
   
 
 

 
 

Liikunta-asiain neuvottelukunta  

 

Muistio 

 

Aika 21.10.2021 klo 17.00 

Paikka: Iisi areena 

 

 

Läsnä: 

 

 

Mira Salmi  Ii Volley PJ. 

Pekka Suopanki Iin kunta/Ii-instituutti siht.  

Pertti Huovinen Iin Yritys 

Terhi Pesämaa Iin Hiihtoseura 

Sisko Kehus   Kuivaniemen Yritys 

Pauli Tiiro   Iin Urheilijat 

Heli-Hannele Haapaniemi Iin Palloilijat 

Ville Keränen Iin kunta/tekninen johtaja 

Vesa Miettunen Ympäristöpalvelut 

Elina Nissinen Kaavoitus 

Pasi Rajala  Iin kunta/liikuntapaikkamestari 

Seppo Keltamäki 

 

 

 

 
1. Puheenjohtajan valinta 

 

- Puheenjohtajaksi valittiin Mira Salmi Ii Volley. Puheenjohtajan toimintakausi 1. vuosi. 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.07 

 

2. Esittäytymiskierros 

 

- Käytiin esittäytymiskierros 

 

 

 

3. Valtuustoaloite Illinsaaren liikuntakeskuksen kehittämisestä 

 

Valtuustoaloite 20.10.2020 Illinsaaren liikuntakeskuksen kehittämisestä.  



Kvalt 01.03.2021 § 23 päätös. Ympäristötekniset palvelut tekevät yhteistyötä 

liikuntaseurojen- ja yhdistysten kanssa liikunta-asiain neuvottelukunnan kautta. 

Käytiin keskustelua asiasta.  

 

Urheiluseurojen/liikuntayhdistysten mielipiteet: 

 

- Sillat täytyy olla, parhaan mahdollisen kuntoilureitin- ja hiihtolatujen takaamiseksi. 

- Illinsaaren liikuntakeskusta ajateltava kehitettäväksi laajemmin.  

- Aluetta tulisi suunnitella kokonaisvaltaisesti monipuolisille käyttäjäryhmille(mm. BMX-

pyöräily ja hiihtomaa ajatuksella). 

- Alueella tulisi olla hyvät fasiliteetit. Hiihtomajan tilalle uusi monitoimirakennus. 

 

Yhdyskuntapalvelut 

 

- Maanomistussuhteet ja mahdolliset kaavamuutokset Illinsaaren alueella. 

 

 

4. Liikuntapaikkojen hoidon ja liikuntapalveluiden ajankohtaiset asiat 

 

- Kuivaniemelle suunnitteilla kuntoportaat, Tikkasen kuntoportaisiin tehdään jatkoa jossain 

vaiheessa. 

- Latujen hoidon taso sama, kuin vuonna 2020(luokitukset). 

- Käytiin keskustelua Karttimon ladun kunnosta ja raivauksista, sekä Jakun eteläpuolen 

kuntoradan valoista. 

- Mahdollisuus lumetukseen tykeillä pakkasten tullessa. 

- Jääalueiden hoidosta yhdyskuntalautakunta ei vielä ole tehnyt päätöstä.  

- Illinsaaren siltoja voi käyttää, ei käyttökieltoa. 

- Iisi areenalla hyvä käyttöaste koronan jälkeen. 

 

 

5. Urheiluseurojen kuulumiset 

 

- Ii Volleyllä juniori, harraste- ja turnaustoimintaa. 

- Kuivaniemen Yrityksellä lasten kerhoja ja aikuisten jumppia. 

- Iin Urheilijoilla urheilijoiden talon remontti loppusuoralla, romunkeräystoimintaa. 

Pesäpalloa, hiihtoa, sekä sulkapalloa. 

- Iin palloilijoilla sählyä ja sulkapalloa. Korona haitannut toimintaa. 

- Iin Hiihtoseura työllistänyt nuoria kesällä liikuntakerhoihin töihin. Tarkoitus pitää 

hiihtokouluja, myös leirejä ollut. 

- Iisu:lla ollut Oulurasteja 2 kpl ja Iirasteja 2 kpl. Kaksipäiväinen suunnistuskilpailu pidetty 

Olhavassa toukokuussa.  

 

6. Muut asiat 

 

- Padelhalli rakentuu Iisi areenan läheisyyteen kevään 2022 aikana. 

-  Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen loppuvuodesta. 

- Kuivaniemen urheilukentän pituushyppypaikka pitäisi korjata. 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


