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SALLA KIRI

Isäni Hannu Kiri on rakentanut 

Pyölinmäen kupeeseen suksi-

museon ja hiihtomajan, Kiri-

majan. Siellä lehtikuusien alla 

kököttää kaksi muualta siir-

rettyä, uudelleen rakennet-

tua vanhaa hirsirakennusta. 

Nuo vanhat hirsirakennukset 

pitävät sisällään erään lais ta 

historiaa, nimittäin vanhoja 

suksia. On puisia, lasikuitui-

sia sekä myös ihan vain suk-

sen aihioita. 

Syyskuussa 26.9.2015 ur-

heilusta kiinnostunut väki 

sai vieraakseen hiihtäjäle-

genda Juha Miedon. Hän saa-

pui Pohjanmaalta avatakseen 

Kirimajan syys/talvikauden, 

sekä vihkimään vanhemman 

suksimuseon osan Mietaan-

portin. Tapahtuman lopuksi 

Mieto lähetti ruskaretkeläiset 

Portimonpoluille vaeltamaan.

Kun ensimmäisen kerran 

kuulin, että tällainen tapah-

tuma oli suunnitteilla, olin 

hyvin innoissani. Onhan Juha 

Mieto suomalainen legenda 

parhaimmillaan. 

Olen ollut aina hieman ”eri-

lainen” nuori. Olen harrasta-

nut lapsesta saakka puhallin-

musiikkia ja rakastan edel-

leen isänmaallisia marsseja 

sekä lauluja. Niitä hoilattiin 

Lapissa, kun jalat olivat hiih-

tämisestä jo maitohapoilla, 

eikä loppua näkynyt. Minut 

on kasvatettu pienestä pitäen 

arvostamaan luontoa, metsää 

ja siellä liikkumista. 

Metsässä käyskentely on 

minulle edelleen henkireikä, 

ja varsinkin tämä isäni hiih-

tomajan yllä humiseva Pyö-

linmäki on minun sielunmai-

semani. Nyt sinne oli tulossa 

tämä suuri suomalainen hiih-

täjälegenda, olihan hänet ta-

vattava!

Sää näytti lupaavalta. Rai-

kas ja poutainen syyssää kun-

nioitti Kirimajan syyskauden 

avajaisia läsnäolollaan. Mie-

taan hahmo lähestyi meitä 

pitkillä, vankoilla askelillaan 

läpi nokipannukahvinuotion 

savun. Minua ainakin jännit-

ti, ehkä muitakin. Jännitykses-

tä huolimatta tunnelma keve-

ni nopeasti ja puheensorina 

täytti Kirimajan pihamiljöön. 

Paikalle oli myös saapu-

nut Vehkalahden Veikkojen 

moninkertainen hiihtomita-

listi Marjatta Kajosmaa. Oli 

hienoa, että kaksi maailmal-

la menestynyttä hiihtäjää ta-

pasivat hiihtomajallamme.

Mietaan Jussi oli kova mies 

juttelemaan. Metsä kaikui hä-

nen kuuluvasta, jylhästä poh-

janmaalaiskerronnastaan. 

Hiljaista tai kiusaantunut-

ta hetkeä ei tarvinnut pelä-

tä. Olin hyvin iloinen, että ta-

pahtuman tunnelma oli niin 

lämminhenkinen. Tarjolla 

oli makkaraa, suussasulavia 

munkkeja sekä nokipannu-

Syyskauden avajaiset nuoren näkökulmasta

Kirimajalla Juha Miedon kanssa

kahvia. Tuotot menivät Veh-

kalahden Veikoille.

Mieto herätti minussa kun-

nioitusta, ja jollain tasolla se 

pikku Sallan isänmaallisuus 

siellä rakkaan sammalmet-

sän keskellä nosti päätään. 

Juha oli helposti lähestyttävä 

ja hauska mies. Oli ilo tavata 

hänet, ja olen onnellinen että 

hän kunnioitti läsnäolollaan 

myös isäni hienosti rakenta-

maa hiihtomuseomiljöötä.

Olen ylpeä isästäni ja mei-

dän hiihtomajasta. Harvoin ta-

paa ihmistä, jolla on tällainen 

intohimo liikuntaa ja luontoa 

kohtaan, joka uhraisi leppoi-

sia eläkepäiviään vanhojen 

rakennusten uudelleen ra-

kentamiseen tai satojen van-

hojen suksien keräämiseen. 

Mielestäni kulttuurihistorial-

linen teko.

Kiitos kaikille läsnäolleil-

le, ja kiitos Juha Mieto, että 

saatiin tavata sinut. Minä ai-

nakin sain siitä oman tarina-

ni kerrottavaksi omille jälke-

läisilleni joskus. Mukavaa tal-

ven odotusta. 

Jutun kirjoittaja pääsi poseeraamaan Mietaan kainaloon.

Majan isäntä Hannu Kiri sekä hiihtosankarit Juha Mieto ja 

Marjatta Kajosmaa.

Kirimajan miljöötä.

Portimon polkua majalle saa-

vutaan vehreäsammaleista 

kuusikkoa myöten.

KIRIMAJA
Retkeilymaja ja suksimuseo Haminan Husulassa

Sijainti Portimonpolkujen varrella. Mahdollisuus retkei-

lyyn kesällä ja talvella maaseutumaisemamijöössä; tuli-

paikka ja katettu terassi. Museossa kokoelma puu- ja sä-

lesuksia 100 vuoden ajalta. Tilauksesta museon esittelyä 

ja suksitervausnäytöksiä. 

Museon aukiolo tammi-toukokuussa 2016 ja syys-marras-

kuussa 2016 kuukauden viimeinen lauantai klo 12.00-15.00.

Osoite: Tuomistontie 8, 49510 Husula

Yhteystiedot



MAISA FÖHR

Husulassa sijaitsee Vehka-

lahden Veikkojen ”päämaja”, 

Vehkalinna. Alkuaan lottajär-

jestön talo siirtyi seuramme 

omistukseen 1964. Sitä en-

nen se oli toiminut niin sota-

sairaalana kuin Jamilahden 

kansanopistonakin.

Tällä hetkellä Vehkalin-

nassa on asukkaita kahdes-

sa asunnossa ja seurakunnan 

lastenkerho toimii yhdessä 

huoneistossa. Yläkerrassa on 

toimistotila kokouksia varten. 

Alakerrassa on keittiö, ravin-

tola, juhlasali, pukuhuone ja 

saunatilat. Sekä tietysti vält-

tämättömät lisätilat.

Vehkalahden Veikot , ja 

alussa lähinnä Husulan Kun-

to, ovat järjestäneet talossa 

monenlaista toimintaa; siel-

lä on näytelty, se on toiminut 

torvisoittokunnan harjoitus- 

ja esiintymistilana, talossa 

on pelattu bingoa ja tanssit-

tu, ja tietenkin kuntoiltu ja ur-

heiltu monin eri tavoin. Nykyi-

sin Vehkalinnassa toimii aktii-

visesti monipuolisia liikunta-

ryhmiä aikuisille ja lapsille, 

pelataan sulkapalloa, järjes-

tetään juhlia ja urheilukisoja 

sekä tietysti hoidetaan suu-

ren seuran asioita kokouk-

sin ja palaverein. Talon tiloja 

vuokrataan myös ulkopuolisil-

le erilaisia tilaisuuksia varten.

Minulle Vehkalinna on tul-

lut tutuksi jo vuosia sitten lii-

tyttyäni Vehkalahden Veikkoi-

hin. Tuttavuus alkoi 1980-lu-

vun puolivälissä. Silloin Hu-

sulan Kunnon sarjahiihtoihin 

osallistui suuri joukko lapsia 

ja toimintani alkoi mehun ja-

kelusta kisojen osallistujille. 

Siinä touhutessa tutustuin iha-

niin ihmisiin, joilla oli halu liik-

kua itse, kannustaa toisia liik-

kumaan ja urheilemaan sekä 

taitoa ja tahtoa toimia yhdes-

sä. Oli helppo liittyä mukaan 

toimintaa.

Olen ollut Vehkalinnassa 

monissa erilaisissa tilaisuuk-

sissa; talkoissa, kokouksis-

sa, syntymäpäivillä, häissä ja 

hautajaisissakin. Talo on tul-

lut minulle tutuksi ja sen toi-

minta tärkeäksi. Vehkalinnas-

Naiset kuntoilee ja rentoilee Vehkalinnassa.

Vehkalinna, toiminnan paikka

sa olen pelannut sulkapalloa, 

jumpannut ja ohjannut sekä 

lasten että aikuisten liikun-

taryhmiä. Pihasta olen lähte-

nyt hiihtämään, pyöräilemään 

ja vaeltamaan minulle hyvin 

tärkeiden ja läheisten ”veik-

kojen” kanssa.

Vehkalinna on todella te-

hokkaassa käytössä, joina-

kin iltoina siellä on jopa use-

ampia kokouksia ja liikunta-

kerho samanaikaisesti. Ak-

tiivinen käyttö myös kulut-

JULKAISIJA

 Vehkalahden Veikot ry

PÄÄTOIMITTAJA

 Arto Tilli

PAINOSMÄÄRÄ

 15.800 kpl

JAKELU 

 Itella Oyj

ILMOITUSMYYNTI

 Talousvaliokunta

SIVUNVALMISTUS

 Hamimedia Oy

PAINOPAIKKA

 Kaakon Viestintä Oy
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VeVen

Su 10.1.2016 klo 13  Vehkalinnassa. 

Ohjelmassa  mm. kahvitarjoilu ja palkitsemisia. 
Kaikki suunnistuksen ystävät mukaan!

TERVETULOA!                           Suunnistusjaosto

Suunnistuskauden 
päättäjäiset

”On todella hienoa katsella sitä seuratyötä, jota Vehkalahden 

Veikot lasten ja nuorten urheilunharrastuksien eteen tekee.” 

Olen useissa yhteyksissä saanut kuulla edellä kerrotut kehut. 

Kiitos, kiitos, näin se todellakin on.

He ovat valmiita tinkimään omasta vapaa-ajastaan…

Nämä kiitokset kuuluu edelleen ohjata vapaaehtoistyötä teke-

välle ahkeralle seuraväelle, sekä jaostoissa että kyläosastoissa 

toimiville henkilöille. He ovat olleet valmiita tinkimään omas-

ta vapaa-ajastaan järjestäessään liikuntatoimintaa toisille.

Valitettavan totta tänä päivänä on, että entistä harvemmat 

hartiat ovat seurassa kuin seurassa vapaaehtoista seuratyötä 

pyörittämässä ja vastuuta kantamassa. Näistäkin ihmisistä mo-

net toimivat useammissa vapaaehtoistehtävissä eri järjestöfoo-

rumeilla. Jotta toimintaa olisi myös tulevaisuudessa, tarvitaan 

seuratyöhön aina uusia tekijöitä. Uudistumistahtia tarvitaan, 

sillä vastuu jaostoissamme on ollut pitkään samoilla tekijöillä. 

Nykyään ihmisillä vapaa-ajan viettäminen läheisten, per-

heen, lasten – ja lastenlasten kanssa on noussut entistä kes-

keisempään asemaan. Se on toki tärkeää ja ymmärrettävää-

kin. Täytyy kuitenkin myös muistaa, että ahkeria liikunnan ja 

urheilun eteen puurtavia vapaaehtoisia seuratoimijoita tul-

laan aina tarvitsemaan. Heitä on rohkeasti pyydettävä mu-

kaan toimintaan. 

Meillä toimii Vehkalahden Veikoissa tällä hetkellä kolme 

aktiivista jaostoa: hiihto, suunnistus ja yleisurheilu. Voin ylpe-

änä sanoa, että näissä tehdään urheilutyötä isolla sydämellä 

koko seuran puolesta. Johtokunnan puolesta kiitos ja kumar-

rus tästä ahkeroinnista!

On välillä aika pysähtyä, kuunnella…

Ilmoitin talvella seuran kevätkokouksessa jättäväni puheen-

johtajan vastuutehtävän neljän vuoden rupeaman jälkeen. 

Seuratyön ohella myös omalle kohdalleni on kasaantunut use-

ampia luottamustehtäviä. On välillä aika pysähtyä, kuunnella 

myös omaa jaksamista ja suunnitella tulevaa. Olen ollut elo-

kuun alusta lähtien vuorotteluvapaalla ja poissa aktiivisesta 

työelämästä, jonne palaan vuodenvaihteen jälkeen. 

Hyvin usein syksyn kuluessa olen huomannut, että siinä se 

useampi päivä viikosta taas vierähti seura- ja muita luottamus-

tehtäviä hoitaessa. Aika, jota on itselle varannut omiin harras-

tuksiin ja töihin, lipuu vaan käsistä! Niinpä on hyvä muistaa, 

että on itse taakkansa valinnut ja tehtäviin lupautunut.

SM-EP & Fin5…

Suunnistuskauden päätapahtuma oli isännöidä SM-EP (eri-

koispitkien matkojen) kisoja Turkialla 18. lokakuuta. Järjeste-

lyt olivat onnistuneet. Niitä oli toteuttamassa laaja vastuulli-

nen joukko seuratoimijoita. Heidän lisäkseen tulemme tarvit-

semaan vielä lisää talkoolaisia heinäkuun 2016 FIN5-rastivii-

kon erinäisiin järjestely- ja kilpailutehtäviin.

Hienoa, että ohjattua yu-toimintaa on mahdollista harras-

taa Haminassa…

Kuluneena kesänä saivat haminalaiset lapset taas mahdolli-

suuden harrastaa ohjatusti yleisurheilua yu-koulujen myötä. 

Lisäksi seurakisoja sekä laji-iltoja järjestettiin yhteistyössä 

Haminan Pontevan kanssa. Hienoa, että ohjattua yu-toimin-

taa on mahdollista harrastaa Haminassa eikä sitä varten tar-

vitse reissata esimerkiksi Karhulaan saakka!

Uudet nettisivut…

Seuramme nettisivujen uudistustyö saatiin kuluneen kesän lo-

pulla siihen malliin, että uudet sivut, vehkalahtelaisine linjoi-

neen, ovat seuraväen käytössä. Suurkiitos Suurnäkin Juhanal-

le, joka luotsasi mittavan uudistuksen maaliin.

Hantta ruoriin…

VeVe:n syysvuosikokous pidettiin 19. marraskuuta Osuuspan-

kin kokoustiloissa Haminassa. Kokous valitsi kokeneen seura- 

ja urheilumiehen Hannu Kuikon seuran uudeksi puheenjohta-

jaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Luovutan puheenjohta-

juuden Hantalle vuodenvaihteessa luottavaisin mielin.

Arvoisa seuraväki ja yhteistyökumppanit, kiitän kuluneista 

vuosista ja toivotan teille lämpöistä joulua. Liikkukaa ja liikut-

takaa itseänne tavalla tai toisella myös vuonna 2016!
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Vesa Koskiaho
puheenjohtaja v. 2012–2015

Pj:n jäähyväismietteitä

Vehkalahden Veikkojen joh-

tokunta päätti kokoukses-

saan toukokuussa, että seu-

ra tulee huomioimaan jat-

kossa yläkoulunsa päättäviä 

haminalaisia stipendein. Sti-

pendit jaetaan Vehkalahden 

ja Pappilansalmen kouluissa 

yhdeksäsluokkalaiselle tytöl-

le ja pojalle, yhteensä neljä 

kappaletta. 

Stipendien saajat valitsee 

koulujen liikunnan opettajat. 

Valinnan ei tarvitse perustua 

kilpailulliseen menestykseen 

eikä stipendin saajien tarvit-

se olla Vehkalahden Veikko-

jen jäseniä. 

Perinteisesti koulujen ke-

vätjuhlissa on huomioitu vain 

lukuaineissa menestyviä op-

pilaita, ja tätä joukkoa halu-

simme laajentaa koskemaan 

myös liikuntaan positiivisesti 

suhtautuvia nuoria. 

Kuvassa Pappilansalmen sti-

pendien saajat Vilma Hämä-

läinen ja Antti Ahtiainen. Veh-

kalahden koulusta stipendit 

saivat Bettina Pasi ja Alek-

si Tensik.

Stipendit koulunsa 
päättäneille taa vanhaa rakennusta ja sii-

tä huolehtiminen ja kunnos-

tus vaatii usein talkoohen-

keä ja tietenkin Vehkalahden 

Veikoilta suurta taloudellista 

panostusta. 

Arvokas rakennus ansait-

see arvoisensa kohtelun. Toi-

von sydämestäni, että myös 

tulevina vuosina ihmiset löy-

tävät Vehkalinnasta itselleen 

toimintapaikan, ottavat ta-

lon ”omakseen” ja huolehti-

vat siitä. 



Yleisurheilukauden päätöstilaisuudessa 

Vehkalinnassa 10.10. huomioitiin ansioitu-

neita yleisurheilijoita. Tilaisuudessa jaet-

tiin lisäksi tsempparipalkinnot jaoston va-

litsemille henkilöille sekä huomioitiin pa-

ras nuori yleisurheilija.

Huomioidut kriteereittäin:

SM-MITALISTIT

Jorma Kauppila, Vesa Rantala ja Heikki 

Vuoksiala joukkuekilpailun 1. sija aikuis-

urheilijoiden SM-maastoissa, M55.

Esa Martomaa, Arto Ylä-Kotola ja Saku Kirk-

kopelto joukkuekilpailun 2. sija aikuisurhei-

lijoiden SM-maastoissa, M35.

Aapo Tilli 1. sija SM-maastotriahlon M13-15.

SM-KILPAILUISSA 10 PARHAAN JOUKOSSA 

Mikko Tyni 6. sija SM-maastot, 12 km, ylei-

nen sarja ja 9. sija SM-maantie, puolimara-

ton, yleinen sarja.

Meri Rautamies 8. sija, SM-hallit, keihäs, 

N22 ja 9. sija SM-kilpailu, keihäs, N22.

Eelis Komulainen 9. sija, SM-kilpailu, 800 

m, M19.

Esa Martomaa 4. sija aikuisurheilijoiden 

SM-maastot, M35.

Jorma Kauppila 6. sija aikuisurheilijoiden 

SM-maastot, M55.

Heikki Vuoksiala, 10. sija aikuisurheilijoi-

den SM-maastot, M55.

SUOMEN TILASTOISSA (TILASTOPAJA.FI 10.10.2015) 

10 PARHAAN JOUKOSSA

Benjamin Tasa 8. sija 800 m (2:32.82), 4. sija 

kuula (10,90) ja 6. sija 5-ottelu (1851), P12.

Pauliina Puhakka 9. sija keihäs (32,08), T12.

SEURAENNÄTYS

Mia Kaaro, kiekko (29,08), T12.

TSEMPPARIPALKINTO

KymY:n pm-viesteihin T/P9 -sarjoissa osal-

listuneet tytöt ja pojat. Katso myös juttu ja 

kuva tsemppareista!

PARAS NUORI YLEISURHEILIJA

Benjamin Tasa 

Yleisurheilukauden päätöstilaisuus

Vehkalinnan vuokrausta ja varauksia hoitaa
Virve Kiri p. 0400 913 055, virve.kiri@kymp.net

Normaalin seuratyön ohessa taloa
vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin.
Häät, kokoukset, syntymäpäiväjuhlat
yms. on helppo järjestää siisteissä ja
ajanmukaisissa tiloissa.

Salin vieressä sijaitseviin kahvio-
tiloihin mahtuu n. 30 hengen seurue.

Vehkalinnan salissa voi myös pelata
sulkapalloa. Rajat on vedetty niin
kaksin- kuin nelinpeliäkin varten,  
ja Vehkalinnassa on toki myös
saunomismahdollisuus.

Yleisömäärä max 200 henkeä.

– Juhlasali 150 m2

– Ravintolasali 60 m2

– Näyttämö 50 m2

– Eteinen 40 m2

– Keittiö 15 m2

 (kylmätilat, astianpesukone)
– Saunatilat 15 m2

– Erillinen suihkutila

Veikkojen keskuspaikkana on Vehkalinna, joka tarjoaa vireälle 
seuratoiminnalle tarvittavat hyvät kokoustilat, mutta myös 
erinomaiset sisäliikuntatilat.
Vehkalinnaa vuokrataan erilaisten juhlien, kokousten ja muiden 
tilaisuuksien järjestämiseen. Vehkalinna sijaitsee Husulassa 
n. 5 km Haminan keskustasta.

Vehkalinna

Esittelyteltalla kävi ajoittain 

melkoinen kuhina.Yhteistyökumppaneiden edustajia eli Nanna Kukkola (vas) 

ja Maarit Doty (oik) Sportpisteestä ja Onewayn Veera Ran-

tala keskellä

Panoramakuva lavalta alkuillasta.

-

mies saa elävänä aikaiseksi...

Arvonnassa onnettarena toimi illan solisti Eija Kantola ja avus-

tajina Turkian Tuiskeen puheenjohtaja Päivi Peltola ja hiih-

tojaoston Arto Tilli.
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Haminan viimeistä, mutta vi-

reänä toimivaa kesälavaa, eli 

Turkian Lavaa pyörittää Veik-

kojen paikallinen kyläosasto 

Turkian Tuiske. Lavaporukas-

ta oltiin alkukesästä yhtey-

dessä Veikkojen hiihtojaos-

toon ja sovimme yhteistyös-

tä kesän viimeisten tanssien 

järjestämisessä. Alkuun tar-

koitus oli, että hiihtojaosto 

avustaa vain talkootyövoi-

man muodossa, mutta eihän 

se ihan niin mennyt…

1.7. oli Imatran Linnalas-

sa kesän kovin hiihtokilpailu. 

Säilölumesta tehty rata kiersi 

pesäpallokentän, kisaamassa 

Venäjän sprinttimaajoukkue, 

kaikki kotimaiset sprinttihui-

put ja muutama nuori haas-

taja sekä 3.700 katsojaa! Sillä 

reissulla autokunnassamme 

vahvistui ajatus: jotain vähän 

kauden 2015. Kun kerran hiih-

toporukka on mukana järjes-

telyissä, niin järjestetään sit-

ten ”Monotanssit”!

Kiirehän siinä tuli ja muuta-

ma hurjin idea toteutunee vas-

ta tulevina vuosina, mutta jo-

tain erilaista saatiin lyhyessä-

kin ajassa toteutumaan. Muu-

tama paikallinen yritys lähti 

mukaan tapahtumaan (KIITOS 

Sportpiste, Autoyhtymä Vuo-

rinen ja Rakennusliike Ismo 

Liikkanen) ja mukaan saa-

tiin myös jaoston yhteistyö-

kumppanit ONEWAY, START 

ja HIGH5 jotka olivat näyt-

tävästi esillä tapahtumassa 

niin tuote-esittelyn, kuin pai-

kalla olijoiden kesken arvot-

tavien tuotteidenkin muo-

dossa. Yli viisisataa henkeä 

oli hieno määrä ”etelän Mo-

notansseihin” ensimmäisellä 

kerralla. Toki tuon yleisömää-

rän mahdollisti hieno ja läm-

min elokuinen ilta sekä upea 

solisti Eija Kantola Omega-

yhtyeineen. Silti uskomme, 

että tanssien ympärille ra-

kennetulle tapahtumalle oli 

tilausta. Niinpä ensi kesänä 

Monotanssit 22.8.2015

tempaistaan vielä suurem-

min. Päivämäärää ei vielä ole 

lyöty lukkoon, mutta ”Mono-

tansseissa” tavataan Turkial-

la myös ensi kesänä. 

Tulethan Sinäkin mukaan! 

muuta, kuin ihan perinteiset 

lavatanssit, tulisivat päättä-

mään Turkian Lavankin kesä-
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Viime kesänä Vehkalahden 

Veikot, Haminan Ponteva ja 

Haminan kaupungin liikun-

tapalvelut löivät hynttyyt yh-

teen ja järjestivät 7–12-vuo-

tiaille mukavaa urheilullista 

toimintaa maanantai-iltoi-

hin. Osallistujille maksutto-

mat laji-illat vetivät kahdek-

sana maanantaina Rauhanka-

dun kentälle mukavan joukon 

lapsia tutustumaan eri yleis-

urheilulajien saloihin. 

Osallistujat oli jaettu iän 

mukaan kahteen ryhmään. 

Illan puolitoistatuntiseen oh-

jelmaan kuului alku- ja lop-

puveryttelyjen väliin yksi tai 

Monipuolista tutustumista 
yleisurheilun lajikirjoon

lä joukkueita oli nyt rukatta-

va pikaisella aikataululla uu-

teen uskoon. 

Eipä muuta kuin auton keu-

la kohti Kuusaata ja matkal-

la sitten mietin juoksujärjes-

tyksiä. Päätin korvata Laurin 

sukkulaviestissä Hirvilahden 

Joonalla ja neljälle sadalle 

ajattelin Hyvösen Viljamia 

Laurin tilalle. Näihin piti vie-

lä tietysti saada juoksijoilta 

suostumus. Onneksi molem-

mat pojat olivat halukkaita 

juoksemaan toisenkin mat-

kan ja saatoin huokaista hel-

potuksesta siltä osin.

Sukkulaviestillä aloitettiin 

ja Nelli tykitti ensimmäisenä 

vaihtoon! Vaihdot sujuivat ai-

van upeasti, turhaan me van-

hemmat jännitimme. Kun ank-

kurit tulivat maaliin, luulin jo 

hetken, että pronssia tuli. Niin 

tiukalle meni, että sijoitus oli 

neljäs ja vain 1,7 sekuntia jää-

tiin pronssista.

Seuraavaksi siirryttiin pi-

temmille matkoille. Pojat ve-

täisivät 400 m kerrassaan hie-

nosti. Vanhemmat ”konka-

rit” Hyvösen Eemeli ja Hirvi-

lahden Joona juoksivat hie-

not omat osuudet. Myönnän, 

että jännitin aika kovin, miten 

6-vuotiaiden sarjassa kilpaile-

va Hyvösen Viljami mahtaa 

isommilleen pärjätä. Mutta 

niin vain kipitti poika kierrok-

sen kuin vanha tekijä. Toinen 

”nuorisoketjulainen” Hirvilah-

den Niklas ei myöskään isom-

piaan pelännyt, vaan teki hui-

kean suorituksen. Pojat juok-

sivat hienosti sijalle 4.

Tyttöjen viestin aloitti Neea 

viisaalla peesijuoksulla lop-

pua kohti kiihdyttäen. Seuraa-

valla osuudella Viivi veti var-

man tasaisen suorituksen lä-

hettäen Satun matkaan. Satu 

lähti alussa hirmuiseen vauh-

tiin ja loppua kohti taisi vähän 

hapottaa. Kaikkensa jätti tyt-

tö radalle, onneksi siskonsa 

kannusti lopussa vielä pie-

neen kiriin. Ankkuriosuuden 

-

sä hyvällä vauhdinjaolla tuo-

den joukkueen maaliin sijal-

la 5 noin seitsemän sekuntia 

pronssista.

Mitaleja ei tällä kertaa vie-

lä saavutettu ja se jäi minua ja 

Kuokan Jounia kovasti harmit-

tamaan. Olivathan lapset teh-

neet hienoa työtä harjoituk-

sissa ja kisoissa, vieläpä suu-

rin osa iän puolesta altavas-

taajana. Niinpä esitimme yu-

jaostolle kokouksessa, että 

palkittaisiin tämä joukkue 

jollakin tavoin yleisurheilu-

kauden päätöstilaisuudes-

sa. Jaosto oli suostuvainen ja 

päätöstilaisuudessa pujotet-

tiin tsempparimitallit lasten 

kaulaan.

Pm-viesti oli kaikkineen 

mahtava kokemus. Oli ilo kat-

soa lasten harjoitusintoa ja 

jännittää suorituksia kisoissa. 

Lapsista oli varmasti hauskaa 

olla kerrankin samaa puolta 

kaverin kanssa eikä aina kil-

pailla toista vastaan. Joukkue-

kisat luovat hyvää yhteishen-

keä, osallistutaan siis jatkos-

sakin viesteihin!  

Pm-viestit Kuusaalla 26.8.2015, 
tsempparijoukkueen tarina

Tuli varmuutta suorituksiin 

ja varmasti pahin jännityskin 

vaihtojen osalta lievittyi.

Kisapäivä koitti vihdoin ja 

iltapäivästä sain puhelun, että 

Lauri oli sairastunut, eikä pää-

sekään juoksemaan. Harmit-

ti Laurin puolesta, olihan hän 

ollut innolla mukana harjoi-

tuksissa ja olisi varmasti juos-

sut hyvät osuudet. Siinä kyl-

lä vähän hermostuttikin, sil-

kanssa. Sukkulaviestiin oli tar-

koitus lähteä joukkueella Nel-

-

li T, Viljami, Eemeli H ja Lauri 

ja juoksuttaa tyttöä ja poikaa 

vuoron perään. Poikien 400 m 

joukkue oli: Niklas, Joona, Ee-

meli H ja Lauri. Tyttöjen jouk-

kueessa olivat Neea, Satu, Vii-

Koska juoksijat olivat suu-

rimmaksi osaksi ensikertalai-

sia, päätettiin pitää parit vies-

tiharkat. Vuorisen Eerika piti 

yu-koulun yhteydessä yhdet 

ja Huhtalan Sini lupautui pi-

tämään toiset vetämänsä la-

ji-illan lomassa. 

Sukkulaviestissä vaihto ta-

pahtuu ns. läpsystä ja kyl-

lä meitä vanhempia hirvit-

ti katsoa sitä ohi menneiden 

läpsyjen määrää harjoituksis-

sa! Myös kapulan kanssa har-

joiteltiin ja se sujui jo parem-

min. Kiitokset vielä tässä yh-

teydessä harkkojen vetäjille! 

SATU LANKI

Yleisurheilujaostolta sain pes-

tin ryhtyä alle 9-vuotiaiden 

viestivastaavaksi. Käytännös-

sä tämä tarkoitti joukkueen 

kasaamista elokuun pm-vies-

tiin, jossa matkoina oli 8x40 m 

sukkulasekaviesti, ja sekä tyt-

töjen että poikien 4x400 m. 

Tuolloin alkukesästä tuu-

min, että varmaan tulee jouk-

kueet helposti täyteen, mut-

ta eihän se ihan noin helpol-

la mennyt. 

Suuntasin katseen kotijouk-

koihin ja kysyin Neealta, että 

olisiko intoa lähteä juokse-

maan viestejä. Neea kyseli 

matkoja ja minä siihen, että 

40 m sukkulaviestiä olisi tar-

jolla ja lisäksi 4 x 400. Tähän 

Neea hetken tuumittuaan, 

että en kyllä taida ihan nel-

jää kertaa jaksaa tuota 400 

metriä juosta! Suostui sitten 

kuultuaan, että kierros vain 

pitäisi jaksaa.

Muita juoksijoita alkoi vä-

hitellen myös ilmoittautua. 

Kuokan Satu, Kokkosen Nelli 

ja  oli-

vat halukkaita sukkulavies-

tiin ja Eemeli Tuutin sain hou-

kuteltua mukaan. Sakin Lauri 

oli halukas juoksemaan mo-

lemmat matkat. Lisäksi sain 

värvättyä Hirvilahden veljek-

set Joonan ja Niklaksen sekä 

Hyvösen Eemelin ja Viljamin. 

Vielä kun Vuorisen Viivi halu-

si päästä juoksemaan 400 m:n 

viestiä, niin joukkueet alkoi-

vat hahmottua.

Juoksujärjestyksiä poh-

dittiin yhdessä vanhempien 

Nelli Kokkonen tulossa sukkulaviestin ensimmäiseen vaihtoon.

-

nen, Joona Hirvilahti, Viljami Hyvönen,Neea Lanki ja Eemeli Hyvönen. Kuvasta puuttuvat Satu 

Kuokka ja Eemeli Tuutti.

kaksi yleisurheilulajia, asian-

tuntevan ohjaajan opastuk-

sella. Kesän aikana harjoitel-

tiin seiväshyppyä, korkeutta, 

pituutta, kolmiloikkaa, hei-

tettiin keihästä ja moukaria, 

työnnettiin kuulaa, juostiin ai-

toja, pikamatkoja, pitkiä mat-

koja ja viestejä... Lajien kirjo 

oli melkoinen. 

Iltojen toteutumisesta iso 

kiitos ohjaajille: Kimmo Kan-

tosalo, Timo-Jussi Talsi, Ari 

Pietarinen, Reijo Kauppila, 

Juha Kaaro, Sini Huhtala ja Ari 

Taavitsainen. Kiitokset myös 

kaikille muille kentällä apu-

na olleille.Telinelähtöjen hajoitukset alkamassa

Seiväshypyn alkeita.

Kuutena maanantaina la-

ji-illoissa harjoiteltuja lajeja 

pääsi kokeilemaan Silja Line 

seurakisoissa. Kisat olivat 

maksuttomia matalan kyn-

nyksen kisoja, joihin osallistu-

minen ei edellyttänyt seuran 

jäsenyyttä tai kilpailulisens-

siä. Kilpailusarjoja oli tarjol-

la 5–15-vuotiaille tytöille ja 

pojille. Osallistujia kilpailui-

hin riitti runsaasti. Ehkä laji-

illat olivat sytyttäneet toivo-

tun kisakipinän näissä urhei-

lijanaluissa. Toki kentälle oli-

si enemmänkin väkeä mahtu-

nut. Ehkä sinäkin olet muka-

na ensi kesänä... 



eli jälleen kerran osoitus sii-

tä, että porukassa on voimaa!

Vehkalahden Veikot haluaa 

kiittää nöyrästi kaikkia kerä-

ykseen osallistuneita tahoja. 

Lista mukana olleista yri-

tyksistä on pitkä, mutta yhtä 

suuri kiitos lähtee jokaiselle 

yksityiselle tukijalle. Te kaik-

ki mahdollistitte tämän erin-

omaisen tuloksen ja sitä kaut-

ta olette osaltanne antaneet 

arvokkaan tukenne paikalli-

selle nuorisourheilulle. 

Uskomme, että näin pys-

tymme mahdollistamaan 

veikkolaisten nimien esiinty-

misen korkealla tulosluette-

loissa jatkossakin, niin rasteil-

la ja laduilla kuin yleisurheilu-

kentillä ja kenties thriatlonis-

sakin. Työ jatkuu… 
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Mertoni Oy

T- Strömberg Oy

Rantalainen & Talsi Oy

Haminan Vanha Rautakauppa

Haminan Vesijohtoliike Penttilä

Oy Rakennuspartio

Kattoexpert Oy

JM Metsänen Oy

Popin peltityö Oy

Sisusteurakointi Kesänen Oy 

Marian Tarha

Lahden Lattia ja Seinäpääl-

lyste Oy

AHS Asbesti ja Homesaneeraus

STARK Kotka

Haminan Puupojat Oy

Timantti-Eerola Oy

Waterboys Oy 

Asennuspojat LM Oy

NR-Urakointi Ky

Prefere Resins Finland Oy

Kehä-Liftit

Kotekman Oy

Hakemestarit Oy

Kouvolan Kaihdin Shop Oy

Kouvolan Putkityö Oy

Rakennusbetoni- ja Element-

ti Oy

Kymen Peltikate Oy

Rudus Kotka

Haminan Autokorjaamo Oy

Forest Rikkola Oy

Haminan Autohuolto Oy

Sinisalon Auto Oy

Ariglass Oy

Machinetool Oy

Viherkuutio

MCM Timber Oy

Kotkan Lava Apu Oy

Koneyhtymä M & M Pellas

Haveputki Oy

Asianajotsto Hiltunen & Lepis-

tö & Liukkonen

Rakennustyö Hostikka Oy

P & P Betonilattiat Oy

Kulj. liike Aho & Nuutinen

Maanrakennus Tilli Ky

Haminan Fysioterapia Ky

Kymenlaakson OP Kiinteistö-

keskus

Haminan Maansiirto Oy

Oma Säästöpankki Oy

Värisilmä Hamina

Filterit Oy

Silmäoptiikka

Talsin metsätyö tmi

Leipomoliike Aitolahti Ky

Takaladon Liha & Kala

Rakennusliike Kalevi Suntio

Sähköpalvelu J. Hirvimäki

Uunimuuraus Esko Hiironen Ky

Uusi Kaakon Katsastus Oy

J.M. Huber Finland Oy

Verhoomo E. Pirnes Oy

Maanrakennus Weckman Oy 

Kaakon Sähkötarkastus Oy

Konerauta S. Lahtela

J. Purho Oy

Kodinkukat Oy 

Neuropsykologipalvelu Fron-

taali Oy

Koneurakointi Marko Lankila

Turkian Tuiske 

Pakkalan Leipä

Tmi Jorma Jäppinen

Kiropraktikkokeskus Chydenius

Hallivuokraus Laitila

Insinööritsto Yrjö Saarelainen

Maanrakennus Mikko Oy

Tilausliikenne J. Ahonen

Metsä ja Puistopalvelu Kor-

pas Ky

Torikahvila Kesähelmi

Elmo Sport

Parturi-Kampaamo Terttu Pousi

Autoilija Veijo Tulkki

Erlax Oy

Rakennuststo I Uusitalo Ky

Rakennuspelti Sahala Oy

Sorvaamo Simo Tuomaala

Tmi Martti Tynkkynen

Tmi Pasi Jääskeläinen

Autoyhtymä Vuorinen Oy

Haminan Keskusapteekki

Suurpää Oy

Tmi Muuraus ja Laatoitus JP 

Paronen

Haminan Varuskuntakerho

Aholafarm

Lounashuone Kustaa

Key-Link Engineering Oy

Lukitustekniikka Oy

STARFIX

Kymen Rengaskeskus Oy

Rakennus Teikari Oy

Ravijoen Saha Oy

Roseprint Oy

Pekan Pikapaino Oy

Sähköryhmä Muukka Oy

Tilitsto A-5 Ky

Rakennus ja Saneerauspalvelu 

Heikki Pousi Ky

RED SKY Oy

SpaHotel Hamina

Taksi Juha Klemola

Kulj. liike O. Pakkanen

Liikenne Vuorela Oy

Oravalan Auto Oy

Kotkan Sportpiste

Parkon Kauppa

Antikvariaatti Salpalinja

Transcaravan Oy

Veikon Kone J. Kuntsi Oy

Tepposen Kukka ja Hautaus

Riimu Raami

Haminan Erikoisrakennus

Taimimyymälä Tepponen

Teotools Oy

Sportia KT-Sport

Nurmelan Joulupuu

Aallen Taksit Ky

EKP-Pekkarinen Ky

Haminan Uusi Apteekki

Taksi Kimmo Heijari

Helmiteksti

Kelloliike R Pakkanen

Haminan Kotipizza

Petrinkuvat

Sugarwax

Kahvila Troikka

Taksi Jouni Reila Ky

Tmi Antero Törmälä

Markku Huttunen Oy

Maatalousyhtymä J & T Kivelä

Singway Oy

Pousin Puutarha

Laivapullo Oy

M Jussin Market

Rahti-Pakkanen Oy

Kymen Kiinteistöpörssi Oy

Rakennusliike Ismo Liikkanen 

Rakennuspuuseppä Harri Posti

VSV-Sähkö

Rauta-Mako Oy

Jaakko Leislahti Oy

Virojoen Leipä 

Haminan Luontaistuote

Parturi Susanna

Hieroja Marjo Friman

Haminan Valopiste

Parturi-Kampaaja Irina Lääti

Rakennus AHMA Oy

Ulla Piispa Oy

ARTO TILLI

Vehkalahden Veikkojen Kun-

niakierros-tapahtuma Hami-

nan Keskuskentällä 17.5. 2015 

onnistui erinomaisesti. Kerä-

ystuloksessa rikottiin seuran 

aiempi ennätys, joka oli vuo-

delta 1989. Tuolloin vetoapu-

na oli Soulin edellisen kesän 

keihään olympiavoittaja Ta-

pio Korjus, joka tuolloin jo 

edusti Lapuan Virkiää. 

Tänä vuonna pääosassa oli-

vat seuran nuoret urheilijat ja 

peräti kahdeksan veikkolais-

ta keräsi yli tuhannen euron 

potin. Valtakunnallisissa tu-

loksissa Veikkojen tulos, yli 

25.000 euroa, oikeutti kuu-

denteen sijaan ja tämän joh-

dosta allekirjoittanut oli nou-

tamassa Suomen Urheiluliiton 

huomioimisen Porin Kalevan 

kisojen yhteydessä 1.8. 

Tulos oli samalla myös Pii-

Kunniakierros 2015

Kunniakierroksella Vehkalahden 
Veikkoja 
2015 tukeneet yritykset:

rin kaikkien aikojen paras tu-

los ja tämän vuoden tilastois-

sa Kymenlaakson 20 parhaan 

kerääjän listalla oli 17 veikko-

laista. Yhteensä keräyslistoja 

palautti lähes 50 veikkolaista, 

Nuori Lauri Sakki teki Kun-

niakierroksella erinomaisen 

tuloksen vanhempien avus-

tamana.

Miika Ruokonen (19) ja Juuso Suortti kirittivät Aapo Tillin (3) 

juoksua koko tunnin ajan. Tulos oli 35 kierrosta ja keräyssum-

massa uusi Kymenlaakson piirin henkilökohtainen ennätys.

Kolmikon Kaisa Hellä, Venla Rantala ja Vilma Virtanen yhteis-

potti oli reilusti yli neljä tuhatta euroa.

Olli-Pekka Laitila oli kuluvana vuonna 2001 syntyneissä Suo-

men paras niin hiihdossa, kun yleisurheilussakin.

Hetki ennen lähtöä. Nuoret kiertäjät ovat jo valmiina viivalla.



Esittelyssä vuoden 2015 paras 
nuori yleisurheilja Benjamin Tasa

ELMERI

Olen osallistunut VeVe:n yleis-

urheilukouluun jo monena ke-

sänä. Yleisurheilukoulussa on 

aina alku- ja loppuveryttelyt. 

Ne on tärkeitä että lihakset 

pysyvät kunnossa.

Joka kerralla hajoitellaan 

yleensä kahta lajia. Minun 

lempilajini on keihäänheit-

to. Oikeastaan kaikki lajit on 

ihan kivoja mitään inhokkia 

minulla ei ole. 

Yleisurheilukoulussa tutus-

Yleisurheilukoulussa on kivaa

tuu uusiin ihmisiin ja oppii eri 

lajien tekniikoista. 

Edes sateinen keli ei hait-

taa, oikeesti se on ihan kivaa, 

kun ei tule niin kuuma! 

Suosittelen yleisurheilu-

koulua kaikille, jotka tykkää-

vät yleisurheilusta. 

ANNIKA

18 VeVen nuorta yleisurheili-

jaa vietti päivän Pajulahdes-

sa. Ensin menimme Pajulah-

ti-halliin, joka on iso yleisur-

heiluhalli. Siellä juoksimme 

paljon. Sitten menimme syö-

mään, oli tosi hyvää ruokaa. 

Ruuan jälkeen menimme 

Nikula-halliin. Siellä oli mm. 

judotatami ja kaksi paini-

molskia.

Paininukkeviesti oli kaikil-

le ennenkokematon, 50 kilon 

nukkea piti kantaa joukkueen 

kanssa tietty matka, ne jotka 

olivat ekana takaisin lähtöpis-

teessä voittivat.

Puuhailtiin siellä kaikkea 

leppoisaa, kunnes meidän oli 

aika nousta bussiin. Toivot-

tavasti päästään uudelleen!

Kiitos myös ohjaajillemme, 

Eelikselle, Jutalle, Ismolle ja 

Mikalle. Pajulahti on tosi kiva 

paikka! 

Päivä Pajulahdessa
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TURKIAN LAVA
www.tanssi.net/Turkian lava

Kiitos kesästä 2015!

Tavataan  
kesällä 2016!

HAMINAN
JÄTE-

HUOLTO KY
Pikkuympyräkatu 4

49400 Hamina

Puh. (05) 3440 606
0400 650 696

Kuinka kauan olet harrasta-

nut yleisurheilua? 

Aloitin yleisurheilukoulussa 

6-vuotiaana, mutta olin osal-

listunut sitä ennen jo Hippo-

kisoihin, Ympyrän urheiluki-

soihin sekä maastojuoksu-

cuppiin.

Mitkä ovat lajisi? 

Yleisurheilussa olen harjoitel-

lut ja kilpaillut lähes kaikissa 

lajeissa, mutta parhaiten su-

juu kuula ja juoksu sekä mo-

niottelut. 

Mikä on hauskinta yleisur-

heilussa? 

Kilpaileminen.

Kuka on suosikkiurheilijasi? 

Dario Cologna

Miten harjoittelet? 

Osallistuin kesällä yu-kou-

luun ja laji-iltoihin. Kävin ken-

tällä harjoittelemassa myös 

yksin sekä iskän kanssa. Mui-

na vuodenaikoina käyn mui-

den lajien harjoituksissa.

Syksyn YU-koulut starttasi-

vat syys-lokakuun vaihtees-

sa noin 50 innokkaan yleis-

urheilijan voimin. Yu-koulun 

tarkoituksena on tutustuttaa 

lapset eri yleisurheilulajeihin 

ja ennenkaikkea antaa kipinä 

liikuntaan. Ikäjakauma on ol-

lut 6 – 15 vuotta, pienimmät 

ovat liikkuneet leikkien ja pe-

laten, isommat jo eri lajien sa-

loihin tutustuen ja lajinomai-

sia harjoituksia tehden.

Kiitokset innokkaille lapsil-

le sekä ohjaajina toimiville Ju-

talle, Idalle, Erikalle, Reetalle, 

Eelikselle ja Annikalle. Muka-

Syksyn yleisurheilukoulut

Mitä muita lajeja harrastat? 

Kilpailen hiihdossa ja suunnis-

tuksessa, lisäksi harrastan jal-

kapalloa ja uintia.

Kuinka usein sinulla on har-

joituksia? 

Yleisurheilumestaruudet ratkottiin Haminan 
Rauhankadun kentällä 20.8. ja 22.8. Pienem-
pien sarjoissa kisoissa koettiin niin iloa kuin 
pettymyksiäkin, kuten urheiluun väistämät-

Vehkalahden Veikkojen yu-mestaruuskilpailut

vaa Joulun odotusta , tammi-

kuussa jatkamme yleisurhei-

lukoulun merkeissä.  

3-6 kertaa viikossa vuoden-

ajasta riippuen.

Mitkä ovat tavoitteesi urhei-

lussa? 

Tulla hyväksi urheilijaksi. 

Maanantain YU-koululaiset valmiina illan rientoihin.

VeVeläisten liikunnan riemua Pajulahdessa.

Benjamin Kuusamossa Valtavaaran huipulla Petrus-veljen 

kanssa.

tä kuuluu. Nuoret urheilijat pääsivät testaa-
maan vauhtiaan Mikko Tynin vetäessä ”let-
kaa” 300 metrin juoksussa. Onnittelut kaikil-
le osallistujille hienoista suorituksista ja kii-
tos järjestelyihin osallistuneille!

PITUUS: T5: 1) Maija Parkkari 2,12, 2) Kata-
riina Tasa 2,05, 3) Emilia Muukka 2,03, 4) Jade 
Hellberg 1,87, 5) Minea Kontinen 1,78. P5: 1) 
Niko Hallikainen 2,35, 2) Eeli Kallio 2,00, 3) 
Miika Lanki 1,91, 4) Luukas Vainio 1,68, 5) Nii-
lo Urpalainen 1,64, 6) Vilho Urpalainen 1,30, 
7) Eevert Immonen 1,12, 8) Oiva Kallio 0,80, 
9) Hugo Immonen 0,43. T6: 1) Karoliina Va-
palahti 2,52, 2) Enni Vuorinen 2,27, 3) Minea 
Urpalainen 2,16, 4) Tiitu Takanen 1,81. P6: 1) 
Viljami Hyvönen 2,25, 2) Otto Husu 1,95, 3) 
Vilho Immonen 1,77. T7: 1) Maria Tasa 2,69, 
2) Miisa Eerola 2,31 (2,29), 3) Senni Teikari 
2,31 (2,18), 4) Aada Laakso 1,65. P7: 1) Rei-
ma Pakkanen 2,61, 2) Niklas Hirvilahti 2,50, 
3) Anton Vainio 2,01. T8 -
ti 3,14, 2) Neea Lanki 3,02, 3) Minttu Parkkari 
2,53, 4) Viivi Vuorinen 2,24. P8: 1) Lauri Sak-
ki 3,30, 2) Anton Tulkki 2,56, 3) Eemeli Tuut-
ti 2,52, 4) Eetu Takanen 2,20. T9: 1) Liinu Ur-
palainen 2,83, 2) Veera Eerola 2,77. P9: 1) Ee-
meli Hyvönen 2,98

T10: 1) Annika Haikka 3,30. P10: 1) Eetu 
Husu 3,21. T11: 1) Nea Nakari 3,61, 2) Aino Hä-
mäläinen 3,57, 3) Riina Hallikainen 3,43. P11: 
1) Juho Suni 3,63. T12: 1) Milla Kokkonen 4,39. 
P12: 1) Elmeri Klemola 3,31.

KORKEUS: T8: 1) Nelli Kokkonen 0,95, 
2) Satu Kuokka 0,85. P9: 1) Joona Hirvilahti 

0,95. T12: 1) Sini Kuokka 1,20. T14: 1) Maria 
Urpalainen 1,36.

40m: T5: 1) Maija Parkkari 9,36, 2) Mi-
nea Kontinen 9,59. P5: 1) Niko Hallikainen 
8,61, 2) Miika Lanki 9,93, 3) Eevert Immonen 
11,20, 4) Vilho Urpalainen 11,75 . T6: 1) Ka-
roliina Vapalahti 8,54. P6: 1) Viljami Hyvö-
nen 8,34, 2) Otto Husu 8,96, 3) Vilho Immo-
nen 9,68. T7: 1) Miisa Eerola 8,43, 2) Senni 
Teikari 8,86, 3) Aada Laakso 9,53. P7: 1) Nik-
las Hirvilahti 8,46. T8 -
ti 7,54, 2) Nelli Kokkonen 7,73, 3) Satu Kuok-
ka 7,99, 4) Minttu Parkkari 8,71. P8: 1) Anton 
Tulkki 8,47, 2) Eetu Takanen 8,56. T9: 1) Lii-
nu Urpalainen 7,63, 2) Veera Eerola 7,66. P9: 
1) Eemeli Hyvönen 7,56.

60m: T11: 1) Nea Nakari 9,56, 2) Suvi Sa-
tama 9,69, 3) Riina Hallikainen 9,90. P10: 1) 
Eetu Husu 10,87. P11: 1) Juho Suni 9,62. T12: 
1) Milla Kokkonen 8,95, 2) Sini Kuokka 9,33. 
P12: 1) Elmeri Klemola 10,10.

400m: T5: 1) Katariina Tasa 1,55, 2) Jade 
Hellberg 2,03. P5: 1) Eeli Kallio 2,05, 2) Niilo 
Urpalainen 2,20, 3) Luukas Vainio 4,22. T6: 
1) Enni Vuorinen 1,42, 2) Tiitu Takanen 1,53. 
P6: 1) Jaakko Kauppinen 1,48. T7: 1) Maria 
Tasa 1,39. P7: 1) Reima Pakkanen 1,41, 2) An-
ton Vainio 1,58.

1000m: T8: 1) Neea Lanki 4,22, 2) Viivi 
Vuorinen 4,50. P8: 1) Veikka Porkka 4,01, 2) 
Lauri Sakki 4,11. T9: 1) Pihla Suntio 4,17. P9: 
1) Joona Hirvilahti 3,59. T11: 1) Aino Hämä-
läinen 3,51, 2) Maria Suntio 3,57. T13: 1) Ada 
Koskelainen 3,36.



Salibandy nuoret
Nuorten salibandyryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18.00 – 

19.30. Ryhmän vetäjänä ja ohjaajana toimii vuosien kokemuk-

sella Eemi Pousi. Ryhmässä pelaa pääsääntöisesti yläkoulu-

ikäisiä, mutta mukaan mahtuu vanhempiakin, eli kaikki am-

mattikoululaiset, lukiolaiset ym. nuoriso, tervetuloa pelaa-

maan hyvässä seurassa! Kevätkaudelle haemme vielä uutta 

ohjaajaa nykyisen siirtyessä kohti uusia haasteita! 

Jos innostuit ja kiinnostuit kerhoista, käy katsomassa lisätie-

-

kuntakerhot. Sieltä löydät lisätietoja kerhoista ja muustakin 

Salibandy eskarit- ja alakouluikäiset
Salibandykerhoja on kaksi ja ne ovat tiistaisin: 6-8-vuotiail-

le klo 18.00-19.00 ja 9-12-vuotiaille klo 19.00-20.00. Kerhojen 

ohjaajina toimii Mikko Pou si, Verneri Forsell ja apuohjaajana 

aloitti tänä syksynä Eetu Ylä-Kotola. Suurin osa ajasta käyte-

tään tietysti pelaamiseen, mutta pidetään myös alkulämmit-

telyä ja tekniikkaharjoituksia. Jos olet kiinnostunut, niin mu-

kaan ei tarvitse kuin sisäpelikengät, sillä mailat ja muut vä-

lineet löytyy kyllä. Suosittelemme suojalasien käyttöä, mut-

ta se on vapaaehtoista. Jos olet kiinnostunut, niin tilaa löytyy 

vielä molemmista kerhoista. Tulkaa vain rohkeasti mukaan!

Peuhujumppamme kokoon-

tuu maanantaisin klo. 16:45-

17:30. Jumpassa leikimme, 

temppuilemme, pelailemme 

ja taiteilemme lasten kans-

sa. Ryhmämme on suunnat-

tu 3-5-vuotiaille lapsille. Ryh-

mässämme on neljä tyttöä ja 

yhdeksän poikaa eli yhteensä 

meitä on kolmetoista sekä oh-

jaajat Enni Naakka ja Roosa 

Lenkkeri. Ensi vuonna myös 

uudet jumppailijat ovat ter-

vetulleita peuhikseen! Ter-

veisin Enni ja Roosa

Kirkkojärven kirin syksyn 
kuntoviikon arvonta
Kuntoviikon osallistujien kesken arvottiin 3 Retki-tuot-

teen monitoimivyölaukkua ja onni suosi tällä kertaa Tais-

to Forsellia, Ilona Turua ja Juho Ylä-Kotolaa. Paljon on-

nea voittajille ja kiitos kaikille kuntoiluun osallistuneille.

 

Tule mukaan pelaamaan 
kuntokiekkoa!
Kirkkojärven Kirillä ja Reitkallin Vihurilla on yhteinen 

kuntokiekkovuoro Ruissalon jäähallissa sunnuntaisin 

klo 21-22.30. Vuoro on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, mut-

ta nuorempikin voi tulla mukaan jos kooltaan ja taidoil-

taan pärjää aikuisten kanssa. Mukaan otetaan uusia kun-

tokiekosta kiinnostuneita pelaajia, tiedustelut ja ilmoit-

tautumiset Sam Junkkarille puh. 0400-243077.

 

Lähde luistelemaan!
Kaikille Kirin jäsenille ilmainen luisteluvuoro 1 x viikos-

sa Ruissalon jäähallilla yleisövuoroilla. Pyydä hallival-

vojalta Kirin vihko, johon kirjaat nimesi, vihko on valvo-

-

Jäähallin yleisövuorot  17.08.2015 alkaen

Maanantai klo    14.00 – 14.50 mailaton

Tiistai klo    14.00 – 14.50 mailat

Keskiviikko klo    14.00 – 14.50 mailaton

Torstai klo    14.00 – 14.50 mailat

Sunnuntai klo    08.00 – 09.20 mailat

 klo    09.30 – 10.50 mailaton 

INKA KOSKIAHO

Kirkkojärven Kiri järjestää lap-

sille ja nuorille monipuolisia lii-

kuntakerhoja Kirkkojärven kou-

lulla kouluvuoden aikana. Tänä 

vuonna syyskaudella kerhoja 

on ollut ajalla 7.9.-4.12.2015 ja 

joulutauon jälkeen jatketaan 

kevätkaudella 11.1.-29.4.2016. 

Ohjaajina Kirillä on tällä kau-

della 8 seuran omaa nuorta, 

jotka on koulutettu Veikkojen 

ohjaajakoulutuksessa ja heillä 

on myös ensiapukoulutus. Osa 

ohjaajista on toiminut ohjaaja-

na jo usean vuoden ajan.

Kirkkojärven Kirin Liikuntakerhot 2015-2016
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Kirkkojärven Kirin lasten ja nuorten yu-kisojen 31.8.2015 tulokset
Osallistujia yht. 69, poikia 37, tyttöjä 32. Kii-
tos kaikille talkoissa olleille, toimitsijoille ja 
vanhemmille avusta!

Pikajuoksu 40 m: Tytöt T1 Nuppu Nousi-
ainen 26.53. T3 Pihla Puonti 17.24. T4 Neela 
Nousiainen 11.19, Nanna Joukainen 12.43, Ee-
rika Heinonen 13.17. T5 Aino Haimi 9.85, Emi-
lia Muukka 10.04. T6 Roosa Lankanen 9.39, 
Oona Jaakkola 9.40, Ilona Turu 9.82, Iisa Kiiski 
10.38. T7 Marianne Junkkari 9.73, Laura Espo 
9.88, Paju Puonti 10.75. T8 Satu Kuokka 7.25, 
Vilma Tuutti 7.47, Neea Lanki 7.48, Saimi No-
panen 7.54, Inka Turu 8.22, Laura Lankanen 
8.25, Kaisa Junkkari 8.94.

Pojat P2 Eeli Tuutti 20.18. P3 Valtteri 
Ahtosalo 14.48. P4 Niko Jaakkola 11.83, Sisu 
Punkanen 12.85, Samuli Kiiski 14.13. P5 Mii-
ka Lanki 9.60, Eeli Kallio 9.62. P6 Otso No-
panen 9.31, Akseli Yläkäs 10.76, Aleksi Ahto-
salo 10.93, Lari Pakkanen 11.34

Pikajuoksu 60 m: Tytöt T9 Sanni Kauko-
nen 12.76. T10 Silja Roimola 10.82. T11 Minea 
Satosaari 10.12. T12 Sini Kuokka 9.16, Ven-
la Roimola 9.44, Valma Forsell 11.75, Kerttu 
Holopainen 12.41.

Pojat P7 Elmeri Muukka 12.90, Roope Jou-
kainen 13.12, Oskari Holopainen 13.31, Luka 
Karppinen 13.84, Eetu Uski 14.79, Lauri Ylä-Ko-
tola 15.24, Niilo Kelkka 15.74. P8 Huugo Kallio 
10.72, Viljami Yläkäs 11.95, Eino Haimi 12.22, 
Jasu Karppinen 12.37. P9 Jere Rinkinen 11.17, 
Jimi Rinkinen 11.32, Veikka Koskiaho 11.38, 
Aleksi Rongas 11.94, Juho Ylä-Kotola 13.58. 
P10 Eero Sipari 9.94, Lenni Harju 10.24, Leevi 
Tuutti 10.31, Veeti Harju 11.00. P11 Kristian 
Fagerlund 10.12, Väinö Koskiaho 10.89. P13 
Juho Junkkari 12.10, Eetu Ylä-Kotola 16.45.

Pituus: Tytöt T1 Nuppu Nousiainen 0,27. T2 
Hilla Nopanen 0,21. T3 Pihla Puonti 0,75. T4 
Neela Nousiainen 1,74. Nanna Joukainen 1,23 
T5 Emilia Muukka 2,08, Aino Haimi 1,44, San-
ni Kelkka 1,06. T6 Oona Jaakkola 1,68, Ilona 
Turu 1,25, Iisa Kiiski 1,23. T7 Marianne Junk-
kari 1,89, Paju Puonti 1,70. T8 Neea Lanki 2,73, 
Saimi Nopanen 2,60, Satu Kuokka 2,48, Vilma 
Tuutti 2,38, Inka Turu 2,18, Kaisa Junkkari 2,00. 
T9 Nea Ihalainen 1,74. T10 Silja Roimola 2,95. 
T11 Minea Satosaari 3,09. T12 Sini Kuokka 3,91, 
Venla Roimola 3,38, Venla Hiltunen 2,70, Kerttu 
Holopainen 2,58, Valma Forsell 2,55.

Pojat P3 Valtteri Ahtosalo 1,01. P4 Samuli 
Kiiski 1,39, Niko Jaakkola 1,12, Riku Pakkanen 
1,00. P5 Eeli Kallio 1,97, Miika Lanki 1,65. P6 
Aleksi Ahtosalo 1,69, Otso Nopanen 1,51, Ak-
seli Yläkäs 1,21. P7 Elmeri Muukka 2,55, Roope 
Joukainen 2,22, Oskari Holopainen 2,07, Eetu 
Uski 1,83, Niilo Kelkka 1,68, Luka Karppinen 
1,66, Lauri Ylä-Kotola 1,49. P8 Huugo Kallio 
2,99, Viljami Yläkäs 2,61, Eino Haimi 2,51, 
Miro Junkkari 2,12, Jasu Karppinen 1,77. P9 
Jimi Rinkinen ja Veikka Koskiaho 2,72, Alek-
si Rongas 2,53, Jere Rinkinen 2,31, Juho Ylä-
Kotola 1,88. P10 Eero Sipari 3,42, Lenni Harju 
3,24, Veeti Harju 2,63, Leevi Tuutti 2,57. P11 
Kristian Fagerlund 3,15, Väinö Koskiaho 2,66. 
P13 Juho Junkkari 2,60, Eetu Ylä-Kotola 1,16.

Pallonheitto: Tytöt T1 Nuppu Nousiainen 
1,10. T2 Hilla Nopanen 1,90. T3 Pihla Puonti 
2,65. T4 Neela Nousiainen 4,15, Nanna Jou-
kainen 3,60. T5 Aino Haimi 6,50, Emilia Muuk-
ka 6,10, Sanni Kelkka 3,60. T6 Iisa Kiiski 9,65, 
Roosa Lankanen 7,60, Oona Jaakkola 4,30, Ilo-
na Turu 4,15. T7 Paju Puonti 8,60, Laura Espo 
7,80, Marianne Junkkari 7,75.

Pojat P2 Eeli Tuutti 2,05. P3 Valtteri Ah-

tosalo 2,35. P4 Sisu Punkanen 9,30, Riku Pak-
kanen 4,8,5 Niko Jaakkola 3,30, Samuli Kiiski 
2,40. P5 Miika Lanki 9,75. P6 Aleksi Ahtosa-
lo 11,10, Otso Nopanen 10,20, Akseli Yläkäs 
8,30, Lari Pakkanen 7,95. P7 Oskari Holopai-
nen 13,65, Elmeri Muukka 12.80, Eetu Uski 
11,20, Roope Joukainen 10,85, Luka Karppi-
nen 9,85, Lauri Ylä-Kotola 8,95.

Kuulantyöntö: Tytöt T8 Inka Turu 3,92, 
Neea Lanki 3,66, Saimi Nopanen 3,56, Vilma 
Tuutti 3,34, Laura Lankanen 3,23, Satu Kuok-
ka 2,76, Kaisa Junkkari 2,60. T9 Sanni Kauko-
nen 3,95, Nea Ihalainen 3,90. T10 Silja Roimo-
la 4,70. T11 Minea Satosaari 5,16. T12 (kuu-
la 2600g) Valma Forsell 6,80, Venla Roimola 
5,67 Sini Kuokka 5,50, Venla Hiltunen 4,96, 
Kerttu Holopainen 4,95.

Pojat P8 Huugo Kallio 5,06, Viljami Ylä-
käs 3,94, Miro Junkkari 3,36, Jasu Karppinen 
3,02. P9 Jimi Rinkinen 5,20, Jere Rinkinen 5,00, 
Veikka Koskiaho 4,62, Aleksi Rongas 4,28, Juho 
Ylä-Kotola 4,04. P10 Eero Sipari 6,55, Leevi 
Tuutti 4,68. P11 Väinö Koskiaho 6,80, Kris-
tian Fagerlund 5,90. P13 (kuula 2600g) Juho 
Junkkari 5,31, Eetu Ylä-Kotola 4,64.

Liikuntakerho
Liikuntakerho kokoontuu maanantaisin klo 17.30 – 18.30 ja ve-

täjinä toimivat Emmi Pou si ja Oona Ehrsten. Liikuntakerhossa 

leikitään ja pelaillaan monipuolisesti ulkona ja sisällä sekä tu-

tustutaan moniin urheilulajeihin. Suosituimpia leikkejä tähän 

mennessä ovat olleet kaupunkisota ja valopiilo. Myös perin-

teiset kerhon pikkujoulut ovat olleet lasten mielestä hausko-

ja. Kerho on suunnattu eskari- ja alakoululaisille, tytöille sekä 

pojille. Kerhoon mahtuu vielä innokkaita liikkujia mukaan. 

Peuhujumppa

Vehkalahden Veikkojen perinteinen maastojuoksucup 2015
Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaosto 
järjesti huhti- ja toukokuussa 2015 jo pe-
rinteiseksi muodostuneen maastojuoksucu-
pin yhteistyössä kyläosastojen kanssa. Kylä-
osastoista järjestelyvastuussa olivat Reitkal-
lin Vihuri, Husulan Kunto, Neuvottoman Tar-
mo ja Kirkkojärven Kiri. 

Maastojuoksucupin neljään osakilpailuun 
osallistui yhteensä 155 alle 16-vuotiasta las-
ta ja nuorta, mahtavaa! 

Kaikille jaettiin pienet osallistumispalkin-
not ja kokonaiskilpailussa palkittiin pokaaleil-
la sarjoittain 3 parasta. Kiitos kaikille osallis-
tujille rehdistä kilvoittelusta ja kyläosastoil-
le hienosti hoidetuista järjestelyistä. Terve-
tuloa taas vuonna 2016 kilpailemaan, järjes-
tämään tai katsomaan maastojuoksucuppia!

LOPPU T U LOK SE T: Tytöt 5 v.: 1) Kata-
riina Tasa 42 p., 2) Anna Kataja 30 p., 3) Jen-
na Kaaria ja Neela Nousiainen 28 p., 5) Emi-
lia Muukka 24 p., 6) Jenina Tynkkynen 21 p., 
7) Mette-Maria Schulz 16 p., 8) Veera Tyni ja 
Peppi Somervuori 15 p., 10) Krista Anttila 10 
p., 11) Siru Kouki 9 p., 12) Nelli Rytkö ja Janni 
Anttila 8 p., 14) Iida Ihalainen 4 p., 15) Helmi 
Pahkala 3 p., 16) Juliet Anttila 2 p.

Pojat 5 v.:1) Eeli Kallio 45 p., 2) Miika Lan-
ki 36 p., 3) Niko Hallikainen 35 p., 4) Vili Kou-
ki 25 p., 5) Aarni Kivekäs ja Niilo Sairanen 19 
p., 7) Aapo Suntio ja Niilo Urpalainen 15 p., 
9) Niko Jaakkola 11 p., 10) Sampo Vierikko 8 
p., 11) Eevert Immonen ja Aaro Mielonen 6 p., 
13) Vilho Urpalainen 5 p., 14) Onni Helminen, 
Aku Lautala ja Oiva Kallio 4 p., 17) Luukas Vai-

nio 3 p., 18) Jere Suurnäkki ja Joonas Kiri 1 p.
Tytöt 6 v.: 1) Karoliina Vapalahti 45 p., 2) 

Celina Hellberg 36 p., 3) Minea Urpalainen 
28 p., 4) Enni Vuorinen ja Aava Hytti 26 p., 6) 
Oona Jaakkola 24 p., 7) Olivia Hytti 19 p., 8) 
Tiitu Takanen ja Pihla Paasi 5 p.

Pojat 6 v.: 1) Viljami Hyvönen 45 p., 2) 
Otto Husu 39 p., 3) Jaakko Kauppinen 28 p., 
4) Sampo Pihlaja 26 p., 5) Tuomas Viipuri 20 
p., 6) Patrik Somervuori 17 p., 7) Vilho Immo-
nen 14 p., 8) Joona Kaaria 13 p., 9) Väinö Saira-
nen 12 p., 10) Patrik Härkönen ja Pyry Seppä-
lä 10 p., 12) Jose Saarainen 7 p., 13) Otso No-
panen 4 p., 14) Otto Hannonen 3 p.

Tytöt 7 v.: 1) Anni Pärtty 45 p., 2) Maria 
Tasa 39 p., 3) Jessiina Tynkkynen 30 p., 4) Sen-
ni Teikari 23 p., 5) Aada Laakso 20 p., 6) San-

ni Liikkanen ja Andrea Kataja 8 p.
Pojat 7 v.: 1) Oiva Hotari 40 p., 2) Reima 

Pakkanen 37 p., 3) Niklas Hirvilahti 36 p., 4) 
Anton Vainio 21 p., 5) Väinö Jokela 20 p., 6) 
Elmeri Muukka 18 p., 7) Miska Dufva 15 p., 
8) Sisu Tyni ja Miika Häkkinen 7 p., 10) Lee-
vi Mielonen 6 p., 

Tytöt 8 v. -
na Vapalahti 34 p., 3) Nelli Kokkonen 30 p., 
4) Netta Kormu 26 p., 5) Vilma Tuutti 15 p., 6) 
Viivi Vuorinen 14 p., 7) Saimi Nopanen 10 p., 
8) Tytti Seppälä 8 p., 9) Salla Vierikko 6 p., 10) 
Riikka Virtanen 5 p., 11) Amanda Byckling 4 p.

Pojat 8 v.: 1) Lauri Sakki ja Veikka Pork-
ka 42 p., 3) Miska Pihlaja 28 p., 4) Aleksan-
teri Suurnäkki 26 p., 5) Niklas Hotti 10 p., 6) 
Eetu Takanen 6 p.

Tytöt 9 v.: 1) Pihla Suntio 45 p., 2) Lii-
nu Urpalainen 36 p., 3) Emilia Viipuri 35 p., 
4) Inka Tyni 28 p., 5) Aino Ramu 16 p., 6) Lot-
ta Jaakkola 12 p.

Pojat 9 v.: 1) Lassi Pärtty 45 p., 2) Joona 
Hirvilahti 36 p., 3) Eemeli Hyvönen 30 p., 4) 
Alpo Hotari 24 p., 5) Anton Terämä 22 p., 6) 
Aleksi Rongas 7 p.

Tytöt 10 v.: 1) Roosa Heikkinen 45 p., 2) 
Annika Haikka 39 p., 3) Ida Terämä 32 p., 4) 
Nella Orava 12 p.

Pojat 10 v.: 1) Lenni Harju 45 p., 2) Toni 
Kalmari 39 p., 3) Eetu Husu 34 p., 4) Johan-
nes Kauppinen 28 p., 5) Olli Rytkö 8 p., 6) Joo-
na Häkkinen 7 p.

Tytöt 11 v.: 1) Aino Hämäläinen 45 p., 2) 
Maria Suntio 36 p., 3) Riina Hallikainen 32 

p., 4) Kiia Jokela 28 p., 5) Saija Seppälä 22 p.
Pojat 11 v.: 1) Petrus Tasa 45 p., 2) Luka 

Mattila 39 p., 3) Juho Suni 30 p., 4) Väinö 
Koskiaho 12 p.

Tytöt 12 v.: 1) Ida Heikkinen 45 p., 2) Pau-
liina Puhakka 39 p., 3) Milla Kokkonen 32 p. 

Pojat 12 v.: 1) Eelis Hotari 45 p., 2) Elme-
ri Klemola 36 p., 3) Benjamin Tasa 15 p., 4) 
Atte Wilen 10 p.

Tytöt 13 v.: 1) Tiia Kalmari 45 p.
Pojat 13 v.: 1) Juuso Anttila 45p
Tytöt 14 v.: 1) Maria Urpalainen 45 p., 2) 

Venla Rantala 15 p., 3) Vilma-Leena Virtanen 
12 p., 4) Kaisa Hellä 10 p.

Pojat 14 v.: 1) Olli Kiuru 42 p., 2) Olli-Pekka 
Laitila 15 p., 3) Aaro Takanen 12 p.

Pojat 15 v.: 1) Aapo Tilli 15 p.
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TORIPÖRSSI OY
Hamina

0400 551 333

 Kaivojen tyhjennystä
 Viemärien aukaisua
 Viemärien kuvaukset
 Vesikaivojen puhdistusta
 Muita säiliö- ja

 puhdistusautopalveluja

Rantalainen & Talsi

RUOKALEIVÄT, KAHVILEIVÄT,
KONDITORIATUOTTEET

Sibeliuskatu 22, Hamina
Puh. 05-354 1595

LAADUKKAAT UUSIORENKAAT
suoraan valmistajalta!

Teollisuuskatu 4, Hamina
puh. 05-344 8700, ma-pe 7–17

          

 AIDOSTI PAIKALLINEN
ilman ajanvarausta

Salmintie 153, 49490 Neuvoton

Puh. (05) 3450 966

maanrakennus.weckman.com

Pyydä mursketarjous: puh. (05) 2259 100 tai

Kalliomurskeet
pihalle ja
omakotitalon pohjalle!

Sibeliuskatu 26 A 11
49400 Hamina

Puh. 05-344 7123, 0400 252 263
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ANNIINA JA JARKKO HEIKKINEN

VeVen nuoret suunnistajat 

aloittivat SM-kilpailut jo tal-

vella hiihtosuunnistuksen 

merkeissä. Kouvolassa pide-

tyissä SM-viesteissä Janne 

Niskanen, Markus Pais ja Mat-

ti Suutari nappasivat 6:nnen 

sijan. SM-pitkän matkan kil-

pailussa Matti oli 7. H18-sar-

jassa ja SM-erikoispitkällä 

matkalla Rovaniemellä 8. Sa-

moissa kilpailuissa Märten 

Pais oli 10. Ikänaisissa Suvi 

Pelkonen oli erikoispitkillä 

pronssilla D40-sarjassa.

VeVessä on myös pyörä-

suunnistuksen saloihin eri-

koistuneita lajin harrastajia. 

Veljekset Markus ja Märten 

Pais olivat viestissä H20-sar-

jassa viidensiä. Lisäksi, nuo-

rempi veljeksistä, Markus 

nappasi keskimatkalta Ori-

mattilassa pronssia ja sprin-

tissä hän oli 8. Märten sai 

viimevuotisen voiton sijaan 

tänä vuonna tyytyä kahteen 

7:nteen sijaan yhteen 9:nteen 

sijaan. Myös huru-ukoissa 

tuli menestystä tässä hurjas-

sa lajissa. Keijo Kattelus otti 

H60-sarjan kultaa sprintissä 

ja hopeaa pitkältä matkal-

ta samoin kun Pekka Fincke 

H55-sarjassa hopeaa keski-

matkalta.

Kesäsuunnistuksen puolel-

la osallistujamäärät ovat huo-

mattavasti suuremmat, joten 

mitalit ovat todella tiukassa.

Aikuisissa H21-sarjan koke-

nut konkari Tero Föhr palkit-

tiin pronssilla Ikaalisissa SM-

keskimatkalta. Valtteri pin-

koi samoissa kilpailuissa 6:ksi 

H17-sarjassa.

KLL-SM kilpailuissa Kirkko-

nummella VeVen Reetta Pak-

kanen oli plaketeilla D20-sar-

jassa ollen 8. Samoissa kilpai-

luissa D10RR-sarjassa Roosa 

Heikkinen oli myös 8. hävi-

ten vain puoliminuuttia kul-

tamitalista.

SM-pitkät käytiin Raase-

porissa todella märissä olo-

suhteissa ja sieltä kotiin tuo-

misina oli H17-sarjassa Ma-

tin 6. sija. Matti tuntuu ole-

van monitaituri muuallakin; 

kontrabasson soittajana ja lä-

hes maajoukkuetason pelaa-

jana lentopallossa. Raasepo-

SM-satoa rasteilta 2015

ANNIINA HEIKKINEN

Muistelen tässä viimeistä SM-

yön kilpailua, joka käytiin Vie-

rumäellä syyskuun lopussa. 

Oma lähtöni oli viimeisten 

joukossa eli jo lähellä puol-

ta yhtätoista. Olin päättänyt 

ottaa poikani Valtterin kiina-

laisen 1600-ledisen lampun. 

Lampun toiminta oli testattu, 

ja kesto vain n. 1 tunti. 

Akkuliiviin minulle laitettiin 

vielä toinen kiinalainen va-

ra-akku. Otin vielä vyötäröl-

le sellaisen pikkutuikun ihan 

varmuuden vuoksi. 

Lähtöaikani lähestyi vin-

haa vauhtia. Tutkailin sopi-

vaa vaatekertaa, koska ilma 

oli kylmentynyt illan ede-

tessä. Menin lähtöpaikalle 2 

km:n päähän pienellä vara-

lampulla, jolla juuri ja juuri 

näki eteenpäin. 

Sain starttiluvan ja eka ras-

ti oli hankala, pyörähdin vää-

rässä supassa. Juoksu kulki yl-

lättävän hyvin sen jälkeen ja 

seuraavat rastitkin ilmestyi-

vät lampun valokiilaan. Jos-

sain vaiheessa ajatus katke-

si ja vilkaisin kelloa. Iso viisa-

ri oli ylhäällä ja mieleeni tuli 

heti, että lamppu kestää vielä 

puoli tuntia ja hyvinhän tässä 

ehdin pois. Tämän ajatuskat-

kon jälkeen lamppu kesti vain 

n. 3 min ja pimeys tuli ykskaks. 

Siinä sitten nopeasti yri-

tin vaihtaa vara-akun piu-

haa, mutta kuinkas kävikään 

– liittimet eivät käyneetkään 

yhteen. Ei muuta kuin vaih-

doin takaisin toisen akun piu-

han toivossa, että se edelleen 

palaisi, mutta turhaan. Täy-

tyi ottaa varalamppu vyötä-

röltä, jonka Valtteri oli nau-

ranut ihan pystyyn.

Pikku varalamppu oli to-

della tarpeen pilkkopime-

ässä metsässä. Tutkin kart-

taa, ja totesin, että vaikeim-

mat metsärastit oli jo nou-

kittu. Polkuvoittoinen loppu-

pätkä oli edessä lampulla, 

joka huterasti näytti n. 20 cm 

eteenpäin.

Vähän siinä oli liikaa tava-

roita kahteen käteen; kartta, 

valo, vanhanaikainen laatta-

kompassi ja emit. Hankala yh-

distelmä, kun toisella kädel-

lä näyttää valoa ja toisella 

yritti ottaa suuntaa kartalta, 

mutta en sielä pimeässä saa-

nut enää lamppua viriteltyä 

päähänkään. Löysin kun löy-

sinkin kaikki rastit ja maalin, 

jossa lamppuni valaisi enää 

vain 30 cm eteenpäin!

Väliaikoja tutkiskellessa 

harmitti kovasti, kun olin vain 

5 min kärkeä jäljessä, ja mita-

leissa vielä kiinni, kun lamp-

puni sammui. Kun pimeys tuli 

niin se tuli ja matka taittui pal-

jon hitaammin.

Mitä tästä opimme? Kokeile 

itse lamput etukäteen ja vara-

lamppu aina mukaan! Sitkeys 

kuitenkin palkittiin hyväksy-

tyllä suorituksella. 

SM-yön kokemuksia – mitä tästä opin?

SM viestin H18-sarjan joukkue Matti Suutari, Janne Niskanen ja Valtteri Heikkinen plaketit 

kaulassa 8. sija. (Kuva: Simo Suutari)

Lari Takanen H20-sarjan SM-

sprintin palkintojen jaossa. 

(Kuva: Annika Takanen)

rissa Terokin pääsi 10-sakkiin. 

Vanhemmat sarjat kilpailivat 

samaan aikaa Lopella ja siel-

lä Teuvo Töyrylä otti kultaa 

H60-sarjassa.

SM-sprintissä Nokialla näh-

tiin hienoja taisteluja ja ylei-

sön edessä todella mielen-

kiintoinen sprinttikilpailu, 

kun H20-sarjassa Lari Taka-

nen oli mitalissa kiinni, mut-

ta sortui virheeseen ja sijoit-

tui lopulta 6:ksi.

SM-viestit käy tiin heti 

sprinttien jälkeen seuraava-

na päivänä Ikaalisissa ja siellä 

H18-sarjan pojat juoksujärjes-

tyksessä Matti, Janne ja Valt-

teri olivat sijalla 8, myös Ve-

Ven miehet H21-sarjassa oli-

vat samalla sijalla. Miesten 

viestiä vei Samu Heiska, Tuo-

mas Mattila, Petteri Muukko-

nen ja Tero.

SM-yö saatiin käydä Vieru-

mäellä vuoden 1984 Jukolan 

maastoissa osittain harju/pol-

kumaastoissa, mutta saatiin 

kokea myös ihanat tiheät pu-

sikot. Valtteri nappasi plake-

tin H17-sarjassa 7:nellä sijal-

la ja Janne samassa sarjassa 

sai myös plaketin ollen 9. Teu-

vo otti taas mitalin, nyt vuo-

rostaan hopeaa H60-sarjassa.

Kotikisoista Turkian SM-

erikoispitkälle matkalle sai 

siis osallistua omasta seuras-

ta vain henkilöt, joille maas-

to ei ollut tuttu, täten kaikki 

VeVen nuoret eivät päässeet 

lähtöviivalle. Tämä kilpailu-

han käydään yhteislähtönä 

ja H17-sarjassa Janne oli 8. 

ja hienosti D15-sarjassa Raita 

Pakkanenkin piti tyttöjen rin-

taman plaketeilla ollen 10. 

RISTO HELLÄ

Lokakuun alkupuolella kol-

me Veikkojen hiihtomiestä 

osallistui Suomen Hiihtoliiton 

järjestämälle I-tason huolto-

kurssille Vuokatissa. Kurssin 

kouluttajana toimi innosta-

valla ja kokeneella otteella 

Suomen maajoukkueen pit-

käaikainen huoltomies Jari 

Nieminen. 

Kurssi sisälsi suksihuollon 

perusteet niin teoriassa kuin 

myös käytännössä. Liisterit 

saadaan siis laitettua siistis-

ti suksenpohjiin useampaan 

kerrokseen tai sekaisin, sekä 

myös puhdistettua pohjat liis-

tereistä ympäristöä enemmäl-

ti sotkematta, vaikka moni 

saattaakin asiaa epäillä. Ar-

tokin osaa. 

Perusvahat, LF:t, HF:t, napit, 

nesteet eivätkä pulveritkaan 

ole ylivoimaista osattavaa. Te-

kemällä oppii niin kuin kaik-

kea muutakin tässä elämässä. 

Tosin Nastolan vaaka ja erin-

omaisesti toimivien painealu-

eiden selvittäminen taitane-

vat vaatia vielä tukiopetusta 

tai jatkokurssia. 

Kokeneen hiihtomiehen J. 

Hakulisenkin ilme meni miet-

teliääksi, kun luotto-Fische-

rit olivat puristettuna Nas-

tolan vaa’an leukojen väliin 

ja suksiparin kelialuetta sel-

viteltiin erilaisten liuskojen 

avulla. Onkohan puristus var-

masti tehty oikeasta kohdas-

ta? Onko pari ns. sinisen vai 

keltaisen kelialueen pari? Vai 

voisiko ko. pari toimia jopa 

molemmilla kelialueilla? On-

kohan kyseessä purkkisuksi 

vai liisterisuksi? 

Kaiken suksihuollon perus-

ta on hiihtäjälle sopivien suk-

siparien valinta ja oman suk-

sikaluston tunteminen. Nie-

minen korosti pohjien kuvi-

oinnin merkitystä kilpahiih-

dossa. Kuviointi koostuu suk-

senpohjaan koneellisella ki-

vihionnalla hiotusta kuvios-

ta sekä käsin kevytkuviointi-

laitteella painetusta kuviois-

ta. Ensimmäinen on pysyväm-

pi ja jälkimmäisen saa koti-

konstein ”nostettua” pohjas-

ta pois muutamalla lämpö-

voitelukerralla. 

Voitelussa hyvään lopputu-

lokseen pääsee hyvällä olo-

suhteiden arvioinnilla, melko 

yksinkertaisilla toimenpiteil-

lä ja huolellisella työllä. Luis-

topintoja pitää muistaa harja-

ta riittävästi, jotta pohjakuvi-

ot ovat varmasti auki. 

Jos hiihdosta haluaa naut-

tia tai päästä pokkaamaan 

palkintopallille, niin jokin ver-

ran on oltava valmis myös te-

kemään töitä suksien huollon 

eteen. Testaamalla löytyvät 

liukkaimmat sukset. Testaa-

misessa voi käyttää apuna 

vaikkapa rinnanlaskumene-

telmää ja parhaan parin saa 

helposti selville testin perus-

teella täytetystä kaaviosta. 

Suksiin luistoa ja pitoa!

Heh heh! Helppoa, jos osaa. 

Me kolme hiihtomiestä 

muistamme kurssista erityi-

sesti Niemisen sanat: ”Yleen-

sä hiihtäjän kunnon kehitty-

essä suksikin alkaa toimia pa-

remmin”. 

Näin joulun alla Joulupukil-

le voineekin esittää Veikko-

jen puolesta toiveen tuleval-

le talvelle luistavista suksista 

ja liukkaista hiihtokeleistä! 

Jukka Hakulinen, Jari Nieminen, Arto Tilli ja Risto Hellä
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tus. Vanhemmilla leiriläisillä 

harjoitukset olivat luonnolli-

sesti vaativampia kuin nuo-

remmilla, mutta kaikki selvi-

sivät metsästä hyvin pois. Il-

lalla ohjelmassa oli vapaaeh-

toinen hämäräsuunnistus, jo-

hon melkein kaikki VeVen lei-

riläiset osallistuivat.

Toisena päivänä tiedossa 

oli kaksi harjoitusta ja ne me-

nivät suurimmalla osalla hy-

vin. Maastosta johtuen joil-

lekin tuli pienimuotoisia ta-

paturmia, mutta ne eivät kui-

tenkaan päässeet pilaamaan 

loppuleiriä. 

Kolmantena päivänä harjoi-

tuksia oli taas kaksi ja maasto 

oli tullut jo sen verran tutuksi, 

että harjoituksissa eksymisiä 

ei tapahtunut. Kolmas päivä 

huipentui leiridiskoon. 

Leirin aikana oli paljon 

ANTTI AHTIAINEN 

Tämän vuoden Leimausleiri 

oli Tanhuvaarassa kesäkuun 

ensimmäisellä viikolla 2.-5.6. 

Lähdimme Haminan linja-au-

toasemalta kello 7 Vuorelan 

linja-autolla kohti Tanhuvaa-

raa. Matkamme kesti noin nel-

jä tuntia ja matkalla oli haus-

kaa, niin kuin aina. 

Ensimmäisenä leiripäivä-

nä, eli silloin kun saavuimme 

Tanhuvaaraan, oli yksi harjoi-

Leimausleiri Tanhuvaarassa

OHJAAJAT

Hipposuunnistuskoulua käy-

tiin keväästä alkaen viikoit-

tain eri maastoissa ja erilai-

sin harjoittein, heinäkuu oli 

omaehtoista harjoittelua kun-

torasteilla. Junioreita oli mu-

kana n. 100 alle 12-vuotias-

ta. Juniorit oli jaettu ryhmiin, 

jotta jokaiselle olisi tarpeek-

si haasteita. Harjoitusten lo-

massa oli mukavia leikkejä 

luonnossa. Suunnistuskoulun 

päättäjäiset pidettiin Turkilla 

Lintukodossa yösuunnistuk-

sen merkeissä. Samalla pal-

kittiin ryhmien symppikset 

sekä nuorisopäällikkö Pasi Jo-

kela muisti myös vastuuvetä-

jiä upeilla ruusuilla.

Hipposuunnistuskoulun tal-

viharkat jatkuvat Ruissalossa 

viikoittain jumppien ja pelien 

Hipposuunnistuskoulun kuulumisia kesältä

Hipposuunnistuskoululaisia kuuntelemassa ohjeita.

VeVen nuoria Hipposuunnistuskoululaisia Selma ja Venla Weckman. (Kuvat: Anniina Heikkinen)

oheisohjelmaa, joista itselle-

ni jäi mieleen erityisesti kirk-

kovenesoutu. Se oli varmas-

ti muidenkin mielestä kiva 

kokemus.

Viimeisenä eli neljäntenä 

päivänä Leimausleirin kruu-

nasi leiriviesti. VeVellä oli nel-

jä joukkuetta, joiden suori-

tuksiin sai olla ihan tyytyväi-

nen. Harmitukseksi yhden Ve-

Ven joukkueen ankkuri satutti 

polvensa niin, että hän joutui 

keskeyttämään kisan. Pääasia 

oli kuitenkin se, että hän pää-

si metsästä pois! 

Leirin päättäjäisten jälkeen 

suuntasimme kohti Vuorelan 

linja-autoa ja kotimatkamme 

alkoi. Olen tyytyväinen niihin 

VeVen nuoriin ja huoltajiin, 

jotka leirille uskaltautuivat 

ja pääsivät ja haluan kiittää 

heitä onnistuneesta leiristä! 

Nuorten valmennusryhmä Leimausleirillä odottaa pääsyä sprinttiharjoitukseen Olavinlinnan  

kupeella. (Kuvat: Anniina Heikkinen)

VeVeläisiä  Leimausleirillä. 

Kirkkovenesoutua  leirillä. 

merkeissä, eikä unohdeta sa-

lisuunnistusta … sitäkin on tar-

jolla. Mukaan mahtuu hyvin ja 

vanhemmat ovat tervetulleita 

mukaan jumpalle. Jos epäröit, 

ole yhteydessä Pasi Jokelaan.

Ensi kaudelle meillä on jo 

uusia kuvioita suunnitteilla. 

Pyrimme saamaan lisää uusia 

harrastajia tämän hienon la-

jin pariin pienentämällä kyn-

nystä, järjestämällä mm. pie-

nimuotoisen suunnistucupin, 

jossa on erittäin helpot lapsi-

ystävälliset radat eli saman-

tyylinen kuin hiihdossa on 

hiihtocup. 



Nuorten suunnistajien valmennusryhmä viittä vaille valmiina lähtöön! (Kuvat: Anniina Heikkinen)

Isojen jumpalta – aitatreeni. 
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Nuoret rastinetsijät ovat ol-

leet monessa mukana ke-

sän aikana. He ovat käyneet 

ahkerasti taitoharjoituksis-

sa, on leireilty eri maastois-

sa, talkoiltu yhdessä ja käyty 

kilpailuissa. 

Rasticupiin on osallistuttu 

suurella joukolla ja kun muu-

tama uusikin nuori uskaltau-

tui mukaan ja saatiin heidät 

hymysuin maalisuoralle, oli 

herkkä hetki. ANRV-viestei-

hin Sippolaan saimme todel-

la monta joukkuetta kokoon, 

vaikka moni nuori jouduttiin 

nostamaan tasoa ylemmäl-

le radalle. 

Nuoret suunnistajat aktiivisia

ANNIINA HEIKKINEN

6 kilpailua käsittävä Kotha-

mcup käydään nimensä mu-

kaan siis Kotkassa ja Hami-

nassa. Nämä tapahtumat ovat 

yösuunnistusta ja tavallaan 

kuntosuunnistusta kuitenkin. 

Osallistujia on ollut 50-70.

VeVen nuorisovetäjät järjes-

tivät Ruissalossa ampumara-

dan ja pien jäteaseman luona 

yhden osakilpailun marras-

kuun alussa. Moottoritien poh-

joispuolinen alue on päivitet-

ty syksyn aikana, joten siihen 

polkuviidakkoon ratamestari 

Jarkko Heikkinen loihti run-

sasrastiset radat, jotka saivat 

kiitosta. Kävi jopa niin, että 

moninkertainen SM-yön kul-

tamitalisti Janne Weckman 

jouduttiin hylkäämään, kun 

oli käynyt väärällä rastilla. 

Tapahtuma keräsi huikeat 

65 osallistujaa, joka on ollut 

siihen asti pidetyissä cupeis-

sa vuosien saatoissa Haminan 

ennätys ja TOP 5 kaikkiaan. 

Muistetaan tapahtuma toi-

sestakin syystä, venäläisten 

rekkasuma tuli tapahtuma-

paikalle samaan aikaan… mut-

ta ei heillä suunnistusvermei-

tä ollut. Tämän härdellin an-

siosta parkkipaikat lähestul-

koon loppuivat.

Tosiaan muutamia VeVeläi-

siä huru-ukoista nuoriin, jopa 

10 -vuotiaita on hurahtanut 

tähän ”pimeään” lajiin. Tulos-

listoilta on bongattu myös Ve-

Ven entinen huipputiimin ma-

nageri Jore Sipilä.

VeVe järjestää vielä viimei-

sen cupin osakilpailun joulu-

kuun alussa Hevossaaressa. 

Joten tervetuloa! Lisää jut-

tuja tästä löytyy Kothamcu-

pin omilta sivuilta netistä. 

Kothamcup 2015

ANRV-viestin palkintojen jaosta, VeVe oli 3. 

ANRV-viestien tyttöjen sarjan palkintojen jaosta, jossa VeVe oli 2.

Tyttöjen sarjassa VeVen lei-

dit olivat sijalla 2. (Emilia Lai-

tinen, Roosa Heikkinen, Hen-

na Rautamaa, Raita Pakka-

nen). Sekarajassa VeVe otti 

3:nen sijan jääden hiukan lop-

pukirissä (Aaro Takanen, Joo-

na Hirvilahti, Ida Heikkinen, 

Juho Pousi). Olimme alueen 

toiseksi paras seura. Tästä 

suuri kiitos nuorille ja heidän 

huoltajilleen, jotka ovat jak-

le 20. Joukkueessa suunnisti 

Juho Pousi, Saku Hakulinen, 

Emilia Laitinen, Aaro Takanen, 

Raita Pakkanen, Reetta Pak-

kanen ja Matti Suutari. VeVe 

II oli 72. ja joukkueessa viestiä 

veivät Antti Ahtiainen, Markus 

Pais, Ida Heikkinen, Aatu Nis-

kanen, Jutta Ojala, Miina Ruo-

ti ja Samu Takanen. VeVe III oli 

95. ja tässä joukkueessa Hen-

ri Kukkonen, Jere Venäläinen, 

Heljä Kauppinen, Henna Rau-

tamaa, Heidi Rautamaa, Tuu-

lia Kukkonen ja Janne Niska-

nen. Joukkueita oli lähes 200.

Lokakuun alussa bussilas-

tillinen junnuja ja huoltajia 

matkasi viikonlopuksi koh-

ti Turkua, jossa käytiin Nuo-

risoviestit ja Oravatonnikil-

pailu. Nämä kisat ovat moni-

en seurojen alle 16-vuotisten 

kauden päätöskilpailut. Nuo-

risoviesteissä oli todella säpi-

nää metsässä ja rasteilla jou-

tui jopa jonottamaan. 

Viesteistä junnut selviytyi-

vät loistavasti. Huoltajat ja 

”veteraanit” joutuivat baa-

nalle sekasarjaan, jossa mei-

dän ”veteraanit” Samu, Jan-

ne ja Valtteri ottivat voiton 

huoltajajoukkueen edestä. 

Oravatonnissa Roosa Heikki-

nen otti taas voiton, liekö jo 

mones voitto tällä kaudella. 

Myös Raita Pakkanen ja Mii-

na Ruoti pääsivät täällä pal-

kinnoille.

Tästä on hyvä jatkaa ensi 

kauteen… jumpat, Sikovuo-

ritreenit ja pitkät hiihtolen-

kit ovat jo alkaneet. 

saneet kiikuttaa nuoria har-

rastuksen pariin.

Nuorten Jukolaan VeVe sai 

tänä vuonna kolme joukku-

etta. Joukkueissa oli mukana 

monia ensikertalaisia ja tääl-

täkin saimme hyviä suorituk-

sia ja monille paljon uutta ko-

kemusta. 

VeVen paras joukkue sijoit-

tui kovassa kilpailuissa hie-

nosti varamiehistöllä sijal-

TUULIA KUKKONEN, MIINA 
RUOTI, EMILIA LAITINEN, 

ROOSA RUOTI JA NEEA KORMU

Oleellisena osana VeVen 

suunnistajien reissuilla on 

Aake, joka tunnetaan myös 

Aarre Uusiheimalana. Aake on 

kuljettaja, joka kuljettaa mei-

tä vihreällä Vuorelan bussilla 

turvallisesti kisoihin ja kotiin. 

Aake kertoo kuljettaneen-

sa VeVen yleisurheilutiimiä 

90-luvun vaihteessa ja Sipilän 

Joren kanssa käytyjen keskus-

telujen jälkeen hän alkoi kul-

jettamaan myös suunnistajia. 

Ensimmäisen suunnistusreis-

sunsa Aake hoiti vuonna -95 

Tiomilaan, Ruotsiin. Vuonna 

-96 kura-Jukolassa Aake deby-

toi Jukolabussin kuljettajana. 

Harva tietää, että tämän 

syksyn 25 manna -reissu oli 

Aaken 20. manna, eli nyt on 

hovikuljettajan juhlavuosi.

Kun Aakelta kysyy, minkä-

laista on olla hovikuljetta-

jana, hän vastaa sen olevan 

erittäin mukavaa, koska Ve-

Ven reissuilla on aina hyvä 

tunnelma, ja aina lähdetään 

haastamaan Haldenia. Erityi-

sesti Aake piti Smålannin pa-

luumatkoista, pitkän bussi-

matkan takia ja häntä harmit-

taa, että enää ei tehdä kolmea 

Ruotisin reissua vuodessa. 

Aake kertoo sopeutuneensa 

hyvin suunnistajien joukkoon. 

Parhaana muistonaan hovi-

kuljettaja pitää Salo-Jukolaa 

2006, kun bussiparkin päällik-

kö tuli herättämään hänet aa-

muyöllä ja kuljetti henkilöau-

tolla katsomaan kärjessä ete-

nevän VeVen viestivoittoa.

Kaikkia kiinnostaa varmas-

ti, mitä hovikuljettaja puuhai-

lee muiden kilpaillessa. Aake 

kertoo seuraavansa kilpailua 

20 vuotta VeVen hovikuljettajana

mm. seurateltalta, sekä ta-

paavansa muiden seurojen jo 

tutuksi tulleita bussinkuljetta-

jia. Hän kertoo, että heillä on 

bussiparkissa tapana grillail-

la ja paistaa perinteiset letut .

Entä onko Aake itse suunnis-

taja? Siihen hän vastaa, että 

nuorena on tullut suunnistet-

tua, ja kyllä hän suunnistuk-

sesta tykkää. Nykyisin hän käy 

kuntosuunnistamassa muuta-

mia kertoja vuodessa.  

Aake ja nuoret NuJu-reissulla Vuorelan bussilla. (Kuva: Ari Kukkonen)
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RAKENNUSLIIKE
KALEVI SUNTIO OY

Mäkelänkankaantie 1, 49490 Neuvoton

HAMINA  Isoympyräkatu 17
010 405 5410

MAPPIKALENTERI
tarjoushintaan

4,95
(7,95)

Palvelemme  
ma-pe 9–18
la 12.12. ja 19.12. 9–16
su 13.12. ja 20.12. 12–16
aattona 9–12

20 alueyhtiömme tuotot hyödyttävät suoraan omaa aluettaan. Työllistämme suoraan ja 
välillisesti, sekä toimimme aina paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa 
yhteistyössä. Itsenäisenä yhtiönä jokainen alueyhtiömme voi tehdä päätöksiä oman 
maakuntansa parhaaksi.  
 
Välitetään toisistamme.  

Kotka 
Kirkkokatu 4 

Kotka 
Karhulantie 30 

Hamina 
Puistokatu 8 

Virolahti 
Louhelantie 2 

 

 

Omasp.fi

Hoidamme pankin vaihtoon liittyvät asiat puolestasi. Soita meille tai 

varaa tapaamisaika numerosta 0207 640 700.

Puh. hinta: lankapuhelimesta 0,0828 €/puh. + 0,07 €/min. ja matkapuhelimesta 0,0828 €/puh. + 0,17 €/min.

Oma Säästöpankki 
Satamakatu 11, Hamina 

Teemu Tuukkanen
0207 640 740

Konttorin esimies

Suvi Hytti-Kytölä
0207 640 743

Liisa Keränen
0207 640 744

Marko Sinkkonen
0207 640 609

Aluejohtaja

Merja Kontula
0207 640 741

Marjatta Korpela
0207 640 742
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Osa MM-rogainingin rasteista sijaitsi Kiilopään avotunturissa.

Veikkaathan 
jo Veikkojen 
kotisivujen 
kautta?
Vehkalahden Veikot on ollut pitkään 

mukana Valon ja Veikkauksen verk-

kokumppanina. Se on yhteistyömuo-

to, jossa Veikkauksen pelejä voi pe-

lata oman urheiluseuran kotisivu-

jen kautta.

Yhteistyöllä Valo ja Veikkaus ha-

luavat olla mukana seuratoiminnan 

arjessa edistämässä vastuullista pe-

laamista ja samalla tukemassa seu-

ran toimintamahdollisuuksia. Veik-

kauksen pelien ikäraja on 18 vuotta.

Palvelun avulla voit pelata kaikkia 

Veikkauksen pelejä ja samalla tuet 

arvokasta seuratyötä; jokainen pe-

lattu pelisi lisää Vehkalahden Veik-

kojen palkkiota yhteistyöstä.

Näin verkkokumppanuus toimii: 

katso esittelyvideo 

https://youtu.be/DInR2jL2ARY

Ohjeet pähkinänkuoressa:

1. Klikkaa verkkokumppanuusbanne-

ria VeVe:n nettisivulla.

2. Klikkaaminen vie sinut Verkko-

kumppanuus -ohjaussivulle.

3. Lue ohjeet ja valitse linkki sen mu-

kaan, pelaatko tietokoneella vai mo-

biililaitteella.

4. Avaa tietokone- tai mobiilipelaa-

misen linkki ja kirjaudu sisään Veik-

kauksen tunnuksillasi. Jos et ole vie-

lä Veikkauksen kanta-asiakas, rekis-

teröidy asiakkaaksi.

5. Pelaa pelisi. Seura saa tätä kautta 

pelaamistasi peleistä palkkion.

6. Voit myös tallentaa auenneen Veik-

kauksen sivun kirjanmerkiksi. Jatkos-

sa voit pelata pelisi helposti suoraan 

kirjanmerkin kautta, ja seurasi saa kai-

kista pelaamistasi peleistä palkkion.

Terveisin, Vesa Koskiaho, pj.

P.S. Muista kertoa tästä yhteistyöpal-

velusta aikuisille ystävillesi ja suku-

laisillesi, jotka pelaavat Veikkauk-

sen pelejä!

Vuosittain järjestettävät suunnistuk-

sen veteraanien MM-kilpailut kisat-

tiin tänä vuonna Ruotsin Götebor-

gissa. Vehkalahden Veikkojen Pet-

teri Muukkonen saavutti M35-sar-

jassa kultaa ja hopeaa. Mestaruus 

tuli 10 km mittaiselta pitkältä mat-

kalta. Sprinttisuunnistuksessa puo-

lestaan tuli toinen sija belgialaisen 

Pieter Hendrickxin vanavedessä.

Veteraanien MM-kilpailuissa rat-

kotaan mestaruuksia 35-vuotiaista 

aina 95-vuotiaisiin asti. Kilpailijoi-

ta saapuu ympäri maailman, ja tun-

nelma on kansainvälinen. Naisten 

W35-sarjassa nähtiin muun muassa 

historian menestynein suunnistaja, 

sveitsiläinen Simone Niggli. Kilpai-

lumaastoiksi pyritään valitsemaan 

isäntäkaupungin parhaita suunnis-

tusmaastoja. 

Ratasuunnittelussa täytyy kuiten-

kin huomioida, etteivät kaikkein van-

himmat suunnistajat ehdi enää ede-

tä niin pitkää matkaa tai eivät halua 

juosta kaikkein raskaimmissa maas-

tonosissa.

i i j j i k

Veteraanien MM-kilpailuista 
kultaa ja hopeaa

Petteri Muukkosesta veteraanien maailmanmestari (Kuva: Eveliina Muuk-

konen)

paistaessa. Luonnonvoimat olivat 

jo ehtineet näyttää muskeleitaan 

kisaviikon aikana tulvivien uomien 

ja vuosikymmeniin alueen voimak-

kaimman maanjäristyksen myötä. 

Vehkalahden Veikkojen suunnistaja 

Petteri Muukkonen voitti elokuus-

sa Saariselän maastoissa 24 tunnin 

suunnistuksen maailmanmestaruu-

den. Vuorokauden ympäri kestävä 

MM-suunnistus tunnetaan parem-

min kansainvälisellä nimellään Ro-

gaining. Lajin arvokilpailut kestävät 

aina 24 tuntia.

Muukkonen voitti maailmanmes-

taruuden yhdessä parinsa kouvola-

laisen Hannu-Pekka Pukeman kans-

Muukkosesta 24h suunnistuksen 
maailmanmestari

Maailmanmestaruus oli Muuk-

koselle suunnistuksen veteraani-

en MM-karkeloista jo viides. Vuo-

silta 2012 ja 2013 on tilillä tupla-

mestaruudet Saksasta ja Italiasta. 

Tänä vuonna sprintissä oli tyytymi-

nen hopeaan.

– Vauhti ei sprintissä riittänyt voit-

toon, vaan belgialainen juoksi tasai-

sesti kovempaa, Muukkonen kertoo.

– Isompia virheitä ei tullut, mut-

ta pari reitinvalintaani olivat hitai-

ta, hän jatkaa.

Upeassa göteborgilaisessa kallio-

maastossa juostulla pitkällä matkal-

la Muukkonen pääsi omaan element-

tiinsä. Raskaassa ja mäkisessä maas-

tossa jyrkänteet, varvikot ja suot ei-

vät tuntuneet missään. Muukkonen 

voitti maailmanmestaruuden selväl-

lä erolla seuraaviin.

– Lähdin sujuvasti liikkeelle, ja 

sain parinkymmenen minuutin jäl-

keen hopeamitalistin, Valko-Venä-

jän Dmitry Mihalkinin, kiinni.

– Suoritus oli virheetön, ja juoksu 

kulki hyvin, Petteri jatkaa.

Koko viikon jatkuneet sateet väis-

tyivät auringon tieltä pitkän matkan 

sai arvoisensa päätöksen, ja viimei-

set mitalit saatiin jaettua auringon 

sa heti ensi yrittämällä. Hopealle 

ylsi kolme edellistä maailmanmes-

taruutta voittanut eestiläinen veljes-

joukkue Silver Eensaar – Rain Een-

saar. Pronssia nappasivat eestiläi-

set Timmo Tammemäe – Pallo Rait.

Lajissa on tavoitteena ehtiä suun-

nistaa niin monelle rastille kuin vuo-

rokaudessa ehtii. Maaliin pitää eh-

tiä ajoissa tai muuten ajan ylitykses-

tä saa miinuspisteitä. Muukkonen ja 

Pukema keräsivät 63 rastilta yhteis-

pisteet 3520, kun taas hopeajoukkue 

ehti käydä vain 61 rastilla ja kerätä 

pisteitä 3490. Linnuntietä voittaja-

joukkueelle matkaa kertyi Saarise-

län tunturimaastoissa 150 km. To-

dellista edettyä matkaa kertyi arvi-

olta noin 160-165 km.

Palkintojenjaossa voittajajouk-

kue Muukkonen – Pukema olivat ai-

noat, jotka eivät kyenneet kilpailun 

jälkeen nousemaan palkintokorok-

keelle. Muukkonen ja Pukema saivat 

kärsiä kokemattomuuttaan muita 

enemmän kipeistä lihaksista. Muil-

la mitalijoukkueilla ei tällaisia on-

gelmia ollut.

– Pystyimme juoksemaan hyvin 23 

tuntiin asti, minkä jälkeen jouduim-

me kävelemään viimeiset 2 km maa-

liin, Muukkonen kommentoi voitto-

suoritustaan.

– Yllätimme itsemme ( ja kilpa-

kumppanit), miten hyvin jaksoim-

me fyysisesti koko vuorokauden. Lo-

pussa lihakset olivat kuitenkin niin 

kipeät, että juokseminen loppui vii-

meiselle rastille, Muukkonen jatkaa.

Voittosuoritus syntyi suunnistus-

taidon ja hyvän taktiikan yhdistel-

mästä.

– Meillä ei Pukeman kanssa ole ai-

empaa kokemusta vuorokauden mit-

taisesta juoksemisesta. Minä olen 

juossut pisimmillään vain 8 tunnin 

kilpailun. Pukema on osallistunut 

kerran 24 tunnin seikkailukilpailuun, 

jossa tosin pyöräillään ja melotaan 

pitkät pätkät, Muukkonen pohtii.

– Taktiikkamme oli reittisuunnitte-

lussa jakaa Saariselän tunturimaas-

ton rastit kolmeen osaan ja kolmeen 

eri vuorokaudenaikaan; ensin römy-

simme raskaat suo- ja varvikkoalu-

eet hyvävoimaisina, yön pimeydes-

sä kipusimme avotunturiin, ja aa-

mun valjetessa etenimme väsynein 

jaloin Saariselän ja Laanilan nopei-

ta mäntykankaita, Muukkonen va-

lottaa voittotaktiikkaa.

Maailmanmestaruudesta huoli-

matta Muukkonen ja Pukema eivät 

aio puolustaa mestaruuttaan ensi 

kesänä Australiassa.

– 24 tunnin kilpailu pilaa koko 

muun suunnistuskauden, koska pa-

lautumiseen menee aikaa. Nyt pa-

lautuminen kesti 6-8 viikkoa. Tämä 

oli meille ainutkertainen kokeilu, 

ja voimme lopettaa mestaruuteen, 

maailmanmestaripari pohtii.

– Kiertopalkinnot lähetämme pos-

tissa tuleville MM-järjestäjille.  



4. Parasta oli hyvä matkaseura ja tie-

tenkin itse viesti.

Leena-Maija Kriktilä, D40
1. 3. osuus.

2. Suoritus oli ns. oman tason mukai-

nen, turhia virheitä tuli parilla rastil-

la. Maasto ja rata olivat manna-tyy-

liin melko helppoja ja vauhdikkaita.

3. Manna on kiva kisa, mukava syk-

syn päätös ja seurahengen kohotus-

tilaisuus. Kilpailijana olen ollut mu-

kana reissussa v. 1994-2009 ja nyt 

2015, eli taisi olla 17. kerta.

4. Parasta oli vanhojen ja uusien tut-

tujen tapaaminen ja VeVe:n hieno 

nousu kilpailun viimeisillä osuuksilla. 
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HEIKKISET

Päätimme lähteä koko meidän per-

he (Jarkko, Anniina, Valtteri, Ida ja 

Roosa) tänä vuonna viisipäiväisel-

le O-Ringenille Ruotsin rastiviikol-

le kokemuksia hakemaan. Se suun-

nistettiin Boråsissa Etelä-Ruotsissa.

Menimme laivalla Helsingistä Tuk-

holmaan ja sieltä omalla autolla 

kohti Göteborgia, jossa majoituim-

me sukulaistemme luona. Götebor-

gista oli n. tunnin ajomatka mootto-

ritietä Boråsiin. 

Boråsissa on ollut rastiviikko ai-

kaisemmin 1986, jolloin meidän per-

heestä äiti on ollut Hannu Lehtikan-

kaan matkassa kolmen viikon reis-

sulla yhdessä muiden VeVen juni-

oreiden kanssa. Silloin juoksimme 

Ruotsin 3-päiväisen tunturisuunnis-

tuksen, harjoittelimme viikon Norjas-

sa veteraanien MM-kisoissa Hantan 

kilpaillessa ja viimeisellä viikolla oli 

sitten tämä 5-päiväinen rastiviikko. 

Itselleni on jäänyt muutamia muis-

toja silloisesta rastiviikosta; paljon 

ihmisiä, eliittisarjat, teltassa yöpy-

minen, VeVe sai palkintoja paljon, 

kukkaseppeleitä tehtiin aina palkin-

tojen jakoon ja tietysti ne nakit kus-

kin penkin alla ja paljon muita haus-

koja tapahtumia, jotka jääköön täs-

sä kertomatta.

Ensimmäisenä päivänä meidän 

seuralle, siis meidän perheelle, kun 

muita VeVeläisiä ei ollut, oli sattu-

nut heti ensimmäiset lähtöryhmät eli 

heti klo 8:n jälkeen. Siinä sitten tuu-

mimme, kauankohan aikaa pitää va-

rata majoituksesta kisapaikalle siir-

tymiseen, kun väkeä on niin paljon, 

mutta yllätykseksi olimme kuudes 

auto paikalla, eikä mitään ruuhkia 

ollut ollenkaan. Mutta kun tulimme 

metsästä, oli pelto täyttynyt ääriään 

myöten autoista. 

Tänä vuonna me vanhemmat juok-

simme avoimissa sarjoissa, joissa 

lähtöön sai mennä kun halusi. Näin 

saimme vietyä meidän tytöt omiin 

lähtöihin. Olimme kuitenkin vieraas-

sa maassa ja Roosa joutui itse ensim-

mäistä kertaa menemään kilpailus-

sa tavallista rataa D10-sarjassa. Roo-

saa jännitti se kovasti. Kotona vielä 

juuri ennen lähtöä hän ilmoitti, ettei 

mene yksin, mutta saimme Valtterin 

kanssa vedettyä ”oikeasta narusta”.

Suunnistustehtävistä Roosa suo-

riutui kuitenkin loistavasti vaikka 

”kurttunaama” polun kupeessa yh-

tenä päivänä sekoitti täysin suun-

nistuksen. Parhaimmillaan hän oli 

rastiväleillä 10:n joukossa ja loppu-

tuloksissa reilusti alle puolen välin, 

osanottajia sarjassa oli n. 150. Rasti-

viikolta meille jäi vielä epäselväksi, 

mille sarjoille ”hymy- ja kurttunaa-

mat” oli tarkoitettu.

Ida selvitti jo vähän vaativammat 

D12-sarjan radat mielestäni oikein 

mallikkaasti sekä myös viimeisen 

päivän takaa-ajolähdön, joka olikin 

täysin uutta hänelle. Yhteistuloksis-

sa tyttö pääsi lahjakorttipalkinnoil-

le. Siinä sitten sitä tuhottiin kaupas-

sa shoppaillen, mikä olikin minulle 

aikaisemmilta vuosilta tuttua puu-

haa, kun silloinkin etsin toiselle so-

pivaa vermettä.

Valtteri suunnisti kovatasoises-

sa H18E-sarjassa ehkä liikaa yrittä-

en, eikä näin tullut toivottua tulosta. 

O-Ringenille osallistui noin 20.000 

suunnistajaa eli se on kooltaan pal-

jon suurempi kuin Suomen rastivii-

kot. Hienoa siellä oli se, kun viimei-

senä päivänä lähes kaikissa sarjois-

sa oli takaa-ajolähdöt. Kun sarjan 

voittaja saapui maaliin, kuuluttaja 

otti hänet haastatteluun ja kuvaa-

ja kuvasi, jolloin henkilön kuva tuli 

isolle ruudulle. Parhaimmat aplodit 

sai D90-sarjan naisten voittaja saa-

puessaan Boråsin suurelle jalkapal-

loareenalle tehdylle maalialueel-

le. Pääsarjojen voittajat tulivat kul-

Ruotsin O-Ringeniltä kuulumisia

TUULIA KUKKONEN, MIINA RUOTI, 
EMILIA LAITINEN, ROOSA RUOTI JA 

NEEA KORMU

Tämän vuoden 25manna kisattiin 

10.10.2015 Lövsättrassa, Tukholman 

kupeessa. Kyseessähän on perintei-

nen seurojen välinen viestisuunnis-

tustapahtuma, joka kokoaa 25 eri-

ikäistä seuralaista samaan joukku-

eeseen, kilpailemaan maailman par-

haan seuran tittelistä. 

Me lähdimme matkaan perjantai-

na 9.10. yhdessä Kymin Suunnistaji-

en kanssa. Menimme laivalla Tukhol-

maan. Aamulla ajoimme bussilla pit-

kän bussijonon kärjessä läpi usvai-

sen Tukholman purkupaikalle, josta 

oli noin 3 km:n kävelymatka kilpailu-

keskukseen. Hyvässä seurassa mat-

ka taittui kuitenkin nopeasti. Huur-

teisella kisapellolla pystytimme seu-

rateltan, joka ei tällä kertaa ollut niin 

helppo tehtävä kuin yleensä. 

25manna 

tahippunauhojen sataessa maaliin. 

Näitä nauhoja on eksynyt meillekin 

matkamuistoina matkasta. 

Tämä O-Ringen oli valtava tapah-

tuma suunnistuskilpailujen lomas-

sa, kun orkestereita ym. esiintyjiä oli 

joka puolella. Viikko oli onnistunut 

ja kun tytöt pääsivät vielä välipäivä-

nä Göteborgin huvipuistoon, niin se 

kruunasi vielä heidän matkansa. 

Boråsin jalkapalloareena viimeisessä osakilpailussa O-Ringenilla.

Heikkiset O-Ringenillä. (Kuvat: Jarkko Heikkinen).

Kilpailu alkoi melko pian saapu-

misemme jälkeen jatkuen pitkälle 

iltapäivään. VeVen joukkue päätyi 

sijalle 36 ja VeVen ja Kyssän yhteis-

joukkue sijalle 198. 

Maasto oli erittäin hyväkulkuista 

ja selkeää. Kilpailun jälkeen lähdim-

me kävelemään kohti bussia, omia, 

kenties matkan pituuteen vaikutta-

neita, reittejä käyttäen. Ehdimme 

kuitenkin hyvin bussilla satamaan, 

ja kotimatkamme pääsi alkamaan. 

Laivalla kaikilla oli oikein mukavaa. 

Aamulla olimme hyvin aikaisin 

Turussa ja paluumatkalla suurin 

osa porukasta oli erittäin väsynyt-

tä. Reissu oli mukava ja sujui kaikin 

puolin hyvin.

Haastattelimme neljää eri-ikäistä 

mukana ollutta VeVeläistä ja kysyim-

me muutamia kysymyksiä reissusta.

Kysymykset:
1. Osuus 25mannassa?

2. Miten oma suoritus meni? Minkä-

lainen rata ja maasto?

3. Miksi lähdit 25mannaan? Monet-

tako kertaa olit mukana?

4. Mikä oli reissussa parasta?

Samu Heiska, H21
1. Viitospätkän sain juosta suostut-

telujen jälkeen.

2. Oma suoritus meni suhteellisen 

hyvin, yksi turha ajautuminen rasti-

notossa. Maasto oli mielestäni help-

pokulkuista, mutta kuitenkin muka-

van haastavaa 25mannaksi.

3. Lähdin mukaan, jotta saadaan 

joukkue kasaan. Taisi olla yhdeksäs 

kerta, kun suunnistin 25mannassa.

4. Reissussa oli parasta itse kisa ja 

tietenkin paluumatka.

Jaani Lantela, H40
1. 6. osuus.

2. Hyvin meni, kovaa sai juosta ja il-

man isompia virheitä. Helppo rata, 

ja veteraaniystävällinen maasto.

3. Reipas kisa reippaassa porukassa. En 

ole pysynyt laskuissa, ehkä 20. kerta.

4. Manna on niin nannaa. Sama meno 

mennen tullen.

Juho Pousi, H16
1. 6. osuus.

2. Parantamisen varaa jäi. Alussa vä-

hän haparointia ja puolivälissä isom-

pi virhe, muuten ihan ok. Rata oli mu-

kava ja riittävän haastava, maasto oli 

mukavaa ja melko nopeaa.

3. Joukkueeseen tarvittiin 16-vuo-

tias. Pääsi erityyppiseen maastoon 

kartuttamaan maastopankkia. Olin 

mukana ensimmäistä kertaa.

VeVe 25mannassa tutulla bussilla. (Kuva: Aarre Uusiheimala)



Veven nuorten 1. joukkue Tiomi-

lassa. 
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SAKU HAKULINEN

Lentomme lähti Helsingistä ja meni 

Munchenin kautta Italian Milanoon. 

Lähdimme sateisesta Suomesta ja 

saavuimme lämpimään Italiaan, jos-

sa koko viikon ajan lämpötila oli +23-

36 asteen välillä, riippuen siitä kuin-

ka korkealla olimme.

Milanossa vuokrasimme auton 

ja lähdimme ajamaan kohti Val Di 

Fiemmen laaksoa. Mökkimme si-

jaitsi Cavalesen kylässä, jossa mai-

semat olivat upeat, sillä mökistä oli 

nähtävissä suoraan edessämme kuu-

luisa Alpe Cermicen rinne eli Tour de 

skiin loppunousu.

Suunnistusosakilpailuja oli yh-

teensä viisi ja kisapaikoille kuljim-

me aina autolla. Kaikki kilpailut oli-

vat eri paikoissa 15 minuutin ja puo-

lentoista tunnin ajomatkan päässä, 

joten kisamaastot olivat erilaisia. 

Autolla kulkemista hidastutti alp-

pien kiemurtelevat tiet. 

Kisapaikalla ensimmäiseksi me-

nimme laittamaan lähtöajan läh-

töpaikalla olleeseen tauluun, jos-

sa pystyi itse valitsemaan lähtö-

ajan kolmen minuutin välein. Aluksi 

se tuntui oudolta, mutta kun kilpai-

lijoita ei ollut kuin 300, niin se tun-

tui erittäin järkevältä ja toimivalta 

ratkaisulta.

 Suunnistuskilpailuista parhaiten 

jäi mieleen toinen kisapäivä, jolloin 

Italian rastiviikko 11.7.-18.7.

TUULIA KUKKONEN, MIINA RUOTI, 
EMILIA LAITINEN, ROOSA RUOTI JA 

NEEA KORMU

8.5.2015 

Lähdimme aurinkoisena perjantai-il-

tapäivänä hovikuljettajamme kuljet-

tamana kohti Turkua. Mukana reissus-

sa oli miesten joukkue, naisten jouk-

kue, kaksi nuorten joukkuetta ja huol-

tojoukot. Samalla bussilla kanssam-

me matkusti myös toinen suunnistus-

seura, SK Uusi, joka tuli kyytiin pää-

kaupunkiseudulta. Pidimme paus-

sin Kivihovissa, ja jatkoimme sitten 

matkaamme kohti satamaa. Sata-

maan päästyämme nousimme Bal-

tic Princessiin ja lähdimme purjehti-

maan kohti Ruotsia. Laivalla kävim-

me Buffetissa syömässä ja illalla me-

nimme aikaisin nukkumaan seuraa-

van päivän suoritusta silmälläpitäen.

9.5.2015 

Aamulla laivamme saapui keväiseen 

päässeet katsomaan, koska olimme 

jakamassa Fin5 2016 -mainoksia. Ve-

Ven naisten joukkue sijoittui 86. ko-

koonpanolla Riikka Kalliomaa, Eli-

sa Murtola, Reetta Pakkanen, Elina 

Kilpeläinen ja Sari Nurmela.  

Illalla kello 21.30 miesten viesti 

starttasi ja miehet suunnistivat pi-

meään metsään. VeVen joukkue oli 

kärjen tuntumassa. Monien vaihei-

den jälkeen joukkueen loppusijoitus 

oli 51. Joukkueessa juoksivat Samu 

Heiska, Juha-Ville Ketolainen, Jan-

ne Weckman, Jaani Lantela, Eero In-

keri, Valtteri Heikkinen, Aapo Lai-

ho, Tero Föhr, Lari Takanen ja Pet-

teri Muukkonen.

10.5.2015 

Viestin ratkettua seurasimme sa-

teisessa säässä kilpailukeskuksen 

tyhjenemistä ja varoimme suuria li-

maisia etanoita. Puolenpäivän jäl-

keen lähdimme bussilla kohti Tuk-

holmaa. Pysähdyimme paikalliseen 

McDonald’siin syömään ja harjoitta-

maan kielitaitoamme. Tukholmasta 

Helsinkiin seilasimme Silja Serena-

della. Laivalla oli hyvin aikaa ruo-

kailla, ostella tuliaisia ja tavata suun-

nistajia muista seuroista.

11.5.2015 

Laiva saapui Helsinkiin kello 9.45. 

Bussilla seikkailimme ympäri pää-

kaupunkia ja veimme SK Uusilai-

Tiomila 2015

kilpailtiin Alpe Tognolan huipulla yli 

2000 m korkeudessa. Huipulle men-

tiin hiihtohissillä ja huipulla näki, kun 

kilpailijat etsivät rasteja, eli näky-

vyys oli melkein niin hyvä, kuin se 

maksimissaan voi olla. Rasteja oli lä-

hekkäin, joka vaikeutti suunnistamis-

ta. Myös neljäs etappi jäi mieleen, sil-

lä se suunnistettiin 2014 suunnistuk-

sen mm-kisojen pitkän matkan kar-

talla, Lavaronessa. 

Yleisesti erilaista italialaisessa 

suunnistusmaastossa suomalaiseen 

verrattuna oli ainakin korkeuserot 

ja Italiassa oli enemmän isoja leh-

timetsäalueita. 

Suunnistajia oli paljon pohjois-

maista, etenkin Norjasta ja Suomes-

ta oli noin 25 suunnistajaa. 

Minun sarjassani sama norjalai-

nen poika voitti kaikki etapit ja sitä 

myötä hän oli voittaja yhteistulok-

sissa. Minun sijoitukseni yhteistu-

loksissa oli neljäs.

Välipäivänä kävimme vaeltamas-

sa Alpe Cermicen vuoristossa, jossa 

näimme myös paljon kisakumppa-

neita rastiviikolta. Italian rastiviik-

ko oli minun ensimmäinen ulko-

maan rastiviikko, mutta ei toivotta-

vasti viimeinen. 

Kokemuksena rastiviikko oli erit-

täin antoisa ja suosittelen!! 

set heidän päätepysäkilleen. Mat-

ka jatkui kohti Haminaa bussin ol-

lessa täynnä erittäin väsynyttä po-

rukkaa. Kaikki kilpailijat eivät mat-

kanneet Haminaan asti, vaan heitä 

pudoteltiin bussipysäkeille matkan 

varrelle. Kaiken kaikkiaan reissu oli 

onnistunut ja ikimuistoinen. Aurin-

koisen maanantain kruunasi kou-

lusta saatu vapaapäivä.  

Tukholmaan. Pikaisen aamupalan 

jälkeen siirryimme täpötäyden ter-

minaalin läpi bussimme luo. Ajoim-

me noin tunnin satamasta kisapai-

kalle Skepptunaan. Jätimme miehet 

kyydistä pois heidän majapaikkaan-

sa. Kisapaikalle saavuttuamme raa-

hasimme tavaramme majoitusteltan 

loosiin ja pystytimme seurateltan.  

Aamupäivällä avajaisten ja ava-

jaiskulkueen jälkeen juostiin nuor-

ten viesti, josta VeVen joukkueet 

suoriutuivat hyvin. Ykkösjoukkuees-

sa juoksivat Saku Hakulinen, Raita 

Pakkanen, Miina Ruoti, Jutta Ojala 

ja Juho Pousi sijoittuen 52. Kakkos-

joukkueen muodostivat Aaro Taka-

nen, Tuulia Kukkonen, Emilia Lai-

tinen, Neea Kormu ja Heidi Rauta-

maa. Heidän sijoituksensa oli 165. 

Maasto oli suhteellisen tasaista ja 

helppokulkuista ja saimme nauttia 

T-paitakelistä. 

Iltapäivällä juostiin naisten vies-

ti, jonka lähtöä emme valitettavasti 

Veven nuorten 2. joukkue Tiomi-

lassa.

Vaihtoalue. (Kuvat: Ari Kukkonen)

Valvotun yön jälkeen väsyneet matkalaiset viimeisenä kisapaikalla.

Alpe Tognolan huipulla suunnistusvaatteita vaihtamassa, vas. Jukka-isä, alapuolella näkyy kilpailumaastoa. 



Parturi-Kampaaja Minna Kiuru

0400 219 700

Puistokatu 6, 49400 Hamina

Misteli ja manteli - 
pikkujouluherkkupöytä
Iltaisin 11.-12.12.
-----------------
Kamu!n perinteinen 
Joululounas
12.12. ja 19.12. sekä ke-pe 16.-18.12.

-----------------
Jouluista musiikkia 
eri esiintyjiltä
iltaisin 16.12., 17.12. ja 18.12.

 
iltaisin 16.12., 17.12. jaj 18.12.

Kysy lisää ja varaa paikkasi:
Kamu! Sibeliuskatu 32 (SpaHotel Hamina)

asiakaspalvelu@ravintolakamu.fi | puh. 044 728 0175
www.ravintolakamu.fi 

KOIVISTON AUTOKOULU
Sibeliuskatu 23, puh. (05) 344 7660

Seuraavat kurssit: 
14.12.2015  ja  4.1.2016

Rakennuspelti SAHALA Oy

Puh. 0400 557 402

Kaakon
Rakennus Oy

RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

ma - pe       8-17
la                8-14
su          suljettu

Teollisuuskatu 2, 
49400 Hamina
010 762 5340
(0,0835/puhelu + 0,1209/min)

NÄKIN KULJETUS
Näkintie 362, 49570 Kannusjärvi

Puh. 0400 752 562

Ansaskuja 7, 49420 Hamina, puh. (05) 230 2228

Koulutettu hieroja
Anu Ala-Jääski

Ynnä-talo, Sibeliuskatu 38
Puh. 040 6890 746

AUTOKORJAAMO

Suutarinen Ky
Liikkasentie 284, 49660 Pyhältö

Puh. 05 355 1002

Rakennusliike
Ismo Liikkanen Ky

Liikkasentie 38, 49660 Pyhältö
Puh. 0400 358 738

ROSVOPAISTIRAVINTOLA

POP-CAFE
Seija ja Ilmo Korpijoki

p. (05) 3533 119, Mäenpääntie 43, 49660 Pyhältö

Avoinna arkisin 9.00–21.00, su 12.00–21.00

Katso lisää netistä!

AALLEN TAKSIT
0400 775 301
0400 253 713

Rekisteröity urheiluhieroja/hieroja
hermoratahieroja
JARKKO HEIKKINEN
Ojaniityntie 11, Kurittula, Kotka
puh. 0400 508 663, (05) 261 019
             LAHJAKORTIT

VERHOOMO E. PIRNES
Poikkikatu 3, Hamina
Puh. 344 8900
verhoomo.pirnes@kymp.net

Vehkalahden
Jäte ja Kuljetus Oy

Jätehuolto  Vaihtolavapalvelut

Puh. 05-345 5420
Jäteauton puh. 0400 556 429

KORUVERKKO
koruverkko.fi
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Parturi-Kampaamo

TERTTU POUSI
Pirkantie 35 B, 49400 HAMINA
Puh. (05) 344 8547

Avoinna:  Arkisin 9.00–17.00
 Lauantaisin sop. mukaan
 Maanantaisin suljettu

H ISÄNNÖINTI HILLO OY
Helsingintie 1 A, 49460 Hamina

PL 20, 49411 Poitsila

Puh. (05) 3402 400, fax (05) 3402 430

ISA

10.12. 
KLO 11-14 JOULULOUNAS
Perinteisiä jouluherkkuja noutopöydässä. 
Hinta 15,50 € / hlö. 
Suosittelemme pöytävarausta!
 

21.12. 
KLO 11-13 JOULUPUURO
Puuron kera tarjolla kiisseliä, glögiä, 
kahvia, teetä, joulutorttuja… 
Hinta 8,40 € / hlö.
 

RAVINTOLA PINTELI
Tarkka-ampujankatu 1 
(Ravimäen palvelukeskus), puh. 0400 252 099  
pinteli@ravimakiyhdistys.fi

Ravintola 
Pintelissä 
joulun perinteitä ja 
juhlan tuntua

Buffetlounas 
ma-pe 

klo 11–13

Pintelissä järjestyvät vaivattomasti pikkujoulut, 

perhejuhlat, kokoukset… Kysy lisää ja pyydä tarjous:



Oravapolkukoulusta tutuis-

sa maisemissa maaston vaa-

tivuus yllätti. Rata hajontoi-

neen oli suunniteltu arvaa-

mattomaksi, joka oli kisan 

yhteislähdön kannalta mie-

lestäni hyvä asia. Kaikki me-

hut jäivät radalle, ja lopus-

sa sinnittelin maaliin. Kymp-

pisakin naisia näkyi pitkään, 

mutta taivuin loppukilomet-

reillä (13.).

Loppuanalyysinä kausi jäi 

tuloksellisesti vaisuksi. Edel-

liskesän kehittymisen ja tal-

ven satsauksen jälkeen odo-

tin enemmän. Uudet maas-

tot, kartat ja rastiviikot muu-

ten olivat kuitenkin mielui-

sia ja kehittäviä kokemuksia.

Ensi kauden tavoitteet ovat 

nyt asetettu ja harjoittelu nii-

den saavuttamiseksi aloitettu. 

Olo on hyvä ja luottavainen. 
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Alusta-Apu
T:mi Jyrki Permanto

0400 840 602
 – Auto- ja metallikierrätys

 – Rengasmyynti ja asennus

KORPELAN
PUUTARHA

OMALTA TILALTA
MAAKUNNAN TUOTTAJILTA
Puh. (05) 757 4500
Fax  (05) 345 7172
Tarhurintie 39 Hamina

Tukkumyynti myös
suurtalouksiin.

SUURKEITTIÖÖN
säilykkeet ja pakasteet

TUOREET
 vihannekset
    juurekset
      hedelmät

SARI NURMELA

Olen todella innoissani ensi 

kesän Fin5-rastiviikosta! Fin5 

oli ensimmäinen suuri suun-

nistustapahtuma, johon osal-

listuin 10RR-sarjassa vuonna 

2000. Suuri kilpailukeskus, 

paljon ihmisiä ja seurakave-

reita, monta kilpailua peräk-

käin olivat iso juttu pienelle 

tytölle. Voitin yhden osakil-

pailun ja seurakaverit olivat 

tehneet kukista seppeleen 

palkintojenjakoon. 

Rastiviikosta tulikin juniori-

vuosien kesän kohokohta. Sil-

loin pakkauduimme perheen 

kanssa autoon ja matkustim-

me johonkin päin Etelä-Suo-

mea viikoksi aurinkoiselle 

hiekkakuopalle tai sateisel-

le pellolle. Päivät olimme kil-

pailuissa ja illalla pelasimme 

lentopalloa tai uimme mökillä 

kavereiden kanssa. Välipäivä-

nä tutustuimme läheisen kau-

pungin nähtävyyksiin. 

Ensi vuoden Fin5:n kolme 

osakilpailua juostaan koti-

kulmillani Onkamaalla. Olen 

juossut lenkkiä kilpailumaas-

tossa ilman karttaa tai perus-

kartalla ja oli kyllä aika hie-

noa saada kesällä käsiini alu-

eesta tekeillä oleva kartta. 

Olen tehnyt muutaman suun-

nistustreenin kartalla ja ty-

kästyin maastoon entisestään. 

Enkä vain sen takia, etten tar-

vitse autoa lähteäkseni suun-

nistamaan. 

Leike Etelä-Suomen Sanomis-

ta heinäkuussa 2000. Se taisi 

olla ensimmäinen vuosi, kun 

emitit tuli käyttöön (?), ja oli 

hieman uusi käsite. En liity 

henkilönä juttuun, mutta sa-

tuin kuvaajan tielle kesken 

haukotuksen.

Fin5-hehkutus

SARI NURMELA

Kausi starttasi tuttuun ta-

paan Turun seudulla huhti-

kuun puolessa välissä. Ke-

vät huipentui SM-keskimat-

kaan toukokuun lopulla. En-

nen keskimatkaa kilpailuissa 

olo oli väsynyt. SM-keskimat-

kalle onnistuin kuitenkin saa-

maan hyvän vireen ja karsin-

nan suoritus oli hallittu. Sa-

-

lissa ensimmäisen rastin vir-

he pudotti lopulta plaketeil-

ta, mutta sain kuitenkin vir-

heen jälkeen koottua itseni 

ja jaksoin fyysisestikin puris-

taa loppuun asti. Päivän jäl-

keen harmitti virheen myö-

tä karannut plaketti. Aiem-

piin vuosiin verrattuna kilpai-

luun voi kuitenkin olla tyyty-

kertaa hyvin voimia ja suori-

tuksen hallinta ensimmäisel-

tä rastilta maaliin pysyi kasas-

sa. Sijoituksena oli 15.

Venlojen viestissä en onnis-

tunut ja keväällä alkanut oi-

kean säären kipuilu kovalla 

alustalla ei meinannut lop-

pua. Harjoitukset eivät suju-

neet ja ajatuksissa odotin Kai-

nuun rastiviikon jälkeistä kil-

pailutaukoa. Kainuun jälkeen 

kesä jatkui töissä sekä aino-

astaan metsässä ja pehme-

Kuulumisia kesältä

tulevana vuonna leireilyt ja 

kisareissut eivät enää pyöri-

kään vanhaan malliin. Kovin 

kiirekin osunee juuri alkuke-

sään kilpailukauden pyöries-

sä parhaimmillaan.

Mukavaahan urheilu ja ur-

heilijan elämä on ollut ja oli-

si edelleen. Paljon se on an-

tanut, niin meriitteinä kuin 

omana kasvuna ja upeina ko-

kemuksina. 35-vuotiaana on 

myönnettävä ettei ura kovin 

montaa vuotta missään ta-

pauksessa jatkuisi. Olisi toki 

hienoa muuttaa radikaalis-

ti harjoittelua ja nähdä mitä 

sillä saisi aikaan. 

TERO FÖHR

Vuodenvaihteessa päättyy ur-

heilijan virkani Puolustusvoi-

missa, mikä on ollut tärkein 

urheilu-urani mahdollista-

ja viimeisen kahdeksan vuo-

den ajan. Työ on ollut loista-

vasti sovitettavissa urheiluuni 

ja oiva väylä hyödyntää osaa-

mistani liikunnallisissa työ-

tehtävissä. Niinpä yksi luku 

elämässäni on selattu lop-

puun. Katsotaan mihin seu-

raava johtaa. 

Vuosilomia vietellessä olen 

jo aloitellut Fin5-suunnitus-

viikon pääsihteerin pestiä eli 

Lähinnä kyse on siitä, olen-

ko valmis kulkemaan vielä 

tuota haastavaa polkua ja 

nähdä mitä sen päästä löy-

tyisi. Joka ikinen päivä har-

joitukset, lihashuollot ja kaik-

ki muu urheilijan arkeen kuu-

luva. Matka on aina se tärkein 

osa, mutta tulostenkin täytyy 

tyydyttää tehtyyn työhön ver-

rattuna.

Ehjänä ja terveenä pitäi-

si kuitenkin säilyä. Vuodesta 

2010 alkaen jokaisena vuon-

na on ollut jotain isompaa vai-

vaa harjoittelu- tai kisakaut-

ta häiritsemässä. Toivoma-

ni viimeinen ehjä kausi ei ole 

toteutunut. 

Loputon kompromissien 

tekeminen ei vie eteenpäin, 

vaikka vanhalle tasolle pää-

see yllättävänkin helpos-

ti harjoittelemalla vain riit-

tävän paljon monipuolises-

ti. Se myös stressaa, kun tie-

tää, mitä pitäisi tehdä, mut-

ta joutuu miettimään harjoi-

tuksen keventämistä tai vaih-

toehtoja.

Valtavan suuri kiitos kaikil-

le urheilu-uraani tukeneille, 

niin yrityksille kuin yksittäisil-

le henkilöille seurassa ja sen 

ulkopuolella. Urheilija tar-

vitsee aina ympärilleen suu-

Erätauko vai päätösvihellys?
ren joukon tuen. Olen todel-

la kiitollinen jopa vuosikym-

menen mukanani olleille ha-

minalaisille yrityksille. Yrittä-

jyys on pitkäjänteistä toimin-

taa, niin myös urheilu, mutta 

silti pitkä kumppanuus on to-

della erityistä. 

Oman kotiseudun tuki on 

ollut erityisen tärkeää ja yl-

peänä olen edustanut kotiseu-

tuani ja kasvattajaseuraani. 

Niinpä myös veroni olen aina 

maksanut Haminaan, vaikka 

hieman neuvottelua se jos-

kus verottajan kanssa vaati.

Katsotaan sitten mitä talvi 

tuo tullessaan ja tuleeko ke-

väällä kiristeltyä kenkiä nu-

merolappu rinnassa vai ei. 

Maajoukkuetoimintaan en 

halunnut sitoutua ja se pää-

tös on jo tuntunut helpotta-

valta. Onhan maajoukkueen 

mukana tullut kierrettyä jo 

vuosikymmenen verran. 

Uudet kuviot ja aikataulut 

voivat tehdä hyvää, vaikka työ 

suunnistuksen parissa jatkuu-

kin. Sen verran on kuitenkin 

tullut ulkoiltua, että askeleen 

ollessa oikein kepeä, käyhän 

se ensi kesäkuun Lappeen-

rannan Jukolakin mielessä. 

ällä alustalla tehdyissä har-

joituksissa. Elokuussa kävin 

Skotlannin rastiviikolla ylei-

sökilpailuissa hakemassa voi-

maa syksyn kisoihin ja samal-

la kannustamassa Teroa ja 

muita maailmanmestaruuk-

sista taistelevia.

Syksyllä tärkein kilpailu oli 

SM-pitkä matka. Finaalissa 

kilpailu sujui puoliväliin asti 

varsin mallikkaasti ja löysin 

mielestäni hyvät reitinvalin-

nat pitkillä väleillä. Virhe en-

nen lyhyitä välejä maaston 

pienipiirteisimmässä osassa 

hätäännytti ja keskittyminen 

herpaantui. 

Loppumatkasta tuli virheitä 

enemmänkin ja sijoitus painui 

maalissa kolmannelle kym-

menelle (27.). Aina kuitenkin 

pitää löytää jotain positiivis-

ta, joten olin tyytyväinen taas 

fyysiseen jaksamiseeni, vaik-

kei se kärkikolmikon vertais-

ta ollutkaan. 

Loppusyksystä pääsin osal-

listumaan vielä VeVe:n jär-

jestämille SM-erikoispitkille. 

Sari Nurmela valmiina uuteen kauteen (Kuva: Aleksi Rantanen)
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taktikoinnin tai yhden epäonnistu-

neen kilpailun jättämisen pois tu-

loksista. Eliittisarjoissa viimeisenä 

päivänä kilpaillaan takaa-ajokilpai-

lu, josta maaliintulojärjestys ratkai-

see myös kokonaiskilpailun tulokset.

Suunnistusviikko ei kuitenkaan ole 

pelkästään kilpailemista metsän sii-

meksessä! Viikon aikana on kaksi vä-

lipäivää, jolloin pyritään saamaan 

tarjolle kaikenlaista kiinnostavaa 

tekemistä ja tapahtumaa Haminas-

sa ja sen ympäristössä majoittuvil-

le suunnistajille. 

Tiistaina sprinttiä 
Bastionista
Muiden sarjojen viettäessä tiistaina 

12.7. ensimmäistä välipäivää, eliitti-

TERO FÖHR

Vehkalahden Veikot on perinteinen 

suunnistuksen arvokilpailujärjes-

täjä ja ensi kesänä on taas edessä 

mittava haaste Fin5-suunnistusvii-

kon merkeissä 10.-16.7.2016. Fin5-

suunnistusviikko on yksi Suomen 

suosituimmista suunnistustapahtu-

mista, eikä kaikki lajit huomioiden 

Suomesta löydykään vuosittain kuin 

puolen tusinaa suurempaa liikunta-

tapahtumaa. 

Fin5 on järjestetty vuodesta 1984 

lähtien. Edellisen kerran Haminassa 

Fin5-viikkoa kisattiin vuonna 1986 

yhteistyössä Kymin Suunnistajien 

kanssa Metsäkylän ja Kymin lento-

kentän maastoissa. Fin5-suunnistus-

viikko on kerännyt historiansa aika-

na vuosittain 2000-5000 osallistu-

jaa ja viime vuosina osallistujamää-

rä on vakiintunut 3500 osallistujaan. 

Ensi heinäkuussa järjestetään myös 

muita suuria suunnistusviikkoja ja 

Haminan viikolle odotamme 2000-

3000 osallistujaa. 

Fin5-suunnistusviikolla kilpaillaan 

viidessä osakilpailussa. Ensi kesänä 

kaksi ensimmäistä osakilpailua juos-

taan lähellä Turkian Lavaa. Muiden 

sarjojen viettäessä välipäivää, elit-

tisarjat kisaavat sprinttiä Hamina 

Bastionista. Kolmen viimeisen osa-

kilpailun keskus löytyy Onkamaalta 

Merisalmentien varrelta. 

Suunnistusviikolla on vaatimuksil-

taan eritasoisia kilpasarjoja 8-vuoti-

aista aina yli 80-vuotiaisiin saakka. 

Lisäksi tarjolla ovat avoimet sarjat, 

joihin kuntoilija tai aloittelija voi il-

moittautua myös paikan päällä. Toki 

lapsille on vielä perherastireitti (per-

heRR) ja Rastiralli, joissa voi tutustua 

turvallisesti suunnistukseen. 

Suunnistusviikon kokonaistulok-

seen huomioidaan vain neljän osa-

kilpailun tulos, mikä mahdollistaa 

sarjat kisaavat illalla Haminan kes-

kustassa sprintissä. Sprintissä kil-

paillaan 12-15 minuutin kilpailussa 

pääosin urbaanissa ympäristössä ja 

haasteet muodostuvat oikeiden rei-

tinvalintojen löytämisestä täydes-

sä vauhdissa. Jokaisen askeleen pi-

täisi viedä juoksukilpailun tapaan 

oikeaan suuntaan, mutta täydessä 

vauhdissa suunnistaminen ja tule-

vien vaatimusten ennakoiminen ei 

hyvällä sprinttiradalla ole helppoa.

Kartalle on merkattu kielletyt koh-

teet, joita suunnistaja ei saa ylittää. 

Niinpä mistä tahansa ei saa rynniä, 

vaan kartta kertoo luvalliset reitit. 

Suunnistustehtävää voidaan myös 

vaikeuttaa lisäämällä alueelle kiel-

lettyjä kohteita, jolloin reitinvalinta 

vaikeutuu ja myös järjestäjä voi suo-

jata haluttuja asioita. Kaupunkiym-

päristössä se korostuu, kielletyillä 

kohteilla voidaan ohjata niin teiden 

ylityksiä kuin säästää istutuksia tai 

välttää vaarallisia kohtia. 

Olemme saaneet erittäin hyvin lu-

pia käyttää talojen pihoja Bastionin 

ja keskustan alueella. Siitä suuri kii-

tos, sillä nimenomaan se mahdollis-

taa vaativan ja hienon kilpailun jär-

jestämisen! Kun kortteleista käänny-

tään sisäpihoille, vaikeutuu niin alu-

een hahmottaminen kuin seuraava 

rastiväli. Kun tavallisessa suunnis-

tuksessa Suomessa kuljetaan pää-

osin suoraviivaisesti rastilta seu-

raavalle, voi sprintissä joutua läh-

temään aivan päinvastaiseen suun-

taan päästäkseen ulos kiellettyjen 

aitojen rajaamalta pihalta. Rasti voi 

sijaita lähellä, mutta silti niin kauka-

na luvallisten reittien labyrintissä.

Haminahan saa tunnetusti pään 

pyörälle, joten odotuksissa on hie-

no sprinttikilpailu. Niinpä myös sii-

nä vaiheessa jo valittu sprintin MM-

Fin5-suunnistusviikko Hami

Fin5-suunnistusviikon kilpailupäivät
Kilpailukeskus Eliittisarjat Muut sarjat

SUNNUNTAI 10.7.

Turkia Pitkä matka Keskimatka

MAANANTAI 11.7.

Turkia Välipäivä Pitkä matka

TIISTAI 12.7.

Hamina Bastioni Sprintti Välipäivä

KESKIVIIKKO 13.7.

Onkamaa Pitkä matka Pitkä matka

TORSTAI 14.7. VÄLIPÄIVÄ

PERJANTAI 15.7.

Onkamaa Keskimatka Keskimatka

LAUANTAI 16.7.

Onkamaa Pitkä matka (takaa-ajo) Pitkä matka



JOULUVEIKKONEN 2015 19

nassa

joukkue saapuu Haminaan valmis-

tautumaan elokuun lopun MM-

sprinttiin Ruotsin Strömstadissa. 

Puutaloalueet ja epänormaalit kort-

telimuodot ovat juuri sitä, mitä he 

haluavat harjoitella ja me pyrimme 

sitä tarjoamaan. 

Toimitsijoita, majoitusta 
ja tapahtumia
Fin5-suunnistusviikko on niin mitta-

va ponnistus, ettei se järjesty yksin 

Vehkalahden Veikoilta. Vapaaehtoi-

set toimitsijat ovat tärkeässä osas-

sa suuria tapahtumia. Jukolan Viesti 

2011 oli upea osoitus Haminan seu-

dun talkoohengestä. Toimitsijoita 

kaivataan myös nyt.  

Suurin osa talkootöistä ei edel-

lytä suunnistusharrastusta tai edes 

suunnistustaitoa. Riittää, kun sinul-

la on runsaasti talkoohenkeä ja ilois-

ta mieltä. 

Suunnistusviikolla toimitsijoita 

tarvitaan monipuolisiin tehtäviin: ki-

sakeskusten rakentamiseen, liiken-

tavaltasi omakotitaloa tai kesämök-

kiä vuokrattavaksi 9.-16.7.? Voit tar-

jota kohteesi vuokrattavaksi kisasi-

vuille 2016.fin5.fi täyttämällä il-

moituslomakkeen kohdasta Majoi-

tus. Suunnistajat ovat siistiä väkeä 

ja tietoomme ei ole kantautunut 

ongelmia vuokrauksista aiemmil-

ta vuosilta. Toiveet majoituksen ta-

sosta vaihtelevat, kuten kaikilla ke-

sälomalaisilla.

Paljon me teemme, mutta kaik-

keen eivät meilläkään resurssit rii-

tä. Niinpä hyvät ideat ja muut toteut-

tajat viikon oheistapahtumiin ovat 

tervetulleita. 

Me tuomme ison joukon suunnis-

tajia viikoksi Haminaan, toki heille 

kannattaisi tarjota monenlaista te-

kemistä. Osakilpailuvoittajien pal-

kintojenjaot on suunniteltu tiistai-

illaksi Bastioniin sprintin yhteyteen 

sekä perjantaina Iltatorille. Kun pai-

kalle tulee paljon ihmisiä, täytyyhän 

se hyödyntää järjestämällä moni-

puolista ohjelmaa! 

Kuvat Aapo Laiho

Nyky-yhteiskunta on muutoksen kou-

rissa. Muutos heijastuu vahvasti myös 

kansalaisyhteiskuntaan ja perintei-

seen urheiluseuratoimintaan. Liikun-

talaki uudistettiin vastaamaan tähän 

tarpeeseen. Kouluissa opetussuunni-

telmat muuttuvat ja liikunnastakin 

lajit jäävät pois, ja painotetaan pe-

rustaitoja. Mutta se mikä ei ole muut-

tunut eikä varmasti muutukaan, on 

se, että talkoolaisia tarvitaan aina.

Tulevana vuonna suurin liikuntata-

pahtuma Haminassa on tietysti Fin5-

suunnistusviikko. Tapahtuma kaipaa 

toteutuakseen talkoolaisia, mutta 

onneksi haminalaiset ovat aktiivisia. 

Alkuvuodesta on muitakin tapahtu-

mia, joilla yhteistyössä eri seurojen 

kanssa pyritään tarjoamaan liikun-

nallista hyvinvointia kuntalaisille. 

16.1. järjestetään Haminan liikun-

tahallilla hyvän olon perhetapahtu-

ma, jossa pääpaino on miesten ter-

veyden edistämisessä. 

30.1. vihaiset linnut ja possut pääs-

tetään valloilleen Haminan Kesä-

puiston Angry Birds Go Snow -ta-

pahtumassa. 

Toukokuun Kaupunki-triathlon ja 

elokuun Inov-8 Hamina Trail houkut-

televat myös monen lajin kuntoilijat 

mittelemään, kuka enemmän tosis-

saan, kuka vähemmän. 

Penkkiurheilijoiden iloksi ykkös-

pesiksen parhaat kokoontuvat Val-

likentälle 10.6. Ja ensi vuoteen mah-

tuu vielä monta muuta mukavaa ta-

pahtumaa, joissa koetaan liikkumi-

sen iloa!

Nöyrä kiitos kaikille urheiluseu-

roille, urheilijoille, ohjaajille, val-

mentajille, vertaisohjaajille ja mo-

nille talkoolaisille - teitä ilman mei-

dän kaikkien elämästä puuttuisi pal-

jon. Rauhaisaa Joulunaikaa! 

Kirsi Forsell, 

Haminan liikuntasihteeri

Liikunta-
palvelujen 
joulu-
tervehdys

teenohjaukseen, ravintolamyyntiin, 

opastamaan Aseman koulun kisa-

kylässä ja -infossa, hoitamaan lap-

sia Muksulaan, ensiapuun, avuksi 

palkintojenjakoon tai kisakarttojen 

pussitukseen. Tekemistä siis riittää, 

pääsisitkö Sinä mukaan avuksi kisa-

viikon aikana tai jo aiemmin ennak-

kovalmisteluihin?

Voit ilmoittautua toimitsijaksi 

-

vällä lomakkeella. Ilmoittautua voi 

myös suoraan kilpailun järjestäjil-

le, sekä Vehkalahden Veikkojen eri 

jaostojen ja kyläosastojen ihmisille.

Suunnistusviikoilla on perintei-

sesti ollut tarjolla paljon majoitusta 

myös yksityisten taholta. Haminas-

sakin majoituskapasiteetti on rajal-

linen, joten löytyisikö sinulta tai tut-
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LATAA SOVELLUS
JA KIRJAUDU 

MINKÄ TAHANSA
PANKIN 

TUNNUKSILLA.

S-mobiili tuo puhelimeesi S-ryhmän 
edut, Bonus-tiedot, S-Pankin raha-asiat 
ja ostoksiesi takuukuitit. 

Lue lisää s-mobiili.fi ja                              
lataa maksuton sovellus. 

SUOMEN 
ETUISIN LUURI


