerkille.
Su 10.7.2022 Sanajumalanpalvelus, Iin kirkossa 10.00, Pyhäpäi-
vän aihe: Armahtakaa!, Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku 
Jaakkola, Kolehti: Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lä-
hetysseuran kautta teemalla Koulutus on avain oman elämän hallintaan.
Ikoninäyttely Iin pappilassa 2. – 3.7. kello 11 – 16.
Kesä Soi kirkkokonsertti To 7.7.2022 18:00 Iin kirkossa. Kesä Soi, 
Duettoja ja Saksalaisia urkusäveliä, Aida Heikkala, sopraano; Aino Heik-
kala, altto; Heidi Heikkala, urut.
To 21.7.2022 Konsertti tai musiikkitilaisuus (Kesäinen lauluhet-
ki), Iin Pappilassa 12.00. Laulamme yhdessä kesälauluja ja- virsiä. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Ma 4.7.2022 Vastaanotto, diakoniatyöntekijä (Ajanvaraus taloudel-
lisia asioita varten p. 045 787 25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Ma 11.7.2022 Vastaanotto, diakoniatyöntekijä (Diakoniatoimisto 
suljettu 11.7. - 14.8.2022), Muu tila 10.00
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten seuraavan kerran maanantaina 
15.8.klo 10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Su 3.7.2022 Sanajumalanpalvelus, Kuivaniemen kirkossa 12.00, 
Pyhäpäivän aihe: Kadonnut ja jälleen löytynyt, Toimittaa: Tapani Ruot-
salainen, kanttorina: Markku Jaakkola, Kolehti: Herättäjä-Yhdistyksen 
lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja 
opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. 
Herättäjä-Yhdistys ry.
Su 10.7.2022 Sanajumalanpalvelus, Kuivaniemen kirkossa 12.00, 
Pyhäpäivän aihe: Armahtakaa!, Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: 
Markku Jaakkola. Kolehti: Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen 
Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Koulutus on avain oman elä-
män hallintaan. Suomen Lähetysseura.

Pertti Huovisen 
uutuusteosta

saatavana tekijältä 
Kotiseutuviikon 
pääjuhla -päivänä 
Huilingin
alueella su. 3.7. 
klo 11 alkaen.

Ii – Lyhyt nimi, pitkä historia

Hinta 30 euroa.

Iiläinen luontokuvaa-
ja Jukka Sassi huomasi ke-
vättalvella outoa yöllistä 
liikehdintää pihapiirissään. 
Edellisenä syksynä tehdyn 
linnunpöntön ympärillä 
kävi kummaa kuhinaa.

– Pöntön tein viime syk-
synä ja kevättalvella näin 
pimeässä, että jotain liiket-
tä on pimeän aikaan pihal-
la. Myöhemmin keväällä 
laitoin yöksi videokameran 
tallentamaan tapahtumat ja 
sain selville, että helmipöllö 
ruokkii jo poikasiaan, Jukka 
kertoo.

Alun perin pöntössä oli 
kuusi poikasta, joista kak-
si suurinta ehti lähteä maas-
toon ennen rengastamista. 
Loput neljä saivat Ville Jän-

Helmipöllö yllätti luontomiehen

Ville Jäntti kävi rengastamassa Sassien pihapiiriin pesineen helmipöllön poikaset. (Kuva Jukka Sassi)

Poikasten kummitäti Luna ja poikanen Heta. Muut poikaset sai-
vat nimikseen Helmi, Hermanni ja Heikki. (Kuva Jukka Sassi)

Jukka Sassi kertoi yllättyneensä helmipöllön löydettyä heti en-
simmäisenä vuonna pöntön pesäkseen ja pesinnän onnistumi-
sesta. (Kuva Jukka Sassi)

tin laittamat renkaat jal-
kaansa.

– Vaikka helmipöllö on 
yksi yleisimmistä rengas-
tettavista pöllöistä, oli tämä 
ensimmäinen kerta, kun tör-
mäsin kotipiirissä pesivään 
yksilöön, Ville totesi rengas-
taessaan poikasia.

Suomessa toimii noin 600 
vapaaehtoista rengastajaa, 
joiden toimesta linnut yk-
silöidään ja niistä saadaan 
monenlaista tietoa tutki-
muksen avuksi.

– Pystymme seuraamaan 
muun muassa muuttoreit-
tejä ja -paikkoja sekä lintu-
jen ikää.

Jukka ja tyttärensä Luna 
iloitsevat, että helmipöl-
lö löysi heti ensimmäisenä 

vuonna pönttöön ja pesin-
tä onnistui. Kummitädiksi 
poikasille alkanut Luna an-

toi niille nimet.  Poikaset sai-
vat nimikseen Helmi, Heta, 
Hermanni ja Heikki. MTR



nomatnomat
--

Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parillisina viikkoina. 

33

Kevytmielinen 
ku Piimälän 
hevonen.

Iin Meriseura 50 vuottaIin Meriseura 50 vuotta

Iin Meriseura ry juhlisti 50. 
toimintavuottaan juhlalou-
naalla tukikohdassaan Iin 
Röytässä lauantaina 18.6. 
50-vuotiaan veneilyseuran 
juhlaan oli saapunut noin 50 
seuran jäsentä, joiden jou-
kossa oli jopa perustajajä-
seniä, kuten ensimmäisen 
puheenjohtajan, jos edes-
menneen Pentti Meriläisen 
puoliso Martta Meriläinen 
sekä Veli Aalto. 

Iin Meriseuran syntysa-
nat lausuttiin heinäkuussa 
1972 Iin Ojakylässä Pentti 
ja Martta Meriläisen kodis-
sa. Varsinainen perustava 
kokous pidettiin Iin Järjes-
tötalolla, ja siihen osallistui-
vat Pentti Meriläinen, Aulis 
Ukkola, Erkki Sainio, Tauno 
Veijola, Aarne Ukkola, Kau-
no Ukkola, Jouni Liedes sekä 
Osmo Hekkala Työväen Ur-
heiluliitosta. Keskeisin pe-
ruste seuran perustamiselle 
oli pysyvän tukikohdan saa-
minen Röytän saareen, jon-
ka arvon virkistäytymiselle 
ja veneilylle seuran perus-
tajajäsenet olivat ymmärtä-
neet.

Iin Meriseura ry:n 
puheenjohtaja Janne 
Lahdenperä korosti juhla-
puheessaan yhdessä teke-
misen merkitystä ja kertoi 

viimeisen kymmenen vuo-
den aikana tehdyistä hank-
keista.

Iin kunnan tervehdyksen 
juhlaan toi kunnanvaltuu-
tettu Heli-Hannele Haa-
paniemi, joka aktiivisena 
yhdistysihmisenä on kun-
nan näkökulmasta huoman-
nut, kuinka suurta hyötyä 
eri yhdistyksistä on kunnal-
le ja kuntalaisille. Seuran ny-
kyinen varapuheenjohtaja ja 
pitkäaikainen puheenjohta-
ja Teijo Liedes puolestaan 
muisteli muun muassa luot-
saamiaan lasten merileirejä 
ja iloitsi seuran nykyisestä 
toimeliaisuudesta ja hyväs-
tä hengestä. 

Pieni, mutta puuhakas 
Iin Meriseura kokee tär-
keimmäksi tehtäväkseen 
vaalia tukikohtaansa Röytän 
saaressa. Kymmenen viime 
vuoden aikana Meriseuras-
sa onkin omistauduttu seu-
ran majan ja saaren

puitteiden kehittämiseen 
loputtoman tuntuisella in-
nolla. Viimeksi valmistui 
seuran 40 vuotta käytössä 
olleen saunan perusparan-
nus, johon saatiin hanke-
rahoitusta Oulun Seudun 
Leaderilta. 

Iin Meriseurassa on ide-
oitu ja organisoitu Röytän 

Henry Aalto yllään isovanhempiensa ullakolta löytämänsä Iin Me-
riseuran alkuperäinen seuratakki, seuranaan isoisänsä Veli Aalto.

Heli-Hannele Haapaniemi toi miehensä Timo Haapaniemen kans-
sa kunnan tervehdyksen juhlivan seuran puheenjohtajalle Janne 
Lahdenperälle.

veneilyseurojen yhteiset 
ELY-hankkeet kuten Röy-
tän palveluvarustuksen ke-
hittäminen (2013-15) sekä 
sähköhanke (2019-20). En-
simmäisessä hankkeessa 
rakennettiin satamakentäl-
le upea kesäkeittiö, 10 pöy-
täryhmää, teräsgrillit sekä 
lasten leikkikenttä. Samal-
la uusittiin Riemuliiterin 
katto ja sähköpylväät. Kun 
palveluvarustus oli saatu 
kuntaan, uusittiin sataman 
ja laitureiden sähköistys ja 
valaistus. Riemuliiterin säh-

köistys riittää nyt esimer-
kiksi musiikkitapahtumien 
tarpeisiin. Hankkeiden vä-
lissä tehtiin hartiavoimin 
vaikutustyötä, jotta saaren 
huonokuntoiset laiturit ryh-
dyttiin uusimaan. 

– Puitteet olisivat saa-
ressa nyt mitä parhaimmat 
matkailukäytön lisäämi-
seen. Sataman ruoppaus to-
teutuessaan mahdollistaisi 
Oulu-laiva kiinnittymisen 
laituriin, Janne Lahdenperä 
toteaa. MTR

Kiertokaari Oy aloittaa kasvualus-
tatuotannon koetoimintana heinä-
kuun alussa. Kasvualustatuotteet 
ovat käytännössä viherrakenta-
misessa käytettävää ravinteikasta 
multaa, jota jalostetaan Ruskon jä-
tekeskukseen tuodusta haravointi-
jätteestä.  

– Otamme vastaan puutarha-
jätettä noin 10 000 tonnia vuodes-
sa, ja sen hyödyntämisessä on ollut 
haasteita. Kasvualustatoiminta on 
tähän hyvä ratkaisu. Saamme sen 
avulla ravinteet tehokkaasti kier-

toon, kertoo Kiertokaaren ympä-
ristöpäällikkö Helmi Riihimäki. 

Toinen ainesosa mullassa on 
biojätteen käsittelystä syntyvä 
kiinteä mädätysjäännös.  

Koetoiminta kestää vuoden 2023 
loppuun 
Ensimmäiset tuotteet valmistu-
vat syksyn aikana, ja koetoimin-
ta kestää vuoden 2023 loppuun. 
Tavoitteena on valmistaa multaa 
Kiertokaaren ja Oulun kaupungin 
käyttöön. Koetoiminnan aikana 

selvitetään tuotteistamisen mah-
dollisuutta kuluttajamyyntiä var-
ten. 

– Koetoiminnan avulla saam-
me tietoa siitä, millä raaka-aineilla 
ja millaisilla seossuhteilla saamme 
valmistettua viherrakentamisen laa-
tukriteerit täyttävää kasvualusta-
tuotetta, Riihimäki avaa. 

Pysyvälle kasvualustatuotannol-
le haetaan ympäristölupaa vuoden 
2022 aikana. Ruskon jätekeskuk-
sessa yhteistyökumppanina koetoi-
minnassa ovat VRJ Oy ja Gasum Oy. 

Toiminta tukee Kiertokaaren 
materiaalikierrätyksen nostamisen 
tavoitteita sekä Oulun kaupungin 
kiertotalouden tiekartan toteutta-
mista. 

Ympäristövaikutuksia seurataan 
päivittäin 
Koetoiminta tapahtuu Ruskon jä- 
tekeskuksen pohjoispuolella si-
jaitsevien uusien käsittely- ja va-
rastokenttien alueella.  Toiminnan 
aikaisia ympäristövaikutuksia 
seurataan päivittäin. Käsittely-

kenttien vedet viemäröidään. 
Toiminnasta voi aiheutua pien-

tä satunnaista hajuhaittaa kompos-
tointiaumojen kääntöjen aikana. 
Ruskon jätekeskukseen hankitulla 
omalla sääasemalla voidaan kui-
tenkin seurata muun muassa tuu-
len suuntaa ja nopeutta. 

Näin voidaan varmistaa, että 
tuuli on asutuksesta poispäin 
kääntöjen aikana.

Kiertokaari tiedotus

Kiertokaari aloittaa kasvualustatuotannon
Haravointijäte muuttuu mullaksi
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Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT! • Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset 

• Sähkösennukset • Pienkonekorjaukset ja muut palvelut 
• Musiikkitarvikemyynti

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194 
laitejasoitinhuolto@gmail.com

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 1, Liikekeskus | 95200 Simo

www.puustaoy.fi

HIUSSTUDIO FREESI

Valtarintie 2 T 1 91100 Ii

044 4914 808
www.iinhiusjakauneus.fi

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, 
Lymfaterapeutti 

Pakanen Liisa

puh. 045 877 6474  | Valtarintie 2 Ii
www.studiovoihyvin.fi

LAHJAKORTTI 
HIERONTAAN.

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Ajanvaraus: 
vello.fi/hierojarailileinonentmi

Akuutti-aika kyselyt: 
0440 968 594 (tekstiviestillä) 

Koulutettu hieroja, 
Raili Leinonen tmi

Rahkolantie 3, 91100 Ii

Jukolan viesti on suurin suo-
malainen urheilutapahtuma 
ja maailman suurin suunnis-
tusviesti. Tänä vuonna ki-
sattiin 73. Jukolan viesti ja 
44. Venlojen viesti Mynämä-
essä. Iiläinen suunnistusseu-
ra Iisu oli kisassa mukana 
kahdella joukkueella Ven-

Jukolan taikaa Mynämäessä

Seurateltalla valmistaudutaan kisaan ja vaihdetaan kuulumisia.

loissa ja yhdessä Jukolassa. 
Iisulla on vuosikymmenten 
saatossa ollut menestystä 
etenkin Jukolassa, jossa seu-
ra oli vuonna 1980 toinen ja 
samalla paras suomalainen 
joukkue. Vuonna 1988 seura 
järjesti tapahtuman yhdessä 
Pudasjärven Urheilijoiden 

kanssa Iso-Syötteen maas-
toissa.

Tänä vuonna seuran 
joukkueet sijoittuivat Ven-
loissa sijoille 781 ja 1200

1. Kati Sergejeff, Anni 
Loukusa, Maria Alaraasak-
ka, Iina Loukusa (Sijoitus 
781)

2. Mira Paaso, Marika 
Loukusa, Riitta-Liisa Ala-
raasakka, Anni Loukusa (Si-
joitus 1200)

Jukolan viestissä sijoitus 
oli 996, joukkueella Kimmo 
Keltamäki, Kimmo Kak-
ko, Markku Loukusa, Jou-
ko Paaso, Antti Välikangas, 

Mika Heikkinen, Markku 
Loukusa.

– Viime tipassa tuli joi-
takin poisjäämisiä louk-
kaantumisten vuoksi, joten 
juoksujärjestyksiä jouduttiin 
vaihtamaan ja osa joutui niin 
sanotusti tuplaamaan. Juko-
lan viestin toisen osuuden 

viestinviejän pohje louk-
kaantui heti osuuden alussa, 
mutta varovasti kävelemällä 
pääsi osuuden läpi, seuran 
puheenjohtaja Markku Lou-
kusa kertoo.

MTR
KUVAT Markku Loukusa

Jukolan viestin lähtö on näyttävä, otsalamppujen valaistessa pi-
menevää iltaa.

Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä p. 045 110 9012!

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi
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Kuivaniemen kesämarkki-
nat järjestetään lauantaina 
16.7. tutulla ja hyväksi koe-
tulla paikalla Kuivaniemen 
urheilukentällä, nelostien 
varressa, Oulun ja Tornion 
puolivälissä.

Markkinoilla on luvas-
sa monipuolista ohjelmaa: 
Peetu-Pellen esitys kello 13, 
pomppulinna, musiikki-
esityksiä ja monen kävijän 
mielestä markkinoiden ko-
hokohta: markkinabingo! 
Tarkempi markkinaohjelma 
julkaistaan lähempänä ta-
pahtumaa.

Kylällä on kaivattu mark-
kinoita jo kahden vuoden 
ajan, joten uudesta järjestä-
jäkokoonpanosta on oltu hy-
vin kiitollisia. Vetovastuun 
otti Kuivaniemen Nuoriso-
seura, jonka apuna on useita 
paikallisia toimijoita ja mo-
nia uusia käsipareja.

Lahjoituksena on saatu 
pieniä rahasummia sekä esi-

Kuivaniemen kesämarkkinat järjestyvät yhteistyöllä

merkiksi lautatavaraa, jota 
tarvitaan markkina-alueen 
rakentamiseen, kertoo nuo-
risoseuran puheenjohtaja 
Raimo Ikonen.

- Kyllä sellainen positii-
vinen markkinahenki on 
vallannut kyläläiset. Tal-
koolaisia on ilmoittautu-
nut mukaan, mutta lisäkäsiä 
tarvitaan aina, esimerkiksi 
markkina-alueen siisteydes-
tä huolehtimiseen ja muihin 
käytännön asioihin. Kaikki-
aan tarvitaan noin 70 talkoo-
laista.

Ikonen kertoo, että tapah-
tumaan odotetaan jälleen tu-
hansia kävijöitä. Tällä kertaa 
tapahtuma järjestetään yksi-
päiväisenä, hieman eri kon-
septilla.

Kuivaniemen pitäjämark-
kinat oli yksi alueen vetovoi-
maisimmista tapahtumista, 
jonka järjestämisestä vas-
tasi pitkään Kuivaniemen 
Yrittäjät ry yhdessä Iin kun-

nan kanssa. Pitäjämarkkinoi-
ta järjestettiin yhtäjaksoisesti 
kaikkiaan 34 kertaa, vuoteen 
2019 saakka. Koronan vuok-
si tapahtuma jäi tauolle. Iin 
kunnan säästötoimenpitei-
den vuoksi markkinoiden 
vetovastuuta ja konseptia on 
sittemmin muutettu.

- Edelleen yrittäjäyhdistys 
ja Ii-instituutti ovat mukana 
tapahtuman hengessä ja heil-
tä on saatu viisaita neuvoja 
sekä tavaroita lainaksi. Esi-
merkiksi telttoja, aitoja ja ra-
diopuhelimia.

Tapahtuman kuluja kate-
taan arpamyynnillä, myyn-

Kuivaniemen Kesämarkkinoille lapsia viihdyttämään saadaan 
Peetu-Pelle!

Positiivinen markkinahenki on vallannut kyläläiset Kuivaniemellä: talkoolaisia Kuivaniemen nuorisoseuran talolla suunnittelemassa 
Kuivaniemen markkinoita 16.6.

tipaikkojen maksuilla ja 
Leader-rahoituksella. Esi-
merkiksi ennen juhannusta 
Kuivaniemen Nuorisoseuran 
järjestämässä supersunnun-
taissa myytiin Putaan Pullan 
lahjoittamia leipiä kyläläi-
sille ja ohikulkijoille, jonka 
avulla nuorisoseura kerä-
si varoja Leader-rahoituksen 
omavastuuosuuden kattami-
seen.

Jenny Kärki

Kesäkuun puolivälissä oli 
iiläisen perhepäivähoito-
kodin pihalla suuren juh-
lan ja taikuuden tuntua. 
Perhepäivähoidon lasten 
aloitteesta pihalla järjestet-
tiin sirkustapahtuma, jossa 
esiintyivät käärmeenlumoo-
ja, prinsessaballerinat, voi-
mistelija, vauva-akrobaatti, 
keppihevosratsukot, peh-
moeläintenkouluttajat, voi-
matyttö, lalutrio, taikuri 
sekä leijonankouluttaja (lei-
jonan virkaa toimitti oikea 
perhoskoira). 

– Meille sattui tosi hyvä 
ilma; aurinkoinen ja läm-
min sää. Lapsilla on riittä-
nyt keskustelua ja muistelua 
sirkuksesta jälkeenkin päin, 
Minna Karvonen kertoo.

Idea sai alkunsa lapsilta 
itseltään jo muutama viikko 
sitten, kun sirkus Finlandian 
autot ilmestyivät Iin katu-

Perhepäivähoidolla sirkustapahtuma
kuvaan vähän ennen heidän 
esitystään. 

– Meillä tulikin tästä vä-
hän pidempi projekti eli 
suunnittelimme ja harjoitte-
limme esityksiä rauhassa ja 
valmistimme lasten kanssa 
oheistarpeita, muun muassa 
koristeita ja lippuja. Etsim-
me ja kokosimme rekvisiit-
taa sekä esiintymisvaatteita. 
Meitä oli kaksi perhepäi-
vähoitoryhmää valmiste-
lemassa ja kolmas ryhmä 
kutsuttiin yleisöksi. Tarjol-
la oli popcorneja niin kuin 
sirkuksessa kuuluukin, sekä 
mehua ja keksejä. Yleisö sai 
osallistua saippuakuplien 
puhalteluun.

Iissä perhepäivähoito 
on osa kunnallista varhais-
kasvatusta pienessä neljän 
lapsen ryhmässä kodinomai-
sessa ympäristössä hoitajan 
omassa kodissa. Koko hoi-

topäivän ajan lapsella säi-
lyy sama tuttu hoitaja, mikä 
takaa lapselle turvallisuu-
den ja pysyvyyden tunteen. 
Pieni ryhmä mahdollistaa 
paitsi lapsen yksilöllisen 
huomioimisen hoitopäivän 
aikana, myös tarvittaessa 
joustavan toiminnan toteut-
tamisen lapsiryhmän kiin-
nostuksen kohteet, tarpeet ja 
tilanteet huomioiden.

Mahdollisuuksien mu-
kaan perhepäivähoitoryh-
mät tapaavat ja järjestävät 
yhteisiä leikkituokioita tois-
tensa leikkipihoilla, joten 
usein lapsille muodostuu 
hyviä kaverisuhteita myös 
muiden ryhmien lapsiin. 
MTR

Esityksen alkamista odotet-
tiin jännittyneinä. (Kuva Minna 
Karvonen)

Vuoden 2018 markkinoilla Dannyn, Katja Lukinin ja Express -yh-
tyeen esiintyessä oli yleisöä tuhatmäärin.
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KESÄ TULI KARHULLEKIN. KUVA: JORMA TERENTJEFF

Zacharias (Sakari) Topelius kirjoitti ”Maamme”-kirjas-
saan vuonna 1875: ”Tiedonhaluisena ja hyväpäisenä sa-
volainen on sivistyneimpiä maakansassa.” 
 Reino Rasilaisen ja Soili Jääskeläisen toimittama ”Ko-
miat, reirut ja lupsakkaat” (Valitut Palat / CII Suomi Oy 
2015) esittelee maakuntiamme huumorin keinoin.  Savo-
laisten motto on: ”En oo puolesta enkä vastaan, mieluum-
minnii päenvaston”. 

”Komiat, reirut ja lupsakkaat”-kirjan mukaan savolaisten mie-
lestä yksisanainen – tai peräti yksitavuinen – vastaus on kerta 
kaikkiaan töykeää käytöstä. Savolainen on loppujen lopuksi 
varsin varovainen, ja se, mikä muissa näyttää kieroilulta ja vet-
kuttelulta, onkin vain eräänlaista diplomatiaa. Sen sijaan, että 
sanoisi suoraan ja jyrkästi mielipiteensä, savolainen ilmaisee 
itseään kautta rantain. 
 Erityisen vaikeaa savolaisen on sanoa ”ei”. Mahdollista kon-
fliktia pyritään välttämään loppuun asti: ”suattaapi olla, vuan 
saattaapi olla olemattaki”.    
 Silloinkin kun savolainen pyytää jotain (vaikkapa palautta-
maan lainaamansa kirjan) – omasta mielestään selvin sanoin– 
lopputulos ei kuulosta kovin jyrkältä: ”Älä mittää paineita ota, 
eikä tuolla niin mikkää hirmukiirekkää ole, mutta olis kyllä mu-
kava jos voisit pallauttaa sen kirjan iha vaikka kohtapuolin.”  
    
    * * *
Savolaisakka meni valokuvaajalle. 
Valokuvaaja: – Otetaanko rintakuva?
– Saeshan tuo piäkii olla mukana, tuumasi akka.

    * * *                                                  
Kuopion Suojeluskunnan Laulajat oli Harjulassa, kaupun-
gin kunnalliskodissa tavanmukaisella joulutervehdyksellä. Oli 
laulettu ja sitten hajaannuttu mikä minnekin. Halos-Emppu 
meni mummon luo ja kysäisi:
– No mittees mummo laolusta sannoo? 
– Siinähän tuo mänj muuv vaevan ohella.

    * * *  
Jahvetti oli ollut monta kuukautta tupakkalakossa, mutta sit-
ten aloitti kuitenkin taas tupruttelemisen. Kun muut kyselivät, 
miksi Jahvetti oli jälleen aloittanut polttamisen, tämä vastasi: 
– En tuota kehanna ennee tuttuva miestä kiusata.

    * * *  
Keski-ikäinen nainen katseli itseään peilistä ja huokaili mie-
helleen: 
– Voe miten minnäe oon vanhentunu. On tullu ryppyjä, jenk-
kakahvoja ja tukkakii on harmoo. Tokko sinäkää ennee niät 
minussa kehumisen arvosta)
– Aenakii sinulla on kohtalasen hyvä näkö.

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

”Stop”-merkki savoksi: 
”Pyssäätä”!

Ensimmäistä luonnonlai-
dunpäivää vietettiin Suo-
messa 18.6. Hiastinhaaran 
luontopolun läheisyydessä 
päivää juhlistettiin Navet-
tarannassa muun muassa 
kahvitarjoilun, luomukarit-
samakkaroiden, opastettu-
jen luontopolkukierrosten ja 
hauskanpidon merkeis-
sä. Uutena liikuntamuoto-
na esiteltiin Rimagolf, jossa 
kisailtiin Pohjois-Iin mesta-
ruudesta.

Teemapäivänä juhlittiin 
luonnonlaitumia ja niiden 
hoitajia – laiduntavia eläi-
miä. 

Lehmät, lampaat, he-
voset ja muut laiduntajat 
ylläpitävät uhanalaisten pe-
rinnebiotooppien eli keto-
jen, niittyjen, hakamaiden ja 
metsälaitumien monimuo-
toisuutta ja torjuvat luonto-
katoa. 

Perinnebiotoopit ovat 
perinteisen karjatalouden 

Luonnonlaidunpäivä Navettarannassa
Luonnonlaidunpäivänä Navettarannassa riitti vipinää. 

Rimagolf on hauska ja vaativa laji. Pohjois-Iin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen mak-
karamestarina. 

muovaamia runsaslajisia 
elinympäristöjä. Ne tarjoa-
vat kodin muun muassa mo-
nille eri kasvi-, perhos-, ja 
kuoriaislajeille. Perinteisen 
laidunnuksen vähennyttyä 
näitä elinympäristöjä uhkaa 
umpeenkasvu. 60-luvulta 
nykypäivään tultaessa pe-
rinnebiotoopeista on hävin-
nyt jo yli 90 prosenttia. 

Laiduntavat eläimet 
huolehtivat jäljellä olevis-
ta perinnebiotoopeista. Ne 
turvaavat monien lajien 
elinmahdollisuudet ja yl-
läpitävät tärkeitä perinne-
maisemia. Hiastinhaarassa 
tärkeää tehtävää hoitavat 
Korpiniityn Lammastilan 
lampaat. 

MTR 
KUVAT Jukka Jassi

Patakarin rantalaidun.

Hiastinhaaran lampaat.
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Lähtö Iin Järjestötalolta klo 8.00 .
Omakustanteinen lounas nautitaan  Saijan Lomakartanolla n. klo 11. 

Teatteriesitys alkaa klo 14. 
Matkalla on arvontaa , joten mukaan pientä arvottavaa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
p. 040 822 9274/Kaarina

1969 IIN ELÄKELÄISET RY

TEATTERIMATKA 
16.7. Taivalkoskelle Pölkky-Teatteriin 

katsomaan esitystä Elämää ja Erotiikkaa

Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.6.2022 § 169 
asettaa asemakaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtä-
ville. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on muun muas-
sa osoittaa nykyinen maantie (Sorosentie) kaduksi ja tutkia 
mahdollisuutta täydennysrakentamiseen. Asemakaavalla 
suunnitellaan myös alueen virkistyskäytön sekä kävelyn ja 
pyöräilyn ratkaisut. Suunnittelualuetta ympäröivillä alueilla on 
voimassa olevat tai parhaillaan laadittavana olevat asema-
kaavat, joten tavoitteena on myös saada koko alue asema-
kaavoitetuksi.    
 Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoi-
tuksissa 24.6.–22.8.2022 välisen ajan. Kuulutusaikana 
asemakaavan valmisteluaineisto on sähköisesti luettavissa 
kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/
nahtavilla-olevat-kaavat. Aineistoa on mahdollista käydä 
sähköisesti lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan 
asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.
 Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää val-
misteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyyde-
tään toimittamaan 22.8.2022 mennessä sähköisesti osoittee-
seen kirjaamo@ii.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 
24, 91101 Ii.
 Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavapro-
sessin ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Lisätiedot:  
Iin kunta 
vt. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen  
elina.nissinen@ii.fi, p. 050 408 3811 

Iissä 6.6.2022
Kunnanhallitus

KUULUTUS
Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus 
Timpurintien alueella, valmisteluvaiheen nähtävilläolo

40 
VUOTTA.

FURKA

www.furka.fi

Hammaslääkäri
Elias Sundqvist

Hammaslääkäri
Olli Iivanainen

Iin Yrityksen kesän ensim-
mäiset lasten yleisurheilu-
kisat pidettiin kehnon sään 
takia sisätiloissa Iisi aree-
nassa.  Vaikka paikan muu-
toksesta saatiin ilmoitettua 
vasta samana päivänä, ker-
tyi Iisi areenan juoksusuo-
ralle hyvä joukko iloisia 
kisaajia ja huoltojoukkoa. 

Valitettavasti juoksusuo-
ran pituushyppymontusta 
on kummallinen pattitilan-
ne. Monttu on ollut käyttö-
kiellossa monta kuukautta 
sen kansilaattojen nostolait-
teen takia. Tiettävästi lait-
teelta puuttuu sertifiointi, 
mistä huolimatta urakoitsi-
ja on sen tarjonnut ja kunta 
ottanut vastaan. Nyt jappas-
taan, kenen velvollisuus on 
hoitaa asia kuntoon.

Kesän ensimmäiset yleisurheilukisat pidettiin sisällä
Tässä tilanteessa hypät-

tiin vauhditonta pituutta eli 
tasakäpälää. Hyvin toimi se-
kin ja onnistuneita loikkia 
nähtiin kaikilta.

Juoksu ja vauhditon pituus 
T5 40 m + vauhditon pituus: 
Elsa Pakanen 10,90 + 105, 
Venja Murtoniemi 11,10 + 94, 
Kiira Leppänen 10,42+ 124, 
Viola Leppänen 13,52 + 90.

P5 40 m: Luka Klaavun-
iemi 8,28 + 165, Kimi Kiuttu 
juoksu 14,05.

T6 40 m: Onna Murtonie-
mi 9,28 + 123

P6 40 m: Eeli Mustonen 
8,99 + 164, Erik Sandström 
8,64 + 156

T7 40 m: Saaga Moilanen 
8,77 + 133, Enni Ojanen 8,67 
+ 154, Milja Rissanen 8,65 + 

143, Lumi-Sofia Lassila 8,77 
+ 165, Lilja Isopahkala 8,96 
+ 144

T9 40 m: Iisa Klaavuniemi 
7,65 + 175

P9 40 m: Kalle-Matias 
Repo 7,15 + 172, Juuso Pa-
kanen 7,96 + 171, Kaarlo 
Moilanen, 7,46 + 172, Lau-
ri Vakkuri 8,88 + 160, Asse-
ri Kantola 8,38 + 162

T11 60 m: Elma Klaavun-
iemi 10,83 + 182, Anna Harju-
la 11,22 + 175, Emma Harjula 
13.02 + 130, Netta Murtonie-
mi 11,83 + 164, Oona Pesä-
maa 10,79 + 181

P11 60 m: Hugo Perttu-
la 11,69 + 180, Aatu Ojanen 
11,10 + 173, Aapo Ojanen 
10,87 + 175

T13 60 m: Sofia Perttula 
11,03 + 195.

BINGOBINGO

1313
111133 99

44

Su 3.7. klo 18.00Su 3.7. klo 18.00  
2 x 100 € | 500 € mp 
500 € pr50 | 5x50 € Tervetuloa!  

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

KUIVANIEMEN SEURALLA
KUIVANIEMEN SEURALLA

2323
151522 88
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Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

KUIVANIEMEN SEURALLA
KUIVANIEMEN SEURALLA
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Etelä- ja Pohjois-Iin jakokun-
tien aloitteesta Iin Kalamie-
het ry järjesti sunnuntaina 
12.6. haukiuistelukilpailut 
Iijokisuulla. Kilpailun suu-
rimman saalin sai venekun-
ta Viinamäki Jari ja Joni, 
saalis painoi 40,2 kg. Kilpai-
lun suurimman hauen 6,6 
kg saalistivat Riepula Jukka 
ja Veijola Miro. 

– Etelä- ja Pohjois-Iin ja-
kokunnat suhtautuvat hau-
kien uisteluun ja kilpailuun 
erittäin myönteisesti osal-
listuen myös kisan edistä-
miseen ja muutenkin hauen 
kalastuksen edistämiseen. 
Syynä on haukikannan voi-
makas kasvu sekä hauki-
en saalistus arvokaloja ja 
nahkiaisia kohtaan, kertoo 
Etelä-Iin jakokunnan pu-
heenjohtaja Risto Tolonen. 

Jotkut hauki-intoilijat, 
jopa tutkijat esittävät, että 
isot hauet pitäisi päästää 
takaisin vesiin.  Ovat kuu-
lemma parhaimpia suvun 
jatkajia. Tälle ei riitä ym-
märrystä. Haukipedoillakin 
on varmasti ikä, jonka jäl-
keen lisääntyminen ei on-
nistu. Iso peto syö paljon ei 
kasva tai kasvaa hyvin hi-
taasti. Nuorten haukien kas-
vu on taas hämmästyttävän 
nopeaa ja tehokasta, lisään-
tyminen parhaassa iässä on-
nistuu.  

Haukiuistelu jokisuulla

Kansallispelimme pesä-
pallon virallinen kilpailu-
toiminta käynnistyi 1922, 
joten nyt vietetään lajin juh-
lavuotta. Pesäpallo juurtui 
varhain myös Iihin ja me-
nestystä saavutettiin eri sar-
jatasoilla. 

Yksi lajin valtakunnalli-
sista kehittäjistä ja huippu-
pelaajista oli Iin Illinsaaressa 
syntynyt Olli Veijola (1906-
1957), joka saavutti mm. 
viisi SM-kultaa 1920-luvul-
la (Lahden Suojeluskunta, 
Lahden Mailaveikot). Hä-
nen kerrotaan olleen aikansa 
johtava taktikko ja Suomen 
paras lukkari. Hän koulut-
ti niin tuomareita kuin pe-
laajiakin ja kävi pitämässä 
koulutusta myös Iin suoje-
luskunnassa.  Mainittakoon, 
että hän oli myös vahva 
suunnistuksen uranuurtaja 
maassamme.

– Iso peto erikoistuu syö-
mään helpolla ja vaivatto-
masti. Arvovesissä hauilla 
voi olla lukuisia taimenia, 
lohia, siikoja mahassaan. 
Hyvä esimerkki hauen saa-
listuksesta oli pari viikkoa 
sitten. Haminan rannasta 5,3 
kilon haukirötkyn maha oli 
aivan pullollaan kutunahki-
aisia, kaikkiaan 20 kpl. Jat-
kossa tämä hauki ei enää 
syö takuulla enää nahkisia 
eikä arvokaloja. Hauki pää-
tyi herkullisiksi haukipul-
liksi, lähiruuaksi. Näin tulisi 

jokaisen vastuullisen kalas-
tajan toimia, Risto jatkaa.  

Kilpailukeskuksena toi-
mi Pukkinokan veneen-
laskupaikka. Kilpailuun 
osallistui 20 venekuntaa, 
jotka saivat 160 kpl haukia, 
yhteispaino oli 220 kg. Hau-
et menivät jalostettavaksi 
eteenpäin, Kalaliike Kuha 
toi aamulla 1000 litraa jäähi-
lettä ja kalastajat saivat ottaa 
siitä veneeseen mukaan. Kil-
pailun jälkeen hauet haettiin 
ja menivät hyötykäyttöön. 

Saalismäärä oli hyvä, 

mutta rannassa kalastajat 
tuumivat, jotta jos kilpailu 
olisi ollut viikkoa kahta ai-
emmin, niin saalismäärät 
olisivat olleet vielä suurem-
mat. Uistelukilpailu järjes-
tetään myös ensi vuonna, 
yritetään valita sopiva kisa-
viikonloppu, että saadaan 
vielä enemmän haukia pyy-
dettyä pois. 

Ensi keväänä kaikki in-
nokkaat kilpailuihin ja sa-
malla hoitamaan Iijoen 
kalastoa. Nyt on loppuke-
sä aikaa harjoitella. Muis-

tetaan, hauet ylös, tehdään 
niistä  herkullista, terveel-
listä ja ympäristöystävällis-
tä lähiruokaa.  

Vesa Rahikkala 

Tulokset:
1.Viinamäki Jari ja Joni 

40 200 g, 2. Peltoniemi Jan-
ne ja Vilenius Arto 37 440 
g, 3. Riepula Jukka ja Veijo-
la Miro 19 140 g, 4. Rahikka-
la Vesa ja Juurikka Elisa 18 
700 g, 5. Sipola Jani ja Laani-
la 13 440 g, 6. Tiiro Joonas ja 

Samuli 11 680 g, 7. Kaikko-
nen Taisto ja Teuvo 11 300 g, 
8. Riepula Juha-Matti ja Kari 
9 960 g, 9. Moilanen Marko 
ja Tuomas 9 869 g, 10. Södö 
Janne 8 680 g, 11. Jussila 
Leo 7 840 g, 12. Perälä Ant-
ti ja Marttinen Aleksi 7 400 
g, 13. Ylitalo Petri ja Heikin-
matti Timo 6 360 g, 14. Kois-
tinen Erkki, Harjula Sanna 
ja Anna 4 800 g, 15. Tolonen 
Jarno ja Ontero Esa 3 820 g, 
16. Kurttila Mika ja Kakko 
Mika 3 560 g, 17. Liedes Jou-
ni ja Kukkula Petteri 3 460 g.

Kisan voittajakolmikkojoukku-
eet.

Iiläisiä pesäpallomestareita
Antti Elomaa (1929-2015) 

toimi lyhyen aikaa 1960-lu-
vun alussa Iin yhteiskou-
lun voimistelun ja liikunnan 
opettajana. Hänet voidaan 
katsoa iiläistaustaiseksi, sil-
lä hänen äitinsä Hanna Viik 
oli Etelä-Iin Kauppilan talon 
tytär.  Elomaan legendaari-
suutta on luonnehdittu seu-
raavasti:

Historialliset kahdeksan 
Suomen mestaruutta Kiris-
sä ja Lahdessa, yhdeksän 
Itä–Länsi-edustusta, valin-
ta vuoden pesäpalloilijaksi 
vuonna 1958 ja päälle vie-
lä viisi ikämiesmestaruut-
ta. Tällaisiin saavutuksiin 
ei ole yltänyt kuin pesäpal-
lolegenda Antti Elomaa. (Jy-
väskylän Kirin nettiteksti 
”legendat”).

Antti Elomaan merki-
tys Iin pesäpallon tason 
nostossa on ollut ilmeinen. 

Hän pelasi Iin Urheilijoiden 
joukkuessa sekä opetti ja 
valmensi tuolloin teini-ikäi-
siä poikia, joista sittemmin 
muodostui mestaruussarja-
joukkueen runko.

Iin Urheilijoiden huippu-
kausi osui vuoteen 1980, jol-
loin se pelasi yhden kesän 
mestaruussarjassa – kaikki-
en aikojen pohjoisimpana 
joukkueena. Jo tuota ennen 
iiläistaustaiset pelaajat oli-
vat menestyneet lajin kor-
keimmalla sarjatasolla eri 
paikkakunnilla.  Eräänlai-
nen huippu saavutettiin 
1974, kun mestaruussarjassa 
pelasivat Oulun Lippo ja Ul-
vilan Pesä-Veikot. Joukkuei-
den kohdatessa kentällä oli 
kuusi iiläistä pelaajaa, kol-
me kummassakin joukku-
eessa (Lipossa Pentti Hand, 
Risto Isopahkala, Hannu 
Räinä ja Ulvilassa Hannu 

Kurttila, Timo Kurttila, Eero 
Tolonen).

Pesäpalloliitto tilastoi 
kattavasti pelaajien pesis-
pörssipisteitä, joita kertyy 
lyödyistä ja tuoduista juok-
suista.  Pörssi antaa näin 
hyvän vertailupohjan koko 
peliurasta.  Samalla on 
muistettava, että pörssi ei 
lainkaan kuvasta ulkopeli-
suorituksia, joten erinomai-
nenkin ulkopelaaja on 
voinut jäädä vähille pisteil-
le.

Taulukkoon on koot-
tu aikuisten korkeimmalla 
sarjatasolla pelanneet ii-
läistaustaiset pelaajat pis-
teineen. Jos joku on meiltä 
unohtunut, pyydämme täy-
dentämään!

Miehet pesispörssi: 
Hand Pentti (2xSM 1971-
1972) 838, Isopahkala Ris-

to 120, Järvenpää Risto 51, 
Koskela Matti, Kurkela Ja-
li-Matti 88, Kurttila Han-
nu 418, Kurttila Timo 149, 
Laurila Seppo 15, Paakka-
ri Pekka 36, Pernu Jukka 2, 
Pietikinen Jukka 51, Piri Ta-
pani 253, Päkkilä Jussi, Raja-
la Jari (SM-1994) 297, Riekki 
Rauno 80, Räinä Hannu 84, 
Tolonen Eero 258, Tolonen 
Olli 41. 

Naiset 
Tolonen Jenni 1130 (4xSM 
2007-2010, vuoden tulo-
kas 2001, etenijäkuningatar 
2008).

Miehissä eniten pisteitä 
keräsi Iin Alarannan poika, 
kovalyöntinen Pentti Hand 
(s. 1947), joka pelasi mesta-
ruussarjatasolla seitsemän 
kautta 1970-1982 Oulun Li-
pon riveissä ja saavutti kaksi 
suomenmestaruutta 1971-
1972.

Erityisesti on mainittava 
Eero Tolonen (s. 1948), joka 
Ulvilan lukkarina saavut-
ti SM-hopeaa sekä vuoden 
avainpelaajan tittelin 1973.

Naisissa on vain yksi ii-
läinen mestaruustason pe-
laaja, mutta hän onkin sitä 
kirkkaampi pesistähti.

Tolosen pesäpalloper-
heen vesa Jenni Tolonen 
(s. 1979) pelasi superpesis-
tä Tyrnävällä, Ylihärmäs-
sä, Oulussa ja Jyväskylässä 
2001-2011. Hän oli superpe-
siksen vuoden tulokas 2001 
(Tyrnävän Tempaus) ja ete-
nijäkuningatar 2008 (Kirittä-
ret) ja saavutti urallaan neljä 
suomenmestaruutta Kirit-
tärissä 2007-2010. Nykyään 
Jenni osallistuu vahvasti 
Iin Urheilijoiden juniorival-
mennukseen.

Jouni Kaleva 
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