KEVÄT 2018

www.vehkalahdenveikot.fi

N
E
N
O
K
K
VEI
SUUNNISTUS • YLEISURHEILU • HIIHTO • TRIATHLON

ETSINTÄKUULUTUS
Etsimme ohjaajia syksyllä alkaviin kerhoihin.
Saatat olla etsimämme uusi ohjaaja, jos:
– olet kiinnostunut lasten liikunnan ohjaamisesta
– olet aikuinen tai vähintään 14-vuotias
– pidät lapsista ja tulet lasten kanssa juttuun
– haluat kehittyä ja saada uusia kokemuksia
– haluat lisäpisteitä hakiessasi opiskelemaan tai kesätöihin
– olet rohkea, avoin, tunnollinen ja kärsivällinen tai
haluat kehittää näitä luonteenpiirteitä
Vehkalahden Veikkojen liikuntakerhotoiminnassa on mukana
n. 30 ohjaajaa eri kyläosastoissa. Tarjoamme kehittävän harrastuksen, korvauksen sekä koulutusta tehtävään ja suuren määrän
innostuneita lapsia (3–12 v.) ohjattavaksenne. Sinun ei tarvitse
olla mestariurheilija – kiinnostus ohjaukseen ja liikuntaan
riittää.

Kesän 2018
YLEISURHEILUKOULUT
ja VALMENNUSRYHMÄT
alkavat 22.5.
RYHMÄT JA HARJOITUSAJAT:
Vuosina 2012–2011 syntyneet harjoittelevat tiistaisin klo 18.15–19.15
Vuosina 2010–2009 syntyneet harjoittelevat tiistaisin klo 18.15–19.15
Junnuvalmennusryhmä vuosina 2008–2007 syntyneille,
kilpailemisesta kiinnostuneille, tiistaisin ja torstaisin klo 17–18.30
Harrasteryhmä vuosina 2008–2003 syntyneille
tiistaisin klo 18.15–19.15
ILMOITTAUTUMINEN 1.–13.5. osoitteessa www.vehkalahdenveikot.fi
TIEDUSTELUT: Satu Lanki p. 050 536 3452, satu.lanki_at_gmail.com
(tekstiviestillä tai sähköpostitse).

Jos haluat mukaan, niin ota yhteys Minnaan p. 040 500 7130 tai
minna.setala@gmail.com

Vehkalahden Veikkojen

Vehkalinna

– tiloja arkeen ja juhlaan!

sunnuntaina 10.6.2018 klo 17.00
Haminan Rauhankadun kentällä
Tule mukaan
kuntoilemaan oman paikkakuntasi
KUNNIAKIERROS-tapahtumaan.
Sinäkin voit auttaa paikkakuntasi
urheiluseuran toimintaa osallistumalla.
KUNNIAKIERROS antaa kotiseutusi
lapsille liikunnan iloa ja terveyttä.
Lisätietoja ja keräyslistoja:
Juha Heikkilä
puh. 040 824 5652 tai
juhakalevi.heikkila@pp.inet.fi
KAHVILA

Vehkalahden Veikkojen keskuspaikka, Vehkalinna, soveltuu erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen ympäri vuoden.
Husulassa, noin 5 kilometrin päässä Haminan keskustasta
sijaitseva satavuotias seuratalo antaa hienot puitteet niin
juhlalle kuin kokoukselle. Vehkalinnan salissa voi myös
treenata crossfitiä, rauhoittua joogaten tai vaikkapa pelata
sulista kaverin kanssa. Varaa tila ja järjestä tapahtuma!
W Viihtyisät juhlatilat luonnon
läheisyydessä!
W Salivuoroja parkettilattialla!
W Nykyaikaiset kokoustilat
isommillekin ryhmille!
Vehkalinnan tilat on mitoitettu max 200 henkilölle:
- juhlasali 150 m²
- ravintolasali 60 m²
- näyttämö 50 m²
- eteisaula 40 m²
- keittiö 15 m²
Lisätietoja: www.vehkalahdenveikot.fi/vehkalinna
Varaukset ja tiedustelut:
Virve Kiri puh. 0400 913 055, virve.kiri@kymp.net
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Puheenjohtajalta

Keväinen
Tervehdys
Veikkolaisille!

Ei alkanut helpoimmalla mahdollisella tavalla tämä
pesti. Joulukuussa aloimme Hannun kanssa valmistautua puheenjohtajan tehtävän vaihtoon, mutta 30. päivänä joulukuuta saapui suruviesti Hannun menehtymisestä. Menetimme hyvän ystävän, loistavan seuramiehen…
Haminan Hannun.
Hyppäsin siis liikkuvaan junaan ja vauhti oli kovaa.
Onnekseni ja Veikkojen onneksi meillä on hieno, toimiva organisaatio. Tiesin meneväni huippuporukkaan mutta hämmästyin sitä sitoutumista ja tarmoa, millä johtokunta ja jaostot hoitavat tonttinsa. Olen saanut tutustua
suureen joukkoon jäseniä, jotka pyyteettömästi hoitavat
seuran asioita ja omaisuutta suurella sydämellä. Olen
kiitollinen kaikesta saamastani tuesta, sillä ilman teitä
ei olisi Vehkalahden Veikkoja.
Lehden ilmestyessä on talvi takana ja kesä edessä, vie-

Kuperkeikkakerhossa on mukavaa!

sa, onnittelut kaikille, jotka ovat olleet palkintoa ansait-

Kerhotoiminnasta
kumpuaa nuorten
ohjaajien kasvutarinoita

semassa, oli kivaa olla kanssanne juhlimassa.

tämme kevättä. Mennyt talvi oli hiihtokansalle haasteellinen kaakkoissuomessa, onneksi oli muutamia tekolumiratoja, joilla hiihtäjät pääsivät harjoittelemaan lumettomana, loskaisena alkutalvena. Tulihan se talvi lopulta huhtikuussa, mutta ei siihen aikaan enää jaksa satsata kauteen samalla tarmolla kuin talven alkaessa lokamarraskuussa. Hiihtäjämme kilpailivat kuitenkin hienon
kauden, vanhempien, huoltajien ja valmentajien uurastuksen ansiosta. Kerhotoiminta jatkui talven vilkkaana
reippaiden ohjaajien ja vetäjien ansiosta. Nämä ansiot
saivat talvella palkinnon kymenlaakson urheilugaalas-

Haminalaisessa Vehkalah-

onarvoista toiminnassa on

Suunnistus- ja maastojuoksukausi on pyörähtänyt käyn-

den Veikoissa liikuntakerho-

nuorten onnistunut osallis-

tiin ja ensimmäisistä menestyksistäkin on saatu riemui-

toiminta aloitettiin alle koulu-

tuminen. VeVen arvoihin kir-

ta. Omat kevätkansallisetkin käydään tämän raapuste-

ikäisten Kuperkeikkakerhoista

jattua lausetta toteutetaan

lun ja lehden ilmestymisen välillä, uskon että seuram-

1981. Vuosikymmenten aika-

sananmukaisesti: ”Tarjoam-

me voimin ne hoituvat hienosti. Kohta suuntaamme Ju-

na laajentunut toiminta ulot-

me lapsille ja nuorille väli-

kolan viestiin Lahteen, oman jännityksensä niihin tuo tu-

tuu nykyään toisen asteen sa-

neitä sosiaalisten taitojen ke-

levien vuosien järjestäjien julkistaminen.

libandykerhoihin saakka. Va-

hittämiseen sekä läpi elämän

kiintuneita matalankynnyksen

kestävän terveellisen elämän-

Toivotan hyvää kesää kaikille ja mukavia hetkiä harras-

liikuntakerhoja VeVe pyörittää

tavan omaksumiseen.”

tusten parissa!

vuosittain noin 15. Kerhoissa

Apuohjaajasta omaan
ammattiin ja kaason
hommiin

rapalkintoa Urheilugaalassa
jottavaa myös heille, joilta

laiset valinnat, annetaan heil-

lassa 26.1. VeVe palkittiin Vuo-

Liikuntakerhojen ohjaajina on

murrosiässä tavoitteellisem-

le vastuuta ja otetaan heidät

den nuorisourheiluseurana.

liikkuu noin 200 lasta ja nuorJuha Harju
puheenjohtaja
VehkalahdenVeikot ry

VeVen nuoria ohjaajia vastaanottamassa Vuoden nuorisoseu-

ta 25 ohjaajan voimin.
Kymenlaakson Urheilugaa-

sekä urheilevia että urheilu-

pi urheilu jää pois. Nuorille on

vakavasti. Urheiluseura tarvit-

– Tietysti tunnustus tuntuu

harrastustaan lopettelevia tai

tärkeää kuulua johonkin ja us-

see kaikenlaisia ihmisiä, Föhr

hyvältä. Kaikki kuluneiden

lopettaneita nuoria. Nuorim-

komme, että seurassa toimi-

kiteyttää. n

vuosien aikana seurassa toi-

mat ovat 13-vuotiaita.

minen voi olla monin eri ta-

mineet puheenjohtajat ovat

– Kun liikuntakerhotoimin-

voin mielekäs harrastusmuoto.

Uutinen on julkaistu Olym-

toiminnalle tukensa antaneet

ta alkoi, suurin osa nuoris-

Föhr muistelee mielellään

piakomitean verkkouutisissa

ja nyt saatu tunnustus kertoo

ta oli urheilevia tai kilpaile-

lukemattomia vuosikymmen-

siitä, että tällainen pitkän lin-

mistaan lopettelevia, mutta

ten aikana kertyneitä kasvu-

jan toimintamuoto on huomat-

nykyisin mukana on todella

tarinoita. Eräs Vikureissa mu-

tu seuran ulkopuolellakin, to-

paljon nuoria, joilla ei itsel-

kana ollut pikkutyttö ryhtyi

Vehkalahden Veikoilla on pitkät perinteet erilaisesta tal-

teaa Kuntoliikuntajaoston pu-

lään ole urheilu- tai kilpailu-

14-15-vuotiaana ohjaajaksi

kootyöstä. Korvaamattoman arvokasta talkootyötä teh-

heenjohtaja Maisa Föhr.

pohjaa. VeVe haluaa ehdotto-

ja 18-vuotiaana otti vastuun

Tilaa VeVe:n
porukka talkoisiin!
dään päivittäin eri kyläosastoissa ja lajijaostoissa esimer-

Eri lajijaostojen ja kylä-

masti tarjota harrastusmah-

koko kerhosta. Toinen apu-

kiksi kerhotoiminnan, kilpaurheilun ja vaikkapa seuratalon

osastojen toteuttamaa ker-

dollisuuden myös “kilpaile-

ohjaajana toiminut nuori on

kunnossapidon parissa. Erilaisilla talkoohommilla on myös

hotoimintaa VeVessä koor-

mattomille” nuorille ja arvos-

kaupungin palkkalistoilla lii-

aina kerätty varoja seuran toiminnan pyörittämiseen. Tal-

dinoi Nuorisojaosto. Kerho-

taa heidän panostaan ohjaa-

kuntaneuvojana. Harrasta-

koohommat ovat kuitenkin vähentyneet kovasti viime vuo-

kalenterista löytyy mm. sali-

jina, sanoo Föhr.

miset hyödyt voivat olla yl-

sina, vaikka seuratoiminta nielee varoja entiseen malliin.

bandya Kirkkojärven koulul-

Suurin osa ohjaajista, myös

Onko sinulla tai edustamallasi yrityksellä hommia, joi-

la, yleisurheilua Ruissalon lii-

oman lajinsa parissa toimi-

– Aiemmin kilpaurheillut

hin ei vaadita erityistä pätevyyttä tai ammattitaitoa, mut-

kuntahallilla, liikuntaa Pyhäl-

vat, osallistuvat Kymenlaak-

nykyinen seura-aktiivi totesi

ta olisit valmis maksamaan työstä korvauksen? Tilaa nyt

lön koululla ja Hipposuunnis-

son Liikunnan (KymLi) ohjaa-

kaasoksi ryhtyessään selviä-

meidät helppoihin jokamiehen ja -naisen hommiin, kuten

tajien jumppaa Husulan kou-

jakoulutuksiin ja SPR:n ensi-

vänsä siitäkin, kun oli selvin-

esimerkiksi haravoimaan! Paras aika siivota pihat ja nur-

lulla. Alle kouluikäisiä liikute-

apukoulutuksiin.

nyt psyykkisen valmennuksen

kat on juuri nyt…

taan Kuperkeikkakerhojen li-

– Lähtökohtana on, että

säksi myös Vikurit- ja perhe-

myös oman lajinsa hyvin hal-

Liikunta ja urheilu antaa ja

liikuntakerhoissa.

Talkoista saatavat varat menevät lyhentämättömänä
seuran toimintaan!
Ota yhteyttä: Arto Tilli 0400 804934

lättäviäkin.

kurssistakin.

litsevat nuoret tarvitsevat tie-

voi kantaa monin eri tavoin

Kerhotoiminnan laajuuden

toa ohjaamiseen ja toisaalta

elämässä eteenpäin.

ja jatkuvuuden ohella huomi-

seuralla pitää olla jotain tar-

– Hyväksytään nuorten eri-

13.2.2018.
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Arto Tilli
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16 000 kpl
JAKELU
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SIVUNVALMISTUS
Hamimedia Oy
PAINOPAIKKA
Lehtisepät Tuusula
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15. HAMINA PUOLIMARATON
Haminan Urheilukenttä (Rauhankatu)
sunnuntaina 19.8.2018 klo 11.00

Haminan Varuskunnan Urheilijat / Vehkalahden Veikot www.vehkalahdenveikot.fi

Uusi jäsenrekisteri ja toiminnan hallinnointiohjelma

Onko sähköpostiosoitteesi rekisterissä?
Seura on siirtynyt uuteen

johon sisältyvät mm jäsenre-

pahtumien hallinnointi sekä

ilmoittaudutaan. Kalenterissa

”Seuramappi”-ohjelmistoon,

kisteri, toimintaryhmien ja ta-

laskutus.

oleviin tapahtumiin ilmoittau-

MYÖS TÄÄLLÄ VOIT
ILMOITTAUTUA
JÄSENEKSI

Tapahtumiin ilmoittautumi-

tuminen on helppoa. Samaa

nen siirtyy vaiheittain seura-

kautta voi ilmoittautua myös

mapissa tapahtuvaksi. Tule-

seuran jäseneksi.

TÄÄLLÄ VOIT
ILMOITTAUTUA
JÄSENEKSI

vaisuudessa sen kalenterista

Jotta jäsen voi hallinnoi-

löytyvät avoinna olevat tapah-

da omia jäsentietojaan ja

tumat ja ryhmät. Eri tapahtu-

hyödyntää toimintaryhmien

na jäsenrekisteriin. Lähettä-

tumistunnuksesi. VeVe:n seu-

mista tiedotetaan VeVe:n ko-

ja tapahtumien viestejä ym,

mällä viestin ”sähköposti jä-

ramappiin pääset osoitteesta

tisivuilla jaostojen ja osasto-

on rekisterissä oltava toimi-

senrekisteriin” seuran sähkö-

www.seuramappi.fi/veikot tai

jen alla. Etenkin siirtymävai-

va sähköpostiosoite. Suurel-

postiin vehkalahden.veikot@

VeVe:n kotisivuilta www.veh-

heessa siellä ohjeistetaan mi-

la osalla jäseniämme ei säh-

gmail.com saat piakkoin vas-

kalahdenveikot.fi löytyvien

ten ja mitä kautta tapahtumiin

köpostiosoitetta ole kirjattu-

tausviestin, jossa ovat kirjau-

linkkien kautta. n

Veteraanien MM-hiihdot USA:ssa
HEIKKI RUOKONEN

gency -hotelliin, jossa oli myös

teliasta ja henkilökuntaa tun-

kilpailukanslia. Samassa ho-

tui riittävän.

Veteraanien vuosittaiset Mas-

tellissa pidettiin palkintojen-

Olimmme hotellissamme

ters World Cup -kisat pidettiin

jako ja muut juhlatilaisuudet.

puolihoidolla ja ruoka oli oli

tänä vuonna 19.-26.1. Minnea-

Kilpailukeskus sijaitsi va-

varsin monipuolista, vaikka-

poliksessa USA:ssa. Kilpailui-

jaan 7 km:n päässä hotellilta

kaan ei aivan suomalaisten

hin osallistui 700 hiihtäjää 20

Theodore With Parkissa, jos-

ravintosuositusten mukais-

maasta.

sa ladut kiertelivät pääosin

ta. Puolivälijuhlassa ja pää-

Isäntämaa USA ja Kana-

golfkentällä, mutta muuta-

tösbanketissa tosin tarjottiin

da olivat hyvin edustettuina.

ma vaativa nousukin oli saa-

nakkikioskiruokaa.

Keski-Euroopasta ja Venäjäl-

tu lenkille.

Osa joukkueemme jäsenistä

tä oli aiempia vuosia vähem-

Bussit kuljettivat kilpailijoi-

kävi katsomassa NHL ja NBA

män hiihtäjiä. Suomesta oli

ta ja huoltajia hotellin ja kil-

-otteluita, olihan ne ikimuis-

mukana yli 40 hiihtäjää eri

pailukeskuksen välillä puolen

toisia hetkiä.

sarjoissa, joita oli viiden vuo-

tunnin välein.

den välein alkaen yli 30-vuotiaiden sarjasta.

Minneapoliksessa pelat-

Kaikki henkilökohtaiset kil-

tiin 4.2.2018 Amerikkalaisen

pailut käytiin yhteislähtönä.

jalkapallon loppuottelu Su-

Suomi saalisti kisoista 47 mi-

Ohjelmassani ensimmäinen

per Bowl. Sen valmistelut oli-

talia, joista kultaisia oli 23. Eri-

matkani oli la 20.1. perinteisen

vat jo käynnissä Minneapolik-

tyisesti viestipäivä oli suoma-

tyylin keskimatka n. 13 km, jos-

seen tullessamme, ja valmis-

laisjuhlaa, kun joukkueet otti-

sa onnistuin heti todella hie-

vat viisi kultaa sekä yhden ho-

nosti, sillä maalissa sain tuu-

pean ja pronssin.

letella kultamitalia.

telut vain kiihtyivät kaupunSuper Bowlin järjestelyt toivat kuhinaa kisakaupunkiin.

gissaolomme aikana.
Hotellimme läheinen käve-

Olimme liikkeellä hiihto-

Hiihto oli kaikilta osin nap-

Lumisateessa käydyssä kisas-

joukkueellemme viestikultaa

luja. Se sotki 60 v. sarjojen kil-

lykatu mm. varustettiin Super

liiton järjestämällä matkal-

pisuoritus; lihaksisto toimi ja

sa onnistuin jälleen hyvin, sil-

37 sekunnin turvin ennen Yh-

pailuja. Itse jätin kisan jo vä-

Bowl -kaduksi, joissa oli toinen

la, jonka johtajana toimi Jou-

happi kiersi hyvin. Loppukiri-

lä johdin vielä kisaa puoli ki-

dysvaltoja.

liin säästellen kroppaa ja eri-

toistaan komeampia esiinty-

ko Kärki.

kin irtosi vielä.

lometriä ennen maalia, mut-

Alkupäivien hiihdot hiihdet-

toten olkapäätä, joka oli hiu-

mislavoja ja markkinakojuja.
Esimmäinen matka Ameri-

Koko Suomen 50 hengen

Maanantaina 22.1. oli ohjel-

ta italialainen Vuerich oli hiu-

tiin 6,5 km:n tykkilumiladulla.

kan häirinnyt valmistautumis-

ryhmä oli majoitettu Hyatt Re-

massa n. 6,5 km:n pikamatka.

kan vahvempi loppukirissä jo-

Maanantaina kilpailujen aika-

ta kisoihin.

ten hopeaa plakkariin.

na alkoi kova lumipyry, joka

Kilpailujen lisäksi jäi aikaa

minen paikalliseen elämän-

Keskiviikkona 24.1. hiih-

toi kilpailualueelle uutta lun-

vapaa-ajan toimintaan. Pää-

menoon jätti paljon muka-

dettiin 4x5 km:n viestit, jos-

ta 15-20 cm. Uuden lumen an-

osa suomalaisten ryhmästä

via muistoja meille kaikille

sa hiihdin Suomen 60 v. aloi-

siosta järjestäjät saivat kahta

kävi pe 19.1. äänestämässä en-

Suomen joukkueen hiihtäjil-

tusosuuden.

viimeistä päivää varten 10 ja

nakkoon tasavallan presiden-

le, mutta kotimatkalla moni

15 km:n ladut, joista 15 km:n

tinvaaleissa paikallisen Suo-

jo alkoi suunnittelemaan ki-

latu ylitti rautatien.

malaisen konsulaatin kotona.

samatkaa ensi vuoden MMkisoihin Norjan Betostöleniin.

Siinäkin onnistuin hienosti,
sillä USA oli vaihdossa 52 se-

Kisalatu kulki läpi junaradan.

kan mantereelle ja tutustu-

kuntia perässä. Jatkossa Ta-

Ylityskohdalla oli pysähty-

Minneapoliksen kauppakes-

pio Tikkanen, Timo Pullinen ja

nyt tavarajuna kesken torstai-

kuksessa riitti nähtävää ja os-

Facebook-sivummekin vaih-

Aito Pennanen hoitivat osuu-

na hiihdettyjen pitkän mat-

tettavaa. Palvelu kaupoissa ja

tuvat Lännenlokareista Viikin-

tensa hyvin ja tuloksena oli

kan perinteisen tyylin kilpai-

hotellissamme oli hyvin koh-

keihin. n
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Hiihtokauden
päättäjäiset
Hiihtokauden päättäjäiset pi-

2018 talvella Nuorten SM-kil-

dettiin 20.4. Vehkalinnassa. Ti-

pailuissa, Hopeasompa loppu-

laisuudessa palkittiin kaudella

kilpailussa ja Koululiikunta-

2017-2018 asioituneita hiihtä-

liiton kilpailuissa kymmenen

jiä sekä jettiin 15.3.2018 Ruis-

parhaan joukkoon sijoittui-

salossa hiihdettyjen seuran-

vat ja tilaisuudessa palkittiin:

mestaruushiihtojen palkinnot.
Anne Penttilä, Väinö Kotro,
SEURAN PARAS HIIHTÄJÄ:

Aapo Tilli, Benjamin Tasa ja

Tuomas Kotro

Eero Rantala

SEURAN PARAS
NUORI HIIHTÄJÄ:

Aivan mitaleille asti Veikkojen

Benjamin Tasa

hiihtäjät eivät kuluneella kau-

Sarjojensa parhaina palkittuja kauden päättäjäisissä.

SARJOJEN PARHAINA PALKITTIIN:
N10 Maria Tasa

M10 Anton Vainio

N12 Liinu Urpalainen

M12 Lauri Sakki

N13 Titta Paavola

M13 Onni Vepsäläinen

N14 Aino Hämäläinen

M14 Petrus Tasa

N15 Henrika Vallema

M15 Benjamin Tasa

N17 Kaisa Hellä

10-sarjan tyttöjä taisi vähän jännittää.

N18 Anne Penttilä

M18 Väinö Kotro

N20 Sanni Pihl

M20 Antti Ahtiainen

NYL Oona Kettunen

MYL Tuomas Kotro

Veteraanit Heikki Ruokonen

della nuorten arvokilpailuis-

Veteraanien arvokisoissa

sa yltäneet. Parhaat tulokset:

Heikki Ruokonen saavutti jäl-

Anne Penttilä oli 4:s Iisalmen

leen useita mitaleita: SM-kil-

Nuorten SM-hiihdoissa N18 V

pailuissa Heikille kulta pitkäl-

10 km yhteislähtökilpailussa ja

tä matkalta Jyväskylästä ja

Benjamin Tasa myös 4:s Kuh-

Veteraanien MM-kilpailuista

mon Hopeasommassa M15 P

Minneapolisista henkilökoh-

5 km väliaikalähtökilpailussa.

taisilta matkoilta kultaa ja

Molemmat jäivät vain muuta-

hopeaa sekä viestistä kultaa.

man sekunnin mitalista.

Onnittelut palkituille! n

Kaakonkulman talvi oli haasteellinen hiihtäjille
Muutamien erinomaisten yk-

pohjat ja puhelimet piippaili-

nee valot ennen ensi talvea

hiihtäjille. Tästä hyötyy myös

Myös loukkaantumiset ja

silösuoritusten lisäksi suuri

vat tiedon ohjelman muutok-

ja tärkeimpänä tavoitteena

ne lukuisat kuntoilijat, jotka il-

Viime talvesta muistikuvana

sairastelut sotkivat VeVe:n

ilon aihe oli Junnuryhmän toi-

sesta harjoituskuvioihin: ”Il-

jo muutamia vuosia ollut ty-

mestyivät laduille heti, kun nii-

monella on tv:n välittämät

hiihtäjien suunnitelmia kovas-

minta. Eli Kauppilan Keijon ja

lan treeneihin lenkkareiden

kityspaikan siirtyminen pa-

tä vain saatiin kunnostettua.

tiedot romahtaneista katois-

ti viime talvena. Monilla kisa

Rikkolan Markun johdolla ko-

sijaan sukset jalkaan!” Tämä

remmalle paikalle näyttäisi

Jatkossakin olemme tietys-

ta ja tykkylumen katkomista

startteja tuli paljon suunnitel-

koontunut porukka innokkai-

näkyi mukavasti myös talven

nyt liikahtavan suunnittelus-

sä määrin toki säiden armoilla.

sähköistä laajoilla alueilla. Ja

tua vähemmän ja talven pää-

ta nuoria, jotka olivat suksilla

kisoissa piirin alueella. Niin

ta toteutuksen asteelle. Uusi

Niinpä toivotan kaikille hiih-

vaikka maaliskuussa Haminas-

kilpailuihin jouduttiin lähte-

heti Ruissalon maaston saa-

osanottajamäärissä kuin si-

tykityspaikka mahdollistaisi

don harrastajille lämmintä

sakin oli hyvät hiihto-olosuh-

mään hiukan ”puolikuntoise-

dessa edes hetkellisesti val-

joituksissakin Junnuryhmä oli

suuremman lumimäärän va-

kesää ja sen jälkeen sopivan

teet, oli kunnollinen lumitalvi

na” tai ne jouduttiin jättämään

koisen vaipan, ensimmäisen

vahvasti esillä!

rastoinnin ja keskeisempi si-

kylmää talvea, että marras –

täällä kaakonkulmalla valitet-

kokonaan pois ohjelmasta. Se-

kerran jo marraskuussa. Ly-

Yhdessä Kaupungin kans-

jainti pienentäisi radan teko-

maaliskuun sateet olisivat ve-

tavan lyhyt. Vielä helmikuun

kin kuuluu urheiluun, muttei

hyetkin ”talvijaksot” käytettiin

sa panostamme Ruissalon

kustannuksia, eli samalla työ-

den sijasta lunta! n

puolivälissä jouduttiin Ruissa-

toivottavasti jatkossa aivan

tehokkaasti hyväksi. Kun vain

olosuhteiden kehittämiseen

määrällä saataisiin helpom-

loon kaavailtu Maakuntavies-

näin suuressa määrin.

lunta riittävästi tuli, oli Urpa-

edelleenkin. Jäähallin ku-

min ja turvallisemmin luotua

Kirjoittaja on

laisen Jarkko tamppaamassa

peelle tullut lisälenkki saa-

olosuhteet pidemmäksi aikaa

hiihtojaoston pj.

ARTO TILLI

ti siirtämään Anjalaan huonon

lumitilanteen takia.

Paljon oli toki hyvääkin!

Ensimmäinen hiihtokauteni VeVe:ssä
takin samanikäisiä hiihtäjiä ja

sissa. Tammikuussa oli tarkoi-

jui ihan hyvin ja lopputulok-

sitä kautta olemme mielestäni

tus startata pertsan 10 km

sissa olimme ihan mukavasti

Liityin kesällä 2017 Vehkalah-

hyvää sparraus- ja treeniseu-

nuorten SM-kisaan Iisalmes-

7. Itseltäni 15 km vapaata jäi

den Veikkojen kovaan maasto-

raa toisillemme. Uskon ehdot-

sa, mutta alkutalvesta sattu-

vaisuimmaksi suoritukseksi.

hiihtotiimiin. VeVe:ssä on mui-

tomasti yhdessätekemisen voi-

nut jalkaterävamma esti sen

Jos tasatyöntö olikin Tampe-

maan harjoittelussa.

niin, että ei pertsaa pystynyt

reella kohdallani vahvaa, niin

VÄINÖ KOTRO

Rakennuspelti
SAHALA Oy
P. 0400 557 402

Alunperin olen hakenut

hiihtämään. Viikkoa myöhem-

vapaassa hiihtotavassa lienee

maastohiihdon puolelta fyy-

min kuitenkin kisasin veljeni

tulevaisuuteen kehitettävää.

sistä kovuutta hiihtosuunnis-

Tuomaksen kanssa aikuisten

Huhtikuussa käytiin aikuis-

tukseen, ykköslajiini. Maas-

SM-sprinttiviestissä vapaalla.

ten toiset SM-kisat Taivalkos-

tohiihto Veven riveissä tarjo-

Oli hauska ja opettavainen ko-

kella. Siellä kisasin sprintin ja

si tähän vielä pykälän aikai-

kemus hiihtää Matias Strand-

viestin. Sprintti kulki huonos-

sempaa kovemman mahdolli-

vallin, Martti Jylhän ja kump-

ti, mutta viestissä taas löytyi

suuden. Viestijoukkue oli myös

paneiden kanssa samassa al-

hyvää kulkua ja sain ohitettua

yksi asia, minkä takia halusin

kuerässä, vaikka siihen se jäi-

reilusti joukkueita. Viikonlop-

siirtyä VeVe:en.

kin (lopputulos 45.).

pu sujui rattoisasti mukavas-

Team-henki onkin ollut

Maaliskuussa kisasin nuor-

meillä mielestäni tällä kau-

ten SM-kisoissa Tampereella

sa porukassa.
Tämä kausi toi paljon lisää

della todella hyvä.

kaikki kolme kisaa. Pertsan 20

kokemusta maastohiihdon

Tänä talvena osallistuin en-

km menikin paremmin mitä

isoista kisoista ja hyvät vä-

simmäistä kertaa hiihdon SM-

olin ajatellut ja sijoitus oli 6.

läytykset antavat lisää potkua

kisoihin junnuissa sekä aikui-

Viestin aloitusosuuskin su-

uudelle harjoituskaudelle. n

Väinö Kotro maajoukkueen asussa ykköslajissaan.
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Siirrä rengashuolet Kantolaan. Vältyt yllätyksiltä ja voit olla turvallisin mielin autosi renkaanvaihdoista,
renkaiden kunnosta ja säilytyksestä sekä aurauskulmien oikeellisuudesta. Teko on myös sijoitus perheesi
ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuteen. Soita 05 344 8103 ja varaa aika elämäsi helpoimpaan
renkaanvaihtoon.
KANTOLAN RENGAS OY
Teollisuuskatu 12, Hamina
Puhelin 05 344 8103
Avoinna arkisin klo 7.30–16.30
Nyt myös lauantaisin 9–13

Minkä lupaamme.
Sen pidämme.
MIKKELI

I

KOUVOLA

I

VOIKKAA

I

HAMINA

Junnuryhmän talvi oli onnistunut,
kaikesta huolimatta!
KEIJO KAUPPILA

masti leirille osallistuneiden
määrässä. Ei meitä Imatralla

Otsikon keksiminen vie aina

iso ryhmä ollut, mutta lapset

aikansa, kuten tälläkin kertaa,

saivat varmasti hyvinkin yksi-

mutta tuohon lauseeseen ki-

löllistä opetusta. Kaikki osal-

teytyy junnujen talvi monel-

listuneet huoltajia myöten oli-

ta osin. Reippaita hiihdosta

vat tyytyväisiä leirin antiin,

tykkääviä lapsia kävi harjoi-

kuten me vetäjätkin, kivaa

tuksissa olosuhteisiin nähden

oli! Uskomme, että hiihtolei-

melko hyvin, etenkin loppu-

ri järjestetään taas tänä vuon-

kautta kohti. Harjoituksissa

na uudestaan, mutta nyt pitää

oli parhaimmillaan jopa yli

panostaa enemmän suunnit-

15 innokasta hiihtäjää. Alku-

teluun ja järjestelyihin sekä

talvi etenkin joulukuun osal-

olla ajoissa liikkeellä.

ta oli taas haasteita täynnä,

Harjoituksissa meillä oli

oli lämmintä ja sateista. Luon-

hyvä tekemisen meininki, vaik-

nonlunta ei näkynyt eikä kuu-

ka monesti päänvaivaa aiheut

lunut ja tykkilumen levittämi-

tivatkin olosuhteet. Viimehet-

sessä oli myös haasteita, kos-

ken muutoksia tuli usein, kos-

ka pakkaset loistivat poissa-

ka useat harjoitukset olisivat

olollaan ja Ruissalon pelto oli

vaatineet enemmän lunta on-

Hetki paikallaan ohjeita kuunnellen. Vauhdikkaampaa menoa

pitkään vetinen ja pohjaltaan

nistuakseen. Tietyt tekniikka-

myös videoiden muodossa löytyy Instagramista. Ota @veve-

lämmin, joten siihen ei kannat-

harjoitukset eivät onnistu pel-

hiihto seurantaan ja katso myös #vevehiihto

tanut lunta levittää.

kästään tykkiladulla isolla

Junnujen hiihtoleirikin saa-

ryhmällä, mutta koska lunta ei

meille vetäjille paljon kehi-

karanpaiston ohessa saimme

tiin järjestettyä pienten vai-

ollut pellolla, missä olisi tilaa

tettävää ensi kautta ajatel-

nauttia hiihtomaassa Urpa-

keuksien jälkeen. Hiihtolei-

tarpeeksi, piti usein soveltaa,

len. Emme aina onnistuneet

laisen Jarkon tekemästä hie-

rin suunnittelu aloitettiin lii-

jotta harjoitus onnistuisi edes

pilkkomaan ryhmiä riittävän

nosta taito-/tekniikkaradasta.

an myöhään, kun monet oli-

tyydyttävästi. Lasten huolta-

pieniksi, tai taitotasoltaan so-

Nähtiin hienoja ja hurjia suo-

vat jo pohjoisen matkansa va-

jista oli valtavan iso apu har-

piviksi ryhmiksi, jotta olisim-

rituksia kumpareissa, pujot-

ranneet ja kisasuunnitelmansa

joitusten onnistumisessa, kii-

me voinneet antaa kaikille

telurinteessä ja etenkin hyp-

laatineet. Leirillä oltiin piden-

tos siitä kaikille.

rittävän yksilöllistä opetus-

pyrimäessä.

netty viikonloppu vain viikko

Vaikka yleisesti ottaen har-

ta ohjaavan palautteen kera.

Junnut näyttivät hiihtola-

ennen joulua ja se näkyi var-

joitukset sujuivatkin hyvin, jäi

Odotteluaika oli välillä myös

duilla kykyjään monta ker-

liian pitkä. Ladulla omaa vuo-

taa talven aikana, hyvin use-

Tulevan kauden ohjatut

aikana ja harrastakaa ahkeras-

roa odotellessa ei ole muka-

asti oli veveläinen kärkisijoil-

harjoitukset pyritään aloit-

ti myös muita lajeja. Suunnis-

vaa, jos juuri hiihdetty lämpö

la. Vaikka kaikki eivät voitto

tamaan jo heti koulujen alet-

tusta, yleisurheilua, pesäpal-

haihtuu ja varpaita ja sormia

taistelussa olleetkaan, pidän

tua elokuun puolella ja tarkoi-

loa, jalkapalloa jne. Kaiken-

alkaa palella. Tähän asian pa-

myös heitä suurina onnistuji-

tus on kokoontua testijuoksun

lainen liikunta on hyväksi ja

rantamiseen tullaan kiinnit-

na ja olen kaikista ylpeä, jot-

merkeissä Vilniemellä touko-

kehittävää.

tämään ensi vuonna erityis-

ka kisoihin yleensä osallistu-

kuun aikana. Kaikki rohkeas-

Toukokuussa toivottavasti

tä huomiota.

vat. Joskus voi mennä vuosia,

ti mukaan, kyseessä ei ole kil-

nähdään isolla joukolla. Hy-

Valmiina yhteislähtöön.

Yhteislähtöjä harjoiteltiin ennen viestikisoja.

Loppukaudesta olosuhteet

kunnes alkaa menestystä tule-

pailu, vaan oman kuntotason

vää kevättä kaikille toivotta-

paranivat luonnonlumen li-

maan, mutta pitää nauttia har-

mittaaminen.

vat J-ryhmän vetäjät: Keijo

säännyttyä huomattavasti. Vii-

joittelusta ja tehdä sitä ahke-

meisessä harjoituksessa mak-

rasti niin hyvä tulee!

Kannustakaa lapsianne pitämään kuntoa yllä kesänkin

Kauppila, Markku Rikkola ja
Jarkko Urpalainen. n
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Hisukuulumiset
ANNIINA HEIKKINEN

oli, tänään ei ole lunta. Hiihtosuunnistuskilpailuja oli kui-

Viime talvi oli erityisen vaih-

tenkin tarjolla. Oma kilpailu-

televa lumien suhteen, kun

vietti veti taas hiihtosuunnis-

mentiin periaatteella eilen

tamaan tai ehkä kuitenkin tyt-

Ida AM-kisojen hisu-uralla.
(Kuva: Roosa Heikkinen)
täreni Idan painostus sai mukaan, kun oli kipinän tähän lajiin saanut jo viime vuonna. Ja
Kisojen väliajalla huilattiin – Tanja ja Henrika Vallema. (Kuva:
Anniina Heikkinen)

kun myös hyvät ystävät Tanja ja Henrika Vallema olivat
mukana kisaamassa.
Hisukausi alkoi jo viime
vuoden puolella Ylläksellä.
Siellä Henrikalla oli elämänsä ensimmäiset hisukisat ja
harmikseen molemmat sukset menivät ekana päivänä
poikki. Joutsenossa Henrika
otti sitten jo kansallisten voitot. AM-kisat käytiin tammi-

Hisutytöt Ida Heikkinen ja Henrika Vallema valmistautumassa kilpailuun. (Kuva: Roosa Heikkinen)

kuun lopulla Taavetissa, missä lunta oli juuri nimeksi, sil-

puluokkaa. Useampaan ker-

SM-sprinttikisoista Kera-

pailussa oli mukavaa, kun tyt-

lä lähtöpaikalle mentiin lähes

taan nappasin sukset kaina-

valla henkilökohtaisella mat-

tärien äidit oli parina ja tyttä-

lumettomissa olosuhteissa,

loon ja tossua toisen perään

kalla Tanja nappasi pronssia

ret Henrika ja Ida olivat parina

mutta ihmeen kaupalla urat

juosten rastille. Yksi rasti oli

D45-sarjassa ja samoin pa-

D17-sarjassa. Nuorissa on sen

oli lumen ja jään peitossa. It-

järvien välissä ja sinne meni

risprinttiviestistäkin D80-sar-

verran kovempi taso, että ty-

seäni pelotti mm. alamäet,

urat järven jäällä. Se olikin ko-

jassa tuli VeVelle pronssimi-

töt evät palkintopallille vielä

kun mustikanvarvut rehotti-

kemuksen arvoinen, kun jään

tali, kun viestiä vein Tanjan

päässeet. Henrika oli kuiten-

Äidit ja tyttäret; Tanja ja Henika Vallema, Ida ja Anniina Heik-

vat uran vieressä ja kun oma

päällä oli vettä yli nilkkojen.

kanssa vuoronperään lyhyil-

kin SM-henkilökohtaisilla mat-

kinen. (Kuva: Kai Vallema)

suksitaiteilu ei nyt ole huip-

Tuli siis koettua vesihiihtokin.

lä osuuksilla. Parisprinttikil-

koilla lähellä plakettisijaa. n

Matalankynnyksen
suunnistuskilpailut
VeVe järjesti matalankynnyk-

Reitti oli viitoitettu ja mat-

sen suunnistuskilpailut lapsil-

kalla oli rasteja, jos osasi ja

le Haminassa urheilukentän

uskalsi sai myös kulkea ras-

maastossa kuntosuunnistus-

tilta rastille.

ten yhteydessä.

Ida Heikkinen. Maaliin saatiin
lapsia hymyssä suin.
Osallistujia oli mukavasti
aurinkoisessa viileässä sääs-

Lasten reitin oli suunnitellut

sä. n

Matalankynnyksen lähtöpaikalla oli sutinaa. Kirsi Forsell opasti
lähdössä lapset suunnistuksen saloihin. (Kuva: Jarno Koivula)

UUNIMUURAUS
E. HIIRONEN

Mesimarjantie 6, 49400 Hamina
esko.hiironen@co1.inet.fi

Esko Hiironen
0400 752 707

•
•
•
•

Tulisijamuuraukset
Muuraukset
Laatoitustyöt
Pesuhuoneremontit
(märkätilasertifikaatti)

www.uunimuuraus.fi

Yksi nuorimmista matalankynnyksen kilpailijoista oli 3 –
Kuntosuunnistusteltalla toimitsijoita. Janne Härkönen käy jäl-

vuotias Erno Koskiaho. (Kuva:

kipuintia ratamestari Juho Pousin kanssa. (Kuva: Jarno Koivula)

Anniina Heikkinen)
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KYMEN KUNTORASTIT 2018
Pvä Pvm Seura Paikka

Opastus

Huom.

ma 23.4. VeVe

Bastioni, Rauhankadun parkki

Haminan keskusta

Sprintti/RR

to

26.4. VeVe

Vehkalinna

MT371, Husula

Kortteli/metsä

su

29.4. KaaRa Tokmannin parkkipaikka

Haminan keskusta

Sprintti

to

3.5.

VeVe

Nopala

VT7, Kattilainen

Kansallisten radat

ma 7.5.

VeVe

Hevossaari

MT170, Neuvoton / Salmi

ma 14.5. KaaRa Summa

vanha Kotkantie, tehtaan th.

to

Ruotsinpyhtään ampumarata

MT170, Ahvenkoski

ma 21.5. MiVi

Miehikkälä

Taaventintien ja Kattialanpohjantien risteys

to

Husula, Suutarlampi pohj.

MT371, Husula

17.5. PyVo
24.5. VeVe

Kuntosuunnistustapahtumasta Haminasta. (Kuva: Jarno Koivula)

ma 28.5. KaaRa Laukkovuori

Hamina, Museotien th.

Kuntosuunnistuksen
uudet tuulet

to

Neuvoton, Mäkelänkangas

MT170, Neuvoton

Turkian lava

VT26, Turkian lava

to

28.6. KaaRa Kirkkojärvi

VT26/Töytäri

sekä tapahtuman maksami-

joten on hienoa, että pääsem-

to

28.6. PyVo

Hirvikosken koulu

MT170, Pyhtää kk

sen palvelun kautta. Tämän

me nyt hyödyntämään tätä

ma 2.7.

VeVe

Myllykylä, Leirikangas

VT26, Myllykylän hautausmaa

Kevään tullessa koittaa aika

kehityksen toivomme tuovan

myös kuntosuunnistustapah-

to

5.7.

PyVo

Munapirtti

MT170, Purolan th

kuntosuunnistuskauden ava-

kuntorasteille uusia kävijöitä,

tumissa.

ma 9.7.

VeVe

Virolahti, Harju

VT7, Hamina itä

ukselle. Pian pääsemme kaik-

sillä kuntosuunnistustapahtu-

Muita uusia palveluita kun-

ki suunnistuksen ystävät naut-

mamme ovat nyt helpommin

tosuunnistuksissa tänä kesä-

ma 16.7. VeVe

Onkamaan urheilukenttä

timaan upeista maastoista ja

kaikkien löydettävissä Rasti-

nä ovat Smartumin sekä Eden-

to

Kannusjärvi, Muurahaisenmäki VT26, Kannusjärvi / Töytäri

liikunnasta luonnon helmas-

lippupalvelusta.

JENNA OJALA

31.5. VeVe

ma 4.6.

VeVe

to

KaaRa Pitkät hiekat

7.6.

Hamina, Vilniemen th.

ma 11.6. VeVe

Kattilainen, Tomppola

VT7, Kattilainen

to

Paijärvi, Rajamäki

VT26, Myllykylän hautausmaan jälkeen

14.6. VeVe

ma 18.6. VeVe

Metsätalonkulma, kaatopaikka MT170, Reitkalli / Summa

ma 25.6. VeVe

Kannusjärvi, Luomakangas

to

12.7. KaaRa Saksankangas
19.7. VeVe

VT26, Kannusjärvi / Töytäri

Pyöräsuunnistus

Museotie Humkerin th
VT26, Onkamaa

redin mobiilimaksupalvelut,

ma 23.7. MiVi

sa. Tällä kaudella helpotam-

Suunnistaminen paikan

joista meidät löytää palve-

to

me kuntosuunnistuksien saa-

päälle kuntosuunistustapah-

luntarjoajana. Työnantajan

ma 30.7. VeVe

Hevossaari

MT170, Neuvoton / Salmi

vutettavuutta, paikanpäälle

tumaan helpottuu Rastilippu-

tarjoamat virike-edut ovat siis

to

Leislahti

VT7, Ruissalo

löytämistä sekä kuntosuunnis-

palvelun kautta, sillä jokainen

helpommin hyödynnettävis-

ma 6.8.

KaaRa Poitsilan koulu

vanha Kotkantie, sataman th.

tuskerran maksamista.

tapahtuma on sijoitettu pal-

sä meidän kuntosuunnistus-

to

VeVe

Metsätalonkulma

MT170, Reitkalli / Summa

Tälle kaudelle on luvas-

velussa kartalle, jossa näkyy

tapahtumissa.

ma 13.8. VeVe

Onkamaa

VT26, Onkamaa

sa uusia tuulia, sillä otamme

niin tapahtumapaikka, parkki-

Toivotan kaikille nautinnol-

to

Miehikkälä

Taaventintien ja Säästöpirtintien risteys

käyttöömme Suunnistusliiton

paikka sekä kohta, josta opas-

lista suunnistuskautta ja intoa

ma 20.8. KaaRa Saksankangas

tarjoaman Rastilippu-nimisen

tus tapahtumapaikalle alkaa.

rastien etsintään. Toivottavas-

to

palvelun. Rastilippupalvelu

Maksaminen palvelun kaut-

ti otatte uudet palvelut käyt-

ma 27.8. VeVe

Bastioni, Rauhankadun parkki

Haminan keskusta

tuo kuntosuunnistuksen tä-

ta on myös suuri edistysaskel,

töönne ja annatte meille pa-

to

Kannusjärvi, Pahalamminsuo

VT26, Kannusjärvi / Töytäri

hän päivään, mahdollistaen

sillä harvalla on nykyään kä-

lautetta, jotta osaamme kehit-

ma 3.9.

VeVe

Nopala

VT7, Kattilainen

sähköisen ilmoittautumisen

teistä aina mukana. Mobiili-

tää myös kuntosuunnistustoi-

to

VeVe

Turkia, soramonttu

VT26, Turkia

kuntosuunnistustapahtumiin

maksaminen on tätä päivää,

mintaa seurassamme. n

ma 10.9. VeVe

Kitulan vanha koulu

VT26, Kannusjärvi / Töytäri

pe

Haminan urheilukenttä

Haminan keskusta

Valojen Yö -sprintti

Myllykylä, Tahtila

VT26, Myllykylä

päivä klo 17 + yö 20

vanha Kotkantie

päivä + yö

Pääsiäinen
Ahvenanmaalla

2.8.
9.8.

VeVe

16.8. MiVi
23.8. PyVo
30.8. VeVe
6.9.

14.9. VeVe

ma 17.9. VeVe
to

Miehikkälä

Taaventintien ja Kattialanpohjantien risteys

26.7. KaaRa Hunkeri

vanha Vaalimaantie, Lelun th.

Museotie Humkerin th

Pyhtää kk, Suur-Ahvenkosken koulu MT 170, Kirkonkylän keskusta

20.9. KaaRa Summa

Sprintti

LÄHTÖ AUKI KLO 17-18.30, YÖ KLO: 20-20.30
MAALI SULKEUTUU: 20.00				
Yhteyshenkilöt:

JENNI OVASKA

VeVe

Jenna Ojala

040 860 4693

MiVi

Kari Suoknuuti

040 506 8087

PyVo

Kimmo Nykänen

050 320 9044

KaaRa

Veijo Riivari

040 082 7340

L eikkaa!
t al t e e n

Pääsiäisleiri vietettiin Ahvenanmaan vähälumisissa avokalliomaastoissa. Leiri koostui
neljästä suunnistusharjoituksesta Ahvenanmaan pohjoisosissa. Tampereen Pyrintö ja
IF Åland järjestivät yhteistyössä kolme suunnistuskilpailua:
ilta-/yöviesti ja 2-päiväiset.
Ahvenanmaalle matkusta-

minen tapahtui Viking Linel-

Majoittuminen tapahtui

lan levyistä. Tyttöjen mökis-

la ja perillä autokunnittain.

4-hengen Eden A-mökeis-

sä ilmalämpöpumppu toimi

Harjoituksiin lähdettiin poru-

sä. Mökit sijaitsivat Sundissa

heikosti, putket jäätyivät eikä

kalla ja lumisessa maastossa

noin 28 km Maarianhaminasta

vettä tullut. Onneksi tytöillä

uria alkoi muodostua helpot-

ja 4 km Kastelholmin linnas-

sujui ruotsin puhuminen ja

tamaan suunnistamista. Aa-

ta. Jokainen mökkikunta val-

isännän vierailusta selvittiin

mupäivällä hanki kantoi, kun

misti ruokansa omatoimises-

ihan kiitettävästi, seuraukse-

taas iltapäivällä se ei antanut

ti. Kun harjoituksista palat-

na uusi lämmin mökki.

yhtään armoa.

tiin takaisin mökeille, kaik-

Leiri oli kaikin puolin on-

Sundin ensimmäisessä har-

ki alkoivat valmistaa ruokaa.

nistunut ja suunnistuskauden

joituksessa teemana oli rasti-

Sulakkeet paloivat ja What-

avaus sujui mallikkaasti. Täs-

notto ja suuntaharjoitus sekä

sApp-viestiryhmä kävi kuu-

tä on hyvä jatkaa kohti kesän

toisessa multitekniikkaharjoi-

mana toisin kuin puolet hel-

koitoksia. n

tus. Solbackan avokalliomäet
tarjosivat hyvää treeniä, joissa teemoina olivat reitinvalinta, rastinotto sekä viuhkatreeni. Illan analyyseissä osattiin
jo nauraa omien sekä toisten
reiteille. Harvinaista herkkua

H

ISA

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

nähtiin liikennemerkeissä, kun
niissä varoitettiin kenguruisJenni Ovaska verryttelemäs-

Kenguruvaroituksia nähtiin Ahvenanmaalla. (Kuva: Anniina

ta. Harmi ettei niitä kuiten-

sä. (Kuva: Janne Ovaska)

Heikkinen)

kaan nähty.

etunimi.sukunimi@isannointihillooy.fi
www.isannointihillooy.fi
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Alusta-Apu
T:mi Jyrki Permanto
0400 840 602

– Auto- ja metallikierrätys
– Rengasmyynti ja asennus

Kaakon
Rakennus Oy
Siltakatu 2 A • Puh. 0400 652 260

www.alustaapu.fi

PIHATYÖT
PIHASUUTARILTA!

RAUTA – MAATALOUS

Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki
Puh. (05) 3454 025 • www.parkonkauppa.fi
Parturi-Kampaaja Minna Kiuru
0400 219 700
Puistokatu 6, 49400 Hamina

Puh. 040 410 8341 | www.pihasuutari.fi

KAUPAN LOGO

Yksittäiset logot JPG- ja PDF-muodoissa saat
lataamalla ZIP-pakatun tiedoston (taiton osat)
Ensisijainen:

Parturi-Kampaamo

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

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

KORPELAN
PUUTARHA
TUOREET
vihannekset
juurekset
hedelmät

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

SUURKEITTIÖÖN

KANUUNA
Versio 2, jos ensisijainen logo ei erotu taustasta

KANUUNA

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

NÄKIN KULJETUS

KOIVISTON AUTOKOULU

Näkintie 362, 49570 Kannusjärvi
Puh. 0400 752 562

Seuraavat kurssit:
21.5.2018 ja 18.6.2018

POUSIN PUUTARHA

Rakennusliike
Ismo Liikkanen Ky

Sibeliuskatu 23, puh. 040 1977 822

säilykkeet ja pakasteet

www.korpelanpuutarha.fi

Rinkimäentie 70, 49400 Hamina
Puh. 040 5033 331
www.pousinpuutarha.fi

Puistokatu 1, 49400 Hamina, Uimahallin 4. krs,
puh. 040 3100 540, info@haminanfysioterapia.net
www.haminanfysioterapia.net

Autamme Sinua olemaan vahvempi,
terveempi ja taitavampi Sinä!
LIIKE on lääkettä, mutta ammattitaitoiseen
fysioterapiaan kannattaa tulla hakemaan liikkeen
”täsmäreseptiä” ja silloin, kun et omin avuin saa
kehon kiputiloja pois. Fysioterapiaan voi tulla
myös ilman lääkärin lähetettä.
Fysioterapeutit:
Minna Setälä, yrittäjä, Sari Johansson, OMT-fysioterapeutti, ammatinharjoittaja
Sanna Hellsten, Marko Asikainen, Jutta Selesvuo

Liikkasentie 38, 49660 Pyhältö
Puh. 0400 358 738

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

KYMEN
SAMMUTINHUOLTO
Teollisuuskatu 40, 49400 Hamina

0400 556 626
(05) 344 6130

Kuljetusliike
Rahti-Pakkanen Oy
Jeltintie 11, 49400 Hamina
Puh. 040 012 1432

Rekisteröity urheiluhieroja/hieroja
hermoratahieroja

JARKKO HEIKKINEN

Ojaniityntie 11, Kurittula, Kotka

puh. 0400 508 663, 261 019
LAHJAKORTIT

Vuorelanraitti 7, 49750 Kalliokoski
Puh. 05 347 8466
toimisto@liikennevuorela.fi
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Nuorten valmennusryhmän talvikuulumiset
SAMU HEISKA

Talvi on vaihtumassa kevääksi ja suunnistusrutiinit saa kaivaa takataskusta lumettomi-

Sprinttivetoja Husulan koululla yhteislähdöllä

en maastojen tarjotessa parasta antiaan. Kevään klassi-

lolan treenipäivällä. Kevääl-

vimme kääntymässä, jossa oli

kot odottavat voittajiaan ja lä-

lä tulemme tekemään saman-

tarjolla hankikantoa, ainakin

hestyypä Kouvolan SM-keski-

tyylisen harjoitusiskun Kouvo-

aamuisin. Kisakausi sai siellä

matkakin kovaa vauhtia. Sup-

lan seudulle ja vaikkapa uu-

starttinsa ja tulipa mukaan

pakuuria taitaa tarvita yksi tai

destaan Hollolaan. Vuoden-

ihan hyvää menestystäkin.

toinenkin.

vaihteen jälkeen oli perintei-

Viikkoharjoitukset pyörivät

Harjoitusten suhteen tal-

nen Vierumäen leiri, joka täl-

hyvin ja toivonkin nyt kelien

vi oli hieman kaksijakoinen,

lä kertaa tarjosi varsin paljon

lämmetessä runsasta osanot-

alkutalvesta pääsi hyvinkin

lunta askelien alle. Tuntuipa

toa harjoituksiin. Mukavahan

suunnistamaan maaston puo-

juoksu ainakin hetken aikaa

se on mitä isommalla ryhmällä

lella, kun taas lumien saapu-

kevyeltä leirin jälkeen. Hie-

pääsee treenaamaan. Ratoja

man vanhemmat valmennus-

löytyy helpoista vaikeisiin, ei

ryhmäläiset kävivät Espanjan

siis suotta kannata aristella!

essa Kymenlaaksoon oli siir-

Vanhempia valmennusryhmäläisiä Latvian suunnistussaloja opettelemassa.

ryttävä enemmän urbaanisen
suunnistamisen pariin. Suosi-

nejä tarvitaan ensi talvena rut-

kapa ei oman kodin ympäris-

neet, mutta onneksi lajinam-

ja Latvian puolellakin leireile-

tuimmaksi harjoitukseksi muo-

kasti enemmän! Korttelisuun-

tössä tykkäisi suunnistaa. Pel-

me on kuitenkin suunnistus.

mässä ja saamassa arvokasta

PS. Ottakaa rohkeasti hihasta

dostui sprinttivedot koulujen

nistus toi hyvää varmuutta rei-

kät fyysiset harjoitukset eivät

Uusi harjoituskausi alkoi

kokemusta uusista maastotyy-

kiinni, jos on jotakin kysyttä-

ympäristöissä. Tällaisia tree-

tinvalintojen tekemiseen ja ku-

suuria osallistujamääriä koon-

Jukolaan valmistavalla Hol-

peistä. Ahvenanmaallakin kä-

vää suunnistukseen liittyen. n

Hippo-suunnistuskoulu
– esittelyssä Minit
SANNA WECKMAN

Varma kevään saapumisen
merkki on taas Hippo-suunnistuskoulun alkaminen. Lasten ja nuorten suunnistusharrastus on ilahduttavan suosittua Haminassa, eikä ihme, on-

Kannarin leirin ryhmäkuva. (Kuva: Jarno Koivula)

han se hirmuisen kiva, opettava ja monipuolinen harrastus luonnossa liikkuen. Viime
vuonna päätimme perustaa
oman ryhmän jo kilpailuissa käyneille innokkaille noin
8-9-vuotiaille suunnistajille,

Hippo-suunnistuskoululaisia kuuntelemassa ohjeita. (Kuva: Jarno Koivula)

Kannarin leirillä isot jälkipuintia tekemässä. (Kuva: Anniina
Heikkinen)

Minit ryhmäkuvassa. (Kuva: Jarno Koivula)

johon itse pääsin ohjaajak-

lisissa kisoissa menestystä tuli

si. Ryhmän nimeksi muotou-

koko Suomen mittapuussa. Ja

tui Minit. Mineissä on tarkoi-

mikä tärkeintä, harjoituksissa

tus jo tavoitteellisemmin ke-

on ollut hauskaa ja kaverisuh-

hittää lapsen suunnistustai-

teista on tullut lapsille tärkei-

toja. Harjoituksien teemoina

tä. Maaliviitoituksella on kan-

ovat esimerkiksi olennaisim-

nustusta riittänyt! Rastikoulun

pien kohteiden oivaltaminen

ohella talvella on jumpalla

kartalta, miten oikaista ras-

leikitty, pelattu ja harjoitel-

tireitillä sujuvasti ja harjoit-

tu suunnistustaitoja. Talvella

telemme kompassin käyttöä.

myös leireiltiin Kannusjärven

Viime kaudella Minit kisai-

koululla ja suurin osa Mineis-

livat aktiivisesti ja innokkaas-

tä osallistui Leimaus-leirille.

ti erittäin hyvällä menestyk-

Tästä on hyvä jatkaa – tulevai-

sellä. Rasticupissa saavutettiin

suus VeVe:n suunnistuksessa

mahtava pistesaalis ja kansal-

näyttää valoisalta! n
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Keppijumppaa ja kehonhallintaa
JOUNI JÄRVINEN

Kun virkatöiden puolesta

listujia on tullut ”höynäytet-

ehdin vain omiin sovittuihin

tyä” tekemään liikkeitä, jotka

Kuntoliikuntajaoston maanan-

miesten jumpan vetovuoroi-

on lainattu Pilateksesta, joo-

taijumpat ovat jatkuneet va-

hin, kirjoittelen vain omia aja-

gasta tai vaikka bodycomba-

kiintuneella, keskimäärin vii-

tuksia miesten jumpasta. Kun

tista.Välillä kuuleekin jumppa

dentoista hengen liikkujajou-

tyypillinen osallistuja on suun-

ukkoja tavatessa, että joku on

kolla kevään aikana. Vetäjinä

nilleen viisikymppisestä ylös-

löytänyt ihan uusia lihaksia

ovat edelleen toimineet Maisa

päin oleva kohtalaisen hyvä-

kropastaan. Onneksi palaute

Föhr, Minna Setälä, Pyry Liik-

kuntoinen kestävyyslajitaus-

on ollut yleisesti positiivista.

kanen ja allekirjoittanut. Li-

tainen veteraaniurheilija, ve-

Vehkalinnan sali ei vali-

säksi joitakin vierailevia ve-

tämissäni ukkojumppatunneis-

tettavasti vedä kovin paljon

täjiä on saatu mukaan vaki-

sa on mietitty, mitä sellaisen

nykyistä suurempia ryhmiä,

vetäjien ollessa estyneitä. Kii-

taustan omaava treenissä kai-

mutta mikäli jollakin nyt he-

tos ”paikkaajille”. Sekä nais-

paa, sekä suoritteita, joita har-

ten, että miesten jumpalla on

va tulee kotioloissa tai itsek-

ilmeisesti tilausta, koska kävi-

seen salilla käydessään teh-

jämäärä on vuosia pysynyt va-

neeksi. Moni jumppaan osal-

kiona ja osallistujat ovat kuulopuheiden mukaan olleet hyvinkin tyytyväisiä.

rää mielenkiinto kehonhalKehonhuoltoa tehdään monipuolisesti.

linta ja core-tyyppiseen harjoitteluun niin saa tulla ky-

lihashuollollista harjoitusta.

Core-harjoituksiin lähinnä ke-

apuvälineenä. Yleisimmin ve-

selemään. Jos ei nyt, niin ke-

listuja on saattanut käydä jo

Jumpassa on keskitytty pal-

honpainoharjoituksina, mutta

detty treeni sisältää harjoit-

sän jälkeen, kun ryhmät taas

päiväsaikaan juoksu- tai hiih-

jon keskivartalon lihasten hal-

keppiä, kuminauhaa tai jopa

teita perinteisistä kuntopiiri-

aloittavat… eikä tarvi olla rei-

tolenkillä ja kaipaa enemmän

lintaan ja kehittämiseen, ns.

tennispalloa on myös käytetty

liikkeistä, mutta usein osal-

lu viiskymppinen. n

Mestaruushiihdot
Ruissalossa
Mäkelänkankaantie 1, 49490 Neuvoton

Veikkojen mestaruushiihdot
Ruissalossa 15.3.2018.
Tulokset: T6 400 m: 1) Nelli Rytkö 3.47, 2) Titi Takanen
8.26, 3) Lyydia Kivelä 8.29, 4)
Amalia Kivelä 13.01.
P6 400 m: 1) Vilho Urpalainen 2.58, 2) Hugo Immonen 3.43.
T8 700 m: 1) Emilia Muukka 3.01, 2) Katariina Tasa 3.07.
P8 700 m: 1) Eeli Kallio 2.58,
2) Niilo Urpalainen 3.22, 3)
Niko Jaakkola 3.30, 4) Miika
Lanki 3.58, 5) Eevert Immonen 4.23, 6) Viktor Kaigorotchev 6.48.
T10 1,7 km: 1) Maria Tasa
6.33, 2) Anni Pärtty 6.35, 3)
Karoliina Vapalahti 7.18, 4)
Senni Teikari 8.02, 5) Tiitu Takanen 8.11
P10 1,7 km: 1) Anton Vainio
5.49, 2) Niklas Hirvilahti 5.50,
3) Viljami Hytönen 7.17, 4) Vilho Immonen 8.48.
T12 2,3 km: 1) Liinu Urpalainen 8.03, 2) Nea Lanki 9.13.

• maanrakennusta
• erikoiskuljetuksia

P12 2,3 km: 1) Lauri Sakki 7.16, 2) Lassi Pärtty 7.19, 3)
Joona Hirvilahti 7.38, 4) Eemeli Hyvönen 8.01, 5) Samu Tilli 8.02, 6) Eetu Takanen 8.58,
7) Rasmus Riivari 8.59, 8) Elias Rytkö 9.14.

Sibeliuskatu 26 A 11
49400 Hamina
www.maanrakennussuortti.fi
Puh. 05-344 7123, 0400 252 263

T14 2,3 km: 1) Titta Paavola 8.22.
P14 2,3 km: 1) Olli Rytkö
8.42, 2) Onni Kivelä 10.30.
T 16 4,6 km: 1) Henriikka
Vallema 14.45.
P16 4,6 km: 1) Eero Rantala 12.18.
N18 4,6 km: 1) Venla Rantala 13.35, 2) Siiri Sipari 14.37. n
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Kisatunnelmia Ankkurirasteilta ja
FinnSpring-kilpailuista Espoosta

FinnSpringviestin nuorten joukkueet Ylärivi: Väinö Jokela, Sofia Laitinen ja Selma Weckman. Alarivi: Joona Hirvilahti Venla

Roosa Heikkinen otti voiton Ankkurirasteilla D13-sarjassa.

Weckman ja Niklas Hirvilahti. (Kuva: Anniina Heikkinen)

(Kuva: Anniina Heikkinen)

Ankkurirasteilla Teuvo Töyrylä osallistui kuntosuunnistukFinnSpring-kilpailuissa tytöt Sofia Laitinen, Selma ja Venla

siin, harjoittelukausi on pääl-

FinnSpring-viestin tyttöjen joukkueet: Ylärivi Raita Pakkanen, Ida Heikkinen ja Henrika Valle-

Weckman Hirven kainalossa. (Kuv:a Marjut Laitinen)

lä. (Kuva: Anniina Heikkinen)

ma. Alarivi: Julia Laitinen, Roosa Heikkinen ja Kiia Jokela. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Voittajajoukkue palkintopallilla, Joona ja Niklas Hirvilahti sekä
Venla Weckman. Voitto tuli 2 s erolla. (Kuva: Sanna Weckman)

Kisatunnelmia FinnSpring-kilpailuista. Etualalla VeVen leiriä. (Kuva: Anniina Heikkinen)
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Tili Talsi on nyt
Rantalainen
Hamina
Isoympyräkatu 32, 49400 Hamina
info.hamina@rantalainen.fi
044 788 1800

WWW.RANTALAINEN.FI

Puhdistuspalvelua
yli 30 vuoden kokemuksella.

Viemärien aukaisut
Putkistojen kuvaus- ja
savutustyöt
Vesikaivojen puhdistus

0400 551 333

Säiliö- ja puhdistusautopalvelut
Vaihtolavatyöt
Pienimuotoiset
putkistoremontit

JUHLATARJOILUT
MIRJA KOIVU
p. 0400 258 657
juhlatarjoilut.mk@gmail.com

asiakaspalvelu@vuorinenoy.ﬁ
www.vuorinenoy.ﬁ

Turvalliset
KESÄRENKAAT
Sinulle sopivaan hintaan!
– laaturengas Koreasta

– TM-testivoittaja
– uskomaton hinta/laatusuhde
– 140 eri kokoa suoraan
varastosta

M
M YY ME
YÖ N ILL
S K NIS Ä
ES SÄ
TO NY
PU T
UT
!

Kaivojen tyhjennykset

Palveluksessanne

CR-UUSIORENKAAT
– E-hyväksytty ja -testattu
– edullisin vaihtoehto

Ammattitaidolla
rengasasiasi hoitaa
Teollisuuskatu 4, Hamina
puh. 05-344 8700, myynti@cr-renkaat.fi

RENGASTYÖT – RENGASHOTELLI – ALUVANTEET – KESTOPUUT
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Yleisurheilun riemua Vierumäellä
HEIDI PAKKANEN

Perinteinen yleisurheilun leiripäivä järjestettiin lauantaina 24.3. Vierumäellä. Matkaan
lähdettiin aamuvarhaisella
noin 50 veikkolaisen voimin.
Mukana olleet leiriläiset olivat
noin 7–15-vuotiaita. Urheilijoiden lisäksi matkassa oli mukana urheilijoiden huoltajia
sekä Veikkojen ohjaajia. Vierumäelle saapumisen jälkeen
oli vuorossa ohjattua yleisurheiluharjoittelua Vierumäen
urheiluhallissa. Ohjaajat jakoivat urheilijat pienempiin
ryhmiin, ja jokainen ryhmä
pääsi harjoittelemaan eri lajeja monipuolisesti. Ulkona oli
vielä hienot hiihtokelit, mut-

Leiripäivän osallistujat ja ohjaajat yhteiskuvassa Vierumäen urheiluhallissa.
ta hallissa päästiin ottamaan
tuntumaa kesän lajeihin, esimerkiksi pituuteen, juoksuun
ja korkeuteen. Näiden lisäksi
tehtiin monipuolisia lihaskuntoharjoituksia. Pienimmät leiriläiset leikkivät myös yhdessä erilaisia liikunnallisia leikkejä. Reippaat urheilijat jaksoivat hienosti harjoitella loppuun saakka. Harjoittelun jälkeen herkuteltiin maittavalla
lounaalla Wanhan Salin ravintolassa, jonka jälkeen mentiin
perinteen mukaan Vierumäen
uimahalliin polskimaan ja ren-

Vuoron odottelua pituushyppypaikalla.

toutumaan.
taa, Aapeli pohtii kotiin läh-

lut aiemmin mukana. Parasta

täynnä väsyneitä, mutta hy-

dön kynnyksellä.

täällä on kaikki ja kivointa se,

myileviä urheilijoita. Kiitos

Konkareista mukana oli

että saa olla kavereiden kans-

vielä kaikille mukana olleille

– Parasta on ollut kaikki ja

15-vuotias Milla Kokkonen.

sa, Milla kertoo. Myös hän läh-

reippaille urheilijoille ja hei-

Kaverukset Rasmus Kaitainen (vas.), Vili Kouki ja Aapeli Kois-

ehkä uiminen. Ja se, kun men-

Hän oli lähtenyt matkaan äi-

tisi ehdottomasti mukaan uu-

dän huoltajilleen. Leiripäivä

tinen olivat sitä mieltä, että treenaaminen ei ole yhtään rank-

tiin urheilemaan. Lähtisin mu-

tinsä ja pikkusiskonsa kanssa.

destaan.

oli jälleen kerran erinomai-

kaa puuhaa.

kaan uudestaankin monta ker-

– Ainakin 3 kertaa olen ol-

Ensimmäistä kertaa matkalla oli mukana 8-vuotias Aapeli Koistinen.

Paluumatkalla bussi oli

HU LET ON

OFF

Siirrä rengashuolet Kantolaan. Vältyt yllätyksiltä ja voit olla turvallisin mielin autosi renkaanvaihdoista,
renkaiden kunnosta ja säilytyksestä sekä aurauskulmien oikeellisuudesta. Teko on myös sijoitus perheesi
ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuteen. Soita 05 344 8103 ja varaa aika elämäsi helpoimpaan
renkaanvaihtoon.
KANTOLAN RENGAS OY
Teollisuuskatu 12, Hamina
Puhelin 05 344 8103
Avoinna arkisin klo 7.30–16.30
Nyt myös lauantaisin 9–13

Minkä lupaamme.
Sen pidämme.
MIKKELI

I

KOUVOLA

I

VOIKKAA

sen onnistunut! n

I

HAMINA
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RESPO-PERÄKÄRRYT

AUTOTRAILERIT

VENETRAILERIT

KYLPYTYNNYRIVUOKRAUS
Esim. u pikkujoulut u synttärit u polttarit u saunaillat
u yllätys perheelle u mökille mukaan u tai muuten vaan
Vuokraamme kahta laadukasta, peräkärryn
päälle asennettua kylpypaljua: puilla lämmitettävä,
alumiininen sisäpinta = hygieeninen
Lisätietoa:

www.transcaravan.com

Laivasillankatu, Hamina

Olemme avoinna sopimuksen mukaan, joten soita ja sovi näyttö
0400 958 840 / Toni

Kalliomurskeet
pihalle ja
omakotitalon pohjalle!

Pyydä mursketarjous: puh. (05) 2259 100 tai
toimisto@veljeksetturpeinen.fi

Salmintie 153, 49490 Neuvoton
Puh. (05) 3450 966
maanrakennus.weckman@weckman.fi
www.weckman.fi

... ja joka hetki on juhlahetki...
... hyvässä konditoriassa...
Kesäpäivän helliin hetkiin
herkutellen Huovilassa,
ihanien herkkujen ja leivosten parissa.

www.konditoriahuovila.com

Av. ma-pe 8–17, la 8.30–13
(kahvila klo 14)
Fredrikinkatu 1 Hamina
Puh. (05) 3440 930

TURKIAN LAVA
2018
www.tanssi.net/Turkian lava

Esiintyjät

La 23.6. Marko Maunuksela
& Jukka Hallikainen
& Jackpot-orkesteri
La 21.7. Flangers
Yölintu
La 25.8. Sonja Tammi & Secrets
Jorma Kääriäinen

KOULUTAMME LISÄÄ
SANKAREITA SUOMEEN.
Mitä enemmän joukossamme on sankareita,
sitä pienemmillä vahingoilla selviämme.
Tänä vuonna LähiTapiola tarjoaa ensiapu taitoja
30 000 koululaiselle ja 15 000 asiakkaallemme.
sankarikoulu tus.ﬁ

KEVÄTVEIKKONEN 2018

15

Haminan Veden Maastojuoksucup
alkoi Husulan osakilpailulla
SATU LANKI

Yleisurheilujaoston ja kyläosastojen keväinen yhteinen
ponnistus Haminan Veden
maastojuoksucup alkoi Husulan urheilukentän maastossa Husulan kunnon järjestämänä 19.4.
Paikalla oli runsaasti väkeä
ja maaliin saatiin niinkin huikea määrä kuin 121 kilpaili-

Nuoria oli kisaamassa lähes kaikissa sarjoissa ilahduttava

jaa! Sää oli mitä mainioin,

määrä.

lämmin ja aurinkoinen. Kevät
ei ollut vielä ehtinyt aivan kuivattaa kaikkia maaston kohtia ja liukkaat kohdat tuottivat haasteita joillekin nuorim-

Nuorten lähtökiihdytyksessä on säpinää. (Kuvat: Janne Lanki)

mille kisailijoille, mutta maaliin päästiin.

tarvittiin!

tiin kisat sujuvasti aloitettua

jaetaan Kunniakierrostapah-

ajallaan eikä ilta venynyt tar-

tuman yhteydessä Haminan

peettoman pitkäksi.

urheilukentällä sunnuntaina

Mahdollinen harmitus suli

Husulan Kunto suoriutui jär-

varmasti, kun sai suun make-

jestelyistä jälleen mallikkaas-

aksi osallistumispalkinnon

ti. Ennakkoilmoittautuminen

Cupissa juostaan kaikki-

10.6. ja kaikki vähintään kol-

muodossa. Tiukkoja kirikamp-

on osoittautunut erittäin toi-

aan neljä osakilpailua, joista

meen osakilpailuun osallis-

pailuja nähtiin niin pienten

mivaksi ensimmäisessä osa-

kolmen parhaan osakilpai-

tuneet palkitaan. Tulokset ja

kuin vähän isompienkin sar-

kilpailussa ja sitä olikin osat-

lun sijoituspisteet lasketaan.

palkittavat julkaistaan VeVen

joissa. Maalikameraakin taas

tu hyvin hyödyntää. Näin saa-

Kokonaiskilpailun palkinnot

nettisivuilla. n

Hetki ennen starttia.

Yleisurheilun Valmennusryhmä esittelyssä
den ilman pidempiä taukoja.

väästä tehtiin harjoitteet si-

saan, mukana on myös aimo

via että rentoja ja se luo ryh-

Kirjoittaja on

Valmennusryhmä aloitti

sätiloissa, mutta ulos siirryt-

annos urheilemisen iloa ja rie-

mään ainutlaatuisen hengen.

yleisurheilujaoston

VeVen yleisurheilussa on nou-

26.3. ja siihen ilmoittautui 16

tiin heti, kun lumi suli riittä-

mua. Ohjaajat osaavat olla

Kesän kisoja ja uusia ennätyk-

nuorisotoimikunnan pj.

sujohteinen vaihe meneillään,

urheilijaa. Ikäjakauma poru-

västi. Keväällä juostaan pal-

samalla kertaa sekä vaati-

siä odotellen, n

sillä toiminnassa on ollut mu-

kassa on 11-15 ja kaikille py-

jon, se luo hyvän pohjan tule-

kana paljon innostuneita ja

ritään mahdollistamaan oman

vaa kesää ajatellen. Kesällä

motivoituneita nuoria urhei-

ikätason mukainen harjoitte-

ryhmän treenit ovat Rauhan-

lijoita. Osa on jo sen ikäisiä,

lu. Erika Vuorinen, Ismo Haik-

kadun kentällä, missä pääs-

että he tarvitsevat ympärivuo-

ka ja Antti Vuolle vetävät ryh-

tään enemmän kiinni lajin-

tista harjoittelua menestyäk-

män harjoituksia vaihteleval-

omaiseen tekemiseen. Monel-

seen ja kehittyäkseen. Koska

la kokoonpanolla. Valmennus-

la ryhmäläisellä saattaa olla

yleisurheilukouluja on pidet-

ryhmä kokoontuu pääsään-

mielilajit valittuna ja ehkä jo

ty muutaman kuukauden syk-

töisesti kaksi kertaa viikos-

menestystäkin niissä saavu-

leissä välillä tauottaen, yleis-

sa, muu harjoittelu on oma-

tettu, mutta eri lajeja tullaan

urheilujaoston nuorisotoimi-

toimista. Tämä mahdollistaa

silti käymään läpi.

kunnassa päätettiin perus-

myös muiden lajien harrasta-

Koossa on aivan mahtava

taa Valmennusryhmä, jonka

misen yleisurheilun rinnalla.

porukka ja vaikka harjoituk-

toiminta jatkuu ympäri vuo-

Lopputalvesta ja alkuke-

set tehdään täysillä ja tosis-

SATU LANKI

Yläkoululeirityksestä
eväitä yleisurheiluun
JOHANNES KIRI

jiharjoittelun ohella ominai-

saasti takanaan.

PESISTÄ KOKO PERHEELLE
Poitsilan kentällä
RASTIPOLKU 7, 49460 HAMINA

klo 16–19

Harrastepesiskauden avaus

– aikuisille omat pelit hiekkakentällä
ja lapsille omat pelit koulun pihan areenalla
– rastipisteitä

suusharjoitteluista mm. voi-

Leirille voi hakea myös 8. ja

Osallistuminen Pajulahdessa

ma, taidot, kestävyys ja nope-

9. luokkalaiset, muut lajivaih-

järjestettävään yläkoululeiri-

us. Leirityksessä yhtenä aihee-

toehdot ovat judo, karate, ten-

– aikuisilla mahdollisuus InBody-mittauksiin klo 17–19,
kunhan käyt keräämässä ensin rasteilta pisteitä!

tykseen on ollut kiva ja hyö-

na olivat elämäntaidot, jotka

nis ja pesäpallo. Muutamia ha-

dyllinen kokemus. Yläkoulu-

sisälsivät tietoa levon, ruoka-

minalaisia osallistui myös ylä-

– kioski palvelee tapahtuman ajan

leiritys tarkoittaa treeniä ja

valion, palautumisen ja tree-

koululeiritykseen lajinaan pe-

opiskelua neljän päivän ajan

nimäärän oikeasta suhteesta.

säpallo. Siten pystyimme hyö-

noin viisi kertaa lukuvuoden

Mikä leirityksessä oli parasta?

dyntämään yhteiskuljetuksia.

aikana. Osaavat valmentajat

Mielestäni monipuoliset tree-

Lukuvuoden viimeinen leiritys

ja lajiharjoitteet ovat tuke-

nit, runsas ohjelma ja Pajulah-

on 22.-25.4.2018. Toivottavas-

neet pikajuoksua ja pituus-

den hyvä ja monipuolinen ruo-

ti jatkoa olisi luvassa jo syk-

hyppyä. Sain varmuutta te-

ka. Lisäksi lajivalmentajat/oh-

syllä. Kiitokset Vehkalahden

lineistä lähtemiseen moni-

jaajat olivat hyvin ammattitai-

Veikoille tuestanne ja ”kou-

en toistojen ja vinkkien myö-

toisia, joilla oli itsellään kisa-

luvapaasta” Virolahden ylä-

tä. Leiripäivät koostuivat la-

menestystä ja kokemusta run-

koulun opettajille! n

Aikuisten harrastepesis jatkuu tiistaisin ja sunnuntaisin
klo 18.30 läpi kesän Poitsilan kentällä
Järjestelyissä mukana Pyry-Pesis, Etelä-Poitsilan asukasyhdistys
sekä kaupungin liikuntapalvelut ja terveyskioski.

www.unelmienliikuntapäivä.fi
#unelmienliikuntapäivä
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Kiitos
kuluneesta
kaudesta!

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

Merikarttasarja A
Viipuri –Helsinki 2016
Hinta

44,95

HAMINA Puistokatu 8
010 405 5410

Sinun ei tarvitse olla
energia-alan asiantuntija.
Riittää, että sähköyhtiö on.

Energialla on juuret.

ksoy.fi

