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IKIMUISTOISIA HETKIÄ!
Puheenjohtajan palsta

Olemme saaneet nauttia 
lämpimästä keväästä 
jota seurasi jopa kuuma 
kesä ja jokainen on 
varmaan kerännyt mu-
kavia hetkiä eri tapahtu-
mista tai vain oleilemal-
la rauhallisesti kotona.
Hyvä sää suosi meitä 
kivolaisia, kun suunta-
simme kesäkuun alussa 

linja-autolla kohti Turkua ja
Suomen gymnaestrada –tapahtumaa.

Neljän päivän ajan riitti erilaisia aktiviteettejä, 
harjoituksia sekä näytöksiä ja tietysti muiden 
voimistelijoiden tapaamista huippuartistien 
tähdittämissä iltapartyissä. Sunnuntaina sitten 
koitti 
päänäytös, jonka ohjelmia oli harjoiteltu jo 
vuoden ajan. 
On aina yhtä ihanaa nähdä satojen, jopa tu-
hannen voimistelijan esityksiä ja mikä mahtava 
tunne onkaan olla itse voimistelemassa.

Vaikka nyt seurasin juhlaa katsomosta, muistan 
vielä elävästi ensimmäiset suurkisani Lahdessa. 
Olin 9-vuotias ja meitä oli silloinkin iso joukko 
Astrid ’Riti’ Väisäsen luotsaamana voimistele-
massa.
Erityisen tästä kerrasta teki myös se, että vaalea-
na punatukkaisena sain auringon pistoksen, kun 
jouduimme esityksen lisäksi istumaan pitkään 
kentän laidalla paahtavassa helteessä. No hyvin 
siitä kuitenkin lopulta selvisin ja syntyi halu ja 
into osallistua uudelleen aina kuin mahdollista.

Näitä elämyksiä haluamme tarjota aina uusil-
le sukupolville, niin lapsille kuin aikuisillekin.  
Seuraava Suomen tapahtuma on neljän vuoden 

päästä, mutta ensi kesänä on Itävallassa World 
Gymnaestrada, jonne mielimme myös lähteä.

Kiitän kaikkia tukijoitamme tuestanne, jolla 
autoitte osaltanne matkan onnistumisessa. Iso 
kiitos myös gymppi Annelille, joka ahersi tieto-
koneen ääressä viime syksystä saakka järjestäen 
niin majoitukset, ruokailut, puvut , kyydit yh-
teisharjoituksiin ja itse tapahtumaan, yms. Ison 
kiitoksen ansaitsee myös johtokunta, erityisesti 
Sini ja Raili K. Tämä on sitä ’näkymätöntä työtä’, 
jota ilman  ei koko seuran toiminta olisi mah-
dollista.
Kiitoksen ansaitsevat myös ohjaajamme, jotka 
huolehtivat, että kuviot osataan hyvin jo yhteis-
harjoituksissa.
Kiitos myös huoltajille, jotka luotsasivat joskus 
kiireessäkin pieniä voimistelijoita niin harjoi-
tuksiin kuin vaikkapa uimaan. Tämä on työtä 
24h/vrk.

Ensi viikolla starttaamme taas uuteen kauteen 
ja lukujärjestyksestä sekä jumppakuvauksista 
löydätte varmaan ryhmän mihin osallistua. 
Kaksi ensimmäistä viikkoa ovat ilmaisia ko-
keiluviikkoja, joten aikuisten kannattaa käydä 
tutustumassa mahdollisimman monessa ryh-
mässä. Uutena ryhmänä starttaa vasta-alkajien 
ryhmä, joka on tarkoitettu ihan ensimmäistä 
kertaa mukaan tuleville  ja vaikka liikunnas-
ta olisi  kulunut monta vuotta, uskaltaa tulla 
mukaan.
Voimistelu on edullinen harrastus ja myös 
erittäin hyvä myös toisten lajien oheisharjoituk-
sena.
Kaikki me tarvitsemme liikkuvuutta ja voimaa 
selvitäksemme jokapäiväisistä toimistamme.

Mukavaa liikunnallista syksyä   
Anja Huuskonen

Tykkää 
meistä!

KIURUVEDEN 
APTEEKKI

KIURUVEDEN 
APTEEKKI

palvelua vuodesta 1915
Asematie 11, Kiuruvesi 
     p. 017 752 206, 017 752 783

PALVELEMME
Arkisin            9 – 18 
Lauantaisin     9 – 16
Sunnuntaisin ja juhlapyhinä 
apteekki on suljettu

PARAS REITTI KORKEAKOULUIHIN!

www.kiuruvedenlukio.fi

Kiurukatu 3, 74700 KIURUVESI  p. 017 825 255
www.kiurunlaukkujakenka.fi

Asics jumppa- ja sisäpelilenkkarit 

geelipohjalla koot 36-48 hinta alk. 79.95€

ma-to 9-17.30  pe 9-18    la 9-14

Joulumyyjäisissä riitti väkeä

Yhteismyyjäiset keräävät aina paljon porukkaa niin myymään kuin ostamaan. Tänä vuonna ta-
pahtuma on 16.12. Seuraa ilmoittelua lähempänä.
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Torikatu 4, kiuruvesi  p. 017-566708. Avoinna: ma-pe klo 9-17, la 9-14 

Palveleva vaatekauppa

Maahantuojalta edulliset asusteet vapaa-aikaan, 
urheiluun, harrastuksiin, työhön, juhliin!!! 

Tule rohkeasti tutustumaan 
monipuoliseen Vaatevalikoimaamme! 

Käytä hyväksesi kanta-asiakaskortin etu,
kysy myyjältä tarkemmin!

Edullinen paitapainatus,
myös omista kuvista tai teksteistä!

Ma-To   8.30-17.00

Pe          8.30-18.00

La          9.00-14.00

Petterintie 8 

74200 VIEREMÄ 

017-8203640

Tule palveltavaksi myymälään tai tilaa tuotteet helposti netistä!

Pirrauta Liisalle 

0500752461

”MELEKEIN 

AENA AUKI” 

RO-016-VKP-4 RO-011-VKP-3

RO-014-VKP-4RO-026-KPP-5

 

RO-012-KV213-4  R-14041D

 481,60€
ALK.

 527,20€ 
ALK.

-20% 

Sormusten alkaen hinnat ovat jo alennettuja. Katso koko mallisto verkkokaupassa.

Kahden sormuksen 

ostajalle kuohu-

viinilasit veloituksetta!

799,20€
ALK.

 306,40€
ALK.

225,60€
ALK.

306,40€
ALK.

 RO-018-OPP-6,5

 1 544,80€
ALK.

 R-29992DW

1156,00€ 
ALK.

Tiesitkö, että meillä 

voit myös ostaa 

sormukset laskulla 

tai osamaksulla?

SUURMYYMÄLÄ

Petterintie 8 

74200 VIEREMÄ 

017-8203640

Tilaa verkkokaupasta tai tule palveltavaksi myymälään! 

Ma-To  8.30-17.00

Pe         8.30-18.00

La         9.00-14.00

info@kellopuoti.fi

Kultaiset sormukset 
Kultaiset kihla- ja vihkisormukset

 
neesillakiap aolutevreT  

 !niikknap
 .niikknapsuuso neesillakiap iskaakkaisa-ajatsimo eluT

 ovas-aly/fi.po asseettioso naja atarav tioV
 0050 0010 allamattios iaT

 isevuruiK 00747 ,4 utaknetsimeiN
  

 !aolutevret itsämipmäL
  

 :tannih nedioremunnilehuP*
uskamokkrevsillakiap ilaamron :ulevlapnilehup neniathokölikneh 0050 0010 PO  

neniakum notsannih nirottaareponilehupaktam nesiamitok iat )mvp(  
 n:VLA tävätläsis tannih nediulehuP .)mpm( uskamnilehupaktam

Iltatorilla viihdyttiin jälleen

Upea Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla vietettiin Kiurusalissa, jossa Valiomme esittivät Finlandian yhdessä kuorojen ja Ari Satomaan kanssa.  
He myös avasivat juhlan lipunkannolla.

Tunnelmia Itsenäisyys 100-vuotta -juhlassa
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Jumppalukkari 2018-2019

JUMPPAHINNASTO
 
Jäsenmaksu                                        20 euroa
 
Koko kausi
Aikuiset (v. 1999 tai aikaisemmin syntyneet)                70 euroa (+ jäsenmaksu 20 e = 90 e)
10 kerran jumppakortti                                                 50 euroa (+ jäsenmaksu 20 e = 70 e)
Kertamaksu (käteisellä, ei vakuutusta eikä jäsenyyttä)  10 euroa
Lapset ja nuoret (v. 2000 tai myöhemmin syntyneet)              50 euroa (+ jäsenmaksu 20 e = 70 e)
 
Syyskausi
Aikuiset (v. 1999 tai aikaisemmin syntyneet)                40 euroa (+ jäsenmaksu 20 e = 60 e)
Lapset ja nuoret (v. 2000 tai myöhemmin syntyneet)            30 euroa (+ jäsenmaksu 20 e = 50 e)
                  
Alennukset                
Sisarusalennus (vain koko kauden maksusta)               20 euroa
Killan jäsenmaksuhyvitys                                                  20 euroa
 
Nallepainissa lapsesta vain jäsenmaksu 20 euroa. Aikuinen maksaa normaalin jumppamaksun.
Jumppakortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Ilmoittautu-
minen on sitova, kun jumppamaksu on maksettu. Alaikäisen ilmoittamisen hoitaa vanhempi omilla 
tunnuksillaan.
 Jumppamaksut maksetaan vain tilisiirrolla, käteinen käy ainoastaan kertamaksuun.

Kaikki jumpat ovat Yläkoululla pikkusalissa, mikäli lukujärjestyksessä ei ole toisin mainittu.
Meistä riippumattomista syistä salit ovat joskus muussa käytössä. Pyrimme ilmoittamaan vuoron pe-
ruuntumisesta edellisellä kerralla ja lisäksi Facebookissa ja kotisivuillamme www.kiuruvedenvoimis-
telijat.fi.

Seuramme on mukana yhtenä toimijana valta-
kunnallisessa Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelmassa yhdessä kaupungin lii-
kuntatoimen, Ylä-Savon soten ja Eläkeliiton Kiu-
ruveden yhdityksen kanssa.

Ikäinstituutti toimii koordinaattorina sosiaali- ja 
terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön tuella.
Valtakunnallisen ohjelman päämääränä on edistää 
kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentynei-
den ikäihmisten (75v.) selviytymistä ja elämänlaa-
tua terveysliikunnan avulla.

Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimer-
kiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muis-
tisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat 
johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen 

lisääntymiseen.

Täällä Kiuruvedellä haluamme toimia ennakoiden 
ja kohderyhmänä ovat yli 60 vuotiaat asukkaat 
toimintakyvystä riippumatta.

Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä 
kohderyhmälle liikuntaneuvontaa, lihasvoimaa ja 
tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa sekä arkilii-
kunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua.
Toimintaa järjestetään ottamalla käyttöön Voimaa 
vanhuuteen –ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimin-
tatapoja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyö-
nä.

Seuramme jumppatarjonnasta löytyy myös senio-
reillekin sopivia ryhmiä ammattitaitoisten ohjaaji-
en vetäminä.

Pohjolankatu 1, IISALMI
Avoinna ma-pe 9.00–17.30, 

la 9.00–13.30
Puh. (017) 812 500

Tervetuloa palvelevaan urheilukauppaan!
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Kesportista 
kengät ja 
tekstiilit 
jumppaan

JUMPPAKAUSI ALKAA  

maanantaina 3.9.2018 lukujärjestyksen mu-

kaan. Kaksi ensimmäistä viikkoa (viikot 36-

37) voit tutustua jumppiin maksutta.

 

Jumppaan ilmoittautuminen tapahtuu ensisijai-

sesti Hoika-jäsentietojärjestelmän kautta osoit-

teessa www.jasentieto.fi. Ohjeet ilmoittautu-

miseen ja jumppamaksun maksamiseen löydät 

kotisivuiltamme osoitteesta www.kiuruveden-

voimistelijat.fi.

 

TORSTAINA 6.9.2018 otamme vastaan ilmoit-

tautumisia klo 17-19 Yläkoululla. Ilmoittautu-

essasi saat mukaasi laskun. Jumppakortin saat 

kuittia vastaan. Olemme luopuneet käteismak-

susta jumppamaksua maksettaessa, poikkeuk-

sena kertamaksu joka maksetaan käteisellä.

Vuosikalenterin kuvauksissa syksyllä 2017. Uusi 
kalenteri on tulossa ensi vuodelle. Siinäpä hyvä lah-
jaidea liikunnallisen harrastuksen tukemiseksi!

VOIMAA VANHUUTEEN,  
iäkkäiden terveysliikuntaohjelma jatkuu
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Tunnelmaa joulunäytöksessä
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LASTEN RYHMÄT:

AVENIAT 
(vuonna 2005-2007 syntyneet): 

Ryhmässä opetellaan tanssillista voimistelua har-
joitteiden ja erilaisten pelien kautta. Lisäksi vuoden 
aikana päästään kurkistamaan akrobatian ihmelliseen 
maailmaan ja ryhmän halutessaan se tulee olemaan 
kantava voima läpi vuoden. Aiemmin harrastaneet 
pääsevät oppimaan uutta ja vasta voimistelun aloit-
taneet pääsevät hyvin ja helposti ryhmään mukaan. 
Ryhmän tavoitteena on kehittyä yksilönä ja ryhmänä, 
sekä osallistua Kivon joulu- ja kevätnäytöksiin omalla 
esityksellään.   Tervetuloa! 

Aika ja paikka
perjantaisin klo 15.30-17.00
pieni sali, yläkoulu
Ohjaajat:
Marianna Grof
Micaela Ratinen 040 354 2400

NALLEPAINI:
Nallepaini on lapsen ja vanhemman reipas harras-
tus, jossa heittäydytään yhdessä liikkumaan. Lapsen 
motoriikka ja oman kehon hallinta kehittyvät, sekä 
vanhemmalle saadaan hiki pintaan. Liikkeet tehdään 
pilke silmäkulmassa. Luottamus, läheisyys ja yhteen-
kuuluvuus ovat nallepainin tärkeät osat.
Nallepaini sopii noin 3-5 -vuotiaille.

Aika ja paikka
Tiistaisin 17-17.45
Pieni sali, yläkoulu
Ohjaaja
Elina Erholtz 050 499 9007

ZINNIAT 
(2008-2010 syntyneet)
Zinnioissa harjoitellaan perusliikuntataitoja sekä perus-
voimistelun alkeita. Ryhmässä kehitämme liikunnallisia 
taitoja myös luovan liikkumisen, pelien, akrobatian 
ja luovan ilmaisun keinoin. Ryhmässä opitaan myös 
toimimaan yhdessä ja saadaan uusia ystäviä. Tule 
rohkeasti mukaan kannustavaan joukkoomme koke-
maan onnistumisen riemua. 
 
Aika ja paikka
keskiviikkoisin klo 17.00-18.00
Pieni sali, Yläkoulu

Ohjaajat:  
Janette Juutilainen 045 248 3931
Heini Lilja 050-421 1200

HELMET 
(2008-2010 syntyneet)
Helmistä harjoitellaan perusliikuntataitoja sekä perus-
voimistelun alkeita. Ryhmässä kehitämme liikunnallisia 
taitoja myös luovan liikkumisen, pelien, akrobatian 
ja luovan ilmaisun keinoin. Ryhmässä opitaan myös 
toimimaan yhdessä ja saadaan uusia ystäviä. Tule 
rohkeasti mukaan kannustavaan joukkoomme koke-
maan onnistumisen riemua. 

Aika ja paikka
keskiviikkoisin klo 18.00-19.00
Pieni sali, Yläkoulu

Ohjaajat: 
Janette Juutilainen 045 248 3931
Heini Lilja 050 421 1200
Apuohjaaja: Amelia Blomberg

GLADIAATTORIT (2008-2013 syntyneet): 
Gladiaattorit ovat ryhmä, joka on suunnattu erityisesti 
pojille. Ryhmässä harjoitellaan monipuolisesti not-
keutta, ketteryyttä, reaktiokykyä; tehden harjoitteita 
gladiaattorien tyyliin; vahvistaen lapsen omaa fysiikkaa 
ja sosiaalisia taitoja. Halutessamme esiinnymme kivon 
näytöksissä. Tule ja koe gladiaattoreiden voima. Ryh-
män koko max. 20 hlö.

Paikka ja aika:
Pieni sali, Yläkoulu

Maanantaisin klo 18.00-19.00 
 
Ohjaajat 
Tiina Nykänen 050 400 6209
Jani Nykänen 050 400 6210
Nanni Nykäne

NEMESIAT  
(2007-2008 syntyneet, eivät esiinny):
Nemesiat on 10-12 vuotiaille tarkoitettu ryhmä, joka ei 
esiinny tai kilpaile. Jumpassa harjoitellaan voimistelun 
perustaitoja, kokeillaan erilaisia tanssilajeja sekä pe-
laillaan yhdessä. Koska meillä ei ole esitystä, voimme 
harkoissa toteuttaa enemmän jumppareiden toiveita. 
Kaikki liikunnasta ja voimistelusta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita aloittamaan tai jatkamaan mukavaa liikun-
taharrastusta!

Paikka ja aika
Pieni sali, Yläkoulu
maanantaisin klo 16.00-17.00

Ohjaaja
Senni Hyvönen 044 262 4876

AMARELLAT:  
(2011-2012 syntyneet)
Ryhmässä harjoitellaan perusliikuntataitoja sekä 
perusvoimistelun alkeita pelien, leikkien ja mielikuvi-
tuksen kautta. Osa tunneista on teematunteja, joissa 
sukelletaan rytmien, akrobatian ja luovan liikkumisen 
satumaailmaan. Liikunnan ohella opitaan toimimaan 
ryhmässä ja saadaan uusia ystäviä. Tule nauttimaan 
liikunnan ilosta kannustavaan joukkoomme!

Paikka ja aika
Pieni sali, yläkoulu 
Perjantaisin klo 17.00-18.00

Ohjaajat:  
Micaela Ratinen  040 354 2400  
Nanni Nykänen 045 663 1327
apuohjaaja: Noora Nikkinen
 
VALIOT: 
Ryhmä valiot on suljettu ryhmä, joka koostuu Valeria-
noista ja Dianoista. Harjoitukset sisältävät tanssillista 
voimistelua sekä akrobatiaa. Ryhmä suunnittelee 
yhdessä koreografiansa ja osallistuu niillä Kivon joulu- 
ja kevätnäytöksiin, kisoihin sekä kutsusta myös muihin 
tilaisuuksiin.

Paikka ja aika
Pieni sali, Yläkoulu  
maanantaisin 17.00-18.00 ja torstaisin 16.30-18.00
 
Ohjaaja:  
Senni Hyvönen 044 262 4876

MINIKIRPUT:
Liikunnan iloa ja riemua leikin varjolla. Satuihin ja tari-
noihin pohjautuvaa monipuolista tekemistä. Hyppyjä, 
pomppuja, juoksua, tasapainoilua ja rauhoittumista 
jokaisen lapsen taitojen ja halujen mukaan. Onnis-
tumisen iloa ja liikkumisen riemua erilaisia välineitä 
käyttäen. Esiinnymme halutessamme joulu-ja kevät-
näytöksissä.

Paikka ja aika
Pieni sali , Yläkoulu
tiistaisin  18.00-19.00 

Ohjaaja:  
Raili Kaikkonen 0400 977 033

Apuohjaajia  
Viivi Nykänen , Nanni Nykänen,  
Venla Sahlberg

 

JUMPPAKUVAUKSET 2018-2019
AIKUISTEN RYHMÄT:

VOIMAJUMPPA:
”Voimajumppa on monipuolinen koko kehon treeni, 
joka sisältää lihaskuntoa ja aerobista harjoittelua. 
Käytämme treenissä kehonpainoa sekä vaihdellen 
muita apuvälineitä, kuten voimatankoa, steppilautaa ja 
käsipainoja. Jokainen jumppaaja voi haastaa itseään 
omantasoisesti ja liikevinkkejä annetaan kevyemmästä 
haastavampaan. Treeniohjelma ja musiikit vaihtuvat 
kolmen viikon välein ja toiveita saa esittää. Tervetu-
loa kaiken kuntoiset nauttimaan liikunnasta iloisella 
mielellä!” 

Paikka ja aika 
iso sali, Yläkoulu
torstai klo 19.00-20.00

Ohjaaja: Sara Mykkänen 040 963 8545 

KEHON MUOKKAUS  
(entinen niska-selkäjumppa)
”Tunti sopii kaikille niin naisille kuin miehillekin. Eri-
tyisesti pyritään lisäämään lihasvoimaa tukilihaksiin, 
ylläpitämään tasapainoa ja liikkuvuutta sekä rentou-
tumista. Jokainen tekee omien kykyjensä mukaan ja 
ohjaajat antaavat vaihtoehtoja jos on ongelmia esim. 
nivelissä. Tunnilla käytetään tehosteina mm. keppejä, 
voimatankoja, vastuskumeja ja käsipainoja. Lopuksi 
venytellään huolellisesti.

Paikka ja aika: Pieni sali, yläkoulu
tiistaisin klo 19.00-20.00

Ohjaajat: Anja Huuskonen (040 501 8929),  
Terttu Mertala-Korhonen, Arja Puustinen

HYVÄN MIELEN TANSSI:
”Tunneilla on iloinen ja rento tunnelma ja aikaisempaa 
tanssikokemusta ei tarvita.

Tunti koostuu tanssillisesta alkulämmittelystä, kehon-
huolto osuudesta ja lopuksi opetellaan koreografiaa, 
josta muodostuu esitys joulu- ja kevätnäytöksiin.

Vuoden teemana on uuden taidon opettelu, jota työs-
tämme tunneilla ja liitämme sen osaksi esitystä.

Paikka ja aika: Pieni sali, Yläkoulu
torstai klo 18.00-19.00

Ohjaajat 
Milla Kärkkäinen, millakark@gmail.com
Sirpa Kämäräinen, sirpa.kamarainen@gmail.com

KUNTOKROSSI:
Tehotreeniä, joka sopii kaikille - niin naisille kuin miehil-
le - lähtötasosta riippumatta. Alkulämmittelyn ja suo-
ritustekniikoiden hiomisen jälkeen seuraavat liikkeet, 
joilla kehitetään ja ylläpidetään monipuolisesti voimaa, 
kestävyyttä, tasapainoa, liikkuvuutta ja nopeutta. Tun-
nin lopuksi jäähdytellään ja venytellään kevyesti. Tule 
mukaan!

Paikka ja aika
Pieni sali, yläkoulu
maanantaisin 19.15-20.15

Ohjaajat
Paula Tossavainen 040 724 6539
Heli Tikkanen 040 723 3301

VASTA-ALKAJAT:
Tälle tunnille ovat tervetulleita henkilöt, jotka eivät ole 
harrastaneet juurikaan liikuntaa taio siitä on jo aikaa.
Aloitetaan helpoista liikkeistä ottaen huomioon 
jokaisen mahdolliset liikuntarajoitteet ja- kyvyt.

Paikka ja aika
TIISTAISIN 15.30-16.30 Yläkoulu Peilisali
Ohjaaja Seija Nevalainen, 040-8271 516
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TANSSIJUMPPA:
Tanssimaista liikuntaa ja iloista irroittelua kotimaisen 
tanssimusiikin, lattareiden ja ”jenkkitanssimusiikin” 
tahtiin. Hyödyntäen ja oppien näiden tanssien perus-
asioita.

Paikka ja aika
Yläkoulu Peilisali, Perjantaisin klo 18-19
 
Ohjaaja: Maija Hakola, 050 383 8228

MIESTEN KUNTOVOIMISTELU:
Monipuolista sisäliikuntaa rennossa porukassa. 
Ohjelmassa on kuntovoimistelua erilaisilla välineillä tai 
ilman, loppuun pitkät venyttelyt. Sopii kaikenkokoisille, 
-ikäisille ja –kuntoisille miehille.

Paikka ja aika
Pieni sali, Yläkoulu
keskiviikkoisin 19.00-20.00
 
Ohjaajat
Paula Tossavainen  040 724 6539                                                                                                                
Terttu Mertala-Korhonen 045 317 5643                                                                                                                        
Milla Hiekkaranta                                                                                                                                      
Anja Huuskonen  040 501 8929

NOTKEUS JA TASAPAINO:
Tunti koostuu kehoa avaavista ja lämmittävistä liikkeistä, 
lihaskunnosta ja noin puoli tuntia kestävästä venyttelystä. 
Pääosin omalla kehon painolla tehtävillä kokonaisvaltaisilla 
pumppaavilla liikkeillä haetaan ääriasentoja tavoitteena yllä-
pitää ja parantaa kehon liikkuvuutta, lihaskuntoa ja tasapai-
noa. 

Paikka ja aika: 
yläkoulu, iso Sali klo 18-19

Ohjaaja 
Arja Puustinen 

Kevätnäytöksessä matkattiin maailman ääriin
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Kesän liikuttavimmat festarit 
Turussa
Suomi Gymnaestrada on Suomen Voimistelu-
liiton suurtapahtuma, joka kokoaa yhteen lajin 
harrastajat ja muut lajista kiinnostuneet. Suur-
tapahtumilla on pitkä historia ja vankka pe-
rinne suomalaisessa voimisteluhistoriassa läpi 
vuosikymmenten. KiVolaiset ovat aikaisemmin 
osallistuneet vastaaviin suurtapahtumiin esi-
merkiksi Lahdessa (Sun Lahti 2013) ja Tam-
pereella (Sun Svoli 2006) sekä vuonna 2015 
kansainväliseen World Gymnaestrada -tapah-
tumaan Helsingissä.
Tapahtumassa oli tarjolla näytöksiä, kilpailu-
ja, yli kymmenen kenttäohjelmaa, koulutuksia 
sekä liikkumisen riemua monessa muodossa. 
Tuhansista voimistelijoista suurin osa oli suo-
malaisia, mutta mukaan mahtui myös kansain-
välisiä vieraita. Tapahtuman ydin on liikuttaa 
IHAN KAIKKIA iästä, sukupuolesta tai taidois-
ta riippumatta.

Valmistautuminen tapahtumaan
Valmistautuminen Suomi Gymnaestradaan 
aloitettiin syksyllä, jolloin tiedotettiin seuran 
jäseniä mahdollisuudesta osallistua tapahtu-
maan, valittiin Gympiksi eli seuran yhteys- ja 
vastuuhenkilöksi Anneli Hautajärvi, jolla on 
pitkä kokemus voimistelun suurtapahtumista, 
sekä nimettiin ryhmille ohjaajat. Osallistumis-
kulut haluttiin pitää kohtuullisina, joten varain-
hankintaan panostettiin. Gymppi ja ohjaajat 
matkustivat Tampereelle ja Turkuun hakemaan 
tarvittavat tiedot tapahtumasta ja opettelemaan 
kenttäohjelmat. Talven mittaan Gymppi järjes-
teli ilmoittautumiset, majoituksen ja ruokailun, 
kuljetukset sekä tapahtumaan että harjoituk-
siin, esiintymisasut ja monet muut käytännön 
asiat. Kenttäohjelmia harjoiteltiin ahkerasti oh-
jaajien johdolla. Huhtikuun alussa kaikki voi-
mistelijat, ohjaajat ja muutama huoltaja vietti 
pitkän ja rankan päivän pääkaupunkiseudulla 
yhteisharjoituksissa. Lopulta ohjelmat olivat 
esityskunnossa kevätnäytöksessä toukokuus-
sa.

Kohti Turkua
KiVon 45-henkinen ryhmä aloitti matkan koh-

KiVolaiset Gymnaestradassa 7.-10.6.2018

KiVon lasten ja nuorten vastaavat Paula ja 
Raili sekä lasten ja nuorten Tähtiseuratunnus.

Sini Blomberg johdatti KiVon 
joukkoa avajaiskulkueessa.  #oonhyväjustnäin kenraaliharjoituksessa.#oonhyväjustnäin

Ilon myrsky järjestäytyy esitykseen stadionin takana

KiVolaiset Gymnaestradassa 7.-10.6.2018
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Kotimatka voi alkaa!

 Koulumajoituksessa on tiivis tunnelma.

Kesän liikuttavimmat festarit 
Turussa
Suomi Gymnaestrada on Suomen Voimistelu-
liiton suurtapahtuma, joka kokoaa yhteen lajin 
harrastajat ja muut lajista kiinnostuneet. Suur-
tapahtumilla on pitkä historia ja vankka pe-
rinne suomalaisessa voimisteluhistoriassa läpi 
vuosikymmenten. KiVolaiset ovat aikaisemmin 
osallistuneet vastaaviin suurtapahtumiin esi-
merkiksi Lahdessa (Sun Lahti 2013) ja Tam-
pereella (Sun Svoli 2006) sekä vuonna 2015 
kansainväliseen World Gymnaestrada -tapah-
tumaan Helsingissä.
Tapahtumassa oli tarjolla näytöksiä, kilpailu-
ja, yli kymmenen kenttäohjelmaa, koulutuksia 
sekä liikkumisen riemua monessa muodossa. 
Tuhansista voimistelijoista suurin osa oli suo-
malaisia, mutta mukaan mahtui myös kansain-
välisiä vieraita. Tapahtuman ydin on liikuttaa 
IHAN KAIKKIA iästä, sukupuolesta tai taidois-
ta riippumatta.

Valmistautuminen tapahtumaan
Valmistautuminen Suomi Gymnaestradaan 
aloitettiin syksyllä, jolloin tiedotettiin seuran 
jäseniä mahdollisuudesta osallistua tapahtu-
maan, valittiin Gympiksi eli seuran yhteys- ja 
vastuuhenkilöksi Anneli Hautajärvi, jolla on 
pitkä kokemus voimistelun suurtapahtumista, 
sekä nimettiin ryhmille ohjaajat. Osallistumis-
kulut haluttiin pitää kohtuullisina, joten varain-
hankintaan panostettiin. Gymppi ja ohjaajat 
matkustivat Tampereelle ja Turkuun hakemaan 
tarvittavat tiedot tapahtumasta ja opettelemaan 
kenttäohjelmat. Talven mittaan Gymppi järjes-
teli ilmoittautumiset, majoituksen ja ruokailun, 
kuljetukset sekä tapahtumaan että harjoituk-
siin, esiintymisasut ja monet muut käytännön 
asiat. Kenttäohjelmia harjoiteltiin ahkerasti oh-
jaajien johdolla. Huhtikuun alussa kaikki voi-
mistelijat, ohjaajat ja muutama huoltaja vietti 
pitkän ja rankan päivän pääkaupunkiseudulla 
yhteisharjoituksissa. Lopulta ohjelmat olivat 
esityskunnossa kevätnäytöksessä toukokuus-
sa.

Kohti Turkua
KiVon 45-henkinen ryhmä aloitti matkan koh-

ti Turkua ja pitkään odotettuja kesän liikutta-
vimpia festareita hyvin aikaisin torstaiaamuna 
7.6. matkanjohtajanaan Raili Kaikkonen. Pitkä 
matka kulki Lapinlahden kautta, josta saimme 
kyytiin kymmenkunta voimistelijaa ja perillä 
Turussa olimme jo puolen päivän aikaan. Tu-
russa majoituimme hotelliin ja Luostarivuoren 
koululle.
Majoituspaikoista siirryimme Kupittaalle, jos-
sa seuramme lasten ja nuorten vastaava Rai-
li Kaikkonen kävi vastaanottamassa KiVon 
Tähtiseura-tunnuksen. Tapahtuman avajai-
sissa Kupittaalla osallistuimme naruhyppelyn 
Suomen ennätyksen tekemiseen, jonka jälkeen 
kävelimme avajaiskulkueessa Tuomiokirkol-
le. KiVolaiset erottuivat avajaisten ja koko ta-
pahtuman ajan yhtenäisillä turkoosin värisillä 
huppareilla, joiden hankinnassa meitä sponso-
roivat Karhulan Metalli, Japea ja Ponsse. Kivo-
laiset paitsi näkyivät, myös kuuluivat avajais-
kulkueessa huutaen: ”Sano koo, sano ii, sano 
koo-ii-vee-oo, KIVO!”. 

Harjoituksia ja vapaa-aikaa
Torstaina alkoivat kenttäohjelmien harjoituk-
set. Ryhmämme nuorin jäsen 2-vuotias Bea 
osallistui äitinsä Jonnan kanssa Tunne Liike-
kenttänäytöksessä Tahdon tietää kaiken-ohjel-
maan. Valon leikki -ohjelmassa oli 8-13-vuo-
tiaita tyttöjä yhteensä 20, osa perhosen ja osa 
haavin roolissa. Ryhmän ohjaajina toimivat 
Marianna Grof ja Micaela Ratinen. Nuorten oh-
jelman nimi oli #oonhyväjustnäin, ohjaajina 
Anni Reinikainen ja Hanna Kämäräinen, ja ai-
kuisten ohjelman puolestaan Ilon myrsky, oh-
jaajana Paula Tossavainen. 
Harjoitusten välissä ennätettiin tutustua erilai-
siin tapahtumiin, esityksiin ja toimintapistei-
siin tapahtuma-alueella Kupittaalla sekä kau-
niiseen Turun kaupunkiin, käydä ostoksilla ja 
maauimalassa sekä tavata tuttuja ja sukulaisia. 
Lavoille nousivat mm. Pete Parkkonen, Alex 
Mattson, Virve Rosti, Ida Paul ja Kalle Lindroth, 
Abreu ja Younghearted . Tapahtumatanssia 
tanssimme useaan otteeseen ja osa meistä pää-
si halaamaan tapahtuman maskotteja Sisua ja 
Suvia. Majoitustiloissa Luostarivuoren koulun 
luokissa tunnelma oli tiivis mutta iloinen, kun 
yli 30 kivolaista ahtautui kahteen luokkahuo-

neeseen ilmapatjoineen ja kasseineen. Huol-
tajat Riitta Piippo, Sari Mehtonen, Pirjo Väli-
jeesiö, Raili Kaikkonen ja Hanna Kämäräinen 
huolehtivat porukan alaikäisistä voimisteli-
joista koko tapahtuman ajan muiden mukana 
matkustavien äitien avustuksella.

Loppuhuipennus
Tapahtuma huipentui sunnuntaina Tunne 
Liike-kenttänäytökseen, jota ennen seuram-
me puheenjohtaja Anja Huuskonen osallis-
tui Voimisteluliiton kutsuvierastilaisuuteen. 
Kenttänäytöksessä esiintyi lähes 4  500 eri 
ikäistä voimistelijaa. Näytös televisioitiin 
suorana ja kotisohvilta bongattiinkin monta 
tuttua. Tunnelma myös kentän takana voimis-
telijoiden odotustilassa oli mahtava, esiintyjät 
heittelivät ylävitosia ja kannustivat toisiaan 
iloisesti nauraen. Näytös huipentui finaaliin, 
jossa kaikki voimistelijat muodostivat kentälle 
kuvion, jossa oli puita, oksia, taivas ja ruohik-
ko. Finaalin päätteeksi voimistelijat ja yleisö 
tanssivat vielä tapahtumatanssin, joka oli tul-
lut tapahtuman aikana tutuksi. Tapahtuma-
tanssi nähtiin myös Kivon kevätnäytöksessä 
toukokuussa.
Väsyneet mutta monta kokemusta rikkaammat 
voimistelijat, ohjaajat ja huoltajat kotiutuvat 
Turun reissulta vasta maanantain puolella. Ke-
sän liikuttavimmat festarit jättivät monta ilois-
ta muistoa! 
Lisätietoja tapahtumasta löytyy edelleen osoit-
teesta www.gymnaestrada.fi. Seuraava kan-
sainvälinen voimistelun suurtapahtuma World 
Gymnaestrada järjestetään ensi vuonna Itäval-
lan Dornbirnissä. Seuraava Suomi Gymnaest-
rada järjestetään neljän vuoden päästä. Tapah-
tuman isäntäkaupunki selviää syksyllä 2018.

 

KiVolaiset Gymnaestradassa 7.-10.6.2018

 Ilon myrsky #oonhyväjustnäin kenraaliharjoituksessa.

Valon leikki Finaalin harjoituksissa.

Tahdon tietää kaiken, Jonna ja Bea.

KiVolaiset Gymnaestradassa 7.-10.6.2018
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Edullista 
vuokra-asumista

Kiuruvedellä 

Niemistenkatu 1
74700 KIURUVESI
p.040 501 5216

www.kiurunkulma.fi

Onnittelemme

OLETKO KIINNOSTUNUT
 JUMPAN OHJAAMISESTA?

Haemme eri ikäisiä ohjaajia 
mukaan toimintaamme. 

Ota yhteyttä Anja Huuskoseen  
p. 040 501 8929.

ÄLÄ URHEILE
      NÄÖLLÄSI 
ÄLÄ URHEILE
      NÄÖLLÄSI 

Lenkkeile
   Optikollesi
Lenkkeile
   Optikollesi

Näe hyvin kaikissa tilanteissa,
varaa aika perusteelliseen näöntarkastukseen 
meiltä! Soita (017) 752 277 tai tule käymään!  

Onpa tyylisi mikä tahansa, saat vahvuuksillasi olevilla
uimalaseilla vesiliikunnasta täydellisen

nautinnon

Meiltä myös piilolasit, urheilulasit ja sykemittarit
kaikkeen liikkumiseen!

UI SAMMAKKOA,
KROOLAA TAI SUKELLA

UIMALASIT
VAHVUUKSILLA

VAIN

ETUSI 20%
€

Asiantunteva isännöitsijä ja kirjanpitäjä

Kun haluat avukseksi osaavan
isännöitsijän tai kirjanpitäjän
- tule tutustumaan Kiinteistötilin
tarjoamiin palveluihin.

Palvelemme teitä jo kymmenen
ammattilaisen voimin!

ProfitSara
Y R I T Y S P A L V E L U T  O Y

• Tilitoimistopalvelut
• Taloushallintopalvelut

• Tukipalvelut yhdistyksille:   

 taloushallinto, apuraha-anomukset, 

 hankevalmistelu

Arja Saastamoinen
arja@profitsara.fi 

044 5191 253
Torikatu 8 

74700 Kiuruvesi

Asematie 6, Kiuruvesi 
Pirjo Manninen 050 5398 991, Johanna Lappalainen 0400 144 827, 

Tarja Siidorov 044 4008 773, Jaana Manninen 044 7495 927, 
Satu Mehtonen 040 7700 474, Arja Ruotsalainen 044 7582 503, 

Taina Hyvärinen 045 660 8864

www.omniyrityspalvelut.�

Ihalan Tupa ja Polku Oy
Toimitusjohtaja Tarja Arbelius

Johtaja Stiina Kääriäinen

Sijaiskoti Satuniemi Oy

Pekka Arbelius 040 7415 973

0400 847 980

050 551 4711

Nuorisokoti
Ouluntie 435, 74160 Iisalmi
www.ihalantupa.�

Niemenmutka 19, 74700 KIURUVESI
satuniemi@satuniemi.com

www.satuniemi.com

p. 050 3420 730
p. 050 9190 139

LONKILAN LOMAT
Vuokrattavana kaksi tasokasta lomataloa,
savusauna ja kylpytynnyri 
Toiviaisjärven rannalla.
Ruokapalvelut tilauksesta.
Maija ja Timo Lång
Karteenperäntie 106
74700 Kiuruvesi
040-846 4730 (Maija)
0400-218 184 (Timo)
www.lonkilanlomat.com

Tällä kupongilla -10%
kaikista annoksista

Tervetuloa syömään!

LOUNASLOUNASLOUNASLOUNAS
Tule syömään!

ma-pe klo 06-20, la 08-20  su 09-18

Ma-Pe 10.00-13.45

Yksilölliset asut mi�ojesi mukaan

P.S. Sovitukset myös asiakkaan luona

Kotiompelija
Ritva Pietikäinen

Puh. 0500-326 402

Pizzat
Kebabit
Hampurilaiset
Salaatit ym

6 VUOTTA YSTÄVÄLLISTÄ
PALVELUA

Soita ja tilaa 045 132 2232
Tervetuloa!
Torikatu 3  (Osuuspankkia vastapäätä)

5:n normaali 
pizzan ostajalle 

5:n normaali 
pizzan ostajalle 

1,5l 
juoma 

veloituksetta!

1,5l 
juoma 

veloituksetta!
Tarjous ei koske
klo 21.00 jälkeen

tehtyjä tilauksia

Tarjous 
voimassa 
vuoden 2018 
loppuun

Herkulliset leivonnaiset
arkeen ja juhlaan
lähileipomosta!

Kalliokyläntie 11, 74700 KIURUVESI

Puh. 017 823 544 
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Uskollisuuden Kilta:
Kauhanen Esteri  28.6.  85 v
Ruhanen Sirkka 5.9.2018   80 v
Linnilä Heikki  17.7.2018    80 v
Partanen Marja  19.6.2018  70 v
Niskanen Pirjo  28.11.2018   70 v

Kiuruveden kaupunki palkitsi seuraavat  
KiVon aktiivit:
Tossavainen Paula
Blomberg Sini
Tiilikainen Tytti
Tossavainen Hilkka

Vuoden Nuorena Ohjaajana palkittiin  
kevätnäytöksessä  

Anni Reinikainen

Kevätnäytöksessä muistettiin myös KiVon  
seura-aktiiveja ja ohjaajia:
Mertala-Korhonen Terttu
Nevalainen Seija
Kainulainen Tarja
Myllylä Lassi ja Aino

Anja Huuskoselle ja Anneli Hautajärvelle ojennettiin  
kukat kiitokseksi suuresta työstä seuran hyväksi,  
he yhdessä ovat KiVon kantava tukipilari ja sydän.
 

Onnittelemme

OLETKO KIINNOSTUNUT
 JUMPAN OHJAAMISESTA?

Haemme eri ikäisiä ohjaajia 
mukaan toimintaamme. 

Ota yhteyttä Anja Huuskoseen  
p. 040 501 8929.

vuoden juhlijoita ja palkittuja 

Työtä ympäristön hyväksi 50 vuotta.
Osana kierrätystä

p.017 753 737 www.kastari.�

Kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

Niemistenkatu 1, Kiuruvesi
p.017-752 139

Masa Roivainen Oy

KIURUVEDEN 
SEURAKUNTA

kutsuu mukaan 
toimintaan

www.kiuruvedenseurakunta.�

Asematie 9, Kiuruvesi, 
puh. (017) 752 940

LUONTAISTUOTE

YRTTI-MARI
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www.kiuruveden.rhy.fi

Teollisuustie 4, 74700 KIURUVESI
0440-279 400   www.sähkäri.fi

Näe kotisi paremmassa valossa

0500 541 491 / Matti
matti.lappalainen@jyvajemmari.fi

www.jyvajemmari.�

Tilausajot mukavasti

Soita! 017-820 4026 www.rytkonenco.fi

RYTKÖSEN BUSSILLA!RYTKÖSEN BUSSILLA!

OY RYTKÖNEN & COOY RYTKÖNEN & CO

Kodinkonehuolto
Korhonen Ky

ILMALÄMPÖPUMPUT PANASONIC JA MITSUBISHI

MYYNTI, ASENNUS JA HUOLTO

Kiuruveden Kiinteistöhuolto Oy
p. 040 1752 580

Jysinahontie 88, 74700 KIURUVESI
p. 040 739 5238

email: korhonen.ky@meili.�Nivankatu 6, 74700 Kiuruvesi  p.017 752 948

avoinna :ma-pe 8-17, la 10-13
vastataan puhelimeen myös iltaisin ja viikonloppuisin!

• henkilö-pakettiautoihin, 
• trukit •raskaskalusto •maatalous

• asennus •korjaus •myynti

Eurorengas
Hovinpelto 3, 74700 Kiuruvesi p. 040 8432 708  

renkaat 

Palveleva Rengasliike 

EURORENGAS

• ajoneuvojen lasit (myös vak.yhtiökorjaukset)
• terassi/parvekelasitukset,

• Pihla ikkunat ja ovet • pleksit, kennolevyt

KIURUVEDEN LASI JA KAIHDIN

040-537 7730

AJOKORTTIASIOISSA

p.050 5662 002
Niemistenkatu 3

kuljettajaopetus.�

J.HYVÖNEN

ASEMATIE 9, KIURUVESI
p. (017) 822 300

Voit seurata meitä 
Facebookin 
lisäksi myös 

Instagramissa 
@kiuruvedenvoimistelijat.

p.040-507 44 58

tarkastus • myynti • huolto
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Asematie 2 | puh. 046 923 9032

PALVELEMME:
MA-LA 7–22

SU 9-21

Lähi ABC! Kiuruvesi
Valtakatu 2 • Puh:050 341 0750

AVOINNA 
MA-PE 5-22
LA    7-22
SU    9-22
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Asematie 10, puh. (017) 770 6600
Palvelemme ma-pe 8-21, 8-20, su 10-20

TAVALLISTA
PAREMPi

RUOKAKAUPPA

Pizzeria Kiuru
Lempisen talo  Asematie 13  

p.017-754 055
Lempisen talo  Asematie 13  

p.017-754 055

MA-TO 10.30-21.00
PE 10.30-22.00 (03.30)
LA 11.30-03.30
SU 12.00-21.00

MA-TO 10.30-21.00
PE 10.30-22.00 (03.30)
LA 11.30-03.30
SU 12.00-21.00

PIZZERIA KIURU

KUROTTOJAPALVELU
MATTI NUUTINEN

Puh. 044-734 4822

Vireä kunnostaan 
huolehtiva asukas 

on arvokas  asia 
mei�e kaiki�e.

Liikunna�ista 
jumppasyksyä!

Kiuruveden kaupunki

Voit seurata meitä Facebookin 
lisäksi myös Instagramissa 
@kiuruvedenvoimistelijat.
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Amelia Blomberg

KiVo aktiivitoimijat kaudella 2018-2019

Viivi Nykänen

Marianna Grof

Senni HyvönenMilla Hiekkaranta Aune Hyvärinen

Nanni Nykänen

Micaela Ratinen

Anneli Hautajärvi

Arja Puustinen

Hanna Nivala

Venla SahlbergTiina Nykänen

Janette Juutilainen

Jonna Kämäräinen

Sara Mykkänen

Tarja Kainulainen

Maija Hakola

Jani Nykänen

Sini Blomberg

Paula Tossavainen

Milla Kärkkäinen Terttu Mertala-KorhonenHeini Lilja

Anja Huuskonen

Olavi Salo

Sirpa Kämäräinen

Seija Nevalainen

Elina Erholtz

Raili Kaikkonen

Raili TurpeinenHeli Tikkanen

Noora Nikkinen

www.kiuruvedenvoimistelijat.fi
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Fysioterapiaa, hierontaa ja luontaishoitoja

kotikäynnit ja lahjakortit

Liisa Saastamoinen p. 045-1600 881
Ambrontie 11 B 3, Kiuruvesi

Fysioterapiapalvelut

Virastokatu 1
puh 050-325 9761

V.Peltola

Kiurukatu 3, 74700 Kiuruvesi
p. 017 754 665
www.kiurunkunto.fi

Fysioterapeutit
Tarja Rytkönen
Sirkka Julkunen
Sari Leiviskä

Anja Huuskonen
LitM, personal trainer
puh: 040 501 8929

GetFitTeamGetFitTeam
• Kehonkoostumusmittaukset

•Henkilökohtainen kuntovalmennus 
ja ravitsemusohjaus

HIERONTAPISTE

Klassinen hieronta
Intialainen päähieronta

Perinteinen jäsenkorjaus
Hot Stone eli kuumakivihieronta

Koulutettu hieroja
Carola Valle-Vartiainen

p. 040 174 9426 • Niemistenkatu 3L3
74700 Kiuruvesi

www.hierontapistecarola.�
ELSAN SALONKI
Jalkojenhoidon amma�itutkinnon
suori�anut hieroja

Sivonen Elsa
Savonkatu 19 B 32, Iisalmi
Asematie 5, Kiuruvesi

0400 667 770
elsan.salonki@pp.inet.�
www.elsansalonki.�

OK SAVON OSSOOJAT

Parturi-
Kampaamo

Torikatu 6, 
p. 017-754 570

Avoinna
 ma-ti 9.30-17.30
ke-pe 8.30-17.00

PÄIVI
Avoinna

Ma-Pe 8-17
la 8-13

Muulloin varauksien mukaan

Tykkää 
meistä!

Parturi-kampaamo Tuuli

parturikampaamo.tuuli@gmail.comparturikampaamo.tuuli@gmail.com

Torikatu 4, Kiuruvesi
p.017- 752 430

Torikatu 4, Kiuruvesi
p.017- 752 430

 fysioterapia • akupunktio • hieronta • kinessioteippaus

anneli.hautajarvi@gmail.com

Fysioterapeutti
Anneli Hautajärvi

Asematie 5, 
74700 Kiuruvesi
p. 050 547 2852

Laitetta myyvät apteekit, Euronics-ketjun liikkeet
sekä verkkokauppa shop.wello2.com.

www.wello2.com

WellO2 - Hyvässä Hapessa
WellO2 on joka kodin hyvinvointilaite, joka avaa ja 
kosteuttaa hengitysteitä sekä vahvistaa hengityslihaksia. 
Laitteen käytöstä on hyötyä heikosti tai pinnallisesti 
hengittäville, kuorsaajille, ikääntyneille, urheilijoille tai
ammatikseen ääntään käyttäville henkilöille.

Tervetuloa fysioterapiahoitoihin 
lähe�eellä tai ilman.  Myös kotikäynnit.

Kiurukatu 3

Jaana Kananen  050 5472 851
Anneli Knuutinen  044 5374 677
Anni Remes  045 1409 222

FYSI-ASKEL OYFYSI-ASKEL OYFYSI-ASKEL OYFYSI-ASKEL OY

HIERONTAPISTE
KEMILÄINEN

Kuntohoitaja Anja Kemiläinen

• osa, puoli- ja kokohieronta
• osteopaattinen mobilisoiva hieronta

Torikatu 6,  Kiuruvesi 
p.017-753 880, 050 587 5382

AVAJAISET  6.10. klo 10-18

Kukkomäentie 17 
(keilahallin vieressä)

044 7005117

www.hurmaus.fiHIUKSET & KAUNEUS

H urmaavana kevääseen 
         

Volyymiripset 

TARJOUS
80€

Kasvohoito +

kulmien ja ripsien 

värjäys

52€

KESÄN MORSIAN JA JUHLIJA  kysy tarjousta 

useammalle palvelulle ja varaa aikasi nyt!

Geeli-

kynnet

70€

Tarjoukset ovat voimassa 30.4. saakka. Muista myös HURMAUKSEN lahjakortti!

Väri- ja 

leikkaus-

paketit

-10%

HIUKSILLE KASVOILLE VARTALOLLE

EKOPHARMA

luonnon-

kosmetiikka

-10%

Säärien ja 

kainaloiden 

SOKEROINTI

45€
(norm 58 €) 

KAUNIIT RIPSET SINULLEKIN?

Täyden palvelun 
KAUNEUSPISTE

Volyymiripset

Kampaamopalvelut

Geelikynnet

Kasvo- ja jalkahoidot

Lahjakortti

urmaus
HIUKSET & KAUNEUS

Kukkomäentie 17 
(keilahallin vieressä)

044 7005117

www.hurmaus.fi

Muista myös
lahjakortti

p. 050-543 1253
Niemistenkatu 8

Kauneus- ja 
jalkahoitola



16 VoimistelijatVoimistelijatKiuruveden

Tykkää 
meistä!

PALVELUTAKSI
HEIKKI KÄRKKÄINEN

puh. 0400-277 590, 
Kiuruvesi

Kaivinkonetyöt

Ari Marjoniemi
p.0400 175 797

017-752112, 0400-171473     

Rinnekatu 1, 74700 kiuruvesi

 

-lvi asennukset  -rakennuspeltityöt -IVT lämpöpumput
-kattoturva-tuotteet   -sadevesijärjestelmät

-iv kanavien puhdistus/desifiointi

0500-570920, 050-4009437

040-524 8018

VUOKRATTAVANA 1,5 tn MINIKAIVURI
sekä PIENKUORMAAJA (Mustang 2044)
VUOKRATTAVANA 1,5 tn MINIKAIVURI

sekä PIENKUORMAAJA (Mustang 2044)

KAIKKI LVI-TYÖT, TARVIKKEET
ILMA- JA MAALÄMPÖPUMPUT

PELLETTI- JA ÖLJYPOLTINHUOLLOT

KAIKKI LVI-TYÖT, TARVIKKEET
ILMA- JA MAALÄMPÖPUMPUT

PELLETTI- JA ÖLJYPOLTINHUOLLOT

TILATAKSI

KESKUSTANTAKSI

Ukonmäen soraUkonmäen sora

0400 373 259

040 509 2250

1+8 henk. PAARI ja INVAVARUSTUS HISSILLÄ

Ahti ja Lauri Kärkkäinen

0400 571 222 / 040 3525 995
• Kaivinkonetyöt

• Maa-aineskuljetukset
• Tienlanaukset ja auraukset

• Traktorityöt
• Lavettikuljetukset

1+6 henk. PAARIVARUSTUS

ANTTI NISKANEN
0500 4300 44

antti@pesolanpihviliha.�
PESOLANNIEMENTIE 255

74595 RUNNI
www.pesolanpihviliha.�

Teollisuustie 7, 74700 Kiuruvesi
0400 945 544, myynti@palopaikka

•Ateriapalvelut
•Majoitus

•Mykyrokkaa

•Ateriapalvelut
•Majoitus

•Mykyrokkaa

www.palopaikka.com

LEIPOMO-KAHVILA-MYYMÄLÄ

Uunituoreet 
leipomo- ja 
kahvilatuotteet 

TERVETULOA!

MYÖS
TILAUKSESTA

avoinna ma-pe 
klo 9.00 – 15.00

www.kyllonmaenleipomo.�

Kokeneet ja ammattitaitoiset asentajat palveluksessanne! 

’’Kaikki saman katon alla’’’’Kaikki saman katon alla’’

Nivankatu 16, 74700 KIURUVESI
puh. 017 827 1300, 044 734 4820, 040 5076782

Avoinna: ma-pe 8-17, la 8-13

HUOLTOHALLI VARAOSAT 
• autohuollot 
• päästömittaukset (diesel/bensa) 
• testaukset Autocom-testerillä 
• rengasasennukset 
• öljynvaihdot 
• ilmastointihuollot 

• hydrauliikkaletkut 
• liittimet ja tiivisteet 
• auto- ja traktorivaraosat 
• Deber-automaalit 
• AmPro-takuutyökalut 
• Valvoline ja Q8-öljyt 

Tervetuloa viihtymään!

Asematie 9, 74700 Kiuruvesi  p. 017-7604600Asematie 9, 74700 Kiuruvesi  p. 017-7604600
www.hotellipeltohovi.fiwww.hotellipeltohovi.fi

Tulevaa ohjelmaa...Tulevaa ohjelmaa...

Meiju SuvasMeiju Suvas
La 15.9 

La 22.9 La 6.10.
Ämpäripäivän 
jatkot Öiset KulkijatÖiset Kulkijat

TEEMA ILTA MUISTOSSA 
TOPI SORSAKOSKI & AGENTS)

La 3.11 La 24.11 

Ysärii...Ysärii...

Lord EstLord Est

LÄHELLÄ SINUA - SINUA VARTEN

AJANVARAUKSET NUMEROSTA 0207 300 400

WWW.KUNNANLAAKARIT.FI


