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Kohti uutta aikaa
50 -vuotisjuhlien järjestäminen on
ollut koronan vuoksi haasteellista,
että milloin ja voiko ylipäätään pitää, mutta onneksi tilanne oli nyt
se, että juhlat voitiin pitää.
Omasta suunnistustausta sen
verran, että olin jo pitkään miettinyt suunnistusta harrastuksena,
mutta lopulta lajin pariin ajauduin,
kun vein kaksi vanhinta tytärtäni
Annelin suunnistuskouluun vuon-

na 2010, ja sillä tiellä sitten ollaan.
Suunnistajana kuvailisin itseäni
kuntokilpailijaksi.
Iisu on tällä hetkellä tyypillinen pieni seura, jossa keski-ikä on
päässyt kipuamaan aika korkeaksi
ja nuoria kaivattaisiin kovasti toimintaan mukaan. Jos jollakulla on
tähän ongelmaan lääkkeitä, niin
ideat ovat tervetulleita. Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 60.

Iisun nykyiseen vuosirytmiin
kuuluu keskimäärin parit omat
kilpailut, joinakin talvina hiihtosuunnistuskilpailut, yksi- tai kaksipäiväiset, suunnistuskoulu, iltarasteja ja yösuunnistuksen järjestäminen. Iisu on ollut läpi historian
aktiivinen kilpailujen järjestäjä.
Yksi valtava ponnistus on ollut Jukolan viestin järjestäminen Isolla
-Syötteellä vuonna 1988 yhdessä
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.
Päätapahtumia vuoden mittaan
ovat Venlojen- ja Jukolan viesti
sekä rastiviikot, etenkin Kainuun
Rastiviikko. Parina viime vuonna
Venloissa on ollut kolme joukkuetta ja Jusseissa yksi.
SM -kilpailuihin on joitain osanottoja vuosittain. Lähialueiden
kansallisiin kilpailuihin on osallistuttu aktiivisesti ja jonkin verran
myös kauempana oleviin.
Seuran perustamisesta ja vuosista., jolloin Iisun isommat menestykset on saavutettu, kertoilevat
aiemmat puheenjohtajat ja muut
sen ajan aktiivit enemmän. Itselläni ei tuolta ajalta ole henkilökohtaista kokemusta.
Tuli mieleen, että Iisulla ja minulla on sellainen yhteneväisyys
että olemme syntyneet samana
vuonna, joten yhtä nuoria ollaan
Iisun kanssa.
Lainaus suunnistus.fi -sivustolta kiteyttää suunnistuksen olemusta erinomaisesti:
”Suunnistus on kunnon ja järjen tasapainoiseen käyttöön perustuva seikkailu luonnossa, joka
tarjoaa harrastajalleen haasteita ja elämyksiä kaikkina vuodenaikoina. Suunnistus sopii kaiken
ikäisille, sukupuoleen tai kuntoon katsomatta. Suunnistuksessa
fyysiset ominaisuudet eivät yksin ratkaise: eteneminen maastossa kohteesta toiseen tarjoaa upeita
elämyksiä myös hitaammin liikkuville.”

Markku Loukusa
Iisun puheenjohtaja

Markku Loukusa

Kansalaistaito kunniaan
Iisun ottaessa 50 vuotta sitten ensiaskeliaan, kukaan ei liene arvannut, minkälaisia muutoksia
aika tuo muutamassa vuosikymmenessä elämäämme. Nykyään
sähköisten laitteiden, erityisesti
puhelimien ja tietokoneiden käyttö, vie suomalaisella keskimäärin
jopa kahdeksan tuntia aikaa vuorokaudesta. Tietotekniikka tuokin
monenlaista apua.
Googlaamalla selviää vastaukset kysymyksiin, pankkiasiat hoituvat kätevästi kotisohvalta,
uutiset löytyy uunituoreena näytöltä paikasta riippumatta, puhelin
neuvoo meidät oikeaan osoitteeseen. Kannettava laite on hyvä tuki
myös maastossa liikuttaessa. Lienee ani harvalla enää paperikarttoja autossaan, käytössä olevia

pankkikirjoja ei löydy piirongin
laatikosta.
Kun aika muuttuu, meidänkin on muututtava. Mietin voisiko
lapsia ja nuoria johdattaa hienon
suunnistusharrastuksen
pariin
esim. geokätköilysta tutulla “kännykkäsuunnistuksella”? Ensin liikunnan ja rastien löytämisen ilo,
myöhemmin oikeat suunnistuksen taidot ja vaikeusasteen nostaminen.
Suunnistus sinällään on aina
moderni, tarpeellinen kansalaistaito, jota voi harrastaa turvallisesti
myös poikkeusoloissa.
Suomalaisten luontosuhde on
kokenut korona aikana renessanssin. Luonnonpuistot ja merkityt
vaellusreitit pullistelevat väkeä.
Suunnistuksen harrastajat ja tai-

don omaavat ovat olleet etuoikeutettuja näinä aikoina luontoon
suunnatessaan.
Iisu ry. on tehnyt vuosikymmeniä hienoa työtä iiläisen liikuntakulttuurin edistämiseksi omalla
sarallaan. Toiminnassa ja lähtöviivalla nähdään alusta asti mukana
olleita tervaskantoja, mutta myös
uusia sukupolvia.
Iin kunnan puolesta toivotan
iloa ja menestystä hienon harrastuksen parissa myös tulevaisuudessa!

Ilkka Pakonen
Iin kunnanhallituksen
puheenjohtaja

Seurakunnan
tervehdys!

Tapani Ruotsalainen

Välineitä vaellukselle
Vaellus läpi tuntemattoman maaston on yksi keskeinen teema, jota
Raamattu ja kristillinen opetus käsittelee. Itse asia koko ihmisen elämän ajatellaan olevan vaeltamista.
Kulkeminen varsinkin oudossa maastossa vaatii rohkeutta ja
luottamusta. Pitää olla myös apuvälineitä, jotka ohjaavat oikeaan
suuntaan. Tulee olla myös taito
tulkita ohjeita ja merkkejä oikean.
Silloin pääsee perille. Lisäksi tarvitaan sitkeyttä ja voimaa kulkea
eteenpäin.
Eikö suunnistuskin ole vaeltamista? Minivaellus, jossa pyritään
päämäärään eri etappien kaut-

Iin kunnan
tervehdys!

ta - niin kuin elämässäkin. Kovin vaikeaa, jopa mahdotonta on
päästä päämäärään, jos ei ole karttaa ja kompassia - ja myös taitoa
niitä käyttää. Helposti matka jää
kesken, jos ei ole lisäksi voimaa ja
sitkeyttä.
Samalla tavalla kristillinen vaellus tarvitsee apuvälineet - Raamatun ja kristillinen opetuksen ja
kuuliaisen omatunnon, jotta voisimme saavuttaa päämäärän.
Näillä sanoilla toivotan onnea
juhlivalle yhdistykselle.

				
Tapani Ruotsalainen
Iin kirkkoherra

nro 1
IISU RY 50 V LEHTI MAALISKUU 2022
24.1.2019

3
Iisun puheenjohtajat
Mauno Hautala 1971-1974
Risto Liedes 1975
Matti Haatainen 1976-1977
Mauno Hautala 1971
Anneli Vilppola 1982-1983
Tuomo Paaso 1984-1988
Tuulikki Hapuoja1989
Heikki Markki 1990-1991
Kyösti Jäppinen 1992-1993
Kimmo Kakko 1994-1996
Matti Paaso 1997
Toivo Veijola 1998-2002
Seppo Keltamäki 2003-2009
Matti Haatainen 2010
Sakari Liedes 2011-2012
Markku Loukusa 2013-

50-vuotisella taipaleella Iisua ovat ehtineet luotsata monet puheenjohtajat. Kuvassa (vasemmalta) Toivo Veijola, Mauno Hautala, Anneli Vilppola, Risto Liedes,
Matti Haatainen, Tuulikki Hapuoja, Kimmo Kakko, Matti Paaso, Seppo Keltamäki, Sakari Liedes sekä Markku Loukusa

Puheenjohtajat muistelevat
Joukko
Iisun
puheenjohtajista muistelee parhaimpia hetkiä ja
hassun hauskoja ja koskettavia
muistoja vuosien varrelta.

Omp-periaatteella liikkeelle
Matti Haatainen kuuluu niihin iiläisiin, jotka nostivat pöydälle ajatuksen itsenäisestä suunnistuksen
erikoisseura Iihin. 1971 vuoden lopulla siitä tuli totta.
Me puhuimme silloin
semmoisesta omp-tavoitteesta (olla
maan paras), Haatainen kuvaa seuralle valittuja tavoitteita.
Suunnistusopetus, harjoittelu,
järjestetyt kilpailut sekä tehdyt kilpailumatkat tuottivat tulosta. Iisu
alkoi myös näkyä julkisuudessa.
Olla maan paras toivoitteet
muuttuivat voitoiksi. Iisun suurimpiin voittoihin kuuluu ehdottomasti viestisuunnistuksen SM-voitot
miehet voittivat 2 kultaa ja niin naisetkin. Jukolan viestissä on kovasaavutus olla kymmenen parhaan
joukossa. 1980 Jukolan viestissä.
Iisu oli viestin toisella sijalla. Ja erityisesti lämmitti se, että toiseksi paras oli myös paras suomalaisseura.
Näkyvyys ja omp-tavoite oli
mielessä myös silloin, kun Iisu lähti järjestämään yhdessä pudasjärveläisten kanssa maailma suurinta
suunnistustapahtumaa Isosyöte-Jukolaa vuodelle 1988. Silloin näyttivät taitonsa ja osaamisensa seuran
talkoolaiset, rivijäsenet ja ammattiosaajat. Sekin onnistui.
Iisu osaa kisojen järjestämisen. Kotikulmilla Iissä järjestetyistä kisoista Haatainen nostaa kahdet
SM-suunnistukset sekä Suomen
Yrittäjät ry:n ensimmäiset SMsuunnistuskisat Merihelmen maastoissa.
Jos Matti Haatainen lähtisi nyt
rakentamaan Iisua seuraavalle 50
vuodelle, hän loisi ensimmäiseksi toimintaa lapsille ja nuorille.
Nykyaikana kilpailutoiminta voisi painottua ainakin alussa sprinttityyliseen kilpailemiseen. Heti
perään hän muistuttaa, että suunnistus on ennen kaikkea perhelaji,

joten sekin pitää huomioida.
Matti Haatainen on ohittanut
kahdeksankympin etapin, mutta liikunta edelleen hänen rakkain
harrastuksensa. Paras paikka liikunnalle on metsä yleensä ja suo
erityisesti.

Kasvuvauhdissa
Risto Liedes muistelee omaa puheenjohtajakauttaan kehittämisen
aikana. Seura oli aktiivinen ja talkoohenki eli vahvana.
Silloin koulutettiin nuorisoa. Se
oli tulevaisuustyötä tasaisessa kasvuvauhdissa.
Liedeksen puheenjohtaja-aikana Iisu voitti kaksi miesten pääsarjan Suomen mestaruutta ja Jukolan

viimeiseen saakka. Kisa ratkesi Iisun naisten voittoon vasta maalisuoralla.
Maalitapahtumien aikaan Anneli Vilppola vasta huomasi, että näköalapaikan ja maalin välissä oli
varsinainen esterata.
Minä loikin, harpoin ja
hyppelin pyöräteilineiden ja muiden esteiden yli niin lujaa, että se
huomattiin. Myöhemmin pääsivät
koiraleuat vitsailemaan, että iisulaiset voittivat hiihtosuunnistuksen SM-kultaa ja tekivät katsomon
puolella aitajuoksuennätyksen, Anneli Vilppola kertoo.
Voittona D21 hiihtosuunnistuviestin SM-voitto ei ole Iisun suurin. Sen ohi menee miesten Jukolan

”Suun
nist
kaikke us on ennen
a perh
elaji.”

päivän ja piirrettyäni lähes neliökilometrin alueelta karttapohjaan
kaikki alueen kiver, kalliot, jyrkänteet, korkeuserot ja suo pysähdyin
kahville. Istahdin kallion päällä olevalle kivelle. Tyytyväisenä katselin
ja ihailin erinomaista suunnistusmaastoa.
- Avasin pienen kermapullon…
Kerma oli kirnuuntunut päivän aikana repussa pyöreäksi voipalloksi. Naurahdin ääneen. Jänis säikähti
ja lähti ihan vierestä kallionkolosta
vauhdikkaaseen juoksuun. Suunnistus tarjoaa todella monipuolisesti upeita luontokokemuksia.

Vastuullinen talkoolainen
Tuulikki Hapuoja kiittää talkoo-

”Seisomme toimitsijan kanssa Isonsyötteen Jukolan tiedotusteltan
lähellä. Huomaamme toista metrisen pikkupojan tulla touhottavat
luoksemme. Poika pysähtyy eteemme ja osoittaa kädellään lähellä
olevaa puuta. Siellä roikkuu tuulen viskaama rastilippu.
Minä voisin hakea tuon alas, poika selvittää silmät loistaen.”
viestin kakkossija, jonka merkitystä
kasvatti se, että Iisu oli Jukolan paras suomalaisseura.

Aituri rasteilla
Makean voiton hetki ei unohdu.
Anneli Vilppolan puheenjohtajakaudella makeimman voiton hetki
osui Saloisissa järjestettyihin naisten hiihtosuunnistuksen SM-kisoihin vuonna 1983.
Iisun D21-joukkueessa hiihti
kova kolmikko Anne Soramäki (s.
Tiiro), Sari Maijala (s. Heikkinen)
Soili Tolonen (s. Turunen) voitti
sarjansa.
Väliaikatiedot kertoivat, että Iisun joukkueen ankkuri Soili Tolonen oli kärjessä, mutta varmuutta
johtopaikasta ei saatu varmuutta.
Seuran puheenjohtaja Anneli Vilppola oli hakeutunut paikkaan, josta näki mahdollisimman pitkälle.
Tätä kisaa piti kuitenkin jännittää

viestin kakkossija, joka oli myös paras suomalaisseuran sijoitus. D21naisten voitto oheistapahtumineen
on jäänyt ikimuistoisena mieleen.

Ikimuistoinen kahvihetki
- Suunnistus on tarjonnut hienoja hetkiä niin erilaisissa talkootapahtumissa, kisajärjestelyissä kuin
omassa suunnistustaipaleessa, sanoo Tuomo Paaso.
- Puheenjohtajakaudellani menestyivät erityisesti Iisun naiset,
jotka toivat SM-mitaleja. Olimme
seuraamassa myös Soilin osallistumista hiihtosuunnistuksen MM-kilpailuihin Ruotsissa.
- Järjestimme onnistuneesti PSM-kilpailut ja Jukolan viestin.
Yksi mieleenpainuvimmista hetkistä tauko, kun olin tekemässä PSMkilpailuja varten suunnistuskarttaa
Väli-Olhavan koulun maastoissa.
- Käveltyäni metsässä lauantai-

henkeä. Iisulaiset osallistuivat tarvittaviin tehtäviin hyvin. Myös
lapset olivat innokkaita. Erityisesti mieleen on jäänyt vastuullinen ja
talkoohenkinen nuori mies.
- Seisomme toimitsijan kanssa Isonsyötteen Jukolan tiedotusteltan lähellä. Huomaamme toista
metrisen pikkupojan tulla touhottavat luoksemme. Poika pysähtyy
eteemme ja osoittaa kädellään lähellä olevaa puuta. Siellä roikkuu
tuulen viskaama rastilippu. Minä
voisin hakea tuon alas, poika selvittää silmät loistaen.
- Annamme luvan ja asetumme
puun luokse varmistamaan, että
työ onnistuu turvallisesti. Ketterästi poika kiipeää puuhun ja pudottaa lipun alas. Varmistamme, että
hän pääsee turvallisesti alas. Sitten
kiinnitämme yhdessä lipun oikelle paikalleen. Kiitämme poikaa ja
annamme hänelle lipukkeen, jolla

hän saa muonateltasta jotain hyvää
palkkioksi urotyöstään.
- Poika kiittelee palkkiostaan ja
lähtee juosten kohti muonatelttaa
ja nautintoa. Myös me toimitsijan
kanssa olemme tyytyväisiä työsuorituksesta.

Paluu huipulle
Toivo ”Topi” Veijolan puheenjohtajakaudella 1998-2002 Iisun hohdokkaimmat elämykset saatiin
nuorten suunnistajien kisamenestyksestä.
Kymmenen mitalittoman vuoden jälkeen Iisun nuoret suunnistivat kahdeksan SM-mitalia, joista
puolet oli kultaisia.
Kolme Iisun nuorta pääsi Suunnistusliiton nuorten hiihtosuunnistuksen
valmennusryhmiin.
SM-pisteillä mitattuna (kaikki sarjat huomioiden) Iisu oli jälleen Pohjois-Suomen paras seura.

Nimikkokisat muistoksi
Seppo Keltamäen puheenjohtajakaudella Iisu järjesti kilpailuja
ja niistä kehkeytyi myös aiempaa
merkittävämpi
rahanhankintakeino. Keltamäen kuusivuotisella
kaudella tehtiin myös päätös anoa
Iisun järjestettäväksi hiihtosuunnistuksen SM sprinttikisa. Keltamäen
kausi jää aikakirjoihin mveteraanisuunnistajien voitokkaana aikana.
Kisa saatiinkin järjestettäväksi vuonna 2011, mutta itse en ollut enää silloin puheenjohtaja.
Seppo ”Kelteri” Keltamäki
sponsoroi vuosittain Iissä järjestettävää Kelterin viestiä. Kisan organisoi käytännössä Iisu ja Keltamäki
itse toimii usein kisa ratamestarina.
Viesti järjestetään aina toukokuun
viimeisenä viikonloppuna.
Tänä vuonna Kelterin viesti suunnistetaan 28.5. Kilpailu on
myös Pohjois-Pohjanmaan aluemestaruuskisa
Sunnuntaina 29.5. Iisu jatkaa
kisaviikonvaihdetta järjestämällä
kansallisen pitkän matkan suunnistuskisan. Molemmat kisataan Olhavan maastoissa.
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Jukolaa ja suviyön taikaa rakentamassa
Pohjoisen Suomen suvi on kauniisti sanottuna valoisa ja
taianomainen mutta se yllättää aina jollakin tavalla
Iisu oli voimiensa tunnossa
oleva seura, jossa oli tahtoa
ja tarmoa. Nyt sille tarjottiin isoa kakkua, tarjolla oli
se suurin ja erityislaatuisin
kaikista suunnistuskisoista
ja vieläpä Jukolan 40-vuotisjuhlakisa. Se anottaisiin nyt
ensimmäistä kertaa latteana
tunnetulle Pohjois-Pohjanmaalle. Idea ei ihastuttanut
kaikkia epäileviä tuomaita. Iiläiset ja pudasjärveläiset puuhamiehet eivät
pelänneet epäilijöitä, saati
haasteita, mutta ei niihin ylimielisestikään voinut suhtautua.
1988 Jukolan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajana
toiminut Iisun Toivo Veijola ja kartta- ja ratavaliokunnan johtaja Pekka Lampela
kiittävät Jukolan viestin ohjeita tukea. Jukolan omistajan Kaukametsäläiset ry:n
laatimia Jukolan rakentamisen lukujärjestys on laaja, ja
täsmällinen. Vuosien varrella on otettu oppia virheistä
ja ohjeet olivat hioutuneet.
Marssijärjestys oli selkeä ja
tiukka, mutta niin pitääkin
olla. Jo valmisteluvaiheessa kirjattiin tekeillä olevan
kisan haastekohdat ja paikalliset erikoiskohdat pöytäkirjoihin ja muistioihin
ja niihin etsittiin ratkaisukeinot ja varasuunnitelmat.
Mutta järjestävissä seuroissa

1980-luvun puolivälissää Iisu sai ehdotuksen, joka ei satu jokaisen suunnistusseuran kohdalle koskaan. Kyseessä oli jo silloin
maailman suurimmaksi viestisuunnistuskisaksi mainittu Jukolan
viesti. Ensimmäisenä Jukola-ajatus oli alkanut ensin kyteä suuren
urheiluseuran Pudasjärven Urheilijoiden suunnistusjaostossa. Sen
vaalijoihin kuului Iisun perustajajäsen Pekka Lampela, joka asui ja
vaikutti silloin Pudasjärvellä. Hän oli myös se, jonka ehdotuksesta
yhteistyökumppaniksi pyydettiin Iisua.
tiedettiin jo lähtökuopissa,
että Iso-Syöte asettaisi ihan
omat villit haasteensa.

Siitä tuli korpi-Jukola
Vielä kertaakaan Jukolaa
ei ollut järjestetty kaukana
asutuskeskuksista. Isosyöte ympäristöineen ei ollut
yhtä kuuluisa kuin nykyään. Jukolan veljekset olisivat omineet sen hyvinkin
Impivaarakseen. Ja niin sen
kelpuuttivat myös iiläiset
ja pudasjärveläiset. Tosin
mielessä kangasteli haaste
tiedottaa niin että tuntemattomuus kaikkoaisi. Kisan
kartta- ja ratavaliokunnan
vetäjän tehtävät osakseen
saanut Pekka Lampela hymähtelee epäilyille.
Järjestäjillä oli tiedossa,
että maasto olisi ihan erilais-

ta kuin muissa Jukoloissa
on ollut. Tämä kisa käytäisiin Suomen eteläisimmän
tunturin ja valtakunnan soisimman maakunnan maastoissa. Ja se olisi hyväkin
yllätysmomentti.
Jukolan
viestin 40-vuotisjuhlaa alettiin valmistella korpi-Jukolana. Edessä olisi neljän
vuoden talkoot ja erilainen
Impivaara. Virallisesti IsoSyötteen maastoihin rakentui Isosyöte-Jukola. Iiläisten
ja pudasjärveläisten keulajoukkojen mielessä on täytynyt olla ”näytetään niille”
–henkeä. Sen kuulee yhä
muistelijoiden
äänenpainoista.
Pelkillä
suunnistajien
urakoilla Jukolan viesti ei
valmistu missään. Tueksi ja yhteistyökumppaneik-

si tarvittiin urheiluseurojen
lisäksi satoja vapaaehtoisia ihmisiä. Isosyöte-Jukolan yhteistyökumppaneita
oli metsähallituksesta poromiehiin ja poliisista terveysviranomaisiin.
Oli atk-yrittäjiä, matkailuyrittäjiä sähköyrittäjiä, taksikuskeja, autoilijoita, koneyrittäjiä… Puhumattakaan
yhdistyksistä, joista aikakirjoissa mainitaan muun
muassa Martat, lapsikuoro
ja harrastajateatteri. Lisäksi tapahtuman järjestäjien
perheitä, sukulaisia kavereita ja tuttuja lähipiirin
erikoisosaajia. Myös Pudasjärven kaupunki tuki tapahtumaa antamalla hankkeen
käyttöön koneita ja työntekijöitään. Kaikki apu on
tervetullutta ja sitä saatiin

kiitettävästi.
Talkoiden määrä lisääntyi vuosi vuodelta. Kisaanomuksen ja tapahtuman
väli oli ja on yhä neljän vuoden mittainen. Koko tapahtuman synnyttämiseen ja
järjestelyihin arvioit menneen 30 000 talkootuntia.
Pääratamestarina toimineen
Pekka Lampelan talkootunnit arvioitiin työpäivämitalla, ja niitä kertyi seitsemän
kuukauden verran. Eikä vähemmällä selvinnyt oletettavasti kilpailun tekninen
johtaja Matti Haatainenkaan.
- 150 kilometriä sinne,
talkoot ja 150 kilometriä takaisin, mittaa talkoopäiviä
Toivo Veijola,
Ei hän kuitenkaan ole
ei pahoillaan, ei ainakaan

enään. Kokemus oli opettava, antoisa ja ikimuistoinen.
Jukolan jälkiraportointi
on tarkkaa, se on tietoa järjestäneille ihmisille, mutta
ennen kaikkea se antaa tietoa tulevien Jukolan viestien järjestäjille. Valiokuntien
raportteihin on kirjattu sekä
suuret asiat, että yksityiskohdat. Isosyöte-Jukolan aikakirjoissa
muistutetaan
muun muassa ennen varsinaista tapahtumaa järjestettävien
harjoituskisojen
tärkeydestä.
Raporteissa opastetaan
karttapussien jakoa, jakeluseinältä ja pusssien ripustuskorkeutta.
Hyvin onnistuneella ripustuksella vältetään pussien putoamista maahan ja
muuttumista turhaksi jätteeksi. Kirjauksissa on eritelty ruoka-annokset ja
niissä esitetään keinoja välttää ruuhkia ja ruokahävikkiä. Raportoinnissa on
laskettu osallistujien kirjauksiin kulunut aika ja otettu kantaa kisatoimiston
henkilöstön ennakkokoulutuksen tarpeeseen. Aikakirjoista löytyy myös jokaisen
esiapuun päätyneen hoitotapahtuman luonne.

Pohjois-Pohjanmaan
luonto yllätti
Tapahtuman
tärkeimpien ihmisten eli suunnistajien mieleen Isosyöte-Jukola
on jäänyt kovista maastoista. Varsinkin suomalaiset
kilpailijat yllättyivät pohjoispohjalaisista erikoisuuksista, sillä he eivät osanneet
odottaa, että maasto olisi
niin raskas, vaativa ja monimuotoinen kuin se oli.
Pohjoisen Suomen suvi on
kauniisti sanottuna valoisa ja taianomainen mutta se
yllättää aina jollakin tavalla. Tällä kertaa yölämpötila kävi miinuksen puolella.
Näissä olosuhteissa voiton
ottivat norjalaiset.

Voimalla seitsemän miehen suunnistettava Jukola on
maailman suurin viestisuunnistuskisa, mutta senkin radoille voivat lähteä rastijahtiin
harrastelijatkin. Kuvassa Iisun Jukola 1987-joukkue, jossa suunnistivat (vasemmalta)
Raimo Tolonen, Tapio Markki,
Ismo Turunen, Markku Heikka,
Arhi Tervo, Timo Partanen ja
Taisto Kemppainen. IsosyöteJukolassa seitsikko ei päässyt
kilpailemaan, sillä kotiseura oli
kilpailun järjestäjänä.
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Talon omat kahvileivät, myös L, G
Reissumies, tuhti eväs
Grillituotteet
Tervetuloa!

Jäppisen Baari
puh. 08 817 3244

IIJOKISUUN
KALASTUSLUVAT 2022
Voimassa kalenterivuoden

Mapillinen muistoja Isosyöte-Jukolasta kertoo tarinaa siitä, miten lähes neljä vuotta kestävät talkoot muuttuvat kaksi vuorokautta
kestäväksi, maailman suurimmaksi viestisuunnistuskisaksi. Pekka Lampela (oikealla) ja Toivo Veijola ovat kokoneet sen.

Järjestelytoimikuntien päiväk

irjat kertovat

•Isosyöte-Jukolan Järjestelyto
imikunnan heitä suonen
sisäisesti. Onneksi ensiapupuheenjohtaja Seppo Sam
melvuo luot- teltassa oli
lääkäri Pentti Lautala, jok
ti kisajärjestelyjen onnistumis
a
een, mutta osasi asiansa
kenttäolosuhteissakin.
hän pelkäsi aina arvaamato
nta ilmojen
haltijaa. Takatalvi, vesisat
eet, helle ja •Parkkialu
eet ja tiestön vähäisyyden onmiljoonat hyttyset voisiva
t pahimmil- gelma ratk
aistiin järjestämällä kisa-alu
laan pilata kisat. Kisasää oli
jotain siltä eelle sisäinen
bussi- ja taksiliikenne.
väliltä. Sammelvuo sanaili
tyytyväisenä ”sää viileä, mutta kohtelu
lämmintä”. •Järjestelytoim
ikunnan puheenjohtaja
kirjasi oman raporttinsa viim
•Pakkasen puolella käynyt
eisiksi sayösää tuotti noiksi lausee
t ”järjestimme maailman
muutamille suunnistajille
kylmettymis- suurimma
n viestisuunnistustapahtum
ongelmia. Muutamaa kylme
an
ttynyttä jou- Jukolan vie
stin. Emmekä pelkästään järduttiin hoitamaan jopa nes
teyttämällä jestäneet, vaa
n järjestimme sen hyvin.

Tunnuslukuja
•Isosyöte-Jukolaan osallistui lähes 1500
joukkuetta ja 9000 suunnistajaa.
•Kun järjestäjät, kilpailijat ja vieraat lasketaan yhteen, Iso-Syötteen kisatukikohdassa vieraili kahden varsinaisen
tapahtumapäivän aikananoin 20 000 ihmistä.

•Pääosa suunnistajista tuli Pohjoismaista. Ruotsista ja Norjasta Isosyöte-Jukolaan tuli 1600 suunnistajaa sekä heidän
huoltojoukkonsa. Ruotsalaisten matka
alkoi 17 vaunun junalla, joka jäi Haaparantaan. Sieltä matka jatkui autoilla IsoSyöteelle. Kerrotaan, että erikoisen suuri
matkustajamäärä oli saanut Haaparannan asemapäällikön taivastelemaan, että
mitä nyt on tekeillä, kun matkalaisia on

•Kisaravintolassa työskenteli 338 henkilöä. Ravintola myi muun muassa 5980
jauhelihakastike-peruna-annosta 3170
poronkäristys-muusiannosta, 13950 grillimakkaraa ja 14 850 kahvi-korvapuustiannosta.
•Kilpailukeskuksen rakentaminen, purkaminen, liikennejärjestelyt, paikoitus,
majoitus, saniteettihuolto, ensiapu, sähkötyöt ja muun muassa palontorjunta
237 työntekijää.
•Kymppi plussan kiitokset ”tehän siivositte laskettelijoidenkin jätteet”, antoi sivusta seurannut paikallinen.
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Kaukametsäläis

enemmän kuin lestadiolaisten seuroissa.
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•Jukolan viestin
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säläiset ry. Se
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•Se on myös lu
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Myy Nenonen, Jäppinen, Kärkkäinen
Hinnat samat vanhat ja edulliset

Lisätiedot www.kalaaiista.fi
Suomalainen ravintola
Piisilta 1 91100 Ii

Lounas(ma-pe)
klo 10.30 – 13.30
TILAUSRUOKAA

1
Soita 044 529 111 SUSHIA : )
www.chuanyi.fi

RATKAISEVAA
VOIMAA VEDESTÄ

Kutsuvieraita
•Maailman
ainoaksi suunnistavaksi pä
äministeriksi tituleerat
tu
Harri Holkeri saapu
i
Isosyöte-Jukolaan esi
sijaisesti
suunnistajana jopa parkkimaksun
maksaneena. Hän käv
i
myös suunnistamassa.
•Kisojen suojelija, ma
aherra Ahti Pekkala
ei
päässyt paikalle tyttärensä häiden vuoksi,
mutta piispa Olavi Rim
piläinen tuli heti, ku
n
oli vihkinyt maaherran
tyttären.
•Paikan päällä tapahtumaa uutisoi noin 200 toi
mittajaa.

OMAN KYLÄN
KAUPPA
Kisatie 1
ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
www.k-market.fi

Oma kauppasi verkossa.

6

IISU RY 50 V LEHTI MAALISKUU 2022

Pihapuiden kaadot • Puiden ja risujen ajo

Minun
tarinani

Metsurityö
Kauko Meriläinen
Sorosentie 152 Ii • Puh 0400 940 901

Nuohouspalvelu
KIMMO LEHTONIEMI
Tammikuja 1 91100 Ii, p. 040 582 1759

Marika Hietala lapsuutensa rasteilla. Nykyään hän tarjoaa lapsuutensa harrastusta omille lapsilleen.

Mahdollisuuksien maailma
TIIRON

RAUDOITUSPALVELU OY

P. 040 583 2130

Iisu

50 vuotta JUHLALEHTI

IiSanoman erikoisnumero 3.3.2022
Lehden julkaisija:
Suunnistusseura Iisu ry
Toimituskunta:
Anneli Vilppola
Riitta-Liisa Alaraasakka
Jaakko Hapuoja
Vastaava toimittaja:
Leena Takaluoma
Ilmoitusmarkkinointi:
Anneli Vilppola,
Riitta Alaraasakka,
Heimo Turunen
Sivuvalmistus:
VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Kajaani

Aloitin suunnistusharrastuksen noin 6-vuotiaana
osallistumalla Iisun suunnistuskouluun.
Kuljinkin siellä Anneli Vilppolan
opissa usean kesän ajan.
Myöhemmin pidin itsekin
suunnistuskoulua kesätyönä muutamana kesänä.
Lapsuuden kesinä kiersimme perheen kanssa Kainuun rastiviikkoja. Niistä
jäänyt paljon lämpimiä
muistoja. Isompana olen
päässyt leirille Pohjois-Norjan upeisiin maisemiin ja
osallistumaan Ruotsin suurimpaan viestitapahtumaan
Tiomilaan.
Olen löytänyt harrastuksen parista ihania ystäviä,
joiden kanssa ystävyys elää
yhä. Myös ensirakkauteni
tapasin rasteilla, ja yhteinen
harrastus mahdollisti hienoja yhteisiä kisareissuja ja kokemuksia.
Suunnistus on mahdollistanut tärkeän ”johonkin kuulumisen”-tunteen.
Muuttojen yhteydessä oma

IIN KONEPAJA OY

laji on taannut kotiutumisen
uusille paikkakunnille. Kun
palasin Iihin ja Iisuun, tuntui kuin olisin kotiin tullut.

Elämys yli muiden
Erityinen elämys kaikille kilpaileville ja harrastajasuunnistajille on Jukolan
viesti. Venlojen kisa käydään päivällä ja varsinainen
Jukola yöllä. Telttakaupat ja
-ravintolat ovat auki koko
yön ja yleisö voi seurata
viestin kulkua isoilta screeneiltä. Jukolan yö on taianomainen kokemus, sitä on
vaikeaa kuvailla sanoin. Se
täytyy itse kokea.
Lajissa hienoa on etenkin
se, että esimerkiksi Jukolan
viestissä ja Kainuun rastiviikolla harrastelijat, aloittelijat
ja lajin kärkinimet lähtevät
samoilta lähtöviivoilta.
Kilpailuja
järjestetään
toki lähempänäkin. kisatunnelmaa ja harjoittelutilanteita tarjoavat iltarastit. Tällä
alueella niitä kutsutaan Oulurasteiksi. Niitä järjestetään

IKP SERVICE OY

kesäisin lyhyen ajomatkan päässä ja pienellä karttamaksulla.
Niihin
voi
tulla kuka tahansa nauttimaan metsän tunnelmasta
vaikkapa yhdessä kaverin
kanssa.

Leikistä kaikki alkaa
Suunnistus sopii kaiken
ikäisille, kuntoisille ja tasoisille ihmisille. Sen voi
aloittaa alle kouluikäisenä tai vaikka eläkeläisenä.
Suunnistuskoulussa oppivat taitoja niin vanhemmat,
lapset kuin isovanhemmatkin. Suosittelen ja seuratkin
suosittelevat, että lapsia ei
vain tuoda opettajan oppiin,
vaan heidän kanssaan lähdetään hakemaan rasteja ja
oppimaan uusia taitoja.
Kun omat lapset aloittivat
suunnistuskoulun,
pääsin katsomaan suunnistuskoulua uudesta näkökulmasta. Suunnistuskoulut
ovat muuttuneet ja niitä on
uudistettu leikillisempään
suuntaan.

Kuten mitä tahansa uutta lasten kanssa opetellessa,
myös suunnistuskoulussa
leikin lumossa opittu asia
jää parhaiten lapselle mieleen ja pitää mielenkiintoa
yllä. Suunnistuskoulussa on
ja siihen on hyvä lisätä vieläkin enemmän satumaisia
ja seikkailunmakuisia elementtejä, jotka imaisevat
lapsen mukaansa oppimaan
uusia taitoja.
Omille lapsilleni olen
halunnut tarjota mahdollisuutta innostua samasta lajista kuin äitinsä aikoinaan.
Uskon, että he ovat jo nyt
saaneet nauttia yhteisöllisyyden kokemuksista, luontoelämyksistä, kavereista,
rastien löytämisen ilosta ja
hauskasta yhteisestä koko
perheen aktiviteetista.

Marika Hietala

Kirjoittaja on Iisun jäsen ja
kahden suunnistuskoululaisen
äiti ja varhaiskasvatuksen opettaja
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He perustivat suunnistusseura Iisun
Iisun perustava kokous järjestettiin 28.11.1971 Osuuspankin
kerhohuoneessa.
Läsnä oli läsnä 21 suunnistuksen ystävää.
Heistä elävät Mauno
Hautala, Anna-Kaisa Happonen, Helge Timonen,
Pertti Timonen, Jouko Paaso, Tuomo Paaso, Seppo Välikangas, Jouko Moilanen,
Pekka Lampela, Toivo Veijola ja Matti Haatainen
Ajasta ikuisuuteen ovat
siirtyneet Toivo Nurminen,
Vesa Paaso, Pauli Puolakka,
Eino Töyrämä, Veikko Jormakka, Heimo Isopahkala,
Heikki Markki, Reino Pernu, Juha Häyrynen ja VeliMatti Häkkinen.

Iisu perustavassa kokouksessa oli läsnä 21 henkilöä. Viisi
heistä osallistui kutsuvieraana
seuran 50-vuotisjuhlakokoukseen kukitettavaksi. Kuvassa
(vasemmalta) Toivo Veijola,
Mauno Hautala, Jouko Paaso,
Anna-Kaisa Happonen ja Matti Haatainen.

Tätä on hiihtosuunnistus
Suomalaista
metsäosaamista
150 vuotta

Suunnistuslajeista yleisin on
kesäsuunnistus ja toiseksi
yleisin hiihtosuunnistus.
Hiihtosuunnistusta varten maastoon ajetaan moottorikeikoilla eriarvoisia uria.

Karttaan hiihtourat merkitään vihreällä. Katkoviivaura on noin moottorikelkan
levyine. Yhtenäinen kapeampi viiva on jo luistelukelpoinen ja levein viiva on

Nyt on oikea aika suunnitella tulevan kevään
metsänhoitotyöt ja -hakkuut.

Kysy ajankohdan puukauppaedut metsäasiantuntijaltamme.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme
verkko-osoitteessa storaensometsa.fi.

Hyvä huomen kasvaa puussa ja puutuotteissa.

Haukipudas, Ii

Kuivaniemi, Yli-Ii

Lauri Leinonen
Metsäasiantuntija
p. 040 669 0671

Veli-Hannu Pesämaa
Metsäasiantuntija
p. 040 642 8988

Kokeile itse. Millaisen reitin valitset kartan 3. rastilta 4. rastille

kilpalatu. Suunnistaja valitsee mielestään nopeimman
reitin Lisäksi hän seuraa
kartasta suunnittelemaansa
reittiä.
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Kartta on suunnistajan urheilukenttä
Kartta on suunnistajan urheilukenttä. Se on osuva
tiivistelmä kartan merkityksestä, sillä ilman maastoa ja
karttaa lajia ei voi harrastaa.
Tällä hetkellä kartoitus elää
käymistilassa, sillä Veikkauksen tuki urheilulle supistuu, eikä kartoitukseen saa
juurikaan kunnallista liikuntajärjestöjen tukea. Se
huolestuttaa suunnistuksen
veteraaneja, Toivo Veijolaa
ja Pekka Lampelaa.
Kartta vanhenee, kun
luonto muuttuu tai ihminen muuttaa sitä. Tarvitaan
uusien kartoitusten lisäksi
myös päivittämiskartoituksia. Jos yhteiskunnan tuki
supistuu, suunnistus keskittyy isojen seurojen alueille.
Se olisi menetys etenkin pienille seuroille ja seuraavaksi
koko lajille.
Iissä tilanne on vielä hyvä. Veijola ja Lampela ovat ylpeitä kotikuntansa
monipuolisista
maastoista ja suunnistuskarttojen
määrästä. Kun Oulurastit
järjestetään Olhavan ja Kuivaniemen kallioisissa ja
raskaissa maastoissa, tapahtuma houkuttelee paikalle kovaa kisaa ja haasteita
hakevia suunnistajia. Iissä
ja Jakkukylässä on tarjolla
pohjaltaan helppoa maastoa. Sellainen sopii lapsille,
suunnistusta aloitteleville
ja liikuntarajoitteisillekin.
Helpossa ja selkeässä maastossa harjoitellaan myös
vauhtisuunnistusta. Olhavan maastoissa harjoitellaan kartanlukutaitoja ja
tarkkuussuunnistusta, jossa
tärkeintä ei ole vauhti vaan
oikeaan osuva päättely.
Olisi sääli, jos suunnistus keskittyisi isojen seuro-

jen alueille, sillä suunnistus
on lajina monimuotoinen ja
suhteellisen halpa laji, paljon halvempi kuin moni
muu laji. Tämän päivän arvoihin se sopii oivallisesti,
sillä se on kilpalajin lisäksi
koko perheen luonto- ja retkeilylaji, joka parantaa sekä
fyysistä että henkistä kuntoa ja on helposti saavutettavissa.

Peruskartalta
suunnistuskartalle
Suunnistuskarttojen (suunnistuksen erikoiskarttojen)
historia lyhyt ja samalla se
on ollut suuren kehityksen
aikaa. Kun Lampela ja Veijola aloittelivat suunnistamista, suunnistuskartta oli
peruskartta, johon oli tehty
suunnistajia varten ratamerkinnät. Se oli kallista, hidasta ja työlästä puuhaa. Ennen
kaikkea tuon ajan kartat oivat suuripiirteisiä eli epätarkkoja.
Ensimmäisiä
varsinaisia suunnistuskarttoja alettiin tehdä 1960-luvun lopulla. 1970-luvulla kartoittajien
avuksi tulivat lentokuvaukset. Kun lentokuvat otettiin
stereokuvauksina ja kartoittaja käytti stereolaseja,
maastosta sai kolmiulotteisen kuvan. Stereokuvakartoitus piti opetella. Onneksi
oli tarjolla suunnistusliiton
järjestämiä kursseja. Stereokuvakartoitus
paransi
pohjakartoituksen laatua,
mutta vieläkään ne eivät olleet tarkkoja. Lisäksi kartat
olivat yhä kalliita ja maastotäydennys vaati paljon jalkatyötä.
Ruotsissa oltiin karttapohjien stereokartoituksessa vuosia edellä Suomesta.

Iissäkin oltiin kiinnostuneita uudistuksesta heti
70-luvun alussa, mutta ruotsalaiskoneitapa ei päästettykään Suomeen kuvaamaan.
Iisun ensimmäisen suunnistuskartan stereopohjan
saamiseksi tarvittiin suhteita, hyvää tuuria ja tarmoa.
Iisukin pääsi ottamaan ensimmäisten joukossa askelta kohti entistä tarkempaa
karttaa.
Askel sanana on kartoituksen kohdalla vähättelyä,
sillä jokaisen suunnistuskartan eteen tehtiin silloin suuret määrät jalkatyötä, jonka
anti piirrettiin käsityönä
maastokonseptille
jokainen väri erikseen. Maastokonseptista piirrettiin sitten
jokaiselle värille omat painomuovit karttapainoa varten. Iisun ensimmäinen
suunnistuskartta
valmistui 1973. Seuraava uudistus
poisti karttojen tulostamismonopolin Maanmittaushallitukselta. Nyt karttoja
saattoivat tulostaa esimerkiksi lehtitalot. Se helpotti ja
joustavoitti kartoitustyötä.
Kun vielä saatiin kartoituskursseja, tilanne alkoi olla
oleellisesti parempi suunnistuskarttojen tekemiselle.
1970-luvun lopulla alkoi
markkinoille tulla kartoituksen puoliammattilaisia.
Sekin oli parannusta, mutta lisää uudistuksia oli tulossa. 1980-luvun lopulla
avuksi tulivat tietokoneet
ja ATK-pohjaiset puhtaaksipiirto-ohjelmat.
Uusin
kartoituksen helpottaja ja
tarkentaja on gps-tekniikka.
Tietotekniikka, pohjakartoitusten monipuolistuminen
ja uudet maastokuvaustekniikat
säästävät kävelyn

määrää, ja ennen kaikkea ne
tarkentavat karttoja. Työnopeus on nykyään valtavasti nopeampaa kuin ennen,
kiittelee Pekka Lampela.

Ihmistä ei tekniikka ei
syrjäytä
Edelleen kartoitukseen tar-

vitaan jalkatyötä ja kartoittajaa. Pekka Lampela
tähdentää, että kartoitusta voi opiskella, mutta kartoittajalla ja kartoittajalla on
eroa. Lukuisien tuntemiensa
kartoittajien joukosta Lampela nostaa esiin iiläisen
Reijo Viinamäen esimer-

kiksi synnynnäisestä kartoittajasta. Reijon kartat ovat
luettavuudessaan, virheettömyydessään ja tarkkuudessaan kartoitustaidetta,
Lampela kuvailee.

MYRSKY

Suomalainen
energiayhtiö
Suomalainen energiayhtiö

Myrsky on suomalainen energiayhtiö, joka investoi kotimaiseen uusiutuvaan energiaan. Tänä
Myrsky on
suomalainen
energiayhtiö,onjoka
investoi kotimaiseen
uusiutuvaan energiaan.
Tänä
päivänä
toiminnan
painopisteemme
tuulivoima.
Kehitämme, rakennutamme,
omistamme
päivänä
toiminnan
painopisteemme
on tuulivoima. Kehitämme,
rakennutamme,
omistamme
ja tuotamme
uusiutuvaa
sähköä energiahankkeissamme.
Toimintamme
perustana
ovat
ja tuotamme uusiutuvaa sähköä paikallinen
energiahankkeissamme.
Toimintamme perustana ovat
yhteistyö.
paikallinen yhteistyö.
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Nuoriso suurissa kisoissa

Voitokkaina vuosina nuoria valmentivat muun muassa (vasemmalta Hannu Kastunen, Osmo Liedes, Seppo Keltamäki ja, Aaro Juutinen (erillisessä viereisessä kuvassa)

Jo Iisun ensimmäisellä vuosikymmenellä nuoret saaavuttivat
menestymisiä
kilpailuissa ”aikamiesten” ja
naisten ohella.
Kalevan rastiviesti silloin
suuri ja arvostettu tapahtuma.
Peräkkäisinä
vuosina
1974, 1975, 1976 Iisun poikien joukkue Jouko Paaso,
Matti Paakkola ja Raimo
Tolonen voittivat H20 sarjan ja saivat kiertopalkinnon
kotiin. Vuonna 1977samasta kisasta tuli neljäs perättäinen voitto joukkueella Jari
Jurvakainen, Tuomo Paaso
ja, Tapio Markki.
Vuonna 1981 sarjassa
H12-14 Iisun Jukka Klasila,
Mauno Kantola, Mika Pajukoski saivat SM hopeaa
hiihtosuunnistuksessa.
Vuosituhannen lopussa
ja uuden alkupuolella nuoret savuttivat hiihtosuunnistuksessa SM-mitaleja ja
plakettisijoja sekä henkilökohtaisesti että viesteissä.
Matti Juutinen (keskellä) valittiin suunnistusliiton MM-valmennusrymään ja moni muu iiläisistä suunnistajista kutsuttiin SM-valmenetttavien valmennusryhmiin..

KOVASIN
TUULIVOIMA OY
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Talvella koululaisena ja
kesällä opettajana

EDULLISIA RENKAITA

ASENNETTUNA Myös korjaukset!

Ystävällistä palvelua Keskellä Kylää. Tervetuloa!

PAAVO JÄPPINEN KY
Anni Loukusa (18v), Aino
Loukusa (12 v) ja Roope
Ahopelto (18 v) ovat nykyisiä Iisu-nuoria. Talvella heidän päätyönsä on oma
koulunkäynti, mutta kesällä kolmikko suunnistaa itse
rasteille ja tekee kesätyötä
suunnistuskouluopettajina.
Niin Annilla, Ainolla
kuin Roopellakin on vielä
muistissa lapsuusaika, kun
itsekin pääsi viettämään kesäiltojaan suunnistuskoulussa. Kun laji alkoi olla
hallussa, edessä oli aika Anneli Vilppolan apuohjaajana, Anni Loukusa muistelee
Maallikon on vaikeaa
ymmärtää, miten opitaan lu-

kemaan karttaa ja suunnistamaan kompassin ja kartan
kanssa metsiin? Anni, Aino
ja Roope kertovat, että se
tapahtuu leikillä ja liikunnalla. Karttaa opitaan lukemaan pikkuhiljaa kuvio
kerrallaan. Viimeiseksi opitaan kompassin käyttö. Yhtenä kesänä ei kaikkea ehdi
eikä voi oppia, mutta seuraavana kesänä voi jatkaa
entistä osaavampana.
Anni Loukusa suosittelee, että suunnistuskouluun
lähtevät myös aikuiset yhdessä lapsensa kanssa. Alku
on turvallisempaa ja rattoisampaa, kaverin kanssa. Kaveri taas voi olla oma

ystävä, isä, äiti, mummu tai
pappa. Kaikki kelpaa. Eikä
vanhempien tarvitse osata
suunnistaa. Lajin oppii vaikka omien lasten ja lastenlasten kanssa.
Vaikka ei koskaan suunnistaisi kilpaa tai kävisi edes
rastella, suunnistaminen on
taito, jolle on käyttöä kaikkialla. Se antaa varmuutta,
taitoja metsässä ja luonnossa liikkumiseen, ja samoja
taitoja tarvitaan myös vieraassa kaupungissa suunnistamiseen.
Entä jos eksyy? Jokainen
eksyy joskus, mutta kun on
perustaidot hallussa, pelko
lientyy. Iin suunnistuskou-

lua opettavat Anni, Aino ja
Roope muistelevat omia eksymisiään sattumina, joista on selvitty. Jos on ihan
hukassa, on viisasta pyytää
apua. Mutta, jos löytää kartalle omin avuin, se vahvistaa uskoa omiin taitoihin.
Moneen muuhun lajiin
verrattuna suunnistus on
varsinainen koko perheen
laji. Sen voi aloittaa ja sitä
voi harrastaa päiväkoti-ikäisestä nassikasta lähtien niin
kauan kuin pystyy liikkumaan. Suunnistuspiireissä
on tavallista, että lasta harrastukseen tuovat aikuiset
intoutuvat itsekin rasteille.

Haminantie 2 p. 08 817 3835

Koistisen

Poikkisaarentie
48, Ii

Henkilö- ja pakettiautot
• Huollot ja korjaukset
• Autosähkötyöt
• Vikadiagnoosit

• Ilmastointihuollot
• 4-pyöräsuuntaukset
• Rengastyöt

040 708 2438
www.koistisenkorjaamo.fi

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
www.kuljetusliikebackman.fi

50 vuotta täyttävä Iisu keskittyy juhlavuotenaan nuorisotoimintaan. Varoja ja tarmoa käytetään sekä suunnistuskouluihin että Iisun
ja iiläisten koulujen yhteistyöhön. Roope Ahopellolle, Anni Loukusalle ja Aino Loukusalle seura antaa kesätyötä suunnistuskoulun
opettajina.

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

*Purku- ja maanrakennustyöt
*Kantojen nostot
*Energiapuun teot
*Vaihtolavapalvelu

• Säätiön tehtävänä on: • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

Soita ja kysy lisää!

P. 040 525 1470
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Suunnistus harrastuksena
Jos kärpänen iskee, suunnistamaan voi lähteä aikuisenakin suunnistuskoulun
kautta. Jos taas haluaa kokeilla lajia vaikka kaverin kanssa, voi lähteä kokeilemaan
taitojaan vaikka Oulurasteille. Kolmas tapa on käydä juu päättyneiden kisojen
reiteillä.Oulurasteja järjestetään kesäaikaan jossain päin

Oulun seurua. Niistä löytää
tietoa suunnistusliiton tapahtumakalenterista ja seurojen nettisivuilta. Oulurastit
ovat samanlaisia tapahtumia
kuin iltarastit harjoituskisat
ynnä muut.
Harrastajat opastavat tulokkaita muistuttamalla, että
radalla ei tarvitse juosta, eikä
tyylirikko ole sekään, että tu-

lee harjoituskisaan marja- tai
sieniämpärin kanssa. Radalle voi mennä myös yhdessä kaverin kanssa. Varsinkin
alussa on hyvä kävellä ja keskittyä kartan opiskeluun ja
reitinvalintaan. Suorin reitti
ei ole aina nopein saati helpoin tapa päästä seuraavalle
rastille. Eikä liioin ole häpeä
aloittaa helpoista radoista ja

haukata suurempia haasteita, kun on varmistunut, että
homma sujuu ja voimat riittävät.
Järjestetystä kisasta saa
ostaa kartan pienellä summalla. Iisu lupaa, että jäsenmaksun maksaneet saavat
paikallisissa kisoissa kisakartan ilmaiseksi. Aloittelijan
on myös tärkeää muistaa il-

moittautua kisan järjestäjille
reitiltä palatessa myös siinä
tapauksessa, jos keskeyttää
kisan. Periaate on se, että yhtäkään ilmoittautunutta ja
numeronlapun ottanutta ei
jätetä metsään. Tarvittaessa
perään lähtee etsintäpartio.
Sitä kutsutaan turvatakuuksi, joka on ihan kiva lisä aloittelevienkin kannalta.

Aika näyttää kuinka
suunnistuskuume kohoaa.
Joku jatkaa kilpailuihin. Joku
ryhtyy seura-aktiiviksi. Jollekin suunnistustaito tuo uutta
pontta retkeilyyn tai kuntoiluun. Ja on niitäkin, jotka
suunnistavat
kesärasteilta
pyöräsuunnistuksen, tarkkuussuunnistuksen tai hiihtosuunnistuksen pariin

Iin Taksikyyti
Hannu Ukkola
Taksit 3 kpl
8 paikkaisia (13 lasta)
Bussit 16 ja 40 -paikkaiset

0440 688 670
Autoissa invavarustus

www.iisu.fi

nro 1
IISU RY 50 V LEHTI MAALISKUU 2022
24.1.2019

13

Talkoita joka lähtöön
Jokaisen seuran ja yhdistyksen kivijalka on talkootyö.
Kaikille halukkaille on tarjolla puuhaa oman osaamisen ja taipumusten mukaan.
Suunnistusseura
tarvitsee jo itse lajin edistämisessä valmentajia, kartoittajia,
kisojen järjestelyjoukkoja.
Jos osaaminen ei riitä lajin
edistämispuuhiin tai paperitöhin, tarjolla on paljon
muutakin.
Iisun talkootöiden lista rakentaa kuvaa luovasta
mielestä ja tekevistä käsistä. Toimintaa on monipuolistettu
vuosikymmenten
aikana ainakin parilla kymmenellä keinolla. Tarjolla
on ollut uittopuiden veteen
siirtämistä, kauran viljelyä,

jotta voidaan tehdä lyhteitä joulumyyntiin, mainosten
jakoa Iissä ja Oulussa, aurausviittojen tekoa ja pystytystä, raviravintolan pitoa,
jätepaperikeräystä, bingoja, puunkorjuutalkoita maurimyrskyn jälkeen. Aspo
Oy:n talkoita, K-raudan nimilistojen tekoa, ohjelmallisia iltamia, myyjäisiä.
Seuran hyväksi on nostettu
perunoita, tehty, virastojen
muuttoja, teidenvarsien siistimisurakkaa ja siirretty kalusteita rekasta rakenteilla
oleviin kerrostalohuoneistoihin. Iisulaiset ovat olleet
mukana auttamassa Kärkkäisen inventaarioissa ja sikapäivien kahvintarjoilussa.
Oman seuran lehtiä ja nii-

den mainosmyynti ovat olleet tapa tiedottaa omasta
toiminnasta, tallettaa seurauutisia. Iisun 50 toimintavuoden historia on talletettu
kattavasti lehtien lisäksi
mappeihin, ja talkoilla nämäkin urakat on hoideltu.
Kaikkeen on löytynyt. tekeviä käsiä löytynyt.
Kisamatkoja varten seuralla on ollut linja-autoja eli
iiläisittäin sanottuna omia
onnikoita. Kuljetuksiin ja
autojen huoltoon on tarvittu
ammattikuljettajia. Talkoolaisia on löytynyt näihinkin
töihin. Vapaaehtoiskuljettajien listassa on 11 nimeä.
Vain osa kuskeista on ollut
seuran jäseniä ja loput ovat
antaneet työpanoksensa lah-

Aina ei kaikki mene kuin Römsöösä, tässä korjataan onnikkaa kisamatkalla. Auton alla Aulis Lalli ja
apumiehenä sekä kakkoskuskina Leo Hirvasniemi.

jana Iisulle.
Viimeisenä mutta ei vähimpänä on mainittava ruokinta. Talkoojoukkojen ja

kisamatkalaisten hyvinvointiin ja tunnelmannostatukseen on tarvittu soppaa ja
ennen kaikkea ämpärikau-

palla räiskäletaikinaa kisamatkalaisille paistaneita
vapaaehtoiskokkeja.

Lea Seppänen kokosi 17 vuotta Iisun leikekirjoja. Hänen isänsä Juhani Karjalainen oli Iisun pitkäaikainen tiedottaja ja seuralehden toimittaja. Hän myös kuvasi ja tallensi harrastusta kuviin.
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Harvennuksella metsä kasvuun,
saat alennusta ennakkoraivauksesta 25 €/ha!

OIKEA OSTOSRASTI
T:mi SEPPO KELTAMÄKI
Kauppatie 14, 91100 Ii, p. 0400-725 467
www.keltamaki.com, seppo.keltamaki@saunalahti.fi

KATTAVA
VALIKOIMA
SUKSIEN HIONTA- JA
VOITEITA!
VOITELUPALVELU!
TUULIKarvapohjasuksia ja nastakenkiä. PUVUT
ALKAEN
20 €.

KÄY TALOSSA!

Puukaupassa kysyntä kohdistuu nyt sulan maan aikana korjattaviin
leimikoihin. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat järeysrunkohinnoiteltuihin, sulan maan aikaan tehtäviin harvennuksiin kiinteähintaisesta ennakkoraivauksesta alennusta 25 euroa per hehtaari,
kun teet puukaupat 15.6.2022 mennessä. Pyydä tarjous:

Matti Heinonen puh. 050 329 5744
Toimialueet: Ii ja Yli-Ii

Pekka Saario puh. 050 029 5102
Toimialueet: Simo ja Kuivaniemi

Muut yhteystiedot löydät
osoitteesta: www.metsaforest.com
tai puh. 010 7770.

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO
MA–TO 7.30–16.30
PE 7.30–17.00
LA SULJETTU

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ
+ KAHVI & PULLA

MA–PE 10.00–14.00
Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700
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Tunnelmaa haistelemassa
Suunnistus on selviytymislaji, kuvailee moni harrastaja. Siinä kiehtoo luonnon
arvaamattomuus.
Sade,
helle, yllättävä pakkanen
muuttaa kulloisenkin reissun tunnelman ja haasteet
ihan toiseksi kuin lähtiessään oletti.
Mitä enemmän vaikeuskerrointa luonto tarjoilee,
sitä enemmän on terästettävä aistejaan. Pitää lukea
puita ja muurahaiskekoja
kuunnella ääniä. Kartan vilkuilu ei riitä, sitä on luettava ja kompassin käskyjä on
uskottava. Jokainen – kokeneinkin konkari – eksyy
joskus. Olosuhteet ja luonto herättävät selviytymisvietin.
Tunnelman tavoittaa varmasti kotikylän metsissäkin,
mutta onneksi on tarjolla tapahtumia, joissa tunnelmaa
vaalitaan tai joiden tunnelma kumpuaa olosuhteista ja
ympäristöstä
Huikeimpana yösuunnistustapahtumana nousee
kerta toisensa jälkeen esiin
Jukolan viesti. Sitä kuvataan
sanoilla lumoava, taianomainen, elämys. Jo vähäl-

lä päättelyllä sen ymmärtää,
että yksi suosion kannattelija on miesten viesti, se
varsinainen Jukola, joka järjestetään yöllä. Lajia harrastamaton sohvasuunnistaja
ymmärtää, että siinä on taikaa, kun toimittaja kuiskii
öisestä puskasta kommenttejaan meneillään olevasta
kisasta mikrofoniinsa. Häntä säestävät ohi juoksevien
otsalamppumiesten puuskutus ja metsän äänet. Se
nostaa ihokarvat pystyyn ja
saa aikaan ailahduksen sydänalassa.
Kannattaa ehdottomasti mennä paikalle haistelemaan ja makustelemaan
tapahtumaa omakohtaisesti, suosittelevat lukuisat Jukolassa käyneet. Jukola on
tapahtuma, johon voi mennä yleisönäkin ilman suunnistusaikeita

turissa. Se ei ole yleisötapahtuma, mutta kisassa on
sarjoja perheille, kuntoilijoille ja kilpailijoille. Tarjolla
on yksilösarjoja, parisarjoja perhesarjoja kuntoilusarjoja ja kilpasarjoja. Korkein
ikäluokka on parisarjan
140-vuotiaiden.
Iiläinen Jaakko Hapuoja pääsi ensimmäisen kerran
Ylläksen Äkäskerolla järjestetyn tunturisuunnistuksen
äidin ja isän kanssa. Hän oli
12-vuotias ja vuosi oli 1987.
Muistan ne päivät seikkailuna… tosi pitkinä seikkailuna.

Seikkailu oli mieluisa, sillä tunturinvalloitus on saanut hänet matkalle lukuisia
kertoja tuon ensimmäisen
seikkailun jälkeenkin.
Seikkailu sai toisenlaisia
piirteitä, kun eteen tulivat
miesten sarjat ja tunturiin
suunnistettiin
tosissaan.
Vuonna1995, sarjana oli
miesten pääsarja ja kilpailukaverina Kimmo Kakko.
Päivätavoite oli 25-28 kilometrissä. Se kisa jäi mieleen
vesisateesta ja märkyydestä.
Kartassa
näkyi
tunturipuro, mutta rannalla
se oli paljon leveämpi kuin

puro. Me arvottiin että tuostako yli. Sitten hypättiin veteen ja karu totuus paljastui,
kun eteen tulikin uintireissu.
Kerran Hapuoja oli tunturisuunnistusta edeltävällä
viikolla pienessä flunssassa,
mutta kuitenkin piti päästä
juoksemaan. Liekö flunssan
jälkimaininkeja vai pidetyn
vauhdin syytä se, että tunturissa alkoi tulla nenästä verta, mutta tahtia se ei
hillinnyt, vaan juoksua jatkettiin ja aikanaan vuoto tyrehtyi.
Tunturisuunnistus on kak-

sipäiväinen. Yö nukutaan
vuokramökissä jossain lähistöllä ja kisaa jatketaan
seuraavana päivänä. Jaakko Hapuoja kuvaa sitä tunturinvalloitukseksi. Se on
Lapin tarjoama erikoisuus,
muualla Suomessa ei ole
tuntureita.
Kotiin palataan väsyneenä, mutat heti paluun
jälkeen nousee halu palata
uudelleen, Hapuoja tiivistää.
Tänä vuonna tunturisuunnistus juostaan Saariselän maastoissa.

Impivaarasta
tunturinvalloitukseen
Omassa luokassaan on
Suomen
tunturisuunnistus. Se järjestetään loppukesästä jossain päin Lappia
ja nimensä mukaan tun-

Yössä on tunnelmaa. Suunnistuselämys muuttuu, kun lähtee metsään yöllä tai suunnistaakin tunturinvalloitusmatkalle

Lähde mukaan
Mynämäen Jukolaan

Tänä vuonna Venlojen- ja
Jukolan viesti suunnistetaan
Mynämäellä 18.-19.6. Iisusta on ilmoitettu kisaan kolme venlajoukkuetta ja yksi
Jussien joukkue.
Iiläisten bussissa on paikkoja vapaana kiinnostuneille, jotka haluavat lähteä
yhden yön retkelle. Iistä lähdetään matkaan perjantai-

na Hannu Ukkolan bussilla.
Autoon sopii lisämatkustajia. Iisu perii pienen matkakorvauksen,
hintaan
sisältyy matka ja majoitus.
Lähde mukaan kokemaan Jukolan tunnelmaa.
- Perillä nukutaan teltoissa… jos nukutaan, kuvaa
reissua Iisun hallituksen jäsen Anneli Vilppola.

Iisun johtokunta
Markku Loukusa pj.
p. 040 543 578
markku.loukusa@gmail.com
Vesa Kemppainen varapj.
p.040 536 0149
vesake@luukku.com
Kimmo Kakko sihteeri
p. 0400 686 437
kimmo.ilmari.kakko@gmail.com
Riitta-Liisa Alaraasakka
p. 040 822 9551
riitta.alaraasakka@gmail.com
Jaakko Hapuoja
p. 045 105 9059
jaakko.hapuoja@gmail.com
Anneli Vilppola rahastonhoitaja
p. 0400 680 493
anneli.vilppola@pp.inet.fi

Mitä sinä toivot Iisulta

Tekeekö mieli rasteille?
Kerro millä tavalla voisimme auttaa?
Millainen suunnistus sinua kiehtoo?
Haluaisitko oppia rastien, karttojen ja kompassien
maailmaan, mutta et tiedä miten aloittaa?

Kysy Iisusta.

Lähetä kysymyksesi ja toiveesi osoitteeseen
Markku.loukusa@gmail.com
Laita mukaan myös omat yhteystietosi, jotta
voimme lähettää vastauksesi.
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Viiden vuosikymmenen kunniataulu
Vuosi mitali

sarja

urheilija / joukkue

SM-kilpailu

1975 pronssi H19-20
pronssi H19-20
pronssi H19-20
1976 kulta
H19-20
pronssi D35
1977 pronssi D19-20
pronssi H21
			
1978 hopea D43
1979 kulta
H21
kulta
H21
			
kulta
H56
pronssi H21
1980 kulta
H21
			
pronssi H56
1981 hopea H35
hopea H12-14
			
1983 kulta
D21
pronssi D40
1984 hopea D21
			
hopea D40
		
hopea H21

Raimo Tolonen
Ismo Turunen (jaettu 3, sija)
Ismo Turunen
Raimo Tolonen
Irmeli Annunen
Soili Turunen
Jukka Juntunen, Esa Turunen,
Matti Turtinen Ismo Turunen
Raakel Markki
Esa Turunen
Jukka Juntunen, Matti Turtinen, viesti
Ismo Turunen ja Esa Turunen
Martti Kaikkonenhiihtos.
Esa Turunen
Jukka Juntunen, Tapio Markki
Ismo Turunen, Esa Turunen
Martti Kaikkonen
Matti Turtinen
Jukka Klasila, Mauno Kantola,
Mika Pajukoski
Anne Tiiro, Sari Heikkinen, Soili Turunen
Anneli Vilppola
Anne Soramäki, Soili
Turunen, Sari Heikkinen
Irmeli Annunen, Anneli
Vilppola, Anneli Kantola
Esa Turunen

päiväsuunnistus.
päiväsuunnistus.
yössuunnistus.
pitkä
hiihtos.
yös.
viesti

1985 kulta
D21
			
hopea D40
			
pronssi H21

Anne Soramäki, Sari
Heikkinen, Soili Tolonen
Irmeli Annunen, Anneli
Vilppola, Anneli Kantola
Taisto Kemppainen

päiväs.

1986 kulta
pronssi

H21
H21

Taisto Kemppainen
Raimo Tolonen

pitkä
pitkä

1987 hopea

D40

Anneli Vilppola

yö

1988 kulta
H60
kulta
H65
kopea
D19-20
pronssi D40
			

Kyösti Jäppinen
Martti Kaikkonen
Eija Jäppinen
Irmeli Annunen, Anneli
Vilppola, Anneli Kantola

hiihtos.
hiihtos.
hiihtos.
hs-viesti

1989 hopea H60
pronssi D19-20
pronssi D21
			
pronssi D45
			
pronssi H65

Kyösti Jäppinen
Tiina Haapalainen
Eija Jäppinen,Anne Soramäki,
Soili Tolonen
Irmeli Annunen, Anneli
Vilppola, Anneli Kantola
Martti Kaikkonen

hiihtos.
hiihtos.
hs-viesti

1990 kulta
H60
			
hopea H60
hopea H60
pronssi H65

Martti Kaikkonen, Jussi
Turkka, Kyösti Jäppinen
Kyösti Jäppinen
Kyösti Jäppinen
Marti Kaikkonen

hiihtos.
päiväs.
hiihtos.

1991 hopea

Kyösti Jäppinen

hiihtos.

1992 hopea H65
pronssi D40
			

Martti Kaikkonen
Anneli Vilppola, Tuula
Keskinarkaus, Helena Kanste

hiihtos.
kesäviesti

1993			

kilpailtiin PeRan nimellä

1994 kulta

Anneli Vilppola PeRa

yö

1995 hopea H65
kulta
H65
kulta
H70
hopea D50
			
hopea H65
			
hopea H75
1996 hopea H65
hopea D50
kulta
H70
hopea D50
			
hopea H65
			
1997 hopea H70
hopea H70
hopea H65
			
hopea D50
			

Kyösti Jäppinen
Kyösti Jäppinen
Martti Kaikkonen
Anneli Vilppola, Anna-Liisa
Hankonen, Anneli Kantola
Martti Kaikkonen, Jussi
Turkka, Kyösti Jäppinen
Erkki Sarkkinen
Kyösti Jäppinen
Anna-Liisa Hankonen
Martti Kaikkonen
Anneli Vilppola, Liisa
Turunen, Anna-Liisa Hankonen
Jussi Turkka, Martti Kaikkonen, Kyösti Jäppinen
Martti Kaikkonen
Martti Kaikkonen
Jussi Turkka, Martti
Kaikkonen, Kyösti Jäppinen
Anneli Vilppola, Liisa
Turunen, Anna-Liisa Hankonen

hs. pitkä
hs.lyhyt
hs.lyhyt
hs-viesti

1998 kulta
H16
			
kulta
H70
			
hopea D50
			

Olli Puurunen, Kimmo
Keltamäki, Matti Juutinen
Viljo Turunen, Lauri Piiroinen
Kyösti Jäppinen
Anneli Vilppola, Liisa Turunen
Anna-Liisa Hankonen

H60

D50

päiväs.
pitkä

päiväs.
viesti
hiihtos.
päiväs.
hs-viesti
hs-viesti
päiväs.
hs-viesti

Ylivoimaiset Suomen mestarit miesten pääsarjassa vuonna 1979 (vasemmalta) Ismo,
Turunen, Matti Turtinen, Esa
Turunen ja Jukka Juntunen.
Seuraavana vuonna saman
pääsarjan voittajajoukkueessa suunnistivat Juntunen, Turuset ja Tapio Markki ja sekin
voitti SM-kultaa.

hs-viesti
pitkä
hs-viesti
hs-viesti

Jukolan viesti on maailman suurin viestikisa. Kuvassa tuulettaa Iisun joukkue Esa Turunen, Raimo Tolonen, Tapio Markki, Ismo Turunen, Matti Turtinen, Jouko Paaso ja Jukka Juntunen. Joukkue tuli Ounasvaaran maastoissa kisatun Jukolan hopeasijalle ja oli koko kisan paras suomalaisjoukkue.

hs-viesti
hiihtos.
hs-viesti

hs-viesti

Mauno Kantola, Mika Pajukoski ja Jukka Klasila voittivat H14-sarjan hopeaa vuoden
1981 SM-hiihtosuunnistuksessa.

päiväs.
hs.pitkä
hs.pitkä
hs.pika
hs-viesti
hs-viesti
hs.pika
hs.normaali
hs-viesti
hs-viesti
hs-viesti
hs-viesti
hs-viesti

Iisun hiihtosuunnistuksen viestijoukkue Anneli Soramäki (Tiiro), Sari Maijala (Heikkinen) ja
Soili Tolonen (Turunen) voitti
SM-kisoja vuosina 1983, 1984
ja 1985 naisten pääsarjassa.
Tuloksena kaksi kultaa ja yksi
hopeamitali.
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Vuosi mitali

sarja

urheilija / joukkue

SM-kilpailu

hopea D55
hopea H70
hopea H75
1999 kulta
H45
hopea H45
kulta
H70
Kulta
H75
pronssi D55
hopea H45
hopea H45
			
kulta
H70
			
kulta
D55
			
neljäs
H18
			
kulta
H75
pronssi H75

Anna-Liisa Hankonen
Kyösti Jäppinenb
Martti Kaikkonen
Esko Udd
Anse Määttää
Kyösti Jäppinen
Martti Kaikkonen
Anneli Vilppola
Esko Udd
Seppo Keltamäki, Anse
Määttä, Esko Udd
Martti Kaikkonen,Viljo
Turunen, Kyösti Jäppinen
Anneli Vilppola, Liisa
Turunen,Anna-Liisa Hankonen
Marko Pakanen, Oll
Puurunen, Matti Juutinen
Martti Kaikkonen
Martti Kaikkonen

hiihytos.
hiihtos.
hiihtos.
hs.normaali
hs.normaali
hs.noemaali
hs.normaali
hs normaali
hs.pika

hs-viesti
päiväs. Pitkä
yö

2000 kulta
hopea

Kyösti Jäppinen
Martti Kaikkonen

hs.normaali
hs.normaali

2000 kulta
H18
kulta
H45
kulta
H70
kulta
H75
kulta
D55
			
hopea H45
			
kulta
H70
			
2001 kulta
H18
hopea H20
hopea H45
hopea H75
pronssi H45
hopea H75
hopea H18
			
hopea H45
			
pronssi D16
			
hopea H75
2002 kulta
D16
neljäs
H18
pronssi H75
kulta
D60
hopea D60
pronssi H50
kulta
D16
			
hopea D55
			
hopea D60
pronssi H75
kulta
D60
			
Kulta
H50

Matti Juutinen
Esko Udd
Kyösti Jäppinen
Martti Kaikkonen
Anneli Vilppola, Liisa
Turunen,Anna-Liisa Hankonen
Osmo Liedes, Seppo
Keltamäki, Esko Udd
Viljo Turunen, Jussi
Turkka, Kyösti Jäppinen
Juha Karstunen
Matti Juutinen
Esko Udd
Martti Kaikkonen
Esko Udd
Martti Kaikkonen
Ari-Pekka Liedes, Kimmo
Keltamäki, Juha Karstunen
Seppo Keltamäki, Esko
Udd, Anse Määttä
Kaisa Liedes, Niina
Karstunen, Kati Sergejeff
Martti Kaikkonen
Niina Karstunen
Ari-Pekka Liedes
Martti Kaikkonen
Anna-Liisa Hankonen
Anneli Mattila
Seppo Keltamaki
Kaisa Liedes, Kati
Sergejeff, Niina Karstunen
Anneli Vilppola, Anneli
Mattila, Anna-Liisa Hankonen
Anneli Mattila
Martti Kaikkonen
Anneli Mattila, Seija Heikkinen, Anna-Liisa Hankonen
Seppo Keltamäki

hs.pika
hs.pika
hs.pika
hs.pika

2003 hopea H20
pronssi D60
pronssi H75
hopea H80
kulta
D60
pronssi D60
hopea H50
hopea H80
kulta
H50
			
kulta
H75
			
hopea D55
			
hopea H80
hopea H80
hopea D60

Juha Karstunen
Anna-Liisa Hankonen
Kyösti Jäppinen
Martti Kaikkonen
Anna-Liisa Hankonen
Anneli Vilppola
Anse Määttä
Martti Kaikkonen
Anse Määttä, Seppo
Keltamäki, Esko Udd
Martti Kaikkonen, Kyösti
Jäppinen,Viljo Turunen
Anneli Vilppola, Anneli
Mattila, Anna-Liisa Hankonen
Martti Kaikkonen
Martti Kaikkonen
Anneli Mattila

2004 pronssi D18
hopea H80
pronssi H50
hopea H80
hopea D55
			
pronssi H50
			
kulta
D60
			

Niina Karstunen
Martti Kaikkonen
Esko Udd
Martti Kaikkonen
Anneli Vilppola, Anneli
Mattila, Anna-Liisa Hankonen
Anse Määttä, Seppo
Keltamäki, Esko Udd
Anneli Vilppola, Anna-Liisa
Hankonen, Anneli Mattila

2005 kulta
H75
			
pronssi D60
hopea D60
			
2006 hopea D60
hopea D60
			
2007 hupea
D65
hopea D65
Pronssi D60

Viljo Turunen, Kyösti
Jäppinen, Jussi Turkka
Anneli Vilppola
Anneli Vilppola, Anna-Liisa
Hankonen, Anneli Mattila
Anneli Vilppola
Anneli Vilppola, Anna-Liisa
Hankonen, Anneli Mattila
Anneli Mattila
Anna-Liisa Hankonen
Anneli Vilppola

H70
H75
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hs-viesti
hs-viesti
hs-viesti

Kimmo Keltamäki, Matti Kalenius (Juutinen) ja Olli Puurunen
voittivat H16-sarjassa SM-viestikultaa vuonna 1998. Tänä vuonna ja neljän kympin iässä he ovat päättivät virkistää nuoruuden
yhteistyöhön SM-hiihtosuunnistuskisojen viestikisssa H110 sarjassa.

Anna-Liisa Hankonen, Anneli Mattila ja Anneli Vilppola ovat tuoneet kotiin vuosien varrella neljä kultaa ja neljä hopeaa. Lajeina
ovat olleet kesäsuunnistuksen ja hiihtosuunnistuksen viestikisat.

hs-viesti
hs-viesti
hs-viesti
hs.normaali
hs.normaali
hs.normaali
hs.normaali
hs.pika
hs.pika
hs.viesti
hs.viesti

Vuosina 1974,1975 ja 1976 Kalevan rastiviestin H20-sarjassa
voitti iiläiskolmikko Jouko Paaso, Matti Paakkola ja Raimo Tolonen.

hs.viesti
kesä pitkä
hs.normaali
hs.normaali
hs.normaali
hs.pika
hs.pika
hs.pika
hs.viesti
hs.viesti
kesäs.pika
kesäs.pika
kesäviesti
yös.
hs.normaali
hs.normaali
hs.normaali
hs.normaali
hs.pika
hs.pika
hs.pika
hs.pika

Kalevan rastiviesti 1977 sarjan
H20 voittajajoukkue oli Iisun
Jari Jurvakainen, Tuomo Paaso
ja Tapio Markki.

hs.viesti
hs.viesti
hs.viesti
kesä normaali
kesä pika
yös.
hs.normaali
hs.normaali
hs.pika
hs.pika
hs.viesti
hs.viesti
kesäs.viesti
hs.viesti
kesäs.pika
kesä.viesti
hs.pika
kesäs.viesti
hs.pitkäm.
hs.keskim.
hs.keskim.

SM-viestihopeaa tuli 2001, sarjassa H18. Palkintoa vastaanottamassa Juha Karstunen ja
Ari-Pekka Liedes (kuvassa oikealla). Joukkueen kolmas
jäsen Kimmo Keltamäki ei ehtinyt tähän juhlahetkeen.
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sarja

urheilija / joukkue

SM-kilpailu

Hopea D60
			
2008 kulta
D65
kulta
D65
			
kulta
H55
2009 pronssi D65
Pronssi H55
Pronssi H55
hopea D65
			
hopea H55
			
kulta
D65
			
2010 kulta
H55
hopea H110
pronssi D65
hopea H55
pronssi H55
hopea H80
hopea H50
			
pronssi D65
2011 pronssi D65
Hopea D65
			

Anneli Vilppola, Anne			
Mattila, Anna-Liisa Hankonen
hs.viesti
Anna-Liisa Hankonen
hs.pitkäm.
Anneli Vilppola, Anneli
Mattila,Anna-Liisa Hankonen
hs.viesti
Seppo Keltamäki
yös.
Anneli Mattila
hs.erikoisp.
Esko Udd
hs.keskim.
Seppo Keltamäki
hs.sprintti
Anneli Vilppola, Anneli
Mattila,Anna-Liisa Hankonen
hs.viesti
Seppo Keltamäki, Esko Udd,
Timo Halla-aho
hs.viesti
Anneli Vilppola., Anna-Liisa
Hankonen, Anneli Mattila
kesä.viesti
Esko Udd
hs.sprintti
Seppo Keltamäki, Esko Udd
hs.sprinttiviesti
Anneli Vilppola, Anneli Mattila
hs.sprinttiviesti
Esko Udd
hs.keskim.
Esko Udd
hs.pitkäm.
Kyösti Jäppinen
hs.erikoisp.m.
Seppo Keltamäki. Timo
Halla-Aho, Esko Udd
hs.viesti
Anneli Mattila
kesäs.
Anneli Vilppola
hs.keskim.
Anneli Vilppola,
Anna-Liisa Hankonen, Anneli Mattila kesäs.viesti

2012 kulta
D70
hopea D70
hopea D65
			
2013 kulta
H85
kulta
D210
			

Anneli Mattila
Anna-Liisa Hankonen
Anneli Vilppola, Anneli
Mattila,Anna-Liisa Hankonen
Kyösti Jäppinen
Anneli Vilppola, Anneli
Mattila,Anna-Liisa Hankonen

hs.viesti

2014 hopea
hopea

H85
H85

Kyösti Jäppinen
Kyösti Jäppinen

hs.keskim.
hs.erkoisp.m.

2015 pronssi
kulta
pronssi

H85
H85
D70

Kyösti Jäppinen
Kyösti Jäppinen
Anneli Vilppola

hs.keskim.
hs.erikoisp.m.
hs,erikoisp.m.

2017 kulta
Hopea
pronssi

H85
D75
D70

Kyösti Jäppinen
Anna-Liisa Hankonen
Anneli Vilppola

hs.pitkäm.
hs.sprintti
hs.sprintti

2018 kulta
hopea
pronssi

H85
D75
D75

Kyösti Jäppinen
Anneli Vilppola
Anneli Vilppola

hs.pitkäm.
hs.pitkäm.
hs.keskim.

2019 pronssi
2020 hopea
pronssi

D75
D75
D75

Anneli Vilppola
Anna-Liisa Hankonen
Anneli Vilppola

kesäkeskim.
hs.keskim.
hs.keskim.

hs.pitkäm.
hs.keskim.

H75
H75
H80
D65
H85
H85
H85
H85

Martti Kaikkonen Venäjällä
Martti Kaikkonen Venäjällä
Kyösti Jäppinen Sveitsissä
Anneli Vilppola Itävallassa
Kyösti Jäppinen Sveitsissä
Kyösti Jäppinen Sveitsissä
Kyösti Jäppinen Saksassa
Kyösti Jäppinen Saksassa

Kova kolmikko (vasemmalta) Martti Kaikkonen, Jussi Turkka ja Kyösti Jäppinen harrasti rasteja juoksemalla ja hiihtämällä. Suurimmat voitot kolmikko korjasi hiihtosuunnistuksen SMkisoista.

hs.viesti
hs.pitkäm.

Muutamia saavutuksia Veteraanien MM-kilpailuista
1999 kulta
hopea
2008 kulta
2009 pronssi
2015 kulta
kulta
2016 kulta
kulta

Iisun veteraanit ovat olleet
ahkeria ja myös menestyneitä kilpailijoita. Kuvassa Anneli
Vilppola rastijahdissa Saksassa
käydyssä kisassa. Tämän vuoden hän kisaa vielä 75 vuotiaiden sarjassa. Ensi vuonna sarja
vaihtuu 80-vuotiaisiin.

Vuonna 1998 hiihtosuunnituksen 70-vuotiaiden sarjassa suunnistaneet voittivat sarjassaan SM-kultaa (vasemmalta) Viljo Turtinen, Lauri Piiroinen ja Kyösti Jäppinen.

Erkki Sarkkinen ei päästänyt
itseään helpolla. Hän voitti aikanaan SM-hopeaa H75-sarjassa. Itse hän oli kisan aikaan
82-vuotias.

hs. normaalim.
hs. pikam.
hs. yht.tulos
hs. pitkäm.
hs.pitkä
hs.keskim
hs.pitkä
hs.keskim.

Hiihtosuunnistusjoukkue Anneli Vilppola, Liisa Turunen ja
Anna-Liisa Hankonen on voittanut 1996, 1997 ja 1998, 1999,
2000 toi Iisulle SM-hiihtosuunnistusviesteistä kolme hopea
ja kaksi kultaa sarjoissa D50 ja
D55.

Anneli Kantola on voittanut lukuisia hiihtosuunnistusmitaleja
useammassa eri viestijoukkueessa.

Kaisa Liedes, Niina Karstunen ja Kati Sergejeff voitti SM pronssia
vuonna 2001 ja kultaa vuonna 2002. Niina Karstunen voitti 2002
myös ikäluokkansa henkilökohtaisen kisan kultaa

Iisun nuorisoa matkalla nuorten Jukolaan. Edessä alhaalla Matti
Juutinen, keskirivi vasemmalta Kaisa Liedes Ari-Pekka Liedes ja
Kati Sergejeff. Takarivi vasemmalta Janne Sergejeff, Pasi Keltamäki ja Marika Hietala.
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Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

Iin eläkeläiset ry

VKK-Media Oy

Iin Eläkeläiset ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS to 17.03.2022 klo 12.00

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Iin Järjestötalolla, Laurintie 3 ,91100 Ii

Esillä kevätkokoukselle määrätyt asiat.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Johtokunta

www.vkkmedia.fi

tukijoitaan,
yhteistyökumppaneitaan
ja jäseniään.
Matka jatkuu kohti uutta
50-vuotiskautta

Maanantaina 21 .3.2022 klo 17.30
Seo Jäppinen, baarin kapinettissa Ii

Kampaamo HTS
Kampaamo_hts

Kampaamo HTS

Kirkkotie 8 Ii, p. 08 817 3726

Auki: ma-to 10.00-17.00
Pe 10.00-16.00
Kirkkotie 8, Ii
Puh. 040 562 6243
Tervetuloa.

LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO VUODESTA 1989
Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu
3D-koneohjausmallit

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY

Kokouksessa esillä sääntöjen määräämät asiat.
Suunnistakaa paikalle.

Johtokunta

Miesten parturipalvelut
ilman ajanvarausta
(myös sovitusti)

HTS

Iisu kiittää

Iisu ry:n
KEVÄTKOKOUS

Kahvitarjoilu

Ensi vuonna tulee 50 vuotta
kun äiti Hilkka perusti liikkeen.
Opiskelumme jälkeen
me tytöt tulimme mukaan.
Ammattitaidolla jatkamme.

Timpurintie 3, Ii
P. 040 5364 770
www.Ii-Trailer.fi

Paulaharjuntie 22, 90530 OULU
0400 884 138
Gneissitie 16, 90620 OULU
0400 287 483

www.pmpoy.com

Laatua kaikenkokoisiin
rakennuskohteisiin!
 LVIA-suunnittelu
 Sähkösuunnittelu
 Valvonta ja konsultointi
Hoidamme myös lämpökuvauksen
sekä tiiviys- ja kosteusmittauksen.
Voudintie 3, 90400 Oulu  info@airlon.fi  010 271 3220  www.airlon.fi
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HIPPO-TEHTÄVÄT. MOLEMMISSA TEHTÄVISSÄ TARVITSET KARTTAMERKKEJÄ,
JA NE LÖYTYVÄT TÄMÄN LEHDEN SIVULTA.
Yhdistä kuva, karttamerkki ja sana
Yhdistä kuvassa näkyvä maastokohde sitä kuvaavaan karttamerkkiin ja sanaan. Voit virkistää muistiasi karttamerkkisivuilla

Tehtävä:
Täytä ristikkoon
karttamerkit.

Kokeile karttamerkkien tunnistamista. Jos löydät oikeat,
ristikon rastilipun alle pystysuoraan muodostuu sana.

Iisu järjestää
28.- 29.5.2022 Olhavassa
Lauantaina
Kelterin viestin ja
avoimen AM-viestin

Sunnuntaina
Kansallisen pitkämatkan
Ilmoittautuminen SSL- IRMA-palvelussa
n
seuraamaa
Tervetuloa
kilpailuja.
A K S U J A.
EI PÄÄSYM

Tiistaina 31.5.
samassa paikassa
Oulurastit – kuntorastit.
Voit lähteä
suunnistamaan myös
ilman ajanottoa.
Saat tarvittaessa
opastusta.

Suunnistuskoulu alkaa toukokuussa
Iisun suunnistuskoulu alkaa toukokuussa, sitä järjestetään kerran viikossa
elokuuhun saakka.
Varsinkin alle kouluikäisille suositellaan suunnistuskoulun käymistä
vanhempien, isovanhempien tai jonkun muun aikuisen kanssa.
Kouluikäiset voivat tulla
yksin tai kaverin kanssa.
Jos suunnitteilla koko perheen harrastus, suunnistuskoulua voivat käydä
aikuisetkin.

Tervetuloa!

Seuraa paikallisten lehtien seuratoimintailmoituksia
ja Iisun nettisivuja osoitteessa www.iisu.fi
Lisätietoja löytyy myös suunnistusliiton
sivuilta www.suunnistusliitto.fi

