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OSTA OMALTA

SEUDULTA
Joulukampanja

Iissä/
Kuivaniemessä

to 25.11. - su 12.12.

» Torstaina 25. marraskuuta 2021 » N:o 92

Osallistumalla
kampanjaan

VOIT VOITTAA

ME VOIMME

YHDESSÄ

500 €

vaikuttaa siihen,
millaisia ja kuinka
laajoja palveluita
omalla seudulla
on tarjolla.

Voim. 25.11.–24.12.
Putaan Pulla
Joulutortut 4 kpl
200 g (14,75/kg)
(Norm. 3,99)

Osallistumalla
kampanjaan
VOIT VOITTAA

500€
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LAHJAKORTIN!
295

HAUKIPUDAS, KELLO, II JA KIIMINKI
Tarkista oman myymäläsi aukiolot arina.fi

LAHJAKORTIN!
Joulukampanjaliikkeisiin Iissä/
Kuivaniemessä
To 25.11. alkaen
A) PYYDÄ JOULUKAMPANJA-KORTTI

Joulukampanja-liikkeen kassalta.
(Kortteja on rajoitettu määrä)

B) KERÄÄ 3 LEIMAA
Joulukampanja-liikkeistä.

C) PALAUTA KORTTI
täytettynä Joulukampanjaliikkeeseen su 12.12.2021
mennessä.

Joulukampanjassa
mukana olevat
iiläiset ja
kuivaniemeläiset
yritykset:
• AML GYM
• Autokeidas
• Iin Kukkakauppa
• K-Market Ii
• Kalaliike Kuha
• Kauneushoitola
Outi
• Koistisen Korjaamo
• Kuivaniemen Kievari
• Kärkkäinen Express
• Laite- ja
Soitinhuolto
• Makujen Kiina
• Merihelmi
• Nelosparkki
• Neste
Juhani Nenonen
• Parturi-Kampaamo
HiusSatu
• Pizzeria Orient
• Ravintola Krunni
• S-Market Ii
• Sale Kuivaniemi
• Sievi Store
Nelosparkki
• Ylirannan Ratsutila

ä
Kerää ja voit voittaa panja.
täytettyn
keeseen
3 leimaaHJAKORTIN kam
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OSTA OMALTA

SEUDULTA

Voim. 25.11.–24.12.
Putaan Pulla
Joulutortut 4 kpl
200 g (14,75/kg)
(Norm. 3,99)

295

KEISKA JA KUIVANIEMI
Tarkista oman myymäläsi aukiolot arina.fi

Joulukampanja

Iissä/Kuivaniemessä
to 25.11. - su 12.12.2021

se edullisen ostamisen tavaratalo

Leima 1

Leima 2

Leima 3

Kortteja on
rajoitettu määrä!
Kortin voi myös
leikata paikallislehti
Rantapohjista
to 25.11., to 2.12.
ja to 9.12. tai
tulostaa verkosta
www.rantapohja.fi

*500€ arvonnassa mukana olevassa kupongissa
tulee olla kaikki *merkityt täytettynä
*Nimi

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
puh. 010 430 3020

*Lähiosoite
*Postitoimipaikka
*Puh.
*Olen Rantapohjan tilaaja

Kyllä

En

Yhteystietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

OULU
Alasintie 12
puh. 010 430 3020

II
Sorosentie 2
puh. 010 430 3820

LAHTI
Pasaasi 2, Renkomäki
puh. 010 430 3630

karkkainen.com
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Osallistumalla
kampanjaan

VOIT VOITTAA

500 €

LAHJAKORTIN!

Puh. 040 071 6917
Sievi Store Nelosparkissa Black Friday 26.11.
Myymälä avoinna Black Friday päivänä klo 10-18.

PALJON TUOTTEITA
TARJOUSHINNOIN

JOPA -50%

Joulukampanjassa
mukana olevat
iiläiset ja
kuivaniemeläiset
yritykset:
• AML GYM
• Autokeidas
• Iin Kukkakauppa
• K-Market Ii
• Kalaliike Kuha
• Kauneushoitola
Outi
• Koistisen Korjaamo
• Kuivaniemen Kievari
• Kärkkäinen Express
• Laite- ja
Soitinhuolto
• Makujen Kiina
• Merihelmi
• Nelosparkki
• Neste
Juhani Nenonen
• Parturi-Kampaamo
HiusSatu
• Pizzeria Orient
• Ravintola Krunni
• S-Market Ii
• Sale Kuivaniemi
• Sievi Store
Nelosparkki
• Ylirannan Ratsutila

Kerää ja voit voittaa panjatettynä liikkeeseen.
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OSTA OMALTA

SEUDULTA

Ii

Iissä/Kuivaniemessä
to 25.11. - su 12.12.2021

Palvelemme

Joulukampanja

ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
K-Market Ii

Leima 1

Leima 2

Leima 3

Kortteja on
rajoitettu määrä!
Kortin voi myös
leikata paikallislehti
Rantapohjista
to 25.11., to 2.12.
ja to 9.12. tai
tulostaa verkosta
www.rantapohja.fi

*500€ arvonnassa mukana olevassa kupongissa
tulee olla kaikki *merkityt täytettynä
*Nimi
*Lähiosoite
*Postitoimipaikka
*Puh.
*Olen Rantapohjan tilaaja

Kyllä

En

Yhteystietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.
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Kisatie 1, 91100 Ii

www.k-market.fi

Urheiluseurasta
potkua työuralle
POPLI

» Rantapohja
» Haukipudas
» Kiiminki
» Ii
MAARIA TUISKU kirjoittaa
seurahistoriikkia, Perttu
Vedenoja auttaa seuroja
viestinnässä ja Emmi Kaikkonen toimii seurakoordinaattorina. Urheiluseuroista on löytynyt monenlaisia
työtehtäviä ja niille tekijöitä, kun seurojen työllistämistoimintaa on tuettu Työtä hyvässä seurassa -hankkeen avulla.
– Urheiluseuroissa on valtavasti työtehtäviä, joihin
voitaisiin palkata työntekijöitä. Ongelmana on ollut se,
ettei seuroissa välttämättä tiedetä, miten pitäisi toimia ja mitä kaikkea työllistäminen vaatii, hankkeen
vetäjä Eeva-Leena Ylimäki kertoo.
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n (PoPLi) hallinnoimassa hankkeessa kehitetään ja tuetaan yhdistysten ja etenkin urheiluseurojen työllistämistoimintaa.
Hankkeesta hyötyvät kaikki. Seurojen toiminta tehostuu ja ne pystyvät palvelemaan ympäristöään paremmin. Seuroihin työllistyneet
taas saavat työtä ja arvokasta työkokemusta.
Hanke toimii Oulussa, Iissä, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Vaalassa.
PARHAILLAAN Tuisku kirjoittaa Haukiputaan Veikkojen seurahistoriikkia palkkatuella. Työ on opettanut paljon historiikin tekemisestä
ja urheiluseuratoiminnasta.
– Kun mahdollisuus historiikin tekemiseen avautui,
ajattelin että tämäpä on oiva tapa päästä työskentelemään tekstien kanssa, Tuisku sanoo.
Suomen kielestä maisteriksi valmistuneelle Tuiskulle löydettiin hankkeen avulla Oulun yliopiston histori-

INFO
Työtä hyvässä
seurassa -hanke

Maaria Tuisku tekee Haukiputaan Veikkojen historiikkia
palkkatuella.

an laitokselta mentori töisevään kirjoitusprojektiin.
Tekemisen ohessa Tuisku
on huomannut haluavansa
pitää kirjoittamisen mukana, olipa työllistämisjakson
jälkeen luvassa töitä tai täydentäviä opintoja.
Yli 90 vuotta toimineen
seuran historian puristaminen kirjan kansien väliin vaatii aineistojen kokoamista, tulkitsemista, haastatteluita ja tietysti kirjoitustyötä.
– Mielestäni urheiluseurassa työskentelyä kannattaa ehdottomasti kokeilla,
jos siihen tulee tilaisuus.
Seurat tekevät töitä hienojen asioiden puolesta, Tuisku sanoo.
POPLI auttaa seuroja työllis-

tämisessä ja siihen liittyvissä tukiasioissa, jotka saattavat tuntua seurojen toimistolla hankalilta. Hankkeen avulla työllistyneistä
esimerkiksi Perttu Vedenoja
tekee monenlaisia viestinnän töitä Haukiputaan Pallolle, Oulun Voimisteluseuralle ja JS Herculesille. Useammalle työnantajalle työskentely mahdollistuu PoPLin toteuttaman siirtojär-

jestelyn avulla, jota on käytetty Suomessa vähän urheiluseuroissa tapahtuvassa työllistämisessä.
Vedenoja on siis PoPLin
työntekijä, mutta tekee työtä seuroille, joilla ei ole tarvetta tai mahdollisuutta
kokopäiväisen työntekijän
palkkaamiseen.
– Järjestelyn avulla olen
saanut kosketusta erilaisiin
työkulttuureihin. Lisäksi
viestinnän suhteen työtehtävät ovat monipuolisia, Vedenoja kertoo.
Hänen tehtäviinsä kuuluu
mm. nettisivu-uudistus, live-lähetysten toteuttamista, kuvaamista ja graafista
suunnittelua.
Emmi Kaikkonen taas
työllistyi Kellon Työväen Urheilijoihin nuorten harrasteryhmien ohjaajan ja seurakoordinaattorin tehtäviin.
Aiemmin seurassa valmentanut ja voimistellut Kaikkonen on saanut työjaksolta kipinää liikunta-alalle.
– Tämä kortti olisi saattanut jäädä kääntämättä kokonaan, jos en olisi päässyt KTU:lle palkkatuella ja
innostunut myös opiskelemaan liikunta-alaa, Kaikkonen sanoo.

• Edistää erityisesti nuorten
ja yli 54-vuotiaiden työttömien, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten mahdoll. työllistyä liikunta- ja urheiluseuroissa, järjestöissä ja yhdistyksissä.
• Keventää seurojen yhdistysten vapaaehtoistyöntekijöiden taakkaa.
• Vahvistaa toiminnan laatua ja imagoa.
• Madaltaa kynnystä palkata työntekijä.
• Projektivastaava EevaLeena Ylimäki, projektityöntekijä Riitta Ollila.
• Toteuttamisalue: Ii, Oulu,
Muhos, Pudasjärvi, Vaala.
• Aika: 1.2.2020- 31.1.2023.
• Toteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.
• Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), PoPLi, sekä mukana olevat
kunnat.
• Nyt mukana: Kellon Työväen Urheilijat, Oulun
Floorball Club, Oulun Metsästys ja Ampumaseura ry,Oulujokilaakson golf
ja Muhoksen jääklubi, Oulun Voimisteluseura, Haukiputaan Veikot, Haukiputaan Pallo, JS Hercules, Kiimingin KiekkoPojat, Pelson
kyläyhdistys, PoPLi.

Urheiluseuroissa on valtavasti työtehtäviä, joihin voitaisiin palkata työntekijöitä. Ongelmana on
ollut se, ettei seuroissa välttämättä
tiedetä, miten pitäisi toimia ja mitä
kaikkea työllistäminen vaatii.
– Eeva-Leena
Ylimäki

Alueen seurat voisivat työllistää enemmän
» Rantapohja
» Kello
VUONNA 2020 alkaneelle Työtä hyvässä
seurassa -hankkeelle oli selkeä tilaus,
sillä Pohjois-Pohjanmaalla urheiluseurat työllistävät esimerkiksi palkkatuen
avulla suhteellisesti vähemmän kuin
yhdistykset yleensä.
– Tutkimukset osoittavat, että seurat saavat paljon hyötyä palkatessaan
työntekijän hoitamaan tehtäviä, joi-

hin seuratoimijoilla ei ole osaamista
tai aikaa, sanoo projektivastaava Eeva-Leena Ylimäki PoPLi:sta.
Esimerkiksi KTU ja Oulun Floorball
Club ovat saaneet hankkeen kautta toimintaansa uusia kierroksia.
– Palkkaamamme henkilön ansiosta pystymme nyt tarjoamaan lapsille ja nuorille erilaisia harrasteryhmiä
laajemmin kuin koskaan aikaisemmin, KTU:n voimistelujaoston puheenjohtaja Satu Hämeenniemi kiittelee.

OFBC taas sai työntekijän siirtomenettelyn avulla yhteisen viestinnän
työntekijän Kiimingin Kiekkopoikien
kanssa, mikä on vähentänyt seuran
työntekijöiden kuormitusta esimerkiksi somekanavien päivittämisessä.
Hanke on muotoillut seurojen kanssa
monenlaisia työpaikkoja, mutta hakijoita voisi toki olla enemmänkin. Urheiluseurassa ja yhdistyksessä työskentelevä
voi oppia uutta, syventää osaamistaan
ja hankkia vaikka vakituisen työpaikan.

