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NISSAN QASHQAI

TERVETULOA NISSAN-ETUVIIKOILLE 7.-20.1.
Alk. 24 276 €
0,25 % KOROLLA 199 €/KK*

AUTOMAATTIVAIHTEISTO 0 €

Pörhön Autoliike Oy Iisalmi

Marjahaankierto 9, Iisalmi
Automyynti arkisin klo 9–17, la 10–14

Soittaessasi 020-alkuiseen numeroon teleoperaattorimme perimät hinnat ovat:
- Lankapuhelinliittymästä 0,0835 € / puhelu + 0,1669 € / min (alv 24%)
- Matkapuhelinliittymästä 0,0835 € / puhelu + 0,1669 € / min (alv 24%)
Voimassa olevat sopimusasiat puh. 040 845 0818, puhelunhinta 0,088 € / min (alv 24%).

Huolto Nissan
puh. 020 762 4627
Varaosat
puh. 020 762 4639
Korikorjaamo
puh. 020 762 4628

3HWUL5lVlQHQ

S

EU-yhdistetty kulutus ja C02-päästöt (vanha mittaustapa, NEDC): Nissan QASHQAI-mallisto:
3,8-5,8 l/100km, 100-131 g/km. Nissan QASHQAI alk. 24 275,87 € (sis. toimituskulut 600 €). Käyttöetu alk. 385 €, vapaa autoetu
alk. 550 €. *Kertaluoton rahoitusesimerkki: Nissan Qashqai DIG-T 140 Visia City 2WD 6M/T, Hinta 24 275,87 € (sis. toim. kulut),
käsiraha 3 700 €, sopimusaika 60 kk, kuukausierä 199,34 €, luoton määrä yht. 20 575,87 €, viimeinen suurempi erä 9 000 €.
Kuukausierä sisältää koron 0,25 %, perustamismaksun 0 € ja käsittelykulun 0 € / kk. Luottokustannukset yhteensä 184,98
€, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 20 760,85 €, todellinen luottohinta 24 460,85€ ja todellinen vuosikorko 0,25
%. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto
Rytin tie 33, 00570 Helsinki. Tarjoukset koskevat Euro 6d -versioita, ovat yhdistettävissä muiden Nissan-tarjousten kanssa
ja voimassa yksityishenkilöille uusiin tilaus- ja kauppasopimuksiin 20.01.2019 asti. Tarjoukset eivät koske business-versioita.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Kuvan auto erikoisvarustein.

5$+2,786
.25.2



Pörhön Autoliike Oy Iisalmi

Marjahaankierto 9, Iisalmi
Automyynti arkisin klo 9–17, lauantaisin 10–14
6RLWWDHVVDVLDONXLVHHQQXPHURRQWHOHRSHUDDWWRULPPHSHULPlWKLQQDWRYDW
/DQNDSXKHOLQOLLWW\PlVWl¼SXKHOX¼PLQ DOY 
0DWNDSXKHOLQOLLWW\PlVWl¼SXKHOX¼PLQ DOY 
9RLPDVVDROHYDWVRSLPXVDVLDW3XK3XKHOXQKLQWD¼PLQ DOY

Huolto Mazda
puh. 020 762 4627
Varaosat
puh. 020 762 4639
Korikorjaamo
3HWUL5lVlQHQ
puh. 020 762 4628 S

Ylä-Savon oma
mainosikkuna,
Iisalmen Sanomat.

6++56#+

PARVEKKEET JA TERASSIT
SÄÄLTÄ SUOJAAN!
Soita ja varaa heti aika
maksuttomalle mittakäynnille!
Jari Heino 040 170 4199
Kivirannantie 4, Iisalmi
Puh. 017 812 155
www.sk-lasi.fi
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Iisalmen Teatteri ja IN-teatteri tiivistävät yhteistyötään.
Yhdistymässä kaksi teatteria
ei kuitenkaan ole.
–Olemme aloitelleet tiiviimpää yhteistyötä viime
vuoden aikana, IN-teatterin
puheenjohtaja Jouni Määttänen kertoo.
Teattereilla on jo banderolleissaan ja käsiohjelmissaan
toistensa mainokset.
–Olemme yhteistyöhaluisia ja -kykyisiä, Iisalmen
Teatterin vuodenvaihteessa väistynyt puheenjohtaja
Pertti Mykkänen luonnehtii.
Teattereiden hallituksella ja johtokunnalla on ollut
kaksi yhteiskokousta, joissa esille tuli useita yhteisiä
kehittämishankkeita.
Vuonna 2021 Iisalmen kaupunki täyttää 130 vuotta, ja
tuolloin Iisalmen Teatteri ja
IN-teatteri toteuttavat yhdes-
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sä produktion. Näytelmää ei
ole vielä valittu.
Pohdinnassa on, esitettäisiinkö yhteisproduktiota vain
kevään 2021 ajan vai jatkuisivatko näytännöt vielä syksyllä 2021.

$;-||;ub| etsivät yhteistä
tilaa huoneteatteria varten.
Se olisi kolmas vaihtoehto
Iisalmen kulttuurikeskuksen Säisä-salin ja Iisalmen
Työväentalon näyttämöiden
rinnalle.
Sopimus siitä, että teatterit tekevät vuorovuosin
näytelmän Säisä-saliin ja
Työväentaloon, oli Iisalmen
Teatterina ja IN-teatterin
ensimmäisiä konkreettisia
yhteistyökuvioita muutama
vuosi sitten.
IN-teatterin varapuheenjohtaja Maija Korhonen huomauttaa, että vuodessa on
vähän viikonloppuja. Siksi
joskus on järjestettävä näytäntöjä samoille viikonlopuille.
Jouni Määttänen sanoo,
että yhteisessä huoneteatterissa voisi toteuttaa nuorten omaehtoisia näytelmiä
sekä pienimuotoisia esityksiä, kuten monologeja.
Pertti Mykkänen toteaa,

että kauden pääesitysten
täytyy tuottaa, mutta huoneteatteri antaisi mahdollisuuden tehdä vaihtoehtoisia,
vaikkapa vain yhden näytännön juttuja.
Iisalmen Teatterin uusi
puheenjohtaja Harri Piipponen sanoo, että yhteistyötä
tehdään siksi, että teatterit
menisivät eteenpäin.
–Rakastamme teatteriharrastusta niin, että teemme

yhteistyötä toiminnan turvaamiseksi.

m|uuķ Kulttuurista siivet
ja juuret -hanke sekä Iisalmen kulttuuripalvelut ovat
aloittamassa nuorten teatteripajatoimintaa. Molemmat teatterit ovat antamassa
sille henkistä taustatukeaan.
–Jos pystyisimme tarjoamaan nuorille teat-

terinharrastajille tilan ja
mahdollisuuden toimia,
Jouni Määttänen sanoo
molempien teattereiden
puolesta.
Harri Piipposelle on tärkeää nuorten mukaan saaminen teatteritoimintaan.
Piipponen toteaa, että
nuorena hänen itsetuntonsa kasvulle teatteriharrastuksella oli suuri merkitys.
Hänellä on omakohtainen

kokemus siitä, että harrastus näkyy tulevaisuudessa.
–Tarvitsemme nuorten
teatteritoimintaan taustalle jatkossakin järjestön, koska meillä yhdistyspohjalta
ei ole voimavaroja nuorten
teatteripajan pyörittämiseen,
Piipponen sanoo.
Nuorista teatterinharrastajista molemmat teatterit
toivovat uusia jäseniä riveihinsä.

i-  ĚĚ i
–Iisalmen kaupungille tämä on halpa ratkaisu.
Kaikki tehdään talkoilla ja
sitoudutaan todella lujasti. Aika ohuilla langoilla
mennään, sanoo Iisalmen
Teatterin uusi puheenjohtaja Harri Piipponen.
–Kulttuuripalveluiden budjetti on mikä on.
Emme ole sieltä muilta itsellemme ottamassa,
vaan koko potti voisi olla
isompi.
Iisalmen kulttuuripalveluiden toiminta-avustuksena sekä Iisalmen

Teatteri että IN-teatteri
saavat molemmat vuosittain 11000 euroa ja lisäksi molemmat saavat 5000
euroa kansalaisopiston
kautta opetuksena.
Vertailun vuoksi todettakoon, että Kajaanin
kaupunginteatteri on kaupungin liikelaitos ja kaupungin tuki sille on noin
1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion tuki on
samansuuruinen.
–Iisalmessa puhutaan elinvoimaisuudesta.
Kulttuuri on osa elinvoi-

maisuutta. Molemmilla teattereilla on ollut
valtavan hyviä esityksiä
– tekeminen on laitosteatteritasoista.
Talous on kuitenkin tiukoilla ja kulut kasvavat
koko ajan. Avustus kuluu
yleensä tilavuokriin.
Piipponen luettelee
välttämättömiä menoja: ammattiohjaajan palkkaaminen, lavastus- ja
puvustusmenot, tekijänoikeusmaksut, jotka ovat
erityisesti musiikkinäytelmissä melkoiset...

Hänen viestinsä iisalmelaisille päättäjille on, että
se voisi näkyä kaupungin
budjetissa.
Piipponen on lähtenyt teatteritoimintaan
mukaan innostuneena.
Näyttämökokemusta hänellä on 1980-luvun
alkuvuosilta kesäteatterista.
–Olen kulttuurin harrastaja, hän toteaa.
Kahden iisalmelaisen
harrastajateatterin yhteistyötä hän pitää hienona
asiana.

