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           Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17. 

 

1. 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. 

 

 

- Asiaa käyty läpi liikunta-asiain neuvottelukunnan kokouksessa edellisen kerran lokakuussa 

2021. 

- Keskusteltiin liikuntakeskuksen kehittämisen tilanteesta. Huomioitiin, että 

liikuntakeskuksen vetovastuu-asiaa ei ole määritelty.  

- Liikunta-asiain neuvottelukunta päätyy esittämään Iin kunnan yhdyskuntalautakunnalle 

Illinsaaren liikuntakeskuksen suunnittelu ja kehittämistyöryhmän nimeämistä. 

 

 

 



2. Puulaakitoiminta 

 

 

- Keskusteltiin puulaakitoiminnan ”henkiin herättämisestä”. 

- Mietittiin toteuttamismallia ja keskusteltiin puulaakisäännöistä. 

- Päätettiin, että urheiluseurat keskustelevat asiasta seurojensa sisällä. 

- Puulaakin toteuttamisajankohta syksy 2022, kevät 2023. 

- Palataan puulaaki-asiaan syksyn alussa liikunta-asiain neuvottelukunnan kokouksessa. 

 

3. Liikuntapaikkojen hoidon ja liikuntapalveluiden ajankohtaiset asiat 

 

- Kenttien hoito käynnistetty(pesäpallokentät ja urheilukentät). 

- Illinsaaren frisbeegolfrataa kuivatetaan tietyiltä osin aluetta, ranta-alue. 

- Kuivaniemen kuntoportaat rakentuvat yleisurheilukentän läheisyyteen. 

- Parannusta Kuivaniemen yleisurheilukentän pituushyppy paikkaan. 

- Illinsaaren radan valaisimien/lamppujen vaihto ollut haastavaa toteuttaa. 

- Iin keskusurheilukentän kunto huolestuttaa. Talvisin jäädytettävän kaukalon vuoksi. Huono 

Tartan-alustalle. 

 

Liikuntapalveluiden asiat 

 

- Ensi kauden sisäliikuntatilojen vuorojen haku käynnissä 

- Yleisavustukset maksettu 

- Harrastemessut syyskuun alussa. Urheiluseuroille mennyt viestiä. 

- Padel-hallin rakentaminen siirtyy syyskuulle(yrittäjä). 

- Iisi areenan uusi hallivalvoja aloittanut 23.5.2022 

 

 

4. Urheiluseurojen kuulumiset 

 

- Ii Volleyllä kausi päätöksessä. Kauden aikana junioreiden treenejä, naisten harrastesarjaa, 

sekä junioreiden pelitoimintaa. 

- Kuivaniemen Yrityksellä kesällä toimintaa ti ja to. Myös kesäkerhoja kaksi viikkoa. 

- Iin palloilijoilla sählyä. 

- Iin Hiihtoseuralla kausi päätöksessä. Syksyllä tarkoitus järjestää hiihtoleirejä. Ohjaajien 

saaminen toimintaan ollut haastavaa. 

- Iisu:lla tulossa Olhavan kisat toukokuun lopussa. Tarkoitus järjestää myös 

yösuunnistuskisoja. Jukolan viestiin menossa suunnistajia. 

 

5. Muut asiat 

 

- Keskusteltiin Karttimon ladun hoidosta, sekä vaihtoehtoisista latu-alueista Kuivaniemelle. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.23 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


