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KEIJO KAUPPILA

Junnuryhmän harjoitukset alkoivat 

syksyllä 5.9.2017 yhdistettynä Hami-

nan kaupungin projektiin: koko kau-

pungin yhteiset ulkoilut sauvoilla tai 

ilman, jossa tutustuttiin eri kylien 

kuntoratoihin ja polkuverkostoihin.

Harjoituksia oli kuutena peräk-

käisenä tiistaina Haminan ja entisen 

Vehkalahden kuntoradoilla. Tutustut-

tiin seuraaviin kuntoratoihin: Taska-

linmäki, Leislahti, Tarmola, Myllyky-

lä, Kirkkojärvi ja Summa.

Harjoitusten pääteema oli perus-

Tule mukaan hiihdon Junnuryhmään!
kuntoharjoittelu ikäryhmälle 6-14 v. 

Nuorimmilla oli huoltaja mukana ja 

harjoitukset keräsivät innokkaita liik-

kujia parhaimmillaan n. 20 henkeä. 

Projektin vetäjänä toimi kaupungin 

liikuntasihteeri Kirsi Forsell.

Junnuryhmän harjoitukset jatkui-

vat tämän jälkeen Ruissalossa kes-

kiviikkoisin klo 17.30 alkaen, koska 

useat vanhemmat toivoivat päivän 

vaihtoa useiden päällekkäisten me-

nojen vuoksi.

Parhaimmillaan harjoituksissa oli 

porukkaa todella hyvin, aikuiset mu-

kaan lukien n. 25 henkeä, mutta huo-

noimmillaan oltiinkin sitten liikkeel-

lä seitsemän hengen voimin.

Ruissaloon siirryttäessä jatkettiin 

hiihdon lajiharjoittelua, tehtiin sau-

varinneharjoituksia Myllyvuorella, 

sprinttivetoja sauvojen kanssa ylä-

mäkiin, juoksuharjoitus reippaalla 

vauhdilla yms. Harjoitukset päät-

tyivät aina viestikisaan, joka oli sel-

keästi se illan kohokohta. Vetäjänä 

ilahdutti se, kuinka kaikki laittoivat 

itsensä peliin ja kuinka nuorimmat-

kin juoksivat pienillä jaloillaan to-

della kovaa.

Rannikon haastavat olosuhteet il-

mastonmuutoksineen vaikeuttavat 

hiihtäjien harjoittelua nyt ja tulevai-

suudessa. Jos jotain joululahjaa toi-

voisi, niin kaupungille rahaa kehit-

tää Ruissalon hiihtopaikkaa siten, 

että siellä olisi sellainen lumetus-

järjestelmä joka mahdollistaisi hy-

vät harjoitteluolosuhteet koko kau-

delle, koska luonnon lumen varaan 

ei voi enää laskea.

Toivotaan ilmojen kylmenevän, 

että päästään lasten kanssa hiihtä-

mään. Alkutalven pääteemana tulee 

olemaan perustekniikkojen hallinta 

kummallakin hiihtotavalla. Jos juu-

ri sinun lähipiiristäsi löytyy innokas 

tyttö tai poika, jota hiihto kiinnostai-

si, niin tulkaa rohkeasti mukaan har-

joituksiin! Lisätietoja asiasta voi ky-

sellä allekirjoittaneelta numerosta 

040 7495075.

Suuri kiitos kaikille vetäjille, Mark-

ku Rikkola, Jarkko Urpalainen ja Kir-

si Forsell sekä lasten vanhemmille 

jotka ovat olleet suurena apuna har-

joituksien aikana.

Hyvää Joulua kaikille ja lumista 

Uutta Vuotta! 

Vehkalahden Veikkojen  
LIIKUNTARYHMIÄ 2018
Vehkalinna  
Ma 18.00–19.00 Naisten jumppa 
Ma 19.00–20.00 Miesten jumppa 
To 17.30–18.15 ”Vikurit” 5–6 v.  
Hinta 35€, VeVen jäsen: 25€ /kevät

Husulan koulu
Ma 17.15–18.00 Kuperkeikkakerho 3–4 v. 
Ma 17.15–18.00 Kuperkeikkakerho 5–6 v.
Ilm. aino.mielonen@gmail.com  
(mukaan mahtuu vielä)
Hinta 35€, VeVen jäsen: 25€ /kevät

Pyhällön koulu 
To 17.00–18.00  Perhekerho 0 v. –2. lk. (oma  
  vanhempi mukaan, ilmainen)
To 18.00–19.00  Liikuntakerho 3.–6. lk.  
  tytöt ja pojat 

Kirkkojärven koulu 
Ti 18.00–19.00  Salibandy eskarit –2.lk 
Ti 19.00–20.00  Salibandy 3.–6. lk. 
Ke 18.00–19.30  Salibandy  
  yläkoulu/lukio/amis-ikäiset
To 17.30–18.30  Liikuntakerho eskarit –  
  alakouluikäiset 
Hinta 25€, VeVen jäsen: 17,50€/kevät

Lisätietoja:  
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Urheiluseura on siinä toimivien ihmisten näköinen. Siis min-

kä näköinen? – No juuri sen näköinen, kuin sinä haluat! 

Vehkalahden Veikot on rekisteröidyistä itsenäisistä kylä-

osastoista koostuva yleisseura, jossa kilpaillaan hiihdossa, 

yleisurheilussa, suunnistuksessa, triathlonissa ja kyläosas-

tokohtaisesti myös pesäpallossa – kuntoliikunnasta ja nuo-

risotoiminnasta puhumattakaan. Toimintaa on niin paljon, 

että kukin laji voisi muodostaa jo oman seuransa. 

Monipuolisuudessa on tämän seuran vahvuudet sekä haas-

teet. Ei olisi kyläosastoissa sarjahiihtoja, suunnistuskilpai-

luja, yleisurheilukisoja, lasten liikuntakerhoja tai aikuisten 

jumpparyhmää, jos kylältä ei löytyisi ihmisiä niitä järjestä-

mään. Eikä kaikissa kyläosastoissa järjestetäkään. Useim-

missa kylissä toimintaa kuitenkin tarjotaan – jos vain liikun-

tapaikkoja, kouluja tai seurataloja on asukkaiden käytössä. 

Toiminta voi olla juuri sellaista, kuin haluat – vaikka eUr-

heilijoiden kestävyystreenien tai perheliikunnan järjestä-

minen kyläkoululla. 

Kylissä ja taajamissa tapahtuva liikunta on matalan kyn-

nyksen liikunnan harrastamista, ei lisenssinalaista kilpailu-

toimintaa. Kuka tahansa seuraihminen ottaa mielellään vas-

taan puhelinsoiton: ”Tarvitsetteko apua, tulisin mielelläni.”

Lajijaosastoissa tarvitaan monenlaisia osaajia. Enem-

pi on parempi! Puheenjohtaja ja sihteerikin täytyy löytyä. 

Joku on hyvä talousasioissa, tai ainakin oppii niitä tehdes-

sä, toiselta puolestaan hoituu kirjoittaminen ja tiedottami-

nen. Tarvitaan käytännön tekijää kentillä, metsässä, hiih-

tostadionilla, tulospalvelussa tai makkaranpaistossa. Mitä 

enemmän on väkeä mukana, niin sitä pienemmäksi voi vas-

tuupalasia jakaa. 

Lajijaostoissa on lajin tietous. Perusasiat ovat kuitenkin 

samoja kaikissa lajeissa: kestävyys, nopeus, voima, koordi-

naatio, lihashuolto jne. Yhteisharjoituksia on pidetty ja niis-

tä on hyviä kokemuksia – pientä hiomista ja aikataulujen so-

vittamista tarvitaan. Lajeja ei voi verrata keskenään: kilpai-

lukaudet ja kilpailujärjestelmät ovat erilaisia ja eri mittaisia. 

Yhteneväiset käytännöt on kuitenkin seuran kirkas tavoite!

Seuran johtokunta koostuu mm. lajijaostojen jäsenis-

tä, usein niiden puheenjohtajista. Niin sen ei tarvitse olla 

– sääntöihin sitä ei ole kirjattu. Vehkalahden Veikkojen ta-

voitteena on olla laadukasta toimintaa järjestävä yhtenäi-

nen urheiluseura. Tämä tarkoittaa sitä, että puhalletaan yh-

teen hiileen. Toimit sitten kyläosastossa, jaostossa tai joh-

tokunnassa tai kaikissa näissä, niin tehdään se yhdessä ko-

konaisuutta ajatellen. 

Kokonaisuuteen kuuluu kilpaurheiluun ja valmennustyö-

hön panostaminen, laadukkaiden kilpailutapahtumien jär-

jestäminen, lähiliikuntaan ja kuntoiluun kannustaminen, tal-

kooväen arvostaminen, avoimen kanssakäymisen jatkami-

nen. Tavoitteena on myös pitää Portimon Polut liikuttavas-

sa kunnossa ja kehittää reitistöä yhdessä maanomistajien 

ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurena tavoitteena on 

kehittää pitkäjänteisesti myös Vehkalinna-kiinteistöä niin, 

että seuran saama hyöty säilyy.

Nämä kolme: kyläosastot, lajijaostot ja johtokunta muo-

dostavat urheiluseuran nimeltä Vehkalahden Veikot. Toimin-

ta helpottuu, kun saadaan Sinutkin johonkin näistä mukaan!

Minna Setälä

varapuheenjohtaja

VehkalahdenVeikot ry

ELINA KILPELÄINEN

Kalevan Kierros on kuuden 

osakilpailun kestävyyskoitos, 

jossa mielen ja kehon lujuus 

mitataan toden teolla. Vuoden 

aikana noin kahden kuukau-

den välein vaihtuva laji pitää 

mielen ja motivaation virkeä-

nä. Kierrokseen kuuluvat luis-

telu, hiihto, suunnistus, soutu, 

pyöräily ja juoksu. Osalajit jär-

jestetään massatapahtumien 

ohessa ympäri Suomea. Kier-

täjistä parhaimman ajan saa-

nut saa 1000 pistettä ja muut 

kiertäjät ansaitsevat pisteitä 

suhteessa parhaaseen välil-

lä 999,9-0.

Seuraavassa vuorossa tari-

na siitä, mitä Kalevan Kierros 

toi tullessaan ja vei mennes-

sään omalta kohdaltani vuon-

na 2017. Kokonaisuudessaan 

Kierros oli eheä kokonaisuus, 

jota eivät sairastelut, tapatur-

mat tai loukkaantumiset vä-

rittäneet. Tämä palkittiinkin 

jokaisessa osalajissa paran-

tuneilla pisteillä ja kohtuu-

kovalla kokonaispistemää-

rällä, sekä kokonaiskilpailun 

naistensarjan voittona. Kiitos 

kaikille tutuille ja tuntematto-

mille tekniikkavinkkien anta-

jille, ja etenkin harjoitteluka-

verille Johanna-äidille ja huol-

totiimille Esa-isälle.

Kierros starttasi tammikuus-

sa luistelulla. Ulkojäitä saatiin 

odottaa aika kauan, mutta lo-

pulta niille päästiin. Harjoit-

telimme luistelua pääasias-

sa Karhulan keskuskentällä ja 

luonnonjäillä, sekä muutaman 

kerran Lappeenrannan teko-

jäällä. Tekniikkaa hioin kat-

somalla youtubesta videoita 

ja tekemällä kuivaharjoitte-

lua. Tammikuussa suuntasim-

me kohti Seinäjokea, jossa 30 

km odotti luistelijoitaan. Kaar-

teet olivat tiukat ja niissä an-

noin tasoitusta kanssakilpai-

lijoille puutteellisella teknii-

kalla. Aika 59.50 oli kuitenkin 

kohtuullinen ja tyydyttävä. 

Luistelun jälkeen katse 

suunnattiin kohti Jyväskylän 

Neljän vuoren hiihtoa, jossa 

tiedossa oli 52 kilometriä va-

paalla hiihtotyylillä jyrkkä-

piirteisessä maastossa. Luon-

nonlumille pääsi melko keh-

nosti hiihtämän, mutta onnek-

si Ruissalossa oli tykkilatua 

hiihdettävänä jo hyvissä ajoin. 

Reilun kilometrin rinki tuli tu-

tuksi, kun muistelin hiihto- ja 

hiihtosuunnistus aikojen oppe-

ja vapaantekniikasta. Harjoit-

telukilometrejä tuli mukavas-

ti, ja suksihuolto laittoi sukset 

erinomaiseen kuntoon. Hurjas-

ta ruuhkasta kilpailuladuilla 

huolimatta hiihto sujui yllät-

Kestävyys koetuksella Kierroksella
tävän vahvasti, aikana 2.45.29. 

Kolmantena lajina oli bra-

vuurini suunnistus. Tätä lajia 

on helpoin ja mukavin harjoi-

tella ja metsässä tulee käytyä 

kartan kanssa läpi vuoden. Hä-

meenkyröstä päin oli edelli-

seltä kaudelta hyviä kokemuk-

sia (SM erikoispitkä 10.) joten 

luottavaisilla mielillä touko-

kuussa hyökkäsin metsään. 

Kilpailu sujui hyvin, maas-

to oli selkeää ja nopeaa. Ai-

kaa 15 kilometrin rastiralliin 

meni 1.36.34.

Kilpailukausi jatkui toki 

suunnistuksen merkeissä, 

mutta myös Kierrosta jatka-

essa. Oli aika kohdata veden 

haasteet ja 30 kilomerin vuo-

rosoutu. Vuorosoudussa ve-

neessä on soutaja sekä meloja, 

ja näitä paikkoja vaihdetaan 

useamman kerran kilpailun 

aikana. Vuorosoutu on tem-

poltaan tiivis, joten syke py-

syy korkealla koko soutuvuo-

ron ajan, hapoista puhumat-

takaan. Tervasaaren edustal-

la tuli soudettua äidin kanssa 

kerta jos toinenkin ja palkin-

tona tästä oli jälleen kerran 

naisten vuorosoudun ylivoi-

mainen voitto ajalla 3.15.33. 

Kun oli selvitty kokovartalo-

jumista minkä soutu aiheuttaa, 

oli pyöräilyn vuoro. Pyöräilyä 

harjoittelin läpi talven traine-

rilla, jonka avulla voi polkea 

maantiekiituria sisällä. Ilmo-

jen lämmettyä alkoivat myös 

pyörälenkit, jotka usein suun-

tautuivat Museotielle tai Reit-

kalliin. Vauhtia toivat lisää uu-

det kiekot. Pyöräily pyöräiltiin 

Iitin maisemissa n. 66 kilomet-

rin pituisena loivapiirteisenä 

lenkkinä ja aikaa meni 1.56.51 

sateisessa ja tuulisessa säässä.

VarapuheenjohtajaltaIhmisten näköinen urheiluseura

Viimeisenä lajina oli juok-

su. Puolimaraton on ollut mi-

nulle usein vaikea pala kak-

kua, vaikka juoksukilometre-

jä kertyy viikossa mukavissa 

määrin. Matka tuntuu ajatuk-

sena niin lyhyeltä, että usein 

lähden liian kovaa liikkeelle ja 

seinä tulee vastaan. Tällä ker-

taa halusin varmistaa voittoni 

ja estää hyytymisen ja lähdin 

maltillisesti matkaan. Taktiik-

ka onnistui, vaikka aikaan en 

täysin tyytyväinen ole. Juok-

su juostiin kumpuilevassa ja 

vaihtelevassa maastossa osin 

asvalttia pitkin, osin maastoa 

tai hiekkateitä pitkin. Aikaa tä-

hän n. 22 kilometrin raastoon 

meni 1.41.43.

Pieni hengähdystauko on pi-

detty ja uuteen kauteen val-

mistautuminen on aloitettu 

fyysisesti ja henkisesti. Katso-

taan mitä ensi vuosi tuo mu-

kanaan. Hikeä ja kilometrejä 

ainakin. 

Elina Kilpeläinen leimaamassa Kalevan Kierroksen suunnistuksessa. (Kuva: Anita Herkman)
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äänestyksen. Hannu ilmoitti, 

että Vehkalahdella vastaava 

päätös tehdään johtokunnan 

kokouksessa.

Seuraava askel oli touko-

kuussa järjestetty Jukolan 

viestin johtoryhmän tutustu-

minen hakijakandidaatteihin. 

Noin puolen päivän mittainen 

palaveri ja katselmus kilpai-

lukeskukseen pidettiin Kot-

kassa Kymdata Oy:n tiloissa 

8.5.2017, jonka jälkeen siir-

ryimme ehdottamaamme kil-

pailukeskukseen Kymin len-

tokentälle ja sen viereiseen 

Kotkan moottoriurheilukes-

kukseen. Jo ennen johtoryh-

män palaveria olimme sel-

vittäneet alustavat luvat kil-

pailukeskuksesta ja käyneet 

alustavia neuvotteluja Kot-

kan kaupungin kanssa mah-

dollisuudesta saada Jukolan 

viesti Kotkaan.

Positiivisen palautteen jäl-

keen päätimme jättää alus-

tavan hakemuksen johtoryh-

män käsittelyyn ja se jätettiin 

13.6.2017. Johtoryhmä päätti 

kokouksessaan 16.6.2017 Jo-

ensuu-Jukolan yhteydessä, 

että meidän hanke on päässyt 

jatkoon viiden hakijan joukos-

ta. Muut jatkoon päässeet ha-

kijat olivat Porvoo ja Kauhava.

Tämän jälkeen pidimme 

28.6.2017 palaverin Vehka-

linnassa varsinaisen hake-

muksen tekemisestä ja työn-

jaosta. Paikalla olivat Hannu, 

Varpu, Jyrki Metsola, Pia Ou-

tinen, Mika Kilpinen ja minä. 

Vehkalahden Veikkojen joh-

tokunta päätti heinäkuussa, 

että hakua jatketaan ja Ky-

min Suunnistajat tekivät vas-

taavan päätöksen yhdistysko-

kouksessa 10.8.2017.

Loppukesä ja alkusyksy oli-

vat kiireistä aikaa projektissa 

jo mukana oleville. On tehty 

maastokatselmusta omatoi-

misesti sekä Jukolan johtoryh-

män teknisten asiantuntijoiden 

(TA) kanssa 11.9.2017, järjes-

tetty maanomistaja- ja sidos-

ryhmäilta 17.10.2017, hankit-

tu maanomistajilta lupia (osit-

tain kesken, n. 250 maanomis-

tajaa ja n. 300 palstaa) ja käy-

ty neuvotteluita Kotkan kau-

pungin ja Cursorin kanssa. Suu-

ri maanomistajien määrä selit-

tyy paikoin pienillä palstoilla 

sekä riittävillä reservi- ja har-

joitusalueilla. Lisäksi on suun-

niteltu kilpailukeskusalueen 

layoutia, suunniteltu liikenne-

järjestelyjä ja keskusteltu ym-

päristöviranomaisten ja met-

sästäjien kanssa.

Kotkan kaupunginhallitus 

antoi 23.10.2017 päätöksen 

100 000 € arvoisesta tues-

ta hankkeellemme. Tuki voi 

olla materiaalia, työtä, rahaa 

tai kaikkea edellä mainittua. 

Asiasta päätetään tarkemmin 

myöhemmin käytävissä neu-

votteluissa.

Hakemuksessa esitimme 

alustavan organisaation joh-

ARI KUKKONEN

Kuten monet ovat jo kuulleet-

kin tai lukeneet, niin Vehka-

lahden Veikot on hakenut 

yhdessä Kymin Suunnistajien 

kanssa Jukolan viestin järjes-

tämisoikeutta Kotkaan vuo-

delle 2022/2023. Avaan hie-

man taustoja kuinka tähän 

on päädytty.

Muutama vuosi Salpa-Ju-

kolan jälkeen ehdotin Kymin 

Suunnistajien muutamalle ak-

tiivijäsenelle, että järjestäkää 

Kotkassa Jukolan viesti. Asia 

muhi mielissä ja uskallusta 

yksin tai muiden kotkalais-

ten seurojen kanssa ei nähty 

realistisena vaihtoehtona. Toi-

saalta Kuikon Hannu oli tuo-

nut esille useassa yhteydessä, 

että aktiivisen ja menestyvän 

seuran täytyy järjestää riittä-

vän isoja tapahtumia säännöl-

lisin väliajoin. Tällä turvataan 

riittävä rahavirta seuran toi-

minnan pyörittämiseen. 

Kun viime vuoden lopulla 

2022 ja 2023 Jukolan järjes-

tämisoikeudet tulivat haet-

tavaksi, niin vanhin tyttäreni 

Tuulia sanoi:

– Nyt olisi isi aika toimia, jos 

Jukola oikeasti tänne Kotkaan 

halutaan. 

Tätä ennen asiasta oli kes-

kusteltu jo useamman henki-

lön kesken mm. Hannun, Po-

usin Varpun, Jokelan Pasin 

jne. kanssa.

Sain valtuuden Varpulta ja 

Hannulta kutsua muutaman 

henkilön molemmista seu-

roista palaveriin, joka pidet-

tiin meillä kotona 13.2.2017. 

Paikalla oli allekirjoittaneen 

lisäksi Vehkalahdelta Hannu 

ja Weckmanin Janne sekä Ky-

miltä, Jyrki Metsola, Mika Kil-

pinen ja Mikko Kiiski.

Olin valmistellut lyhyen 

alustuksen aiheeseen, jonka 

jälkeen käytiin perusteelli-

nen keskustelu mahdollisesta 

maastosta, kilpailukeskukses-

ta, resursseista ja taloudesta. 

Yhteisymmärryksessä ja mo-

lempien seurojen puheenjoh-

tajien päätöksellä sain valtuu-

den tilata ns. ”aloituspake-

tin”, joka ei sitoisi meitä vie-

lä mihinkään. Alustava ilmoi-

tus mukanaolosta piti jättää 

28.2.2017 mennessä, joten ai-

kaa ei ollut hirveästi hukatta-

vaksi. Lisäksi Kymin Suunnista-

jat halusivat, että ennen mah-

dollista varsinaista hakemusta 

he tulevat järjestämään jäsen-

to- ja valiokuntien vastuupai-

koista. Olemme löytäneet mo-

lemmista seuroista hyviä ak-

tiivisia, osaavia ja yhteistyö-

kykyisiä henkilöitä vaativiin 

paikkoihin. Kilpailun johto-

organisaatio rakentuu sekä 

kokeneista konkareista että 

muutamasta nuoremmasta 

asiansa osaavasta tulevai-

suuden tekijästä. Paikat on 

pyritty täyttämään tasapuo-

lisesti molemmista järjestä-

jäseuroista huomioiden hen-

kilöiden kokemus, halukkuus 

ja sitoutuminen monivuoti-

seen projektiin. Minulla on 

täysi luottamus nyt valittui-

hin henkilöihin, että projekti 

hoidetaan kunnialla loppuun. 

Organisaatiokaavion muut n. 

60 ryhmänjohtajan ja valio-

kuntien varajohtajien paik-

kaa laitamme ”sisäiseen ha-

kuun” ensi kesänä, jos järjes-

telyoikeus ratkeaa eduksem-

me. Avoinna on myös vielä 2-3 

valiokunnan vetäjän paikkaa.

Mainitsen tässä yhteydes-

sä jo muutaman avainhenki-

lön. Pääsihteeriksi on lupau-

tunut Salla Töyrylä. Hän hoiti 

samaa tehtävää jo Salpa-Juko-

lassa 2011. Lisäksi ratamesta-

riryhmään ja kartoituspuolelle 

on saatu päteviä osaajia (Jan-

ne Weckman, Tuomas Matti-

la, Mika Kilpinen ja Satu Salo-

rinne). Lisäksi rata- ja kartta-

valiokunnalle on suunniteltu 

sisäistä valvontaryhmää (Jor-

ma Sipilä, Ari Heinola ja Jar-

mo Mäkelä).

Lopuksi haluan antaa suu-

ret kiitokset tämänhetkiselle 

projektiryhmällemme, joka on 

käyttänyt jo kymmeniä tai use-

amman sata tuntia asian val-

misteluun. Kiitos myös jo tässä 

vaiheessa niille maanomista-

jille, jotka ovat antaneet alus-

tavan suostumuksen maaston 

käytöstä mahdollisen Jukolan 

viestin käyttötarpeisiin.

Lopullinen valinta uusista 

järjestäjistä julkaistaan Lah-

ti-Hollola Jukolan yhteydes-

sä kesäkuussa 2018. Toivotan 

kaikille hyvää talven aikaa ja 

tulevaa uutta vuotta 2018. 

Toivotaan parasta hank-

keemme etenemiselle! 

Jukolan viestin järjestäminen 
2020-luvulla?

Maastokatselmusta 11.9.2017 haittasi hieman runsas hirvikärpästen määrä. Kuvassa vasemmalla Jukolan johtoryhmän tuleva TA Jaakko Lajunen ja oikealla 

nykyinen TA Heikki Peltola. Muut henkilöt vasemmalta oikealle ovat Tuomas Mattila, Mikko Kiiski, Mika Kilpinen, Janne Weckman ja Pia Outinen. (Kuva: Ari 

Kukkonen)

VeVe:n edellinen Jukola oli 2011 Harjussa. Tässä Venlojen viestin lähdön tunnelmaa.
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mitteli. Vaihtosija 36., ero kär-

keen 3 minuuttia.

Pimeää ja pitkää toista 

osuutta lähti louhimaan mo-

nessa liemessä keitetty Tero 

Föhr. Entisen maajoukkuemie-

hen arvolle sopivasti hyvä ru-

tiinijuoksu, ja Tero tuli vaih-

toon ison kakkosletkan kär-

kipäässä sijalla 13. Ero kär-

keen repsahti yhdeksään mi-

nuuttiin IFK Göteborgin Johan 

Högstrandin kanuunajuoksun 

myötä, mutta muiden jouk-

kueiden suhteen asetelmat 

olivat hyvät. Another day in 

Hämärällä kolmososuudel-

la vihdoin suht ehjän harjoitus-

kauden alleen saanut Samu 

Heiska veti pohojanmaalai-

sella itsevarmuudella isom-

pien nimien seassa kuin kala 

vedessä. Tuloksena nappijuok-

su, vaihtosija 6. ja ero kärkeen 

8 minuuttia. Ylen tv-lähetyk-

sessä kommentaattorina toi-

minut maailmanmestari Jan-

ne Salmi epäili jopa Samun te-

kevän elämänsä juoksua. Ep-

päillä soppii, terveitä harjoi-

tuskausia lisää vyölle, niin mik-

sei parempaakin olisi luvassa.

Lyhyttä nelososuutta juok-

si kukapa muukaan kuin Jan-

ne Weckman. Janne käväi-

si TV-rastilla muistelemassa 

vanhoja hyviä aikoja jo kol-

mantena, mutta harmittavasti 

kauden ainoa kolmen minuu-

tin virhe sattui loppumatkal-

le. Vanhan miehen näkö ei hä-

märässä enää pelittänyt, kun 

vihainen oksankutale oli raa-

paissut toisen silmän sumeak-

si. Yhtä kaikki, vaihtosija edel-

leen hyvä 13., ero kärkeen 12 

minuuttia.

Toista väliosuutta eli vitos-

osuutta juoksi allekirjoitta-

nut, saatuaan vaihdon lyhy-

elle pätkälle edeltävällä vii-

kolla kärsityn herkistävän 

-

ran tuulisella itärinteellä oli 

yksi niin vaikea rasti, että Ky-

min kasvatin suunnistustaito 

ei vaan riittänyt, mitään ei ol-

lut tehtävissä rastin löytämi-

seksi kilpailuvauhdissa. Ai-

katappio minimoitiin lyhyen 

seisoskelun ja polvisuunnan 

avulla kuitenkin 1,5 minuut-

tiin, ja kun loppuosuus sujui 

tuttu 13. ja ero kärkeen kas-

voi vain puoli minuuttia.

Kutososuudella maajouk-

kuemiesten seassa asetelmia 

petasi Eero Inkeri. Eeroltakin 

hienosti perusvarmaa teke-

mistä koko osuuden ajan, ja 

ankkuri lähetettiin matkaan 

sijalla 15. Ero kärkeen oli 20 

minuuttia, mutta esimerkiksi 

lopulta seitsemänneksi tul-

leeseen Paimioon vain kak-

si minuuttia.

Ankkuriksi päästettiin irti 

sveitsiläinen hammaslääkäri 

ja vuorijuoksija Marc Lauen-

stein, joka oli saatu houkutel-

tua viettämään perhelomaa 

Joensuun seudulle. Muuta-

ma vuosi sitten suunnistuk-

sen maajoukkueuransa päät-

TUOMAS MATTILA

Vuoden 2017 Jukolan vies-

ti suunnistettiin Enon Harpa-

tinvaaralla vaativassa vaara-

maastossa. Myöhäisen kevään 

johdosta Pohjois-Karjalassa 

toukokuussa maastoharjoit-

telua tehneet saivat kahlata 

paikoin polvihangessa. VeVe:n 

vanha kaarti olikin kaukaa vii-

saasti ottanut maastot haltuun 

jo kesäleirillä vuonna 2009. 

Kun vielä ratamestarikaksi-

kon toinen puoli oli Veikko-

jen kasvatti Simo Martomaa, 

oli ennen viestiä sopivaa kuti-

naa. Paluu palkinnoille eli 25 

parhaan joukkoon vaikutti rea-

listiselta tavoitteelta.

Veikkojen viestiä lähti 

avausosuudelle viemään uusi 

latvialaisvahvistus Andris Ju-

belis. Avausosuudella harvoin 

viestejä voitetaan, mutta aika 

monesti ne on siinä hävitty. An-

dris hoiti osuutensa maajouk-

kuemiehen rutiinilla mainios-

ti, vaikka hieman loppumatkan 

parin minuutin virhettään har-

Jukola 2017 – back in business

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

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

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

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

Yleisömäärä max 200 henkeä.

– Juhlasali 150 m2

– Ravintolasali 60 m2

– Näyttämö 50 m2

– Eteinen 40 m2

– Keittiö 15 m2

 (kylmätilat, astianpesukone)
– Saunatilat 15 m2

– Erillinen suihkutila

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

Vehkalinna tänyt Marc itse hieman nau-

reskeli ennen vaihtopuomille 

menoa, että:

– There are all the best 

Suunnistustauko ei kuiten-

kaan tuntunut Marcia hait-

taavan, eikä suurempia vir-

heitä tullut. Ikaalisten Savo-

lainen ja MS Parman Popov 

osoittautuivat hyväksi mat-

kaseuraksi, ja hienon loppu-

kirin jälkeen sijoitus maalis-

sa olikin 13.

Loppukaneettina voidaan 

todeta, että viesti sujui to-

della mallikkaasti yläkant-

tiin, mukava oli palkintojen-

jaossa taas vilkutella. Jälleen 

tuli todettua viestisuunnistuk-

sen vanhat lainalaisuudet to-

siksi. Koko joukkueelta hyviä 

perusjuoksuja ryyditettynä 

1-2 huippuvedolla takaa hy-

vän lopputuloksen. Ja mikä-

li kansallisen tason miehil-

lä yrittää kitkuttaa maajouk-

kuemiesten seassa, on hyvis-

sä asemissa pysyteltävä koko 

viestin ajan, eli alku on tärkeä.

Jottei kuitenkaan vajottai-

si liikaan itsetyytyväisyyteen, 

niin parannettavaakin silti 

jäi. Ensi vuonna sitten Hälvä-

län supikoissa koitetaan jät-

tää vielä ne viimeisetkin tur-

hat pummit pois. Eikä haittai-

si, jos liukasjalkainen nuori-

sokaarti onnistuisi pullautta-

maan vielä muutaman meistä 

vanhoista veteraaneista ykkö-

sestä pois. 

Andris, Samu, Tuomas ja Eero palkintojenjaossa. Joukkueen veteraaniosasto oli jo kerennyt karkaamaan perheensä pariin. (Kuva: Lari Takanen)
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Saavuin juuri kotiin Veikkojen vuosikokouksesta seuran tu-

levana puheenjohtajana. Toiveista huolimatta edeltäjäni 

Hannu ei palannut riviin, joten otin pestin vastaan.

Olen 54-vuotias, tällä hetkellä kaupungilla asuva Turkia-

lainen, jota elämä on kolhinut vähän joka puolelta, mutta 

myöskin opettanut paljon… Jos ei muuta, niin hiljaa käve-

lemään. Lähitulevaisuuden tavoitteenani on muuttaa ta-

kaisin kotikylälle.

Veikkojen jäsen olen ollut lapsesta asti. Ensimmäiset muis-

tot urheilusta on 60-luvun lopulta sarjahiihdoista, maasto-

juoksuista ja yleisurheilusta. Suuri tapahtuma pienelle po-

jalle oli Jukolan Viesti Turkialla vuonna 1971. Isän mukana 

pyörin talkoolaisten riesana ja yritin auttaa sen minkä pys-

tyin. Niistä kisoista alkoi tähän asti jatkunut kiinnostukseni 

suunnistukseen, vaikka olenkin nopea eksymään. Nuorena 

harrastin kaikkea mitä oli tarjolla ja tarjontaahan oli. Met-

sästämään ja kalastamaan aloin heti kun pääsin mukaan. 

Pesäpalloa oli tarjolla Pyhällön Pyryn riveissä ja Pyhällön 

kentällä ja kaukalolla olen viettänyt mukavia hetkiä, mon-

ta vuosikymmentä. Turkialla harrastaminen jatkui vanhas-

ta kansakoulusta seurataloksi kunnostetussa Puustelissa ja 

hyvin hoidetuilla laduilla hiihdellen. Talkootehtäviä on ol-

lut vuosien varrella riittävästi kaikissa Tuiskeen ja Veikko-

jen lajeissa, kisoissa yms. Nykyään liikkumiseni on lähinnä 

ulkoilua ja hiihtelyä. Kaikesta harrastamastani on kuitenkin 

jäänyt jäljelle rakkaus urheiluun, liikuntaan, Suomen luon-

toon, Lappiin ja kaikkeen muuhun mukavaan… siinä syitä 

suostumukseeni.

Vehkalahden Veikot on hyvissä voimissa oleva yleisseura, 

jonka johtokunta, talousvaliokunta ja jaostot toimivat hy-

vin. Kyläosastoissa on toiminta aina ollut aaltoliikettä riip-

puen kulloinkin kylässä asuvasta väestä. Suurissa osastois-

sa päästään hieman helpommalla, mutta pienet ovat muu-

tamien ihmisten varassa. Eihän talkooväkeä ja aktiiveja ole 

paljoa missään seuratoiminnassa, joten naapuriseurojen ja 

eri alojen seurojen yhteistoiminta on tulevaisuudessa entis-

täkin tärkeämpää. Yritetään yhdessä ylläpitää ja luoda, Veik-

kolaisten, kaupungin liikuntatoimen ja yhteistyökumppanei-

den kanssa, mahdollisimman paljon hyviä liikunta- ja urhei-

lupaikkoja, -tapahtumia ja -mahdollisuuksia Haminassa.

Hyvää Joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!

 Jouluinen Tervehdys Veikkolaisille!

Juha Harju

puheenjohtaja 

1.1.2018 alkaen

Vehkalahden Veikot ry

 TIMO SILD

Olen käynyt sotilaitten suun-

nistuksen maailmanmesta-

ruuskisoissa (CISM) sekä muu-

tamassa alueellisessa sotilas-

kisassa (regional CISM) vuo-

desta 2011 lähtien. Virossa 

on järjestelmä huippu-urhei-

lijoille, jossa armeija tukee 

ei-olympialajien urheilijoita 

asepalveluksen vastikkeek-

si. Kaiken kaikkiaan olen osal-

listunut noin kymmeneen so-

tilaisiin liittyvään suunnistus-

kisaan tai -leiriin ja siksi voin 

vertailla aika monia järjeste-

lyjä. Haminassa järjestetyt ki-

sat olivat varmasti yhdet par-

haimmista, taisi sotilassuun-

nistuksen toimikunnan enti-

nen presidentti Harald Østbye 

kehua tämän vuoden CISM-ki-

soja parhaiksi kautta aikojen. 

Kaikki, mikä liittyi suunnistuk-

seen (kartat, radat ja maasto) 

oli erinomaista, screenin käyt-

täminen kisapaikalla ja gps-

seuranta olivat ennennäkemä-

töntä. Haminan reserviupsee-

Unelmieni sotilaiden MM-kilpailut
rikoulu tarjosi hyvät puitteet 

sekä asumiseen että CISM:n 

50. vuosipäivän juhlimiseen. 

Näkemäni perusteella uskal-

lan sanoa, ettei Suomen so-

tilaan tarvitse valittaa olo-

suhteista.

 Melko usein CISM-kiso-

ja on käyty aika eksoottisil-

la konnuilla (esim. Brasilias-

sa 2011 ja 2016, Etelä-Kore-

assa 2015), mutta tällä kertaa 

pystyin nauttimaan kotikent-

täedusta. Onkamaan maas-

tossa juoksin ensimmäistä 

kertaa vuonna 2012 ja muis-

tan harmitelleeni, ettei siitä 

ollut uudempaa karttaa kuin 

joskus 1970-luvulta. Kuulles-

sani Janne Weckmanin piirtä-

vän Onkamaasta uutta karttaa 

Fin5:ttä varten, en malttanut 

odottaa itse suunnistusviik-

koon asti, vaan halusin heti 

päästä suunnistamaan, siitä-

hän olin kuitenkin haaveillut 

jokaisella anoppilasta läh-

tevällä Onkamaan-lenkillä. 

Maastossa jo vierailleena osal-

listuin rastiviikkoon talkoolai-

sena, pääosin koejuoksuissa. 

Koska CISM järjestettiin seu-

raavana vuonna Onkamaalla, 

Fin5 eliittisarjoihin osallistui 

kovia nimiä (mm. Leonid Novi-

kov, Frederic Tranchand ja Ed-

gars Bertuks). Novikovista tu-

likin CISM:ssä vahvin vastusta-

jani, mikä kertoo maastotyy-

pin tuntemisen merkityksestä 

suunnistuksessa. CISM:n kisa-

alueella en tietenkään harjoi-

tellut sen jälkeen, kun se lai-

tettiin harjoituskieltoon, mut-

ta juoksin paljon relevantte-

ja treenejä koko Kymenlaak-

son alueella. Tämän vuoden 

CISM oli minulle tärkein hen-

kilökohtainen kisa MM-kisojen 

jälkeen, osittain jo sen takia, Voittajan on helppo hymyillä! (Kuva: Roosa Heikkinen)

Vehkalahden 
Veikot ry
Puheenjohtaja 2018-2019
Juha Harju

Johtokunta 2018
Anne Kiri, Ari Kukkonen, Hannu Kuikko, Varpu Pousi, 

Minna Setälä, Annika Takanen, Nina Tasa ja Arto Tilli

Hiihtojaosto
Johanna Ahtiainen, Johanna Rantala, Jukka Hakulinen, 

Risto Hellä, Niko Kallio, Jari Lonka, Jari-Pekka Paro-

nen, Juuso Suortti ja Arto Tilli

Kuntoliikunta
Elsa Marjamäki, Sari Linna-Luoma, Markku Laaksonen, 

Jouni Järvinen, Jaakko Hannola ja Marja-Liisa Föhr

Nuoriso
Minna Setälä, Satu Kivelä, Aino Mielonen, Tiina Mon-

tonen, Irene Vuorinen, Eemi Pousi ja Heli Väisänen

Suunnistus
Varpu Pousi, Niko Laitinen, Juhana Suurnäkki, Janne 

Weckman, Timo Harju, Pasi Jokela, Jorma Kauppila, Lea 

Jauho, Anniina Heikkinen, Ari Kukkonen, Jenna Ojala

Yleisurheilu
Nina Tasa, Aino Satama, Sami Mässeli, Jouni Kuok-

ka, Satu Lanki, Jari Vapalahti, Heidi Pakkanen, Henna 

Ström-Kallio, Anniina Koso, Tiina Kiri ja Juha Heikkilä 

jaoston ulkopuolinen jäsen

että pystyin harjoittelemaan 

kotikenttäedusta sekä täy-

dellisistä harjoitusmahdolli-

suuksista johtuvaa paineen-

sietokykyä MM-kisoja (Viros-

sa) varten.

 Ensi vuodeksi suunnitellaan 

CISM-kisoja kuulemma Ecua-

doriin, joka on täysin tuntema-

ton suunnistusmaa varmaan 

melkein kaikille eurooppalai-

sille. Täytyy kuitenkin muistaa, 

että CISM:iin osallistuu maita 

koko maailmasta ja joillekuil-

le oli taas Hamina eksotiikkaa, 

siksi kiitos vielä kerran kaikil-

le järjestäjille tasokkaista ki-

soista ja Haminan eksotiikan 

kokemisesta! 

Kirjoittaja on korpraali Viron 

puolustusvoimissa. 
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JANNE HÄRKÖNEN

Suunnistuskauden jo ollessa 

hyvässä vauhdissa koitti taas 

aika perinteisen Leimausleirin. 

Mukaan leireilemään lähti pal-

jon vanhoja konkareita, mutta 

myös uusia kasvoja saatiin in-

nokkaasti matkaan, kuten al-

lekirjoittanut.

Tänä vuonna nuorten suun-

nistajien kohtaamispaikkana 

toimi Kuortaneen urheiluopis-

ton erinomaiset puitteet tar-

joava alue. Ilmoittautuneita 

leirille oli kaiken kaikkiaan 

huikeat 2200 suunnistajaa.

Matkaan lähdettiin Hami-

nan linja-autoasemalta jäl-

Menoa ja meininkiä Leimauksella
ka meni kuin siivillä tasaisen 

puheensorinan vallitessa. In-

toa ja pientä jännitystä oli sel-

västi havaittavissa.

Päiväohjelmat olivat jokai-

selle päivälle melkoisen tiivii-

tä. Tauot harjoituksien välis-

sä olivat melko lyhyitä ja oli-

si kuvitellut, että ne olisi käy-

tetty huilaamiseen, mutta tau-

ot olivat kaikkea muuta kuin 

huilaamista. Tauoilla pelailtiin 

lentopalloa läheisellä beach 

kentällä, piiloleikkejä, kirkon-

rottaa ja käytiin uimassakin lä-

heisessä järvessä. Mukava pa-

lautumiskeino harjoituksista. 

Haastavien suunnistushar-

joituksien lisäksi oli tarjolla 

myös monipuolisia oheishar-

joituksia. Tunnin kuminauha-

jumpan jälkeen potkittiin pit-

kään happoja pois väsyneistä 

jaloista. Telinevoimistelussa 

huomattiin, että kyllä suun-

nistajistamme on moneksi, 

sen verran näppärästi salis-

sa liikuttiin. Myös uimahallin 

poreet päästiin kokeilemaan. 

Tässä hommassa ikävintä oli 

poislähteminen. Joukkomme 

oli sen verran innokasta, että 

olisivat olleet siellä kuulem-

ma koko päivän. Yhtenä mah-

dollisuutena oli vielä tarjolla 

pyöräsuunnistusta. Ihan pie-

nimmille ei ollut tarjolla pyö-

riä, jotta he olisivat päässeet 

Leimausleirillä  leiriviestin joukkue; Venla Weckman, Henrika 

Vallema, Eeli Ruoti, Viljami Hyvönen ja Meri Myllynen. (Kuva: 

Anniina Heikkinen)

Leimausleiriviestin joukkue; Olli Rytkö, Eemeli Hyvönen, Hel-

jä Kauppinen, Miika Myllynen ja Väinö Jokela. (Kuva: Annii-

na Heikkinen) 

Leimausleiriviestiin valmistautumista; Aatu Niskanen, Ida Heikkinen, Eetu Takanen, Roosa 

Heikkinen ja Tilda Koivula. (Kuva: Anniina Heikkinen)

VeVen  suunnistajia  ryhmäkuvassa  Leimauksella. (Kuva: Jarno Koivula)

kokeilemaan lajia. Muutamat 

isommat kävivät kuitenkin ko-

keilemassa Fatbiken maasto-

ominaisuuksia. Haastavassa 

maastossa voi aina sattua va-

hinkoja, niin tälläkin kertaa. 

Aika onneksi parantaa haavat.

Aikataulujen tiukkuudes-

ta johtuen sählyturnaukseen 

osallistumisemme oli vaaka-

laudalla. Saimme kuitenkin 

järjestettyä asian niin, että 

osa porukasta kävi pelaamas-

sa sählyä ja osa oli suunnis-

tusharjoituksissa. Helpolla ei 

sählyareenallakaan päässyt. 

Vauhti oli sen verran kovaa, 

että meinasi meidän nopea-

jalkaisille suunnistajille tul-

la välillä kiire kentällä. 

Päätöspäivän viestikisaan oli 

haettu herkkyyttä monipuoli-

sista suunnistusharjoituksista 

ja loistavista oheisharjoituksis-

ta. Oli ilo huomata, ettei suun-

nistajan jalkaa painanut, vaik-

ka takana oli rankka rupea-

ma. Lennokasta juoksua näh-

leen kerran luotettavan Ho-

vikuskimme Aaken kyydillä. 

Varmaa ja tasaista kyytiä oli 

siis luvassa. Karhulasta poi-

mimme vielä kyytiin Kymin 

Suunnistajien porukan. Mat-



MAAJOUKKUETASON  
AMMATTITAIDOLLA 

 suksien hionnat

mittaukset ja voitelut

hiihtovälineiden (Peltonen, Yoko, Madshus, 
 Swix, Alpina) ja voitelutarvikkeiden 
 (Rex, Rode, Swix, Vauhti, Star) myynti

voitelukoulutusta ryhmille

käytettyjen hiihtovälineiden välitys

Heikki Tonteri
040 5860 618
heikki.tonteri@gmail.com

Heikki Tonteri
040 5860 618
h ikki i il

Palkitsemiset 2017
Vehkalahden Veikkojen vuosikokouksessa 26.11. pal-

kittiin kuluvan vuoden saavutuksista ja suorituksista 

seuraavat henkilöt ja tahot:

Seuran paras urheilija Samu Heiska

Paras nuori suunnistaja Valtteri Heikkinen

Paras nuori hiihtäjä Benjamin Tasa

Paras nuori yleisurheilija Benjamin Tasa

Kehittynein urheilija Pauliina Puhakka

Vuoden ahertaja Markku Rikkola

Vuoden ohjaaja/valmentaja Sanna Weckman

Vuoden nuori ohjaaja Iida Heijari

Paras veteraaniurheilija Heikki Ruokonen

Vuoden kyläosasto Kirkkojärven Kiri 

Suunnistus 2017
Sarjojen parhaimmisto
H21  Samu Heiska 

H20  Valtteri Heikkinen ja Janne Ovaska 

H18  Juho Pousi 

H16  Henri Kukkonen ja Aaro Takanen 

H13  Aatu Niskanen

H12  Joona Hirvilahti

H10  Eetu Takanen

H9  Niklas Hirvilahti

H8  Olli Pohjalainen

D21  Elina Kilpeläinen ja Sari Nurmela 

D20  Roosa Ruoti

D18  Raita Pakkanen 

D16  Emilia Laitinen 

D14  Ida Heikkinen ja Henrika Vallema

D13  Kiia Jokela

D12  Roosa Heikkinen

D10  Netta Kormu

D9  Mila Härkönen

D8  Tiitu Takanen ja Venla Weckman 
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Pauliina Puhakka (vas.), Samu Heiska ja Iida Heijari.

Jarno Koivula nappasi  nuorisoval-

mentajan pokaalin suunnistuskau-

den päättäjäisissä. (Kuva: Anniina  

Heikkinen)

Suunnistuskauden päättäjäisissä  palkittuja. (Kuva: Sari Takanen)

Palkitut yleisurheilijat ja 
triathlonistit kaudella 2017
Yleisurheilukauden päätöstilaisuudessa Vimpasaaren Le-

polassa 23.9. jaettiin seuran yu-mestaruuskilpailujen pal-

kinnot ja palkittiin kauden aikana menestyneitä yleisur-

heilijoita ja triathlonisteja.

SM-MITALI

Oona Kettunen, U23 triathlonin normaalimatka, 1. sija, 

2:16:59., Ahvenanmaa 25.8.

SM-KISOISSA 10 JOUKOSSA 

Benjamin Tasa, P14 800 m, 4. sija, 2:08,99, Raasepori 26.8.

Pauliina Puhakka, T14 keihäs, 5. sija, 40,09, Raasepori 25.8.

Venla Rantala, N17 triathlonin sprinttimatka, 5. sija, 

1:18:34, Vantaa 17.6.

TILASTOPAJAN 10 JOUKOSSA (nuorten sarjat)

Maria Tasa, T9, 600m sijoitus 2. tuloksella 2:06.74

Benjamin Tasa, P14, 800m sijoitus 5. tuloksella 2:08,99, 

1000m sijoitus 2. tuloksella 2:56,48, kuula sijoitus 9. tu-

loksella 12,35

Eero Soikkeli, P15, kuula sijoitus 5. tuloksella 11,05, kiek-

ko sijoitus 5. tuloksella 13,12

Pauliina Puhakka, T14, keihäs sijoitus 9. tuloksella 40,27m

SEURAENNÄTYS 

Pauliina Puhakka, T14 keihäs, tuloksella 40,27

Mia Kaaro, T14 kiekko, tuloksella 31,65

Benjamin Tasa, P14 800m tuloksella 2:08,99, 5-ottelu tu-

loksella 2032

PARAS NUORI YLEISURHEILIJA 

Benjamin Tasa

TSEMPPARIPALKINTO, jonka kriteerinä ovat: positiivi-

nen asenne, hyvä meininki, osallistumisaktiivisuus, yrit-

täminen, muiden tsemppaaminen, ei samalle kahta ker-

taa peräkkäin

T/P 9: Senni Teikari, Elmeri Muukka 

T/P 10: Nelli Kokkonen, Eetu Takanen 

P 11: Eemeli Hyvönen 

P 12: Onni Kivelä 

T/P 13: Suvi Satama, Petrus Tasa 

T 14: Milla Kokkonen

Lisäksi päätöstilaisuudessa huomioitiin Aikuisurheilulii-

ton kilpailuissa SM-mitalisijan saavuttaneita urheilijoi-

ta seuraavasti:

Jorma Kauppila, Jukka Hakulinen ja Vesa Rantala, M55 

joukkuekisa 2. sija, 1:15:48, SAUL SM maastot Vierumäki 6.5. 

Juha Kaaro, M50 kuula 3. sija, 12,07, SM hallikisa Hel-

sinki 12.2. 

tiin niin isompien kuin pienem-

pienkin junioreiden toimesta. 

Leirin anti oli kaiken kaik-

kiaan loistava. Saatiin ko-

kemusta ja oppia erilaisista 

maastoista. Tuli onnistumi-

sia ja epäonnistumisia. Kaik-

ki kasvattaa ja valmistaa juni-

oreitamme tuleviin koitoksiin. 

Oli ilo huomata, miten heikol-

la hetkellä löytyy tuki kaveris-

ta. Ilot ja surut jaetaan, se te-

kee tästä porukasta puhdasta 

timanttia. Mahtava reissu! 



Ilona, Emilia K, Tuulia ja Emilia L pääsivät kuvaan miesten viestin hopeajoukkueen Ranskan 

kanssa. Joukkueessa juoksivat Frederic Tranchand, Lucas Basset ja Thierry Gueorgiou. (Kuva: 

Helena Hippala)

-

(Kuva: Helena Hippala)

Julia australialaisine kilpakumppaneineen (Kuva: Salla Töyrylä)
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TUULIA KUKKONEN  

& EMILIA LAITINEN

Tänä vuonna suunnistuksen 

MM-kilpailut käytiin kesä-

heinäkuun vaihteessa Viros-

sa. Maailman huippusuunnis-

tajien lisäksi Tarton ja Viljan-

din kaduilla sekä etelä-Virossa 

sijaitsevan Rougen ja Otepään 

läheisyydessä olevan Elva-Vi-

tipalun kylän metsissä nähtiin 

paljon muitakin suunnistajia. 

Kuten monet muutkin suun-

nistavat perheet, myös Veh-

kalahden Veikkoihin kuuluvat 

seitsenhenkinen Kukkosten ja 

viisihenkinen Laitisten perhe 

ovat kiertäneet aiempina ke-

sinä rastiviikkoja Suomessa. 

Kesän 2017 MM-kilpailujen 

yhteydessä järjestetty Esto-

nian Orienteering week -rasti-

viikko sai molemmat perheet 

houkuteltua tahoillaan ensim-

mäistä kertaa varsinaiselle ke-

säkauden rastiviikolle ulko-

maille. Päätös oli oikea, sillä 

viikko oli täynnä ikimuistoisia 

suunnistuskokemuksia, MM-

kisojen huikeaa tunnelmaa, 

kesälomailua oman perheen 

kanssa sekä tutustumista Vi-

roon n. 1500 autossa taitetun 

kilometrin verran.

VeVe:stä MM-kisoissa muka-

na oli latvialaisvahvistuksem-

me Andris Jubelis. Samaan ai-

kaan kilpailuissa yleisökisois-

sa veikkolaisia oli mukana 

seuraavasti: W8NR -

tinen (sija kokonaiskilpailus-

sa 2.) ja Emilia Kukkonen (5.), 

M10NR Aaro Kukkonen (3.), 

W16 Emilia Laitinen (5.), M16 

Henri Kukkonen (5.), W18 Tuu-

lia Kukkonen (2.), M60 Jarmo 

Lehto (5.). Lisäksi Julia Laiti-

nen kilpaili sarjassa W12 ja 

Ismo Nopanen sarjassa M60. 

Avoimissa sarjoissa seuras-

tamme suunnistivat ainakin 

Sari Nurmela, Ilona Kukko-

nen ja Ari Kukkonen. Mukana 

oli myös urheilijoille tärkeitä 

huoltojoukkoja, jotka toimivat 

tarpeen vaatiessa jopa valo-

kuvaajina.

Kisaviikko pyörähti vauhdil-

la käyntiin sateisella sprintillä 

Tarton aamupäivässä lauan-

taina 1.7. Kisassa mukana ol-

leet kuvailivat sprinttiä mel-

ko tavalliseksi ja juoksuvoit-

toiseksi. Teknisesti haastavim-

mat alueet oli säästetty MM-

kilpailijoille, joiden vauhdi-

kasta menoa pääsimme seu-

-

keissä oman kilpailumme jäl-

keen. Kisaviikon toinen sprint-

ti juostiin jo seuraavana ilta-

na kauniissa kesäsäässä Vil-

jandin kaupungissa. Pääsim-

me juoksemaan maailman 

huippujen jalanjäljissä, sillä 

samoilla rasteilla taisteltiin 

vain hetkeä aiemmin sprint-

tiviestin mitaleista. Viljandin 

kilpailu jäi mieleen mäkiensä 

ja notkojensa ansiosta haas-

tavana, hieman erikoisena, 

sprinttikilpailuna.

Yhden välipäivän jälkeen 

kilpailut siirtyivät etelämmäs 

Latvian rajan tuntumaan Rou-

gen kylään. Sen jylhissä ja ti-

heissä metsissä riitti helle-

säässä haastetta niin maail-

manmestareille norjan Olav 

Lundanesille ja ruotsin Tove 

Alexanderssonille kuin meil-

le rastiviikonkin kävijöille. 

MM-kilpailijoiden viettäessä 

välipäivää keskiviikkona 5.7. 

me saimme nauttia pitkistä 

matkoista vielä toistamiseen. 

Henri totesi molempien pitki-

en olleen hankalia niin fyysi-

sesti kuin taidollisestikin. Ju-

lian mieleen jäi erityisesti toi-

nen pitkä matka, jossa vauh-

din ja suunnistuksen yhteen-

sovittaminen oli hänen mu-

kaansa vaikeaa.

Torstaina 6.7. meillä oli 

rastiviikolta välipäivä, mut-

ta kuinka ollakaan, löysim-

me itsemme virolaisesta hiek-

kakuopasta kannustamasta 

Thierry Gueorgioun viimei-

seen henkilökohtaiseen maa-

ilmanmestaruutensa ja Venla 

Harjun viikon ensimmäiseen 

suomalaismitaliin. Kilpailu 

vaikutti haastavalta ja maas-

ton erityisyyden pääsimme to-

teamaan itse seuraavana päi-

vänä rastiviikon keskimatkan 

merkeissä. Maasto oli täynnä 

erikokoisia suppia, joista osaa 

oli lähes mahdotonta havaita 

tiheän aluskasvillisuuden ta-

kia. Onneksi maastossa risteili 

jonkin verran polkuja ja teitä, 

joista sai kiinni, mikäli suunta 

harhautui. Aaro sijoittui päivän 

kilpailussa ensimmäiseksi au-

tettuaan matkan varrella SI-

tikkunsa kadottanutta kilpa-

kumppaniaankin. Onnistumi-

sensa syynä Aaro pitää rohke-

utta uskoa omiin reitinvalin-

toihinsa, vaikka kartalla nä-

kyviä polkuja ei maastosta 

löytynytkään. Hyviä neuvoja, 

joista meidän vanhempienkin 

kannattaisi ottaa opiksi. Oman 

kilpailumme jälkeen pääsim-

me nauttimaan MM-kisojen 

tunnelmasta vielä kerran kun 

vuorossa olivat viestikilpai-

lut. Vaiherikkaiden kilpailui-

den jälkeen saimme kannus-

taa suomen naiset pronssille. 

Reissumme viimeisenä päi-

vänä pääsimme vielä haasta-

maan itseämme Elva-Vitipalun 

haastaviin supikoihin. Mukaan 

tarttui nöyryyttä, joka on hyvä 

pitää mielessä myös ensi ke-

säkuussa Lahti-Hollola Juko-

lassa. Kaiken kaikkiaan viik-

ko oli hyvin antoisa. Saimme 

suunnistaa keskenään hyvin 

erilaisissa maastoissa, joten 

maastopankkimme ja kilpai-

lukokemuksemme karttui rei-

lusti. Kuuden kilpailun viikko 

oli pitkä ja fyysisesti raskas, 

joten voimme olla tyytyväi-

siä tuloksiimme. Kisat olivat 

pääpiirteissään hyvin järjes-

tetyt, mutta kulttuurieroja-

kin löytyi. Lähdön lisäksi myös 

maali saattoi sijaita jopa pa-

rinkin kilometrin päässä kil-

pailukeskuksesta, mikä oli eri-

koista. Sprinttiviestin jälkeen 

rastiviikon osakilpailun lähtö-

ajat siirrettiin tunnilla eteen-

päin, mikä olisi Suomessa lä-

hes ennenkuulumatonta. Eri-

lainen leimausjärjestelmä eli 

SI-tikku tuotti myös päänvai-

vaa ja harmia, sillä varmistus-

keinoa leiman mukaan tarttu-

misesta ei ollut.

Reissun nuoremmilta osan-

ottajilta kysyttäessä parhaim-

pina muistoina esille nousevat 

idoleiden näkeminen ja suun-

nistaminen samoissa maas-

toissa heidän kanssaan. TV- 

ajan saaminen oli kuulemma 

myös jännittävää puuhaa. Kai-

ken kaikkiaan ulkomailla kan-

sainvälisessä tunnelmassa ja 

-seurassa kilpaileminen oli 

varmasti kaikille opettavais-

ta, olipa kyseessä ensikerta-

lainen tai kokeneempi suun-

nistaja. Uskomme, että jokai-

nen mukana ollut sai hurjas-

ti lisää motivaatiota harjoitte-

luun! Seuraleirissämme vallin-

nut hyvä tunnelma ja kaverei-

den mukana olo oli tärkeä osa 

onnistunutta rastiviikkokoke-

musta, joten iso kiitos muka-

na olleille! 

Kukkoset ja Laitiset 
Viron rastiviikolla

Henri pitkän matkan viimeisellä rastilla (Kuva: Helena Hippala)

-

mailla. (Kuva: Laitiset)
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ANNIINA HEIKKINEN

Tänä vuonna päätimme kat-

soa millaista on suunnistaa 

Norjassa. Pakkauduimme 

koko perheen voimin autoon 

ja keula ensin kohti Joensuu-

Jukolaa. Jukolan yöstä sel-

vinneenä jatkoimme matkaa 

heti aamutuimaan. Ensin kui-

tenkin se 5 km:n kävelymatka 

takaisin autolle isojen kan-

tamusten kanssa. Automat-

ka Vaasaan alkoi koko poru-

kalla väsyneissä merkeissä, 

kun kaikki olimme valvoneet 

”suunnistajien joulun” eli Ju-

kolan suviyön ja seurannut 

VeVen joukkueen mahtavaa 

suoritusta. Pyrimme kuiten-

kin pitämään kuskin hereillä 

ja sehän onnistui, kun kerta-

simme Jukolan vaiherikkaita 

tapahtumia.

Laivamatka Uumajaan tait-

tuikin sitten unten merkeissä, 

kunhan ensin suihkuhuoneen 

tulva saatiin lapikoitua ham-

masmukilla. Uumajassa vä-

symys oli valtava ja oli pak-

ko ottaa yösija laivarannasta.

Uumajasta jatkoimme mat-

kaa muutamaksi päiväksi 

Åreen, jossa oli tarkoitus vael-

lella ympäriinsä upeissa tun-

turimaisemissa ja muistel-

la 1986 vuoden tunturisuun-

nistuksesta jääneitä tuttuja 

paikkoja. Åressa tutustuim-

me myös suklaatehtaaseen. 

Täältä jatkoimme kohti Nor-

jaa ja Trondheimia. 

Matkalla näimme upei-

ta maisemia, joita kilpaa ku-

vasimme. Trondheimissa oli 

meneillään paikalliset meri-

päivät, joissa pistäydyimme. 

Juhlahumu oli samanmoista 

kuin Kotkassa. Kaupunkiin tu-

tustumisen jälkeen matka jat-

kui kohti määränpäätä Oppda-

lia, jossa oli tarkoitus viettää 

juhannus ei ehkä perinteisel-

lä suomalaisella tavalla, vaan 

suunnistaen kilpaa 3-päiväi-

sessä O-Festival -tapahtumas-

sa. Olimme määränpäässä jo 

ennen kilpailuja, joten kerke-

simme huiputtaa Norjan lumi-

huippuja etukäteen. Huipulta 

näimme kisa-alueen, jossa tu-

lisimme suunnistamaan seu-

raavat päivät. Ylhäältä katsot-

tuna näytti pahalta.

O-Festival saattoi alkaa. Oli 

juhannusaatto ja ensimmäise-

nä oli vuorossa metsäsprint-

ti. Suomalaisia oli mukana 

yhteensä 10, joista puolet oli 

meidän perheestä. Päivä val-

keni hieman vetisissä merkeis-

sä, eli tyypillinen norjalainen 

sää. Sade ei haitannut, sehän 

oli loistosää juoksuun. Kilpai-

lukeskukseen pystytimme pie-

nen laavuteltan, jotta tavarat 

pysyisivät kuivina. Meidän nuo-

rimmaisen, eli Roosan, jänni-

tys oli huipussaan, kun oltiin 

ulkomailla suunnistamassa ja 

osa ohjeista oli erilailla kuin 

Suomessa. Hämmästyksem-

me oli suuri, kun lasten rato-

jen kartan saikin jo etukäteen 

kisakeskuksessa, jolloin van-

hemmat pystyivät käymään ra-

dan läpi yhdessä lapsen kans-

sa. Kartta piti vain muistaa ot-

taa mukaan lähtöpaikalle. Poi-

kamme Valtteri suunnisti hy-

vin ja oli kuuluttajan listoil-

la kisan ajan. Keskimmäinen 

lapsistamme, Ida, suunnisti 

tasaisen varmasti. Roosa sit-

ten räväytti ja otti jännityk-

sestä huolimatta oman sarjan-

sa voiton, norjalainen Halden 

oli siis kaadettu.

Toisena kilpailupäivänä oli 

sitten pitkämatka. Rinne oli 

peitteellinen ja erittäin haas-

tava. Niinpä siinä kävi, että 

Valtteri eksähti ja tuli puo-

len tunnin pummi. Rinteessä 

oli luettavana vain käyrää ja 

ojia. Valtterin mielestä tämä 

oli hänen vaikein rata koskaan. 

Idan meno oli kuten edellis-

päivänä, loppusuoralla kirma-

si lennokkaasti ohitseni. Roo-

san nilkka pyörähti matkalla, 

mutta sehän ei tahtia haitan-

nut, tuloksissa niukasti toinen.

O-Festivalenin 3. päivä oli 

edelleen sateinen ja vuoros-

sa keskimatkat. Ihan ei juhan-

nukselta tuntunut, eli mihin oli 

tottunut Suomessa. Viimeinen 

Juhannusjuhlat O-Festivalenilla
kilpailu sujui kaikilta suurem-

mitta pummeitta raskaassa 

maastossa Roosan napsies-

sa taas voiton.

Siinä se juhannus hujahti O-

Festivalenilla kisaillen ja osit-

tain myös telttaillen kisakes-

kuksessa.

Kotimatka siis alkoi, mutta 

vasta muutamien etappien 

jälkeen. Lillehammeriin mö-

kille mentäessä keskellä tie-

tä makasivat valkoiset lam-

paat kellot kaulassa ja takai-

sin tullessa kaikkien yllätyk-

seksi ne olikin sitten valkoi-

sia lehmiä. Norjalainen sau-

na oli kokemuksen arvoinen 

lämpökaappi. Holmenkol-

lennilla tsiikailtiin maan par-

haiden junnujen rullahiihto-, 

ampumahiihto- ja mäkihyp-

pyharjoituksia. Vierailimme 

kuuluisan kovassa suunnis-

tusmekassa Haldenissa tu-

tustumassa paikkoihin ja pai-

kalliseen urheilukenttään ve-

tojen merkeissä. Sieltä Göte-

borgiin sukulaisten luo, jossa 

Lisebergin huvipuisto ja osto-

keskukset olivat myös lasten 

mielestä ”in”.

O-Festival ja maisemat siel-

lä olivat huikeita, varmaan 

suuntaamme sinne toistekin. 

Tasa-arvon puitteissa ajokilo-

metrejä tällä keikalla tuli Jar-

kolle 3400 km ja minulle 150 

km. Pitihän sitten vielä tehdä 

yksi pummi Turun tutussa sa-

tamassa. Reissussa oli Heik-

kisen suunnistava perhe. 

Valtteri  Heikkinen Oppdalissa huipulla. (Kuva: Jarkko  Heikkinen)

O-Festivalenin kisakeskuksessa Heikkisen perhe. (Kuva: Ida Heikkinen)



Organisoida matalan kynnyksen liikuntakerhot 

 pyörimään eri puolilla Haminaa yhdessä 

 kyläosastojen kanssa

Löytää ohjaajat ja vastuuaikuiset kerhoille

Olla ohjaajien tukena ohjaustyössä

Järjestää ohjaajakoulutusta

Tiedottaa kerhojen alkamisesta

Järjestää keväällä kerhojen päätösretki 

 ja syksyllä LIIKUNTARIEHA

Hankkia liikuntavälineitä ja kehittää kerhotoimintaa

Nuorisojaostoon kuuluvat Minna Setälä, Aino Mielonen, 

Satu Kivelä, Irene Vuorinen, Tiina Montonen, Heli Väisä-

nen ja uutena jäsenenä Eemi Pousi. 

Eemi Pousi on nuorten ohjaajien tutor. Eemi on pitkään oh-

jannut salibandya Kirkkojärvellä ja nyt hän auttaa seuran 

uusia nuoria ohjaajia tehtävässään kiertämällä kerhoissa 

antamassa vinkkejä.

– Minna Setälä

Nuorisojaoston tehtävät 
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läisiä kuin muutaman ulkonä-

öltä, mutta jo ensimmäisenä 

päivänä sain kivoja suunnis-

tuskavereita ympäri Suomea.

Leirillä urheiltiin, opiskeltiin 

ja juteltiin elämäntapoihin liit-

tyen. Vapaa-aikaa oli myös jär-

jestetty. Pääpaino urheilussa 

oli suunnistus, sitä olikin kak-

si kertaa päivässä, sekä lisäksi 

fysiikkaharjoituksia. Suunnis-

tusharjoitukset käytiin perus-

teellisesti läpi. Luennot olivat 

mielenkiintoisia, osa oli uutta 

ja osa vanhan kertausta. Päi-

vässä opiskeltiin 3-4 h valvo-

tusti, koska opiskelujen on su-

juttava. Päivät olivatkin hy-

IDA HEIKKINEN

Näin ilmoituksen suunnistuk-

sen yläkoululeirityksestä ne-

tissä ja halusin päästä sinne. 

Haastattelujen kautta minut 

hyväksyttiinkin. Olin aivan in-

noissani. Yläkoululeiritys tar-

koittaa siis, että harjoitellaan 

ja opiskellaan vieraalla paik-

kakunnalla viikon verran ker-

rallaan noin viisi kertaa luku-

vuoden aikana.

Ensimmäiselle leirille läh-

dettiin klo 7.00 aamulla ai-

kaisin kohti Lohjaa, jossa ky-

seinen yläkoululeiritys tapah-

tuu. Aluksi en tuntenut leiri-

Yläkoululeirityksestä 
potkua harjoitteluun

vin aikataulutettuja. Leirillä 

on tiukat säännöt ja niitä on 

kaikkien pakko noudattaa, 

koska muuten joutuu ”maito-

junalla” kotiin. Leirillä pystyy 

tekemään myös kokeita tai jos 

on, vaikka TET-jakson.

Yläkoululeirillä näkee mi-

ten samanikäiset ”rankikärjet” 

treenaa ja kaikki ovat saman-

henkistä porukkaa. Leirit ovat 

antaneet minulle paljon mo-

tivaatiota ja potkua lisää har-

joitteluun. Omasta mielestä-

ni olen kasvanut myös henki-

sesti paljon, kun kaikesta pi-

tää huolehtia itse. Nyt siis vain 

kohti tavoitteita. 

Junioreiden eli 12–20-vuotiai-

den seuravalmentajana aloit-

ti Samu Heiska. Toiminta pal-

velee myös yli 20-vuotiaita 

valmennusryhmäläisiä. Har-

joituksia järjestetään ympä-

ri vuoden. Samu itse saavutti 

tänä vuonna SM-yökisoissa 7. 

sijan sekä oli mukana VeVen 

SM-viestijoukkueessa yhdes-

sä Tuomas Mattilan, Eero In-

kerin ja Terö Föhrin kanssa 9. 

Samun yhteystiedot löytyvät 

VeVen sivuilta.

Tervetuloa kaikki suunnis-

tuksen ystävät mukaan haas-

tavan lajin pariin! 

HEIDI PAKKANEN

Kymenlaakson yleisurheilun 

pm-viestit juostiin Haminan 

Rauhankadun kentällä 22.8. 

Viestijoukkueita saatiin hyvin 

kokoon, ja olikin ilahduttavaa 

nähdä, miten paljon innokkai-

ta juoksijoita oli ilmoittautu-

nut mukaan varsinkin nuo-

rimpien sarjoihin. Illan aika-

na nähtiin hienoja taisteluja 

sekä riemukkaita tuuletuk-

sia. Vehkalahden Veikkojen 

viestijoukkueet tekivät upei-

ta suorituksia, joten mitalisa-

detta oli ilo seurata vierestä.

Kiitos vielä kerran kaikil-

le viestijuoksijoille, vanhem-

mille sekä muille kannustus- 

ja huoltojoukoille! 

Mitalistit pm-viesteissä Ida Heikkinen, Milla Kokkonen, Henri-

ka Vallema ja Sini Kuokka. (Kuva: Anniina  Heikkinen)

Vehkalahden Veikkojen sukkulaviestijoukkue voitti pronssia T/P9-sarjassa. Kuvassa iloisia 

mitalisteja.

T9-sarjan 4x400 metrin viestijoukkue juoksi hienosti hopealle.

Onnistumisia pm-viesteissä!

Samu Heiska. (Kuva: Annika Takanen)

Samu Heiska aloitti 
suunnistajien 
seuravalmentajana

Viuhkayhteislähdössä; Ida Heikkinen, Venla Rannila, Emmi  Hietala, Emilia Melender ja val-

mentaja Arttu Syrjäläinen. (Kuva: Elina Lammi)

P9-sarjan 400 metrin viestinvaihdon odotusta.
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EETU TAKANEN 10 V

Perjantaina heinäkuun seit-

semäs päivä ajoimme ensin 

Helsinkiin ja sieltä laivalla Vi-

roon, jossa yövyimme ensim-

mäisen yön. Seuraavana päivä-

nä ajoimme Liettuan ja Latvi-

an poikki ja vietimme yön Puo-

lassa. Seuraavaksi matkasim-

me Puolan läpi Tsekkiin, jossa 

yövyimme. Neljäntenä päivä-

nä ajoimme Tsekeistä Itäval-

taan ja majoituimme pieneen 

Fulpmesin kylään, jossa oli tar-

koitus majoittua koko suun-

nistusviikon ajan. Emme ihan 

ehtineet maanantain sprintti-

kisaan, koska tulimme vasta 

maanantai-iltana Fulp mesiin 

(syynä äidin shoppailu Tsekin 

kauppakeskuksessa!). Kun yön 

yli oli nukuttu, siirryimme aa-

mulla tiistain kisapaikalle Stei-

nach am Brenneriin, jossa oli 

keskimatkan kilpailu. Kun 

gondolimatka ylös vuorelle 

oli noustu, odottikin edessä 

jyrkkä alppimaasto, mutta pari 

tasaista metsätietä helpotti-

vat menoa. Leimaaminen oli 

helpompaa, koska käytössä ei 

ollut emitiä, vaan SI-tikku, jol-

la leimattiin vähän eri taval-

la. Kisojen jälkeen siirryim-

me majoitukseemme lepää-

mään seuraavan päivän koi-

tosta varten. Mutta ensin kä-

vimme kylässä syömässä sekä 

tutustumassa siihen. Ja kun yö 

oli levätty, oli taas edessä ki-

sapaikalle lähtö. Pitkän mat-

kan kisat oli keskiviikkona sa-

massa paikassa, mutta tällä 

kertaa lähtö oli aivan Nöss-

lachjochin huipulta ja sinne 

mentiin kahdella eri hissillä. 

Hankaluutta toi taas tällä ker-

taa erittäin jyrkkä maasto ja 

hiekkapolut, jonka hiekka lip-

sui kenkien alla. Haastetta li-

säsi vielä se, että maastoa piti 

kulkea noin 400 m alaspäin. 

Kisan jälkeen siirryimme taas 

tietenkin parikymmentä kilo-

metriä majoitukseen. Kävim-

me vielä illalla junalla tutus-

tumassa vähän matkan päässä 

olevaan Innsbruckiin ja siellä 

söimme myös päivällisen. Il-

lan pimetessä menimme kii-

reellä kohti Fulpmesiin lähte-

vää bussia. Seuraavana päivä-

nä eli torstaina olikin välipäi-

vä ja kävimme viereisillä vuo-

rilla vaeltamassa. Kun lenkki 

oli kierretty, kävimme kyläs-

sä syömässä ja menimme ta-

kaisin majoitukseen. 

Perjantaina jouduimme läh-

temään aikaisin kisapaikalle, 

koska kaksi viimeistä kisaa oli 

aivan eri paikassa ja sinne oli 

matkaa noin 70 km. Ja kun au-

tomatka oli takana, jätimme 

auton parkkiin parkkialueel-

le ja hyppäsimme bussiin, joka 

vei meidät kisapaikalle Imstin 

alueelle. Kisaa käytiin taas yl-

häällä vuorilla, mutta maas-

to oli tällä kertaa aika loiva ja 

Suunnistusviikko Itävallassa – 
5 days of Tyrol

polkujakin oli aika paljon. Se 

helpottikin paljon suorituksen 

tekemistä. Tulosten selvittyä 

aloimmekin odotella bussia, 

jolla pääsisimme alas park-

kipaikalle. Ja kun bussi tuli 

ja vei meidät alas siirryimme 

autolla heti majoitukseen le-

päämään viimeisen päivän ki-

sakoitosta varten. 

Illalla kiertelimme vielä vä-

hän kylällä ja sitten kävimme 

nukkumaan ja keräämään voi-

mia viimeistä kisaa varten. 

Aamulla lähdimme taas koh-

ti Imstiä. Kun pääsimme park-

kipaikalle, jäimme taas odot-

tamaan bussia. Tällä kertaa 

vuori oli sama, mutta kisa-

paikka oli ylempänä. Viimei-

nen kisamaasto oli loiva run-

saspolkuinen metsä. 

Suunnistusviikon kisoista 

kaksi oli keskimatkan kisaa ja 

kaksi pitkän matkan kilpailua. 

Kaiken kaikkiaan suunnistus-

viikko meni hyvin ja olin tyy-

tyväinen kokonaistulokseen. 

Kun viimeinen kisa oli käyty 

ja bussimatka taitettu parkki-

paikalle, ei mentykään enää 

majoitukseen, vaan ajoimme 

kohti Italian lämpöä, jossa 

jatkoimme lomailua. Kaiken 

kaikkiaan yhdistetty suunnis-

tus- ja lomareissu kesti kol-

me viikkoa.

Ensi kesän lomaa ja suun-

nistusviikkoa odotellessa.  

Lähtökarsinan maisemat poikkesivat hieman siitä, mihin Suomessa on totuttu. (Kuvat: Sari Takanen)

Keli ja maisemat saivat mielenkin aurinkoiseksi.

Lähdössä on oltava tarkkana, että ottaa oikean kartan.
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TERHI FORSELL 

 

Pesiksen valtakunnallinen 

Naperoleiri kokosi Haminaan 

83 joukkuetta heinä-elokuun 

vaihteessa. Yksi joukkueista 

oli g-poikien sarjassa pelan-

nut Pyhällön Pyryn sinival-

koinen joukkue. Pyhällössä 

miehet ovat pelanneet vuo-

sien ajan, mutta juniorijouk-

kuetta ei ole aikaisemmin ol-

lut. Nyt oli sen aika, kun leiril-

le kotikaupungissa oli helppo 

osallistua.

Pyhällön Pyryn joukkuees-

ta rakentui sekoitus kokemus-

ta ja uusia innokkaita poikia, 

jotka löysivät pesiksen vas-

ta alkukesästä. Iso osa pojis-

ta tuli Poitsilasta, joten Poit-

silan ja Pyhällön kentille ra-

joja piirrettiin kesän aikana.

Pesis on vain poikien yksi 

harrastus, koska kaikilla on 

yksi tai useampia muita la-

jeja. Taitavia ja monipuolisia 

poikia näistä tulee, valitsee 

kuka minkä lajin valitseekin.

Sen verran pesiskärpänen 

Pyhällön Pyryn pojat 
valtakunnallisella Naperoleirillä

puri myös lasten vanhempia, 

että aikuisetkin innostuivat pe-

laamaan sekä poikien kanssa 

että aikuisten kesken. Ja mu-

kavaa oli meillä kaikilla.

Leiri alkoi sunnuntaina ja 

suurin osa majoittui ensimmäi-

sen kerran elämässään koulu-

luokan lattialle. Leirillä peli-

en lisäksi ohjelmassa oli tie-

tysti syömistä, leikkejä ja ki-

sailuja, uintia ja yhdessäoloa. 

Pojat olivat iältään 4-8 -vuoti-

aita leirin aikaan. Ja vastusta-

jista monet olivat jo 8-vuotiai-

ta, ja monen leirin konkareita, 

mutta leirin kruunasi kuiten-

kin yksi voitto. Tosin samapa 

tuo, voittoja tai tappioita, ne 

unohtuivat heti pelin päätyt-

tyä. Häviörinki pelin jälkeen 

kertoi siitä, että pelit olivat 

vain pieni osa niistä koke-

muksista, joita pojat saavut-

tivat yhdessä pesiksen parissa.

Kiitos yhteistyökumppaneil-

le tuesta, jolla mahdollistet-

tiin pelipukujen hankinta: RP 

Group, Koulutettu Hieroja Anu 

Ala-Jääski, Hakemestarit Oy, 

Autoyhtymä Vuorinen Oy, LN 

Invest Oy, IUI Talotekniikka Oy. 

Ensi kesänä mainokset juok-

sevat taas kentillä!

Nyt talvella kokoonnutaan 

harjoituksiin kerran pari vii-

kossa, ja harjoitellaan erilai-

sia liikkumistaitoja. Osa ehtii 

talvella enemmän mukaan, 

osa tulee mukaan vasta ke-

väällä. Kesällä kaikki pääse-

vät pelaamaan, ja rohkeim-

mat lähtevät Naperoleirille 

Haapajärvelle. 

Kaikki uudet pojat ovat ter-

vetulleita mukaan. Tiedot löy-

tyvät pyhallonpyry.nimenhuu-

to.com ja milloin vain voi tul-

la mukaan. Harjoituksissa on 

lainavälineitä, joten sisäken-

gät, juomapullo ja reipas mie-

li riittävät alkuun! 

ja tämä on tuonut mukavasti 

vaihtelua harjoitteluun. Tätä 

kirjoitettaessa Ruissalon re-

montti ei ole vielä valmistu-

nut, mutta oletuksena on, että 

marraskuun loppuun mennes-

sä ovat kaikki ryhmät jo pääs-

seet aloittamaan sisäkauden. 

Sisäkaudella päästään sitten 

pureutumaan enemmän eri 

lajien tekniikoihin, toki ikään 

sopivin harjoittein.

Kiitos innostaville ohjaajille, 

reippaille yleisurheilukoulu-

laisille ja aktiivisille vanhem-

mille! Ilman teitä tätä toimin-

taa ei olisi. Jatketaan talvikau-

della samaan malliin ja kesäl-

lä ennätykset paukkumaan! 

2006-2007 syntyneiden ryh-

mää. Isot tekevät kunnon hi-

kitreeniä Antti Vuolteen, Ismo 

Haikan ja Erika Vuorisen val-

vovien silmien alla. Harjoituk-

set ovat vaativia, mutta näitä 

nuorilta ei motivaatiota puu-

tu, vaan mukisematta tehdään 

mitä käsketään! Ensi kesänä 

tulemme varmasti näkemään 

tulosparannuksia!

Syksyn aikana on juostu ja 

loikittu paljon, ja sehän tekee 

pelkästään hyvää peruskun-

non ja motoriikan kannalta.

Ylimääräinen annos raitista il-

maa ei myöskään ole haitaksi! 

Raitan ja Erikan ryhmät ovat 

päässeet perjantaina Husulan 

koulun saliin tekemään lihas-

kuntoa, loikkatreenejä ymv. 

nosti nämä nuoret (ja vähän 

“kokeneemmatkin”) ovat sii-

nä onnistuneet. Nuorimmil-

la eli Neea Kormun ja Emilia 

Laitisen ryhmällä harjoittelu 

on osin leikinomaista, mutta 

mitä enemmän on ikävuosia, 

sitä vaativampia ovat harjoi-

tukset. Iida Heijari ja Jutta Oja-

la luotsaavat seuraavaa ikä-

ryhmää, jonka treeneissä riit-

tää vauhtia ja riemua. Apuoh-

jaajina ovat olleet Marjut Lai-

tinen ja Iida Pyykki, jotka ovat 

vetäneet nuorimpien ryhmi-

en alkulämmittelyt vastuu-

ohjaajien ollessa “siirtymä-

taipaleella” Husulan Kuper-

keikkakerhosta Ruissaloon. 

Raita Pakkanen vetää pien-

tä, mutta erittäin aktiivista 

tiin aloituksen jälkeen, mutta 

tässä vaiheessa ryhmät ovat jo 

mukavasti vakiintuneet. 

Kausi päätettiin aloittaa 

ulkoliikunnalla Ruissalon lii-

kuntahallin ollessa remon-

tissa, sillä jo kauden alussa 

oli tiedossa, että sisälle hal-

liin tullaan pääsemään vasta 

loppusyksystä. Sää ei ole al-

kusyksystä varsinaisesti suo-

sinut, sillä sadetta on saatu 

niskaan monena maanantai-

na. Sepäs ei kuitenkaan näitä 

reippaita junnuja ole haitan-

nut, vaan iloisella ilmeellä ja 

punaisin poskin ollaan tehty 

ohjaajien laatimia harjoittei-

ta. Ohjaajille tuottaa tietysti 

päänvaivaa keksiä aina uut-

ta kivaa tekemistä, mutta hie-

Syksyn ja talven yleisurheilu-
toiminta täydessä vauhdissa

sin. Nuoremmat kokoontuvat 

edelleen kerran viikossa maa-

nantaisin. Lisäksi nivottiin yh-

teen syys- ja talvikausi. Näin 

saatiin yksinkertaistettua las-

kutusta ja selvennettyä ilmoit-

tautumista, sillä aiemmin on 

ollut vuodenvaihteessa toisi-

naan epäselvyyttä siitä, pitää-

kö kevätkaudelle ilmoittau-

tua erikseen vai ei. Kesäkau-

delle tulee sitten taas uusi il-

moittautumislinkki.

Syksyn yleisurheilutoiminta 

käynnistyi Ruissalon liikunta-

keskuksessa 25.9. ja paikalle 

saapui nelisenkymmentä in-

nokasta lasta ja nuorta. Ryh-

mäjako neljään ryhmään teh-

tiin pääsääntöisesti iän mu-

kaan. Joitakin muutoksia teh-

SATU LANKI

Yleisurheilujaoston alle pe-

rustettiin loppukesästä nuo-

risotoimikunta, joka jatkossa 

koordinoi lasten ja nuorten 

valmennustoimintaa eli käy-

tännössä yleisurheilukoulua. 

Toimikunnan puheenjohta-

jana on Satu Lanki ja jäseni-

nä Ismo Haikka, Antti Vuolle 

sekä Erika Vuorinen. Puheen-

johtaja on myös yleisurheilu-

jaoston jäsen ja raportoi toi-

minnasta jaostolle.

Yleisurheilutoimintaa pää-

tettiin tällä kaudella hiukan 

uudistaa siten, että jatkossa 

kaksi vanhinta ryhmää har-

joittelee kaksi kertaa viikos-

sa, maanantaisin ja perjantai-

Tärkeintä oli yhdessäolo kavereiden kanssa.

Leirillä koettiin onnistumisen iloa.
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Rantalainen

Jerodos

T. Strömberg Oy

Kymen Sipti Oy

Sisusteurakointi Kesänen Oy

STARK Kotka

Mertoni Oy

Kehä-Liftit

Marian Tarha Oy

Sähköryhmä Muukka Oy

Oy Rakennuspartio

AHS Asbesti ja 

Homesaneeraus

Ferrytek Oy

NR-Urakointi Ky

Hakemestarit Oy

JM Metsänen Oy

MCM Timber Oy

Forest Rikkola Oy

Timantti-Eerola

Haminan Vesijohtoliike 

Penttilä Oy

Viherkuutio

Haminan Autokorjaamo Oy

Kymen Peltikate

Verhoomo E. Pirnes Oy

Machinetool Oy

Sataman Baari Klamila

Uunimuuraus Esko Hiironen 

Ky

Kotkan Lava-apu Oy

Haminan Autohuolto Oy

Kulj. liik. Aho & Nuutinen

Maanrakennus Tilli Ky

Haminan Maansiirto Oy

Suurpää Oy

Kymenlaakson OP 

Kiinteistökeskus

Frontaali Oy

Koneyhtymä M&M Pellas

Turkian Tuiske ry

Silmäoptiikka

Maanrakennus Weckman

Oma Säästöpankki Oy

Värisilmä

Kaakon Kiinteistöt Oy

J. Purho Oy

Roseprint

Kymenlaakson Vesi Oy

Koneurakointi Marko Lankila

Sportpiste

T:mi R. Suomalainen

Veijo Tulkki T:mi

Metsäpalvelu Korpas Ky

Parturi-Kampaamo Terttu 

Pousi

Ravijoen Saha Oy

Heikki Pousi Ky

Värisilmä Hamina

T:mi Jorma Jäppinen

Rakennus tsto 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

 Rak. liike Ismo Liikkanen Ky

Tepposen Kukka ja Hautaus

Toripörssi Oy

J. Kuntsi Oy

Key-link Engineering Oy

Riimu Raami

T:mi Muurauspalvelu JP 

Paronen

Hautauspalvelu Strömberg

Pasi Trans Oy

Kulj. liik. O. Pakkanen Oy

Rahti-Pakkanen Oy

Jussi Lakka Ky

Liikenne Vuorela Oy

Vehkalahden Jäte ja Kuljetus

Lääti Finland Oy

K-Supermarket Kanuuna

Katsastus Kinnunen Oy

Kuljetus Suoknuutti Oy

T:mi Lassi Tinkanen

Rakennuspelti Sahala

Haminan Puupojat

Kiinteistö Illi

Palkinto Pajarinen

Spa Hotel Hamina

Kahvila Troikka

Kahvila Varvara

Konditoria Huovila Oy

Helmiteksti

Poitsilan Talomaalaus

Haminan Erikoisrakennus

Oravalan Auto Oy

Rampsi Oy

Rauta Mako Oy

Taimimyymälä Tepponen

Hieroja Mirella Mykkänen

Parkon Kauppa

M Jussin Market

Kirstin Kala

Water Boys Oy

Sähköurakointi Fectech

Maanrakennus Mikko Oy

Aallen Taksit Ky

Petrinkuvat

Hieroja Marjo Friman

Haminan Luontaistuote

Haminan Valopiste

Motobox

Automaalaamo Antti Rainio

JaSa Oy

Hautaustoimisto Mänttäri

T:mi Hemmotellen

Haminan Autoapu

Haminan Kotipizza

Haveputki Oy

Maanrakennus Suortti Oy

Nosturiurakointi Aho Oy

Renta Oy

Haminan Kaupunki

Liikuntapalvelut Sini Huhtala

Myllykosken Fysikaalinen 

Hoitolaitos Oy

Parturi Susanna

SGM Militaria

Jercom Ky

TM-Autopesupalvelu

Kaivinkoneurakoitsija Hannu 

Eerola

Maatalousyhtymä J & T 

Kivelä

Rakennus Teikari Oy

CSS Ky

Haminan Uusi Apteekki

JaPi-Matkat

Kulj.liike Heikki Toikka

Rakennusliike Viratek

Restec Finland Oy

Takaladon Liha ja Kala

Haminan Energia

Haminan Fysioterapia

Hyötypaperi Oy

Puutavaraliike Huomo Oy

Talco Oy

Asennusurakointi Voitto Oy

Rakennus ja Asennus Mäkelä

Telinekataja Oy

Loviisan Rautakauppa

Hieroja Kirsi Immonen

Maalaus ja Rakennus 

Parkkari

T:mi Petri Hämäläinen

Juha Tyni Ky

Vehkalahden Veikkojen Kun-

niakierros-tapahtuma, joka 

järjestettiin 11. kesäkuuta, on-

nistui hienosti. Keräyksen tuot-

to oli yli 26.000 euroa, mikä on 

jälleen Kymenlaakson ennä-

tys! Se oli kuudenneksi paras 

seuratulos valtakunnallisesti. 

Tulosta tekemässä oli yli kol-

mekymmentä kerääjää, jois-

ta peräti kymmenen keräsi 

yli tuhat euroa. Tukijoina oli 

180 yritystä ja lähes 400 yk-

sityistä henkilöä. Kiitos teille 

kaikille! Olette omalta osal-

tanne tukeneet paikallista ur-

heilua mahdollistaen seural-

le nuorten kilpailumatkojen, 

leirien ja varustehankintojen 

tukemisen. 

KIITOS! 

”Kylläpä aika kuluu nopeasti”. Tämän lauseen kuulee usein, 

ja niinhän se aika rientää, ja me sen mukana. Olisi kuiten-

kin hyvä välillä pysähtyä ja miettiä, minne on kiire ja mihin 

aikansa käyttää.

Aika on kummallinen käsite; joskus tunti on pitkä, usein 

viikko kuluu hujauksessa. Vasta äskenhän tuo nuori mies 

leikki palikoillaan lattialla, nyt hän jo on itse isä, ja tuo tyy-

likäs nainen oli vain vähän aikaa sitten suloinen tytöntylle-

rö, joka juoksi nauraen syliin.

Ajanvirtaa ei voi pysäyttää mutta kannattaa itse pysäh-

tyä huomaamaan mitä kaikkea hyvää elämä tarjoaa. Pie-

niä, hyviä hetkiä on joka päivä. Hyvä mieli tulee ystävälli-

sestä hymystä vastaantulevalta, ihan vieraalta ihmiseltä, 

tai muutamasta vaihdetusta sanasta vaikka kassajonossa. 

Luonto tarjoaa kauneuttaan jokaisena vuodenaikana kun-

han pysähdymme ne näkemään.

Me kaikki teemme joka päivä valintoja, kuinka käytäm-

me omaa aikaamme ja kuinka asennoidumme niihin ai-

kaamme vieviin tehtäviin, joihin emme suoraan voi vaikut-

taa. Koulussa ja työssä on käytävä, mutta niihinkin velvolli-

suuksiin voimme löytää lukemattomia hyviä hetkiä. Mones-

ti kannattaa vilkaista peiliin ja miettiä syytä ikäviin tunte-

muksiin; jospa kaikki ikävä ei johdukaan toisista ihmisistä 

tai vaatimuksista, vaan minä itse voin vaihtaa asennettani: 

Koulunkäynti on oikeus, ei pelkästään pakko, työpäivässä-

kin on joka päivä joku hyvä hetki – vaikka vain pienen asian 

onnistuminen tai hyvät työkaverit. Ikävien asioiden muiste-

leminen ja niissä pyöriskeleminen kuluttaa turhaan voimia 

ja pimentää kirkkaankin päivän.

Hyvän hetken tarjoaminen toisille antaa iloa myös itsel-

le. Hymy, ystävällinen katse, pyyntö ja lähtö lenkkikaverik-

si, tai soitto lähimmäiselle ilahduttavat aina. Auttaminen ja 

yhdessä tekeminen antavat hyvän mielen.

Aikaa voi myös jakaa ja huomata, milloin on hyvä hetki 

aloittaa joku asia tai tehtävä ja milloin on aika luopua tai 

lopettaa. Joskus tälläinen aika tulee vastaan niin, ettei sii-

hen voi vaikuttaa, toisinaan on osattava tehdä päätös ja jat-

kettava sen mukaan. Elämäntavan, harrastuksen tai jonkun 

muun muutoksen hyvyyden huomaa joskus vasta jälkeen-

päin. Omastakin tahdosta tehty päätös ja muutos voi teh-

dä kipeää mutta aina löytyy uusi reitti ja sen varrelta hy-

viä asioita ja hetkiä.

Hyvät hetket on helpompi huomata virkeänä ja siksi omas-

ta kunnosta huolehtiminen on erittäin tärkeää. Ajankäyttöä 

miettiessä kannattaa pysähtyä ja tarkastella valintamah-

dollisuuksia; jäänkö kotiin katsomaan televisiota vai lähd-

enkö lenkille tai jumpalle. Pienenkin ”happihyppelyn” jäl-

keen voi olla itseensä tyytyväinen, ja ehtiihän senkin jäl-

keen sohvannurkkaan katsomaan televisiota tai vaikka lu-

kemaan. Näin marraskuun pimeinä iltoina jää helposti ko-

tiin varsinkin raskaan työpäivän jälkeen mutta mieleisistä 

harrastuksista saa monia hyviä hetkiä ja tyytyväisen mielen.

Toivotan kaikille ”veikoille” ja lehtemme lukijoille monia, 

monia hyviä hetkiä!

Maisa Föhr

Kuntoliikuntajaoston pj

VehkalahdenVeikot ry

Kuntojaoston kuulumisia Huomaa hyvä hetki

Kunniakierrosta 2017 
tukemassa olleet yritykset

VeVe:n 
Kunniakierros 
onnistui jälleen!

Aapo Tilli, Jukka Hakulinen ja Benjamin Tasa olivat ahkeria sekä kerääjinä, että kiertäjinä 

Kunniakierroksella.



KORPELAN
PUUTARHA

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

Tukkumyynti myös
suurtalouksiin.

SUURKEITTIÖÖN
säilykkeet ja pakasteet

TUOREET
 vihannekset
    juurekset
      hedelmät
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jat kolmeen porukkaan ja jo-

kaiselle porukalle räätälöitiin 

sopivia harjoituksia.

– Päivässä parasta oli se, 

kun näki lapsista, kun ne tyk-

käsi harjoituksista ja koko päi-

vän oli hyvä tekemisen meinin-

ki, ohjaajat Jutta Ojala, Raita 

Pakkanen ja Iida Pyykki ker-

tovat. Urheiluhallissa pystyi 

tekemään paljon monipuoli-

sempia harjoituksia, kuin ta-

vallisessa liikuntasalissa ja 

aika meni nopeasti. Kaikki ur-

heilijat jaksoivat tosi hienos-

ti ja vasta viimeisellä juoksu-

kierroksella alkoi kuulua, että 

jalat ovat väsyneet, tytöt ker-

toivat. Ohjaajat olivat itse eri-

tyisen innoissaan urheiluhal-

lin valokennoajanottolaittees-

ta, jota pääsivät testaamaan 

ja tuumasivat, että sellainen 

tarvittaisiin myös Haminaan. 

Urheiluhallin harjoitteiden 

jälkeen päästiin nauttimaan 

lounasta Wanhan Salin ravin-

tolassa.  Lounaalta päivä jat-

kui edelleen rentoutumaan ja 

polskuttelemaan uimahallil-

le. Retkipäivä oli erittäin on-

nistunut ja mukava. Kiitos kai-

kille mukana olleille reippail-

le urheilijoille. 

HENNA STRÖM-KALLIO

Reilut 40 Vehkalahden Veik-

kojen nuorta yleisurheilijaa 

ohjaajineen suuntasivat bus-

silla lauantaina 18.11. koh-

ti Vierumäen urheiluopistoa. 

Syksyn yleisurheilukoulu on pi-

detty Ruissalon liikuntahallin 

remontin vuoksi pääsääntöi-

sesti ulkona ja oli ilo päästä si-

sätiloihin urheiluhallille tree-

nailemaan. Urheiluhalli mah-

dollisti monipuoliset juoksu-, 

hyppy- ja lihaskuntoharjoituk-

set. Ohjaajat jakoivat urheili-

Vierumäen halli täyttyi veikkolaisista

Rakennuspelti 
SAHALA Oy

P. 0400 557 402

Vuorelanraitti 7, 49750 Kalliokoski
Puh. 05 347 8466

Kirkkojärvellä on pelattu säbää jo yli 10 vuotta! Kuvassa Kirk-

kojärven Kirin säbä-kerhot eskari-ikäisistä kuudesluokkalai-

siin – pienemmät alarivissä ja 3.-6. lk. ylärivissä. Ohjaaja Juho 

Junkkarilla (ylärivissä vas.)  pilli tietysti kaulassa. Turvallisuus-

asioitakaan ei ole unohdettu: suojalaseja suositellaan käytet-

täväksi. – Eemi Pousi

Säbää!

Ryhmäkuvassa Veikkojen nuoret yleisurheilijat ja ohjaajat Vierumäen urheiluhallissa.

Vierumäen urheiluhallissa pääsi tekemään monipuolisesti 

juoksu-, hyppy- ja lihaskuntoharjoituksia. Treenattiin koor-

dinaatiota…

…ja voimaa!

Valokennoajanottolaite kiinnosti Veikkoja kovasti. Juoksuve-

dot oli yksi päivän mieluisimmista harjoituksista.

 …kimmoisuutta… 
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ANNIKA HAIKKA  

& MILLA KOKKONEN

Tänä vuonna meitä oli Paju-

lahden piirileirillä 10.-12.11. 

mukana peräti kahdeksan: An-

nika Haikka, Suvi, Milla, Nea, 

Sini, Pauliina, Benjamin Tasa 

ja Petrus Tasa. Huoltajamme 

oli Mika.

Olimme jakautuneet eri la-

jiryhmiin mm. kestävyysjuok-

su-, pikajuoksu- ja heittoryh-

mään. Kestävyysjuoksua ohja-

si Ossi Kekki, Pikajuoksua Joo-

nas Makkonen ja Sami Kääri-

äinen ja heittolajeja Tuukka 

Taitonen. Harjoitukset olivat 

kivoja ja opimme paljon uutta.

Harjoitusten välissä täy-

tyi myös syödä ja Pajulahden 

tarjoama ruoka ravintola Iso 

Kukkasessa oli todella hyvää.

Toivottavasti seuraavalla 

leirillä pääsisimme samaan 

huoneeseen seurakavereiden 

kanssa, jottei tarvitsisi olla 

tuntemattomien urheilijoiden 

kanssa samassa huoneessa.

Muutamista kommelluksis-

ta huolimatta leiri oli oikein 

mukava ja kehittävä.

Kiitokset myös vanhemmil-

le kyydeistä. 

Pajulahden piirilieiri

Petrus Tasa (vas.), Annika Haikka, Milla Kokkonen, Nea Na-

kari, Sini Kuokka, Pauliina Puhakka ja Benjamin Tasa leiri-

tunnelmissa.

Joululahjaksi

Kyläkentiltä menestykseen
Vehkalahden Veikot  

100 vuotta 1911–2011

Myynnissä Reimarissa
(Maariankatu 14)
hinta 25 euroa

Kentänkankaan laavun vihkiäisiin 19.11. osallistui reilut parikymmentä retkeilijää. 

REIJO KOSKI

Haminalaisella luontoreitis-

töllä ”Portimon Poluilla” on 

retkeilty nyt kymmenen vuot-

ta. Vehkalahden Veikot toteut-

ti hankkeen vuosina 2005-

2008 Sepran Leader+ -tuella. 

Tuolloin reittejä merkittiin rei-

lut 40 kilometriä ja niiden var-

teen rakennettiin uudet laavut 

Teinmäelle sekä Viitavuorelle. 

Reitistön varrella ovat myös 

Husulan Kunnon laavu Hirsi-

kankaalla sekä Haminan kau-

pungin omistama laavu Reit-

kallissa. Nimensä reitistö sai 

näätäeläimiin kuuluvalta kär-

pältä (Mustela erminea) jota 

portimoksikin kutsutaan. Myös 

alueella sijaitseva Merkjär-

vi tunnetaan toisella nimel-

lä Portimo.

Vuosien kuluessa polut al-

koivat paikoitellen kasvaa um-

peen ja sinisillä täplillä toteu-

tetut reittimerkinnät alkoivat 

nekin tulla heikosti havaitta-

viksi. Ryhtiliike saatiin aikai-

seksi tänä vuonna, kun lop-

pukesällä hankittiin tarvik-

keet sataan uuteen opasviit-

taan. Niistä on tähän mennes-

sä maastoon sijoitettu reilu 

kolmasosa. Samalla puiden 

kylkiin on ruiskutettu purkki-

kaupalla uutta maalia reitti-

merkeiksi. Sään salliessa työ 

jatkuu vielä loppuvuonna ja 

taas keväällä lumien sulet-

tua. Polunvarsien kasvustoa 

raivaamalla on kulkukelpoi-

suutta parannettu eri paikois-

sa useiden kilometrien matkal-

ta. Muutamissa kohdissa rei-

tin vierestä löydettiin kuivem-

paa maapohjaa ja maanomis-

tajien luvilla reitit merkittiin 

kulkemaan sieltä.

Rakentamisen saralla toteu-

tettiin tänä vuonna kaksi mer-

kittävää hanketta. Pyölinjoen 

yli rakennettiin uusi silta lo-

kakuussa. Vanha silta palveli 

vielä Husulan Kunnon polku-

juoksukilpailussa 8.10. Kaksi 

päivää sen jälkeen syystulva 

vei sillan mennessään. Aika 

täpärällä siis oli. Marraskuus-

sa Teinmäen laavu siirrettiin 

puolentoista kilometrin pää-

hän vanhalle urheilukentälle 

Kentänkankaalla. Maapohja 

on Kannusjärven Innostuksen 

omaisuutta. Kenttä on täysin 

metsittynyt ja tarjoaa laavun 

kera erinomaisen retkeilykoh-

teen. Pahanlamminsuon pit-

kospuut ovat työlistalla seu-

raavana. Uudet pitkokset ra-

kennetaan talvella jään pääl-

le. Sen jälkeen vuorossa ovat 

laavujen vessojen rakentami-

nen tai kunnostus. Jatkuvaa 

tekemistä on laavujen polt-

topuuhuolto, joka on organi-

soitu uudelleen, ja toimii nyt 

hyvin myös kaupungin omis-

tamalla Reitkallin laavulla, 

jota Veikot huoltaa kaupun-

gin kanssa tehdyn sopimuk-

sen nojalla.

Kun kaikki työ tehdään tal-

koilla ja materiaalia saadaan 

osittain lahjoituksena, ovat 

reitistön ylläpitokulut verra-

ten vähäiset. Siitä on kiittä-

Kärppä sai kasvojenkohennuksen

minen paikallisia yrityksiä ja 

ahkeraa talkooväkeä. Seuran 

kannalta kustannuksia vähen-

tää sekin, että Haminan kau-

punki on osallistunut materi-

aalikustannuksiin. Siitä kau-

pungille iso kiitos. Kaupun-

gin tuki on tärkeä, koska mi-

tään tuloja seuralla ei reitis-

tön ylläpidosta ole.

Koska reitistöllä on toteutet-

tu muutoksia, ei vuonna 2015 

painettu paperikartta, jonka 

sähköinen versio löytyy Veik-

kojen nettisivuilta, ole aivan 

ajan tasalla. Kartan uusi ver-

sio tehdään peruskartan poh-

jalle, jolloin sen ylläpitoa saa-

daan kevennettyä.

Toivomus minkä Portimon 

Polkuihin voi liittää on, että 

retkeilijät taas löytävät sinne. 

Reitti-isäntänä jaan mielelläni 

vinkkejä reitin suunnitteluun. 

Myös reitti-opastusta järjestyy, 

jolloin on mahdollista liikkua 

myös merkityn reitistön ulko-

puolella ilman eksymisen pel-

koa. Kaikki opastus on maksu-

tonta ja aikaa saattaa löytyä 

kaikilta viikonpäiviltä. Yhte-

ystietoni ovat Portimon Pol-

kujen nettisivulla jonne löy-

tyy linkki vehkalahdenveikot.

-

lyterveisin. 

Kirjoittaja on Portimon Polku-

jen reitti-isäntä. 

HENNA RAUTAMAA  

& HELJÄ KAUPPINEN

Nuorisoviesti kisattiin syys-

kuun viimeisenä päivänä Tu-

run Ruissalon kauniissa mai-

semissa. Kilpailualue oli no-

peakulkuista ulkoilualuet-

ta, jossa polkuja oli paljon ja 

korkeat lehtipuut eivät vauh-

tia hidastaneet. VeVen innok-

kaista nuorista ja vanhemmis-

takin kisaajista muodostettiin 

yhteensä kahdeksan joukku-

etta. Seitsemänosuuksisessa 

A-sarjassa VeVeltä oli kaksi 

joukkuetta. Joukkueessa A1 

kaikki juoksivat hyvin, mut-

ta pienen virheen takia jouk-

kue hylättiin. Palkinnoille sar-

jassa pääsivät Espoon Suun-

nan, Helsingin Suunnistajien 

ja Lynxin ykkösjoukkueet. B- 

sarjassa VeVeltä oli neljä nel-

jän hengen joukkuetta, joista 

joukkue B1 oli upeasti sijalla 

14, 80 hyväksytyn suorituksen 

joukossa. Joukkueessa suun-

nistivat Joona ja Niklas Hirvi-

lahti, Tiitu Takanen ja Olli Ryt-

kö. Aikuisten C-sarjaan saatiin 

kaksi joukkuetta. 

Lähdimme kisa-aamuna 

matkaan omalla kyydillä, kos-

ka emme osallistuneet seu-

raavan päivän Oravatonnil-

le. Kolmen tunnin matka su-

jui nopeasti, ja hieman ennen 

Turkua ohitimmekin Veikko-

jen kisabussin. Päivän sää oli 

kylmä, pilvinen ja hieman sa-

Nuorisoviesti 2017

teinen mutta suurin osa juok-

sijoista uskaltautui silti met-

sään T-paidat päällään. Ra-

dat olivat Nuorisoviestin pe-

rinteen mukaan melko help-

poja, joten juoksu oli ratkai-

sevassa asemassa kilpailus-

sa. Ratojen pituudet vaihteli-

Kuvassa A1-joukkueen Roosa Heikkinen vaihdossa, Aatu Nis-

kanen seuraavana matkaan. Joukkueessa suunnistivat myös 

Henri Kukkonen, Henrika Vallema, Henna Rautamaa, Heljä 

Kauppinen ja Ida Heikkinen.  vat A-sarjassa 2,2 kilometris-

tä 3,7 kilometriin. 

Kisan ollessa ohi suunta-

simme väsyneinä, mutta tyy-

tyväisinä kisaan kohti Hami-

naa VeVen bussin ja matkus-

tajien jatkaessa Parmaharjulle 

yöpymään ja keräämään voi-

mia seuraavan päivän Orava-

tonniin.  
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AUTOKORJAAMO

Suutarinen Ky
Liikkasentie 284, 49660 Pyhältö

Puh. 05 355 1002

PIHATYÖT  
PIHASUUTARILTA!

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

Alusta-Apu
T:mi Jyrki Permanto
0400 840 602

 – Auto- ja metallikierrätys
 – Rengasmyynti ja asennus

Parturi-Kampaamo

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

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

Parturi-Kampaaja Minna Kiuru
0400 219 700

Puistokatu 6, 49400 Hamina

Rakennusliike
Ismo Liikkanen Ky

Liikkasentie 38, 49660 Pyhältö
Puh. 0400 358 738

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

POUSIN PUUTARHA
Rinkimäentie 70, 49400 Hamina

Puh. 040 5033 331

Suksihuollot 
sekä

huippuvälineet maastohiihtoon ja lasketteluun!

www.loistosuksi.fi
Kimmo Turkia

p. 0400 760 615
kimmo.turkia@luukku.com

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Yhteistyö 
                       jatkuu…

Tikankatu 3 Kotka
Avoinna ma-pe klo 10–18, la 9–14

HEIDI PAKKANEN

Silja Line -seurakisoja järjes-

tettiin Haminan Rauhankadun 

urheilukentällä neljänä kesä-

torstaina Vehkalahden Veikko-

jen, Haminan Pontevan ja kau-

pungin liikuntapalvelujen yh-

teistyöllä. Tunnelma oli joka 

kerralla reipas ja iloinen, juu-

ri sellainen kuin seurakisois-

sa kuuluukin olla. 

Kisojen urheilulajeina olivat 

pikajuoksu, aitajuoksu, pitkän 

matkan juoksu, pallonheitto, 

keihäänheitto, kuulantyöntö, 

pituushyppy, korkeushyppy ja 

kolmiloikka. Seurakisat hou-

kuttelivat joka kerralla noin 

sata osallistujaa. Kilpailujen 

tulokset löytyvät Vehkalah-

den Veikkojen nettisivuilta 

kohdasta yleisurheilutulok-

sia. Seurakisoissa nuorin sar-

ja on 5-vuotiaat, mutta muka-

na on aina ollut sitäkin nuo-

Koko kaupungin seurakisat

SATU KIVELÄ

Pyhällössä liikkakerhoillaan 

torstai-iltaisin perheliikun-

nan sekä 3 - 6 lk ikäisten pa-

rissa. Perheliikkakerholaisia 

käy viidestä perheestä, pieniä 

kerholaisia meillä on kymme-

nen. Nuorin on tätä kirjoitta-

essa kolme viikkoa vanha ja 

vanhimmat eskarilaisia. Pien-

ten kerhossa suosituinta on 

kiipeilyköysissä ja renkaissa 

roikkuminen, sekä patjoilla ja 

trampoliinilla pomppiminen. 

3 - 6 lk kerhoa vetävät tänä 

vuonna Joona Lääti ja Jose 

Lankila. Isoja kerholaisia on 

myös kymmenen. Tänä vuon-

na on pelattu paljon joukkue-

pelejä ja oltu kaupunkisotaa 

pimeässä. Säiden salliessa 

on kerhoa pidetty ulkonakin.

Lunta odotellessa! 

Terveisiä Pohjois-
Vehkalahdelta!

Alkulämmittelyssä. Kohta kisataan!

rempia lapsia. 

Silja Line -seurakisat ovat 

maksuttomat ja kaikille lapsil-

le avoimet, joten ne ovat oiva 

mahdollisuus tutustua uusiin 

lajeihin ja harjoitella kilpaile-

mista sekä seurata omaa ke-

hitystään.

Suuret kiitokset kaikille seu-

rakisoihin osallistuneille lap-

sille ja nuorille, huoltajille 

sekä tietysti talkooväelle! 

Yhdessä tekeminen on hauskaa!
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Betonia ja kiveä vankalla 
varmuudella

Betonit
Kotka ja Hamina p. 020 447 6030
Kouvola p. 020 447 6050

Kiviainekset
Annamaria Ruuskanen p. 020 447 6114 
annamaria.ruuskanen@rudus.fiHyvääJääJJoulua!Joulua!Joulua!JouvääJJJHyvääJoulua!

TUOMAS KOTRO

Hei, nimeni on Tuomas Kotro. 

Olen Kotkasta lähtöisin oleva 

23-vuotias maajoukkue-hiih-

tosuunnistaja. Vehkalahden 

Veikkojen väreissä olen uusi 

tulokas maastohiihdon puo-

lelle tänä talvena. 

Itsellä jo hetken aikaa hau-

tunut halu päästä hiihtämään 

Suomen cupin viestejä oli vah-

vasti oman seurasiirtoni taus-

talla. Toiseksi hiihtosuunnis-

tuksen kannalta kovemman 

hiihtovauhdin uskon löyty-

vän ottamalla päälajini rin-

nalle enemmän startteja myös 

maastohiihdon puolella. Li-

säksi velipojalla Väinöllä oli 

samansuuntaisia ajatuksia tu-

levasta, joten mikäs sen mu-

kavampaa kuin päästä potki-

maan toisiamme eteenpäin 

omissa tavoitteissamme sa-

massa hiihtoseurassa.

Hiihtokausi 2017–18 alkoi 

kilpailujen osalta viikolla 43 

Vuokatissa, jossa vietimme 

samalla ensilumenleiriä hiih-

tosuunnistusmaajoukkueen 

kanssa. Viikonlopun Suomen 

cupin kilpailut toimivat kova-

na päätöksenä leirille. Onnis-

tuin urani toisessa sprinttikil-

pailussa pääsemään karsin-

nasta 30 parhaan joukkoon, 

kauden avauksesta. Sunnun-

Lisää hiihtovoimaa 
hiihtosuunnistajalle

taina oli myös todella muka-

va päästä vihdoin hiihtämään 

viestiäkin.

Tänä syksynä saan kone- ja 

tuotantotekniikan insinööri-

opintoni valmiiksi ja valmis-

tuminen koittaa joulukuus-

sa. Elämäntilanteeni johdosta 

näin nyt mahdollisuuden ko-

keilla seuraavaa tasoa omassa 

harjoittelussani ja nauttia het-

ken unelmastani elää lumen 

äärellä. Mahdollisuudella tar-

koitan muuttoa Rovaniemelle 

lumisiin olosuhteisiin ja mah-

taviin uusiin treenimaastoihin.

Myös maastohiihdon Suo-

men cup jatkui Rovaniemen 

maisemissa menneenä vii-

konloppuna 18. & 19. marras-

kuuta. Viikonloppuun kuu-

lui kaksi kovaa kisaa: lauan-

taina 9 km perinteisen kisa 

sekä sunnuntaina 15 km va-

paan takaa-ajokisa. Kisois-

sa oli vielä tuntemuksia al-

kukauden jähmeydestä ja hi-

taudesta, mutta etenkin sun-

nuntain kisan loppupuoliskol-

la tuntui kone jo käynnistele-

vän. Itselleni on etenkin alku-

kaudesta tärkeää saada nou-

sujohteisia suorituksia niin kil-

pailuissa kuin harjoituksissa-

kin, ja sen suhteen viikonlop-

pu oli onnistunut. 

Seuraavaksi kausi jatkuu 

27.–30. marraskuuta leipäla-

jini parissa hiihtosuunnistuk-

sen maailmancupissa Ylläk-

sellä, missä lajin hienouksis-

ta pääsee nauttimaan näin 

heti alkukaudesta. Maasto-

hiihdon puolelta haettujen ko-

vien starttien ansiosta uskon 

olevani nyt astetta valmiimpi 

kauden avaukseen myös hiih-

tosuunnistuksen puolella. 

Suomen Cupin sprintin lähtörytinää Vuokatista. Selällään oleva Anssi Pentsinen selvitti vielä tiensä jatkoon. Tuomaksen (29) jatkomahdollisuuden kariutui-

vat sauvarikkoon hetkeä myöhemmin. Yläkuvassa Tuomaksen ykköslajin, hiihtosuunnistuksen, yhteislähdön startti.

 Kesällä kisattiin Imatralla rullahiihdon SM:n merkeissä. Kovat startit ovat parantaneet hiihtovauhtia.
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Kaivojen tyhjennykset

Viemärien aukaisut

Putkistojen kuvaus- ja 
savutustyöt

Vesikaivojen puhdistus

Säiliö- ja puhdistusauto-
palvelut

Vaihtolavatyöt

Pienimuotoiset 
putkistoremontit

Puhdistuspalvelua 
yli 30 vuoden kokemuksella.

0400 551 333

TURKIAN LAVA
www.tanssi.net/Turkian lava

Kiitos kesästä 2017!

Tavataan  
kesällä 2018!
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JOHANNA RANTALA

Veikkojen hiihtäjänuoret ovat 

leireilleet useana vuotena 

Vuokatin lumilla ennen kilpai-

lukauden alkua. Tänä vuonna 

paikaksi valikoitui Imatra, eikä 

vähiten matkan vuoksi. Imat-

ralle oli jo lokakuussa saatu 

aikaan hyvä ja pitkä ensilumen 

latu aina kylpylältä hiihtosta-

dionille saakka, mikä alun al-

kaen kuulosti vallan mainiolta 

leireilyä ajatellen. Ikävä kyllä 

sääherra pisti sen verran ka-

puloita rattaisiin, että pitkään 

jatkunut vesisade oli sulatta-

nut kylpylältä hiihtostadionil-

le johtavan ladun käyttökel-

vottomaksi.

Ryhmämme, johon kuului 

reilut kymmenen hopea- ja 

kultasompaikäistä hiihtäjää, 

saapui Imatran kylpylälle tors-

taina iltapäivällä, ja totuus la-

dun kunnosta meinasi hieman 

hyydyttää hymymme. Meil-

lä ei ollut toivoakaan päästä 

Ukonniemen ladulle hiihtä-

en, vaan jokainen joutui use-

ampaan kertaan leirin aikana 

juoksemaan stadionille, mikä 

ei onneksi ollut kuin noin kym-

menen minuutin keikka. Val-

mentajana olen suorastaan 

ylpeä näistä VeVen hiihtäjis-

tä, sillä en kuullut yhtä aino-

aa ruikutusta ladun huonosta 

kunnosta. Nuoret vetivät har-

joitukset ja matkat hymysuin, 

ja jälkikäteen saadusta pa-

lautteesta päätellen heillä 

oli oikeasti kivaa. Tämä hyvä 

asenne tarttui sitten onneksi 

myös valmentajaan. On se jän-

nä juttu, kuinka omalla asen-

teellaan voi vaikuttaa siihen, 

miten mukavaa tai kurjaa ole-

minen on. 

Ukonniemessä latu säilyi 

kovasta sateesta huolimatta 

hiihdettävässä kunnossa ja 

pääsimme harjoittelemaan 

koko lailla suunnitelmien mu-

kaan, tosin kovin märissä olo-

suhteissa ja itsekin välillä li-

komärkinä. Vetinen latu teki 

tietysti hiihdosta melko ras-

kasta, ja siksi katsoimme vii-

saammaksi korvata lauantai-

iltapäivän harjoituksen juok-

sulla ja kuntopiirillä, kun aa-

mulla olimme jo pari tuntia 

hiihtäneet. Ehdimme neljän 

päivän aikana kerätä hiihto-

kilometrejä peruskestävyys-

lenkkien, tekniikkatreenien ja 

sprinttiharjoituksen merkeis-

sä. Lisäksi pidimme huolta li-

haskunnosta ja lihashuollos-

ta jokailtaisten venyttely- ja 

liikkuvuusharjoitusten muo-

dossa. Kylpyläleireilyyn kuu-

luu tietysti vielä bonuksena il-

lan vesipeuhut ja porealtaas-

sa rentoutuminen.

Hiihtoryhmäämme on syk-

syn aikana tullut muutama 

uusi jäsen, joista kolme oli mu-

kana leireilemässä, ja he su-

Imatran lumileiristä vesileiri –
harjoittelua sää ei estänyt

lautuivat joukkoon mainios-

ti. Leiristä jäi kaiken kaikki-

aan oikein hyvä maku. Imat-

raa voi hyvillä mielin ajatel-

la yhtenä vaihtoehtona lumi-

leiripaikaksi jatkossakin, sil-

lä ei kai nyt ihan aina jaksa 

sataa… 

Suomalaisten menestys Lahden MM-hiihdoissa viime ke-

väänä oli hienoa! Suomen Cupin lähetykset Vuokatista ja 

Rovaniemeltä, sekä Maailman Cupin avaus Rukalta keräsi-

vät televisioiden ääreen kyseisten viikkojen ennätysyleisöt. 

Olympialaiset ovat muutaman kuukauden päässä ja juttuja 

maajoukkueurheilijoista on lehdissä jatkuvasti. Hiihto kiin-

nostaa suomalaisia.

Tätä kirjoitettaessa maa on musta, mutta toivottavasti lu-

ettaessa valkoinen. Hetkellisesti suksille päästiin Haminas-

sakin jo marraskuussa, mutta se ilo jäi lyhyeksi. Jotta olosuh-

teet näin kisakauden kynnyksellä saataisiin edes kohtuul-

lisiksi täällä kotiseudulla, olemme jo vuosia yhdessä kau-

pungin liikuntatoimen kanssa valmistautuneet tykkilumila-

dun tekoon Ruissaloon. Alustavasti lumen levitys on tarkoi-

tus aloittaa itsenäisyyspäivän jälkeen. Toivottavasti pitkä-

aikainen sääennuste mahdollistaa tämän aikataulun nou-

dattamisen, lämmin vesisade voi suunnitelmat vielä sotkea!

Kulunut harjoituskausi on veikkolaisilla hiihtäjillä suju-

nut hyvin. Olemme enenevissä määrin panostaneet urhei-

lijoiden leiritykseen. Uudeksi leiripaikaksi on lähiseudulta 

löytynyt Imatra, jossa olosuhteisiin on viime vuosina panos-

tettu melkoisesti. Uusi rullarata sopivine korkeuseroineen, 

kylpylä puntti- ja liikuntasaleineen sekä hyvät pururadat ja 

urheilukenttä sijaitsevat hyvin lähekkäin ja mahdollistavat 

etenkin nuorille hyvät harjoitteluolosuhteet kesäisin. Lisäksi 

kohtuullinen etäisyys mahdollistaa hyvin viikonloppuleirit. 

Vehkalahden Veikot on jo pitkään ollut menestyvä seura 

nuorisohiihdossa. Tarkoituksemme on kasvattaa nuorista hiih-

täjistä viestijoukkueet myös aikuisten sarjoihin tulevaisuu-

dessa, niinpä seuran värit tulevat näkymään esim. Suomen-

cupin viesteissä jo tällä kaudella. Vielä haetaan kokemusta, 

mutta ero kärkeen kapenee toivottavasti tulevaisuudessa!

Tämä kaikki tuo haasteita myös talouteen. Hiihtäjät on-

nistuivat jälleen erinomaisesti Kunniakierros-keräykses-

sä viime keväänä. Sen lisäksi olemme solmineet uusia yh-

teistyösopimuksia muutamien paikallisten yritysten kans-

sa entisten lisäksi

Kiitos kaikille kumppaneillemme, olette osaltanne mah-

dollistamassa tavoitteitamme!

Hiihtojaoston kuulumisia Hiihto on nosteessa!

Arto Tilli

Hiihtojaoston pj

VehkalahdenVeikot ry

Imatran leirin (9. – 12.11.2017) tunnelmat olivat aurinkoiset, vaikkei sää sitä ollutkaan.

WWW.RANTALAINEN.FI

Isoympyräkatu 32, 49400 Hamina

  info.hamina@rantalainen.fi

  044 788 1800

Tili Talsi on nyt
Rantalainen  

Hamina
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Fredrikinkatu 1 
49400 Hamina
Puh. 05 3440 930

Joulun maut,
joulun 

tuoksut...

Palveluksessanne

JUHLATARJOILUT
MIRJA KOIVU

p. 0400 258 657
juhlatarjoilut.mk@gmail.com

RAKENNUSLIIKE
KALEVI SUNTIO OY

Mäkelänkankaantie 1, 49490 Neuvoton

Pyydä mursketarjous: puh. (05) 2259 100 tai

Kalliomurskeet
pihalle ja
omakotitalon pohjalle!

Salmintie 153, 49490 Neuvoton
Puh. (05) 3450 966

maanrakennus.weckman.com

Sibeliuskatu 26 A 11
49400 Hamina

Puh. 05-344 7123, 0400 252 263

UUNIMURAUS
E. HIIRONEN
Mesimarjantie 6, 49400 Hamina

Esko Hiironen
0400 752 707


