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Yleisurheilun piirinmestaruusviestit
elokuussa 2017 Haminan urheilukentällä
maan 8-henkiseen joukkuee-

si se, että saamme kilpailuun

jos ei saada riittävää määrää il-

lisenssiä, jotka ainakin kaikil-

seen tulee kuulua sekä tyttö-

vähintään yhtä paljon osan-

moittautuneita kaikkiin joukku-

la yu-koululaisilla on kunnos-

Kymenlaakson Yleisurheilun

jä että poikia. Muiden sarjo-

ottajia kuin viime vuonnakin.

eisiin. Valinnat tehdään ensisi-

sa seuran hankkimina. Viesti-

piirinmestaruusviestikilpailu

jen pikaviesteissä ja kaikissa

Tämä koskee luonnollisesti

jaisesti kesän aiempien tilasto-

kilpailuun ovat kuitenkin erit-

9–15-vuotiaille juostaan tiis-

pitkissä viesteissä joukkueet

niin omaa kuin muitakin seu-

kelpoisten tulosten perusteel-

täin tervetulleita myös muut

taina 22.8. Haminan Rauhan-

ovat 4-henkiset tyttö-/poika-

roja. Vehkalahden Veikoilta oli

la, mutta on myös mahdollis-

kuin yu-koulutoiminnassa mu-

kadun urheilukentällä Veh-

joukkueet.

kana olevat lapset ja nuoret.

NINA TASA

vuoden 2016 pm-viesteissä yh-

ta, että järjestetään karsinnat

kalahden Veikkojen isännöi-

Viestikilpailu on nyt toista

teensä 11 joukkuetta, joten sii-

ilmoittautuneiden kesken, ku-

Viestivastaaville ilmoittau-

mänä. Kilpailussa juostaan

kertaa peräkkäin Haminan ur-

nä onkin tavoitetta kerrakseen!

ten viime vuonna joidenkin sar-

dutaan myös muihin 9–17-vuo-

kaikissa sarjoissa sekä pika-

heilukentällä VeVen järjestä-

Viestijoukkueisiin ilmoittau-

jojen kohdalla tehtiin. Joukku-

tiaiden viesteihin. Ilmoittau-

viestit että pitkät viestit. Pie-

mänä ja seuran puolelta ensi-

dutaan viestivastaaville, jotka

eisiin ilmoittautuneilta edelly-

tumiset aina viimeistään noin

nimpien sarjassa pikaviesti

sijaisena tavoitteena onkin on-

ilmoittavat joukkueet eteen-

tetään ainoastaan seuran jäse-

viikkoa ennen ilmoittautumis-

on ns. sukkulaviesti, jossa sa-

nistuneiden järjestelyjen lisäk-

päin ja tekevät myös valinnat,

nyyttä ja voimassa olevaa yu-

ajan päättymistä. 

Viestivastaavat
kesällä 2017
– T/P 9 Nina Tasa
QLQDWDVD#SSLQHWú
– T/P 11 Satu Lanki
satu.lanki@gmail.com
– T/P 13 Ismo Haikka
ismo.haikka@haminetti.net
– T/P 15 Aino Satama
DLQRVDWDPD#KDPLQDú
– T/P 17 Risto Hellä
ULVWRKHOOD#VWRUDHQVRú

14. KYMEN SANOMAT
PUOLIMARATON
Haminan urheilukenttä (Rauhankatu)
sunnuntaina 20.8.2017 klo 11.00
Vehkalahden Veikkojen

www.vehkalahdenveikot.ﬁ

Kirkkojärven Kirin perinteinen Kevätpyöräily

Kirkkojärven Kierros
HELATORSTAINA 25.5.2017
Reitti on vapaavalintainen Kirkkojärveä
myötäillen ja pyöräilyaikaa on koko päivä.
Kirjauspiste eli vihko löytyy Kirkkojärven
koulun pihan ilmoitustaululta.

sunnuntaina 11.6.2017 klo 18.00
Haminan Rauhankadun kentällä
Tule mukaan
kuntoilemaan oman paikkakuntasi
KUNNIAKIERROS-tapahtumaan.
Sinäkin voit auttaa paikkakuntasi
urheiluseuran toimintaa osallistumalla.
KUNNIAKIERROS antaa kotiseutusi
lapsille liikunnan iloa ja terveyttä.

Kaikkien pyöräilypäivään osallistuneiden
kesken arvotaan 3 palkintoa.
Mukavaa kuntoliikuntapäivää kaikille,
nyt joukolla pyöräilemään!

YLEISURHEILUKOULUT

alkavat tiistaina 23.5.2017
Haminan Rauhankadun
urheilukentällä.
Ryhmät: 6–7-vuotiaat ja 8–9-vuotiaat klo 18–19,
10–15 vuotiaat klo 17–18.30

Lisätietoja ja keräyslistoja:
Juha Heikkilä
puh. 040 824 5652 tai
juhakalevi.heikkila@pp.inet.fi

Hinnat: 50 €, toisesta lapsesta 10 € sisaralennus.
Lisäksi veloitetaan yleisurheilulisenssi, jos sitä ei ole,
ja seuraan kuulumattomilta jäsenmaksu.

KAHVILA

Huom! Ensimmäisellä kerralla vanhemmille/huoltajille infotilaisuus.

Ilmoittautumislinkki ja tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta
ZZZYHKNDODKGHQYHLNRW¿.
Ilmoittaudu viimeistään 20.5. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

KEVÄTVEIKKONEN 2017

2

Puheenjohtajalta

Tervehdys
Veikkolaiset!

Kesän vauhteja haettiin Vierumäeltä
ANNIKA HAIKKA

siitä, että matka sujuisi hyvin. Bussi pysähtyi Matkakei-

Tänä keväänä seuramme yleis-

taassa, josta se jatkoi matkaa

Taas ollaan uuden kesän kynnyksellä ja on KevätVeik-

urheilijat suuntasivat jälleen

Vierumäelle. Matka meni no-

kosen aika.

Vierumäelle.

peasti ja niinpä bussi olikin jo

Talvi sujui Etelä-Suomesssa melko lumettomissa mer-

Luvassa oli yleisurheilua,

perillä. Iloinen joukko suunta-

keissä, kun taas Pohjois-Suomessa talvesta ei näy tule-

hyvää ruokaa sekä polskut-

si ensimmäisenä kohti yleis-

van loppua ollenkaan.

telua uimahallissa.

urheiluhallia, jossa lapset ja-

Nuorten hiihtäjien menestys talven koitoksissa oli mal-

Bussi lähti rautakaupan pi-

kaantuivat kahteen ryhmään.

likelpoista. Mitaleja ja pistesijoja on tullut ihan mukavas-

halta klo 8.00 ja kaikki olivat

Isompien ryhmää ohjasivat

ti. Mielenkiinnolla odotan jatkoa. Mitä siitä seuraakaan!?

innoissaan.

Erika Vuorinen ja Iida Heija-

Laitinen. Molemmat ryhmät

Venyviä tunnelmia Vierumäeltä.
semaan valokennoilla.

Kesälajit ovat alkaneet pyöriä tehokkkaasti. On yleis-

Mukana oli myös lasten van-

ri ja pienempien ryhmää puo-

aloittivat alkulämmittelyllä

Ennätykset paukkuivat ja

urheilukouluja lapsille ja suunnistuskouluja sekä lapsil-

hempia, jotka pitivät huolta

lestaan Neea Kormu ja Emilia

josta isommat lähtivät juok-

juoksu oli kivaa. Kaksi ja puoli
tuntia yleisurheiluhallissa oli-

le että aikuisille.
Kilpailujen järjestäminen on vauhdissa. Kansalliset

vat nopeasti takana ja lähdet-

suunnistuskilpailut toukokuun alussa sekä sotilaiden

tiin syömään edellisiltä ker-

suunnistuksen MM-kilpailut kesäkuun puolessa välis-

roilla tuttuun Wanhaan saliin.

sä ovat taas isoja ponnistuksia organisaatiolle. Jukolan

Kun ruoka oli päätynyt nälkäi-

viestissä odotan nuorelta joukkueelta hyvää sijoitusta.

siin suihin, suuntana oli uima-

Joukkueessa on sekä nuoria, että vanhempia kokeneita

halli. Kaikista oli kivaa pääs-

jyriä. Lähdetään porukalla Joensuuhun jännittämään.

tä rankan päivän päätteeksi
rentoutumaan ja polskuttelemaan. Kun oli uitu tarpeeksi,

Hyvää kesää kaikille! Kunhan se nyt tulee!

väsynyt mutta iloinen VeVeHannu Kuikko

läisjoukko suuntasi bussiin,

puheenjohtaja

jonka hovikuljettaja ”Aake”

Vehkalahden Veikot ry

Uusiheimala ohjasi turvallisesti takaisin Haminaan. 

VeVen yu-tytöt Vierumäellä.

Talven yu-koulussa
oli vipinää ja vilskettä
ERIKA VUORINEN JA IIDA HEIJARI

ole niin laaja kuin kesällä kentällä, mutta pystyimme kuiten-

Talven yleisurheilukoulu aloi-

kin treenaamaan lajeja niin

tettiin kolmen ryhmän voimin

juoksusta heittoihin kuin hyp-

syyskuussa. Maanantaisin har-

pyihinkin. Pienempien lasten

joittelivat 6–7-vuotiaat Neea

kanssa mukaan mahtui myös

Kormun ja Emilia Laitisen

leikkejä ja hauskanpitoa, kun

johdolla ja 8–9-vuotiaat Eri-

taas isommat keskittyivät ke-

ka Vuorisen ja Iida Heijarin

honhallintaan ja lihaskuntoon.

kanssa. Torstain vuorolla yli

Ryhmät olivat täynnä in-

10 vuoden ikäisiä ohjasi Eelis

nokkaita ja reippaita lapsia

Komulainen ja Annika Viitala.

ja nuoria, toivottavasti näh-

Silja Line Seurakisoissa lapset pääsevät testaamaan päivän kuntoa mm. pallonheitossa ja vanhemmat pääsevät mukaan ak-

dään myös kesällä! 

tiivisiksi toimijoiksi.

Lajikirjo ei talvisin salissa

Reippaat pienet
yu-koululaiset
NEEA KORMU JA EMILIA LAITINEN

sekä he ovat päässeet kokeilemaan erilaisia viestejä. Al-

Ei kynnyksiä – nyt kaikki
urheilemaan!
NINA TASA

Aloitimme 6–7-vuotiaiden

kulämmittelynä olemme leik-

yleisurheilukoulun kevätkau-

kineet joka kerta erilaista hip-

den tammikuun alussa.

paa. Syyskauden lemppari ”ki-

Maksuttomia, kaikille avoimia

Mukana on ollut paljon iloi-

nuski” oli edelleen lasten suo-

yleisurheilun harjoitusiltoja

sia ja nauravaisia lapsia liikku-

siossa. Kausi päättyi huhtikuun

ja matalan kynnyksen seura-

massa. He ovat päässeet heit-

alussa, jolloin pelailimme eri-

kisoja torstai-iltaisin Hami-

tämään palloa, juoksemaan ai-

laisia pelejä. Toivomme, että

nan urheilukentällä!

tojen yli, hyppäämään pituut-

kesälläkin lapset tulevat yleis-

ta, korkeutta ja kolmiloikkaa

urheilemaan. 

Kesä-, heinä- ja elokuussa
2017 kokoonnutaan torstai-iltaisin Haminan urheilukentäl-

Antin ryhmä
ANNIKA HAIKKA

le eri yleisurheilulajeihin keskittyvien harjoitusiltojen, la-

kehittivät taitojaan.

ji-iltojen, ja matalan kynnyk-

Lumien sulettua ryhmämme

sen Silja Line -seurakisojen

Reijo Kauppila on jo konkari laji-iltojen vetäjänä. Kuvassa aloitellaan hyppyharjoituksia. Apu-

Syksyllä 2016 liikunnanopet-

siirtyi ulos, jossa harjoittelim-

merkeissä. Laji-illat ja seura-

ohjaajana Annika Viitala.

taja Antti Vuolle aloitti ohjaa-

me niin tekonurmella kuin pu-

kisat ovat kaikille avoimia ja

maan VeVeläisiä nuoria yleis-

ruradallakin.

maksuttomia. Osallistujilta ei

myös kunkin muita omia la-

Silja Line Seurakisat ovat

minen paikan päällä klo 17-

urheilijoita. Opettajan kiireistä

Lisäksi pääsimme Karhulan

edellytetä aiempaa kokemus-

jeja. Laji-iltojen kohderyhmä

maksuttomia, kaikille avoi-

17.20, yhteinen alkulämmit-

johtuen Antti ei aina päässyt

Urheilijoiden vieraaksi Ruo-

ta harjoiteltavista lajeista eikä

on 7–15-vuotiaat lapset ja nuo-

mia matalan kynnyksen ki-

tely klo 17.30 ja kilpailut py-

paikalle, jonka vuoksi Ismo oli

nalan urheiluhalliin.

seurojen jäsenyyttä.

ret. Laji-iltoihin ei tarvitse il-

soja, joiden myötä voi seura-

ritään aloittamaan klo 17.45.

Ryhmämme on täynnä tai-

Laji-illoissa tehtävät harjoi-

moittautua ennakkoon. Laji-

ta omaa kehitystä eri lajeis-

Tarkka aikataulu tullaan jul-

Harkkoihin sisältyi kaikkea

tavia ja motivoituneita urheili-

tukset monipuolistavat osal-

iltojen vetäjinä on kokeneita

sa pitkin kesää. Seurakisois-

kaisemaan seuran internet-

lihaskunnon ja nopeuden vä-

joita. Meistä kuullaan takuul-

listujien harjoittelua sekä tu-

valmentajia ja liikunnan asi-

sa on sarjoja 5–15-vuotiail-

sivuilla www.vehkalahden-

liltä. Kaikki oppivat uutta ja

la jatkossakin! 

kevat motorista kehitystä,

antuntijoita.

le. Kilpailuihin ilmoittautu-

YHLNRWú

ohjauksessa mukana.
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Monipuolista harjoittelua yleisurheilun
piirileirillä Pajulahdessa
oli eteläiseltä ja kaakkoisel-

min Tasa heittoryhmässä. Lu-

ta alueelta tulevia urheilijoita.

kan mielestä leirillä oli kivoin-

Osallistuimme yleisurheilun

Leiri pidettiin Pajulahden

ta kovat harjoitukset ja lepo,

piirileirille Pajulahdessa 21.–

liikuntakeskuksessa, jossa

koska oli rankkaa. Kumpikin

23.4.2017. Piirileirillä oli viisi

on monta urheilulle sopivaa

meistä oppi, mikä on harjoi-

ryhmää, jotka olivat heitto-,

paikkaa. Leirillä harjoiteltiin

tusten tarkoitus ja sen, että

juoksu-, hyppy-, ottelu- ja kä-

omissa mieluisissa lajiryh-

mielikuvaharjoittelu on tärke-

velyryhmä. Leirillä oli paljon

missä, joissa oli omat ryhmi-

ää ja se vaikuttaa urheilusuo-

Juoksuryhmässä harjoiteltiin

innokkaita urheilijanuoria ja

en valmentajat.

ritukseen. Petruksen mielestä

mm. lähtöjä lähtötelineistä.

leirillä oli kivointa jalkatree-

Kuvassa Luka asettautuu läh-

ni ja että sai painia. 

tötelineisiin.

LUKA MATTILA JA PETRUS TASA

Heittoryhmän yhtenä harjoituksena oli paini. Kuvassa paini-

hyviä valmentajia, jotka piti-

Luka Mattila oli juoksuryh-

massa veljekset: Benjamin ja Petrus.

vät rankkoja treenejä. Siellä

mässä ja Petrus sekä Benja-

Voikkaa ja kuulumisia
kuntoliikuntapuolelta
JOUNI JÄRVINEN

kojen kuntoliikuntajaoston
naiset ja jonkunlainen aja-

Mistä tämän nyt aloittaisi, vai

tus oli, että josko siihen veto-

itsensä esittelystä, kun ensim-

hommaan saisi sopivaa mies-

mäistä kertaa ollaan tänne kir-

voimaa. Sopivuudesta en ole

joittamassa. Hei, olen Järvisen

varma, mutta tällaiselle kes-

Jouni... siis tuttavallisemmin ja

kivartalolihavalle keski-ikäi-

tavallisemmin Jontsa, hamina-

selle ukkelille tuli siinä mie-

lainen viisikymppinen urheilun

leen, että jos alkaisi vetämään

ikuinen lupaava nuori. Töissä

jumppaa, niin tulisi siinä itse-

tuossa Reserviupseerikoulus-

kin harjoitettua jonkunlaista,

sa. Koulutukseltani sen pääl-

tällaiselle elämän nautiske-

lystöopiston käymisen lisäksi

lupuoleen taipuvaiselle so-

liikunnanohjaaja Pajulahden

veltuvaa lihaskuntoliikuntaa.

Urheiluopistosta.

Tilda Koivula lukee karttaa jumpan yhteydessä, vieressä Emi-

Maanantaisin kokoontuvaa

Joskus keväällä 2016 Min-

herrakerhoa ovat vetäneet mi-

na Setälän fysioterapiakäyn-

nun lisäkseni Katri Hannola,

tien yhteydessä virisi keskus-

Maisa Föhr ja Minna Setälä,

telu, josko riittäisi mielenkiin-

mutta heidän vetämistään

toa muiden hommien lisäksi

jumppailloista en osaa sanoa,

alkaa yhdeksi ”ukkojumpan”

koska valitettavasti ehdin pa-

siis miesten maanantailiikun-

nostaa vain niihin omiin veto-

nan vetäjäksi? Jumpan vetä-

vuoroihin.

jinä olivat pääasiassa Veik-

Mila Härkönen salisuunnistuksessa.

6RúD/DLWLQHQQ¦\WW¦¦PDOOLDVXXQQLVWDMLHQMXPSDOOD

lia Härkönen,

Lähdin miettimään vedettä-

Ukkojumppalaisten tilalla jutun kuvituksena nuoria suunnistajan alkuja. Tässä suunnistajat seinäpidossa. (Kuvat: Jarno Koivula)

Emilia Laitinen salisuunnistuksessa rastilla.

Salissa suunnistetaan.

vien liikuntojen sisältöä lähin-

nistajia, hiihtäjiä ja juoksijoi-

kana olevat hiihtävät, suun-

paamista samaan tahtiin ensi

nä omista lähtökohdista ja sii-

ta, jotka kuitenkin vielä kun-

nistavat, maastopyöräillevät

syksynä, mutta kuntoliikunnan

tä, että kohderyhmässä tulisi

toilevat ja kilpailevatkin ak-

ja juoksevat aktiivisesti, eli

puolella tapahtumia on myös

olemaan 10 – 15 suunnilleen

tiivisesti. Kaivelin omia arkis-

panostettiin juuri tuohon mo-

tässä kesän aikana joten seu-

samalta pohjalta ponnistavaa

toja, etsin internetin kätköis-

nilta unohtuvaan keskivarta-

railkaa seurapalstaa! 

porukkaa. Keski-iän kynnyk-

tä vinkkejä ja päädyin siihen

loseudun lihasten voimaan

sen ylittäneitä entisiä suun-

ajatukseen, että yleisesti ot-

ja liikkuvuuteen. Mikäli nuo

taen heikoille, varsinkin kes-

talven aikana vedetyt jum-

tävyysurheilussa, jää keski-

pat ovat saavuttaneet tavoit-

vartalon tuki- ja syvät lihak-

teensa, tässä keväällä saattaa

set sekä lihashuolto. Eli siltä

muutama ”vanha nylkky” huo-

pohjalta rakentamaan…

mata, että iltarasteilla jalka

Vedetyt jumpat pitivät sisäl-

nousee kanervikosta vähän

lään kaikenlaista mahdollis-

helpommin, tai vaikkapa Si-

ta, ihan perinteisestä kuntopii-

kovuoren ylämäen pyöräile-

ristä keppijumppaan jooga- ja

minen tuntuu vaivattomam-

tai chi-liikkeillä maustettuna

malta kuin viime keväänä.

(kaikkea sitä koulussa opetet-

Jollekin, kuten itselle, talven

tiinkin). Muutama herra saat-

jumppavuorojen hyöty saat-

toi jumppaa seuraavan parin

taa tuntua myös sen vihovii-

päivän aikana ihmetellä ihan

meisen alaselkäsäryn puut-

uusien lihasten löytymistä?

tumisena? Kenellä mitenkin.

Liikkeet keskittyivät kuiten-

Näillä näkymin jatketaan

kin siihen ajatukseen, että mu-

sitten Vehkalinnassa jump-
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Hamimedia Oy
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Maastojuoksucup 2017
HEIDI PAKKANEN

maastossa. Paikalle oli koleasta säästä huolimatta saa-

Perinteinen neljä osakilpai-

punut runsaasti kilpailijoita,

lua käsittävä maastojuoksu-

yhteensä 110 juoksijaa. En-

cup on parhaillaan käynnis-

simmäisen kilpailun tunnel-

sä. Maastojuoksucup on kai-

ma oli odottava ja jännitystä

kille 5–15-vuotiaille avoin,

oli ilmassa. Kylmästä säästä

neljä osakilpailua sisältävä

huolimatta kaikki jaksoivat

maastojuoksusarja, joka jär-

hyvin odottaa omaa vuoro-

jestetään yhdessä kyläosas-

aan ja kilpailu sujui hienosti.
Toinen osakilpailu juostiin

tojen kanssa.
Kokonaiskilpailu ratkais-

Ruissalon maastossa 25.4.

taan osakilpailuissa saatujen

tuulisessa ja sateisessa sääs-

sijoituspisteiden perusteella.

sä. Myös toiseen osakilpai-

Kokonaiskilpailun lopputulok-

luun saapui lähes yhtä paljon

seen lasketaan kolmen osakil-

juoksijoita kuin ensimmäiseen

pailun parhaat sijoituspisteet.

osakilpailuun. Erityisesti pie-

Ensimmäinen osakilpailu

nimpien sarjat keräsivät pal-

viikon torstaina 27.4. Kirkkojär-

jon osanottajia.

ven maastossa 80 kilpailijan

juostiin 18.4. koleassa säässä Husulan urheilukentän

3. osakilpailu käytiin saman

Vuonna 2012 syntyneet ja sitä nuoremmat tytöt valmistautuvat lähtöön Kirkkojärven osakilpailussa 27.4.

voimin. Kirkkojärvellä kilpai-

Tunnelmaa Husulan osakilpailusta 18.4.

Tytöt vauhdissa Husulan osakilpailussa 18.4.

lijat saivat nauttia jo hieman

tossa. Kokonaiskilpailun pal-

ros-tapahtumaan ovat kaikki

auringonpaisteestakin, vaikka

kinnot jaetaan Kunniakier-

tervetulleita osallistumaan

räntäsateeltakaan ei vältytty.

ros-tapahtuman yhteydessä

ja kannustamaan. Tarkempia

Viimeinen osakilpailu juos-

sunnuntaina 11.6. Haminan

tietoja löytyy Veikkojen net-

taan 9.5. Neuvottoman maas-

urheilukentällä. Kunniakier-

tisivuilta. 

Sotilaiden suunnistuksen MM-kilpailut
man mukaisesti Friendship

maita (mm. Arabiemiraatit,

pailutoimintoja eli valmis-

massa on keskimatkan (12.6.)

Kilpailuihin odotetaan noin

Through Sport – Ystävyyttä

Armenia, Kypros ja Palestiina).

taa kartta, laatia radat, viedä

Puolustusvoimat järjestää

ja pitkän matkan (13.6.) kil-

260 urheilijaa sekä 100 jouk-

urheilun kautta. Kilpailuun

Kilpailujen järjestelyistä

rastit paikoilleen sekä avus-

10.-16. kesäkuuta 2017 Ha-

pailujen lisäksi viestikilpai-

kueiden johtohenkilöä jopa

osallistuu lukuisia maailman

vastaa Maasotakoulu yhteis-

taa kilpailuviikolla koejuok-

minassa Kansainvälisen Soti-

lu (15.6.). Kilpailut käydään

30 maasta. Kilpailujen tee-

huippusuunnistajia, mutta

työssä Vehkalahden Veikko-

suissa ja lähtötoiminnoissa. 

lasurheiluliiton 50. sotilaiden

Haminan ja Virolahden rajan

mana on Kansainvälisen So-

myös useampia suunnistus-

jen kanssa. Vehkalahden Veik-

suunnistuksen maailmanmes-

molemmin puolin Luotosen-

tilasurheiluliiton (CISM) tee-

kilpailuissa harvinaisempia

kojen rooli on järjestää kil-

TERO FÖHR

taruuskilpailut. Kilpailuohjel-

järven ympäristössä.

Veven uusi vahvistus – Andris Jubelis
came when I realized, that it’s

39th place in long distance.

kind of a sign, because VeVe

not what I want to do. I quit

After that I put sport little a

has been always in my mind. I

My name is Andris Jubelis, I’m

the job and returned back to

aside, but was selected for

had a very great memory from

coming from Latvia, a small

countryside and started taking

World Championships any-

P\úUVW-XNRODLQLQ6DOR

city called Madona, which is

part in the family dairy far-

way. After changing my life in

when VeVe won the relay and

located 150km east side from

ming business. It was a good

2015 my physical shape was

I saw Tero Föhr crossing the

capital city Riga. The city is

chance also to take sport into

improved and I became Baltic

úQLVKOLQH

more famous from winter

the next level and I started to

Champion and reached 34th

I’m looking forward to run-

sports like skiing and biath-

train more professionally and

place in World Championships

ning relays with this team

lon, but also orienteering is a

slowly have climbed to the le-

and repeated that on 2016 in

where I can learn things from

strong part of it’s sport histo-

vel I’m on now.

long distance. I also have been

very experienced runners and

part of Latvian relay team in

show an example for young

2014, 2015 and 2016.

runners and together we can

ANDRIS JUBELIS

ry, and the city hosts two ori-

Orienteering I have done

enteering clubs. Orienteer-

since I was 10. Somehow, since

ing is also a part of the sport

WKHúUVWWLPH,WRXFKHGDPDS

Last year I was running big

develop a strong team! I’m

school system.

I have never had a passion as

relays 10mila and Jukola for

YHU\VDWLVúHGZLWKHYHU\WKLQJ

strong as orienteering.

Lithuanian club project IGTI-

many people from the club

ly and have lived most of my

Youth years have been with

SA, but somehow I felt that it’s

help me with training condi-

life in countryside, except for

successful, I was able to race

not giving me so much needed

tions and share their expe-

student years when I got Mas-

in European Youth Champi-

improvement. The offer to join

rience. Finally, I also was in

ters degree in IT project ma-

onships and was on 6th place

Vehkalahden Veikot came re-

Hamina area for trainings, and

nagement and worked 4 yea-

in World Junior Champion-

ally on time, and I didn’t think

I’m looking forward to com-

rs as a database application

ships. First time debut in World

much. I’m pleased with my

ing back for World Military

developer, till the moment

championships in 2011, with

choice. I believe that it was

Champs and other trainings. 

I grew up in a farmer’s fami-

Andris Jubelis, uusi mies Veikkojen väreissä.
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Kuntosuunnistuskausi on
pyörähtänyt käyntiin
Kuntosuunnistukset ovat pyö-

rähtäneet jo käyntiin. Välillä
on vettä tullut ja välillä meinasi lumikin yllättää, mutta se
ei ole suunnistajia sulattanut.
keusastetta ja pituutta olevaa

Ilmoittautumiset ilmoitussihteerille vähintään kaksi päivää ennen
virallisen ilmoittautumisajan umpeutumista. Ilmoitussihteeri vahvistaa
kilpailijalle ilmoittautumisen perilletulon. Kilpailijoita/huoltajia pyydetään
kuitenkin seuraamaan, että ilmoittautuminen on mennyt perille.

rataa, erikoisuutena mm. yhteislähtöä Juho Pousin suunnittelemilla radoilla ja pyöräsuunnistusta Keijo Katteluksen
ratamestaroimana.

Mikäli henkilö ilmoittautuu kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin
kilpailuihin itse, ei seura korvaa kilpailuiden osallistumismaksuja.
Jälki-ilmoittautumisia ei myöskään korvata. Kilpailukalenteri.fi:n ulkopuolisiin kilpailuihin osallistuttaessa osallistumismaksu korvataan
kulukorvauslomaketta vastaan yu-jaoston korvaussäännön mukaan.

Tule ja koe mukava kuntoilumuoto luonnon helmassa. Järjestäjiltä saat opastusta ja ohjausta tarvittaessa,
kysy rohkeasti!

Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla: anniina.koso@gmail.com
(lisätietoja tarvittaessa puh. 040 415 2466 /Anniina)

Lisätietoja tarkoista paikoista on VeVen sivuilla kohdas-

Kilpailuihin osallistuvalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva yu-lisenssi.
Lisätietoja lisenssivaihtoehdoista SUL:n sivuilta linkistä lisenssit.

sa Kymen Kuntorastit. Siellä
on usein myös kivasti ennakkopaloja tulevasta.
nauttimaan luonnosta!

Yleisurheilukilpailuihin
ilmoittautuminen
ilmoitussihteerin kautta
Kilpailukalenteri.fi -sivustolla julkaistuihin kilpailuihin ilmoittaudutaan
VeVen yu-jaoston nimittämän ilmoitussihteerin kautta.

Tarjolla on siis neljä eri vai-

Tervetuloa kokeilemaan ja

5

Kuntosuunnistusteltalla 29.4. asioimassa Heidi Huusari.
(Kuva: Anniina Heikkinen)

Aikuisten
suunnistuskoulu alkoi
talvisissa merkeissä
JENNA OJALA

Huom. Yleisurheilukoululaisilla on seuran puolesta voimassa oleva
lisenssi!

KYMEN KUNTORASTIT 2017
Pvä Pvm Seura Paikka

Opastus

ma 24.4. VeVe

Kannusjärvi, Veiklampi

VT 26, Kannusjärvi

to

27.4. MiVi

Miehikkälä

Lapjärventie 390

la

29.4. VeVe

Neuvoton, Hevossaari

Mt 170, Neuvoton/Salmi

LÄHTÖ KLO 14

Haminan keskusta, Robin Hood

LÄHTÖ KLO 14 Sprintti

ma 1.5.
to

KaaRa Hamina, Taskalinmäki

4.5. VeVe

ma 8.5. VeVe
to

11.5. VeVe

ma 15.5. PyVo

Onkamaa, kenttä

VT 26, Onkamaa

Turkia

VT 26, Turkia

Myllykylä,Tahtila

VT 26, Myllykylä

Pyhtää, Korkeaharju

MT170, Pyhtään kk itäpuoli

Aikuisten suunnistuskouluun

to

Vehkalinnaan kokoontui inno-

ma 22.5. VeVe

Turkia

to

EI RASTEJA

kas porukka lajista kiinnostuneita. Kurssille osallistui monen eri tasoisia kävijöitä, joista osa oli suunnistanut muutaman kerran aiemmin vuosia

18.5. KaaRa Poitsila
25.5.

VT 7, Lelu
VT 7, Länsikylä

Länsikylä maja

ma 5.6. VeVe

Metsäkylä, Lakaliini Etelä

MT371, Metsäkylä

to

Miehikkälä

Kattilapohjantie ja Taavetintien rist. PITKÄT MATKAT

Husula, Suutarlampi pohjoinen

MT371, Husula

to

8.6. MiVi

15.6. KaaRa Honkaniemenkangas

tus lajina ei ollut entuudes-

ma 19.6. VeVe

Nopala

taan ollenkaan tuttu. Muu-

to

EI RASTEJA

tama kurssilla ollut oli käy-

ma 26.6. KaaRa Kirkkojärvi

nyt aikuisten suunnistuskou-

to

lun viime vuonna ja tuli nyt

ma 3.7.

VeVe

kertaamaan aiemmin opittu-

to

PyVo

22.6.
29.6. PyVo
6.7.

ma 10.7. VeVe

ja asioita.

to

Teoriaosuudella aluksi harjoiteltiin karttamerkkejä ja
suunnanottamista teoreetti-

VT26, Töytäri

Pyhtää, Hirvikosken koulu

MT 170 Pyhtää kk, josta 17 km

Onkamaa soramonttu

VT 26, Onkamaa

Pyhtää, Munapirtti

MT 170, Purola

Metsäkylä, Sikovuori/Markkula

MT 371, Metsäkylä
VT 26, Kannusjärvi/Töytäri

to

Paijärvi, Rajamäki

VT 26, Myllykylän hautuumaan jälk.

Virolahti, Harju

VT 7, Hamina itä

27.7. KaaRa Tarmola
Reitkalli, Metsätalonkulma kaatopaikka

MT170, Reitkalli/Summa

maan, miten kuntosuunnistus-

to

Miehikkälä

Kattilapohjantie ja Taavetintien rist.

tapahtumassa toimitaan, mitä

ma 7.8.

välineitä suunnistaessa käy-

to

tetään ja mistä välineitä on

ma 14.8. VeVe

Metsäkylä, urheilukenttä

MT371, Metsäkylä

mahdollisuus itselle hankkia.

to

Pyhtää, Jonakorpi

Mt 170, Pyhtään kk keskusta

KaaRa Laukkovuori

10.8. VeVe
17.8. PyVo

VT 7, Kattilainen

Kitula, Kisapirtti

VT 26, Kannusjärvi/Töytäri

Samana päivänä otettiin tun-

Aikuisten suunnistuskoululaiset Tommi Rokka ja Tanja Ahti-

ma 21.8. KaaRa Honkaniemenkangas

VT7, Lelu

tumaa suunnistukseen maas-

ainen maalileimauksella.

to

MT371, Metsäkylä

tossa kartan kanssa ja päästiin harjoittelemaan kompas-

koostuu yhdestä teoriatun-

kuntotason mukaan. Aikuis-

sin käyttöä käytännössä. Kart-

nista sekä neljästä maasto-

ten suunnistuskouluun saat-

tamerkit tulivat myös suunnis-

harjoituskerrasta. Kurssin ta-

toi osallistua kuka tahansa,

tusharjoituksen aikana tutuk-

voitteena on luoda kävijöille

riippumatta aikaisemmasta

si. Oman lisänsä maastoharjoi-

kipinä suunnistusharrastuk-

suunnistuskokemuksesta. Ta-

tukseen antoi taivaalta pölly-

sen aloittamiseen ja rohkeut-

voitteena on, että suunnistus-

ävä lumi- ja räntäsade, mutta

ta lähteä kuntorasteille suun-

koululaiset ovat valmiita kurs-

suunnistuskoululaisten innok-

nistamaan.

sin jälkeen omatoimisesti osal-

kuutta oppia suunnistuksen
saloja se ei haitannut.
Aikuisten suunnistuskoulu

24.8. VeVe

Metsäkylä, Lakaliini

ma 28.8. VeVe

Reitkalli, Metsätalonkulma, kallio/maja

MT170, Reitkalli/Summa

ma 4.9. VeVe

Husula, Suutarlampi etelä

MT 371, Husula

to

14.9 KaaRa Pitkät Hiekat

KaaRa mestaruus

VT 7, Museotien th

PÄIVÄ + YÖ

ma 18.9. VeVe

Myllykylä, Leirikangas

VT 26, Myllykylä

PÄIVÄ + YÖ

la

23.9. VeVe

Husula, Vehkalinna

MT371, Husula

la

30.9. VeVe

Kannusjärvi, Pahanlamminsuo pohjoinen VT26, Kannusjärvi /Töytäri

la

7.10. VeVe

Neuvoton,Hevossaari

MT 170, Neuvoton/Salmi

LÄHTÖ AUKI KLO 17-18.30, YÖKUNTSAREILLA 20-20.30
Yhteyshenkilöt:

MiVi

Kari Suoknuuti

040 506 8087

listumaan kuntosuunnistustoi-

PyVo

Kimmo Nykänen

050 320 9044

oli se, että jokaisella on mah-

mintaan ja kehittymään suun-

VeVe

Lea Jauho

040 775 3398

dollisuus suunnistaa oman

nistajina. 

KaaRa

Veijo Riivari

040 082 7340

Suunnistuskoulussa tärkeää

PYÖRÄSUUNNISTUS

VT 7, Hamina keskusta

ma 31.7. VeVe
3.8. MiVi

LYHYET RADAT, 1:5000

VT 7, Vilniemi

Kannusjärvi, Luomakangas

to

tunnin aikana pyrittiin kerto-

VT 7, Lelu

13.7. KaaRa Pitkät Hiekat
20.7. VeVe

YHTEISLÄHTÖ

VT 7, Kattilaisten eritasoliittymä

ma 17.7. VeVe
ma 24.7. VeVe

sella tasolla. Lisäksi teoria-

Sprintti

VT 26, Turkian lavan risteys

to

1.6. VeVe

Huom

Hamina Kotka vanha tie

ma 29.5. KaaRa Teirikallio

ma 12.6. VeVe

sitten ja muutamille suunnis-

Leikkaa
talteen!

KEVÄTVEIKKONEN 2017
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Vehkalahden Veikkojen yhteiskuva Espanjasta. (Kuva: Petteri Niskanen)

Talven keskelle
hiekkadyynejä

Ida ja Roosa Heikkinen Espanjan leirillä harjoituksen lomassa simpukkapuuhissa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

JANNE OVASKA

Joukko Vehkalahden veikkojen suunnistajia suuntasi katseensa jälleen kohti Espanjan
aurinkoa hiihtoloman ensimmäisenä lauantaina. Tällä kertaa leiripaikkana toimi Puerto
Umbria. Loppuviikosta majoitus vaihdettiin kilpailujen takia Barbateen. Lari Takanen
ja Samu Heiska oli lähetetty viikkoa aiemmin tutustuEspanjan leirillä nuoret karttapuuhissa; Roosa Heikkinen, Ven-

maan ja haistelemaan kilpai-

la Weckman, Selma Weckman ja Ida Heikkinen. (Kuva: Annii-

lumaastoja Barbateen. He liittyivät omalta leiriltä pääjou-

Espanjan leirillä kilpailupaikalla VeVen leiri oli bussipysäkillä. (Kuva: Anniina Heikkinen)

na Heikkinen)

kon mukaan Puerto Umbriaan.
Matkaan lähdettiin rape-

kien rakastamaa piikkipuskaa.

maan kaktuksen piikin muis-

assa pakkassäässä Helsinki-

Lumeton maasto oli veikoille

toksi harjoituksesta, mutta

Vantaan lentokentältä. Mala-

kuin taivas, joten piikkipus-

kaikki tämä kuuluu tähän ete-

gaan saavuttuaan lämpöä oli

kan piikit jaloissa eivät estä-

län harjoitteluun. Kaktuksen

yli 20 astetta ja aurinko pais-

neet vauhtia. Illan yhteisläh-

piikeistä ja piikkipuskan pii-

toi kirkkaalta taivaalta. Mala-

töharjoituksesta muodostui-

keistä tuli hyvinkin ihonlähei-

gasta matka taitettiin vuokra-

kin heti pienimuotoinen one

siä ystäviä meille leirin aikana

autoilla kohti Puerto Umbriaa.

man relay -kilpailu ja meno

Yösuunnistusta harjoitettiin

Pääosin autokunnat pääsivät

vaikutti siltä, kuin villivarsat

ahkerasti leirin aikana. Yöhar-

mutkattomasti perille, paitsi

olisivat päässeet laitumelle.

joitukset olivat kaikkien mie-

yhdellä autolla oli takaluuk-

Viikolla saatiin tehtyä erit-

leen – vai olivatko, mutta nii-

ku auki koko matkan, mut-

täin paljon erilaisia harjoituk-

tä työstettiiin suhteellisen pal-

ta sehän ei menoa haitannut.

sia Huelvan maastoissa. Pari-

jon. Öiset yhteislähtöharjoituk-

Puerto Umbriassa alkoi vä-

na päivänä käytiin myös kau-

set olivat aina vauhdikkaita,

littömästi varusteiden purka-

empaa Cartayan WRE kartal-

vaikka tarkoituksena olisi ollut

minen ja majoittautuminen

la juoksemassa hajontalenk-

vetää kevyt harjoitus. Yhdessä

si rastit villikoirista huolimatta.

osakilpailua: prologi, yökilpai-

sia ja vesisade tuntui siltä kuin

omiin huoneistoihin. Melkein

kejä ja tiukkaa keskimatkaa.

vetoharjoituksessa hiekkadyy-

Loppuviikosta vaihdettiin

lu, pitkämatka ja sprintti. Kil-

olisi ollu tähtiensodassa. Medi-

heti saapumisen jälkeen aloi-

Kaktuksiakin oli vaikka muil-

neillä hyökkäsi joukko koiria,

majapaikkamme Los canos

pailuista mieleenpainuvin oli

na-Sidoniassa kilpailtiin hulp-

teltiin illan yösuunistushar-

le jakaa ja tälläkään kerralla

jonka seurauksena kaikki jätti-

de Mecaan, jonka lähistöllä

7DúUDVVDMXRVWXSLWN¦QPDWNDQ

peissa maisemissa mäen pääl-

joitus läheisessä maastossa.

ei vältytty kaktuspiikin kirouk-

vät kääntörastit käymättä. Jou-

käytiin Andalucia o meeting-

kilpailu myrskysäässä. Alueel-

lä viimeinen osakilpailu, mikä

Maastosta löytyi tottakai kaik-

selta. Aina joku onnistui saa-

kossa oli ainakin yksi joka kier-

kilpailut. AOM:iin kuului neljä

la aallot olivat valtavan kokoi-

oli kaupunkikeskimatka. 

Espanjan leirillä valmistaudutaan harjoitukseen. (Kuva: Anniina Heikkinen)
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Säpinää lähimetsissä kesän aikana
ANNIKA TAKANEN

mään. Uutuutena Minit, eli jo

tenkin yhä lajin perusasioita

reita”. Suunnistuksenhan voi

kilpailevat 7–8 -vuotiaat. Tä-

opetellen. Kenelläkään ei lii-

aloittaa missä iässä tahansa,

Keskiviikko 19.4. alkuilta. Veh-

hän ryhmään olikin tulijoita

an vaikeaa.

oravaisiin pääsee aina.

kalinnan pihamaa täynnä au-

reippaasti. Määrä ei sinänsä

Metsäläiset ovat jo enem-

Yli 13-vuotiaat eivät enää

toja. Autoista purkautuu ener-

yllättänyt, saimmehan jo vii-

män suunnistaneita, perusasi-

kuulu suunnistuskouluun,

giaa pursuavaa porukkaa ulos.

me kaudella runsaan joukon

at hallitsevia suunnistajan al-

mutta heillä on usein harjoi-

Tämä on yhtä varma kevään

juuri nuorempia suunnistajia

kuja. Jos kahdessa aikaisem-

tukset samaan aikaan samas-

merkki kuin muuttolintujen

mukaan Kymenlaakson Ras-

massa ryhmässä metsään

sa paikassa kuin koululaisilla-

saapuminen kulmillemme.

ti-cupin kilpailuihin.

mennään ryhmissä ohjaajan

kin. Yhteisillä harjoitteluker-

Nuorimmat ovat Tiitiäisiä.

kanssa, tulee metsäläisten

roilla pienimmät voivat ottaa

He ovat vasta suunnistuksen

rohkaistua metsään jo omi-

oppia tulevien huippujen har-

No nythän on siis aika aloit-

aloittelevia lapsia. Lajiin tu-

neen. Harjoituksissa ei enää

joittelusta ja kokea kuuluvan-

taa kauden -17 Hippo-Suunnis-

tustutaan kesän aikana osit-

välttämättä mennä rastireit-

sa yhteiseen isoon suunnistus-

tuskoulu, tietenkin.

tain leikin varjolla, mutta joka

tiä, vaan harjoitellaan jo tuki-

perheeseen.

kerta metsään mennään kar-

reittiä ja suoraa suunnistusta.

Suunnistuskoulu kokoontuu

tan kanssa.

Suurin osa ryhmäläisistä on jo

pääsääntöisesti keskiviikkoisin

uskaltautunut kokeilemaan

eri puolilla Haminaa. Ohjelma

Mitä oikein tapahtuu ja mistä on kyse?

Tänä vuonna ensimmäisellä kerralla mukaan ilmoittautui satakunta suunnistuksesta

Osa Menninkäisistä on jo

kiinnostunutta lasta ja nuor-

pari vuotta suunnistaneita,

ta. Ihan mukava määrä, eikö?

mutta mukana on myös yli

Rastiaiset ovat Oravaisten

Suunnistuskoululaiset ovat

6-vuotiaita ensiaskeleita suun-

ohessa jo sen ikäisiä suunnis-

iältään 5–12(13)-vuotiaita.

nistajan polulla ottavia. Hei-

tajia, että rastireittejä on ko-

no on suoran suunnistuksen

läiset ovat samanikäisiä mut-

Heidät on jaettu tänä vuon-

dän harjoituksensa ovat jo

luttu riittämiin, harjoituksissa

opettelussa, kartan luvussa ja

ta oravaiset ovat vasta-alkajia

na kuuteen eri taitotasoryh-

hieman vaativia mutta kui-

niitä ei enää mennä. Pääpai-

kompassin käytössä. Ryhmä-

ja rastiaiset ”vanhoja konka-

kilpailemistakin.

löytyy nettisivuilta suunnisMinit harjoituksen jälkipuinnissa.

tus/nuoriso. Kesken kaudenkin voi tulla mukaan.
Nähdään metsässä! 

Nuorten suunnistusvetäjät
Tässä he nyt ovat, osa nuor-

na olen ollut noin kuusi vuot-

ten suunnistusvetäjistä vas-

ta – alle parikymppisenä oh-

taamassa muutamaan kysy-

jasin myös muita VeVe:n lap-

mykseen.

siryhmiä.
5. Käsijarru päälle rastiympyrän lähestyessä!

1. Ammatti
2. Kauanko ole suunnistanut,
kilpailetko?

Anniina Heikkinen

3. Montako perheestä suun-

TAITO ja jumppavetäjä

nistaa?

1. Osto- ja myyntipalvelu, ke-

4. Kauanko olet ollut ohjaus-

mikaalikäytönvalvoja, turval-

toiminnassa?

lisuusneuvonantaja

5. Suunnistusmottosi

2. Aloitin 5-vuotiaana ja suunnistan edelleen, nautin kilpai-

Pasi Jokela

luista paljon.

JOHTOTEHTÄVÄT ja jump-

3. Koko 5-henkiselle perheelle

pavetäjä

tämä on rakas harrastus ja to-

1. Sotilas

della iso osa elämää. Suunnis-

2. Melkein koko ikäni harras-

tuskalenteri määrää aika pal-

tusmielessä

jon, missä ollaan, jopa omat

3. Kolme

häätkin katsottiin suunnis-

4. 7 v muistaakseni

Ohjaajia kuvassa takarivissä Liisa Kriktilä, Sanna Weckman, Annika Takanen, Janne Härkönen, Jarno Koivula ja Mari Myllynen.

tuskalenterista silloin yli 20

5. Ei nyt keksi mitään sopivaa

Eturivissä Marjut Laitinen, Jenna Ojala, Pasi Jokela ja Anniina Heikkinen. (Kuva: Simo Suutari)

v sitten.

Marjut Laitinen

5. Haasta itsesi pyrkien aina

5. Keskity suunnistukseen,

jänä vuotena.

sen suunnistuksen kilpailumie-

sa jo 20 vuotta.

TIITIÄISET ja jumppavetäjä

parhaimpaasi - saatat yllät-

kunnolle et mahda juuri nyt

3. Kaksi

lessä hoitavat kolme poikaa.

5. Suunnistaessa kaikki muu

1. Kirjanpitäjä

tyä positiivisesti!

mitään!

4. Kaksi vuotta

Me vanhemmat tyydymme siis

unohtuu!

5. Ole huomenna parempi

kuntosuunnistukseen sitäkin

kun tänään!

ahkerammin. Eli yhteenveto-

Jenna Ojala

4. Olen ollut ohjaustoiminnas-

2. N. 9 v, muutamaa Venlojen kisaa lukuunottamatta

Sanna Weckman

Mari Myllynen

en kilpaile

MINIT

MENNINKÄISET ja jumppa-

na suunnistus on koko meidän

TEHO

3. Koko perheen yhteinen

1. Liikunnan ja terveystiedon

vetäjä

Annika Takanen

perheen yhteinen harrastus.

1. Metsäalan toimihenkilö

harrastus

opettaja

1. Laborantti

METSÄLÄISET

4. Ohjaustoiminnassa olen ol-

2. N. 15 vuotta, kilpailen, mut-

4. Ohjaajana pienten ryhmäs-

2. Aloitin 5-v oravapolulla Tu-

2. 10 v olen suunnistanut, hy-

1. Fysioterapeutti YAMK

lut mukana muistaakseni vuo-

ta ei enää kilpailullisia ta-

sä muistaakseni 7. kesä

russa eli yli 30 v on laji ollut

vin vähän kilpaillut.

2. Naperona suunnistin joku-

desta 2003, eli 14 v.

voitteita

5. Suunnistus on mukava koko

rakas harrastus ja iso osa elä-

3. Kaikki

sen vuoden, 5 tai 6, sitten siir-

5. Sopivasti haastetta omaan

3. Sisarukset suunnistavat,

perheen harrastus!

mää. Kilpailuissa viihdyn edel-

4. Olisiko alkamassa 4. vuosi?

ryin yleisurheilun pariin (kun

tahtiin!

vanhemmat myös meidän las-

leen kuntoilutavoite mielessä.

5. Pysy kartalla!

kentällä ei ollut isoja eläi-

ten innoittamana, puolisonkin

Janne Härkönen

3. Kaikki. Ollaan melkoisen

miä). Uudelleen tulin suunnis-

Liisa Kriktilä

olen saanut muutamia kerto-

TIITIÄISET ja jumppavetäjä

lajin puraisemia. Iloksemme

Jarno Koivula

tuksen pariin joskus 2000-lu-

RASTIAISET ja jumppavetäjä

ja mukaan.

1. Varastotyöntekijä

myös molemmat tyttärem-

MENNINKÄISET ja jumppa-

vun alussa. Siitä lähtien olen

1. Ammatti luokanopettaja

4. Ohjannut vajaan 10 vuoden

2. Olen suunnistanut 3 vuotta.

me ovat lajista innostuneita.

vetäjä

käynyt kuntosuunnistuksissa

2. Olen suunnistanut reilut

ajan, suunnistusliiton nuor-

3. Perheestämme suunnistaa

4. Lähdin mukaan rastikou-

1. Koneenhoitaja

ja osallistunut muutamiin ki-

30 vuotta.

ten tiimin jäsen myös 10 vuo-

kaikki 4

luun ohjaajaksi muutama vuo-

2. Olen harrastanut suunnis-

soihinkin, Jukolan Venloihin

3. Perheessämme suunnistaa

den ajan

4. Olen ollut ohjaajatoimin-

si sitten esikoisen aloitettua

tusta 12 vuotta, Jukolan vies-

seitsemänä vuonna.

kaikki neljä perheenjäsentä.

5. Suunnistus edellä, juoksu

nassa mukana 2 vuotta

Tiitiäisissä.

teissä olen ollut mukana nel-

3. Meidän perheestä varsinai-

4. Suunnistuskoulun ohjaaja-

perässä! 

KEVÄTVEIKKONEN 2017

8

TURKIAN LAVA
2017
www.tanssi.net/Turkian lava

Tärkeintä ei ollu
EMILIA LAITINEN

Oli varhainen lauantaiaamu,
kun matkamme kohti vuoden
2017 nuorten viestiä 10Milassa alkoi. Lähdimme Aatu Niskasen, Taavi Suutarin ja joukkueemme huoltajan Niko Laitisen kanssa Disasilta. Seuraava pysäkkimme oli Sutelassa,
josta mukaan tulivat Ida Heikkinen ja Henri Kukkonen. Joukkue oli kasassa ja suuntasimme kohti Helsinki-Vantaan
lentokenttää. Vaikka aurinko
jo nousikin, autossa oli joukko väsyneitä nuoria. Saavuimme lentokentälle, vaihdoimme vähän euroja kruunuiksi
ja teimme lähtöselvityksen.
Suuntasimme turvatarkastuksen jälkeen kohti porttia. Pie-

Esiintyjät

La 24.6. Juhannuspäivä
Jukka Hallikainen & Jackpot
La 19.8. Heikki Koskelo
La 2.9. Perinteiset ”monotanssit”
Tanssiokesteri Väliaikainen

nen odottelun jälkeen pääsimme koneeseen.
Puolentoista tunnin lennon
jälkeen olimme määränpäässä Landvetterin lentokentällä. Saatuamme ruumassa olleet matkatavarat menimme
etsimään taksia, joka oli varattu jo aikaisemmin. Taksi
löytyikin yllättävän helposti,

Naisten joukkue Tuulia Kukkonen, Roosa Ruoti, Elina Kilpeläi-

sillä taksikuski oli meitä vas-

nen, Miina Ruoti ja Sari Nurmela Tiomilassa.

tassa aulassa kyltin kanssa.

(Kuva: Jarkko Heikkinen)

Taksimatka kilpailukeskukseen oli hiljainen ja jännitty-

teistuumin seuraviirin ja pysty-

suoritukseemme. Minä ja Taa-

neesti varautunut.

timme sen teltan viereen am-

vi menimme mutaisen lähtö-

mattilaisten ottein.

suoran varteen katsomaan ja

Taksi vei meidät kirjaimellisesti kilpailukeskukseen, pai-

Saatuamme numerot ja

kannustamaan avausosuuden

kasta johon taksi meidät jät-

SI-tikut, Henrillä alkoi vies-

juossutta Henriä. Edellisen il-

ti, ei ollut pitkä matka seura-

tin aloitukseen valmistautu-

lan rankkasateen jäljiltä kil-

teltalle. Olimme seurateltal-

minen. Meillä muilla oli vie-

pailukeskus oli mutainen, eli

la ainoat, joten kasasimme yh-

lä aikaa valmistautua omaan

saappaita tarvittiin. Lauantai-

Suosimme lähiruokaa!
www.ravintolakamu.fi

Miesten joukkue: vas. Tero Föhr, Tuomas Mattila, Samu Heiska, Lari Takanen, Janne Weckman, Matti Töyrylä, Eero Inkeri, Janne Ovaska, Valtteri Heikkinen ja Andris Jubelis. Kuva: Janne Niskanen
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ut menestys vaan kokemus
na sää oli kuitenkin aurinkoi-

tavaroita, mutta niitä ei näky-

sa matkaansa jonnekin läm-

aksi mehubileet. Veimme en-

– Suoritukseni ei ollut hyvä.

Lento takaisin kesti vain

nyt mailla eikä halmeilla. Odo-

pimään. Laukkujen löydyttyä

sin Henrin, sitten Idan kotiin

Maasto kyllä oli kivaa ja reis-

tunnin ja kymmenen minuut-

tuksen jälkeen Niko meni ky-

lähdimme kohti lumen peittä-

Kotkaan ja me loput jatkoim-

su oli mukava.

Henrin tultua metsästä oli

tia. Pian olimme loskaisessa

symään, missä kaksi laukkua

mää autoa. Ajelimme varo-

me matkaamme kohti Hami-

Henri Kukkonen 16 v. 1.osuus

Idan vuoro astua lauteille ja

ja pimeässä Helsingissä. Me-

viipyivät. Selvisi että Taavin ja

vaisesti kotia kohti ja pidim-

naa. Kotona pääsimme pitkän

päästä kirmaamaan osuudel-

nimme odottelemaan matka-

Henrin rinkat olivat jatkamas-

me reissun loppumisen kunni-

päivän jälkeen nukkumaan. 

nen ja melko lämmin, mutta
tuuli viileästi.

mielessä.

– Rastit löytyivät hyvin, juok-

leen. Idan jälkeen metsään

su kulki. Olin putkiosuudel-

pääsivät Aatu ja Taavi samalle

la, joten juoksin letkassa mu-

kolmannelle osuudelle. Pojat

kana ja jouduin ohittamaan

juoksivat osuutensa ja minul-

muita suunnistajia. Kisapai-

le jäi joukkueen ankkuroimi-

kalla ja metsässä poluilla oli

nen viestissä maaliin. Maasto

myös paljon mutaa. K-pis-

oli mäkistä ja soista.

teelle oli tosi jyrkkä ylämä-

Meillä oli vielä aikaa, en-

ki. Oli kivaa.

nen kuin taksi tulisi ja noutai-

Ida Heikkinen 14 v. 2. osuus

si meidät takaisin lentokentälle. Aikaa käydä suihkussa,

– Mukava reissu, vaikka tu-

syömässä ja olla vain kilpai-

los ei tyydyttänytkään.

lupaikalla.

Taavi Suutari 14 v. 3. osuus

Lähdimme ajoissa seurateltalta katsomaan, minne taksi

– Oli ihan kivaa, mutta vä-

tulisi. Odotimme taksia miltei

sytti kamalasti.

puoli tuntia, jolloin meille sel-

Aatu Niskanen 13 v. 3. osuus

visi että taksi oli mennyt väärään osoitteeseen. Lopulta

– Tämä oli minun neljäs ja

taksi tuli ja pääsimme mat-

viimeinen nuorten viesti

kalle kohti kotimatkaa. Land-

10Milassa. Sain kunnian olla

vetterin kentällä jätimme ruu-

VeVen joukkueen ankkuri.

maan menevät matkatavarat

Maasto oli haastavaa ja sai

ja suuntasimme kulkumme

olla tarkkana, missä kohtaa

kohti turvatarkastusta. Sen jäl-

meni. Mäet olivat raskaita ja

keen meillä oli vielä aikaa en-

niiden välissä oli aina soita.

nen lennon lähtöä, joten me-

Metsässä pääsi nauttimaan

nimme tuliaisostoksille. Sen

maastosta ja maastopohjan

jälkeen seikkailimme tiem-

helppoudesta. Joukkueem-

me portille, jolta lento lähtisi.

me kesken oli mahtava ryh-

Harmiksemme saimme

mähenki ja tuloksen puut-

kuulla koneessa, että Hel-

tuminen ei lannistanut tun-

singissä odottaisi kylmyys ja

nelmaa paljoakaan. Pidin

räntä, mitä olikin satanut pois-

reissusta paljon, koska oli

sa ollessamme jonkin verran.

mukavaa.

Aurinkoiseen Ruotsiin jääminen kävi päällimmäisenä

Emilia Laitinen 16 v. 4. osuus
Henri Kukkonen, Aatu Niskanen, Taavi Suutari , Emilia Laitinen ja Ida Heikkinen Tiomilassa Göteborgissa. (Kuva: Niko Laitinen)

10Mila ei armoa antanut
Tämän vuoden 10Mila kil-

Sitten tuli raja vastaan ja mies

pailtiin Göteborgissa. Maas-

tummui. Nyt eroa kärkeen oli

to oli haastava ja monet en-

reilut 21 minuuttia (sija 79).

mentä pykälää (sija 65)

dellaan nosti sijoituksen sijal-

dris Jubelis, nostaen Veven si-

Osuudet 5 ja 6 juoksivat Jan-

le 54. Eroa 94 min. Tappiota

jalle 47. Lopulta eroa voittoon

ne Weckman ja Matti Töyry-

osuudella kertyi vain kuuti-

suunnistaneelle IFK Götebor-

sen minuuttia kärkeen.

gille kertyi 117 min. Andris va-

nakkosuosikit sortuivat suu-

Kolmannelle osuudelle läh-

lä. Hyvin menneiden osuuk-

riin virheisiin. Välillä näyt-

tenyt Samu Heiska lupasi hoi-

sien jälkeen sijoitus oli 61 ja

ti, että kilpailu olisi ratkais-

taa ”Långa nattenin” juokse-

eroa kärkeen 74 min.

tu, kunnes taas tehtiin virhei-

valle Lari Takaselle letkan,

tä ja peli oli jälleen auki. Lo-

– Oli tiedossa, että edestä

litteli hieman pientä sairaste-

ei saada junaa kiinni ja jou-

lun tunnetta, mutta ei uskonut

– Vaikeeta oli, mut hyvin

tuu yksin menemää mutta 3

sen haitanneen suoritusta rat-

mutta Samun virheet pudotti-

meni. Vaan pari pikku virhet-

km kohalla Pan Århusin jät-

kaisevasti.

pulta voiton kotonaan korja-

vat meitä 35 min päähän kär-

tä, kommentoi Janne.

kä tuli siihe ja sit pääs vähä

– Despite of sickness I could

si IFK Göteborg, lähes 9 min

jestä ja letkaa ei tullut muka-

– Varmistelun puolelle meni.

nostaa vauhtiakii ja tekee yh-

keep it together and did a so-

erolla seuraaviin. Veven si-

na (sija 86). Lari juoksi neljän-

Silti pientä virhettä tuli 2-3

teistyötä.

lid race. Physically I felt good

joitus parani viime vuodesta

nen osuuden, joka oli viestin

min, sanoi puolestaan Matti.

Yhdeksännen osuuden juok-

and made only few small mis-

lähes puolella, ollen nyt sija

pisin noin 17 km putkiosuus.

Seitsemännen osuuden vies-

si Valtteri Heikkinen. Sijoituk-

takes near control. Janne O’s

47. Seuraavassa pieni kurkka-

– Alussa täytyi pitää edellä

tinviejä oli Eero Inkeri, joka

sissa nouseva trendi vain jat-

and Valtteri’s performances

us viestin kulkuun meidän nä-

menevän selkä näköetäisyy-

niin ikään hoiti tonttinsa hy-

kui. Osuuden jälkeen sijoitus

motivated me, because I saw

kökulmasta.

dellä, mutta samalla säästellä

vin parantaen edelleen sijoi-

oli 51 ja eroa kärkeen 106 mi-

them doing well. It gave me a

tusta sijalle 59.

nuuttia.

good mood for the race and

Viestin avasi Tero Föhr. Eroa

jalkoja mahdollisimman pal-

kärkeen tuli reilut seitsemän

jon. Meinasi olla vaikea tehtä-

– Hyvin sujui, kunnes tein

– Suunnistus sujui hyvin, lo-

I fought till last meters, and

minuuttia (sija 40), mutta Ha-

vä, kun edellä menevällä oli

ison virheen loppupuolella

pun pieniä virheitä lukuunot-

in the end got past Pan Ar-

gaby GoIF Örebro oli jo neljä

kovasti menohaluja. Pari kah-

rataa, Eero kertoi.

tamatta, joita tuli yht. 1 min.

hus team. All focus to Jukola!

minuuttia muita edellä. Tois-

den minuutin virhettä, mutta

Kahdeksannella osuudella

Juoksu olisi voinut olla vähän

Ensi vuonna lähdetään pa-

ta osuutta vei Tuomas Matti-

muuten hyvä veto, kertasi Lari.

juoksi toinen uusista vahvis-

vahvempaa, mutta tällainen

rantamaan, mutta sitä ennen

la, joka oli hyvin letkassa vielä

Ero kärkeen oli jo 57 min,

tuksistamme, eli Janne Ovas-

tällä kertaa.

Andriksen sanoin, keskittymi-

kaksi kilometriä ennen maalia.

mutta sija parani parikym-

ka. Jannen kova suoritus osuu-

Veven maaliin ankkuroi An-

nen Jukolassa! 
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AALLEN TAKSIT
0400 775 301
0400 253 713

Rekisteröity urheiluhieroja/hieroja
hermoratahieroja

JARKKO HEIKKINEN

Ojaniityntie 11, Kurittula, Kotka

puh. 0400 508 663, 261 019
LAHJAKORTIT

Satamakatu 11, 49400 Hamina

KYMEN
SAMMUTINHUOLTO

PIHATYÖT
PIHASUUTARILTA!

Teollisuuskatu 40, 49400 Hamina

0400 556 626
(05) 344 6130

3XK_ZZZSLKDVXXWDULǆ
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Kurkkaa
lahjavinkit:
www.jaanaompelimo.fi

JAANAN LAHJAT

Fredrikinkatu 2 Hamina, puh. 0400 656 248
Av. ti-pe klo 10 –17 tai sop. mukaan

Parturi-Kampaamo

Irina Lääti
Yrjönkatu 11

040 733 2893

HAMINA Puistokatu 8
010 405 5410

Kello ja Kulta

Pakkanen

KORUVERKKO

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

AUTOKORJAAMO

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

KORPELAN
PUUTARHA
TUOREET
vihannekset
juurekset
hedelmät

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

SUURKEITTIÖÖN
säilykkeet ja pakasteet
ZZZNRUSHODQSXXWDUKDÀ

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

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

Alusta-Apu
T:mi Jyrki Permanto

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

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

LOUNASKAHVILA

0400 840 602

Parturi-Kampaamo

Satamantie 4 Hamina, 49460 HAMINA

– Auto- ja metallikierrätys
– Rengasmyynti ja asennus

Mirja Koivu
juhlatarjoilut.mirja.koivu@gmail.com
Puh. 0400 854 879

ZZZDOXVWDDSX¿

H

ISA

ISÄNNÖINTI HILLO OY
Helsingintie 1 A, 49460 Hamina
PL 20, 49411 Poitsila
Puh. (05) 3402 400, fax (05) 3402 430
HWXQLPLVXNXQLPL#LVDQQRLQWLKLOORR\¿
ZZZLVDQQRLQWLKLOORR\À

VIMPASAARI LEPOLA

Päärakennus vuokrattavana ympäri vuoden.
Erinomainen paikka häille, syntymäpäiville,
kokouksille yms. Sijaitsee n. 10 km:n päässä
Haminan keskustasta.
O rannassa rakennus,
jossa 2 saunaa ja takkahuone
O6 neljän hengen ja
2 kahden hengen nukkuma-aittaa
Lisätiedot |vuokraukset puh. 040 833 5549
Löydät meidät myös facebookista
Vimpasaari Lepola

Parturi-Kampaaja Minna Kiuru
0400 219 700
Puistokatu 6, 49400 Hamina
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Vanhan leirikonkarin paluu
koulun lattialle
LIISA KRIKTILÄ

Parinkymmenen vuoden jälkeen tavaroiden pakkaaminen suunnistusleirille tuntui
merkillisen hankalalle. Vaikka leirille lähtöjä oli menneiltä vuosikymmeniltä takana
kymmenittäin, tuntui työviikon jälkeen ylitsepääsemättömän hankalalta muistella,
mitä kaikkea mukaan tarvitaan. Nyt tosin piti omien tavaroiden lisäksi saada kasaan
myös leirille mukaan lähtevien tyttärien Pihlan ja Tuulin
varusteet. Onneksi Anniinan
leirikutsusta löytyi lista tärkeimmistä tavaroista. Yksi
suuri kysymysmerkki pakatessa oli yöpymiskamppeet.
Millaisella alustalla vanhan
luut saisi lepuutettua?
Heräsimme ensimmäiseen
leiriaamuun kirkkassa auringonpaisteessa. Kannusjärven
koulun aula oli heti saapues-

Leiriporukka valmistautuu seuraavaan harjoitukseen. (Kuva: Anniina Heikkinen)

samme täynnä iloista leiriläissäpinää ja parisenkymmentä

Anniinan valmistamia höyry-

tisuunnistus yllytti myös aikui-

jeni omiin makuupusseihinsa

laamaan sählyä, minkä kyllä

ja reipasta lenkkeilyä saatiin.

5–14-vuotiasta lasta odotteli

äviä ruokapatoja.

set kokeilemaan, mitä vauh-

ja unisimmat pääsivät nukku-

huomasi seuraavina päiviä,

Lounaan jälkeen jatkui sit-

maan. Mahtavaa porukkaa!

leirin avausta ja lähtöä ensim-

Herkullisen ruoan jälkeen

tia radan pystyy juoksemaan.

kun venyttelyn unohtaminen

ten Härkösen Jannen ja Maijun

mäiseen treeniin. Olimme yh-

lapset pääsivät tuttuun ta-

Lasten odottama uinti sai

Kuten arvasinkin, omat unet

kostautui tuskallisena lihas-

suunnittelemat leiriolympia-

dessä toisten ohjaajien kans-

paan harjoittelemaan omien

volyymit nouseman kriitti-

koulun lattialla jäivät kuiten-

särkynä. Päivän muuksi oh-

laiset. Lajeissa tarvittiin sekä

sa suunnitelleet leirille tehok-

astioiden tiskaamista ja sen

sille rajoille allasosastolla.

kin kovin rikkonaiseksi. Toi-

jelmaksi oli suunniteltu eri-

suunnistustietoja ja -taitoja

kaan ohjelman ja olin valmis-

jälkeen alkoi vapaa-aika. Kan-

Sunnuntain leiriolympialai-

saalta makuualustan valin-

tasoisia suunnistusharjoituk-

että liikunnallista osaamista.

tautunut heti ensimmäiseksi

nusjärven koulu tarjosi mah-

sia ajatellen lapset oli jo jaet-

nasta tämä ei jäänyt kiinni –

sia, leiriolympialaiset ja lop-

Olympialaisten jälkeen vielä

lähtemään viemään rasteja

tavat mahdollisuudet lasten

tu porukoihin, ja ensimmäise-

minun patjani säilyi koko yön

pusiivoukset.

välipalaa, koulun siivoamista

ensimmäiseen treeniin. Heik-

touhuamiselle myös treenien

nä lajina oli uintiviesti. Yhden

samassa kuosissa, mikä ei ol-

Sählyn ja luistelun jälkeen

kiset olivat suunnitelleet aa-

väleissä. Osa puuhaili salissa

harjoituskerran jälkeen viesti

lut itsestäänselvyys kaikille il-

minä, Sanna ja Anniina lähdim-

muksi vähälumiseen metsään

ja toiset leikkivät isolla poru-

meni jo ihan mukavasti ja pis-

mapatjalla nukkuville…

me isompien leiriläisten kans-

Aika leirillä meni usko-

eritasoisia harjoituksia.

kalla kirkkistä. Taukojen aika-

teet saatiin jaettua joukkuei-

Ennen aamukahdeksaa al-

sa autoilla hiukan kauemmas

mattoman nopeasti. Oli hie-

Rastien viemisen jälkeen

na ohjaajat saivat taas punot-

den kesken.

koi jo kuulua keittiöstä An-

harjoittelemaan viuhkasuun-

noa, että leirillä oli paljon uu-

pääsin seuraamaan oman ryh-

tua yhteen seuraavien treenien

Uinnin jälkeen miesohjaa-

niinan puurokattilan kolina

nistusta. Matkalla mäelle olim-

sia pieniä suunnistajanalku-

mäni etenemistä metsässä.

langat. Tähän kului mm. Weck-

jat olivat valmistelleet saliin

ja pian aamiasbuffet oli val-

me erottavinamme hangesta

ja vanhempineen. Onhan la-

Hyvin tuntui suunnistus suju-

manin Jannen tekemä sprint-

jymy-yllärin: leiridiskon! Vie-

mis ja lapset taas reippaana

karhun jäljet, joka sai seurueen

jimme selkeästi ns. perhelaji.

van pienen tauonkin jälkeen

tikartta koulun alakerrasta.

lä riitti porukalla virtaa tans-

jonossa valmiina uuteen päi-

laulamaan kovaan ääneen eri-

Villeimmissä ruokapöytäkes-

ja leiriolympialaisten tulosten
julkistaminen.

ja nuoret kuuntelivat tarkas-

Päivä kului nopeasti tree-

sia hittibiisien tahdissa. Läm-

vään. Aamun aluksi isommat

laisia lauluja, jotta mahdolli-

kusteluissa suunnittelimme jo

ti antamiani ohjeita. Toisetkin

nien, ruokailun ja vapaa-ajan

pimien voileipien ja pannarin

aloittivat sählyllä, pienimmät

nen kontio osaisi väistää mei-

suunnistajakommuunin perus-

ohjaajat kehuivat pienempiä

merkeissä. Pistesuunnistus

jälkeen meno jatkui vielä het-

luistelulla. Osa meistä ohjaa-

tä. Rastit olivat rinteessä haas-

tamista. Aika näyttää, miten

leiriläisiä hienosta keskitty-

koulun liukkaalla pihalla sujui

ken, kunnes alkoi näyttää siltä,

jistakin innostui mukaan pe-

tavia, mutta hyvää harjoitusta

idea etenee… 

misestä ensimmäiseen harjoi-

kaikilta hienosti ja lisäpuhtia

että pienempien pitää päästä

tukseen. Pian olimmekin sit-

harjoituksiin antoi Jarnon lei-

jo nukkumaan. Uskomattoman

ten valmiita siirtymään kohti

poma täytekakku! Illan sprint-

nopeasti koko lapsikatras hil-

... ja joka h etki on ju h lah etki...
... hyvässä konditoriassa...
Kesäpäivän h elliin h etkiin
h erkutellen Huo vilassa,
ihanien h erkkujen ja leivosten parissa.
Palvelemme ma-pe 8–17, la 8–13
Fredrikinkatu 1 Hamina
Puh. (05) 3440 930
www.konditoria-huovila.fi

Suunnistuksen lisäksi myös tiskaamista harjoiteltiin. (Kuva: Anniina Heikkinen)
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Vianor Hamina

Teollisuuskatu 22
puh. 05 345 6789
Palvelemme arkisin klo 7–18

Vianor Kotka

Liikenne Vuorela Oy
Vuorelanraitti 7, 49750 Kalliokoski
Puh. 05 347 8466
WRLPLVWR#OLLNHQQHYXRUHODǆ

Jylpyntie 8
puh. 010 401 3510

Vianor Kotka

Pulttikatu 3
puh. 010 401 3390

Member of Nokian Tyres

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

PDDQUDNHQQXVWD
HULNRLVNXOMHWXNVLD
Sibeliuskatu 26 A 11
49400 Hamina
ZZZPDDQUDNHQQXVVXRUWWL¿
Puh. 05-344 7123, 0400 252 263

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

Kalliomurskeet
pihalle ja
omakotitalon pohjalle!

Pyydä mursketarjous: puh. (05) 2259 100 tai
WRLPLVWR#YHOMHNVHWWXUSHLQHQÀ
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Tulipa koettua
HISUkisoissa talvella
ANNIINA HEIKKINEN

as Roosa, joka ei vielä ikänsä

massa. Ei mennyt suunnitel-

käsistäni loppuisi puhti, otin

puolesta saanut niihin osal-

mien mukaan, kun mm. kart-

siis sukset käteen ja juoksin

Nykyään talvet täällä Etelä-

listua. Näissä SM-kisoissa oli

ta ei tahtonut mennä suora-

rastilta rastille metsän poik-

Suomessa ovat mitä ovat, sää-

ohjelmassa aamulla karsinta

na telineeseen vaan oli pie-

ki, luntahan ei ollut paljoa.

tilojen vaihtuvuus on kova. Se

MDVLWWHQúQDDOLWLOWDS¦LY¦OO¦

nessä rytyssä, jota sitten piti

Tuntui, että pääsin juosten

tietää, ettei lunta aina ole pal-

Kertasin vielä ennen läh-

korjailla matkan varrella. Sa-

nopeammin kun käsivoimat

joa. Sen vuoksi hiihtosuunnis-

töä Idalle, kuinka lähdössä

moin sormet olivat ihan jääs-

oli jo poissa.

tusta harrastavan täytyy met-

toimitaan ja kaikki rekvisiit-

sä. Siinä sitten käytiin läpi ta-

Alamäkiosuudella ja le-

sästää kunnolla lunta, jotta

ta tulisi mukaan. Sukset, sau-

pahtumia ja pyrittiin nollaa-

veämmillä baanoilla sukset

pääsee tätä lajia hyvin tree-

vat, karttateline, kartta, kom-

maan tilanne, jottei iltapäi-

jalkaan ja menoksi… kunnes

naamaan.

passi ja EmiTag.

Y¦Q úQDDOLVVD WXOLVL VDPRMD

vauhti kiihtyi liiaksi, oli taas

virheitä. Muutama tunti oli

hätä, kuinka saa sukset kään-

siis aikaa rauhoittua.

nettyä toiseen suuntaan. Se

Päätimme kuitenkin, minä

Karsinta siis alkoi ja lähtö-

ja tyttäreni Ida Heikkinen, ko-

merkistä kartta oli saatava

keilla hiihtosuunnistusta Mik-

nopeasti karttatelineeseen.

Finaali pääsi alkamaan rau-

oli taiteilemista kieli keskel-

kelissä SM-kisoissa. Itse olen

Lunta siis ei maastossa ollut

hoittuneissa tunnelmissa, kun-

lä suuta. Idalla oli myös on-

ollut jo vuosia mukana, mutta

paljoa ja urat oli kapeat. Koko

QHV SDUL PLQXXWWLD HQQHQ ú-

gelmia suksilla, kun ei saa-

Idalle kerta oli ensimmäinen.

ajan oli katse oltava edessä,

naalin lähtöä tajusin, ettei

nut käännettyä niitä vauhdis-

Ida treenasi Honkalan uras-

ettei sukset mene puun vääräl-

EmiTagin pitkä numerosarja

sa vaan tuli mentyä suoraan

tossa kartan lukua ”lintulau-

le puolelle. Yritin tutkia kart-

ranteessa muistuttanut yhtään

ja tuli turhia kiertoja.

dan” kanssa. Itse harjoittelin

taa vauhdissa, mutta oli pak-

sitä, mikä se oli aamulla. On-

Tulihan tämäkin laji koet-

vain luisteluhiihtoa, kun se ei

ko pysähdellä tiheässä uras-

neksi nopeakinttuinen huolta-

tua 2000-luvulla vähälumi-

oikein ole bravuurini. Kuiva-

tossa. Välillä tasapaino oli ko-

jamme vaihtoi EmiTagit päit-

sessa maastossa. On sitä yh-

harjoittelua tehtiin yhdessä

etuksella, kun piti yrittää men-

täin, jotka oli siis vaihtuneet

dessä naurettu useampaan

reittihärvelin kanssa useam-

nä kannon yli ja hups, siinä sit-

keskenämme ja hylkäyshän

otteeseen, mitä kaikkea siel-

paan kertaan.

ten selällään makasin. Ylös

siinä olisi tullut molemmille,

lä metsässä matkan varrella

niin nopeasti kuin vaan pää-

jos vääriä leimaushärveleitä

tapahtui.

sin ja matka jatkukoon.

olisimme käyttäneet.

Lopulta kisapäivä koitti. Molemmilla oli perhosia vatsanpohjassa, huoltajana paikan-

Kun Ida tuli maaliin aamun

Lopulta pääsin maastoon

päällä meillä toimi 11-vuoti-

karsinnasta, niin ”tulta” oli il-

ja arvasinkin, että hennoista

Mutta luulenpa ettei tämä
ollut myöskään viimeinen kerta. Kaikesta oppii! 

Ida Heikkinen hisukisoissa. (Kuva: Roosa Heikkinen)

Kevät tourilla Vuokatissa
sa olin niukasti koko porukan

AAPO TILLI

nopein ja lauantain tuloksissaEtelässä ei lumesta ole ollut

kin kolmas. Nousu oli siis ras-

tietoakaan moneen kuukau-

kasta muillekin.

teen, mutta Vuokatissa hiih-

Toivoisin ensivuodelle suu-

dettiin kilpaa vielä huhti-

remman joukon Veikkolaisia

kuun viimeisenä viikonloppu-

valloittamaan Vuokatinvaa-

na. Tour de Vuokatti on Vuo-

raa. Todella hyvin järjestet-

katin akatemiavalmentajien

ty mukava tapahtuma selos-

liikkeelle laittama kaksipäi-

tuksia ja netin livelähetyksiä

väinen kevätkilpailu, jonka

myöten. 

Rakennuspelti
SAHALA Oy
P. 0400 557 402

osanottajat koostuivat pääosin Vuokatin opiskelijoista.
Tänä vuonna hiihdettiin perjantaina 1.8 km:n mittainen
prologi ja lauantaina takaaajona 4 km ylämäkeen. Molempina päivinä hiihtotyyli oli
vapaa. Prologista mielenkiintoisen teki se, että siinä hiihdettiin alku teknistä ski-cross

Vaaran juurelta alkanut kilometrin nousu laskettelurinnettä myöten huipulle ei suoranaista
hymyä saanut kasvoille. (kuva Jussi Simula)

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

rataa, loppu oli kuitenkin perus maastohiihto baanaa, eli

Lauantain kisasta entistä-

Huhujen mukaan ensi vuo-

tulos oli kuitenkin paljolti hiih-

kin mielenkiintoisemman teki

den ski-cross prologi on jää-

täjän kunnosta kiinni.

se, ettei lähtö ollut perintei-

mässä pois ja tilalle on tulos-

Lauantain kisa oli ainakin it-

nen takaa-ajolähtö vaan läh-

sa 100 metrin sprintti.

selleni rankin 4 km ikinä. En-

tö tapahtui ns. formula lähtö-

Koska kaikki sarjat hiihtivät

simmäiset 3 kilometriä hiih-

nä. Prologin voittaja lähti en-

samat matkat, pystyi mielen-

dettiin vaaran kisalatua mikä

simmäisenä ja kakkonen 10

kiintoisia vertailuja eri ikä-

sekin oli ylämäkeä, mutta ettei

metriä ykkösen perään, näin

luokkien kesken tekemään

reitistä nyt liian helppo olisi

ollen prologin yhdeksäs läh-

helposti. Itselleni kisa oli mu-

tullut, oli viimeinen kilomet-

ti 90 metriä ykkösen perään

kava kauden lopetus, kun ke-

ri pelkästään laskettelurinnet-

ja 18. lähti 180 metriä ykkö-

vätkuntokin tuntui olevan koh-

tä Vuokatinvaaran huipulle.

sen perään.

dallaan. Perjantain prologis-

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

WWW.RANTALAINEN.FI
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HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY

RAKENNUSLIIKE
KALEVI SUNTIO OY
Mäkelänkankaantie 1, 49490 Neuvoton
Betonia ja kiveä vankalla varmuudella
Betonit

Kiviainekset

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

Annamaria Ruuskanen p. 020 447 6114
annamaria.ruuskanen@rudus.ﬁ

Palvelemme sinua ammattitaidolla

ruduskotka.ﬁ
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Hyvät ﬁilikset Hopeasompa
2017 -ﬁnaaleista!
BENJAMIN TASA

viesteihin saa osallistua myös

12-vuotiaat. Osallistuin itse
+RSHDVRPSDúQDDOLWNLOSDLO-

M14-sarjassa sekä sprinttiin,

tiin 17.-19.2.2017 Lempäälän

normaalimatkalle että viestiin.

Hakkarissa, Lempäälän Ki-

Ensimmäisenä päivänä kil-

san isännöiminä. Hopeasom-

pailtiin perinteisellä hiihtotyy-

SD úQDDOHLKLQ VDD RVDOOLVWXD

lillä sprintit, joissa matkana oli

13-16-vuotiaat henkilökohtai-

850 metriä. Ladun pääsimme

sille matkoille ja nuorimpien

kiertämään edellisenä päiväQ¦/DWXROLSURúLOLOWDDQPHOko tasainen ja siinä oli vain
yksi isompi mäki. Sprinttikilpailu alkoi karsinnoilla, joista jatkoon pääsi 30 jokaisesta sarjasta. Seurastamme karsinnoista jatkoon pääsi kolme hiihtäjää. Karsintojen jälkeen hiihdettiin kuuden hiihtäjän erissä alkuerät, välierät ja
ORSXNVLúQDDOLW)LQDDOLLQS¦¦seille tuli siis neljä starttia jo
ensimmäisenä kilpailupäivänä. Seuramme jatkoon päässeistä kilpailijoista Venla Rantala oli 17. N16-sarjassa, Eero
Rantala 12. M14-sarjassa ja

Benjamin vauhdikasta menoa

minä yllätin itsenikin hiihtä-

tässä kohti Vierumäen KLL:n

mällä voittoon M14-sarjassa.

hopeasijaa.

Hiihto tuntui minusta alusta

+6úQDDOLHQOLV¦NVLPHQHVW\VW¦WXOLP\¸VPP9LHUXP¦HQ1XRUWHQ60YLHVWHLVW¦MRLVVD1MRXNNXH9HQOD5DQWDOD.DLVD
Hellä ja Anne Penttilä sijoittui viidenneksi.

lähtien helpolta ja jännityskin hävisi karsintojen jälkeen.
Toisena kilpailupäivänä kilpailtiin vapaalla hiihtotyylillä normaalimatkoilla, jossa
nuorimpien sarjoissa matkana
oli 3 kilometriä ja vanhimmat
osallistujat hiihtivät jo 8 kilometriä. Kisaladun pääsimme
M-14 viestijoukkue jäi täpärästi mitaleilta ollen hienosti neljäs.

kiertämään sprinttien jälkeen
perjantai-iltana. Kisa oli noSHDYDLNNDODWXSURúLOLROLP¦kinen. Seurastamme normaalimatkan kilpailuun osallistui
yhteensä kymmenen hiihtäjää.
13-vuotiaista kolme (Aino Hämäläinen, Sanna Hellä ja Petrus Tasa), 14-vuotiaista neljä

VeVe:n HS-joukkue palkintojen jaossa Lempäälän Ideaparkissa.

(Pauliina Puhakka, Henrika
Vallema, Eero Rantala ja Ben-

ruus jäikin uusimatta. Palkin-

Vallema ja Sanna Hellä. Jouk-

varsinkin hyvien suoritusten

jamin Tasa) sekä 16-vuotiaista

not jaettiin lauantai-iltana juh-

kueen sijoitus oli 30. Seuraa-

jälkeen. Lisäksi oli mukavaa

kolme (Venla Rantala, Kaisa

lallisessa tilaisuudessa Lem-

vaksi hiihtivät 14-vuotiaat po-

nähdä hiihtokavereita muu-

Hellä ja Siiri Sipari). Normaali-

päälän Ideaparkissa.

jat: Eero Rantala, Petrus Tasa

alta Suomesta. Voitelu toi-

matka kisattiin väliaikalähdöl-

Viimeisenä kilpailupäivänä

ja minä. Joukkueemme sijoi-

mi hyvin, kiitos siitä Start Ski

lä. Seurastamme kolme pääsi

oli viestit 3-henkisin joukku-

tus oli neljäs. Viimeisenä seu-

Wax -huoltotiimille, erityises-

25 palkittavan joukkoon. Ven-

ein perinteisellä hiihtotyylil-

ramme joukkueista kisasivat

ti Puhakan Kallulle ja Ranta-

la Rantalan sijoitus N16 -sar-

lä. Vehkalahden Veikoilta oli

16-vuotiaat tytöt: Kaisa Hel-

lan Istolle. Kiitos myös lähtö-

jassa oli 20., Eero Rantalan si-

joukkueet sarjoissa N14, M14

lä, Venla Rantala ja Siiri Sipa-

karsinassa auttaneelle piiri-

joitus M14-sarjassa oli 16., ja

ja N16, joissa kaikissa hiihto-

ri. Joukkueen sijoitus oli kym-

päällikölle, Johanna Rantalal-

minä olin M14-sarjassa neljäs.

matkana oli 3x3 kilometriä.

menes ja tytöt saavuttivat siis

le, sekä koko Veikkojen poru-

Hiihto tuntui raskaalta, mutta

Seurastamme viestipäivän

palkintosijan, koska palkinnot

kalle toisten tsemppaamises-

olen tyytyväinen lopulliseen

hiihdot aloitti 14-vuotiaiden

jaettiin kymmenelle parhaal-

ta. Kiitos Hopeasompa 2017,

N-16 joukkueen ankkuri Siiri Sipari ylitti maalilinjan kymme-

sijoitukseen, vaikka viimevuo-

tyttöjen joukkue, jossa hiihti-

le joukkueelle.

tästä on hyvä jatkaa seuraa-

nentenä ja piti joukkueen hienosti palkinnoilla.

tinen normaalimatkan mesta-

vät Aino Hämäläinen, Henrika

.LVRLVWD M¦L K\Y¦W úLOLNVHW

vaan kauteen! 
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Varaa aika
omasp.fi

OLEMME LÄHELLÄ
JA LÄSNÄ
Parasta palvelua paikan päällä

Millainen on Sinun sähkösi?
Ota meihin yhteyttä, niin tarkistetaan
että sopimuksesi on ajantasalla.

Oma Säästöpankki on läsnä arjessasi kaikissa pankkiasioissa.
Asiakkaanamme saat henkilökohtaista palvelua paikan päällä
omassa konttorissasi. Voit varata sinulle sopivan palveluajan,
ja tavoitat tutun henkilön myös suoralla numerolla puhelimitse.
Haluamme tarjota paikkakunnan parasta palvelua,
olla lähellä ja läsnä.

Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden pankkiin!

p. 05 7780 500
Satamakatu 11, 49400 Hamina
puh. 0207 640 600 hamina@omasp.fi

www.ksoy.fi

Kirkkokatu 16, 48100 Kotka
puh: 0207 640 600 kotka@omasp.fi

Puhdistuspalvelua
yli 30 vuoden kokemuksella.
Kaivojen tyhjennykset
Viemärien aukaisut
Putkistojen kuvaus- ja
savutustyöt
Vesikaivojen puhdistus

0400 551 333
þþþϟýòÓâ³Ì ÌÓĄϟĔ

Säiliö- ja puhdistusautopalvelut
Vaihtolavatyöt
Pienimuotoiset
putkistoremontit
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