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Kiuruveden Voimistelijoiden 60-vuotisjuhlalehti vk 35 -2013

Tanssin hurmaa kevätnäytöksessä ”Vielä tulee päivä”
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Iloa ja elämyksiä

töksessä
Liikuntakirput joulunäy

Ilmoittautumispäivä yläkoululla 5.9.2013 klo 18.00–20.00

Maksut voi suorittaa pankkiin 478310-233307 (Poppia Kiuruvesi). Kuittia vastaan saat jäsenkortin. Ilmoittautumispäivässä otetaan vastaan
vain käteistä. Kaikki jotka ovat maksaneet jumppamaksut 5.9. mennessä osallistuvat lahjakortin arvontaan. Ilmoittautumispäivänä lapsille
temppurata klo 18.00-20.00 peilisalissa ja klo 19.00 kaikille ilmainen ZUMBA® tunti, nyt on mahdollista tulla tutustumaan

Tervetuloa!
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60 vuotta

Puheenjohtajan palsta

ELÄMYKSIÄ JA ELÄMÄÄ

Lopuillaan oleva
kesä tarjosi heti
kesäkuun alussa
ikimuistoisia kokemuksia eri-ikäisille harrastajillemme Sun Lahti
–tapahtumassa.
Olin itse 10-vuotiaana ensimmäisissä nk. suurkisoissa
juuri
Lahdessa ja muistan vieläkin millaista oli esiintyä isossa joukossa suuressa tapahtumassa.
Vaikka tällaiset isot tapahtumat niin täällä
kotimaassa kuin vielä suuremmat ulkomailla
kysyvät voimia eli lukemattomia työtunteja
ja suuria taloudellisia resursseja seuran toimijoilta, antavat nämä kokemukset kaikille
meille intoa jatkaa rakasta harrastustamme
ja tarjota elämyksiä yhä uusille sukupolville.
Haluankin nyt kiittää kaikkia tukijoitamme ja ennen kaikkea seuraväkeämme isosta urakasta, jonka eteen teimme töitä parisen vuotta.

punkia sekä huippunäytöksiä ja kilpailuja.
Seuratoiminta on jatkuvaa aherrusta ja tarjolla on monenlaisia tehtäviä, ei pelkästään
salilla tapahtuvaa toimintaa. Seuratoimijoiden (johtokunta ja talkoolaiset) on vastattava mm. siitä, että anotaan tarvittavat
harjoitustilat, koulutetaan jatkuvasti uusia
ohjaajia ja saadaan talkoolaisia ja vastuunkantajia. Tämä kaikki vaatii myös rahaa, sillä esimerkiksi ohjaaja- ja toimihenkilökoulutukset ovat yleensä kaukana. Rahaa kuuluu
myös puvustoon ja voimisteluvälineisiin sekä
äänentoistolaitteisiin ( esim.päämikrofonit
maksavat tuhansia euroja, eivätkä ole ikuisia). Uskallan väittää, että meillä ovat nämä
asiat todella hyvällä mallilla verrattuna moneen muuhun voimisteluseuraan.
Mutta hyvässä seurassa on mukava toimia ja
meneillään oleva seuramme 60-vuotis juhlavuosi tarjoaa vielä paljon tekemistä, mutta
myös elämyksiä huipentuen pääjuhlaan lauantaina 9.11. Kulttuuritalossa. Luvassa on
nostalgiaa menneiltä vuosikymmeniltä.

Tervetuloa
Säästöpankin
asiakkaaksi!
Meillä Säästöpankissa
taloudellinen hyvinvointisi on sydämen asia.
Me palvelemme henkilökohtaisesti
ja autamme sinua vaurastumaan hallitusti.

Tullaan
tutuiksi!
Ville Pekkala
konttorinjohtaja
029 041 2601, 044 732 2601

Kiurukatu 1, 74700 Kiuruvesi
puh. 029 041 2600
Palvelemme ma-pe 9.30-15.30
www.saastopankkioptia.fi/kiuruvesi
Puhelun hinta: lankapuhelimesta 0,0821 € + 0,0147 €/min,
matkapuhelimesta 0,0821 € + 0,1642 €/min

Sitä ennen aloitamme taas odotetun jumppakauden ja uskon, että te entiset jumppaajamme kuin myös ihan uudet vasta-alkajatkin löydätte sopivan ryhmän missä aloittaa.
Varsinkin te, jotka vielä epäilette aloittamistanne, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja tulkaa
kokeilemaan. Kuten joku viisas on sanonut:
’liike on lääkettä moneen asiaan’!
Mukavaa syksyä kaikille ja jumpassa tavataan.

Tähtäin onkin seuraavassa maailmanluokan tapahtumassa Gymnaestradassa, jonka
saamme ensimmäistä kertaa tänne Suomeen
ja Helsinkiin kesällä 2015. Uskon, että sinne
lähdemme entistäkin suuremmalla joukolla
ja tarjolla on voimistelua eri muodoissaan
yli 30 maasta ympäri maailmaa. Mukana
on niin lapsia kuin ikinuoria voimistelijoita.
Tarjolla on suuria massanäytöksiä olympia- Anja Huuskonen
stadionilla ja joukkueita toreilla ympäri kau-

140-vuotias Kiuruveden kaupunki
onnittelee 60-vuotiasta nuorta ja notkeaa
Kiuruveden Voimistelijat ry:tä!

– maatalouskonekauppaa
– konekuljetukset
– roskalavavuokraukset jne.

RISTO RÖYTIÖ KY

Kiuruvesi, puh. 050-353 0864, www.ristoroytio.com
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ÄLÄ URHEILE
NÄÖLLÄSI

Kiuruveden Voimistelijat Ry
ylpeänä esittää:

Lenkkeile
Optikollesi

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

UI SAMMAKKOA,
KROOLAA TAI SUKELLA

60 vuotta juhlanäytös
la 9.11.2013 klo 13.00
Kiuruveden Kulttuuritalon
Kiurusalissa.
Ennakkoliput:
Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Laulumaa

Osuuspankki Poppia

Onpa tyylisi mikä tahansa, saat vahvuuksillasi olevilla
uimalaseilla vesiliikunnasta täydellisen
nautinnon

KIURUVESI Niemistenkatu 4

UIMALASIT
VAHVUUKSILLA
VAIN

www.poppia.fi

€

ETUSI 20%

Liput 10€, lapset alle 12 v. 5€

Lämpimästi tervetuloa!
Kaikkeen liikuntaan
erilaisia urheiluliivejä.
Saumattomat alushousut
esim. pyöräilyyn ja
ratsastukseen

Meiltä myös piilolasit, urheilulasit ja sykemittarit
kaikkeen liikkumiseen!
Kirkkokatu 2, 74700 Kiuruvesi • p.017 822 201• luuri@luuripaja.net
avoinna ma-pe klo 9-13 ja klo 14-17

Reilua palvelua
parhaimmillaan.

UUSI RYHMÄLIIKUNTALUKKARI
2.9.2013 ALKAEN,

UUTUUSTUNTI
BOOIAKA® ALKAA!
Parturi-kampaamo Tuuli
Tervetuloa Hyvälle tuulelle!

017-752 430

MEILTÄ LÖYTYY KATTAVA
KUNTOSALI JA
ISOT RYHMÄLIIKUNTATILAT!

Opiskelija- ja eläkeläisalennus -10%

IHANAT KURVIT, Kauppakatu 13, IISALMI

• Hiustenleikkaukset, -värjäykset ja -rakennekäsittely
• Ripsien ja kulmien värjäykset
• Ripsienpidennykset
• Hiustenpidennykset

p. 017 814 823 www.ihanatkurvit.com
palvelemme: ark. 10-17.30 la: 10-14.00

UNTAMONKATU 8,
IISALMI p. 0400 729 280
www.pelixir.fi Kuntoklubivastaava: laila@pelixir.fi
Liinavaatteet
Matot / kg tasopesu
Kemiallinenpesu
Nahkahuolto

Sijaiskoti Satuniemi Oy
ma-ti 8-16, ke-to 8-15 pe 9-12
muina aikoina sopimuksen mukaan.

PARTURI-KAMPAAMO

(017) 752 259
Kiurukatu 1 • Kiuruvesi

Satuniemi on laitosluvilla
toimiva 7-paikkainen kaikenikäisten huostaanotettujen
lasten ja nuorten koti.
Sijaiskodin vanhemmat
asuvat yhdessä lasten
ja nuorten kanssa.

Toimintaideologiamme
on perhekeskeisyys ja
vanhemmuuden tukeminen.

Sijaiskoti
Satuniemi Oy
Niemenmutka 19
74700 Kiuruvesi
0400 847 980
satuniemi@satuniemi.com
www.satuniemi.com

Kukkapalvelu ja hautaustoimisto
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LähiTapiola Itä
Kukkomäentie 17
74700 KIURUVESI
ita@lahitapiola.ﬁ
Puhelin (017) 760 1500

Kauhanen Oy
Torikatu 4, 74700 Kiuruvesi
Puh. (017) 753 400

Kiurun Kulkuri
Ruokaa – matkahuolto ja Pitopalvelua

Puheluhinnat: www.lahitapiola.ﬁ. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, LähiTapiola
Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy

puh 0440 825 900

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!

Palveleva vaatekauppa

Torikatu 4, kiuruvesi p. 017-566708. Avoinna: ma-pe klo 9-17, la 9-14
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60 vuotta

Lukujärjestys 2013-2014

Tykkää
meistä!

Aikuiset
Lapset ja
nuoret

kivo@kiuruvedenvoimistelijat.fi

www.kiuruvedenvoimistelijat.fi

ILMOITTAUMISLOMAKE
Synt.aika (pv.kk.v)

kausi 2013-2014

mies/poika

__.__.___

nainen/tyttö

Pakolliset tiedot:

ILMOITTAUTUMIS-

JA MAKSUTAPAKÄYTÄNTÖ
Maksu pankkiin

478310-233307

Sukunimi

(Poppia Kiuruvesi)

Etunimet

Jäsenkortin saat kuittia vastaan

Sähköposti

ilmoittautuessasi.

Katuosoite
Postinumero

p.040-501 8929 / Anja

Postitoimipaikka

Kotipaikkakunta

Puh.

Ilmoittautumispäivä

To 5.9.2013 klo 18.00–20.00
Yläkoululla

Ilmoittautumispäivänä otamme

Alaikäisen lapsen huoltajan nimi ja puh.nro

vastaan myös käteistä.

aikuiset kaikki jumpat

koko kausi 80 €,
syyskausi 60 €

lapset ja nuoret

koko kausi 0-6v. 55€
7-19 v. 60 €,
syyskausi 50€,

sisaralennus

-15 €

ZUMBA® syyskausi

65€ (jos ilmoittaudut myös muihin
jumppiin, vähennä jäsenmaksu -15 €)

ZUMBA® 10 kertaa

65€ (jos ilmoittaudut myös muihin
jumppiin, vähennä jäsenmaksu -15€)

Pilates

125€ (jos ilmoittaudut myös muihin
jumppiin, vähennä jäsenmaksu -15€)

JÄSENMAKSUKAUSI: 1.9.2013–31.8.2014, MAKSETAAN VAIN KERRAN KAUDESSA
Haluan veloituksetta Svolin Voimistelu-verkkolehden sekä tietoa
valtakunnallisista jäseneduistani
Nimi- ja osoitetietoni saa luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin
seuran yhteistyökumppaneille
Kiuruvedellä____päivänä_____________kuuta 2013 __________________________________________

Hyvät jumppaajat!
Meistä riippumattomista

syistä salit ovat joskus muussa käy-

tössä. Pyrimme ilmoittamaan vuoron

peruuntumisesta edellisellä kerralla ja
/tai laittamaan tietoa kotisivuillemme
ja Facebookiin.

Puutavarat rakennuksille
edullisesti suoraan
valmistajalta!

Kiurun Höylä Oy
Sahatie 3, Kiuruvesi
kiurunhoyla.fi
Jorma 040 1626 440, Lauri 0400 188 583
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Liikuntakirput (3-6v)

Tiistai 17.45-18.30
Liikuntakirput- iloista, reipasta ja
lapsilähtöistä liikuntaa. Liikuntakirpuissa harjoitellaan liikunnan perustaitoja: esim. juoksemista, hyppäämistä, tasapainoa, kiipeilyä ja
pallon käsittelyä. Opimme myös toimimaan yhdessä toisten kanssa. Erilaisia leikkejä ja pelejä sekä toimintaratoja. Liikuntakirpuissa koemme
onnistumisen iloa ja oivaltamisen
riemua, annetaan paljon myönteistä palautetta ja innostetaan lasta liikkumaan. Tule sinäkin liikuntakirpun
puraisemaksi! Liikuntakirput esiintyvät halutessaan joulu- ja kevätnäytöksissä.
Ohjaaja Katri Paanala 040-8234567
ja Jonna Kämäräinen
Apuohjaajat Angeliina Knuutinen
ja Aino Rytkönen

Nemesiat (Jumppakoulu 7-9v)

Perjantai 16.00-17.00
Ryhmässämme harjoitellaan tanssillisen voimistelun alkeita, pelataan
hauskoja pelejä ja kokeillaan erilaisia tanssityylejä.
Yhdessä valmistelemme esityksiä

Kuntostep

maanantai 19.00-20.00
Tunti koostuu steppilaudalle askelluksesta, joka parantaa hapenotto
kykyä, koordinaatiota ja tasapainoa,
lihaskunto-osuudesta ja loppuvenyttelystä. Mukaan voi tulla niin aloittelija kuin aiemmin harrastanutkin
oman kuntonsa mukaan.
Ohjaajaat: Anja Huuskonen
040-5018929 ja
Milla Hiekkaranta 0400-185 780
		
Pilates Nivan koululla
tiistai 17.00 18.00 ja 19.00
PhysioPilates-tunnilla opitaan käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon
ryhtiä ylläpitävät syvät selkä- ja vatsalihakset vahvistuvat. Tavoitteena on palauttaa selkärangan luonnollinen asento ja parantaa kehon
hallintaa. Tunnilla voidaan käyttää
pienvälineitä kuten, pilatesrulla tai
pikkupallo. PhysioPilates ohjauksessa hyödynnetään fysioterapeuttinen
osaaminen. ilmoittautuminen ohjaajalle:
Sanna Kärkkäinen 044 570 1600

Lasten ja nuorten jumpparyhmät

KiVon joulu- ja kevätnäytöksiin,
sekä saamme uusia kavereita toisistamme.
Kaikki halukkaat jumppaajat mukaan iloisille tunneille!
Ohjaajat: Reeta Huttunen, Anniina
Ratinen, Anni Reinikainen

pelejä ja kaikkea muuta mukavaa
hyvän musiikin tahtiin. Jouluna ja
keväällä pääsemme näyttämään
taitojamme Kivon näytöksissä.
Ohjaaja: Noora Korhonen 0452038720

Gloriosat (13v)
Freesiat (Jumppakoulu 10-11v) Tiistai 16.00-17.30

Torstai 16.00-17.00
Harjoittelemme ryhmässämme
tanssillisen voimistelun alkeita,
tutustumme erilaisiin tanssityyleihin, pelaamme mukavia pelejä,
ja harjoittelemme esitykset joulu- ja
kevätnäytöksiin.
Kaikki halukkaat ja kaiken tasoiset
tanssijat rohkeasti mukaan kokeilemaan!
Ohjaajat : Hanna Kämäräinen
040-8546193, Pauliina Kärkkäinen
040-4102825, Anni Rytkönen 0451264744

Aveniat (Jumppakoulu 11-12v)

Tiistai 17.30-18.30
Hei Sinä 11-12 vuotias! Tervetuloa
kokeilemaan uutta harrastusta tai
palaamaan tutun harrastuksen pariin! Ryhmässä opettelemme tanssillisen voimistelun alkeita, pelaamme

Tervetuloa kaikki voimistelusta innostuneet 13 -vuotiaat tytöt! Tunneilla mm. pelaamme ja käymme
läpi eri tanssityylejä ja perustaitoja,
sekä kehonhallintaa ja unohtamatta
tietenkään pieniä lihaskunto kertoja.
Teemme myös esityksen Kivon joulu- ja kevätnäytöksiin.
Ohjaajat: Katja Niskanen 0503559493, Sonja Rautiala 0400237348
Apuohjaaja: Enni Piippo

Ostellariat (14-17v)

tiistai 19.00-20.15
Tunti sopii kaikille. Erityisesti painotetaan niska ja hartiaseudun sekä selän alueen lihasvoiman, tasapainon
ja liikkuvuuden lisäämistä sekä rentouttamista. Myös sellaisten henkilöiden kannattaa tulla kokeilemaan,
joilla on oireita näillä alueilla. Aluksi
lämmitellään hypyttömällä (saa hyppiäkin) verryttelyllä. Varsinainen lihaskunto osuus kestää n. 45 minuuttia, tehosteina käytetään keppejä tai
vastuskuminauhoja. Lopussa on
30 minuutin venyttely ja rentoutus
osuus.
Ohjaajat
Anneli Hautajärvi
050-5472852
Terttu Mertala-Korhonen
045-3175 643

Miesten kuntovoimistelu

keskiviikko 19.00-20.00
Monipuolista sisäliikuntaa rennossa porukassa. Ohjelmassa on kuntovoimistelua erilaisilla välineillä tai
ilman. Loppuun pitkät venyttelyt.
Sopii kaikenkokoisille, -ikäisille ja
-kuntoisille.
Ohjaajat
Milla Hiekkaranta
0400-185780
Sari Komu 0400-547322
Arja Puustinen 040-5590416

Ixiat, esiintyvä ryhmä

Ixiat koostuu kuudesta taitavasta
voimistelijatytöstä. Harjoittelemme kahdesti viikossa kahden tunnin
ajan, ja pyrimme kehittämään ryhmäämme kokoajan eteenpäin.
Olemme olleet mukana Savo-Karjalan Show-tapahtumassa.
Voit tilata meidät esiintymään millaiseen tilaisuuteen tahansa, olemme mielellämme siellä!
Sallamaari Siponen 050-959535,
Anniina Apell 045-6785883

Dicentrat, minivaliot

Dicentrat on tänä syksynä koottu,
uusi minivalioryhmä. Harjoitukset
Perjantai 17.00-18.30
Ryhmä on suunnattu 14-17 -vuoti- ovat kahdesti viikossa, ja ryhmästä
aille, reippaille ja voimistelusta in- on tarkoitus tulla uusi esiintyvä ryhmä. Ryhmää on myös mahdollista
nostuneille tytöille!
Kauden aikana harjoitamme van- kysyä esiintymään tilaisuuteenne.
hoja taitoja, sekä opettelemme uu- Ohjaaja: Sallamaari Siponen
sia asioita, hyvässä seurassa.
Näytämme myös osaamisemme

Aikuisten jumpparyhmät

Niska-selkäjumppa

tanssin muodossa KiVon näytöksissä.
Kaikki kiinnostuneet ovat erittäin
tervetulleita mukaan Orthilioihin!
Ohjaaja: Johanna Ratinen 0407591224

Terttu Mertala-Korhonen
045-3175 643

missa ja ryhmissä. Tavoitteena on
nauttia liikunnan riemusta hyvän
musiikin tahtiin. Oppia eri tanssien
perusteita ja yhdistämään musiikki
Voimajumppa
ja tanssi.
torstai 18.00-19.00
Monipuolinen treeni koko keholle, Ohjaaja Maija Hakola 050-3838228
niin lihaskuntoa kuin aerobista harjoittelua, Käytämme apuvälinei- Venyttelyjumppa
nä voimatankoa, käsipainoja, step- sunnuntai 19.00-20.00
pilautoja, kehonpainoa tehokkaasti Kehoon notkeutta!
koko salin pinta-alaa. Sopii monen- Tunti alkaa rauhallisilla kehoa hetasoisille ja – kuntosille.
rättelevillä liikkeillä pikkuhiljaa liiOhjaaja
keratoja kasvattaen. Pääpaino
Laila Kämäräinen 040-5865368
rauhallisilla, venyttävillä jumppaliikkeillä, mukana kiertoliikkeitä jotka vilkastuttavat aineenvaihduntaa.
ZUMBA®
Tunnin tavoitteena mm. auttaa yltorstai 19.00-20.00
ZUMBA® on sekoitus latinalai- läpitämään/parantamaan lihasten
sia ja kansainvälisiä tanssirytmejä. ja nivelten liikkuvuutta, notkeutta,
Mukaansa tempaava tunti, iloisia ja voimaa ja tasapainoa. Puolet ajashelppoja askeleita, sopii monille, sillä ta käytetään venyttelyihin. Mukaan
jokainen tekee tyylillään. ZUMBA® voivat tulla sekä naiset että miehet.
tunteja voi ohjata vain kansainväli- Ohjaajana:
sen lisenssin suorittanut ZUMBA® Arja Puustinen 040 559 0416
Anneli Hautajärvi 050-5472852
ohjaaja.
Terttu Mertala-Korhonen
Ohjaaja
Laila Kämäräinen
045-3175 643
040-5865368

Tanssijumppa

perjantai 18.30-19.30
on yksintanssia pohjautuen latinalais-, jenkki- ja lavatansseihin. Tanssitaan myös erilaisissa muodostel-
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Kiuruveden Voimistelijoiden
Uskollisuuden Kilta on 30 vuotias.

Uskollisuuden kiltalaisia kiltapäivässä Kiurusalissa
Luonteva lisä tai jatko aktiiviselle voimisteluseuratoiminnnalle on kilta- ja senioritoiminta, sillä kiltojen tarkoituksena on koota seuran jäseniä ystävyyttä ja henkistä
vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Käytännössä kiltojen toiminta on muuten hyvin yksilöllistä ja toimintamuotoja
voi olla laidasta laitaan.
Suomessa on kilta-toiminnalla pitkät perinteet, koska
ensimmäiset Uskollisuuden Killat voimisteluseurojen yhteyteen perustettiin jo yli 60 vuotta sitten. Tänä päivänä
kiltoja on maassamme 129 kpl, joista nuorin perustettiin
tämän vuoden toukokuussa. Myös miehiä on kiltojen jäseniksi otettu jo vuodesta 2004.
Kiuruveden Uskollisuuden Kilta perustettiin 15.5.1983,
ja se on järjestyksessä 63. Perustavaan kokoukseen oli
kutsuttu seuraavat henkilöt: Maija Kärkkäinen, Liisa
Kaikkonen, Irene Kortelainen, Hilja Nevalainen, Kaisu
Soininvaara, Inkeri Sauren, Astrid Väisänen, Sirkka Hyvönen, Maija Selander, Ester Kauhanen, Sirkka Koivunurmi, Helena Koivunurmi, Maija Kumpulainen, Terttu
Vilokki ja Irja Leskinen. Monet perustajajäsenistä ovat
jo poistuneet keskuudestamme.
Aloittaessani itse noin viisi vuotta sitten kiltalaisena, huomasin tulleeni keskelle erittäin virkeää ja järjestäytynyttä toimintaa, jossa ei ollut jälkeäkään haikailusta menneeseen hyvään aikaan, vaan elettiin aktiivisesti tätä päivää
erilaisten tempausten ja haasteiden parissa. Sama suunta
on vaan jatkunut ja voimistunut, vaikka keski-ikä lienee jo
meillä kiltalaisilla lähempänä seitsemääkymmentä. Tästä
kiitokset mainiolle porukalle ja ennen kaikkea jemptille
ja taitavalle sihteerillemme Anneli Linnilälle sekä innostavalle ja idearikkaalle seremoniamestari Aino Lappalaiselle. Viime vuoden lopussa oli jäseniä killassamme yhteensä 37 henkilöä.
Tässä muutamia muotoja toiminnasta tänä päivänä:
Suomen Voimisteluliiton puitteissa olemme ottaneet osaa
valtakunnallisiin tapahtumiin vuosittain, mainittakoon
mm. KiltapäiväänTampereelle osallistuimme omalla ohjelmalla vuonna -08. Kolme vuotta sitten järjestimme
Kiuruvedellä Savo- Karjalan aluepäivät, joihin otti osaa
satakaksikymmentä toiminta-alueemme kiltalaista.

Irja Leskinen ja Hilja Nevalainen yhteispotretissa
Varojen hankintaa on suoritettu mm. järjestämällä vuosittain yhteismyyjäiset, sekä puffetti- ja narikkatoiminnalla. Virkistystoiminnasta mainittakoon mm. jokasyksyiset
Hiljan päivät, jonka yhteydessä juhlimme pyöreitä täyttäviä jäseniämme, teatteri- ja kotiseuturetket, luontoretket,
mölkyn peluu,ym. Eri hoitolaitoksissa ja –kodeissa olemme toimineet avustajana virkistystoiminnassa, ym.
Juhlavuotemme yhteydessä haluamme lämpimästi onnitella pääseuraamme, Kiuruveden Voimistelijoita, joka
täyttää jo kunniakkaat 60 vuotta. Anneli Hautajärvi on
ollut puuhamiehenä jo kiltaa perustettaessa 30 vuotta sitten ja on tehnyt Anja Huuskosen kanssa mittaamattoman arvokasta työtä vuosikymmeniä voimistelun ja sitä
kautta ennen kaikkea lapsi-ja nuorisotyön hyväksi. Myös
me kiltalaiset saimme taas kerran Annelin ohjauksessa aikaiseksi ihan kelvollisen kokonaisuuden Sun Lahtea , voimistelun suurtapahtumaa varten, vaikka jalan nousu alkaakin jo hidastua.
Mikä tärkeintä, niin mukavaa on ollut aina kokoontua
yhteen ja vaihtaa myös kuulumiset iloisessa ja tutussa
seurassa. Silloin kun alkaa olla kultaa hampaissa ja hopeaa hiuksissa, niin tuppaa olemaan myös lyijyä kintuissa.

atu 1

Kiuruk

Marja Partanen, puheenjohtaja.

www.kiuruvedenvoimistelijat.fi

www.annelihakala.fi
HINAUS J.KÄMÄRÄINEN
0440 278 238

Tuulian
siivouspalvelu

0500-531 752
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Palvelevat erikoisliikkeet Asematie 9-11
Asematie 9,74700 Kiuruvesi
puh. 017-7604600

www.hotellipeltohovi.com

VAATEKAUPPA
VAATEKAUPPA

Palvelemme:
ma-to 9-17,30,
pe 9-18, la 9-14
Asematie 9,
74700 Kiuruvesi
puh. (017) 753 002

Fysioterapiapalvelut

V.Peltola
Virastokatu 1
puh 050-325 9761

Perinteinen jäsenkorjaus
Hermoratahieronta
Vyöhyketerapia,
Aromaterapia

Hermoratahieronta Ulpukka
Luontaishoitaja Ulla Kuonanoja

Puh. 050 535 1545 tai 040-833 4425

www.hierontaulpukka.fi

Onnittelemme Vuoden Juhlijoita

70v

15.12. Raili Turpeinen
Raili on johtokunnan erittäin aktiivinen jäsen, joka on aina valmiina talkoohommiin.

60v

8.5.
Anja Huuskonen
Anja on pitkäaikainen puheenjohtaja, ohjaaja ja valtakunnallinen kouluttaja. Lisäksi hän toimi
Savo-Karjalan alueen puheenjohtajana ja Suomen Voimisteluliiton hallituksen jäsenenä
ja useassa työryhmässä.
15.5.
Arja Kärkkäinen
Arja on pitkäaikainen johtokunnan jäsen, ohjaaja ja puvustonhoitaja, joka on ollut koko perheensä voimin
aina tarvittaessa käytettävissä seuran tehtäviin.
11.6.
Raisa Kauhanen
Raisa on johtokunnan talkoolaisten kantavia voimia ja hän toimi myös yhden kauden sihteerinä.
KAUPUNGIN PALKITSEMAT
Arja Puustinen, pitkäaikaisesta talkoo-, johtokunta- ja ohjaustyöstä
Liisa Ruotsalainen, pitkäaikaisesta talkoo- ja johtokuntatyöstä
Dahliat valioryhmä seuran edustustustyöstä
Anni Hietapelto, Kirsi Kiiskilä, Jonna Kämäräinen, Sari Kämäräinen, Suvi Remes Anne Saastamoinen

GetFitTeam
henkilökohtainen kuntovalmennus
ja ravitsemusohjaus

Anja Huuskonen
LitM, personal trainer
puh: 040-5018929

KIURUV ED EN VOIMIS
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1970-luku:

Voimistelujoukkue 40-luvulta

1980-luku:

• seuralle oma lippu -61
• osallistuttiin Suurkisoihin Lahdes
• aloitettiin Yhteismyyjäisiin osallis
Suojalla sekä järjestettiin ohjelmal
• voimistelun lisäksi ohjelmaan kuu
tehtiin retkiä hiihtäen Koskenmäell
• pesäpallojoukkue Raija ja Raimo
• puheenjohtajina: Irja Leskinen, To

Lipun vihkiminen

Aluejuhla Kiuruvedellä 1949

• voimistelun lisäksi tanhuttiin ja lentopalloa pelattiin naisten Puulakisarjassa
hyvällä menestyksellä
• järjestettiin erilaisia tempauksia esim. Lasten Vuoden lentopallon
hyväntekeväisyys tapahtuma -79
• jumppia järjestettiin myös sivukylillä mm. Jokelassa, Rytkyllä ja Rapakkojoella
• osallistuttiin Nuorten teemavuoden kisoihin Tampereella-71, Naisten teemavuo-		
den kisoihin Lahdessa-74 ja Suurkisoihin Helsingissä-75
• puheenjohtajina: Inkeri Sauren, Kyllikki Kärkkäinen ja Anneli Kaikkonen

Tyttöenergiaa 70-luvulla

1960-luku:

• Toiminta aloitettiin Kiuruveden Jänteen Naisjaostona jo 40-luvulla
• osallistuttiin mm. Suurkisoihin Helsingissä -49.
• Kiuruvedellä järjestettiin aluekisat -47.
• 1953 rekisteröitiin itsenäinen yhdistys Kiuruveden Jänteen Naisvoimistelijat
toimintaan kuului mm.voimistelua, tanhuja, iltamia ,puhvetin pitoa
osallistuttiin:
Olympialaisten kenttänäytökseen -52
Rotterdamin Gymnaestradaan-53
Suurkisoihin Helsingissä-56
Suurkisoihin Porissa-58
• puheenjohtajina: Sylvi Vartiainen, Valma Kärkkäinen, Saara Leinonen,
Tellervo Gastren ja Irja Leskinen

• seuran nimi muuttui -92 Kiuruveden Voimis
• KiVo sai ensimmäisten joukossa Nuori Suo
nuorten toiminnan parissa
• jumppavalikoima lisääntyi entisestään kaik
kunnostautuivat ja aloitettiin mm. Cheerlead
• pojat pelasivat sarjassa pesäpalloa
• miesten kuntojumpparyhmä aloitti toiminta
Gladiaattori ryhmässä
• SenioRiitat, Pullukkajumppa ja KiintoNaine
• YÖJUOKSU järjestettiin ensimmäisen kerr
• osallistuttiin Suurkisoihin-90 ja SYKE 100 k
• Gymnaestradoissa käytiin Hollannin Amste
Saksan Berliinissä-95 jaRuotsin Göteborgiss
• osallistuttiin aluekisoihin ja esim. HI HOP-k
• järjestettiin erilaisia tempauksia esim. liikun
• yhteistyötä tehtiin esim. seurakuntien kans

1990-luku:

1940-50-luvut:

60 vuotta

Suurkisoissa Tampereella -71

• seuran nimi muuttui-84 Kiuruveden Naisvoimistelijoiksi
• lentopallon lisäksi mentiin myös kuntosalille
• voimistelu alkoi monipuolistua; mm.aerobic räjäytti salit täyteen,
aloitettiin aikuinen - lapsi jumpat, seniorijumpat, liikuntaesteisten jumpat
• kokeiltiin myös yhteistyötä tanssistudioiden kanssa satubaletin ja jazztanssin saralla
• sivukylillä oli jumppia mm. Rytkyllä, Aittojärvellä, Koivujärvellä
• osallistuttiin aluekisoihin Kuopiossa-85, Suurkisoihin Tampereella-80 ja Lahdessa-86,
Gymnaestradaan Tanskan Herningissä-87
• osallistuttiin aluekilpailuihin hyvällä menestyksellä
(mm naisten joukkueelle kultaa)
• järjestettiin erilaisia tempauksia mm: Viisas Sydän-84 ja
useita ohjelmallisia ravintola-iltoja yksin ja yhdessä esim KiuPan kanssa
•Uskollisuuden Kilta perustettiin seuran 30-vuotis juhlan kunniaksi 15.5.83
• puheenjohtajina: Anneli Hautajärvi (ent.Kaikkonen), Helena Tikkanen ja
Anja Huuskonen, joka jatkaa edelleen ansiokasta toimintaansa

Cheerleaderit pyramidissa
Kuntojumppaa vuosimallia -80

Suurkisoissa lahdessa -86

STELIJAT 1953-2013
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ssa-61 ja Helsingissä -67
stuminen ja pidettiin edelleen puhvetti
llisia ravintola-iltamia Hurtti-Ukossa
ului mm. lentopalloa, jousiammuntaa
le ja bussilla käytiin Kangaslammin majalla
o Hyvärisen johdolla Mestaruussarjaan
Toini Hämäläinen ja Inkeri Sauren

20-vuotisjuhlassa palkitut

stelijoiksi
omi Sinetin ansioistaan lasten ja

kissa ikäryhmissä valioryhmät
dertoiminta yhtenä pilottiseurana koko Suomessa

2000-luku:

1953-2013

• KiVosta tuli muutaman muun Pilottiseuran kera Suomen Voimisteluliiton
aikuisten liikunnan PRIIMA seura -07 , myös Sinettiseura kelpoisuus
on uusittu monta kertaa
• saimme pitkäaikaisen edustuksen Suomen Voimisteluliiton hallintopaikoille:
Anja Huuskonen valittiin Savo-Karjalan alueen puheenjohtajaksi ja
Svolin hallituksen jäseneksi
• KiVo palkittiin mm Ukkojumpan Ideapalkinnolla , Tiedottajapalkinnolla ,
Wihurisäätiön Hyvä Seura palkinnolla ja Savo-Karjalan alueen Vuoden
ohjaajaksi valittiin Anneli Hautajärvi-09
• aloitettiin säännölliset ensiapukoulutukset ohjaajille ja talkoolaisille
• järjestettiin tempauksia esim Maratonjumppia, Karaokejumppaa,
rullaluistelukoulua
• aloitettiin vuosittainen Lasten Tapahtuman järjestäminen yhdessä
LC Kiuruvesi/Nivan puolisoiden kanssa
• uutta tarjontaa mm tanssijumppa, Pilates , Zumba ja säännölliset kesäjumpat
• tehtiin UKK-kävely testejä ja lihaskuntotestauksia
• pidettiin kävelykoulua
• osallistuttiin Kuutamohiihdon talkoisiin
• järjestettiin virkistystoimintaa esim. Virranrantalaisille ja rinnekotilaisille
• järjestettiin KiuRan kanssa voimistelu-ratsastuskurssi
• osallistuttiin aluekisoihin
• osallistuttiin Musiikista Liikkumaan ja Svoli Show tapahtumiin
• osallistuttiin Palokunta Olympialaisten kenttänäytökseen -00
• osallistuttiin SUNSVOLI voimistelun suurtapahtumaan Tampereella-06
isolla porukalla
• Gymnaestradassa käytiin Itävallassa-07
• osallistuttiin SUNLAHTI tapahtumaan -13
• Pyrimme edelleen jatkamaan ja lisäämään mahdollisimman
monipuolista toimintaamme tarjotaksemme sekä fyysistä ,psyykkistä
että sosiaalista hyvinvointia mahdollisimman monelle kaikenikäiselle
kiuruvetiselle!

ana ja pojat harrastivat liikuntaa

en kuuluivat ohjelmistoon
ran -90, ja sitä jatkettiinkin 20 vuotta
kisoihin -96 Helsingissä suurilla joukkueilla
erdamissa-91,
ssa-99
kisoihin Helsingissä
nta- ja harrastemessut
ssa ,mm Nooan Arkki tapahtumia

Nuoret ohjaajat koulutuksessa

Lastentapaamisessa on vilskettä

URLI Gymnaestradassa itävallassa

R-Syke Vihreillä Niityillä

Useampi sukupolvi ”Voikkalaisia”

Yöjuoksussa oli Juha Mietokin mukana

Gladiaattorit

Nuori Suomi- sinetti ensimmäisten joukossa
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60 vuotta

Pitkäaikaisella kokemuksella
määräaikaishuollot, rengastyöt, sähkötestaukset testerillä, katsastusremontit

/

www.omniyrityspalvelut.fi
Laadukasta autonhoitoa

Kiuruveden
Puh. 017-752 948 Nivank. 6
74700 Kiuruvesi

PALVELUTAKSI
HEIKKI KÄRKKÄINEN

- maatila- ja rakennustyöt
- traktoriurakointi
- mökkitalkkarityöt

p.0500-373 813

puh. 0400-277 590, Kiuruvesi

LONKILAN LOMAT
VUOKRATTAVANA TASOKAS LOMATALO
SEKÄ SAVUSAUNA TOIVIAISJÄRVEN RANNALLA.
RUOKAPALVELUT TILAUKSESTA.

Maija ja Timo Lång
Karteenperäntie 106
74700 Kiuruvesi
040-8464730 (Maija)
0400-218184 (Timo)
www.lonkilanlomat.com

• Kirjanpidot • Palkanlaskennat
• Yrityskonsultointi • Kopiopalvelu
• Isännöitsijätehtävät

• Raskaankaluston huolto
• VALTRA-huolto + huoltoauto
• Täryjen vuokraus • Ilmastointihuolto
Salahmintie 6, 74700 Kiuruvesi
puh. 010 420 1333

Hermoratahieroja

ANNA-LIISA RUOTSALAINEN
Puh. 040 571 8238
Kievarintie 12, 74700 Kiuruvesi

MUURAUSTYÖ
JANNE KÄRKKÄINEN
•muuraukset •laatoitukset
•tulisijat •julkisivut

EERO
HEINONEN
MAATALOUSNEUVOSohjelmistojen myynti,
asennus, huolto, koulutus

p. (017) 755 512
0400 275 889

Puh. 044
351 3431
KAIKKI
MAINONNAN
KUVIOT
www.kiuruvedenvoimisteelijat.fi
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’’Kaikki saman katon alla’’

Nivankatu 16, 74700 KIURUVESI
puh. 017 827 1300, 044 734 4820, 044 734 4822
Avoinna: ma-pe 8-17, la 8-13

Liittymät Iltatorilla

Tavoitettavissa Iltatorilla

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

Kokeneet ja ammattitaitoiset
asentajat palveluksessanne!

Nouse hymyssä suin ratsaille
MONIPUOLINEN SYYSKAUTEMME ALKAA 12.8.2013
• KAUSIKORTIT * SARJAKORTIT * IRTOTUNNIT
• VALMENNUKSIA (MASTER OPETTAJA, koulu, CR, este)
( Lajivalmentaja esteissä)
• Kilpailuja joka kuukausi (Koulu/este)
• Uutena TEAM TAITAVAT KAVIOT
• UUSI ISO KENTTÄ 30X60 m, MANEESI 22 X50 m

Dahliat jouluna

Ixiat Iltatorilla

Kuvia KiVon historiasta

Juhlavuoden kunniaksi pyytäisimme taas entisiä ja nykyisiä KiVolaisia kaivelemaan arkistojaan
ja lähettämään meille kuvia vuosien varrelta. Sähköposti: pikkuneli@gmail.com tai ihan
paperikuvatkin käy, Anneli Hautajärvi Harrinpolku 10 74700 Kiuruvesi

toiminta-ajatus
Tarjota fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintaa ja
virkistystä mahdollisimman monelle paikkakuntalaiselle!
Tutustu toimintaamme Netissä:www.kiuruvedenvoimistelijat.fi

Löydät meidät myös FACEBOOKISTA!
Tulehan tykkäämään!
Liput aikuiset 10€ ja lapset alle 12-v. 5€

Tilausajot mukavasti

RYTKÖSEN BUSSILA

LUE lisää kotisivuiltamme

WWW.TALLITAITAVATKAVIOT.FI

050-5416296, VARAUKSET VAIN PUHELIMITSE!
Hallaperäntie 290, 74700 Kiuruvesi

Tällä kupongilla
-10% alennus
palveluistamme
•parturi-ja kampaamopalvelut
•hiusten pidennykset
•kosmetologin palvelut
•kuumakivihieronta
•stressiniska-,selluliitti-,
sekä aromawellness hieronnat
•intialainen päähieronta
•yrttinyyttihoito

•geelikynnet
•kestolakkaus
•ripsienpidennys
•karvojen poisto sokeroinnilla
ja lämminvahalla
•meikkaus- ja maskeerauspalvelut
•ruiskurusketus

SALON MANGO

Kauppakatu 18 Iisalmi (linja-autoaseman päädyssä)
p.045 884 9884 meille voit varata aikasi myös netissä www.salonmango.fi
Lämpimästi Tervetuloa!

KIURUVEDEN
AUTOSÄHKÖ KY
Kalliokyläntie 129
(017) 753 276, 0400 278 238

OY RYTKÖNEN & CO
Soita! 017-820 4026 www.rytkonenco.ﬁ

KOLARIKORJAUKSET
• kaikki merkit
• vakuutusyhtiöiden korjaukset
• vauriotarkastukset
• hinauskuljetukset
AUTOMAALAUKSET
AUTOSÄHKÖKORJAUKSET
• vikamuistienluku Bosch-testerillä
• ym. alan työt
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60 vuotta

KiVo:n aktiivitoimijat kaudella 2013-2014

Maija Hakola

Jenni Halonen

Hanna Nivala

Anneli Hautajärvi

Pentti Hautajärvi

Milla Hiekkaranta

Reeta Huttunen

Anja Huuskonen

Aune Hyvärinen

Anne Härkönen

Petri Härkönen

Raili Kaikkonen

Jalo Kauhannen

Raisa Kauhanen

Helena Kastari

Angeliina Knuutinen

Sari Komu

Noora Korhonen

Hanna Kämäräinen

Jonna Kämäräinen

Katja Niskanen

Seija Nevalainen

Katri Paanala

Tarja Kainulainen

Arja Puustinen

Anni Rytkönen

Anniina Ratinen

Olavi Salo

Laila Kämäräinen

Enni Piippo

Johanna Ratinen

Sonja Rautiala

Sallamaari Siponen

Raili Turpeinen

Pauliina Kärkkäinen

Tiina Pekkala

Anni Reinikainen

Terttu Mertala-Korhonen

Sirpa Pennanen

Aino Rytkönen
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Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA
TAVALLISTA
PAREMPAAN
RUOKAKAUPPAAN!

KUUSITIEN
TALOHUOLTO
• kiinteistöhuolto • remontit
• maalaukset ja tapetointi

Ari Räty p. 050 555 6369

Asematie 10, puh. (017) 770 6600
Palvelemme ma-pe 8-21, 8-18, su 12-18

KAIVINKONE- JA
TRAKTORITYÖT,
SORATOIMITUKSET
Maaseläntie 38, 74700 KIURUVESI
Matti 0400-172 157
Hannu 0400-340 404
RAKENTAJAT - REMONTOIJAT
MEILTÄ SAATTE EDULLISESTI
LVI-urakat
LVI-saneeraukset
LVI-tarvikkeet
Hetken helmiä ja hyvää oloa liikunnasta!
Toivottaa Sinisen Helmen väki

KAIKKI MAINONNAN
KUVIOT

Kirjanpidon ja isännöinnin
ammattilainen
Ylä-Savossa!

HUTTULAN TAKSI OY
Bussi 1+8

Puh. 040-703 9954

KIINTEISTÖTILI

Päiviönkatu 22, 74100 IISALMI
Niemistenkatu 1, 74700 KIURUVESI
TEIPPAUKSET-ESITTEET
YRITYSTEKSTIILIT
MAINOS-JA LIIKELAHJAT

LÄHIGRILLIMAKKARAT
kesän grillihetkiin

0400-685968 / Harri Heikkilä

ParturiKampaamo

PÄIVI
Torikatu 6,
p. 017-754 570
Avoinna ma-pe
8.30-17.00

Suosithan
ilmoittajiamme!

Myynti
Kiuruvesi: K-Market , S-Market, Maxi Makasiini,
Lähikauppa M.Juntunen, ABC, Tb. Pyhäsalmi: K-Market,
S-Market, ABC. Vieremä: K-Market, S-Market,
Salahmin kauppa. Iisalmi: Prisma, ABC

14

60 vuotta

Voima- ja lämpölaitokset
uusiutuville polttoaineille
Puh. 020 141 3600
Fax 020 141 3800

OPETUSTOIMI

mwpower@mwpower.fi
www.mwpower.fi

LINJA-AUTOLIIKE VELJ. LAITINEN OY
Luotettavaa palvelua
kolmannessa sukupolvessa
jo vuodesta 1938.

Kiuruvedellä monipuolista ja
vankkaa perusopetusta
esiluokasta 9-luokkaan

Soita ja kysy tarjous!
p. 017-752 556
tuula.laitinen@
linja-autoliikelaitinen.fi
www.linja-autoliikelaitinen.fi

AIKUINEN,
HAAVEILETKO VALKOLAKISTA?
Tervetuloa opiskelemaan Kiuruveden
lukion aikuislinjalle!
Pääsyvaatimuksena peruskoulun oppimäärä
ja 18-vuoden ikä.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!
rehtori Arja Pentikäinen,
p. 040 838 7967
opinto-ohjaaja Kirsi Huttunen,
p. 050 324 4864

Kiuruveden
Fysi-Askel Oy
Fysioterapeutit:
Jaana Kananen
Anneli Knuutinen
Hanne Pesonen
Painokevennetty kävely
Kiurukatu 3, p. 045-1409 222

riihiruisleivät,
pikkupullat,
pitkot, kuivakakut,
pikkuleivät...

Kotileipomo
Tarja Martikainen
050 526 9596

Yksilölliset asut mittojesi mukaan

Kotiompelija
Ritva Pietikäinen
Puh. 0500-326 402
P.S. Sovitukset myös asiakkaan luona

Rakennusliike

J & H YHTYMÄ OY

Hammaslääkäriasema
KULMAPAIKKA

Pohjolankatu 6 L 5, 74100 Iisalmi
Toimisto
Hannu Nousiainen
Jari Nousiainen

p. 017 817 961
p. 041 4418 551
p. 041 4418 550

p.040-507 44 58
kiuruvedensammutinhuolto@gmail.com

Puh. 040 752 4422
Kiurukatu 3
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Voimistelun Suurtapahtumaan
SUNLAHTI 6.-9.6.13
KiVottaret pakkasivat jumppakamppeensa kahteen bussiin kauniina kesäkuun aamuna,
ja niinpä 81 reipasta voimistelijaa huoltajineen , aloitti matkansa kohti Lahtea ja Voimistelun Suurtapahtumaa SUNLAHTEA!
Valmistautuminen oli aloitettu jo pari vuotta aikaisemmin ohjaajien käydessä ensimmäisillä ohjelmien opetuskursseilla Oulussa ja Kuopiossa, viime keväänä kävimme sitten
koko porukalla yhteisharjoituksissa Seinäjoella.
Oikeastaan varainhankinta alkoi jo paljon aikaisemmin, sillä tällaiset suurtapahtumat
vaativat seuraltakin aikamoisen panostuksen ,esim pukujen ja välineiden hankintaa, ohjaajien ja huoltajien kuluihin, bussimatkoihin jne.
Lahdessa oli neljän päivän aikana mahdollisuus osallistua jumppiin, seurata muiden esityksiä Kisatorilla ja Satamassa. Kisojen aikana järjestettiin myös Joukkuevoimistelun
MM. - kilpailut , joissa oli upeaa ihailla huippu-osaajien suorituksia. Erityisesti lapsille
ja nuorille oli myös monenlaisia liikunnallisia kokeilupisteitä, ja tietysti myös Disco-illat!
Aikuisillekin oli konserttipitoista ohjelmaa tarjolla iltojen viihdykkeeksi. Kiltalaisilla taas
oli mahdollisuus osallistua Kilta Treffeille, ja käydä seilaamassa Päijänteen aalloilla.
Ensimmäisenä iltana järjestäydyttiin mahtavaan Kisakulkueeseen, joka marssi läpi kaupungin hyppyrimäkien juurelle nauttimaan avajaisten ohjelmasta upeine esityksineen, sokerina pohjalla komea ilotulitus!
Tärkein juttu meidän KiVolaisten kannalta oli kuitenkin Pääjuhlan kenttänäytös ja siihen liittyvät jokapäiväiset harjoitukset. Osallistuimme kokonaisuuteen nimeltä KYTKÖS neljällä eri ohjelmalla:
Jumppakoululaiset (20) olivat Toukkia ja Lintuja ohjelmassa 1-2-3-GO, ohjaajinaan Noora Korhonen, Johanna Ratinen ja Sallamaari Siponen
Nuoret (26)saivat meikata naamansa hopeisiksi ohjelmassa nimeltä Pienempi kuin kolme,
pääohjaajinaan Jonna Kämäräinen ja Anne Saastamoinen
Aikuiset naiset (7) olivat taas Tavoitettavissa, ohjaajanaan Noora Korhonen
50+ ryhmäläiset (13) osallistuivat Liittymät ohjelmaan Anneli Hautajärven komennossa
Onneksi sää suosi näytöstämme, ja niin mukavat, mutta aika rankat jumppapäivät saivat arvoisensa huipennuksen! Suuressa yhteisöllisessä tapahtumassa mukanaolo on niin
mahtavaa, joten uskonpa, että kaikilla pienillä ja suurilla jumppareilla on todella hieno
uusi helmi muistojensa ketjussa. Kaikki mukana olleet huoltajatkin aikoivat itse olla kentällä, kun seuraavan kerran matkaamme Gymaestradaan Helsinkiin. Mitäs jos Sinäkin
lähtisit?
Kisapäällikkö Anneli Hautajärvi

TEROITUSPALVELUA
Teollisuustie 4, KIURUVESI
P. (017) 816 655 tai 050 414 2880
Avoinna arkisin 8 - 17

www.turvallisetrenkaat.fi

• sirkkelinterät • höylänterät • karvaterät
• kursot ym. • tasohionnat • uudet sirkkelin
ja vannesahan terät yms.

Metallisorvaamo

P. Vartiainen Ky
KIURUVESI, Yrittäjäntie 10,
Puh./fax (017) 753 966, 0400 273 928
www.metallisorvi.ﬁ

PÄIVYSTYS 24H

040-524 8018

KAIKKI LVI-TYÖT, TARVIKKEET
ILMA- JA MAALÄMPÖPUMPUT
PELLETTI- JA ÖLJYPOLTINHUOLLOT

VUOKRATTAVANA 1,5 TN MINIKAIVURI

16

60 vuotta

Helposti ja edullisesti S-marketista!

ItäMaito Kiuruveden myymälän
syyskuponkitarjoukset.
Voimassa 6.9. saakka

Liperin vehnäjauho
2 kg/pss
00

Tervetuloa
edullisille ostoksille!
S-marketista löydät
laajan valikoiman
tuotteita niin arkeen
kuin juhlaankin!

Vain tällä kupo

1

/kpl

( 0,50€/kg) 1 pss/kup.

Led työvalo crx st
87005

34

00

ABC Kiuruvesi palvelee
sinua 6-24 myös pyhinä!

6-24, myös pyhinä
KIURUVESI Valtakatu 2, Kiuruvesi.
P. 010 762 9823 (0,0828 € /puhelu + 0,1199 € /min)

www.peeassa.fi

ngilla

KIURUVESI Ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18

/2 kpl

AWD 64B ulkovuorinaulain

6900

Ostojen keskittäminen kannattaa.
Ostohyvitys kaikista ostoista
ja kaikilla maksutavoilla:
käteinen, pankkikortti, luottokortti,
lasku, maitotili.
ItäMaito Kiuruveden myymälä palvelee ark. klo 8.30-15.30
Meijerikatu 2 F, 74700 Kiuruvesi
• elintarvike puh. 010 381 7004
• rakennustarvike puh. 010 381 7003
• maataloustarvike puh. 010 381 6925
010-yritysnumeron hinnat:Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min.,
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt.min.

Glyfosaatit

suoraan myymälästä
- Ranger
- Glyfokem 450

• ei vesistö rajoituksia

Painekyllästetty
lauta 25x95
78
viistetty

0

/m

Orbita käärintäkalvoja edullisesti
vielä pieni erä!
Ostohyvitysrajat 2013

0,5% 0,75% 1,0%
4.000-14.999 €

15.000-29.999 €

30.000-49.999 €

1,1% 1,25%
50.000-99.999 €

yli 100.000€

tutustu
myymälöihimme
netissä
www.itämaito.fi

Lämmin kiitos kaikille
yhteistyökumppaneillemme
arvokkaasta tuestanne!

www.jyvajemmari.fi

TALVI ALKAA RENKAISTA!
Aja talven liukkaille turvallisin renkain.
Meiltä renkaat ja asennukset ammattimaisin ottein.
uuTuuS!

MICHELIN
X-ICE NoRTH3
• entistä turvallisempi
talviajossa
• pidempi käyttöikä
• pienemmät
ympäristövaikutukset

Palvelemme ma-pe klo 8-16.30.
Meiltä myös auton huoltopalvelut.
Tervetuloa!

EuRoMASTER-PARTNER M HuuSKoNEN,
Niemistenkatu 16, puh. 017 752 310

BFGoodRICH
G-FoRCE STud
• tasapainoiset
ajo-ominaisuudet
jäällä ja lumella
• hyvä ajettavuus
• tehokas jarrutus
kaikilla ajoalustoilla

