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Ruissalon laduilta
MM2017 Lahteen
RAIKO POUSI

min on hyvän rytmin ylläpito

edessä MM2017-kisojen ava-
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ollut taas tärkeässä roolissa,

jaisjuhla ja siinä hetkessä voin

Silloin on aika vain

”Hyvällä rytmillä vaan!” kai-

kun tulevan talven Lahden

toivottavasti todeta enää, mi-

nauttia itse kisojen

kui huuto jo 90-luvun alussa

MM2017-tapahtuman maasto-

ten kaikki mahdollinen on teh-

läpiviennistä.

Ruissalon laduilla, kun hyvää

hiihtokilpailuja on suunnitel-

ty ja käytetyt tunnit on vuoda-

Ruissalon laduilla

hiihtorytmiä pyrin pitämään

tu ja viety projektia kohti itse

tettu ennakkosuunnitteluihin,

hiihtojuniorina tek-

\OO¦1\WYXRWWDP\¸KHP-

h-hetkeä. 79 päivän päästä on

palavereihin ja paljon kaik-

niikoita opetelles-

Koukussa
polkujuoksuun
Sivut 4-5

Yleisurheilua
laji-illoissa ja
seurakisoissa
Sivu 7

Suunnistuksen
SM-kisoista
Täältä se alkoi! Ruissalon laduilta

reen rool iin MM -kisoihin .

sa ja Sikovuoren kukkuloilla

jälkeen onkin oltu enemmän ja

kestävyyspohjaa rakentaes-

vähemmän naimissa MM2017-

sa oli varmasti nuoren pojan

projektin kanssa. Saappaat oli-

ajatuksissa MM-hiihdot edes

YDW LVRW MD S\¸ULY¦W YDUPDVWL

pienenä haaveena hamassa

vieläkin aika ajoin jaloissani,

tulevaisuudessa. Näistä het-

mutta onneksi huikean uran

kistä on kuljettu pitkä matka

tehnyt aiempi ja arvostettu

tähän hetkeen, hiihtourheilun

Salpausselän Kisojen kilpai-

pysyessä koko ajan elämässä-

lunjohtaja on edelleen men-

ni tavalla tai toisella. Vaikka

torinani.

laduilla ja suksien päällä ei

Helmikuussa 2017 Lahden

MM-hiihdot jääneet kuin ju-

Urheilukeskuksen alueen ja

niori-ikäisen haaveiksi, niin

ladun varret täyttää MM2017-

nyt MM-kisat ovat kuitenkin

kisojen aikana yli 700 urheili-

olleet osa elämääni tiiviisti

jaa 60 eri maasta, 1500 median

jo parin vuoden ajan.

edustajaa, huikeat yli 200 000
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katsojaa ja kaikesta tästä huo-

innostamana lähdin mukaan

lehtii lähes 3000 vapaaehtois-

Salpausselän vapaaehtois-

ta. Lahden MM2017-kisat ovat

porukkaan ja aika pian hiih-

aivan ovella jo ja siellä tapah-
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tuu varmasti huikeita suorituk-

järjestävään organisaatioon,

sia ja mieleenpainuvia asioita,

joka halusi kouluttaa minusta

joista ei kannata jäädä paitsi.

uuden ratamestarin Salpaus-

Hiihtourheilu on parasta pai-

selän kisoihin. Kun minua ke-

NDQS¦¦OO¦7HUYHWXORDVLLVVDQ-

sällä 2015 kysyttiin kilpailun-

NRLQ MRXNRLQ P\¸V +DPLQDQ

johtajan tehtävään, en voinut

seudulta Lahteen, MM2017-

Kilpailunjohtaja itseään vauhdikkaammassa seurassa tarkastamassa Lahden kisalatuja Sami

kuin rohkeasti ja jännittynein

juhlakisoihin, joissa jokaisel-

Jauhojärven ja Heikki Kovalaisen kanssa.

úLOLNVLQYDVWDWD7DKGRQ6HQ

la on hyvä olla! 
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Monelle urheiluihmiselle ensi talven kohokohta, Lahden MM-hiihdot, järjestetään 22.2.-5.3. melkein meidän
kotinurkilla, ja lipunmyynti käy jo kiivaana. Vehkalahden Veikot on ainut Kymenlaaksolaisseura, joka on mukana tapahtuman järjestelyissä Superjakelija-seurana.
Seuran nettisivuilta osoitteesta www.vehkalahdenveiNRWúO¸\W\\OLQNNLMRVWDS¦¦VHWRVWDPDDQOLSSXMDWDpahtumaan. Ostamalla lippusi seuran sivujen kautta,
tuet samalla paikallista nuorisourheilua. MM-kisat tulouttaa 15% seuran kautta ostettujen lippujen hinnasta takaisin Veikoille.
Lähdetään siis porukalla kannustamaan suomalaisia urKHLOLMRLWDSDLNDQS¦¦OOHMDWXHWDDQVDPDOODP\¸VSDLNDOOLVWDXUKHLOXD/LSSXRQP\¸VHULQRPDLQHQMRXOXODKMDá
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Sivut 10-11

suu-

O-ringenin
upeissa tunturimaastoissa
Sivu 13

Nuorten rastikuulumisia
Sivut 18-19

Nuorten
rastipuhe
Sivu 20

LIIKUNTARIEHA
Ma 12.12.2016 klo 17.00–18.30
Ruissalon liikuntahallilla
Liikuntakerhojen päätös: Temppurata ja muuta
mukavaa liikuntaa kaikille Vehkalahden
Veikkojen lasten liikuntakerholaisille sekä heidän
perheilleen. Sisäliikuntavarustus.
Mehua ja piparia
kaikille – 1€/hlö
Tervetuloa,
t. kaikki ohjaajat
Lisätietoja:
p. 040 500 7130 tai
minna.setala@gmail.com
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Puheenjohtajalta

Tervehdys
Veikkolaiset!
Vuosi alkaa lähetä loppuaan. Talvikin on jo koettu, ensimmäiset hiihtokilometrit takana. Vähän jäi tällä erää
talvi lyhyeksi, mutta eiköhän se vielä tule takaisin. Kesälajit vetävät vähän henkeä ja hiihtäjät valmistautuvat
kilpailukauteen. Mielenkiinnolla odotan, miten nuoret
hiihtäjämme selviytyvät kaudesta, alku näyttää aivan
kelvolliselta. Toivotaan, että pysyvät terveinä ja voivat
panostaa täysillä urheiluun.
Kesän Fin5-suunnistusviikko saatiin vietyä kunnialla
läpi, vaikka osanottajamäärä jäikin odotetusta melko
paljon. Suunnistusliitto on tehnyt kyselyn suunnistusviikolle osallistumisen kriteereistä. Suurin vaikuttaja (40%)
on tapahtuman sijainti. Ilmeisesti Kaakon kulma on muualta suomesta katsottuna kaukana ja jotenkin huonosti
saavutettavissa, koska sukelsimme osanottajamäärässä
melko paljon. Tapahtuma onnistui kuitenkin hyvin. Saamamme palaute on hyvää ja erinomaista. Haluan vielä
kiittää kaikkia tapahtuman järjestämiseen osallistuneita.
Taloudellinen tulos ei ole vielä aivan selvä, mutta
jonkun verran plussalle päädytään, riippuen saatavan
karttarahan ja muutamien muiden saatavien määrästä.
Omalta kohdalta vuosi on ollut kaksijakoinen. Alkupuoli meni aika tarkkaan Fin5:n merkeissä. Loppupuoli onkin mennyt itsensä hoitamisessa. Heinäkuusta asti

Tunnelmia etelän leiriltä, yläkuvassa Katan vieressä Karri Hakala, Lauri Vuorinen ja Lauri Lepistö. Alhaalla oikealla sauvarin-

olen kuulunut erikoissairaanhoidon piiriin ja olen ollut

teessä edellä Johanna Matinsalo.

sivussa seuratoiminnasta. Tilanne on hallinnassa ja eiköhän ensi vuoden alkupuolella palata riviin.
Hyvää loppuvuotta ja talvenaikaa, pitäkää huoli itsestänne!
Hannu Kuikko
puheenjohtaja
VehkalahdenVeikot ry

Leireilyä ja ﬁiliksiä
kisakauden alusta
hiihdimme siis jäätiköllä mel-

tuksen ja oli hauska päästä

toivotulla tavalla, sijoitus oli

kein 3000 metrin korkeudes-

haastamaan myös a-maajouk-

29. ja eroa kärkeen kertyi lu-

Harjoituskausi sujui osaltani

sa. Sain huomata, kuinka kor-

kueen naisia kovissa treeneis-

vattoman paljon. Nyt aletaan-

Hyvä osa

hyvin ilman suurempia vas-

kealla hiihtäminen vaikuttaa

sä, joka antoi myös itseluotta-

kin keskittyä joulukuun kilpai-

toinkäymisiä. Kesäkuussa ki-

elimistöön ja hiihtovauhdit oli-

musta omasta kunnosta. Joku

luihin ja etsimään kadoksissa

Työtoverini harmitteli vaatimatonta laulutaitoaan. Jou-

sailtiin Vuokatin Aateli Races-

kin syytä pitää varsin maltilli-

ehkä saattaa ihmetellä, että

ollutta suorituskykyä. Suunta

tuu monesti jännittämään, kuka aloittaa virren. Tulee

sa ja heinäkuun ensimmäisen

sina, jotta sykkeet pysyivät pe-

miksi ihmeessä hiihtäjät läh-

ei ole siis kuin ylöspäin ja seu-

vastaan ihmettelyä papista, joka ei laula. Pieni stressi

viikon vietin Norjan Sognefjel-

ruskestävyysalueella. Iltapäi-

tevät leirille Espanjaan. Suu-

raavat suuremmat kisat ovatkin

jyskyttää mielessä kastekodissa ja muistotilaisuuksis-
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visin harjoittelimme laaksos-

rin syy siihen on se, että loka-

joulukuun 9.-11. päivä Norjan

sa. Kuka aloittaa virren?

hiihtoa ja tietysti keräämässä

sa, jossa myös majapaikkam-

kuussa Suomessa on jo melko

Lillehammerissa, jossa hiide-

Työtoveria kuunnellessa mieleeni palautuivat jostain

hyviä treenitunteja, joita ker-

me sijaitsi. Korkeutta tälläkin

kylmä ja olosuhteet rullahiih-

tään Scandinavia-cupia. Siel-

syystä lapsuuden koulujenväliset hiihtokilpailut. Olin

tyikin melko runsaasti ja olo

paikalla oli noin 1000 metriä.

toon alkaa olla huonot. Espan-

tä lähdetään hakemaan hy-

laittanut edellisenä iltana kotipihalle nuotion. Talvi-il-

oli sen mukainen leirin loppu-

Iltapäivätreenit olivat usein

jassa noin 20 asteen lämpötila

viä hiihtoja ja todella toivon,

lan kirpeässä pakkasessa lämmitin puusuksiani nuotion

essa. Sen jälkeen harjoittelu

rullahiihtoa, jolloin hyödyn-

ja hyvät olosuhteet mahdollis-

että kesällä ja syksyllä tehty

loimussa ja levitin pohjiin pakkaskelin voiteet.

jatkui kotimaisemissa ennen

simme pitkiä nousuja ja Ram-

tivat laadukkaan harjoittelun

työ alkaa näkyä. Haluan myös

Aamulla sää oli lauhtunut suojakeliksi. Hiihdin kilpa-

syksyn tärkeitä leirejä. Syys-

saun vauhdikasta rullarataa.

vielä lokakuun puolivälissäkin.

kiittää yhteistyökumppaneita-

ladulla kaikin voimin, mutta kun suksissa ei ollut yhtään

kuuhun mahtui yksi noin vii-

9. päivä lokakuuta palasim-

Tähän asti kaikki oli mennyt

ni, jotka mahdollistavat har-

pitoa, kaikki menivät ohi.

kon mittainen leiri Vuokatissa

me Suomeen ja muutaman

hyvin ja kunto vaikutti hyväl-

joitteluni ja tukevat matkaani

Elämässä ei taida toisinaan välttyä siltä kokemuksel-

ja Lokakuussa vietin suurim-

päivän levon jälkeen laukut

tä. Heti Espanjasta palattuani

kohti kansainvälistä kärkeä. 

ta, että ei osaa, että toiset menevät ohi, että jännittää

man osan ajasta Suomen ra-

oli taas pakattava, tosin tällä
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jo etukäteen. Ei, vaikka olisi tehnyt parhaansa ja yrittä-

jojen ulkopuolella. Syksyn rie-

kertaa mukana oli hieman eri

kesti pari viikkoa. Kilpailukau-

nyt kaikin voimin. Siksi on tärkeää nähdä se hyvä, mikä

sana minulla oli lonkan lima-

sisältö, ja suunnattava Helsin-

si olisi pitänyt avata lokakuun

itseen ja toisiin kätkeytyy, sanoakin se välillä itselle ja

pussin tulehdus, joka rajoitti

ki-Vantaan lentokentän kaut-

lopussa Vuokatissa suomen

toiselle: oletkos huomannut, sinulla on tuollainen taito,

jalkalenkkejä reilusti.

ta kylmästä lämpimään. Pää-

cupissa, mutta sairastelu esti

Lokakuun kahdeksan ensim-

sin leireilemään yhdessä maa-

sen. Marraskuun alussa leirei-

Joulu on aikaa, jonka ytimessä on lahja. Saa hetkeksi

mäistä päivää leireilin Itäval-

joukkueen ja haastajaryhmän

lin kaksi viikkoa Levillä ja ki-

lakata suorittamasta. Saa muistaa, että elämän perim-

lan Ramsaussa yhdessä Suor-

kanssa Espanjan lämpöön Ca-

sakausi avattiin viikon leireilyn

mäinen hyvä tulee meille lahjana. Että koko luomakun-

tin Juuson ja valmentajani

lella -nimiseen paikkaan. Tee-

jälkeen Oloksen tykkikisoissa.

ta hymyilee ja pysähtyy kumartamaan Lasta, joka ma-

Mänttärin Markon kanssa. Elä-

mana oli laadukas aerobinen

Tulokset eivät olleet lähellä-

kaa seimessä merkkinä Jumalan sitoutumisesta tähän

mäni ensimmäinen korkean

kestävyysharjoittelu hyvissä

kään sitä mitä lähdin hake-

ihmisen osaan.

paikan leiri sujui hyvin ja olo-

olosuhteissa ja se onnistuikin

maan, mutta tiedostin sen jo

suhteet jäätiköllä olivat suu-

hyvin noin 20 asteen lämpöti-

ennen kisoja, sillä sairastelu oli

rimman osan ajasta hyvät. Vain

lassa ja hyviä vuoristojen tar-

vaatinut veronsa. Levin leirin

kerran lumimyrsky pilasi aa-

joamia nousuja hyödyntäen.

lopuksi suuntasimme vielä Ro-

Juha Tanska

mupäivän hiihtotreenimme ja

Alkupäivistä satoi vettä välil-

vaniemelle Suomen-cupin kil-

kirkkoherra

jouduimme palaamaan takai-

lä aika runsaastikin, mutta se

pailuihin, jossa hiihdin sunnun-

Haminan seurakunta

sin laaksoon tekemään muu-

ei menoa haitannut. Joka toi-

taina 10 km perinteisen kisan.

ta harjoittelua. Aamupäivisin

nen päivä teimme tehoharjoi-

Vieläkään kroppa ei toiminut

KATARIINA LONKA

Seurakunnan joulutervehdys

tuollainen lahjakkuus.

Rauhallista ja virkistävää joulun aikaa!
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Projekti – Comeback 2016
JUUSO SUORTTI

Sanovat että odottavan aika
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VeVen vuosikokouksessa
20.11.2016 hyväksytyt
henkilövalinnat:
JOHTOKUNTA

Timo Harju

Jaakko Hannola

Hannu Kuikko pj.

Pasi Jokela

Elsa Marjamäki

tämän. Minun kilpailutau-

Annika Takanen siht.

Jorma Kauppila

Jouni Järvinen

koni kesti 1383 päivää. Tau-

Jukka Hakulinen

Lea Jauho

on aikana olin valmis monta

Anne Kiri

Anniina Heikkinen

kymmentä kertaa heittämään

Juha Kytömäki

Ari Kukkonen

Minna Setälä

toivon kisaladuille paluusta.

Minna Setälä

HIIHTOJAOSTO

Satu Kivelä

Arto Tilli

Irene Vuorinen

Varpu Pousi

Johanna Ahtiainen

Tiina Montonen

Risto Hellä

Heli Väisänen

jossa Katariina teki paluun ki-

TALOUS-

Jukka Hakulinen

saladuille. Silloin päätin, että

VALIOKUNTA

Jari Lonka

vuodenvaihteen jälkeen alan

Anne Kiri

Johanna Rantala

pikkuhiljaa lisäämään harjoi-

Arto Tilli

Heikki Ruokonen

Minna Vuorinen

Jari Paronen

Jukka Hakulinen

Juuso Suortti

Aino Satama

Iina Hirvilahti (jaos-

Jorma Kauppila

ton ulkop. ilmoitus-

on pitkä, voin allekirjoittaa

Arto Tilli

Kaikki kuitenkin muuttui

Nina Tasa

15.11.2015. Katselin nettilähetystä Oloksen FIS-kisoista

tusmääriä ja jos homma alkaisi
maistua, niin toukokuun alusta aloittaisin harjoittelun to-

Hymy on taas herkässä, kun voi tehdä sitä mistä nauttii!

sissani. Asiassa olisi vain yksi
mutta, saisinko lääkäreiltä luvan kovaan harjoitteluun.

Sain heti melko hyvin harjoittelusta kiinni ja sama nou-

että palautuminen leiristä ottikin oletettua kauemmin, mut-

NUORISOJAOSTO
Aino Mielonen

YU-JAOSTO
Nina Tasa
Aino Satama
Ismo Haikka
Sami Mässeli
Jouni Kuokka
Satu Lanki

sihteeri)

Jari Vapalahti

hallisesti siinä toivossa, että

JAOSTO

KUNTOLIIKUNTA-

Henna Ström-Kallio

Varpu Pousi

JAOSTO

Niko Kallio

Niko Laitinen

Marja-Liisa Föhr

Anniina Koso

Juhana Suurnäkki

Markku Laaksonen

Juha Heikkilä (ja-

Janne Weckman

Sari Linna-Luoma

oston ulkop. jäsen)

ja päätin lähteä matkaan rau-

SUUNNISTUS-

Tammikuun alusta sitten

sukunto, joka alkoi jo tammi-

ta hyötyä tuli varmasti paljon

muut höntyilisivät ensimmäisil-

aloitin harjoittelun. Kunnon

kuussa tuntui jatkuvan. En-

ja pieni pakkolepo tekee mo-

lä kierroksilla. Taktiikka toimi

nousun pystyi tuntemaan joka

simmäisinä kuukausina ohjel-

nesti vain hyvää talvea ajatel-

ja loppuun päin kiristyvä tahti

päivä ja olin saanut FLOW-ti-

massa oli rutkasti peruskestä-

len. Marraskuun alussa mat-

toi hyvän tuloksen.

lan päälle. Viimeisillä lumil-

vyysharjoittelua sekä lajivoi-

ka jatkui Leville harjoittele-

Mutta vielä on paljon teh-

la uskalsin ensimmäisen ker-

maa, tehot tulisivat vasta hie-

maan ja samalla oli tarkoitus

tävää ennen keskitalven tär-

ran kokeilla ’’kovaa’’ vauhtia.

man myöhemmin todenteolla

kilpailla Oloksen FIS-kisoissa

keimpiä kilpailuja. Onneksi ko-

Harjoituksen aikana ja heti

mukaan ohjelmaan.

ja Rovaniemen Suomen-cu-

neessa pitäisi olla vielä reilus-

sen jälkeen pelkäsin kuoleva-

Ensimmäinen harjoitusleiri

pissa. Ensimmäisenä oli oh-

ti varaa ruuvata lisää vauhtia.

ni ja kotiin päästyäni pelkäsin

oli kesäkuussa Viron Otepääs-

jelmassa perinteisen sprint-

On ollut hieno huomata, että

etten kuolisikaan. Olotila oli

sä. Tästä homma jatkui muu-

ti, jossa meno olikin yllättä-

vanhat kilpakumppanit eivät

verrattavissa Ruotsinristeilyn

tamalla pidennetyllä viikon-

vän pirteää. Seuraavana päi-

juurinkaan ole päässeet kar-

jälkimaininkeihin.

lopulla Imatralla. Syyskuus-

vänä oli vuorossa perinteisen

kaamaan poissaoloni aikana,

Hutikuun lopussa tein lo-

sa leireiltiin Vuokatissa, jossa

normaalimatka. Meno ei ollut

joka taas suoraan heijastuu it-

pullisen päätöksen, että har-

otettiin myös ensituntumaa lu-

niin vahvaa kun edellisen päi-

seluottamukseen ja omaan te-

joittelu aloitetaan toukokuun

meen. Lokakuun alussa suun-

vän sprintissä, mutta erot kil-

kemiseen uskomiseen.

ensimmäisenä päivänä. Kävin

nattiin Itävallan Ramsauhun

pakumppaneihin pysyivät suh-

Kiitos tässä vaiheessa kai-

lääkärin vuositarkastukses-

hakemaan korkealla harjoit-

teellisen pieninä. Tästä hom-

kille jotka ovat jaksaneet us-

sa, siellä todettiin että estet-

telua. Leiri ei alunperin kuulu-

ma jatkui viikon verran Levil-

koa minuun ja tukea vaikeina-

tä harjoittelulle ei toistaisek-

nut suunnitelmiini, mutta hyvin

lä treenien parissa, jonka jäl-

kin aikoina!

si ole, jos itse tunnen näin ole-

sujuneen kesän jälkeen uskal-

keen suunnattiin Rovaniemelle

Katsellaan mitä talvi ja tu-

van. Tämä oli helpottavin uu-

sin lähtä harjoittelemaan kor-

kisailemaan. Verryttelyssä to-

levaisuus tuo tullessaan! Men-

tinen, mitä olen ikinä kuullut.

kealle. No niinhän siinä kävi,

tesin ladun erittäin vaativaksi

nään päivä kerrallaan! 

Heidi Pakkanen

Jaostojen järjestäytymiskokoukset myöhemmin

Hiihtäjät odottavat
kunnon talvea!
Tätä kirjoitettaessa maa on musta mutta toivottavasti luettaessa valkoinen. Hetkellisesti suksille päästiin Haminassakin jo marraskuussa, mutta se ilo jäi lyhyeksi. Jotta
olosuhteet näin kisakauden kynnyksellä saataisiin edes
kohtuullisiksi täällä kotiseudulla, olemme jo vuosia yhdessä kaupungin liikuntatoimen kanssa valmistautuneet tykkilumiladun tekoon Ruissaloon. Alustavasti lumen levitys on tarkoitus aloittaa Itsenäisyyspäivän jälkeen. Toivottavasti pitkäaikainen sääennuste mahdollistaa tämän aikataulun noudattamisen, lämmin vesisade voi suunnitelmat vielä sotkea!
Kulunut harjoituskausi on veikkolaisilla hiihtäjillä sujunut hyvin. Olemme enenevissä määrin panostaneet

Treeniä Imatran maastoissa
SARA URPALAINEN

hiseudulta löytynyt Imatra, jossa olosuhteisiin on viime vuosina panostettu melkoisesti. Uusi rullarata sopivine korkeuseroineen, kylpylä puntti- ja liikuntasaleineen sekä hyvät pururadat ja urheilukenttä sijaitsevat
hyvin lähekkäin ja mahdollistavat etenkin nuorille hy-

VeVen hiihtäjillä oli mahdol-

vät harjoitteluolosuhteet kesäisin. Lisäksi kohtuullinen

lisuus osallistua Imatralla pi-

etäisyys mahdollistaa hyvin viikonloppuleirit. Toki van-

dettävälle harjoitusleirille 2.–

hemmat kilpurit joutuvat hakemaan vaativampia maas-

4.9.2016. Meitä oli sopivan ko-

toja aina Keski-Eurooppaa myöten.

koinen ja mukava porukka.

Vehkalahden Veikot on jo pitkään ollut menestyvä

Oli hieno mahdollisuus pääs-

seura nuorisohiihdossa. Tarkoituksemme on kasvattaa

tä tehostamaan harjoittelua

nuorista hiihtäjistä viestijoukkueet myös aikuisten sar-

viikonlopuksi seurakaverei-

joihin tulevaisuudessa, niimpä seuran värit tulevat nä-

den kanssa.

kymään esim. Suomen-cupin viesteissä jo tällä kaudel-

Imatran maastojen moni-

la. Vielä haetaan kokemusta, mutta ero kärkeen kape-

puolisuus tarjosi hyvät olo-

nee toivottavasti tulevaisuudessa!

suhteet harjoittelulle. Rullara-

Tämä kaikki tuo haasteita myös talouteen. Hiihtäjät

dalla treenattiin kestävyyttä
sekä tekniikkaa. Aluksi mäet

urheilijoiden leiritykseen. Uudeksi leiripaikaksi on lä-

Seuraleiriläiset Imatran upealla rullaradalla. Jutun kirjoittaja Sara oikealla.

tuntuivat ensikertalaisesta
aika hurjilta, mutta loppulei-

aina vinkkejä omatoimiseen

luhetket olivat myös leirin pa-

tukset olivat siis ihanteellisia

riä kohden ei pelottanut enää

harjoitteluun, mikä tekee sii-

rasta antia. Syömistä oli vai-

kehityksen kannalta.

(ainakaan yhtä paljoa). Lam-

täkin kehittävämpää. Kiitos

kea lopettaa herkullisten ruo-

Leiri oli kokonaisuudessaan

massaaressa kehitettiin sau-

Johannalle monipuolisista

kien takia. Ruoan jälkeen piti-

todella onnistunut! Viikonlo-

vakävelyn ja -loikkien parissa

treeneistä!

kin yleensä ottaa ruokalepo,

pun aikana pääsi hyvin irti ar-

onnistuivat jälleen erinomaisesti Kunniakierros-keräyksessä viime keväänä. Sen lisäksi olemme solmineet uusia yhteistyösopimuksia muutamien paikallisten yritysten kanssa entisten lisäksi. Tällä lehdessä esiintyy useita yhteistyökumppaneitamme, joista haluan vielä erikseen mainita Haminan Vanhan Raudan, Stemma Strömbergin ja Rantalaisen.
Kiitos kaikille kumppaneillemme, olette osaltanne

kestävyyttä ja terävyyttä. Har-

Leirillä olemisesta haus-

joten palautuminen oli myös

jesta uusien maastojen ja har-

joitusohjelmaan kuului myös

kaa tekivät kaverit sekä hyvä

maksimaalista. Illalla meillä

joitusten parissa. Olisi hienoa

juoksukuntopiiri, jossa pääs-

ja rento ilmapiiri. Harjoittele-

oli mahdollisuus käydä kylpy-

päästä Imatralle leireilemään

Arto Tilli

tiin hengästymisen makuun.

minen on aina mukavampaa

lässä uimassa ja rentoutumas-

uudestaankin tämän huippu-

Hiihtojaoston pj.

Erilaisista harjoituksista saa

porukassa kuin yksin. Ruokai-

sa. Leirin olosuhteet ja harjoi-

porukan kanssa. 

mahdollistamassa tavoitteitamme!
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VeVe:n Kunniakierros
2016 onnistui hienosti!
Vehkalahden Veikkojen Kunniakierros-tapahtuma, joka järjestettiin
29. toukokuuta, onnistui jälleen hienosti. Keräyksen tuotto oli lähes
25.000 € – uusi Kymenlaakson ennätys! Tulosta tekemässä oli yli kolmekymmentä kerääjää, joista peräti kahdeksan keräsi yli tuhat euroa. Tukijoina oli yli 150 yritystä ja yli 400 yksityistä henkilöä. Kiitos
teille kaikille! Olette omalta osaltanne tukeneet paikallista urheilua
mahdollistaen seuralle nuorten kilpailumatkojen, leirien ja varustehankintojen tukemisen. KIITOS!
Rantalainen
Jerodos
T. Strömberg Oy
Kattoexpertit Oy
Kymen Sipti Oy
Sisusteurakointi Kesänen Oy
Popin Peltityö Ot
STARK Kotka
Mertoni Oy
Kehä-Liftit
Marian Tarha Oy
Sähköryhmä Muukka Oy
Oy Rakennuspartio
AHS Asbesti ja Homesaneeraus
VIREN-yhtiöt
Rudus Oy
Kulj liike J. Salomaa Oy
Ferrytek Oy
NR-Urakointi Ky
Hakemestarit Oy
JM Metsänen Oy
MCM Timber Oy
0RUVLXVSXNXOLLNH-RVHúLQD
Forest Rikkola Oy
IP Partners Oy
Timantti-Eerola
Haminan Vesijohtoliike
Penttilä Oy
Viherkuutio
Haminan Autokorjaamo Oy
Kymen Peltikate
Verhoomo E. Pirnes Oy
Sähköpalvelu J. Hirvimäki
Machinetool Oy
Sataman Baari Klamila
Uunimuuraus Esko Hiironen Ky
RHR Saarikoski
Sinisalon Auto Oy
Asennuspojat LK Oy
Kotkan Lava-apu Oy
Haminan Autohuolto Oy
Kulj. liik. Aho & Nuutinen
Maanrakennus Tilli Ky
Haminan Maansiirto Oy
Filterit Oy
Suurpää Oy
Kymenlaakson OP
Kiinteistökeskus
Frontaali Oy
Koneyhtymä M&M Pellas
Turkian Tuiske ry
Silmäoptiikka
Maanrakennus Weckman
Oma Säästöpankki Oy
Asianajotoimisto Hiltunen &
Lepistö & Liukkonen
Värisilmä
Kaakon Kiinteistöt Oy
J. Purho Oy
Roseprint
P&P Betonilattiat Oy
Kodinkukat Oy
Koneurakointi Marko Lankila
Sportpiste
Haminan Vanha Rautakauppa Oy
T:mi R. Suomalainen
Veijo Tulkki Oy
Parturi-Kampaamo Terttu Pousi
Rakennusliike Kalevi Suntio
Metsäpalvelu Korpas Ky
Ravijoen Saha Oy
Heikki Pousi Ky
Värisilmä Hamina
T:mi Jorma Jäppinen
Raktsto I Uusitalo Ky
Antikaisen Puutarha Ay
P. Pykäläinen Ky
Torikahvila Kesähelmi
Pakkalan Leipä
Aholafarm
Roseprint Oy

Autoyhtymä Vuorinen Oy
Leipomoliike Aitolahti Ky
Haminan Keskus-Apteekki
Haminan Varuskuntakerho
Ismo Liikkanen Ky
Tepposen Kukka ja Hautaus
Toripörssi Oy
J. Kuntsi Oy
Reimari
Key-link Engineering Oy
Riimu Raami
T:mi JP Paronen
Hautauspalvelu Strömberg
Pasi Trans Oy
Lounashuone Kustaa
Kulj. liik. O. Pakkanen Oy
Rahti-Pakkanen Oy
Jussi Lakka Ky
Urakointi R&M Kotola Oy
VSV-Sähkö
Liikenne Vuorela Oy
Nurmelan Joulupuu
Vehkalahden Jäte ja Kuljetus
Sotek-säätiö
Lääti Finland Oy
K-Supermarket Kanuuna
Katsastus Kinnunen Oy
Kuljetus Suoknuutti Oy
Rakennus Koskimies Oy
T:mi Lassi Tinkanen
Rakennuspelti Sahala
Öljy-Hetki
Haminan Puupojat
Kiinteistö Illi
Palkinto Pajarinen
Spa Hotel Hamina
Kahvila Troikka
Kahvila Varvara
Konditoria Huovila Oy
Helmiteksti
Poitsilan Talomaalaus
Haminan Erikoisrakennus
Oravalan Auto Oy
Eagle Fun
Autohalli Kotka
Rampsi Oy
Sakki Oy
Rauta Mako Oy
Klamilan Veto Ry.
Taimimyymälä Tepponen
Kaivu ja Kulj. V. Takala & kni
Hieroja Mirella Mykkänen
Hinauspalvelu Ihalainen
Lähitapiola
T:mi Tiina Eloranta
Jalkahoitola Marja Lilja
Parkon Kauppa
M Jussin Market
Koneurakointi Timo Suortti
Kirstin Kala
Metsäkylän Autometalli
Water Boys Oy
Sähköurakointi Fectech
Maanrakennus Mikko Oy
Aallen Taksit Ky
Petrinkuvat
Hieroja Marjo Friman
Haminan Luontaistuote
Rakennuspuuseppä Harri Posti
Haminan Valopiste
Motobox
Sähköistyspalvelu Matti Nurmela
Automaalaamo Antti Rainio
JaSa Oy
Hautaustoimisto Mänttäri
T:mi Hemmotellen
Haminan Autoapu
Pesupalvelu P.O. Ikonen
POP-Cafe
Haminan Kotipizza
Seppo Keltamäki Oy

Mitalisadetta KymY:n
jalkeille ilahduttavasti kaksi

”Karhulan Veikot” eikä mei-

saivat kaulaansa pronssimita-

(yhteensä 16 juoksijaa!). Suk-

dän ykkösjoukkuetta mainit-

lit. Tyttöjen nuori kakkosjouk-

KymY:n 9-15-vuotiaiden pm-

kulaviesti juostiin kahdes-

tu heti ollenkaan. Siinähän al-

kue taisteli upeasti viidennen

viestit kisailtiin tänä vuonna

sa erässä, koska ilmoittautu-

koi viestivastaava jo sinkoi-

sijan (yhteensä 10 joukkuetta)

Haminan Rauhankadun ken-

neita joukkueita oli peräti 10!

lemaan edestakaisin, mutta

ja poikien kakkosjoukkue jou-

tällä Vehkalahden Veikkojen

VeVen 1-joukkue voitti oman

voi sitä helpotuksen ja rie-

tui tällä kertaa pitämään pe-

ollessa kisaisäntänä. Kilpailun

eränsä selvästi, kun taas etu-

mun määrää, kun voittajaksi

rää viidennellä sijallaan. To-

johtajana toimi Juha Heikkilä

käteen ajatellen kovin kilpa-

nopeasti korjattiin Vehkalah-

sin reilua tasoitusta annettiin,

ja kokenut organisaatio veti ki-

kumppani Karhulan Katajaiset

den Veikot 1! Kakkosjoukkue-

kun viivalle jouduttiin laitta-

sat moitteettomasti läpi.

1 voitti oman kakkoseränsä ja

kin juoksi mainiosti sijalle 7.

maan varamiehenä 6-vuotias

SATU LANKI

Ensimmäisinä meidän jouk-

lopputulosta odoteltiin jännit-

Lähes samalla porukal-

juoksija ja muutkin olivat ala-

kueista pääsivät ”tuleen”

tyneenä. Tulosten julkistami-

la juoksivat 9-vuotiaat vielä

ikäisiä sarjaansa. Urhoollinen

9-vuotiaiden sukkulaviesti-

sen ja palkintojen jaon koit-

4x400 m:n viestin, josta sekä

suoritus ja hyvää kokemusta

joukkueet, joita olikin saatu

taessa voittajaksi julistettiin

poikien että tyttöjen ykköset

tuleville vuosille!

6XNNXODYLHVWLQYRLWWDMDMRXNNXHYDV/DXUL-XOLXV1HOOL-RVHúLQD(HPHOL1HHD6DWXMD1LNODV

Hooked on TrailRunnin
parin viime kesän aikana ko-

Varsinkin suunnistajat (ku-

seet myös entiset suomalai-

van suosion saavuttanut pol-

ten allekirjoittanut) ovat juos-

set huippujuoksijat. Mikään

Upeita maisemia, lintujen

kujuoksu (eng. Trail running).

seet poluilla iät ja ajat, eikä

uusi asia poluilla juoksemi-

laulua ja rauhallisuutta. Tätä

Mutta miksi polkujuoksu on

varmaan kovin metsään mene

nen ei ole.

kaikkea ja paljon muuta on

nyt niin suuressa suosiossa?

jos väitän, että niin ovat juos-

LARI TAKANEN

Kuntoilijat etsivät koko ajan
enemmän haasteita, ilmeisesti maratonit alkavat olla nähtyjä ja nyt siirrytään poluille.
Ja miksi ei siirryttäisi, onhan
se hyvin rauhoittavaa, kun
saa juosta neulaspolkua yksinään ja rentoutua piilossa
kaikilta muilta.
Moni kertoo menevänsä
juoksemaan poluille, jotta
unohtaisi vaikkapa päässä
pyörivät työasiat. Poluilla
juostessa kun ei voi juosta ilman keskittymistä, niin pää
siellä varmasti tyhjenee ajatuksista. Varsinkin ensikertalaisten on hyvä muistaa, että
nyt ei juosta tasaisella asfalttipohjalla. Jalan alle saattaa
eksyä jos jonkinlaista juurta,
kiveä ja käpyä. Jos juurisilla
poluilla ei katso mihin astuu,
saattaa itsensä löytää nopeasti hoitamassa kipeää nilk-

Lari toimi Husulassa käydyn Kunnon Polkujuoksun ratamestarina. (Kuva: Annika Takanen)

kaansa.
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pm-viesteissä!
Ismo Haikka luotsasi T/P

nestyivät mainiosti saavutta-

Enpä malta tähän loppuun

11-vuotiaiden joukkueita. Ismo

en kaikissa neljässä lähdös-

olla mainitsematta, että kun

raportoi viesteistä seuraavaa:

sä hopeamitalit! Erikoismai-

noita nimilistoja tuolta kat-

– Oli jo saavutus sinällään,

ninnan Ainolta saavat P13-

soo, niin sieltä löytyy lapsia

että saatiin joukkueet kokoon

sarjan pojat, jotka pitkässä

ja nuoria, jotka harrastavat

molempiin viesteihin. Niin ty-

(4x600m) viestissä taistelivat

yleisurheilun lisäksi suunnis-

töissä kuin pojissakin oli en-

tosissaan kullasta jääden vain

tusta, hiihtoa, ampumahiihtoa,

sikertalaisia mukana ja kaik-

niukasti hopealle. T13 -sarjan

jalkapalloa, pesäpalloa, jää-

ki suoriutuivat hienosti saa-

tytöt jättivät 4x100 m:llä Kar-

kiekkoa, taitoluistelua ja sir-

vuttaen neljästä viestistä kol-

hulan Urheilijat pronssille va-

kusta – ainakin. Ehkäpä joku

me mitalia. Maininnan arvois-

jaan kymmenyksen marginaa-

laji jäi vielä mainitsematta?

ta on Annikan repusta löyty-

lilla ankkurin hyvän loppuve-

Monet harrastavat ja kil-

neet kasvomaalit, joilla tytöt

don ansiosta. Näillä tytöillä

pailevat menestyksellä useis-

maalasivat poskiinsa seuran

on jo useamman vuoden ko-

sa lajeissa ja monipuolinen

värit kohottaakseen joukkue-

kemus viesteistä samalla ko-

harjoitteluhan on tutkimus-

hengen huippuunsa. Hienoa!

koonpanolla ja he tekevät

ten mukaan erittäin tärkeää

Aino Satama toimi T/P

tosissaan töitä joukkueen ja

nuorelle urheilijalle. Nämä

13-vuotiaiden viestivastaa-

seuran eteen. Veveläistä yh-

ovat siis todellisia YLEISur-

vana. Ainon joukkueet me-

teishenkeä parhaimmillaan!

heilijoita! 

Vehkalahden Veikkojen sijoitukset ja joukkueiden kokoonpanot
T/P9 8x40m sukkulaviesti – 1) Veh-

den Veikot 1 VehkVei 6.11,00: Ju-

den Veikot VehkVei 8.44,87: El-

kalahden Veikot 1 VehkVei 59,70:

lius Anttila, Niklas Hirvilahti, Ee-

lan Arpiainen, Erica Niemi, Roosa

Nelli Kokkonen, Julius Anttila, Satu

meli Tuutti, Lauri Sakki. 5) Vehka-

Heikkinen, Annika Haikka.

Kuokka, Niklas Hirvilahti, Neea

lahden Veikot 2 VehkVei 7.14,60:

P13 4x100m viesti – 2) Vehkalah-

/DQNL(HPHOL7XXWWL-RVHúLQD9D-

Miika Lanki, Otto Husu, Vilho Im-

den Veikot VehkVei 1.00,51: Luka

palahti, Lauri Sakki. 7) Vehkalah-

monen, Elmeri Muukka.

Mattila, Benjamin Tasa, Petrus

den Veikot 2 VehkVei 1.06,30: Ka-

P11 4x50m viesti - 3) Vehkalah-

Tasa, Elmeri Klemola.

roliina Vapalahti, Otto Husu, Enni

den Veikot VehkVei 33,20: Johan-

T13 4x100m viesti – 2) Vehkalah-

Vuorinen, Elmeri Muukka, Viivi

nes Kauppinen, Eemeli Hyvönen,

den Veikot VehkVei 59,62: Nea Na-

Vuorinen, Vilho Immonen, Maria

Joona Hirvilahti, Joakim Anttila.

kari, Milla Kokkonen, Ida Heikki-

Tasa, Ville Joukainen.

T11 4x50m viesti – 4) Vehkalahden

nen, Sini Kuokka.

T9 4x400m viesti – 3) Vehkalah-

Veikot VehkVei 33,13: Ellan Arpi-

P13 4x600m viesti – 2) Vehkalah-

den Veikot 1 VehkVei 6.05,58: Neea

ainen, Erica Niemi, Roosa Heikki-

den Veikot VehkVei 7.58,63: Pet-

/DQNL6DWX.XRNND-RVHúLQD9D-

nen, Annika Haikka.

rus Tasa, Elmeri Klemola, Benja-

palahti, Nelli Kokkonen. 5) Vehka-

P11 4x600m viesti – 2) Vehkalah-

min Tasa, Luka Mattila.

lahden Veikot 2 VehkVei 6.41,99:

den Veikot VehkVei 8.57,85: Johan-

T13 4x600m viesti – 2) Vehkalah-

Karoliina Vapalahti, Enni Vuori-

nes Kauppinen, Eemeli Hyvönen,

den Veikot VehkVei 8.31,31: Mil-

nen, Viivi Vuorinen, Maria Tasa.

Joona Hirvilahti, Joakim Anttila.

la Kokkonen, Ida Heikkinen, Roo-

P9 4x400m viesti – 3) Vehkalah-

T11 4x600m viesti – 3) Vehkalah-

sa Heikkinen, Aino Hämäläinen.

omasp.ﬁ

OLEMME
LÄHELLÄ JA LÄSNÄ
Tule tutustumaan suomalaiseen paikallisesti palvelevaan
Oma Säästöpankkiin.
Varaa tapaamisaika suoraan verkkosivuiltamme tai
puhelimitse numerosta 020 7640 600. Tarkemmat
yhteystietomme löydät osoitteesta www.omasp.ﬁ.

Tervetuloa meille!
Oma Säästöpankki
Hamina, Satamakatu 11
Kotka, Kirkkokatu 16
Puhelujen hinnat:
lankapuhelimesta 0,0835 euroa/puh. + 0,0702 euroa/min., matkapuhelimesta 0,0835 euroa/puh. + 0,1717 euroa/min.

TURKIAN LAVA
www.tanssi.net/Turkian lava

g

Kiitos kesästä 2016!

Poluilla juokseminen on arvion mukaan noin 30% hitaampaa ja energiaa kuluttavampaa kuin vastaavalla matkalla maantiellä. Juokseminen on
enemmän intervallimaisempaa, koska ylä- ja alamäkiä
tulee väistämättä vastaan. Samoin myös juurakkoinen pohja
on huomattavasti kuluttavampaa kuin neulasbaana, joka on
lähimpänä asfalttipohjaa. Pelkällä asfalttipohjalla juosseet
löytävätkin varmasti ”uusia” li-

Vaihtoehto liikenteen melulle ja asfaltille jalkojen alla. (Kuva:

haksia niin jaloista kuin keski-

Juhana Suurnäkki)

vartalostakin.
Polkujuoksussa on tarjol-

syystä moni valitseekin pääta-

su ei myöskään vaadi mitään

la kuntoilu/kilpailutapahtu-

pahtumansa jo tähän aikaan

ihmeellisiä välineitä. Suosi-

mia ihan jokaiselle. Tapahtu-

vuodesta.

tuksena on nappula- tai nas-

mia löytyy kesäisin joka vii-

Jos tätä lukiessasi sinul-

tapohjaiset kengät, mutta pe-

konloppu eripuolilta Suomea.

la heräsi mielenkiinto polku-

ruslenkkareillakin pärjää, jos

Matkoja löytyy 5 kilometristä

juoksuun ja mietit, että mis-

ei ole märkää. Pidemmille len-

jopa 160 kilometriin. Yksittäis-

sähän sitä voisi kokeilla, vas-

keille suosittelen myös juoma-

ten tapahtumien lisäksi erilai-

taus on: mistä ikinä vain löy-

vyötä tai -reppua.

sia cup-kilpailuita (BUFF-Tour,

dät polkuja! Tietenkään tunte-

Tätä kirjoittaessani juok-

ATTC, jne.) sekä tunturimara-

mattomille poluille ei ihan en-

sen mielessäni kohti tunturin

toneja, jotka ovatkin todella

simmäiseksi kannata suunna-

huippua, kohti auringon nou-

suosittuja! Usein nämä kilpai-

ta. Merkityt reitit, kuten Porti-

sua. Tätä polkujuoksu on par-

lut myydään loppuun hyvinkin

mon Polut ovat loistava paik-

haimmillaan.

nopeasti, jopa tunnissa. Tästä

ka tutustua lajiin. Polkujuok-

Nähdään poluilla! 

Tavataan
kesällä 2017!
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Yleisurheilukauden
päätöstilaisuus 17.9.
Vehkalahden Veikkojen yleis-

Nuoret urheilijalupaukset

Tilaisuudessa palkittiin

urheilukauden päätöstilaisuus

saivat tällä aikaa nauttia ul-

myös seuraennätyksen teh-

järjestettiin syksyisenä lauan-

koilmasta ohjattujen pelien

neitä, SM-kisoissa kymme-

taina 17.9. Vimpasaaren Le-

ja leikkien muodossa.

nen joukossa olleita sekä Ti-

polassa. Paikalle oli saapu-

Infotilaisuuden jälkeen oli

nut runsaasti innokkaita nuo-

luvassa makkaraa sekä kak-

ria urheilijoita sekä heidän

kukahvit. Herkuttelun jälkeen

Lisäksi jaettiin kannustus-

huoltajiaan.

lastopajan kymmenen joukossa olevia urheilijoita.

aloitettiin menestyneiden ur-

palkintoja nuorille yleisur-

Tilaisuus käynnistyi huol-

heilijoiden palkitseminen sekä

heilijoille. Seuraennätyksen

tajille ja kannustusjoukoille

pienten urheilijoiden odotta-

tehneenä palkittiin Mia Kaa-

järjestetyllä infotilaisuudel-

ma yleisurheilumestaruuskil-

ro, joka teki viime keväänä Lo-

la, jossa kerrottiin Vehkalah-

pailujen palkintojenjako.

viisassa 600 g kiekolla tuloksen 32,66 m.

den Veikkojen yleisurheiluja-

Nuoret urheilijanalut odot-

oston toiminnasta sekä esitel-

tivat malttamattomina omaa

Parhaana nuorena yleis-

tiin jaostossa jo mukana ole-

vuoroaan nousta vastaanotta-

urheilijana palkittiin Benja-

via henkilöitä.

maan mitaliaan.

min Tasa. 

Pesiskoulun kuulumisia
R-Pyhtää – Pyhältö

1-0 (5-3, 2-2)

(Juha Mäkelä, Jore Lankila, Jose Lankila sekä

Pyhältö – R-Pyhtää

0-2 (5-6, 5-7)

Olli Kiuru) on nuoria lupauksia, jotka pelaa-

Miehikkälä – Pyhältö 0-1 (7-8, 4-4)
Pyhältö – Miehikkälä 2-0 (9-1, 6-3)

vat myös HP:n juniorijoukkueessa.
Useita HP:n juniorijoukkueen pelejä on pe-

Metsäkylä – Pyhältö

2-0 (8-2, 2-0)

lattu myös Pyhällön kentällä. Timo Mäkelän

Pyhältö – Metsäkylä

0-2 (1-12, 2-5)

valmistama uusi jyrä on helpottanut kentän

Talkootuomareina ovat toimineet Arto Tilli,
Matti Hulkkonen ja Timo Mäkelä, siitä heille kiitos!

kunnossapitoa.
Joukkueessa 2016 ovat pelanneet Juha Parkko, Petri Pasi, Tommi Takanen, Toni Peltonen,
Jani Lankila, Ville Sillanpää, Tommi Ala-Jääs-

KANNATA VEVEÄ OSTAMALLA RAKETIT S-MARKETIN MYYNTIPISTEESTÄ!

Pyhällön pesiskesä

ki, Janne Kinnunen, Jarno Tilli, Heikki Lappa-

Kyläsarjaa pelattiin vaihtelevalla menestyk-

lainen, Mikko Kemppi, Jari Metso, Juha Mä-

sellä 16 pelaajan voimin. Neljä pelaajista

kelä, Jore Lankila, Jose Lankila ja Olli Kiuru.

Vehkalahden Veikot ry
toimintasuunnitelma
vuodelle 2017
1. Tavoitteenamme on olla laadukasta toi-

suutta osallistua erilaisiin liikunta-/kunto-

mintaa järjestävä yhtenäinen urheiluseura

liikuntatapahtumiin (TYHY). Pyrimme myös

Vehkalahden Veikot.

huomioimaan Suomi 100v -Juhlavuoden.

2. Pidämme seuran talouden kunnossa ja

6. Pyrimme pitämään retkeilyreitistön Por-

tasapainossa. Hyödynnämme valtakunnalli-

timon Polut liikuttavassa kunnossa ja rei-

set ja alueelliset seuratyön kehittämishank-

tistöä edelleen kehittämään yhteistyössä

keet sekä järjestämme laadukkaita ja ta-

maanomistajien kanssa.

loudellisesti tuottavia kilpailutapahtumia.
3. Panostamme taloudellisesti kilpa- ja
huippu-urheiluun.
Asiantuntija- ja valmennuksellinen yhteistyö jatkuu Etelä- Kymenlaakson Urheiluakatemian kanssa. Pyrimme tukemaan ja
kehittämään valmentajien ja ohjaajien jatkokouluttautumista.

7. Seuratyö tarvitsee aktiivista talkooväkeä, jotta toiminta olisi näkyvää ja tuloksellista. Pyrimme saamaan mukaan seuratoimintaan uusia henkilöitä myönteisellä ja iloisella asenteella. Tutkimme myös
mahdollisuutta palkata henkilö seuratyötä kehittämään.
8. Seuraneuvoston kokouksissa keskustelemme ajankohtaisista asioista sekä saa-

4. Aktivoidaan lasten ja nuorten lähiliikun-

dun palautteen pohjalta laadimme tarvit-

taa yhteistyössä kaupungin liikunta- ja si-

taessa kehittämissuunnitelmia. Seuraneu-

vistyspalveluiden kanssa. Tuemme koulu-

vosto on seuran vuosikokousten lisäksi tär-

liikuntaa ja koululiikunnan kilpailutapah-

kein keskustelu- ja kehittämisfoorumi pää-

tumia toimitsija-apua tarjoamalla.

seuran ja kyläosastojen kesken.

5. Aktivoimme jäsenistöämme osallistu-

9. Seuran tiedottamisen ja markkinoinnin

maan erilaisiin kuntoliikuntatapahtumiin.

tulee olla avointa. Siinä näkyvät myös seu-

Toiminnassamme pyrimme huomioimaan

ramme visiot ja arvot.

myös erityistä tukea tarvitsevat liikkujat.
Erityisryhmien liikuttamisessa pyrimme tekemään yhteistyötä kaupungin liikuntapal-

Seuran osallistumista ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa pyritään lisäämään.

veluiden kanssa. Järjestämme ja tarjoam-

10. Pyritään, että seuralehti Veikkonen il-

me yhteistyökumppaneillemme mahdolli-

mestyy edelleenkin 2x vuodessa.
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Vierumäellä 19.11.2016
peasti yhden pysähdyksen

ANNIKA HAIKKA

taktiikalla.
Viitisenkymmentä VeVeläistä

Vierumäelle päästyäm-

lähti bussilla kello 8 aamul-

me vuorossa oli ensin urhei-

la hovikuljettaja Aaken kyy-

luhalli, jossa lapset jaettiin

dissä kohti Vierumäkeä. Osa

kahteen ryhmään, yli ja alle

porukasta on ollut aiemmis-

10-vuotiaisiin.

sa VeVen YU-leiripäivissä Pa-

Isompien ryhmä pääsi Eelik-

julahdessa, mutta nyt oli aika

sen ja Ismon johdolla juokse-

vaihtaa suuntaa, tällä kertaa

maan valokennoilla lentäviä

paikkana oli Vierumäki. Lap-

20-metrisiä, ennätykset tai-

sia oli eri ikäisiä ja kaikki oli-

si paukkua jokaisella. Harkat

vat innoissaan. Huoltajat kat-

jatkuivat juoksujen jälkeen

soivat lastensa perään ja niin
matka Vierumäelle taittui no-

tatamilla lihaskunnon merEnnen testijuoksuja tehtiin porukalla hyvä lämmittely.

keissä, venyttelyä tietenkään

Päivän ohjelmaan kuului myös lihaskuntoa ja venyttelyä.
unohtamatta.

on vanha liikuntasali, jossa

koja luotsasivat Erika, Ida,

oli mm. puolapuut ja renkaat

Neea ja Emilia, heillä ohjel-

vielä seinillä. Sali toimi vuo-

massa mm. korkeushyppyä

den 1952 Helsingin olympia-

ja aitajuoksua, eikä hauskoja

laisten voimistelusalina.

leikkejä tietenkään unohdet-

Ruoka oli maukasta ja sit-

tu, Kinuski taisi olla suosituin!

ten koitti pieni huilitauko, jon-

Lasten ollessa liikuntahal-

ka jälkeen mentiin uimaan.

lissa ohjaajien hellässä huo-

Kaikki polskivat innokkaasti

massa aikuiset hajaantuivat

ja huoltajatkin uskaltautui-

kuka minnekin, ulkoilemaan,

vat altaisiin.

ohjattuun jumppaan tai hal-

Uinnin jälkeen matka koh-

liin juoksemaan. Kuntosali-

ti kotia alkoi, bussiin asteli

kin oli tosi suosittu.

väsynyt mutta iloinen VeVe-

Kaksi tuntia urheiluhallissa oli nopeasti takana ja sitten menimme syömään.
Vierumäen kävijät yhteiskuvassa.

sa nimeltä Wanha Sali, joka

Pienempien ryhmän hark-

Ruoka syötiin ravintolas-

läisjoukko.
Kaikilla oli varmasti huippukiva päivä, toivottavasti päästään pian uudelleen. 

Laji-illat ja Silja Line Seurakisat
jatkoivat suosiotaan
NINA TASA

Kesä-, heinä- ja elokuussa

mien harjoitusiltojen ja mata-

Vuolle korkeushyppyä, Rei-

iltoihin ei tarvinnut ilmoittau-

lan kynnyksen Silja Line Seu-

jo Kauppila kolmiloikkaa ja

tua ennakkoon, eikä osallistu-

rakisojen merkeissä.

Juha Kaaro keihäänheittoa.

jilta edellytetty aiempaa koke-

2016 kokoonnuttiin edelliske-

Laji-iltojen vetäjinä oli koke-

Lisäksi opeteltiin yu-ohjaajien

musta harjoiteltavista lajeista.

sän tavoin Haminan urheilu-

neita valmentajia: Timo-Jussi

johdolla viestijuoksua ja vies-

Laji-iltojen tarkoituksena oli-

kentälle eri yleisurheilulajei-

Talsi opetti pikajuoksua, Sini

tivaihtoja. Laji-iltojen kohde-

kin houkutella yleisurheilun

hin keskittyneiden maksutto-

Huhtala pituushyppyä, Antti

ryhmä oli 7-15-vuotiaat. Laji-

pariin uusia harrastajia, mo-

Silja Line Seurakisat ovat oiva ponnahduslauta yu-kilpailu-

nipuolistaa osallistujien har-

toimintaan.

joittelua sekä tukea motorista
kehitystä, myös kunkin muita

aille ja kisoissa tehtiinkin eri

toihin ja seurakisoihin osal-

omia lajeja. Parhaimpina iltoi-

lajeissa yhteensä 439 tulosta

listuneille lapsille ja nuoril-

na osallistujia oli yli yhteen-

eri ikäisten lasten ja nuorten

le, huoltajille, valmentajille,

sä 40 eri ikäryhmissä. Laji-il-

voimin! Kaikki tulokset ovat lu-

ohjaajille sekä tietysti talkoo-

lat toteutettiin Vehkalahden

ettavissa verkossa osoittees-

väelle! Yhdessä onnistuimme

Veikkojen yu-jaoston ja Hami-

sa www.vehkalahdenveikot.

luomaan mukavia hetkiä ur-

nan kaupungin liikuntapalve-

úWXORNVHWDODVLYXOOD

heilun parissa. Eiköhän jatke-

lujen yhteistyöllä.

Suuri kiitos kaikille laji-il-

ta taas ensi kesänä! 

Silja Line Seurakisoja järjestettiin Haminassa neljänä kesätorstaina Vehkalahden Veikkojen, Haminan Pontevan ja
kaupungin liikuntapalvelujen
yhteistyöllä. Kisojen urheilulajeina olivat: pikajuoksu, aitajuoksu, pitkän matkan juoksu, pallonheitto, keihäänheitto, kuulantyöntö, pituushyppy, korkeushyppy ja kolmiPaljonkos se Korjuksen Tapsa täällä heittikään… (Kuvat: Janne Lanki)

loikka. Sarjoja oli 5-15-vuoti-

Suomen Urheiluliiton kehittämän konseptin mukaan Silja Line Seurakisat ovat maksuttomia, kaikille avoimia matalan kynnyksen kisoja, joiden myötä voi seurata omaa kehitystä eri lajeissa pitkin kesää. Silja Line Seurakisat on yleisurheiluseurojen paikallistason kilpailumuoto. Se on kisa, jossa kilpailemista voi harjoitella ja kokeilla turvallisesti. Monelle seurakisa on ensimmäinen kisakokemus.
Silja Line Seurakisojen periaatteita: lapsia rohkaistaan monipuoliseen harrastamiseen ja tasapuolisesti kaikkiin yleisurheilulajeihin,
perhekeskeisyyttä korostetaan ottamalla vanhemmat mukaan aktiivisiksi toimijoiksi, palkitaan ahkeruudesta, hyvästä kehityksestä, toisten huomioimisesta ja kovasta yrityksestä.
/LV¦WLHWRMDZZZ\OHLVXUKHLOXú
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Tarinani ohjaajana
ELSA MARJAMÄKI

Wanhan Holviston Joulu
Hamina Bastionissa
la–su 10.–11.12.2016 klo 10–16
Perinteinen myyntitoritapahtuma kutsuu Hamina Bastionin Jouluiseen
tunnelmaan! Myynnissä erilaisia jouluherkkuja ja käsityötuotteita.
Tapahtumassa mukana yli 100 myyjää ja luvassa myös jouluista ohjelmaa.

www.haminabastioni.ﬁ

Wanhan Haminan
joulukalenteriikkunat
1.-24.12.2016

sin, joten ei tarvinnut pelätä

hossa ohjaajana. Jouduin kui-

että en osaa tai pärjää.

tenkin vähentämään kerhojen

Aloitin lasten kerhojen oh-

Kuperkeikkakerhossa olin

määrää, kun opiskelut alkoi-

jaamisen noin 12-vuotiaana.

monta vuotta, sekä isojen että

vat viemään enemmän aikaa.

Muistan kuinka paljon jänni-

pienten ryhmissä. Yhden tal-

Tällä hetkellä ohjaan ainoas-

tin ensimmäistä ohjausker-

vikauden ohjasin yleisurheilu-

taan kerran viikossa Eka-Toka-

taani. Aluksi kaikki tuntui uu-

koulua. Jatkoin yleisurheilu-

kerhoa. Ohjaajana oleminen

delta ja jännittävältä, mutta

koulun ohjaamista myös kesäl-

on tehnyt minusta rohkeam-

pikkuhiljaa homma alkoi su-

lä. Kolmas kerho, jota olen oh-

man. Olen saanut paljon uusia

jumaan aina vain paremmin

jannut on Eka-Toka, jossa olen

kokemuksia sekä uusia tutta-

ja paremmin.

edelleen ohjaajana. Jokainen

vuuksia. Olen sitä mieltä, että

Ensimmäinen kerho, jossa

kerho on ollut erilainen. Pien-

ohjaajaksi ryhtyminen on ol-

olin ohjaajana, oli kuperkeik-

ten 3-4-vuotiaiden kanssa on

lut erittäin hyvä päätös. Ajat-

kakerho. Muistan, että kerhos-

aivan erilaista kuin jo koulun

telen myös, että siitä on mi-

sa oli mukavat aikuisohjaajat,

aloittaneiden lasten kanssa.

nulle hyötyä tulevaisuudessa.

jotka auttoivat ja neuvoivat.

Yleisurheilu vaatii oman osaa-

Noin vuosi sitten minua pyy-

Toimin aluksi apuohjaajana.

misensa. Minua yleisurheilu-

dettiin kuntoliikuntajaostoon.

Olin auttamassa välineiden

koulun ohjaamisessa helpot-

Sen kautta olen nähnyt erilai-

hakemisessa ja leikin lasten

ti suuresti oma yleisurheiluta-

sen puolen urheiluseuran toi-

kanssa, en vielä ottanut sen

ustani. Muiden kerhojen suun-

minnasta. En enää pidä seuran

suurempaa vastuuta. Kun ikää

nitteluun olen saanut ideoita

toimintaa niin itsestäänselvyy-

ja kokemusta tuli lisää, myös

toisilta ohjaajilta sekä muuta-

tenä ja olen oppinut arvosta-

vastuu kasvoi. Sain aina vuo-

masta ohjaajakoulutuksesta,

maan paremmin seuramme

rollani suunnitella kerhon ja

joissa olen käynyt.

jäsenten tekemää työtä. Kaik-

ohjata leikit lapsille. Tuolloin-

Parhaimmillaan olen ollut

kin sain apua aina kun tarvit-

samanaikaisesti kolmessa ker-

kia tarvitaan, jotta seura pystyy toimimaan hyvin. 

Tunnelmalliset jouluikkunat
avautuvat kaupunkilaisten iloksi
joka ilta klo 18 eri osoitteissa.
Järj. Haminan Linnoituksen wanhat talot ry

Joulunäyttely
Kauppiaantalomuseossa
30.11.2016-1.1.2017
Muravjevin kauppakartanossa vietetään
pulajoulua ensimmäisen maailmansodan kurittaessa Eurooppaa vuonna
1916. Pieni Suomi alkaa tuntea äiti-Venäjän syleilyn yhä tukahduttavammaksi.
Mihin kaikki mahtaakaan johtaa?
Avoinna ke-su klo 12-16,
suljettu 24.-25.12.2016

Haminan Suomi 100
-juhlavuoden vastaanotto
Tervasaaressa
la 31.12.2016 klo 18-21

Yleisurheilukoululaisilla riittää vipinää ja energiaa.

6–7-vuotiaiden yleisurheilukoulu
joka oli uusi paikka monelle.

ja tykätty leikki yleisurheilu-

Välinepuutteitakin oli. On-

koulussa. Lapsista on nähnyt,

6–7-vuotiaiden yleisurheilu-

neksi pääsimme marraskuun

että heillä on ollut hauskoja ja

koulu on täynnä touhua ja

alussa takaisin Ruissalon lii-

mukavia kerhokertoja. Paljon

toimintaa. Reippaat yleisur-

kuntahallille. Olemme kokeil-

on kuultu naurun ja ilon kiljah-

heilukoululaiset ovat innok-

leet mm. pituushyppyä, juok-

duksia. 6–7-vuotiaat ovat ak-

kaasti kokeilleet uusia lajeja.

sua eri tavoin, erilaisia heitto-

tiivisesti liikkuneet kerhossa.

Yleisurheilukoulu alkoi lo-

ja ja monenlaisia leikkejä. Ki-

Toivottavasti liikkuminen

kakuussa Husulan koululla,

nuski on ollut todella suosittu

NEEA KORMU & EMILIA LAITINEN

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilumestaruuskisat, tulokset
Tytöt 5, 40 m: 1) Neela Nousiainen 8,8, 2) Ronja Kaitainen 11,2, 3)
Aada Seppälä 11,5, 4) Siru Kouki
12,5, 5) Nuppu Nousiainen 13,5, 6)
Lise Hellberg 14,0.
Tytöt 6, 40 m: 1) Maija Parkkari 9,0, 2) Emilia Muukka 9,2, 3) San-

Erilaista ohjelmaa mm. tinanvalantaa, makkaranpaistoa,
tulishow, teatteria ja musiikkia.
Lisäksi alueella tarjolla pikkupurtavaa ja kuumia juomia.

ni Kelkka 9,7.
Tytöt 7, 40 m: 1) Karoliina Vapa-

www.hamina.ﬁ

7,6, 2) Eeli Kallio 8,3, 3) Miika Lanki
8,8, 4) Niilo Urpalainen 9,1, 5) Ant-

Jenna Kaaria 1,48.8, 4) Venla Liik-

to Luoma 9,3, 6) Luukas Vainio 9,8.

kanen 2,32.5.
Tytöt 6, 400 m: 1) Katariina Tasa
1,39.9, 2) Minea Kontinen 2,05.3.
Tytöt 7, 400 m: 1) Celina Hellberg
1,41.7, 2) Tiitu Takanen 2,09.2, 3) Maija Miettinen 2,16.0.
Tytöt 11, 1000 m: 1) Roosa Heikkinen 4,02.4

Pojat 7, 40 m: 1) Rasmus Kaitainen 7,4, 2) Viljami Hyvönen 7,5, 3)
Aatu Tulkki 7,8, 4) Otto Husu 8,1, 5)
Patrik Somervuori 8,4, 6) Vilho Immonen 9,0.
Pojat 8, 40 m: 1) Reima Pakkanen
7,5, 2) Sisu Tyni 7,9, 3) Elmeri Muukka 8,2, 4) Väinö Jokela 8,3, 5) An-

Tytöt 12, 1000 m: 1) Aino Hämä-

Maija Elo 8,3, 4) Vanessa Helin 10,0.

läinen 3,52.4, 2) Kiia Jokela 4,05.3.

Pojat 9, 40 m: 1) Lauri Sakki 7,0, 2)

Tytöt 8, 40 m: 1) Maria Tasa 7,4,

Tytöt 13, 1000 m: 1) Ida Heikki-

Ville Joukainen 7,5, 3) Anton Tulkki

2) Pinja Pasi 7,9, 3) Senni Teikari 8,1,
Tytöt 9, 40 m: 1) Nelli Kokkonen
6,9, 2) Satu Kuokka 7,0, 3) Neea
Lanki 7,3.

Muita joulun ajan tapahtumia tapahtumakalenterissamme

Tytöt 5, 400 m: 1) Jade Hellberg
1,45.3, 2) Ada Puhakka 1,47.3, 3)

lahti 7,8, 2) Minea Urpalainen 8,2, 3)

4) Tuuli Kriktilä 8,4.

Järj. Haminan kaupunki ja Tervasaaren
yrittäjät sekä muut yhteistyökumppanit

jatkuu edelleen. 

nen 3,55.0
Naiset 800 m: 1) Anniina Heikkinen 3,19.4.
Pojat 5, 40 m: 1) Eevert Immonen
10,0, 2) Vilho Urpalainen 10,0, 3)

Tytöt 12, 60 m: 1) Nea Nakari 9,2.

Matias Miettinen 11,6, 4) Oiva Kal-

Tytöt 13, 60 m: 1) Milla Kokkonen

lio 11,9, 5) Onni Raasu 12,8, 6) Hugo

8,8, 2) Sini Kuokka 9,0.
Naiset 100 m: 1) Sini Huhtala 15,1.

Immonen 14,7, 7) Emil Puhakka 15,7.
Pojat 6, 40 m: 1) Niko Hallikainen

ton Vainio 8,7, 6) Niilo Kelkka 12,0.

7,7, 4) Eemeli Tuutti 8,0.
Pojat 10, 60 m: 1) Eemeli Hyvönen 10,7.
Pojat 12, 60 m: 1) Juho Suni 8,9.
Pojat 13, 60 m: 1) Benjamin Tasa
8,6, 2) Elmeri Klemola 10,2.
Pojat 14, 100 m: 1) Atso Hanska 14,3.
Pojat 6, 400 m: 1) Vili Kouki 1,54.8.
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Unkari JWOC2018-leiri
sia takiaisia, jotka tarttuivat

VALTTERI HEIKKINEN

vaatteisiin. Toiset vain jäivät
Lähdin Unkariin viiden muun

kiinni, eikä tuottanut harmia

suunnistuskaverin ja kuvaa-

juurikaan ja toiset taas olivat

jan kanssa leireilemään ja tu-

harvinaisen teräviä ja katkesi-

tustumaan paikallisiin maas-

vat sormien sisään niitä vaat-

toihin arvokisoja varten rei-

teista pois nyppiessä. Kaikis-

lun viikon ajaksi. Unkarissa

sa treeneissä oli mukana pai-

järjestetään nuorten MM-ki-

kallisiakin.

sat vuonna 2018 ja siellä oli-

Pelasimme korttia väliajoil-

si tarkoitus olla kisakonees-

la oikein urakalla, joka päi-

sa mukana.

vä useampi tunti. RuokapuoKarttapala ensimmäisen kilpailupäivän loppupätkästä.

Budapestiin oli lento Hel-

li hoidettiin siten, että jokai-

singistä, josta oli ajoa maja-

nen sai olla ”masterchef” vuo-

paikkaan reilu puolitoista tun-

rossa. Lähes jokaisena päivä-

naamaan ja oltiin tyytyväisiä.

vihreää tuntui olevan enem-

tia. Seuraavana aamuna aloi-

nä kävimme syömässä ravin-

Osallistuimme kilpailuun

män maastossa kuin karttaan

tettiin treeni, jossa luvassa oli

tolassa ja ruokaa tuli tilattua

kahtena viimeisenä päivänä.

melko tasaista hiekkapohjan

välillä sattuman varassa ja

Kilpailu oli kaksipäiväinen,

Samaan aikaan kilpailukes-

omaavaa alustaa. Ja piene-

toivoen jotain hyvää, kiele-

jossa matkoina oli lyhennet-

kuksessa sattui olemaan pai-

nä yllätyksenä pusikot olivat

nä kun oli unkari tai saksa. Ja

ty pitkä matka ja pitkä matka.

kalliset juhlat, lihaa (kokonai-

pelkkää piikkipusikkoa, joita

yleensä se oli syötävää, mutta

Ensimmäisenä päivänä satoi

sia possuja vartaassa), juomi-

oli sitten todella paljon. Hei-

siinä ei hirveästi kyselty mitä

runsaasti ja oli kylmä. Kilpai-

sia, meteliä ja perinnevaate-

se oli vaan pisteltiin ruokaa

lu oli mielenkiintoinen sillä

tusta. Eipä ole tällaisia ennen

nien joukossa oli kahdenlai-

Kuva leirin viimeiseltä rastilta. (Kuvat: Touho Häkkinen)

merkittynä.

nähty, saati sitten vielä kilpailukeskuksessa.
Toisena päivänä suunnistettiin samassa maastossa, mutta haastavuutta se ei vähentänyt. Maasto oli kaikin puolin vaihtelevaa nopeasta kangasmetsästä hitaisiin pusikoihin. Kartassa tumman vihreät
eli hitaat alueet olivat yhtä labyrinttia. Suuria korkeuskäyriä ei ollut kyseisillä alueilla,
jossa harjoittelimme. Alueilla ei ollut kallioita, kiviä, ainoastaan hiekkaa, heinää ja
multaa.
Paluupäivänä oli matkaamista Budapestin ja Helsingin välillä Arlandaan koneen
vaihtoon. Siellä odotti hernerokkasumu ja valkea maa. Osa
porukasta halusi äkkiä takaisin etelään lumen takia, itse
halusin vain lisää lunta kotipuoleen. Kotiin päästyä ensimmäisenä siskot olivat kärkkymässä tuliaisia. Mutta sehän
on ihan ymmärrettävää.
Nyt harjoitukset jatkuvat koKuvassa vasemmalta: Aleksi, Lassi, Niku, Otto ja minä Valtteri.

Pojat 7, 400 m: 1) Jaakko Kauppinen 1,41.4.
Pojat 8, 1000 m: 1) Niklas Hirvilahti 4,28.1.
Pojat 9, 1000 m: 1) Veikka Porkka 4,00.3, 2) Eetu Takanen 4,44.7.
Pojat 10, 1000 m: 1) Joona Hirvilahti 3,54.4.
Pojat 11, 1000 m: 1) Joakim Anttila 3,40.3.
Pojat 12, 1000 m: 1) Petrus Tasa
3,34.4.
Tytöt 5, pallo: 1) Ada Puhakka
8,48, 2) Neela Nousiainen 7,69, 3)
Jenna Kaaria 5,78, 4) Jade Hellberg
5,28, 5) Lise Hellberg 4,55, 6) Peppi Somervuori 4,40, 7) Venla Liikkanen 4,38, 8) Aada Seppälä 4,28, 9)
Ronja Kaitainen 3,58, 10) Siru Kouki 3,37, 11) Lyydia Kivelä 3,25, 12)
Nuppu Nousiainen 2,6, 13) Amalia
Kivelä 0,78.
Tytöt 6, pallo: 1) Katariina Tasa

13,77, 2) Emilia Muukka 10,93, 3) Minea Kontinen 9,47, 4) Maija Parkkari 9,21, 5) Sanni Kelkka 7,00.

tipuolessa kohti JWOC2018! 

Tytöt 13, kuula: 1) Milla Kokkonen 7,47.
Naiset kuula: 1) Sini Huhtala 7,99.

Tytöt 7, pallo: 1) Minea Urpalai-

Pojat 5, pallo: 1) Vilho Urpalai-

nen 10,78, 2) Karoliina Vapalahti

nen 11,93, 2) Eevert Immonen 7,65,

9,02, 3) Celina Hellberg 8,65, 4) Tii-

3) Onni Raasu 5,56, 4) Oiva Kallio

tu Takanen 6,53, 5) Maija Elo 5,31,

4,95, 5) Matias Miettinen 4,26, 6)

6) Venla Ihalainen 5,21.

Hugo Immonen 2,16, 7) Emil Pu-

Tytöt 8, keihäs: 1) Senni Teikari 7,52, 2) Pinja Pasi 7,19, 3) Maria
Tasa 6,02.
Tytöt 9, keihäs: 1) Neea Lanki
11,53, 2) Satu Kuokka 6,22.
Tytöt 13, keihäs: 1) Sini Kuokka 20,60.
Tytöt 9, kuula: 1) Nelli Kokkonen 4,99.
Tytöt 10, kuula: 1) Liinu Urpalainen 5,82, 2) Jessica Helin 2,76.
Tytöt 11, kuula: 1) Annika Haikka 5,93.
Tytöt 12, kuula: 1) Nea Nakari 6,74.

hakka 1,78.
Pojat 6, pallo: 1) Niko Hallikainen
28,43, 2) Vili Kouki 13,37, 3) Miika
Lanki 11,23, 4) Luukas Vainio 9,98,
5) Eeli Kallio 9,77.
Pojat 7, pallo: 1) Aatu Tulkki 28,27,
2) Otto Husu 20,98, 3) Viljami Hyvönen 19,75, 4) Rasmus Kaitainen
16,89, 5) Patrik Somervuori 16,20,
6) Vilho Immonen 15,00, 7) Sebastian Hellberg 12,75.
Pojat 8, keihäs: 1) Niklaas Hir-

li Tuutti 8,79.
Pojat 10, keihäs: 1) Joona Hirvilahti 20,46.
Pojat 11, keihäs: 1) Onni Kivelä 18,36.
Pojat 12, keihäs: 1) Petrus Tasa
32,08, 2) Juho Suni 12,94.

P13: 1) Benjamin Tasa 135, 2) Elmeri Klemola 110.
T9 -RVHúLQD9DSDODKWL
T12: 1) Nea Nakari 130.
T13: 1) Sini Kuokka 130.
T15: 1) Maria Urpalainen 125.

kanen 2,66.
P10: 1) Joona Hirvilahti 3,37, 2)
Eemeli Hyvönen 3,27.
P11: 1) Joakim Anttila 3,62, 2)
Eetu Husu 3,19.
P12: 1) Petrus Tasa 3,69.

Pituus: P5: 1) Eevert Immonen

T5: 1) Ada Puhakka 2,15, 2) Jade

Pojat 13, keihäs: 1) Benjamin

1,51, 2) Oiva Kallio 1,31, 3) Mati-

Hellberg 2,11, 3) Jenna Kaaria 1,90,

Tasa 42,89, 2) Elmeri Klemola 24,87.

as Miettinen 1,31, 4) Emil Puhakka

4) Ronja Kaitainen 1,53, 5) Aada

0,78, 5) Hugo Immonen 0,77.

Seppälä 1,40, 6) Lise Hellerg 0,75

Pojat 8, kuula: 1) Niilo Kelkka
4,91, 2) Elmeri Muukka 4,50.
Pojat 9, kuula : 1) Anton Tulkki
5,45, 2) Eetu Takanen 3,45.
Pojat 10, kuula: 1) Eemeli Hyvönen 5,51.
Pojat 11, kuula: 1) Eetu Husu 6,56,
2) Joakim Anttila 6,24.
Pojat 14, kuula: 1) Atso Hanska 6,55.
Korkeus

P6: 1) Niko Hallikainen 2,62, 2)
Miika Lanki 2,37, 3) Eeli Kallio 2,25,
4) Antto Luoma 1,85.

T6: 1) Maija Parkkari 2,32, 2) Emilia Muukka 2,29.
T7: 1) Karoliina Vapalahti 2,69,

P7: 1) Otto Husu 2,90, 2) Rasmus

2) Minea Urpalainen 2,47, 3) Celi-

Kaitainen 2,76, 3) Patrik Somervuo-

na Hellberg 2,34, 4) Maija Elo 2,13,

ri 2,46, 4) Joona Kaaria 2,26, 5) Vil-

5) Tiitu Takanen 1,80, 6) Maija Miet-

jami Hyvönen 2,25, 6) Vilho Immo-

tinen 1,78.

nen 1,94, 7) Sebastian Hellberg 1,73.
P8: 1) Sisu Tyni 2,86, 2) Niklas
Hirvilahti 2,85.

T8: 1) Senni Teikari 2,42.
T9: 1) Satu Kuokka 3,22, 2) Nelli
Kokkonen 3,16, 3) Neea Lanki 3,15.

vilahti 13,16, 2) Väinö Jokela 6,84.

P8: 1) Elmeri Muukka 90.

P9: 1) Lauri Sakki 3,19, 2) Julius

Pojat 9, keihäs: 1) Veikka Porkka

P9: 1) Veikka Porkka 110.

Anttila 3,10, 3) Eemeli Tuutti 2,90,

T12: 1) Suvi Satama 3,67.

P11: 1) Johannes Kauppinen 105.

4) Ville Joukainen 2,83, 5) Eetu Ta-

T13: 1) Milla Kokkonen 4,11.

16,37, 2) Lauri Sakki 13,04, 3) Eeme-

T10: 1) Pihla Kriktilä 2,80.
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Kalliomurskeet
pihalle ja
omakotitalon pohjalle!

SM-kilpailujen sa
ANNIINA HEIKKINEN

otti H10RR-sarjassa suunnis-

kanen oli 10-sakissa.

tava juoksukone Joona Hirvi-

SM-sprintit ja -viestit suun-

Kesän kynnyksellä käytiin SM-

lahti. H9RR-sarjassa veljen-

nistettiin kaukana täältä, Vaa-

keskimatka Anttolan jylhis-

sä Niklas Hirvilahti oli 9. Tyt-

sassa ja Kurikassa. Ensin lau-

sä maisemissa. Sieltä VeVen

töjen puolella D11TR-sarjas-

antaina aamulla Vaasan kes-

edustajat saivat tulla kotiin

sa Roosa Heikkinen oli 10. ja

kustan maisemissa sprintat-

pitkän päivän päätteeksi il-

siskonsa Ida oli D13-sarjassa

tiin karsinnoissa ja iltapäi-

man palkintoja. Päivä oli hiu-

8. Myös D16-sarjan Raita Pak-

Y¦PHQLúQDDOLHQPHUNHLVV¦

kan pettymys.
Kesäkuun alussa Liperissä

Pyydä mursketarjous: puh. (05) 2259 100 tai
WRLPLVWR#YHOMHNVHWWXUSHLQHQÀ

Märten polki SM-keskimatkan
kilpailussa itsensä plaketille.
Seuraavana päivänä SM-pyöräviestissä Paissin veljekset;
Märten ja Markus toivat VeVelle pronssimitalin SM-pyöräviestissä, jossa kumpikin
polki kolme osuutta.
SM-pitkänmatkan kisa käytiin Kirkkonummella. Parhaiten kilpailuissa menestyi Valt-

0
M
F
NNF
W
BI
W
B
KBM
ÊI
F
M
M
ÊTJ

1
BJL
BM
M
JTW
P
JNBB
P
NBTU
BZ
I
U
JÚ
TU
ÊTJ


teri Heikkinen ollen neljäs.
Mitali taisi hukkua viimeisille rasteille, joita piti lopussa hiukan hakea. Aikuisissa
Sari Nurmela, Tuomas Mattila, Tero Föhr ja Petteri MuukkonenVHOYL\W\LY¦WP\¸V$únaaleihin.
Elokuun lopussa käytiin Ka-

jaanissa KLL-SM-kilpailut, jossa VeVen nuoret loistivat ja
tuliaisina oli mitali ja monta
plakettisijaa. Pronssimitalin

Roosa Ruoti loppuviitoituksella. (Kuva: Niko Laitinen)

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.
ǁǁǁ͘ůĂŚŝƚĂƉŝŽůĂ͘Į

Kotka
Kirkkokatu 4

Kotka
Karhulantie 30

Hamina
Puistokatu 8

Virolahti
Louhelantie 2

Lari Takasen juoksuvoimaa keväällä, harmi, että hän loukkaantui kesällä. (Kuva: Niko Laitinen)

SUUNNISTA SEVENONIN JOULUMAAILMAAN
– kaiverretut kristallilasit
– upeat lyhdyt – lasivadit
Myymälämme avoinna Ma-Pe 10–18, La 10–15
Kauppakeskus Itäväylä – Helsingintie 1 A Hamina
SHZPZ[\KPV'ZL]LUVUÄ^^^ZL]LUVUÄ
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toa
Kävipä karsinnassa pieni sähellyskin, kun Valtteri erehtyi
veteraanien lähtöön, kunnes
viimemetreillä tajusi, että on
väärässä lähdössä. Järjestäjätkin taisivat nukkua sinä aikana. Ripeäkinttuisena hän
etsi oman lähtöpaikan, ehti
O¦KW¸¸QVXRULXWXLúQDDOLLQMD
pääsi plaketille. Poikien menestystä täydensi Matti Suutarin 12. ja Janne Niskasen 14.
sija. D16-sarjan Raita Pakkanen suunnisti loistavalla juoksuvauhdilla palkinnoille ollen 7. Pääsarjoissa Sari, Elina
Kilpeläinen ja Petteri suoriutuvat tiukassa sekuntikilpaiOXVVDORLVWDYDVWL$úQDDOLLQ
SM-viesteissä tuulimyllypuistossa Kurikassa oli jännitystä ilmassa, kun viestinviejät pääsivät vuorollaan tuulimyllyjen väleihin suunnistamaan. Maasto koettiin vaikeaksi. 16-sarjojen tyttötrio;

SM-viestien menestyneet joukkueet ryhmäkuvassa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Raita Pakkanen, Jutta Ojala ja Miina Ruoti ja poikatrio;

H18-sarjan pojat Matti Suuta-

tusta! Miehet olivat hyvin kär-

Saku Hakulinen, Aaro Taka-

ri, Janne Niskanen ja Valtteri

jen mukana lähes koko ensim-

nen ja Henri Kukkonen näyt-

Heikkinen suunnistivat sarjas-

mäisen osuuden, mutta sitten

tivät osaavan suunnistaa ja

saan myös plaketeille sijalle 5.

tuli Petterille pummi, joka tie-

ottivat plaketin. Myös tyttö-

Eikä kaukana ollut H18-sarjan

si, ettei mitaleille ollut enää

jen II:n aloittaja, polvileikka-

VeVe II poikien Samu Takasen,

asiaa. Lopputuloksissa mies-

uksesta toipunut Neea Kormu,

Juho Pousin ja Antti Ahtiaisen

ten joukkue Petteri Muukko-

onnistui vallan mainiosti tul-

plaketti, sijalla 12. Antti lupa-

nen, Samu Heiska, Tero Föhr

len ennen ykköstä vaihtoon.

si ensi vuonna parantaa sijoi-

ja Tuomas Mattila oli lopulta

SM-erikoispitkänmatkan kilpailun plaketistit kisapaikalla yhteiskuvassa Sari, Valtteri ja Elina. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Lappee-Jukolan parkkipeltoa, jossa toiset odottivat jopa viisi tuntia poispääsyä.
(Kuva: Anniina Heikkinen)

14. Kauan odotetussa palkin-

urheilukeskuksesta käsin.

hopeaa, yössä kultaa, pitkältä

tojenjaossa oli hieno tunnel-

Ilta oli pitkä, kun osa joutui

sekä erikoispitkältä matkalta

ma, kun VeVen edustajat oli-

odottelemaan lähes puolille

pronssia. Petteri Muukkonen

vat runsain joukoin näkyvillä.

öihin asti omaa lähtövuoro-

saalisti yössä pronssia. Teuvo

SM-yö käytiin syyskuun pi-

aan. D16-sarjan Raita näytti,

Töyryläkin onnistui erikoispit-

meänä iltana Vaajakosken

että lippu löytyy yölläkin ol-

källä matkalla ja sai prons-

len hienosti 5. H18-sarjan po-

sia. Pyöräsuunnistuspuolel-

jat Valtteri, Samu ja Matti sit-

la Pekka Fincke nappasi pit-

ten räväyttivät. Valtteri otti

kältä matkalta kultaa ja Kei-

pronssia, Samu oli 8. ja Mat-

jo Kattelus hopeaa sekä sprin-

ti 10. Loistavasti oli VeVe esil-

tistä pronssia.

lä myös Vaajakosken yössä.

SM-sprintin jälkipuinnit menossa, Jukka Hakulinen, Jarkko Heikkinen, Sari Nurmela ja Elina Kilpeläinen. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Yhteenvetona tästä kau-

Lokakuun puolessa välis-

desta; Valtteri sai pronssia ja

sä autojen keulat olivat kohti

muutkin 18-sarjan pojat sai-

Tamperetta. Siellä käytiin eri-

vat hienoja onnistumisia ja

koispitkänmatkan SM-kilpailut

vastaavasti tyttöjen puolella

yhteislähdöillä. Keli oli tääl-

Raita on osoittanut upeita suo-

lä päässä kautta jo karu, kyl-

rituksia. Naisissa Sari ja Elina

mä tuuli puhalsi ja vettäkin

kehittyivät kauden aikana. Ve-

vihmoi. H18-sarjassa Valtteri

teraanisarjalaiset ovat kasan-

kiirehti palkinnoille ollen 8.

neet monta mitalia VeVen rep-

Samoissa kisoissa VeVen nai-

puun. Pyöräsuunnistuspuolel-

setkin loistivat, kun D21-sar-

la harrastajamäärä on suun-

jassa Sari Nurmela suunnisti

nistuspuolta paljon pienempi,

upeasti 8:nneksi ja Elina Kilpe-

mutta siellä Paissin veljekset

läinen oli 10. Olipa upea kisa!

onnistuivat hyvin, pronssilla.

Veteraanisarjoissa Janne

Toivottavasti ensi vuonna näh-

Weckman kunnostautui SM-

dään useampia nousuja nuor-

kilpailuissa, keskimatkalta tuli

ten puolella, myös tytöissä! 
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Kiitos
kuluneesta vuodesta!
HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY

Yhteistyö jatkuu…

HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY

O
O
O
O
O
Takojantie 9 A * 48220 Kotka * P. (05) 226 7900
Sibeliuskatu 34 * 49400 Hamina * P. (05) 210 5300

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

0400 551 333
ZZZYXRULQHQR\¿

Salmintie 153, 49490 Neuvoton
Puh. (05) 3450 966
maanrakennus.weckman.com
ZZZZHFNPDQ¿

RAKENNUSLIIKE
KALEVI SUNTIO OY
Mäkelänkankaantie 1, 49490 Neuvoton

JOULUVEIKKONEN 2016

13

Kokemuksia Ruotsin
O-ringeniltä Sälenistä
ANNIINA HEIKKINEN

Päätimme lähteä Ruotsin Rastiviikolle O-ringenille jälleen
tänä kesänä. Paikkahan oli
upea tunturimaasto, Sälen.
Matka sinne tuntui pitkältä,
mutta se meni kuitenkin rat-

Kuvassa rastilla monta leimasinta ja yksi rastilippu. Roosa ylei-

toisasti helteestä huolimatta.

sörastilla O-ringenilla. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Olimme kahden auton voimin
liikkeellä, Jarkon vanhemmat

jat yhdessä jo treenasivat rul-

sa oli välillä kolmas, mutta sit-

ja Valtterin kaveri Vesa Lahti-

lilla välipäivän ratoksi.

ten lopussa pieni haku tiput-

nen Hiidenkiertäjistä oli myös

Vaasahiihdon lähtöpaikkaan tutustumassa Anniina ja Ida. (Kuva: Roosa Heikkinen)

mukanamme.
Yövyimme mökissä ja mat-

jonoja ei ollut, kun Suomessa

mitä ja miten mikin on kuvat-

kustimme järjestäjien bus-

joka kilpailupaikalla naisille

tu kartalla.

seilla aina kisapaikoille, kun

on pitkät jonot.

Yhtenä päivänä kuljimme

ti sitten muutaman sijan. 13-v

hiihtohisseillä lähtöpaikoil-

Ida harjoitteli oikein kunnol-

Valtteri oli läpäissyt Ruot-

le. Se olikin hieno kokemus,

la tunturimaastossa, vai oliko

sin eliittirajan ja pääsi siten ko-

mutta hississä tuppasi tulla

kartta sitten huonosti tehty?

Ensimmäinen kilpailu koitti

vimpaan sarjaan, mutta har-

kylmä, kun sää oli sateinen

Viimeisenä päivänä oli to-

omilla ajoneuvoilla ei sinne

Ennen ensimmäistä kilpai-

ja sehän oli haasteellista suun-

mikseen hän tuli ensimmäisen

ja kylmä. Ja niinhän siinä sit-

della mahtavaa lähteä takaa-

ollut asiaa. Kaikki järjestelyt

lua kävimme harjoitusmaas-

nistusta alueella, jossa näky-

kilpailupäivän jälkeen sairaak-

ten kävi, että meillä oli aamu-

ajolähdössä ja jännitys oli kuin

toimivat erinomaisesti, vaik-

tossa, jotta saimme meidän

vyyttä riitti. Tämä ensimmäi-

si ja näin tuli parin päivän hui-

lähdöt juuri tuona päivänä ja

viestikilpailuissa. Sinä päivä-

ka väkeä oli n. 25 000. Erikoi-

lapsillemme vähän kuvaa,

nen kilpailu meni ehkä kuiten-

li ja kokonaiskilpailu oli men-

tietenkin sumu oli laskeutunut

nä suunnistettiin alarintees-

sesti mieleen jäi se, että wc-

mitä tunturisuunnistus on, eli

kin vielä totutteluun.

nyttä. Loppuviikosta sitten po-

alueelle, ettei näkyvyyttä ol-

sä ihan metsässä. Maasto oli

lut. Rasteja tuli siten haettua

uuvuttavan märkää ja jalat

ihan olan takaa. Iltapäiväl-

upposivat koko ajan juostes-

lä sää oli tosi kirkas ja lähes

sa samalla kun lakkoja oli to-

aurinkoinen. Kaikilla ei ollut

della paljon koko ajan silmi-

ihan tasapuoliset olosuhteet.

en edessä ja niitä jäi jalkojen

Toisena päivänä kaikkien

alle. Olisi tehnyt mieli kerä-

lähdöt olivat hauskasti pääl-

tä ja maistella, mutta ei kes-

lekkäin sivusta katsottuna,

ken kisan.

kun ne sijaitsivat hiihtohissin

Yhteiskisassa Roosa pääsi

alla eri korkeuksilla. Lähtö-

hyvissä asemissa viimeisenä

merkistä ainakin minun rata

päivänä baanalle. Oli saanut

lähti vielä suoraan ylämä-

edellä lähteneen kiinnikin,

keen, eikä huippua näkynyt,

mutta teki vain ns. omaa työ-

oli vaan taottava itselle: juok-

tä eikä peesaillut, vaikka oli

se, juokse, äläkä anna periksi.

saanut yhden parhaimmis-

Radalla oli haasteellisia ras-

ta sarjalaisista kiinni. Roosa

teja alarinteessä, luettavana

nosti takaa-ajossa sijoitus-

vain käyrät ja näkyvyysestee-

ta ja oli palkinnoilla. Olisitte

nä pientä puustoa, eli kaikki

nähneet hymyn!

oli samannäköistä.

O-ringenin kilpailukeskusalueelta, Sälenistä. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Reissu oli kokemuksen ar-

Onneksi 11-v Roosa tarjosi

voinen ja välipäivinä tutus-

jännitystä kisapäivinä, kun 150

tuimme myös Vasaloppetin

osanottajan sarjassa väliajois-

hiihtostadioniin. 

Pari sanaa harjoittelusta
ELINA KILPELÄINEN

sen voitto oli myös ratkaista-

vammoilta, kun kroppa ei ra-

antanut voimaa välillä hyvin

vana syksyllä Hämeenkyrös-

situ yksipuolisesta treenaa-

yksinäiseenkin puurtamiseen.

Vuosi 2016 taittuu hiljalleen

sä, ja sieltä napsahti naisten-

misesta. Harjoitteluun kuu-

Omilta vanhemmilta olen op-

uutta vuotta kohden. Näin

sarjan voitto.

luu paljon peruskuntolenkke-

pinut sen, että periksi ei hevil-

kilpailukauden päätteeksi

Hiihtoa, luistelua, soutua,

jä, mutta myös tekniikan hio-

lä anneta, ja lenkillä on käytä-

on hyvä summata, mitä tuli-

uintia, vesijuoksua, jumppaa,

mista ja tehojen kasvattamis-

vä. Kesällä paluumuutto kaak-

kaan tehtyä harjoittelun puo-

punttisalia, sauvakävelyä, pyö-

ta. Henkisen puolen harjoitte-

koon on tarjonnut taas VeVen

lella ja mihin tuloksiin harjoit-

räilyä ja ennen kaikkea juok-

lu on osa-alue, jota pitää ope-

harjoituksia ja tuttua porukkaa.

telu johti. Tänä vuonna suun-

sua ja suunnistusta. Kovaa, lii-

tella tekemään enemmän, jot-

Toivottavasti saataisiin paljon

nistuskauden lisäksi oli tam-

an kovaa, peruskestävyyttä ja

ta kisajännitys pysyisi parem-

VeVen naisedustusta aktivoitua

mikuusta lokakuuhun kes-

hissukseen. Näistä elementeis-

min hanskassa.

harjoittelukavereiksi ja viestei-

tävä kestävyysurheilu-urak-

tä koostuvat harjoitukset, joita

Suurimman osan harjoituk-

ka Kalevan kierros taitetta-

kertyy vuodessa useita sato-

sista olen tottunut tekemään

Ennen harjoitteluni oli pää-

vana. Koko kautta ajatellen

ja tunteja ja kilometrejä. Ka-

yksin. Lukion jälkeen muutto

osin junnaavaa, eikä tuonut

tivoi viemään harjoittelua uu-

Tulevalla kaudella tähtäi-

tärkeimmät startit ajoittuivat

levan kierros on tuonut har-

länsirannikolle tarkoitti sitä,

siten tuloksia. Nousujohtei-

delle tehokkaammalle tasol-

met ovat melko samat kuin ku-

syksyyn, joten sinne oli kunto-

joitteluuni monipuolisuutta.

että yhteisiä harjoituksia tut-

nen tuloskehitys alkoi siitä,

le. Myös Norjassa vietetyt vii-

luneenakin. Kalevan kierros-

huipun tähtäys. Tämä palkit-

Peruskunto ja kestävyyshar-

tujen tyttöjen kanssa ei enää

kun aloin tehdä 4x4 minuu-

si kuukautta opettivat minulle

ta tahkotaan jälleen tammi-

tiinkin SM-erikoispitkillä nais-

joituksia on ollut mukava teh-

voinutkaan tehdä. Oma sisäi-

tin vauhtikestävyysharjoitte-

mitä kova harjoittelu oikeas-

kuusta alkaen, joten nyt olisi

ten pääsarjan 10. sijan plake-

dä läpi vuoden erilaisten laji-

nen palo harjoitella tavoitteel-

lua. Tämän harjoituksen myötä

ti on. Ihaillen seurasin juoksu-

syytä kaivaa luistimet varas-

WLOODVHN¦VSULQWLQ$úQDDOLOOD

en muodossa. Laaja lajikirjo on

lisesti kilpailuihin on piiskan-

vauhti kehittyi aivan uudella

porukkamme naisten sisua ja

tosta esiin. Tavataan lenkki-

Kiertämäni Kalevan kierrok-

säästänyt minut suuremmilta

nut minua aina eteenpäin ja

tavalla, joka puolestaan mo-

kestävyyttä.

poluilla! 

hin lähtijöiksi!
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Joulun maut,
joulun
tuoksut...

Fredrikinkatu 1
49400 Hamina
Puh. 05 3440 930

Satamatie 4 Hamina

TERVETULOA LOUNAALLE
arkisin klo 10.00–13.30

Vehkalahden
Jäte ja Kuljetus Oy
Jätehuolto + Vaihtolavapalvelut
Puh. 05-345 5420
Jäteauton puh. 0400 556 429

PDDQUDNHQQXVWD
HULNRLVNXOMHWXNVLD
Sibeliuskatu 26 A 11
49400 Hamina
ZZZPDDQUDNHQQXVVXRUWWL¿
Puh. 05-344 7123, 0400 252 263
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Aloitusosuudella VeVen viestiä vei Sari Nurmela. (Kuva: Tuulia Kukkonen)

Matkamuistoja 25mannasta
TUULIA KUKKONEN

mukavissa tunnelmissa nopeasti. Pian olimmekin täpötäy-

Yksi syksyn odotetuimmista

dessä Turun sataman termi-

kisaviikonlopuista koitti 7.-

naalissa, keskellä suurta suo-

9.10.2016, kun suuntasimme

malaissuunnistajien joukkoa.

kilpailemaan Ruotsiin, seu-

Ruuhkasta huolimatta kaikki

raviestiklassikko 25mannaan.

selvisivät laivaan ja pääsimme

Kuten nimestä voi päätellä,

valmistautumaan seuraavan

on kyseessä siis 25-osuuksi-

päivän kilpailuun laivan buf-

nen viestisuunnistuskilpailu,

fetin antimien parissa.

joka kokoaa eri-ikäiset seu-

Varhaisen herätyksen ja pi-

ralaiset yhteen joukkuee-

kaisen aamupalan jälkeen löy-

seen. Tämä lokakuinen kil-

simme itsemme Tukholman

pailu kerää yhdeksi päiväksi

uuden terminaalin parkkipai-

lähes 9500 suunnistajaa kil-

kalta merituulen puhaltaessa

pailukeskukseen, joka pysty-

hyytävästi. Onneksi odottelu-

tetään yleensä melko lähelle

aika ei ollut pitkä, vaan pian

Tukholmaa. Tänä vuonna vies-

Aake kurvasi tutulla vihreäl-

ti järjestettiin polkurikkaassa

lä bussilla näkyviin ja pää-

maastossa Kungens Kurvassa,

simme jatkamaan matkaam-

suuri, kun kilpailukeskuksen

niin onnistumisen hetkiä kuin

kuekavereiden välitön, iloinen

urbaanin ympäristön reunalla.

me kohti kisapaikkaa. Ajoim-

teltat ja viirit näkyivät aivan

pettymyksiäkin. Kun 22 suun-

asenne ja kannustus siivittivät

Palattuani omien seuraka-

Reissumme alkoi tuttuun

me läpi kauniin aamuhämä-

Ikean ja muiden huonekalu-

nistajaa oli suorituksensa teh-

vielä loppukiriin, joten suori-

vereideni pariin pääsin ana-

tapaan bussimatkalla Tur-

rän Tukholman n. 20 km ja

kauppojen vieressä. Iloisesti

nyt, VeVen sijoitus oli 51. Ari

tuksesta jäi loppujen lopuksi

lysoimaan omaani ja muiden

kuun Hovikuljettajamme Aa-

huomasimme olevamme kes-

yllättyneinä kannoimme ta-

Heinola, Elina Kilpeläinen ja

positiiviset muistot. Jo touko-

suorituksia, tällä kertaa suo-

ken kyydissä. Matkan varrel-

kellä suurta kauppakeskitty-

varamme seurapaikallem-

Valtteri Heikkinen viimeiste-

kuussa, kun VeVe ei Tiomilan

meksi. Aake käänsi bussimme

ta kyytiin nousi iloisia suun-

mää. Viime vuoden kolmen

me ja aloitimme teltan pys-

livät viestin putkiosuuksilla, ja

yhteydessä järjestettyyn Två-

keulan kohti satamaa ja koti-

nistajia, kannustajia ja huol-

kilometrin kävelymatkan hy-

tyttämisen.

loppusijakseen hyvin varhain,

mila viestiin naisten joukku-

matka alkoi. Loppuverrytte-

tojoukkoja, joten matka sujui

vin muistaen epäuskomme oli

jo ennen syyskauden alkua

etta saanut kasaan, tein tut-

lyt hoituivat Tukholman ter-

nimetty joukkue sai sijan 57.

tavuutta suunnistajapankin

minaalin käytävillä. Paluu-

Seuratelttaa pystytettiin kirpeässä syyssäässä. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Pian olikin jo viestin lähdön
aika ja VeVen Sari Nurmela

kaan tule olemaan.

asettui muiden naisten kanssa

Itse suunnistin ruotsalais-

kanssa ja löysin silloinkin it-

matka sujui hauskoissa tun-

lähtöviivalle. Osuudeltaan Sari

seura Ankarsrums OK:n jouk-

selleni joukkueen Ruotsista.

nelmissa hyvässä seurassa.

toi Veikot hienosti vaihtoon si-

kueessa osuuden 24. Pitkän,

Omien kokemusteni pohjal-

Sunnuntaiaamuna saavuim-

jalla 36, reilut pari minuuttia

kielitaitoakin vaatineen odot-

ta suosittelenkin tällaisissa

me Turkuun, ja ajomatkan var-

kärjen takana. Toisella osuu-

telun jälkeen pääsin metsään

tilanteissa rohkeasti heittäy-

rella pysähdyimme Kivihoviin

della Samu Heiska jatkoi hy-

n. minuuttia ennen vaihdon

tymään tuntemattomaan, sil-

aamupalalle. Pysähdyksen jäl-

vin nostaen VeVen sijalle 29.

sulkeutumista ennen uusin-

lä maastopankin ja kilpailu-

keen jatkoimme matkaa tork-

Osuuksilla 3-7 metsässä oli

talähtöä. Maasto oli osittain

kokemuksen karttuessa pää-

kuen ja nauraen kohti Hami-

yhtä aikaa kullakin osuudel-

polkuvoittoista, mutta tark-

see lisäksi harjoittamaan kie-

naa. Määränpään lähestyes-

la neljä suunnistajaa. Vehka-

kojakin rastipisteitä radalta-

litaitoaan mm. analysoides-

sä oli aika kiittää kaikkia mu-

lahden Veikkojen suunnistajat

ni löytyi. Omassa suorituk-

saan suoritustaan ruotsiksi, ja

kana olleita mahtavasta mat-

Tunnelma oli korkealla ja kaikkia kannustettiin! (Kuva: Tuu-

tekivät näillä osuuksilla vaih-

sessani oli pientä haparoin-

ruotsalaisista suunnistuskon-

kaseurasta, ja kääntää katseet

lia Kukkonen)

televia suorituksia, ja koimme

tia, mutta ruotsalaisten jouk-

takteista ei varmaan haittaa-

kohti kautta 2017. 
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Rekisteröity urheiluhieroja/hieroja
hermoratahieroja

JARKKO HEIKKINEN

Ojaniityntie 11, Kurittula, Kotka

puh. 0400 508 663, 261 019
LAHJAKORTIT

AUTOKORJAAMO

Suutarinen Ky
Liikkasentie 284, 49660 Pyhältö
Puh. 05 355 1002

KOIVISTON AUTOKOULU

Pakkanen

Seuraavat kurssit:
12.12.2016 ja 9.1.2017
KORPELAN
PUUTARHA
TUOREET
vihannekset
juurekset
hedelmät

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

KAAKKO

ROSVOPAISTIRAVINTOLA

Kello ja Kulta

Sibeliuskatu 23, puh. (05) 344 7660

metsänhoitoyhdistys

KORUVERKKO

w w w. k o r u v e r k k o . f i
Sibeliuskatu 32, 49400 Hamina
P\\QWL#NRUXYHUNNR¿PDSH ±

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!

POUSIN PUUTARHA
Rinkimäentie 70, 49400 Hamina
Puh. 040 5033 331
ZZZSRXVLQSXXWDUKDǆ

SUURKEITTIÖÖN
säilykkeet ja pakasteet
ZZZNRUSHODQSXXWDUKDÀ

Alusta-Apu
T:mi Jyrki Permanto
0400 840 602
– Auto- ja metallikierrätys
– Rengasmyynti ja asennus

H

ISA

ISÄNNÖINTI HILLO OY
Helsingintie 1 A, 49460 Hamina
PL 20, 49411 Poitsila
Puh. (05) 3402 400, fax (05) 3402 430

NÄKIN KULJETUS
Näkintie 362, 49570 Kannusjärvi
Puh. 0400 752 562

HWXQLPLVXNXQLPL#LVDQQRLQWLKLOORR\¿
ZZZLVDQQRLQWLKLOORR\À

Teollisuuskatu 10 a, 49400 Hamina
Huolto 05 344 6700. Varaosat 05 344 7700

ZZZDOXVWDDSX¿

Avoinna ark. 7.30–17.00
ZZZKDPLQDQDXWRKXROWRÀ

63,44,4@k:(<;6(:02691((46

Parturi-Kampaaja Minna Kiuru
0400 219 700
Puistokatu 6, 49400 Hamina

Parturi-Kampaamo

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

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

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

Rakennusliike
Ismo Liikkanen Ky
Liikkasentie 38, 49660 Pyhältö
Puh. 0400 358 738

Hamina

JOULUVEIKKONEN 2016

17

Jos metsään haluat mennä nyt…
ANNIKA TAKANEN

neitä ilmeitä, iloisia jälleen-

Iloinen joukko eri ikäisiä veik-

karaa päättäväisyyttä. Ehkä

kolaisia kokoontuu sateen kas-

hieman ylpeyttäkin, oltiinhan

telemalle Ruissalon hiihtosta-

tultu aloittamaan hienoa kesä-

dionin parkkipaikalle. H-het-

lajia yhdessä kavereiden kans-

keä odotellessa joukossa vei-

sa ajatuksella, että meistä tu-

kataan, tarvitaanko tällä ker-

lee SUUNNISTAJIA.

kohtaamisen eleitä sekä an-

taa sateen pitävää vaatetusta

Kevään ja alkukesän aikana

vai voidaanko matkaan lähteä

suunnistuskoululaiset kokoon-

normaaleissa lenkkivarusteis-

tuivat joka keskiviikkoilta jos-

sa. Tai no, ei ihan normaaleissa

sakin päin Haminaa suunnis-

varusteissa, keikkuuhan lähes

tustehtävien pariin. Tehtäviä

jokaisen osallistujan otsalla

oli erilaisia ja en varmaankaan

tai piilossa kämmensuojassa

pahasti erehdy, jos sanon, että

jonkinlainen valon lähde. Mis-

jokainen harjoituskerta toi

täköhän on kysymys? No tie-

aina jotakin uutta ideaa tai

tenkin Hippo-suunnistuskou-

ajatusta omalle suunnistajan

lulaisten kauden päättäjäi-

polulle. Lisäksi opittiin yhdes-

sistä hämäräsuunnistuksen ja

sä kulkemaan luonnossa sen

keiden kilpasuunnistajien ra-

riittävän pimeää suunnistuk-

makkaranpaiston merkeissä.

moninaisuutta kunnioittaen.

toihin kun harjoituksissa hyö-

selle valojen avulla. Lähdös-

Palataanpa kuitenkin tässä

Harjoituksissa taidot karttui-

dynnettiin kesän FIN5:n kart-

sä oli jukolamaista kiiltoma-

vaiheessa ajassa puoli vuot-

vat niin paljon, että moni en-

taa ja ratoja. Ihmetystä herät-

toa havaittavissa kun jokainen

ta taaksepäin. Kaikkihan al-

sikertalainen uskaltautui läh-

ti se, miten metsässä oli niin

lähti heijastimin merkitylle ra-

koi eräänä huhtikuisena kes-

temään mukaan pienimuotoi-

paljon sellaisia polkuja, joita ei

dalle, kuka yksin, kuka van-

kiviikkona, kun iso joukko pie-

siin kilpailuihin, mikä oli hie-

kartasta löytynyt. Ne olivat kil-

hempien seurassa ja mentiin-

niä ja hieman isompiakin lap-

noa mutta ei itseistarkoitus.

pailijoiden reittejä, mutta nyt

pä siellä ihan ryhmittäinkin.

Suunnistuskoululaiset valmistautumassa hämäräsuunnistukseen. (Kuvat: Annika Takanen)

sia kokoontui Vehkalinnaan

Kesätauon jälkeen kerrat-

jo lienevät hävinneet. Mutta oi-

Viimeisellä rastilla jokainen

aloittamaan kesän suunnistus-

tiin aikaisemmin opittuja tai-

kein hyvä huomio, osataan lu-

sai oman arvontanumeronsa,

koulua. Joukossa näki enem-

toja ja vahvistettiin niitä. Saa-

kea karttaa. Jokunen suunnis-

ja tässä arvonnassa jokainen

män tai vähemmän jännitty-

tiinpa tutustua myös ihan oi-

tuskoululainen totesikin, että

arpa voitti.

onpa helppoja ratoja, ei kil-

Jälleen ilmeet kasvoilla oli-

paileminen olekaan vaikeaa.

vat iloisia, pimeä ei pelottanut

Palataanpa takaisin park-

lainkaan. Niihin näkymiin oli

kipaikalle. Kellon ollessa ”ti-

kiva päättää suunnistuskou-

kissä”, iso joukko suunnista-

lukausi.

jia lähtee marssimaan kohti

Niin ja ilman sateenpitäviä

hiihtomaata ja sen tulipistet-

vaatteita pärjäsi tapahtuman

tä, jossa Jarno oli jo odotta-

ajan, vasta lopussa, kun oh-

massa makkaratulien kanssa.

jaajat purkivat ”leiriä”, sade

Hämärän laskeutumista odo-

yllätti. Taisi ollakin ainut sa-

tellessa ryhmien symppikset

deharjoitus koko kesänä. Ei

saavat pienen muistonsa. Pal-

haitannut.

kitsemisten aikana makkaratulet meinasivat olla jo liian

Eiköhän tavata jälleen huhtikuussa! 

RAUTA – MAATALOUS

Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki
3XK  ZZZSDUNRQNDXSSDÀ

hyviä ja makkarat kypsyä liikaakin. Ei kun makkaralle ja

AALLEN TAKSIT

mehulle.
Makkararat nuotiolla suunnistuskoululaisille.

Tankkauksen jälkeen oli jo

0400 775 301
0400 253 713

Iltarasteilla koettua
tavista maastoista on päästy

hirvikärpäsiä oli välillä niin

nauttimaan niin hellekelissä

paljon, ettei pystynyt keskit-

VeVen perinteisiä kuntosuun-

kuin räntäsateessakin. Kauden

tymään kunnolla suunnistuk-

nistuksia järjestettiin kauden

aikana on tullut vastaan mär-

seen. Niitä oli siis todella pal-

aikana 22 kpl ja lisäksi Fin-5

kiä suoalueita, tiheitä vesakoi-

jon, itse en muista tuollaista

rastiviikon aikana joka päivä

ta ja todella rankkoja nousu-

aikaisemmilta vuosilta. Myös

kilpailujen yhteydessä. Nyt pi-

ja ja näistä kaikista ollaan sel-

isompaan metsäneläimeen

meinä syysiltoina on päässyt

vitty voittajina. Kaiken tietysti

eräs suunnistaja pääsi mieles-

kokemaan vielä Kothamcupia

kruunaa loppuleimauksen jäl-

tään tutustumaan aivan liian

Hamina-Kotka -alueella. Se

keen alkava spekulointi reit-

läheltä, onneksi kyseessä oli

on yösuunnistuscup, jossa on

tivalinnoista kanssasuunnis-

hajontarasti ja Otson oma oli

päässyt nautiskelemaan lam-

tajien kanssa. Suunnistus on

toisessa suunnassa =).

pun kanssa reippailua metsän

siitä hieno laji ettei se kysy

Nyt toivotaan että saadaan

siimeksessä. Jos et ole vielä

ikää. On ollut hienoa nähdä

pysyvä lumi maahan, jotta

kokenut sitä, haasta itsesi ja

että rasteille ovat löytäneet

päästään hiihtäen vahvista-

pyydä myös kaverisi mukaan.

niin vauvat kuin vaarit. Ras-

maan pohjakuntoa ensi ke-

Ensi syksynä etsitään taas ras-

teja etsiessä joku jopa saattoi

vään iltarasteja varten. Ter-

teja pimeässä.

painaa mieleen tuon Suoma-

vetuloa kaikki uudet ja van-

ANNIINA HEIKKINEN

Kuntosuunnistuskausi on

laisen superfoodin hyvät apa-

hat suunnistajat, keväällä jat-

ollut pitkä ja monenlaista ke-

jat. Metsä tarjosi tänä vuon-

ketaan rastien etsintää! Eikö-

liäkin on sattunut matkanvar-

na myös lisähaasteita noiden

hän me jotain uutta kehitetä

relle. Hienosta lajista ja haas-

pienten lentävien muodossa,

tulevalle vuodelle! 

Rakennuspelti
SAHALA Oy
P. 0400 557 402

Rakennus Teikari Oy

Tili Talsi on nyt
Rantalainen
Hamina
Isoympyräkatu 32, 49400 Hamina
info.hamina@rantalainen.fi
044 788 1800

WWW.RANTALAINEN.FI
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Nuorten rastikuulumiset
ANNIINA HEIKKINEN

Nuori rastikansa aloitti kauden jo varhain keväällä. Kannusjärven suunnistusleiriä pidettiin lumisissa olosuhteissa ja mäkien päältä etsittiin
sulia kohtia jalan alle. Sisällä salissa kuitenkin oli haastava sprinttirata, jossa pääsi oikein kunnolla suunnistamaan. Suunnistuksen ohessa
uimme, saunoimme, pelasimme erilaisia pelejä.
Osa kävi vähän kauempanakin, Espanjan lämmössä,
hiihtolomalla treenaamassa
ja osallistuen kilpailuihinkin.
Ruotsin Falunissa suunnistettiin Tiomila, jossa oli aika
karut kelit kilpailujen aikana,
kun osa vielä telttaili räntäsateessa. Kotisohvalla tunnelma
oli todella jännittynyt, kun kisaa seurattiin TV:stä ja VeVen
junnuja oli kuvaruudussa useaan otteeseen. Siellä nähtiin

Nuorten Jukolassa osa ryhmäkuvassa. (Kuva: Niko Laitinen)

hienoja suorituksia.
Kesällä suuri joukko alle

Tänä vuonna saimme nauttia

dessa nuorilla suunnistajilla,

kertalaisia oli mukana monia

nelikko, Ida ja Roosa Heikki-

18-vuotiaita VeVeläisiä leireili

taas Hovikuski Aaken kyydis-

jotta matka olisi halvempi ja

junioreita ja heidän vanhempi-

nen, Netta Kormu ja Raita Pak-

kin, kun perhelajissa ollaan.
Nuorten Jukola kisattiin Ra-

Ikaalisissa valtakunnallisella

tä Vuorelan Liikenteen bussil-

ympäristöystävällisempi. Leiri

aan, joita on opastettu kädes-

kanen häviten vain sekunnin

jamäellä, jossa VeVen junio-

Leimausleirillä viikon verran.

la, täytimme autoa vielä Lah-

oli monen nuoren suunnista-

tä pitäen kilpailutoimintaan.

Luumäen voittajajoukkueel-

rit olivat mukana jopa viidel-

jalupauksen kohokohta kaik-

Cupin pisteisiin laskettiin

le. Mukana joukkueissa oli

lä joukkueella. Monella seu-

kine oheisohjelmineen. Siellä

myös Imatralla käyty ANRC-

monia pieniä suunnistajan al-

ralla ei näin montaa joukku-

saatiin siten kaikkien maasto-

viestit. VeVe oli siellä mukana

kuja mm. 6RúD/DLWLQHQ, Ven-

etta nähty. Matkalla bussis-

pankkia lisättyä ja monia uu-

usealla joukkueella. Parhaas-

la Weckman ja Reima Pak-

sa oli tunnelma korkealla ja

sia ystävyyssuhteita solmit-

ta sijoituksesta vastasi tyttö-

kanen, tuttuja nimiä kuiten-

hieman jännittynyt, kun en-

tua. Mahtavat kiitokset ohjaajajoukolle, joka mahdollisti leirin onnistumisen.
Nuorten rasticupissa VeVe
otti alueen parhaan palkinnon.
UPEAA! Siitä kuuluu iso kiitos
nuorille, jotka osallistuivat tähän cuppiin, sekä tietysti huoltoportaalle. Sarjavoittoon pojissa pääsivät H18-sarjan lentopallomestari Matti Suutari,
H10-sarjan monilahjakkuus
Joona Hirvilahti ja veljensä
vauhtiveikko Niklas Hirvilahti
H8-sarjassa. Tyttöjen puolella
sarjavoittoihin ylsivät HeikkiHipposuunnistajat yössä; Olli Rytkö ja Joona Hirvilahti jälki-

sen sisarukset Ida D13-sarjas-

Huoltajat tositoimissa nuorisoviestissä; Janne Weckman, Jarkko Heikkinen ja Pasi Jokela.

puintia tekemässä. (Kuva: Anniina Heikkinen)

sa ja Roosa D12-sarjassa. Ensi-

(Kuva: Anniina Heikkinen)

Hyvää joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!

Betonia ja kiveä vankalla varmuudella
Betonit

Kotka ja Hamina p. 020 447 6030
Virolahti p. 020 447 6009

Kiviainekset

Annamaria Ruuskanen p. 020 447 6114
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Nuorisoviestin lähtötunnelma Turussa; aloittajat valmiina, VeVeläisiä kuvassa Olli Rytkö ja Kiia Jokela. (Kuva: Anniina Heikkinen)
sikertalaisia oli mukana lukuisa joukko ja monille tämä
oli ensimmäinen suuri koitos
isossa viestissä. Oli hienoa
nähdä nuorten onnistuneita
Eemeli Hyvönen rastilla leimaamassa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

suorituksia, välillä silmäkulmat kostuivat ja kyynelkin tipahti, mm. Olli Rytkö näytti 11-vuotiaan elkein, kuinka
suoriutua 16-vuotiaitten kanssa samalta radalta. Atso Hanska suunnisti reilusti omaa tasoaan paremmin. Roosa Heikkinen juoksi omalla osuudellaan 15:nneksi nopeimman

Tyttöjen jumpalla; Jutta, Raita, Heidi, Miina, Neea, Emilia ja Ida. (Kuva: Anniina Heikkinen)

ajan kolme vuotta vanhempien kanssa samalla radalla.

jälkeen ja saanut kesän aikana

Ruotin Roosa on tervehtynyt

jo hienoja suorituksia moneen

monen vuoden sairastelujen

vuoteen. Listaa voisi käydä läpi
monella muullakin onnistumisella ja ilon hetkellä. Loppu-

Hipposuunnistuskoululaisia vaelluksella evästauolla.

tuloksissa VeVe I-joukkue oli

(Kuva: Tanja Ahtiainen)

33. VeVen I:ssä viestiä veivät
Saku Hakulinen, Aaro Takanen, Ida Heikkinen, Aatu Niskanen, Jutta Ojala, Raita Pakkanen ja Valtteri Heikkinen.
VeVen muiden joukkueiden
sijat olivat 73., 112., 130., 133.
Kausi jatkui NuJun jälkeen
vielä monilla kisoilla, joihin
nuoret osallistuivat. Oravatonnikeikka on yksi niistä suurimmista loppukauden keikoista, jota odotetaan vuodesta toiseen.
Lehden ilmestyessä on jo
uusi kausi aloitettu treenaten mm. Sikovuorella mäkeä
Selma Weckman hirvenä Ora-

ylös ja alas tallaten sekä sa-

Hipposuunnistuskoululaisia evästauolla odottamassa mak-

vatonnissa.

lissa kuntopiirin ja erinäköis-

Kaverukset Julia Laitinen ja Roosa Heikkinen isojen reppu-

karoiden kypsymistä. (Kuva: Tanja Ahtiainen)

(Kuva: Anniina Heikkinen)

ten pelien muodossa. 

jen kanssa matkalla kilpailukeskukseen. (Kuva: Niko Laitinen)

Fin5-suunnistusviikko Haminassa
hoihinsa päästäneille ja Reserviupseerikoululle.

Kesän parhaimpaan loma-aikaan heinäkuussa Vehkalahden

aina uusia tekijöitä ja asioista kysyjiä. Nautin kiireisestä kuu-

Veikoilla riitti kiirettä Fin5-suunnistusviikon parissa. Kilpailun

kaudesta ja erityisesti seuraväen talkoilla tekemisen hengestä.

Vehkalahden Veikot on aktiivinen suunnistuskilpailujen jär-

järjestelyt olivat mielenkiintoinen kokemus, vaikka osallistuja-

Talkootyöhön perustuvan seuratoiminnan tulevaisuudesta

jestäjä. Seuran historian aikana on järjestetty kaikki mahdolliset

määrä olisi saanut olla reilustikin suurempi. Tapahtuman loppu-

ollaan yleisesti huolissaan ja kyllähän sen vähentymisen on

kilpailut kansallisista erilaisiin SM-kilpailuihin ja Jukolan vies-

raporttia kasatessa tuli käytyä läpi koko prosessia.

saanut nähdä. On entistä vaikeampi löytää henkilöitä varsin-

teihin, vain kansainväliset arvokilpailut ovat vielä järjestämät-

Toivottu ja odotettu osallistujamäärä olisi tuonut taloudelli-

kin vastuutehtäviin, on sitten kyse yksittäisen kilpailun järjes-

tä. Ensi kesänä siihenkin päästään osallistumaan, kun VeVe tu-

sen tuoton, mikä olisi taas luonut uutta toimintaa seuran eri la-

tämisestä tai arkisesta seuratoiminnasta. Toivottavasti talkoo-

kee Puolustusvoimia sotilaiden suunnistuksen MM-kilpailujen

jien parissa. Nyt tuotto jäi pieneksi, toki kisoihin tehdyt kartat

henki säilyy ja myös nuoremmat ihmiset löytävät sen hienou-

järjestelyissä Haminassa 10.-16.6.2017.

hyödyttävät tulevaisuudessa seuran suunnistustoimintaa. Kaa-

den. Urheiluseuran toiminta kun tarkoittaa seurassa toimivia

konkulma ei ollut riittävän houkutteleva loma- ja kilpailukohde

ihmisiä ja toiminta on tekijöidensä näköistä.

Viimeisetkin Fin5-suunnistusviikon velvoitteet ovat takana.
Seuraavien vuosien järjestäjät olivat marraskuun alussa kool-

muita vaihtoehtoja vastaan. Ruotsin rastiviikko O-ringen Ruot-

Pääsihteerinä tuli tutustuttua moneen kaupungin yrittäjään

la Tampereella Fin5-tiedonsiirtokokouksessa, jossa esittelimme

sin tuntureilla ja veteraanien MM-kilpailut Tallinnassa keräsi-

ja toimijaan. Toivottavasti suunnistusviikon vieraat toivat kau-

loppuraporttimme. Tulevien vuosien hienoja suunnitelmia oli

vät paljon suomalaisia osanottajia.

punkiin elämää ja käyttivät reilusti palveluja. Ainakin kävijä-

mukava kuunnella, toivottavasti kokemuksistamme oli hyötyä.

Viimeinen kuukausi ennen kisaviikkoa vaati pitkiä ja hektisia

kyselyn tulokset kertovat vieraiden viihtyneen Haminassa ja

päiviä, mutta oli hienoa nähdä positiivisia toimitsijoita ja huo-

suunnistusviikon kilpailuissa. Sprinttikilpailu toi suunnistajat

mata suunnitelmien konkretisoituvan toiminnaksi. Oli pitkä lis-

ja ilahduttavan määrän katsojia Bastionin ympäristöön. Suu-

Tero Föhr

ta omia töitä, puhelin soi jatkuvasti ja Vehkalinnaan ilmestyi

ri kiitos hienosta ja vaativasta kilpailusta kuuluu kilpailijat pi-

ex-pääsihteeri
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Suunnistuskauden
päättäjäiset
5226$+(,..,1(19

SDOHHQ3RFDKRQWDV7XXOHQY¦

-8/,$/$,7,1(19

ULWMDHenna Rautamaan har

Sarjojen parhaat 2016

PRQLNNDHVLW\V NDSSDOHHOOD
6XXQQLVWXVNDXGHQS¦¦WW¦M¦L

0\UVN\OXRGRQ0DLMDROLPLHO

VL¦ YLHWHWWLLQ  9HKNDOLQ

O\WW¦Y¦QNXXORLVWDMDPXNDDQ

QDVVD6DOLROLW¦\QQ¦LKPLVL¦

VDWHPSDDYDD

MDWXQQHOPDROLO¦PPLQVarpu

7RLVHQDROLQXRUWHQSXKHHQ

PousiSXKHHQMRKWDMDQDWRLYRW

YXRURMRVVDSXKXLYDWIda Heik-

WLNDLNNLVXXQQLVWXNVHQ\VW¦Y¦W

kinenMDHenrika Vallema6LW

WHUYHWXOOHHNVL9HKNDOLQQDDQ

WHQROLYXRURVVDSari Nurmelan

(QVLPP¦LVHQ¦ROLRKMHOPDV

SXKHMRVVDK¦QNHUWRLRPDV

WRMHQMDNR 6DUMRMHQ SDUKDDW

NLOSDLOXLVVDPHQHVW\QHHW3DO

/RSXNVLQDXWLWWLLQ0DQQD

WDNDXGHVWDDQ

VDQXRUWHQVXXQQLVWDMLHQPX

Suunnistuskauden päättäjäisissä palkitut yhteiskuvassa.

SDONLWWLLQQXRUWHQPHVWDUXXV

NLQWRMHQMDRQM¦ONHHQS¦¦VWLLQ

PDWNDVWDYLGHRHVLW\NVHQ¦MRQ

VLLNNLHVLW\NVL¦Heljä Kauppi-

3XKHLGHQ M¦ONHHQ ROL YXR

PLWDOLWMDHWWLLQVDDWWDMDVDUMDD

NDKYLWWHOHPDDQ MD V\¸P¦¦Q

NDYDOPHQQXVU\KP¦O¦LVHWROL

nenVRLWWLXSHDVWLYLXOXOODNDS

URVVDNDXDQRGRWHWWXSDONLQ

P\¸WHQ6WLSHQGHM¦VDLYDW60

KHUNXOOLVWDW¦\WHNDNNXD

YDWNXYDQQHHWMDHGLWRLQHHW

H8 Niklas Hirvilahti
'6RúD/DLWLQHQ
+(HWX7DNDQHQ
'1HWWD.RUPX
+-RRQD+LUYLODKWL
'3LKOD.ULNWLO¦
+$DWX1LVNDQHQ
'5RRVD+HLNNLQHQ
+2QQL6LOMDQGHU
',GD+HLNNLQHQ
+$WVR+DQVND
'5DLWD3DNNDQHQ
+6DNX+DNXOLQHQ
'7XXOLD.XNNRQHQ
+9DOWWHUL+HLNNLQHQ
'5HHWWD3DNNDQHQ
+7HUR)¸KU
'6DUL1XUPHOD

Nuorten rastipuhe 2016
+(15,.$9$//(0$
,'$+(,..,1(1

$LNXLVWHQ7LRPLODVVDQXRU

SXVVLVVDMDRVDNRXOXQODWWLDO

WHQYLHVWLVV¦ROL9H9HPXNDQD

OD0HLG¦QMRXNNXHHWVHOYL\W\L

NDKGHOODMRXNNXHHOOD2OLQLWVH

Y¦WUDGRLVWDLKDQK\YLQ

1XRUHWRYDWRVDOOLVWXQHHWPR

HNDDNHUWDDPXNDQDW¦OO¦NHL

/HLPDXVOHLULROLNHV¦Q+8,3

QLLQHULWDSDKWXPLLQVXXUHOOD

NDOOD0DWNXVWLPPHEXVVLOODMD

38.2+7$ ,NDDOLVLVVD MRVVD

MRXNROOD 2Q KDUMRLWHOWX NLO

ODLYDOODNRKWL)DOXQLD.HOLROL

S¦¦VLPPH NRNHLOHPDDQ HUL

SDLOWX OHLUHLOW\ MD WDONRLOWX

WRVLNDUXNXQU¦QW¦¦ROLPDDV

ODLVLDKDUMRLWXNVLD1LLQPDDV

PPVLLYRWWXKDUDYRLWXSLQRW

VDMDYHWW¦VDWRL6LHOO¦NXLWHQ

WRQNXLQNDUWDQNDQQDOWD/HL

WXSROWWRSXLWDP\\W\VXNNLDMD

NLQRVDQXNNXLWHOWDVVDPDNXX

PDXVOHLULOO¦ VXXQQLVWHWWLLQ

OHLYRWWXNDNNXMD
(VSDQMDQ O¦PS¸¸Q O¦KWL
KLLKWRORPDOODRVDMXQLRUHLVWD
Nuorten Jukola-harjoitus, yhteislähdön tunnelmaa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

KDNHPDDQ OLV¦¦ VXXQQLVWXV
WDLWRD /HQVLPPH 0DODJDDQ
MDVLHOW¦YXRNUDDXWRLOODNRK

V\¸WLLQOHY¦WWLLQMDRVDOOLVWXW

NXWHQ S¸\G¦Q DOOD V\¸PLVW¦

PXNDQD ROL YDLQ NRXUDOOLQHQ

WL/RV&DQRVGH0HFFDD6LHO

WLLQHULODLVLLQRKHLVRKMHOPLLQ

3DUNNLDOXHHQD WRLPLYDW SHO

9H9HQ MXQLRULRUHLWD PXWWD

O¦VXXQQLVWLPPHXLPPHUDQ

PP QRUVXSDOOR PDLWRUDOOL

ORWPXXWWXLYDWPXWDLVLNVLVD

NRWLLQWXRPLVLQDROLNXLWHQNLQ

QDOODRWLPPHDXULQNRDMDSD

SRPSSXPDWWR MD WDQVVLPDW

WHHQWDNLDMDVLLQ¦VDPDOODM¦¦

PRQWDSDONLQWRD

OXXPDWNDOOD ROL VKRSSDLOX

WR/HLULQS¦¦WWLPDKWDYDOHL

WLLQDXWRMHQNDQVVDMXPLLQWRL

/RNDNXXQDOXVVDWDDV+RYL

PDKGROOLVXXV 6XXQQLVWDPL

ULYLHVWLMRKRQNDLNNLOHL

VHWMRSDWXQQLQDMDNVLPXWWD

NXVNLQMRKGROODDMHOLPPHNRK

QHQ ROL VLHOO¦ DLND HULNRLVWD

ULO¦LVW¦RVDOOLVWXLYDW

RQQHNVLWUDNWRULWWXOLYDWYHW¦

WL 7XUNXD MRVVD PHLW¦ RGRWWL

NXQ ROL SDOMRQ SLHQW¦ SLLNNL

6HXUDDYDQDYLLNRQORSSXQD

P¦¦QDXWRWSRLVNXUDSHOOROWD

1XRULVRYLHVWL MD 2UDYDWRQQL

SHQVDVWD VRQQHMD \PS¦ULLQ

VXXQQDWWLLQMRDXWRMHQNHXODW

-¦UMHVWLPPH ),1UDVWLYLL

NLOSDLOXW<¸Y\LPPHWDDVSH

V¦MDSLLNNLODQNRMDMRLVWDSLWL

NRKWL /DSSHH-XNRODD .\O

NRQ KHLQ¦NXXVVD 7XUNLDOOD

ULQWHLVHVV¦3DUPDKDUMXQK\S

S¦¦VW¦ NHWWHU¦VWL O¦SL 6H ROL

Leimausleirin pomppumatolla; Ida Heikkinen, Henrika Valle-

P¦VV¦WXXOLVHVVDMDVDWHLVHV

2QNDPDDOODMD+DPLQDQNHV

S\ULWRUQLVVDVLLVK\SS\WRUQLQ

KLHQRNRNHPXVHQROHVLHOO¦

ma, Heljä Kauppinen ja Henna Rautamaa.

VD/DSSHHQUDQQDVVDWXOLNR

NXVWDVVD9H9HQQXRUHWRVDO

YLHUHVV¦ROHYDVVDVHXUDWDORV

DLNDLVHPPLQROOXWNDDQ

(Kuva: Anniina Heikkinen)

NHLOWXDXXVLDUXRNDLOXWDSRMD

OLVWXLYDW VXXQQLVWDPLVHHQ MD

VD9LLNRQORSSXVXMXLS¦¦RVLQ

WDONRLOXXQ 6XXQQLVWXVUDGDW

K\YLQMDKLXNDQSHORWWDYDYLH

ROLYDW KDDVWHHOOLVHW QLLQS¦

UDVNLQQ¦N\LPHWV¦VV¦OXLNHU

MRQDLQ S¦LY¦Q¦ UDVWHMD HWVLW

WHOHPDVVD.DLNNLNDQQXVWLYDW

WLLQ XUDNDOOD MD VLQQLNN¦¦VWL

WRLVLD LKDQ PDKWDYDVWL NXQ

MRSDSXROLWXQWLD7DONRLOHPDO

NXNDWDKDQVDMXRNVLORSSXYLL

ODQ¦LVV¦NLVRLVVDVDLPPHK\

WRLWXNVHOOD9LHUDDWVHXUDWNLQ

Y¦¦W\¸NRNHPXVWDPPM¦¦WH

LKDLOLYDWPHLG¦QNDQQXVWXVWD

O¸QP\\QQLVV¦

0$11$ROLORNDNXXVVD

.HV¦QUDVWLFXSHLVVDRQQLV

5XRWVLVVDMRKRQS¦¦VLQP\¸V

WXPLVLDULLWWLMDVHQ¦N\LWXORN

PXNDDQ NXQ YLHVWLVV¦ SLW¦¦

VLVVDNLQNXQ9HLNRWRWWLYDWYRL

ROODMXQLRUHLWDYHWHUDDQHMDMD

WRQ.2.21$,63,67(,66VLW¦

NDLNNLDVLOW¦Y¦OLOW¦2PDUDWD

HLROHWDSDKWXQXWPRQHHQYXR

QLROLKHOSSRMDNRYLQMXRNVX

WHHQ0$+7$9$$

YRLWWRLQHQ2QQLVWXLQPLHOHV

1XRUWHQ -XNRODDQ HOL 18

W¦QLK\YLQ

-881VXXQWDVLPPHWDDV+2

+DOLNNRYLHVWL ROL VDPDQ

9,.86.,AakenMRKGROODKDNH

ODLQHQ NXLQ 0DQQD PXW

PDDQK\YL¦VXRULWXNVLD1XUPL

WD YDLQ RVXXNVLQHQ 9H9H

M¦UYHOW¦MRSD9,,'(//MRXNNX

S¦UM¦VLVLHOO¦K\YLQ

HHOODMRVVDMRNDLQHQRQQLVWXL

.LLWRNVHWNDLNLOOHRKMDDMLOOH

K\YLQ(QVLNHUWDODLVLDROLPX

YHW¦MLOOHWXNLMRLOOHMDKXROWD

NDQDWRGHOODPRQWD

MLOOH MRWND RYDW NLLNXWWDQHHW

.//NLVDW N¦\WLLQ NDXNDQD

PHLW¦SDLNDVWDWRLVHHQ

.DMDDQLVVD9LPSHOLQODDNVRV

1<7VLLVYXRVLRQN¦\

VD0DWNXVWLPPHKLHPDQSRLN

W\MDWUHHQDWHQNRKWLHQVLNH

NHXNVHOOLVHVWLQ¦LKLQNLVRLKLQ

V¦Q NRLWRNVLD /HLPDXVOHL

Imatran ANRV-kisoissa tyttönelikkö hopealla, Roosa Heikkinen, Raita Pakkanen, Ida Heikkinen ja Netta Kormu.

NXQVDLPPHPXPPRQMDYDD

UL .XRUWDQHHOOD MD 18-866$

(Kuva: Anniina Heikkinen)

ULQNXVNDDPDDQ.LOSDLOXLVVD

VDNNLLQ

