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Yleisurheilua voi harrastaa
ympäri vuoden
SATU LANKI

Moni saattaa ajatella, että
yleisurheilua harrastetaan vain
kesällä. Tämä ei kuitenkaan
pidä paikkaansa, vaan yleisurheilutoiminta on ympärivuotista. Vehkalahden Veikkojen
yleisurheilujaosto järjesti kesällä yleisurheilukoulua Rauhankadun kentällä ja syksyllä olemme jatkaneet toimintaa Ruissalon liikuntahallissa ja lähimaastoissa. Toki talvella ja kesällä painopiste on
hieman eri asioissa. Talvikaudella paneudumme enemmän
peruskunnon kohottamiseen,
juoksutekniikkaan ja lihaskuntoharjoitteluun. Kesällä taas
pääsemme paremmin pureutumaan kenttälajien tekniikoihin oikeilla suorituspaikoilla.
Toukokuun loppupuolella
aloitimme kesän yleisurheilukoulut pienin muutoksin edelliseen kauteen. Uutena aloitti Harrasteryhmä, johon saimmekin oikein mukavasti osallistujia mukaan. Harrasteryh-

Sade ei liikkumista haittaa! (Kuvat: Satu Lanki)

män ideana on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus

kohti Valmennusryhmää. Val-

yleisurheilutoiminta aloitet-

tutustua yleisurheilun eri la-

mennusryhmä oli jatkanut har-

tiin 24.9. lähes samalla kon-

jeihin. Aiempaa harrastus-

joituksia koko kevään ja kesäk-

septilla kuin kesällä. Yhden

pohjaa ei tarvitse olla. Se so-

si saimme muutaman urheili-

muutoksen teimme ryhmiin,

pii myös hyvin päälajinaan jo-

jan ryhmään lisää. Näiden li-

sillä jaoimme 2009-2010 -syn-

tain muuta urheilulajia harras-

säksi meillä oli kaksi ryhmää

tyneet kahteen eli aloitteli-

taville tukemaan harjoittelua

nuoremmille lapsille 6-vuoti-

joihin ja jatkoryhmään. Tällä

ja tuomaan vaihtelua omaan

aista alkaen. Kaikissa ryhmis-

pyrimme helpottamaan yleis-

treeniin. Lisäksi lanseerasim-

sä oli todella hyvin osallistu-

urheiluharrastuksen aloitta-

me Junnuvalmennusryhmän,

jia, jopa jonoksi asti!

mista vähän ”myöhemmällä-

joka toimii ”kasvatusalustana”

Salissa Ruissalossa.

Syksyn ja tulevan talven

kin iällä”. Myös ohjaajien työ-

Syksyllä Ruissalossa.
tä tuo jako toivottavasti hel-

osa syksyn harjoituksista tul-

portaat ovat tulleet tutuiksi

potti. Jatkoryhmä täyttyi pi-

laan pitämään ulkona sään

rapputreenin muodossa. Val-

kavauhtia, mistä voimme hel-

mukaan. Näin saisimme lap-

mennusryhmän Kajasuon har-

posti päätellä, että tuossa ikä-

set ja nuoret liikkumaan te-

joitus jäi varmasti myös kiva-

ryhmässä yleisurheilu on pop!

hokkaammin kuin salissa ja

na vaihteluna mieleen! Siellä

Aloittelijoiden ryhmässä on

kaupan päälle raitista ilmaa.

taidettiin kaatua mätkähtää

tilaa ja mukaan ehtii vielä oi-

Tämä onkin toteutunut oi-

välillä ihan tarkoituksella...

kein mainiosti. Siinä ryhmäs-

kein hyvin ja tätä kirjoitetta-

Kesällä ryhmät olivat täyn-

sä liikutaan yhtä tehokkaas-

essa (marraskuun loppupuo-

nä, mutta nyt syys-talvikaudel-

ti kuin jatkoryhmässä, mutta

lella) moni ryhmä on pitänyt

la melkein kaikissa ryhmissä

aikaa voidaan käyttää tarvit-

ison osan harjoituksista ulko-

on tilaa. Jos yleisurheiluhar-

taessa enemmän perusasioi-

na. Sää pysytteli alkusyksystä

rastus kiinnostaa, niin ryhmiin

den opetteluun.

poikkeuksellisen lämpimänä

pääsee mukaan tammikuussa-

Päätimme yleisurheilujaos-

eikä pieni tihkusadekaan ole

kin, kun aloitamme joulutau-

ton nuorisotoimikunnassa yh-

estänyt ulkona liikkumista.

on jälkeen. Tiedustelut: satu.

dessä ohjaajien kanssa, että

Ruissalon hiihtomaan uudet

lanki@gmail.com 
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Puheenjohtajalta

Jouluinen Tervehdys Veikkolaisille!
Vuosi vetelee viimeisiään ja on taas Jouluveikkosen aika.

lanteen tasalla ja pitänyt seuran kurssissaan. Olen päässyt

tapahtumia. Tarjoamme jäsenillemme harrastuspaikkoja

Kevyttä pakkaslunta satelee hiljalleen taivaalta, mutta ei

vuoden aikana seuraamaan Veikkojen toimintaa aitiopaikal-

ja -tapahtumia. Pyrimme takamaan urheilijoillemme mah-

sitä paljon maahan kerry, vaikka miten toivoisi. Onneksi on

ta ja ollut mukana monessa mukavassa retkessä ja hetkes-

dollisimman hyvät harjoitus- ja kilpailumahdollisuudet. Tä-

tykkilumi keksitty ja hiihdon harrastajat pääsevät sivakoi-

sä. Alkuvuodesta seurasin hiihtokilpailuja kotimaisemista

män kaiken pystymme tekemään koko seuran yhteistyöllä

maan, ainakin jossain. Tänään on aloitettu säilölumen levi-

aina Iisalmeen asti. Keväällä suunnistusta, omista kansalli-

ja talkoovoimalla.

tys Ruissaloon ja kohta pääsee sinne hiihtämään, eikä tarvit-

sista kisoista hienoon Jukolan yöhön. Kesällä yleisurheilua

se enää ajella matkojen päähän päästäkseen ladulle. ”Tal-

Haminan kentällä ja pesäpalloa Pyhällössä. Syksyllä tuli

ven” ensimmäiset hiihtokilpailut on jo kilpailtu ja oli hienoa

vastaan uusia lajeja, extremerun ja frisbeegolf. On hienoa

nähdä Veikkojen värit suomen-cupissa ja ympäri maata mis-

seurata miten harrastusmahdollisuudet kehittyvät. Tieten-

sä vaan on lunta ollut. Toivottavasti saamme pikapuolin oi-

kin kävimme myös vaelluksilla ja kaikessa muussa muka-

kean talven, ladut, laskettelu- ja pulkkamäet ja luistelura-

vassa. Vuosi päättyy taas hiihdon ja ampumahiihdon seu-

dat …. Toivottavasti.

raamiseen, jos ei muuten niin televisiosta.

Ensimmäinen vuosi Veikkojen peräsimessä on mennyt

Ensi vuonna Veikkojen tavoitteena on jatkaa toimintaa

vähän tuuliajolla, mutta onnekseni johtokunta on ollut ti-

samoissa merkeissä. Järjestämme laadukkaita kilpailuja ja

Kiitos kaikille, jotka ovat auttaneet, jaksaneet touhuta
ja tukeneet Veikkoja.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Juha Harju
puheenjohtaja
Vehkalahden Veikot ry

Yleisurheilukauden päätöstilaisuus
Vimpasaaressa
Perinteistä yleisurheilukau-

la, jossa Ari Pietarinen Kymen-

dessa palkittiin seuraennätyk-

den päätöstilaisuutta vietet-

laakson Liikunta ry:stä kertoi

sen tehneitä, SM-kisoissa kym-

tiin Vimpasaaren Lepolassa

alueen yleisurheilun kuulu-

menen joukossa olleita sekä

6.10.2018. Sää suosi jälleen

misia. Lisäksi esiteltiin yleis-

Tilastopajan kymmenen jou-

kerran urheilijoita sekä heidän

urheilujaoston tehtäviä sekä

kossa olleita urheilijoita. Par-

tukijoukkojaan, ja päivää saa-

tulevan talvikauden toimin-

haana nuorena yleisurheilija-

tiin viettää kauniissa syyssääs-

taa. Nuoret urheilijat saivat

na palkittiin Pauliina Puhak-

sä. Päätöstilaisuus alkoi urhei-

tällä aikaa nauttia ulkoilmas-

ka. Hän sijoittui myös tuloksil-

lijoiden huoltajille ja tukijou-

ta erilaisten ohjattujen pelien

laan tilastopajan kymmenen

koille järjestetyllä tilaisuudel-

ja leikkien muodossa. Tilaisuu-

joukkoon sekä oli keihäässä 7.

Tilaisuuden osanottajia oli mukavassa syyssäässä runsaasti.

Lepola tarjosi erinomaiset puitteet päätöstilaisuudelle.

Saarijärvellä 10.8. järjestetyis-

li Kokkonen. Samassa lajissa

ti, Annika Haikka, Johannes

sä SM-kilpailuissa. Tilastopa-

syntyi vielä 21.8. Haminassa

Kauppinen, Johannes Kiri ja

jan 10 joukkoon sijoittuivat li-

uusi seuraennätys, jonka juok-

Elmeri Klemola. Tämän lisäk-

säksi Anni Pärtty, Maria Tasa

sivat Anni Pärtty, Maria Tasa,

si palkittiin 15-vuotiaiden tyt-

ja Benjamin Tasa. Seuraen-

Satu Kuokka ja Pinja Pasi. Li-

töjen 4x100 m viestijoukkue,

nätyksen tehneistä palkittiin

säksi jaettiin kannustuspal-

jossa olivat mukana Venla Roi-

Mia Kaaro kiekon tuloksella

kintoja erityistä urheilumieltä

mola, Sini Kuokka, Nea Naka-

32,34. Seuraennätyksen te-

osoittaneille nuorille urheili-

ri ja Milla Kokkonen. Kiitos ku-

kivät myös 11-vuotiaat tytöt

joille. Kannustuspalkinnon sai-

luneesta kaudesta kaikille ur-

4x50m matkalla Valkealassa

vat tänä vuonna Tii Huttunen,

heilijoille sekä heidän tausta-

7.8. Viestijoukkueessa juoksi-

Rasmus Kaitainen, Pinja Pasi,

joukoilleen! 

vat -RVHúLQD9DSDODKWL, Neea

Niklas Hirvilahti, Neea Lanki,

Lanki, Emmi Oleander ja Nel-

Pihla Kriktilä, Joona Hirvilah-

Vehkalinna
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jannut eri-ikäisten liikunta-

me, Vehkalinna, tarjoaa lukui-

savat pitää tärkeänä kaikkea

taa tilaa uusille ihmisille ja sy-

ryhmiä. Ennen ja jälkeen ur-

sia mahdollisuuksia toimia ja

sitä työtä, jota Vehkalahden

dämestäni toivon, että kunto-

Husulassa, korkealla mäellä

heilukisojen on monenlaisia

järjestää toimintaa. Vanha, ar-

Veikkojen laaja toiminta vaatii,

liikuntaankin löytyy innokkai-

seisoo komea, keltainen, hirsi-

tehtäviä, joihin apuni on kel-

vokas talo vaatii myös huolen-

niin kentillä, metsissä, laduil-

ta vastuunkantajia toimintaa

rakenteinen talo, Vehkalinna.

vannut. Kursseilta olen oppi-

pitoa ja kunnostusta. Onnek-

la, eri kyläosastoissa, kuin ar-

jatkamaan ja kehittämään .

MAISA FÖHR

Se on tullut minulle varsin

nut monenlaisia asioita. Aika

si seurastamme on aina löy-

vokkaassa Vehkalinnassakin.

Vaikka vähennän kokouksia

tutuksi vuosien varrella. Olen

monessa kokouksessa ja pa-

tynyt siihen henkilöitä, joil-

Urheiluseuratoiminta on

ja palavereja, niin onhan vie-

ollut siellä talkoilemassa, sii-

laverissakin olen ehtinyt ole-

la on taitoja ja tarmoa mitä

mielekästä ja antoisaa. Toi-

lä noita muita osallistumis-

voamassa, pesemässä ikku-

maan mukana. Enkä koskaan

monipuolisempiin huoltotoi-

minta ”Veikoissa” on jatku-

mahdollisuuksia, joihin pää-

noita. Olen surrut hautajaisis-

ole ollut yksin!

miin. Myös talossa asuvat ”ta-

nut jo yli 100 vuotta ja jatkuu

sen mukaan; jumpat, vaelluk-

lonmiehet” ovat tärkeitä Veh-

yhä. Koko ajan toimintaa ke-

set, pyöräilyt, yhteiset hiihto-

kalinnan hoitajia.

hitetään ja siihen tarvitaan

retket, talkoot… 

sa, iloinnut häissä ja ystävien

Seuratyö on monipuolista

syntymäpäivillä. Välillä olen

ja antoisaa. Yhtään vähäpä-

touhunnut keittiössä ja välil-

töistä tehtävää siellä ei ole!

Vehkalinna on minulle tär-

paljon ihmisiä, jotka arvos-

lä istunut juhlaväen joukos-

Urheiluseuratoiminta on siis

keä paikka. Siellä touhutessa-

tavat yhdessä tekemistä, ur-

sa. Olen tanssinut, pelannut

paljon muutakin kuin urhei-

ni olen ystävien kanssa. Annan

heilua ja liikkumista.

sulkapalloa, jumpannut, oh-

lua ja urheilijoita. Seuratalom-

arvostusta kaikille, jotka jak-

Minun vuoroni on tullut an-

www.vehka
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Husulan Kunnon ohjatut
polkujuoksulenkit Vehkalinnasta
ARI RONKAINEN, SARI MUURMAN,

tarjota mahdollisuus matalal-

JAANA KIVEKÄS JA OUTI SALOJÄRVI

la kynnyksellä lähteä tutustumaan luonnossa liikkumiseen

Keväällä syntyi ajatus ohjattu-

ja poluilla juoksemiseen oh-

jen polkujuoksulenkkien jär-

jatuilla lenkeillä.

jestämisestä Ari Ronkaisen

L enkkejä järje s tet tiin

suoritettua huhtikuussa Suo-

7.5.2018 lähtien peräkkäisi-

men Ladun polkujuoksuoh-

nä maanantai-iltoina yhteen-

jaajan koulutuksen. Vetäjik-

sä 7 kertaa. Ensimmäisellä

si lenkeille lupautuivat lisäk-

kerralla aloitettiin Vehkalin-

si Sari Muurman, Jaana Kive-

nassa alkuinfolla, missä käy-

käs ja Outi Salojärvi, kaikki jo

tiin läpi polkujuoksun teoriaa,

kokeneita polkujuoksuharras-

lenkkien turvallisuuteen liit-

tajia. Kaikilla vetäjillä on myös

tyviä asioita, polkujuoksuva-

kokemusta eri mittaisista pol-

rusteita ja käytännön asioita

kujuoksukilpailuista.

lenkkeihin liittyen. Miltei kai-

Olimme jo vuosia lenkkeil-

killa kerroilla jakauduimme

leet Portimon poluilla Veh-

kahteen vauhtiryhmään, tuol-

kalinnasta käsin, joten Husu-

la pyrittiin takaamaan erilai-

lan Kunto oli itsestään selvä

sen juoksutaustan omaaville

yhteistyötaho, jota ideamme

mahdollisimman hyvä ja mie-

kanssa lähestyimme ja so-

lekäs kokemus. Nopeammal-

vimme ohjattujen polkujuok-

lakin ryhmällä vauhti pyrittiin

vaan lähinnä kestävyyskun-

ralla siihen, että molemmis-

säksi yhteensä 20 juoksijaa,

tunnelma lenkeillä oli hyvä.

sulenkkien vetämisestä alku-

pitämään maltillisena, kysees-

non kohottamiseen pyrkivä

sa ryhmissä oli vetäjä sekä

kaikki eivät päässet aina mu-

Lenkeillä oli aina mukana

kesästä 2018. Tavoitteena oli

sä ei ollut kilpailuharjoittelu

lenkkeily. Pyrimme joka ker-

ryhmän kärjessä että peräs-

kaan, mutta osanotto oli kui-

myös ensiapuvarusteet, mut-

sä. Lenkkien pituus oli yleen-

tenkin joka kerralla mukavan

ta onneksi ainakin isommil-

sä 10 km, ja lähtö ja lopetus

runsasta.

ta vahingoilta vältyttiin. Ke-

Luonnossa kulkevat polut ovat monille asfaltoituja teitä mielekkäämpi ympäristö lenkkeilyyn.

Energiaa luonnosta voi saada monella tavalla.

tapahtuivat Vehkalinnassa.

Lenkkejä aloitettaessa po-

lit suosivat, jopa siinä määrin,

Vaihtelua lenkkeihin pyrit-

lut olivat kosteita, mutta läm-

että välillä oli tarpeen järjes-

tiin saamaan vaihtelemalla

pimän ja kuivan kesän edetes-

tää lenkin varteen myös juo-

kiertosuuntaa ja hiukan reit-

sä ne kuivuivat nopeasti. Len-

mapiste kuuman kelin vuoksi.

tiä muutellen. Viimeisellä ker-

keillä pääsimmekin seuraa-

Ainakin osalle osallistujista

ralla kiersimme 15 km mittai-

maan kevään ja kesän etene-

innostus poluilla lenkkeilyyn

sen lenkin.

mistä luonnossa, lehtien puh-

selkeästi syttyi ja ohjattujen

Vehkalahden Veikkojen jä-

keamista puihin ja vuokkojen

lenkkien loputtua osa osal-

senille osallistuminen ohja-

ja kielojen kukintaa Portimon

listujista onkin jatkanut yh-

tuille polkujuoksulenkeille oli

polkujen varrella. Niin kiire

dessä lenkkeilyä hiukan epä-

maksutonta, muille maksu oli

ei lenkeillä ollut, etteikö ai-

säännöllisemmin.

10€/kausi, ensimmäinen ker-

kaa olisi ollut myös luonnos-

Kiitokset kaikille osallistu-

ta oli maksuton. Eri osallistu-

ta nauttimiseen. Osallistujat

jille lenkkiseurasta, tavataan

jia lenkeillä kävi vetäjien li-

olivat mukana innokkaasti ja

poluilla! 

Viimeinen syysvaellus
Kuntoliikuntajaoston syysvael-

net ilahduttivat kulkijoita. Vä-

Kiitos kaikille vaeltajille ja

lukset aloitettiin tänä syksy-

hitellen maisema avartui ja

ohjaajille todella upeista ret-

nä jo syyskuussa. Silloin oli

avautui. Joulukuinen vaellus

kistä! Kevätvaelluksilla vii-

vielä lehdet puissa ja maise-

oli syyskauden viimeinen ja

meistään tavataan! 

ma oli vihreä. Syksyn edetes-

silloin pääsimme tarpomaan

sä ruskanvärit, marjat ja sie-

valkoisessa maisemassa.

Leiripäivän reipas osanottajajoukko.

Leiripäivä Vierumäellä
teensä yli 30 urheilijaa, ohjaa-

tumaan uimahallin lämpimiin

jaa ja huoltajaa. Päivä oli toi-

vesiin. Matka oli jälleen ker-

Lauantaina 17.11. yleisurhei-

minnantäyteinen, sillä hallis-

ran mahtavan mukava, kiitos

luväki suuntasi kohti Vierumä-

sa meillä oli aikaa 2,5 tuntia

kaikille mukana olleille! Ke-

en Urheiluopistoa viettämään

yleisurheiluharjoittelua var-

väällä uudestaan?! 

leiripäivää. ”Hovikuljettajan”

ten, sitten ruokailuun ja siel-

turvallisessa kyydissä oli yh-

tä päivän päätteeksi rentou-

SATU LANKI, SAMI MÄSSELI

Oikein pukeutumalla luonnossa liikkumisesta nauttii ympäri vuoden.
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Veikkojen parhaat kaudella 2018
Seuran paras urheilija

Samu Heiska

Paras nuori hiihtäjä

Anne Penttilä

Paras nuori suunnistaja

Valtteri Heikkinen

Paras nuori yleisurheilija

Pauliina Puhakka

Kehittynein Urheilija

Väinö Kotro

Vuoden ahertaja

Uusi harrastus
minkin, mutta valitettavasti

sia karttoja myös suunnistus-

on löytynyt järjestämään eri-

paikallisten seurojen toimin-

lukion lähiympäristöön. Mikä-

koisen hienoa suunnistusviik-

Kun on projekti-ihminen ja uu-

ta on hiipunut ja alueelta ei

li Suomen ehdokas Kuopio saa

koa. Paikallisin voimin viikko

Juha Kytömäki

det ideat tuntuvat pursuavan

ole juuri saatu tuoreita suun-

vuoden 2023 tai 2025 suunnis-

ei järjesty, vaan toimitsijat on

Vuoden nuori ohjaaja

Neea Kormu

luonnostaan, olen käynnistel-

nistuskarttoja. Kansallispuis-

tuksen MM-kilpailut, voi han-

kerättävä ympäri Suomen. Sa-

Vuoden valmentaja

Hannu Puhakka

lyt uutena harrastuksena kah-

ton tavoitteena on lisätä alu-

kealuetta hyödyntää edeltävi-

malla idealla järjestetään suo-

Vuoden veteraani

Heikki Ruokonen

takin EU-hanketta, kumppa-

een luontomatkailua ja sitäpä

en vuosien leiri- ja kilpailupaik-

sittua Sveitsin rastiviikkoa: vie-

Vuoden Kyläosasto

Pyhällön Pyry

ninani toinen jo pitkän linjan

suunnistus on parhaimmillaan!

kana, mikä hyödyttää edelleen

dään kisat Alpeille paikkaan,

maajoukkuesuunnistaja Han-

Hankekumppaniksi innostui

paikallisia matkailuyrityksiä.

joka kiinnostaa muutenkin lo-

nu Airila. Luonnollisesti hank-

paria puuhastelijaa vakuutta-

Toiseen hankkeeseen läh-

makohteena, ja vastuutehtä-

keet liittyvät suunnistukseen

vampi Savonia-ammattikorkea-

temistä piti jo pohtia yön yli.

vissä toimivat kokeneet kisa-

ja vaille riittävää huomioita

koulu ja hankkeen omarahoi-

Saariselkä oli tärkeä paikka

järjestäjät maan eri puolilta.

jääneisiin upeisiin suunnis-

tusosuus saatiin kasaan alu-

vuodenvaihteessa edesmen-

Toivottavasti hankehake-

tusmaastoihin.

een kunnilta, seuroilta sekä

neelle seuramme puheenjoh-

mukset hyväksytään pikai-

Olen nyt toista vuotta val-

Suunnistusliitolta. Edellisten

tajalle Hannu Kuikolle. Han-

sesti ja pääsisi jo toimimaan.

mentaja Hankasalmen suun-

ohella myös yritykset ovat ot-

tan muisteluista se ajatuskin

Kieltämättä hakuprosessissa

nistuslukiossa, jonka lähialu-

taneet hankkeen innolla vas-

sitten varmaan lähti: Saarise-

on aina enemmän hommaa

eella sijaitsee vuonna 2014

taan, onhan kaikkien toivee-

län upeista maastoista pitäisi

kuin etukäteen ajattelee, aina

perustettu Etelä-Konneveden

na ja tavoitteena lisätä luon-

saada lisää karttoja ja järjes-

tarvitaan lisää selvityksiä, kil-

kansallispuisto. Toki alueen

tomatkailua kansallispuistos-

tää kunnon kisat. Niinpä en-

pailutuksia ja sopimuksia. Eri-

suunnistusmaastojen haas-

sa ja sen ympäristössä. Toki

simmäinen hankehakemus on

tyisen hienoa on ollut kuntien

tavuus oli tiedossa jo aiem-

hanke tuo toteutuessaan uu-

jätetty ja lopputuloksena oli-

innostus hankkeisiin, ja selke-

si Fin5-suunnistusviikko 2022.

ästi siihen, kun joku ulkopuo-

Suunnistus – sarjojen parhaat
H21 Samu Heiska

D21 Elina Kilpeläinen

H20 Valtteri Heikkinen

D20 Roosa Ruoti

H18 Aaro Takanen

D18 Jenni Ovaska
D16 Ida Heikkinen

H14 Aatu Niskanen

D14 Kiia Jokela

H13 Eeli Ruoti

D13 Roosa Heikkinen

H12 Joona Hirvilahti

D12 Pihla Kriktilä

H10 Niklas Hirvilahti

D10 Tuuli Kriktilä

H9 Olli Pohjalainen

D9 Tiitu Takanen

H8 Eeli Kallio

D8 Selma Weckman

TERO FÖHR

Fin5 Saariselällä on saa-

linen tai kolmas sektori näkee

nut innostuneen vastaanoton

vaivaa myös kuntaa konkreet-

ja onneksi meidän kahden li-

tisesti hyödyttävän toiminnan

säksi myös muita innokkaita

ja tapahtumien eteen. 

Säbäturnaus
Kirkkojärven Kirin ja Pyhällön

kyläosastojen välisessä leikki-

Pyryn 6-8v ja 9-12v kerholai-

mielisessä säbäturnauksessa

set ottivat mittaa toisistaan

Kirkkojärven koululla 13.11. 

”Mukavaa vaihtelua. Tästä voisi tulla perinne” tuumasivat Kirin nuoret ohjaajat Eetu Ylä-Kotola (oik), Veeti Rautamies ja
Joni Tolsa, jotka hoitivat pelin tuomaroinnin mallikkaasti. Keväällä sitten vastavuoroisesti Pyhältöön!

Vauhtia riitti kylien välisissä koitoksissa sekä pienempien,
että isompienkin pelissä.
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16. HAMINA PUOLIMARATON
MULLINKOSKEN KYMPPI (10 km, N/M)
Haminan Urheilukenttä (Rauhankatu 8)
sunnuntaina 18.8.2019 klo 11.00
Haminan Varuskunnan Urheilijat / Vehkalahden Veikot www.vehkalahdenveikot.ﬁ

Hiihtäjän kesä
AINO HÄMÄLÄINEN

niin Uuperin rinteet sauvarinteen merkeissä, kuin Bastio-

Keväällä muutaman lepovii-

nin portaat.

kon jälkeen ajatukset koh-

Lokakuussa pääsi jo hiihtä-

distuivat jo tulevaan harjoi-

mään ensilumenladulle Vuo-

tuskauteen. Harjoituskauteen

kattiin ja Imatralle ja nyt vih-

motivaatiota antoi onnistunut

doinkin on Anjalankin latu

edellinen hiihtokausi. Tuleva

avattu. Lumille hiihtämään

kausi aloitettiin juoksupainoit-

pääseminen jo lokakuusssa

teisilla harjoituksilla, sekä voi-

antoi hyvää tuntumaa hiih-

maharjoittelulla. Maantie- ja

tämiseen kesän jälkeen. Mar-

maastojuoksuissa tuli myös

raskuun alussa meillä oli seu-

käytyä, sillä ne toimivat ns.

ran hopea/kultasomparyhmän

kovina harjoituksina. Kesä oli

hiihtoleiri Imatralla, joka kesti

täynnä monipuolisia harjoituk-

neljä päivää. Leirin valmenta-

sia mm. rullahiihtoa, juoksua,

ja Johanna oli suunnitellut lei-

pyöräilyä ja sauvakävelyä, joi-

rille tehokkaita ja monipuoli-

ta tuli tehtyä säällä kuin sääl-

sia harjoituksia. Iltaisin oli va-

lä. Hellepäivinä harjoitukset

paa-aikaa, jolloin tehtiin li-

tuli tehtyä aikaisin aamulla,

hashuoltoa ja pääsimme kyl-

jolloin oli vielä suhteellisen

pylään rentoutumaan. Leirin

sia ja terveenä pysymistä. En-

edessä. Kauden pääkisa tulee

von menestyksekkäitä hiihto-

viileää. Harjoituspaikat vaih-

viimeisenä päivänä meillä oli

Tulevalta hiihtokaudelta

simmäinen hiihtokisakin on jo

olemaan Hollolassa järjestet-

suorituksia. 

telivat usein, ja tutuiksi tulivat

sprinttihiihtoharjoitus, johon

toivon hyviä hiihtosuorituk-

takana ja monia kisoja vielä

tävät hopeasommat, joista toi-

Suo on hiihtäjille kesäisin tuttu treenipaikka.
oli hyvä päättää leiri.

Junnuryhmän kuulumisia
KEIJO KAUPPILA, JARKKO

todella hyväkuntoisella tykki-

URPALAINEN JA MARKKU RIKKOLA

lumiradalla ja tekemään rauhallisia lenkkejä kummalla-

Junnuryhmän eli 8-14 vuoti-

kin hiihtotavalla hyödyntäen

aiden hiihtäjien harjoituksia

niitä tekniikkajuttuja joita ko-

alettiin pitämään elokuun

vasti Imatralla harjoiteltiin. 

lopulla. Ensimmäinen yhteislenkki tehtiin Vilniemellä Rakinvuoren mäkisessä maastossa. Urheilukentällä ja bastionissa käytiin tekemässä kimmoisuusharjoituksia kahtena
keskiviikkona peräkkäin. Tarmolan ja Kirkkojärven kuntoradoilla ollaan myös harjoiteltu, juostu erimittaisia nopeus-

Rakennuspelti
SAHALA Oy
P. 0400 557 402

vetoja, tehty loikkia yms. Ruissaloon siirryttiin syksyn edetessä ja otettiin harjoituksissa
käyttöön hienot puurappuset
jotka on kaupungin toimesta
rakennettu hiihtomaan maastoon. Todettiin rappuset todella hyvin onnistuneiksi ja lap-

Nuorisoryhmää lumituntumaa hakemassa. Ylemmän jutun kirjoittaja Aino Hämäläinen toinen oikealta.

set tekivät niissä innoissaan
erilaisia harjoituksia. Hiihtä-

tettua hiihdosta pitävää las-

tänä vuonna ajoissa. Leirille

hiihdon teknikkaharjoitteita

jän perusharjoitteita sauva-

ta ja nuorta. Harjoituksissa on

oli ilmoittautunut 11 lasta ja

tehtiin paljon ja edistystä ta-

rinnettä ja sauvakävelyä on

ollut hyvä henki ja tekemisen

vanhemmat ja ohjaajat mu-

pahtui kaikilla hiihtäjillä lei-

tietysti myös tehty.

meininki joka antaa ohjaajille

kaan lukien meitä oli leirillä

rin aikana.

virtaa ja hyvän mielen.

n. 20 henkilöä. Muutamia sai-

Aloitamme pitämään sään-

Ryhmä on pysynyt melko samanlaisena kuin viime vuon-

Järjestyksessään toinen lu-

rastumisia tuli ennen leiriä ja

nöllisiä harjoituksia heti, kun

na ja harjoituksissa on ollut

mileiri pidettiin Imatralla 22-

leirin aikana, mutta sille ei voi

Ruissaloon saadaan latu. Sii-

osallistujina keskimäärin 10-

25.11 2018. Leirin suunnittelu

mitään. Leiri sujui mukavasti

hen asti kannustan kaikkia ju-

20 hyvällä asenteella varus-

ja alustavat varaukset tehtiin

hyvissä olosuhteissa. Erilaisia

nioreita hiihtämään Anjalan

POUSIN PUUTARHA
Rinkimäentie 70, 49400 Hamina
Puh. 040 5033 331
ZZZSRXVLQSXXWDUKDǆ
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Tiomilassa
huippualoitus
JARKKO HEIKKINEN

ETSINTÄKUULUTUS

loppusijoitus oli 64.
Miesten viestiä vievät An-

Miehet lähtivät ns. ”kova pää”

dris Jubelis, Tero Föhr, Tuomas

edellä Ruotsin Tiomila-vies-

Mattila, Samu Heiska, Janne

Etsimme ohjaajia syksyllä alkaviin kerhoihin.

tiin. VeVen Andris Jubelis aloit-

Weckman, Juho Pousi, Janne

ti mahtavasti tuoden viestin

Ovaska, Aapo Laiho, Matti Suu-

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

kolmantena vaihtoon, Tero

tari ja Eero Inkeri. 

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

Föhr pääsi loistavassa paikassa jatkamaan viestiä. Miesten
viesti kulki todella hyvin. 5.
osuuden jälkeen Janne Weckmanin sisäpiirissä Junnun tuo-

Andris Jubelis loistavan

dessa VeVe oli vain 5 min kär-

aloituksen jälkeen

keä jäljessä ja VeVe oli 23. Lo-

Tiomilassa.

pun osuuksilla tuli virhettä ja

(Kuva: Jarkko Heikkinen)

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

WWW.RANTALAINEN.FI

UUNIMUURAUS
E. HIIRONEN

Mesimarjantie 6, 49400 Hamina
HVNRKLLURQHQ#FRLQHW¿

Vehkalinna

– tiloja arkeen ja juhlaan!
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
WUHHQDWDFURVV¿WLlUDXKRLWWXDMRRJDWHQWDLYDLNNDSDSHODWD
sulista kaverin kanssa. Varaa tila ja järjestä tapahtuma!
: Viihtyisät juhlatilat luonnon
läheisyydessä!

Esko Hiironen
0400 752 707

•
•
•
•


Tulisijamuuraukset
Muuraukset
Laatoitustyöt
Pesuhuoneremontit
PlUNlWLODVHUWL¿NDDWWL

ZZZXXQLPXXUDXV¿

TESTIVOITTAJA
Tekniikan Maailma 17/2018

: Salivuoroja parkettilattialla!
: 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
/LVlWLHWRMDZZZYHKNDODKGHQYHLNRW¿YHKNDOLQQD
Varaukset ja tiedustelut:
Virve Kiri puh. 0400 913 055, virve.kiri@kymp.net

Ammattitaidolla rengasasiasi hoitaa
aidosti paikallinen rengasliike

Teollisuuskatu 4, Hamina
ina').&,--10))%frrgmb9\k&k^gdZZm'Û
Voit maksaa myös SAV-rahoituksella

RENGASTYÖT – RENGASHOTELLI – ALUVANTEET – KESTOPUUT
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Triathlon sopii hyvin
hiihtäjän sivulajiksi
VENLA RANTALA

Uinnin, pyöräilyn ja juoksun
muodostama kolmen suorituksen laji, triathlon, on suunnattu kaikenikäisille ja -kuntoisille urheilijoille ja harrastelijoille. Monipuolisuutensa
takia se sopii erinomaisesti myös esimerkiksi hiihtäjän
kesäharjoittelun muodoksi.
Triathlontapahtumiin on aina
mukava osallistua, koska kaikentasoiset urheilijat mahtuvat samalle viivalle, eikä lajia
oteta liian vakavasti.

Joroisten triathlonissa Venla Rantala palkintopallilla N17Venla Rantala Vanajanlinnan triathlonissa pyöräosuudella.

sarjassa.

Olli-Pekka Laitila nousemassa vedestä uintiosuuden jälkeen Vanntaan Kuusijärven SM-pikamatkalla.

Haastattelussa Hipposuunnistaja Hilla
1. Kuka olet ja minkä ikäi-

Monia triathlonista kiinnos-

see mukavasti haastamaan it-

tuneita mietityttää uintiosuus

seään, mikä lisää sisua myös

ja omien uintitaitojen riittä-

talven hiihtokautta ajatellen.

vyys Suomen kylmissä järvis-

Triathlontapahtumia järjeste-

sä. Etenkään kuntosarjoissa

tään ympäri Suomen koko ke-

osallistujien vauhti ei kuiten-

sän ajan ja jokaisessa kilpai-

kaan niin kova ole, ettei mu-

lussa on mahdollista valita it-

kaan kehtaisi lähteä ihan kuka

selleen sopivat matkat. Aloit-

tahansa sellainen, joka on hie-

telijan kannattaa aluksi vali-

man tutustunut siihen, miten

ta hieman lyhyemmät matkat,

avovedessä uiminen eroaa hal-

mutta melko vähällä harjoitte-

lissa uimisesta. Myöskään va-

lulla pärjää myös pidempien

rusteista ei tarvitse huolehtia,

matkojen kilpailuissa.

koska joka kerta kuntosarjoi-

Itse suosittelen lajia kaikil-

hin osallistuu kilpailijoita Nop-

le, jotka ovat valmiita hieman

san pyörillä ja tavallisilla juok-

haastamaan itseään ja ken-

suvarusteilla. Märkäpuvut tai

ties poistumaan omalta mu-

kilpapyörät eivät siis ole vält-

kavuusalueeltaan. Tapahtu-

tämätön hankinta aloittelevil-

missa on aina upea tunnel-

le triathlonisteille.

ma, mikä antaa varmasti jo-

Harjoittelumuotoina uin-

kaiselle lisää energiaa omaan-

ti, pyöräily ja juoksu sopivat

kin suoritukseen. Suosittelen

minkä tahansa lajin harrasta-

kaikkia vähänkin kiinnostu-

jille ja ne tuovat sopivasti mo-

neita ottamaan lajista selvää

nipuolisuutta harjoitusohjel-

ja ilmoittautumaan kesän kil-

maan. Kilpailutilanteissa pää-

pailuihin! 

Vehkalahden
Veikot ry

nen olet?

Puheenjohtaja 2019

– Hilla Tanskanen 8v.

Juha Harju
Nuorisojaosto

2. Kuinka kauan olet harrastanut suunnistusta?

Johtokunta 2019

Minna Setälä, Satu Kivelä, Aino Mielonen,

– Olen ollut kaksi vuotta mu-

Anne Kiri, Ari Kukkonen, Aino Satama,

Tiina Montonen, Irene Vuorinen, Eemi Po-

kana suunnistuksessa.

Varpu Pousi, Minna Setälä, Annika Ta-

usi ja Heli Väisänen.

kanen, Nina Tasa ja Arto Tilli.

3. Mikä suunnistuksessa on

Suunnistusjaosto

kivointa?
– Harjoituksissa mukavinta
on kivat kaverit, leirit on mukavia ja tykkään kartan lukemisesta. Toivoisin, että olisin

Hiihtojaosto

Varpu Pousi, Niko Laitinen, Juhana Suur-

Tiina Paavola, Johanna Rantala, Jukka

näkki, Janne Weckman, Timo Harju, Pasi

Hakulinen, Risto Hellä, Niko Kallio, Jari

Jokela, Jorma Kauppila, Lea Jauho, Annii-

Lonka, Jari-Pekka Paronen, Juuso Suort-

na Heikkinen, Ari Kukkonen, Jenna Ojala.

ti ja Arto Tilli.

nopea ja samalla ehtisi lukee

Yleisurheilujaosto

hyvin karttaa.

Kuntoliikuntajaosto

Nina Tasa, Aino Satama, Sami Mässeli,

4. Kuka on idolisi suunnis-

Elsa Marjamäki, Sari Linna-Luoma, Mark-

Jouni Kuokka, Satu Lanki, Jari Vapalah-

tuksessa?

ku Laaksonen, Jouni Järvinen, Jaakko

ti, Heidi Pakkanen, Henna Ström-Kallio,

Hannola ja Marja-Liisa Föhr.

Anniina Koso, Laura Pellinen ja Tiina Kiri.

– Idolina oman seuran Kiia Jo-

Oravatonni-keikalla Mynämäellä Hilla pääsi juttutuokiolle.

kela ja Jutta Ojala. 

(Kuva: Aarre Uusiheimala)
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Pari suppaa, pölyä ja pitkiä jonoja…
Eli Husulan Kunto Jukolan Viestissä
JONTSA JÄRVINEN

tä ja yksi Venla, koska jouk-

le rakennettuun kisakeskuk-

kueen kokoonpano oli lopul-

seen, jonka ominaispiirre oli

Husulan Kunto otti kesän ta-

ta juoksujärjestyksessä seu-

tänä vuonna melkoinen pöly

voitteeksi kerätä joukkueen

raavanlainen: Janne Härkö-

ja pitkähköt jonot telttoihin.

Lahti-Hollola-Jukolaan, jos-

nen, Juhana Suurnäkki, Annii-

Siitä huolimatta numerot jaet-

sa osuuspituudet vaihtelivat

na Heikkinen, Jouni Järvinen,

tiin ja valmistauduttiin start-

8,6 -15, 1 km välillä.

Risto Norema, Paavo Kriktilä

tiin melko tavanomaises-

ja Jorma Kauppila.

ti. Osuuksilla sijoitus vaihte-

Kohtuullisen kädenväännön
jälkeen saatiinkin haalittua
seitsemän veljestä kokoon.
Tai oikeammin kuusi Veljes-

Ensimmäinen tavoite oli

li 1000 paremmalla puolel-

saavutettu, kun koko joukko

la muutaman sadan heitolla

löysi Hälvälän lentokentäl-

suuntaan tai toiseen ja lopulta saatiin koko joukko kunnialla maaliin Kauppilan Jorman
varmistettua sijoituksen 1238.
Muiden seikkailuista on
huono huudella, mutta allekirjoittaneen osuudesta voisi jotain muistella.
Otin osuuden tavoitteeksi
sellaisen ”nyt et Jontsa hölmöile, tässä on kuuden muunkin kisa kyseessä” -lähtökohdan. Lähtö ja ensimmäiset pari
rastia meni vaarallisen hyvin,
suunnistuskielellä ”kuin telkkä pönttöön”, tai siis niin hy-

Hukun joukkue palaverissa järjestyksessä; Janne, Juhana, Anniina, Jouni, Risto, Paavo ja Jor-

vin kuin satakiloiselta ex-ur-

ma. (Kuva: Roosa Heikkinen)

heilijalta, jonka päälaji ei ole
suunnistus, voi yleensä mennä.

saman osuuden juoksijat oli-

Aikaa meni, mutta lopulta

Ensi vuonna kisapaikka-

Reitti pyöri lopulta melko

vat melko ”otettuja”. Vastavuo-

maalialue avautui eteen ja

na on Kangasala, joten kai se

pienellä alueella, johon oli

roisesti täytyy sanoa, että oli

sain vietyä viestin eteenpäin

on aloitettava talven jälkeen

löytynyt riittävästi erikokois-

reitillä ihan juostaviakin kan-

huomattavasti ennen yhteis-

taas kerran iltarastien kierto

Turkian Tuiskeen joukkue Venlojen viestissä, Sanni Teitto, Elli

ta suppaa, pirunpeltoa ja pu-

gas- ja tiepohjapätkiä, muuta-

lähdön starttia… mikä oli jo

ja katsottava, millaisella jouk-

Teitto, Jenni Venäläinen ja Anu Porkka. (Kuva: Outi Porkka)

sikkoa, joista kaikki muutkin

mia satoja metrejä.

saavutus sekin.

kueella päästään liikkeelle. 

Suunnistuskausi päätökseen
vaihtelevilla tuloksilla
sissa Höga Kustenissa. Maasto-

ne Niskanen piti sijan korke-

sijoitus oli 4. Hyvä vire säilyi

tyyppi oli uusi ja sen huoma-

alla mitalissa kiinni. Itse olin

Ruotsin 25-manna viestiin ja

Kausi alkoi heikosta lähtö-

si nopeasti, kun lippu ei löy-

ankkuri ja alun virheestä joh-

olisi ollut mahdollisuus kamp-

tilanteesta nousujohteisesti

tynyt suoraan. Satuin ensim-

tuen menetin yhden sijan, mut-

pailla hyvistä osuus-sijoituk-

ja se jatkui koko kauden. En-

mäisenä päivänä laittamaan

ta vastustajan pääsin kuittaa-

sista puhtaalla suorituksel-

simmäiset kisat alkoivat it-

viikon tuloksellisesti pakettiin

maan myöhemmin noin 3 ki-

la. Viimeinen nuorten sarjo-

sellä sprintin merkeissä nuor-

suurien virheiden takia, mut-

lometriä ennen maalia, jonka

jen SM-startti, erikoispitkä, oli

ten katsastuksissa Helsingis-

ta oli viikolla myös parempia

jälkeen en nähnyt enää mui-

edessä lokakuun puolessa vä-

sä toukokuun puolessa välis-

päiviä, jolloin suunnistus su-

ta kuin vasta viimeisellä ras-

lissä. Se oli pienen sairastelun

sä. Kisan kunto oli positiivi-

jui paremmin.

tilla Danielin ja Jannen odot-

jälkeen liikaa ja en ollut terä-

SM-syksy alkoi pitkällä mat-

tamassa viestiä pakettiin kol-

vimmällä jalalla liikenteessä

kalla ja se oli kauden pääki-

mannella sijalla. Hyvä jouk-

ja virhettäkin tuli. Kilpailu oli

kue, ei voi muuta sanoa.

siitä erikoinen, että ulkona oli

VALTTERI HEIKKINEN

nen yllätys ja sekös lämmitti mieltä.
Kouvolan supikoissa suun-

VD6XRULWXVROLúQDDOLVVDO¦KHV

nistettava SM-keskimatka oli

puhdas, mutta maaliin tulta-

Viestin jälkeisenä aamuna

lähes ”shortsikeli” ja juomisen

kevään pääkilpailu. Maaston

essa sai kuulla tilanteen myö-

juostiin sprinttiä karsinnassa ja

tärkeys koheni kisassa ja se

puolella oli vielä tekemistä

hemmin lähteneistä kanssakil-

LOWDS¦LY¦OO¦úQDDOLVVD6SULQW-

toi uusia strategioita kisaan.

kisavauhtisessa suunnistuk-

pailijoista. Reitinvalinnat rat-

ti oli haastava ja tekijät olivat

Sijoitukset olivat loppukau-

sessa, joten se ei mennyt hy-

kaisivat paljon pitkillä väleil-

kärkipäässä, itse en. Suorituk-

desta jo suhteellisen hyviä ja

vin. Jukolan viestistä ei omalta

lä ja itse valitsin väärät, näin

seni kariutui teknisiin osiin ja

nälkääkin jäi pääsarjaan siir-

osalta positiivista kerrottavaa

tällä kertaa. Sijoitukseni oli

lopun erittäin huonoon reitin

ryttäessä. Tulevana kautena

jäänyt muuta kuin kokemus-

kuitenkin hyvä 5.

valintaan, ilman näitä sija olisi

pääsen lisäksi harjoittelemaan

ta ja oppia. Se on vahva ele-

Seuraavana SM-urakassa oli

mahdollisesti ollut 10-sakissa.

uusissa maastoissa ja harjoit-

mentti tässä lajissa ja sitä on

vuorossa viesti Rovaniemel-

Kauteen mahtui vielä kol-

telupaikoissa, kun sain opiske-

hyvä myöhemmin hyödyntää.

lä ja sprintti Oulussa. Vies-

me kovaa kisaa: SM-yö Hau-

lupaikan Kajaanista. Tästä on

Kesällä kisailin Fin5-rastivii-

tissä tavoitteena oli mitali ja

holla, 25-manna seuraviesti

hyvä jatkaa kohti ensi kautta

kon Lapualla harjoitusmieles-

sitä sieltä tuli. Viestin avaaja

Ruotsissa ja SM-erikoispitkä

ja parempia suorituksia pää-

sä ja kesän pääkilpailu ennen

60SLWN¦QM¦ONHLQHQúLOLVSRVLWLLYLQHQMDQHJDWLLYLQHQKDUPLW-

Daniel Koivisto tuli hyvässä

Salossa. Yö teki muutamas-

sarjassa. Kiitokset kaikille tu-

SM-syksyä oli O-Ringen Ruot-

telua mikä johtaa eteenpäin. (Kuva: Anniina Heikkinen)

paikassa osuudeltaan ja Jan-

ta rastista liian haastavan ja

kijoukoille kaudesta! 

JOULUVEIKKONEN 2018

9

Suunnistuksen suunnitelmia

Liikettä niveliin
Liikunta on lääkettä ja vierivät kivet eivät sammaloidu. Van-

set askeleet ovatkin yllättäen vähentyneet!

ollut oikea ja kehitystyötä on hyvä jatkaa.

ha kansa on sananlaskuissaan aina muistuttanut meitä lii-

Toivottavasti Vehkalahden Veikot on pystynyt kuluneen

Vuosi 2019 on vielä hiljaisempaa kisajärjestelyjen osalta,

kunnan tärkeydestä. Aiemmin liikunta on ollut luontaista.

vuoden aikana tarjoamaan sinulle positiivista liikettä. Vei-

mutta vuonna 2020 kisataan Haminassa koululiikuntaliiton

Koulumatkat on kuljettu reippaillen ja työpaikoilla fyysis-

koissa toimintojen ikähaitari on vauvasta vaariin ja kyläosas-

suunnistusmestaruuskilpailut, vuonna 2021 yösuunnistuk-

tä liikettä on ollut hieksi asti.

tot jakavat toimintaa koko kaupungin alueelle. Mikä paras-

sen SM-kisat ja Nuorten Jukolaa kisataan Kotkassa 2022 yh-

ta, olet myös tervetullut mukaan suunnittelemaan uusia toi-

dessä Kymin Suunnistajien kanssa. VeVen vuosikokous näyt-

mintoja tai vahvistamaan vanhoja.

ti lisäksi vihreää valoa uudelle Jukolan-viesti haulle. Kevät-

Nyt UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari on huolissaan, että vain joka neljäs suomalainen liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lapsistamme vain 2/3 liikkuu riittä-

Suunnistusjaosto jatkaa aktiivista toimintaa ensi vuon-

västi. Länsimaisesta hyvinvoinnoista ja arkea helpottavista

nakin. Yhdessä seuraväen kanssa harjoituksia vetää Ilgvars

laitteista onkin tullut meille kompastuskivi. Liikunnan hyö-

Caune. Ilgvarsin kuulumisia voit lukea tämän lehden sivuil-

dyistä on saatu näyttöä lähes taudin kuin taudin hoidossa.

ta. Heiskan Samu panostaa suunnistukseen edelleen ja toi-

Vuoden 2019 uudet liikuntasuositukset monipuolistuvat

vottavasti vetää mukanaan korkealle pääsarjaan siirtyvää

aikaisempiin suosituksiin verrattuna. Lyhyetkin liikuntapät-

nuorta kaartia. Hiihtosuunnistuskausi on ihan käsillä ja ke-

kät noteerataan ja erityistä huomiota kiinnitetään paikal-

vät tuo harjoituskauden jälkeen suunnistukoulut nuorille ja

laan olon vaarallisuuteen. Paljollakaan liikkumisella ei vält-

tarvittaessa aikuisillekin.

kansalliset 1.5.2019 voit jo merkitä kalenteriisi.
Suunnistusjaosto kiittää seuraväkeä ja kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta.
Toivotamme teille kaikille oikein liikkuvaa uutta vuotta 2019!
Liikutaan yhdessä ja erikseen, tavalla tai toisella, toisiamme motivoiden ja kannustaen.

tämättä pystytä kumoamaan liiallista istumista. Vanhat tu-

Kuntosuunnistustoimintoja pyritään kehittämään talven

tut kestävyys- ja lihaskuntosuositukset ovat tietenkin edel-

aikana, joten vinkkaa seuraväelle, mikäli sinulla olisi uu-

Varpu Pousi

leen mukana suosituksissa. Aktiivisuus- ja sykemittarit saat-

sia ideoita. Tähti-seura laatukriteeri vahvistettiin taas tänä

Suunnistusjaoston pj

tavat monesti paljastaa meille karun totuuden – päivittäi-

vuonna suunnistusliiton taholta, joten toiminnan suunta on

Vehkalahden Veikot ry

Helteinen suunnistusviikko Seinäjoella
– hiki virtasi maastossa ja mökillä
SISU, VEERA, ELLEN,

jo syksyllä 2017 ja saimme jär-

ta, noin 500 m:n päässä. Ilma

HANNA JA TOMMI

venrantamökin puolen tunnin

oli helteinen ja aurinkoinen

ajomatkan päästä kilpailukes-

koko viikon. Kilpailukeskus

Perheemme osallistui heinä-

kuksesta. Kaikki neljä metsä-

sijaitsi pellolla, joten varjoa

kuussa Fin5-suunnistusviik-

kilpailua juostiin samassa kil-

ei pahemmin löytynyt. Aino-

koon Seinäjoen ja Lapuan

pailukeskuksessa Virpimäes-

astaan viimeisenä päivänä

maisemissa. Aiempaa koke-

sa, mutta eri maastonosissa.

saimme suunnistaa pilvises-

musta suunnistusviikolta oli

Ensimmäinen osakilpailu oli

sä säässä. Veveläisten jouk-

ainoastaan Sisulla ja äidillä

sunnuntaina. Matkaa Seinä-

ko ei ollut suuri, mutta se oli

joskus nuoruusvuosilta. Sisu

joelle oli sen verran paljon,

sisukas. Pieniä loukkaantumi-

osallistui kaksi vuotta sitten

että päätimme lähteä jo lau-

sia sattui viikon varrelle, mut-

VeVen järjestämään Fin5-ras-

antaina matkaan ja olimme

ta hienosti tsemppasimme ja

tiviikkoon. Melko kokematto-

yhden yön Jyväskylässä Vee-

kannustimme toisiamme.

mia siis olimme, vaikka pal-

ran kummeilla yötä. Auton

Lähtöjä oli viisi. Lasten läh-

jon kokemusta muunlaisista

paksi oli niin täynnä tavaraa,

töihin oli pitkät matkat, en-

urheilureissuista onkin. Per-

että hyvä kun kansi meni kiin-

simmäisinä päivinä 1-1,5 km.

heestä oli ennakkoon ilmoi-

ni. Kolmen lapsen ja Suomen

Juomaa kului paljon jo kävel-

tettu Veera, Sisu ja Ellen per-

kesän kanssa on varaudutta-

lessä lähtöihin, mutta onnek-

he-RR-sarjaan äidin kanssa.

va melkein mihin vain. Hyvi-

si lähdöissäkin oli juomapis-

Äidin oli myös tarkoitus juos-

en yöunien jälkeen olikin hyvä

teitä samoin kuin metsässä.

ylöspäin A- ja E-sarjat kisat-

ta kuntosarjassa sen mukaan,

jatkaa matkaa kilpailukeskuk-

Usein äiti vei Elleniä lähtöön

tiin takaa-ajona.

miten ehtii lasten lähtöönsaat-

seen reilu kaksi tuntia.

reppuselässä, suunnisti Elle-

Saimme kisoista paljon ko-

Suunnistajat Veera, Hanna, Sisu ja Ellen Fin-5 kilpailukeskuksessa. (Kuvat: Tommi Suoknuuti)

tamisilta ja suunnistukselta

Saavuimme hyvissä ajoin

nin kanssa ja meni sen jälkeen

kemusta ja lapset olisivat jak-

Ellenin kanssa. Isä Tommi oli

kilpailukeskukseen. Lapsiper-

omaan lähtöönsä suunnista-

saneet kisata pidempäänkin.

huoltojoukoissa.

heille oli onneksi oma park-

maan oman sarjansa. Veeran

Lasten radoilla ei polkuja

ki lähimpänä kilpailukeskus-

ja Sisun lähdöt olivat eri ai-

mennyt, helpoimmat oikaisut

koihin, minkä vuoksi menim-

olivat lähinnä kuviorajoja tai

me lähtöön yhdessä vain yh-

ojia. Radat olivat haasteellisia

tenä päivänä. Melkoista su-

lapsille, ei siis pelkkää polku-

haamista oli siis myös huol-

juoksua. Mökillä viihdyimme

tojoukoilla. Perhe-RR:ssä ja

mainiosti. Uimme, saunoim-

Varasimme majoitusmökin

kuntosarjassa oli joka päivä
avoimet lähtöajat eli järjes-

me ja grillasimme. Iskä kaiSisu Tyni loppusuoralla Fin-5:lla.

kavälin, jonka aikana piti läh-

Veera Tyni lähestyy maalia FIN-5:lla.

pasi näillä helteillä ilmalämpöpumppua ja olisihan se ol-

täjät olivat määrittäneet aiolivatkin hieman ruosteessa.

Sisu tosin hylättiin ensin maa-

lut hyvä lisä. Nukkumaan käy-

teä. Onneksi avointen sarjojen

Tiistai oli viikon ainut väli-

liin tullessa, mutta selvittelyn

dessä oli mökissä usein vielä

lähtö oli lasten lähdön vieres-

päivä. Me vietimme hellepäi-

jälkeen hyväksytty leima löy-

30 astetta lämmintä. Nautim-

sä, joka helpotti meidän aika-

vän Power Parkissa Alahär-

tyi kortista. Sisu ja Veera oli-

me suunnistuksesta helteistä

taulujamme. Ensimmäisen päi-

mässä. Paikka oli tosi siisti ja

vat jäljellä olevissa kisoissa si-

huolimatta. Aikaa pitää isossa

vän suunnistukset sujuivatkin

hurjia laitteita oli kaikenikäi-

joilla 6-11. Sattuipa Sisulle vii-

tapahtumassa varata aina rei-

hienosti ja Veera ja Sisu suun-

sille. Kuuden tunnin kieppumi-

kon aikana myös suunnistus-

lusti ja helteillä muistaa juo-

nistivat viikon parhaat sijoi-

sen jälkeen lapsetkin halusi-

uran isoin pummi. Harmitus

da. Innokkaana jo mietimme

tukset. Äitikin suunnisti päi-

vat jo lähteä takaisin mökille.

oli maalissa kova, mutta sitä-

ensi vuoden Fin5-suunnistus-

vät 2-5 kuntosarjaa sen jäl-

Neljäs osakilpailu suunnis-

hän suunnistus on. Viimeiseen

viikkoa Tahkolla. Majoitus on

keen, kun oli mennyt Ellenin

tettiin Seinäjoen keskustassa

kilpailuun perjantaina lasten

jo varattuna, ilmastoinnilla.

kanssa. Rastit löytyivät melko

sprinttinä. Se oli erilainen ja

sarjat lähtivät normaalilla vä-

Uskaltaisinkohan äitikin ensi

hyvin, vaikka suunnistustaidot

kiva kokemus lopulta kaikille.

liaikalähdöillä, 16-vuotiaista

kesänä kilpasarjaan?! 
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Kiitos
kuluneesta kaudesta!
Yhteinen latu jatkuu…

Talven/kevään 2019

YLEISURHEILUKOULUT
ja VALMENNUSRYHMÄT
jatkuvat tammikuussa. Ryhmissä on vielä tilaa.

RYHMÄT JA HARJOITUSAJAT:
Vuosina 2012 –2011 syntyneet:
harjoitukset torstaisin klo 18.00 –19.00
Vuosina 2010 – 2009 syntyneet aloittelijat:
harjoitukset maanantaisin klo 19.00–20.00.
Tikankatu 3 Kotka
Avoinna ma-pe klo 10–18, la 9–14

Harrasteryhmä vuosina 2008–2003 syntyneille:
harjoitukset torstaisin klo 18.00–19.00.
Junnuvalmennusryhmä vuosina 2009–2008 syntyneille,
tavoitteellisesti yleisurhelua harrastaville: harjoitukset
maanantaisin klo 19.00–20.00 ja torstaisin klo 18.00–
19.00.
Valmennusryhmä 2007–2003 syntyneille, tavoitteellisesti
yleisurheilua harrastaville: harjoitukset maanantaisin
klo 18.00 –19.00 ja torstaisin klo 19.00–20.00

Suksihuollot
sekä
huippuvälineet maastohiihtoon ja lasketteluun!
www.loistosuksi.fi
Kimmo Turkia
p. 0400 760 615
kimmo.turkia@luukku.com

TERVETULOA HARRASTAMAAN!
Tiedustelut: Satu Lanki, satu.lanki@gmail.com,
puh. 050 536 3452 (tekstiviestillä tai sähköpostitse).

Koillismaan rastipäiv
EETU JA TIITU TAKANEN

Kiitämme asiakkaitamme
ja toivotamme
Herkullista Uutta Vuotta!

JUHLATARJOILUT
MIRJA KOIVU

ti oman sarjansa. Kisan jäl-

tiistai oli välipäivä ja täydelli-

keen lähdimme takaisin ho-

nen sää uintiin, joten kävimme

Lähdimme lauantaina 7.7. aja-

telliin. Vietimme siis toisen-

uimassa lähirannalla. Yön jäl-

maan omalla autolla kohti

kin yön Rukalla. Hyvin nuku-

keen oli taas kisapäivä, mutta

Koillismaan rastipäiviä. Olim-

tun yön jälkeen oli toisen ki-

tällä kertaa kisa olikin Kuusa-

me matkassa neljästään siis

san aika. Se oli samassa pai-

mon tiheissä metsiköissä. Siel-

Eetu, Tiitu, Titi ja Satu-äiti.

kassa. Siellä molemmat sijoit-

lä Tiitu oli jälleen kerran toi-

Iskä jäi kotiin työasioiden ta-

tuivat omissa sarjoissaan toi-

nen ja Eetu voitti.

kia. Olimme yötä Rukalla. En-

siksi, Eetu tiukalla viiden se-

Palasimme taas majoituk-

simmäinen kisa oli sunnun-

kunnin tappiolla. Kisan jäl-

seen ja nukuimme yön, jonka

taina Posiolla hienoissa La-

keen emme palanneetkaan

jälkeen oli viimeinen kisapäi-

pin maisemissa. Siellä Tiitu

Rukalle, vaan ajoimme Kuu-

vä. Tässä vaiheessa Eetu oli

sijoittui toiseksi ja Eetu voit-

samoon. Seuraava päivä eli

ykkösenä, kakkossijasta noin
kaksi ja puoli minuuttia edellä ja Tiitu oli vahvasti kakkossijassa kiinni, joten tiedossa oli jännä kisa Eetun osalta. Ikävä kyllä Eetu pummasi
pahasti viimeisen päivän kisassa ja tuli neljänneksi. Tiitulla meni hyvin ja hän voitti viimeisen päivän kisan. Kisaviikko päättyi siis niin, että
Eetu tuli yhteistuloksissa toiseksi, samoin kuin Tiitu. Palkinnoksi saimme hienot Pentikin pyyhkeet ja mitalit.
Kisan päätyttyä hyppäsimme autoon ja lähdimme kotiin
päin (kävimme tietysti matkalla uimassa eräässä järvessä
uusia pyyhkeitä testaten). Kotona meillä oli pari päivää aikaa pakata laukut uutta reissua varten. Tulimme kotiin torstai-iltana ja lähdimme lauantaina 14.7. uuteen reissuun.
Ajoimme siis omalla autolla
Viron yölaivaan, josta ajoimme

Jälkipuintia romanialaisen kilpakumppanin Petrun kanssa.

Baltian maiden kautta (kuten

(Kuvat: Sari Takanen)

ennenkin) Puolaan jossa olim-
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Haastattelussa Ilgvars Caune
TUULIA KUKKONEN, RAITA

tuivat suunnistuksesta.

PAKKANEN, JUTTA OJALA, JENNI
OVASKA JA HENRIKA VALLEMA

Mitkä ovat merkittävimmät

Miksi juuri VeVe?

den parhaan joukkoon maas-

– Sain hyvän työpaikan seu-

tomatkoilla.

rasta. Toivon, että voisin tu-

saavutuksesi?

levaisuudessa työskennellä

Tulevaisuuden suunnitelmia?
– Haluaisin työskennellä täs-

Seurassamme aloittaa joulu-

– Toinen sija nuorten EM vies-

kuun alussa valmennuskoor-

tissä 2017. Neljäs sija kou-

dinaattorina eli nuorisoval-

lulaisten MM keskimatkal-

Fiilikset Haminaan muutosta?

veena ja tavoitteena olisi saa-

mentajana Ilgvars Caune. Ile

la 2017. Kolme Baltian mes-

– Jännittävää, mutta odotan in-

da myös valmennus- tai liikun-

oli jo marraskuussa mukana

taruutta sekä monia Latvian

nolla, että pääsen näkemään

ta-alan koulutusta.

seuran Jukola-leirillä, jossa

mestaruuksia.

uusia maisemia asuttuani Lat-

Tulit juuri saunasta. Mitä pi-

esitimme hänelle 10+2 kiperää kysymystä.
Kuka olet? Mistä tulet? Minkäikäinen olet?
– Ilgvars Caune, suunnistan
Latvian nuorten maajoukkueessa, olen kotoisin Pohjois-Latviasta ja olen 19 vuotta vanha.

valmennuksen parissa.

viassa 19 vuotta.
Mitä seuroja olet aikaisemmin edustanut?

Mitä tiedät Haminasta?

– OK Klemmingen, joka on

– Tiedän, että siellä on uima-

ruotsalainen seura sekä Lat-

halli ja kaksi urheilukenttää:

viassa yhä seuraa nimeltä OK

uusi ja vanha. Haminassa on

Azimuts.

myös tietääkseni paljon ve-

Ensivaikutelma seurastamme?
– Seurakulttuurissa vaikuttaisi olevan ero verrattuna

sä työssä pidempäänkin. Toi-

dit siitä?
– Sauna on Suomessa hyvin samanlainen kuin Latviassakin.
(Osa haastattelijoista hämmentyi kuullessaan, että Latviassakin saunotaan.)

näläisiä.

Osaatko yhtään suomalaista

Ilgvars ei vielä tiennyt Hami-

sanaa? Haluaisitko opetella

nan kuuluisasta lipputangosta,

suomea?

mutta me haastattelijat ker-

– Moro, terve, kiitos, pitkä mat-

roimme siitä hänelle.

ka, keskimatka, suunnistus,

Kuinka kauan olet suunnis-

Ruotsiin, sillä suomalaiset

tanut ja miten päädyit lajin

ovat ujompia kuin ruotsalai-

pariin?

set. Jukola-leirin intervallihar-

Minkälaisia suunnistustavoit-

joituksen perusteella seuras-

Haluaisin ehdottomasti oppia

– Olen suunnistanut seitsemän

teita sinulla on?

sa on kovatasoisempia suun-

lisää Suomea!

vuotiaasta lähtien. Opettajani

– Ensi vuonna tavoitteena on

oli innokas suunnistuksen su-

nistajia kuin Latvian nuorten

perfani, joten kaikki oppilaat,

maajoukkueessa eli hyvältä

VeVen uusi vahvistus ja nuorisovalmentaja Ilgvars Caune.

ykkösjoukkueisiin sekä Nuor-

Toivotamme Ilgvarsin terve-

jotka kouluun menivät, innos-

vaikuttaa.

(Kuva: Jutta Ojala)

ten MM-kisoissa päästä kuu-

tulleeksi seuraamme! 

hiihto, juoksu, suoraan, joulu.

päästä Jukolassa ja Tiomilassa

viltä Romanian rastiviikolle
me yötä. Sieltä ajoimme Tsek-

näkyi siinä, että rasti saattoi

täin loivaa laskua koko mat-

viikon kolmas kisa oli samal-

kiin ja niin edelleen… Matkal-

lymytä puun takana. Polku-

kan ja puita oli joka paikassa

la myös Romanissa samaan

la olimme kaksi yötä Unkaris-

ja ja maaston merkkejä oli

todella tiheässä, mutta näky-

aikaan järjestettävän Memo-

sa, jossa kävimme Euroopan

myös vähän, joten oli suun-

vyys oli silti tosi hyvä ja rastit

riam cupin osakilpailu.

suurimmassa vesipuistossa/

nistettava suurin osa kisasta

näki jo kaukaa. Polkuja ei pal-

Kolmannessa kisassa oli

kylpylässä.

korkeuskäyrien avulla (pait-

jon ollut. Päivän tulokset: Tii-

aika samalainen maasto kuin

Saavuimme Romaniaan

si Tiitun, joka suunnisti rasti-

tu voitti oman sarjansa ja Eetu

kahdessa edellisessä kisassa.

torstaina 19.7., jolloin alkoi-

reitillä). Rastireitti olikin siel-

tuli omassaan kolmanneksi.

Aluksi oli loivaa nousua ja sen

vat myös kisat (Transylvania

lä outo, nimittäin siimaa ei ol-

Palasimme hotelliin ja il-

jälkeen oli loppumatka vä-

Open). Ensimmäiset kisat su-

lut, vaan ainoastaan nauhan

lalla kävimme shoppailemas-

hän jyrkempää laskua. Isoja

juivat hyvin. Eetu oli kolmas ja

palasia, joita näkyi silloin täl-

sa (ja syömässä) läheisessä

tiheiköitä sattui myös muu-

Tiitu oli toinen. Ensimmäisen

löin korkealla puissa. Kun yö

kauppakeskuksessa (samoin

tama (Eetun) reitille, mutta

kisan maasto oli paikoitellen

oli nukuttu, oli seuraavan ki-

kuin edellisenä iltana). Hy-

tällä kertaa sellaisia, mistä ei

loivaa nousua ja laskua. Leh-

san vuoro. Toisen päivän ki-

vin nukutun yön jälkeen oli

nähnyt hirveästi mitään läpi.

tipuita oli todella paljon, joka

sassa oli jännä maasto. Nimit-

kolmannen kisan aika. Rasti-

Polkuja oli muutama pieni ja
pari isoa, ei sen enempää. Päivän sijoitukset: Eetu kolmas ja
Tiitu voitti. Saatiin palkinnot
myös Memorian cupin hyvistä sijoituksista.
Illalla hotellissa söimme
vielä hyvin ja kävimme nukkumaan. Seuraavana päivänä
olikin sitten viimeinen kisa. Ennen viimeistä kisaa Tiitu johti
yhteistuloksissa aika reilusti,

Neljä osakilpailua takana, tässä tulos: Eetulle pronssia ja Tii-

mutta Eetun kolmossija ei ol-

tulle kultaa.

lut vielä varma, joten Eetu lähti kisaan keskittynein ja jännit-

nyt kuin viidenteen sijaan. Ki-

tutustua uusiin suunnistuska-

tynein mielin. Viimeisen päi-

san jälkeen yhteistulokset oli-

vereihin. Karttoja tutkittiin ja

vän kisassa oli kolmesta en-

vat siis: Tiitu voitti oman sar-

reitinvalinnoista juteltiin aina

simmäisestä kisasta poike-

jansa ja Eetu tuli kolmannek-

kisan jälkeen englanniksi mui-

ten runsaasti polkuja ja niis-

si omassaan. Palkinnoksi Tii-

den suunnistajien kanssa. Kie-

sä meni helposti sekaisin. Siel-

tu sai yhteistuloksista kulta-

litaito ei ehkä aina ihan riittä-

lä oli esimerkiksi yksi kahdek-

mitalin ja Transylvanian cup

nyt, mutta hyvin se oma reit-

san polun risteys. Koko matka

paidan. Eetu taas sai pronssi-

ti saatiin kuitenkin kavereil-

oli myös loivaa laskua. Viimei-

mitalin ja Transylvanian cup

le kerrottua. Tästä lomamme

sen päivän kisassa Tiitu pum-

kassin. Näissä kisoissahan

jatkui vielä pari viikkoa ja läh-

masi tosi pahasti ja oli vasta

käytettiin leimaamiseen SI-

dimme kohti Italiaa syömään

Kansainvälistä kisatunnelmaa. Meidän lisäksi mukana oli 4 muuta suomalaista, jotka kaik-

yhdeksäs. Eetulla taas meni

tikkua. Oli tosi mukava suun-

pizzaa ja jäätelöä sekä nautti-

ki H/D55-sarjassa.

ihan hyvin, mutta se ei riittä-

nistaa erilaisissa maastoissa ja

maan lämmöstä ja uimaan. 
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Jukola-leiri Kangasalla
marraskuun auringossa
JANNE NISKANEN, VALTTERI

suuden suhteen. Tämä har-

vauhdin lisääminen vaikuttaa

sä ja lepäillessä sekä seuraa-

seen uimassakin, mutta jäte-

pientä parantamisen varaa tä-

HEIKKINEN JA JANNE OVASKA

joitus oli erittäin tärkeä, kos-

suunnistukseen. Toisinsanoen

vaan harjoitukseen valmis-

tään se arvailujen varaan. Sen

hän päivään, joten nyt oli oiva

ka maasto näyttää erilaisel-

yksi jos toinenkin meistä sor-

tautuessa.

verran sanottakoon, että “ve-

mahdollisuus paikata virheet.

Hyvään leiriin tarvitaan hyvät

ta yöllä ja tuntemus maas-

tui melko erikoisiin virheisiin.

Illan hämärryttyä aloitim-

veläiset” olivat ainoita, jotka

Pitkän suunnistuksen kruuna-

kaverit, maastot, treenit ja au-

toon paranee huomattavas-

Kuitenkin jokaiselle tuli aina-

me leirin toisen yöharjoituk-

kävivät uimassa silminnäkijöi-

si kyllä hienot maisemat au-

rinkoinen keli. Tällä leirillä nii-

ti. Myös massa startti toi vies-

kin yksi tai kaksi onnistunut-

sen. Tällä kertaa Ponsan mel-

den havaintojen perusteella.

ringon paistaessa lähes vaa-

tä löytyi ja tyytyväisiä voi olla.

ti tunnelmaa mieleen ja edes

ta vetoa, ja harjoituksesta oli

ko upeassa maastossa. Läh-

Seuraavaan aamuun herät-

Leiri käytiin 16.-18.11.2018 ja

auttaa muiden kanssa juoksi-

taatusti hyötyä varsinkin vies-

dimme jälleen yhteislähdöl-

tyämme ilma oli hieman kui-

Välillä on myös osattava

oli yhteinen Paimion Rastin

joiden hyödyn ja haitan vaiku-

tejä ajatellen. Porukassa har-

lä, mutta jokainen taisi lopul-

vunut aikaisemmista päivis-

nauttia harjoittelusta ja mai-

kanssa ja harjoituksia oli neljä

tuksen itseensä.

katasossa järven suunnalta.

joittelu tuo aina uusia häiriöte-

ta suunnistaa pääsosin yksin.

tä. Yöllä lämpötila oli pyöri-

semista harjoituksissa, eikä

Lauantaina aamupäivällä

kijöitä omaan suorittamiseen

Jo päivällä haastava maasto

nyt varmasti lähellä nollaa.

aina tarvitse pelkästään ve-

oli vuorossa suunnistusvedot

ja on täten kehittävää, ja kai-

oli yöllä erityisen haastava, ja

Joku aamuvirkku oli noussut

renmaku suussa paahtaa ja sa-

Perjantai iltana oli ensim-

takaa-ajolähdöllä. Lähdimme

ken lisäksi se on useimmiten

sujuvaan suunnistukseen vaa-

huumorijalalla ja päätti kome-

vet silmillä kirmata. Hyvässä

mäinen harjoitus ja siinä oli

noin puolen minuutin välein ja

myös hauskempaa kuin yksin

dittiin melko hyvää keskitty-

asti herättää viimeisetkin uni-

yhteishengessä tapahtuneen

teemana yö ja yhteislähtö. Pe-

seuraavan vedon ensimmäi-

harjoittelu.

mistä. Kukaan tuskin välttyi

keot “komppaniassa herätys”

leirin jälkeen monelle jäi var-

rinteisenä Hämäläisenä maas-

nen lähtijä oli edellisestä ve-

Meille sattui viikonlopulle

virheiltä, mutta toisilla niitä

-huudolla. Aamupuurot syöty-

masti hyvä mieli, vaikka jokai-

tona oli vihreää kartalla ja ki-

dosta viimeisenä maaliin saa-

myös oikein erinomainen sää.

taisi tulla hieman enemmän

ämme pakkasimme suunnis-

nen lippu ei aina suunnitellus-

veäkin löytyi, vähän niin kuin

punut. Kartan hallitseva väri

Aurinkoinen ja melko lämmin

kuin toisilla.

tusvarusteet ja suuntasimme

ti haljennukkaan. Tästä se al-

kotipuolessa joissain paikois-

oli eilisen tapaan vihreä, mut-

keli oli tervetullut pitkän pil-

Harjoituksen jälkeen lai-

nokkamme jälleen kohti Pon-

kaa matka kohti Kangasalais-

sa Kaakkois-suomessa. Maas-

ta siitä huolimatta maasto oli

visen jakson päätteeksi ja

toimme rantasaunan pääl-

san karttapalaa.

ta kesäyötä. 

to ei päästänyt helpolla yöl-

yllättävän mielekäs ja suun-

mielellään sitä olisi viettä-

le, johon menimme jälikipui-

Sunnuntain perinteikkä-

lä ja ainakin yö osuudet Juko-

nistettava.

kappaletta, ellei kukaan käynyt salaa aamulenkillä.

nyt aikaa ulkona enemmän-

maan harjoituksen onnistu-

nä harjoituksena toimi pit-

lassa tulevat olemaan haas-

Vetojen jälkeen tuli taas

kin. Harjoitusten välinen aika

misia ja epäonnistumisia. Jot-

käharjoitus. Edellisillasta jäi

teellisia ja tärkeitä kokonai-

huomattua, kuinka paljon

meni kuitenin lähinnä syödes-

kut urhot kävivät pariin ottee-

varmasti jokaisella jotakin

Mitalisadetta Rovaniemellä
ANNIINA HEIKKINEN

uskaltautui uimaankin vierei-

rillä oli kovin tuulinen ja erit-

kinen aloitti varmasti, Kiia Jo-

sessä Keitele-järvessä.

täin kolea. Naiset ottivat oh-

kela jatkoi tasaisesti ja Hen-

VeVe lähti pitkälle pohjoisen

Ehdimme Kemiin sitten yö-

jat käsiin ja putkiteltta nousi

rika Vallema ankkuroi lopul-

SM-kisakeikalle Rovaniemel-

pymään kaikki vähän erilai-

pystyyn kisapaikalle tuulen

ta viestin sijalle 16.

le ja Ouluun Vuorelan bussil-

sissa huoneissa… naispuoli-

tuivertaessa.

la Aaken kyyditsemänä. Mat-

set sulloutuivat yhteen huo-

Kisat alkoivat ja jokainen

Ven D18-sarjan ankkurin Jenni

kalta poimittiin pitkin Suomea

neeseen, joka muistutti toi-

vuorollaan pääsi kokemaan

Ovaskan väliaika kertoi, että

lisää matkalaisia. Matka tait-

saalta armeijan tupaa kerros-

pohjoisen maastot… siellä oli

nyt oli hyvin pullat uunissa.

tui nopeasti maisemia ihail-

sänkyineen, mutta toisaalta se

erilaista kuin täällä etelässä.

Kerkesin itse juuri metsästä

len, kunnes bussi parkkeerat-

oli kuin Ikean päiväkoti. Kaik-

Miehissä viesti alkoi hyvin

pois ja kuivat vermeet päälle

tiin Viitasaaren ABC:lle niin lä-

ki nukkuivat kuitenkin hyvin ja

Samu Heiskan ja Eero Inke-

ja nopeasti viitoituksen var-

hes kaikki suuntasivat kartto-

úLOLNVHWROLDDPXOODNRUNHDOOD

rin hyvillä juoksulla, seuraa-

relle. Jenni pyyhälsikin maa-

jen kanssa lenkille läheiseen

Matka jatkui kohti Rovanie-

villa osuuksilla virheet koet-

lisuoralle huimaa vauhtia ja

maastoon. Lenkin jälkeen osa

meä SM-viestipaikkaa. Keli pe-

telivat. D16-sarjassa Ida Heik-

kakkosena maaliin, VIESTIHO-

Sitten alkoi tapahtua… Ve-

SM-mitalit kaulassa Raita Pakkanen, Miina Ruoti ja Jenni Ovaska. (Kuva: kisajärjestäjä)

Heti SM-viestin maaliin tulon jälkeen kuvassa: Daniel Koivisto, Janne Niskanen ja Valtteri Heikkinen. (Kuva: Anniina Heikkinen)

PEAA tuli. Viestin alkuosuuk-

Kukkonen ja Roosa Ruoti en-

silla olivat Raita Pakkanen

nättivät 7.

ja Miina Ruoti. Eikä kulunut

Palkintoja odotellessa keli

montaa minuuttia Jennin tu-

muuttui koleammaksi ja sa-

losta, kun H20-sarjan ankku-

teiseksi, mutta VeVen leirissä

ri Valtteri Heikkinen näkyi tu-

hymy oli herkässä, eikä suot-

levan metsän reunasta yksin.

ta… tätä oli odotettu!

Taas on tulossa mitali VeVelle,

Kisareissu jatkui tästä seu-

VIESTIPRONSSIA. Poikien al-

raavaksi päiväksi Ouluun SM-

kuosuuksia veivät Daniel Koi-

sprintti karkeloihin. Sieltä tuli

visto ja Janne Niskanen. Mah-

vain yksi plaketti Jenni Ovas-

tavia suorituksia. Kuuluttaja

kan tuomana. Seuraavana aa-

hehkutti VeVeä! Sitten saatiin

muyönä sitten oltiin kotona

vielä yksi plakettisija D20-sar-

rankalta mutta antoisalta ki-

jassa, kun Jutta Ojala, Tuulia

sareissulta. 
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Nuorten suunnistajien
reissuilta muistoja
ANNIINA HEIKKINEN

Nuorten joukkue suuntasi
heti keväällä Tiomilaan nuorten viestiin Ruotsiin. Joukkue
koostui tänä vuonna täysin
tyttöenergiasta. Joukkue iski
hyvin myös poikien joukossa
ja se oli paras tyttöjoukkue.
Viestistä saatiin paljon uutta potkua. Joukkueessa suunnistivat järjestyksessä Henrika Vallema, Ida Heikkinen ja
3. osuudella sai olla kaksi eli
Kiia Jokela ja Julia Laitinen ja
ankkurina Roosa Heikkinen.
Nuorten Jukolan viestiin
Saarijärvelle VeVe lähti kolmen joukkueen voimin. Harmikseen ykkösjoukkueelle tuli

Nuorisoviestissä Turussa palkinnoille yltänyt joukkue Joona Hirvilahti, Tiitu Takanen, Sisu

hylkäys, kun yhdeltä osuudel-

Tyni ja Niklas Hirvilahti. (Kuva: Iina Hirvilahti)
Oravatonnikeikalla Liedon Parmaharjussa nuoria yhteisku-

ta puuttui leima. VeVen ykkösessä suunnistivat Ida Heikkki-

kanen ja Aaro Takanen. VeVe

la, Miina Ruoti ja Henri Kukko-

mukaan suunnistamaan ihan

nen, Aatu Niskanen, Roosa

II -viestiä veivät Taavi Suuta-

nen. VeVe III -joukkueen vies-

tavallista rataa.

Heikkinen, Joona Hirvilahti,

ri, Julia Laitinen, Pihla Krikti-

tiä veivät Eeli Ruoti, Miika Myl-

Syksyn pääkeikalle Turku-

Henrika Vallema, Raita Pak-

lä, Niklas Hirvilahti, Kiia Joke-

lynen, Venla Weckman, Eetu

seen mentiin nuorisoviestiin

Takanen, Meri Myllynen, Emi-

ja Oravatonniin isolla poru-

lia Laitinen ja Saku Hakulinen.

kalla. Nuoret olivat B-sarjassa

Oli loistavaa nähdä, kun ras-

kaiken aikaa kärjen mukana,

tireittiläisetkin uskaltauivat

mutta jäivät voitosta vain 30

vassa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Nuorten Jukolan I joukkue juoksujärjestyksessä. (Kuva: An-

Oravatonnikeikalla kerettiin tehdä muutakin… pyramidi. (Kuva:

niina Heikkinen)

Anniina Heikkinen)

Oikea viestimies Väinö Jokela. (Kuva: Jarno Koivula)

sekuntia jääden neljänneksi.

la Jarkko Heikkinen, Hen-

Mainittakoon oikea viesti-

ri Kukkonen ja Janne Weck-

mies Väinö Jokela, syttyy aina

man. Kokonaisuudessaan vii-

viestissä ja tekee töitä joukku-

konloppu oli taas kovin opet-

een eteen ja vielä kun rata on

tavainen ja mahtava kaikki-

omaa tasoa ylempi niin tai-

ne juttuineen, ja tietysti kun

toa löytyy.

palkinto-oraviakin tuli taas

Niin ja ”huoltotiimikin” otti
voiton C-sarjassa joukkueel-

vietäväksi edellisten lisäksi
palkintokaappiin. 

Nuorten jukolan II joukkue juoksujärjessä. (Kuva: Anniina
Heikkinen)

Nuorten tiomilajoukkue Roosa Heikkinen, Julia Laitinen, Kiia

Nuorten Jukolan III joukkue juoksujärjestyksessä. (Kuva: An-

Joukkueiden ”koutsit” Pasi Jokela ja Jarkko Heikkinen TIOMI-

Jokela, Ida Heikkinen, Henrika Vallema. (Kuva: Pasi Jokela)

niina Heikkinen)

LASSA. (Kuva: Anniina Heikkinen)
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KLL-suunnistuksissa onnistumisia
ANNIINA HEIKKINEN

VeVen nuoria suunnistajia
osallistui elokuun lopussa Sipoossa KLL-mestaruuskisoihin. Henkilökohtaiset mestaruudet jaettiin ensimmäisenä päivänä, sieltä VeVe sai 4
mitalia ja lisäksi 5 suoritusta
10-sakkiin. Osa mitaleista oli
odotettuja, mutta yllätyksiäkin nähtiin.
Kultaa nappasi edellisen
vuoden tapaan loistavalla
juoksulla H10RR-sarjassa Niklas Hirvilahti, samassa sarjassa onnistuivat myös Sisu Tyni 6.
ja Anton Vainio 8. D13-sarjassa Roosa Heikkinen onnistui
häviten vain 6 sekuntia Rovaniemen tytölle ja sai hopeaa.
H12-sarjassa Joona Hirvilahti tykitti itsensä jälleen prons-

Roosa Heikkinen ja Julia Laitinen valmistautumassa KLLviestiin toiselle osuudelle.
(Kuva: Anniina Heikkinen)

sille, viime vuonna Joona oli
myös mitaleilla, silloin hopeaa. D15-sarjassa koettiin yllätys, kun Ida Heikkinen suunnisti pronssille. Plakettisijoille suunnistivat D20-sarjassa 6.
Jenni Ovaska ja 8. Raita Pakkanen. D9-RR-sarjassa Tiitu
Takanen oli 5.
Viestit suunnistettiin seuraavana päivänä ja sieltä VeVe
sai mitalin ja pari sijoitusta
10-sakkiin.
VeVen Roosa Heikkinen oli
hopeajoukkueessa A-sarjassa
ja B-sarjassa 10-sakkiin pääsivät Ida Heikkisen ja Henrika Valleman joukkueet. DIda Heikkinen ja Henrika Vallema valmistautumassa maala-

sarjassa Jenni Ovaskan jouk-

Kaikki VeVen henkilökohtaiset mitalistit ja plaketin saajat yhteiskuvassa KLL-kisoissa. (Kuva:

tuin naamoin KLL-viestiin. (Kuva: Anniina Heikkinen)

kue pääsi myös 10-sakkiin. 

Iina Hirvilahti)

Niklas Hirvilahti kultamitalin kanssa keskellä. (Kuva: Iina Hirvilahti)

Ida Heikkinen sai yllätyspronssin KLL-kisoista. (Kuva: Iina Hirvilahti)
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Pyry-Pesiksen junioripesäpalloilijat
Toinen kesä pesistä Pyryssä

toa, mutta eipä niitä häviöi-

on takana, ja uusi harjoitte-

täkään surtu loppukiilaa pi-

lukausi on jo aloitettu. Tosin

demmälle. Mukavinta leiril-

eipä me maltettu paljon tau-

lä on kavereiden kanssa yh-

koa pitääkään. Olemme liik-

dessä touhuaminen.

kuneet muilla tavoin, kävim-

Aikuiset pääsivät myös pe-

mepä pelaamassa säbääkin Ki-

laamaan. Kahdesti viikossa oli

riläisiä vastaan. Tärkeintä on

aikuisten harrastepesistä Poit-

opetella monipuolisia moto-

silassa. Välillä tuntui, että lap-

risia taitoja, kun muuten oma-

set päihittävät aikuiset, ja taas

toiminen liikkuminen on vä-

välillä kenttä tuntui liian pie-

hentynyt. Haminassa on nyt

neltä. Tärkeintä olivatkin on-

hyvä tilanne, kun on kolme

nistumisen tunne ja hiki otsal-

pesisseuraa, ja voidaan pela-

la. Seuraavana päivänä tiesi

ta pelejä omassa kaupungissa,

jotain tehneensä, kun jalat ja

eikä aina tarvitse lähteä reis-

heittokäsi olivat kipeät.

saamaan muualle.

Nyt kun talven ajan kun-

Kesällä pelasimme kahdes-

toillaan maanantaisin Poit-

sa ikäluokassa, G-pojissa ja F-

silassa ko 17-18.30 (Tervetu-

pojissa. Kun F-poikia ei ollut

loa aikuiset ja lapset!), niin

ihan joukkueellista, innok-

sitten aikuisetkin ovat asteen

kaimmat G-pojat saivat pela-

vahvempia ensi kesänä! Ehkä

ta monta kymmentä peliä ke-

kuitenkin vielä lasten etu lai-

sän aikana. Pelaaminenhan se

tetaan etusijalle, ja heille voi-

mukavinta onkin, osallistuim-

daan antaa vähän etumatkaa.

me turnauksiin ja järjestim-

Ensi kesänä pelaamme G-

me itsekin yhden isomman

ja F-poikien pelejä, ja myös

Pyhällössä. Pelejä oli Hami-

G-tyttöjen pelejä, koska tyt-

nan lisäksi Kotkassa, Kouvo-

töjäkin on mukaan tullut. Ke-

lassa ja Lahdessa.

sän kohokohta eli leiri on Kan-

Kesän kruunasi tietysti valtakunnallinen Naperoleiri

Tähän iloiseen joukkoon mahtuu myös uusia pelureita. Katso tutustumisajat jutun lopusta.

kaanpäässä heinä-elokuun

luilla, ja pesistä voi tulla ko-

gät tai -tossut, juomapullon

Joulunajan kokeilutreenit:

vaihteessa.

keilemaan milloin vain. Me

ja iloisen mielen! Harjoitus-

• to 27.12. ja 3.1. klo 17-18.30 Poitsila

Haapajärvellä. Molemmat

Talven aikana harjoittelem-

lainaamme välineitä, et tar-

ajat ja paikat: https://pyhal-

• ke 2.1. klo 17.30-19 Poitsila

joukkueet saivat kaksi voit-

me Pyhällön ja Poitsilan kou-

vitse mukaan kuin sisäken-

lonpyry.nimenhuuto.com 

• la 5.1. klo 10-11.30 Neuvottoman liikuntahalli

TURKIAN LAVA
www.tanssi.net/Turkian lava

Kiitos kesästä 2018!

ILOISTA JOULUA
JA
TURVALLISTA
UUTTA VUOTTA!
Kotka, Kirkkokatu 4
Karhula, Karhulantie 30
Hamina, Puistokatu 8
Virolahti, Louhelantie 2
Puhelin 05 634 1700

Tavataan
kesällä 2019!
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PIHATYÖT
PIHASUUTARILTA!

Rekisteröity urheiluhieroja/hieroja
hermoratahieroja

Parturi-Kampaamo

TERTTU POUSI

JARKKO HEIKKINEN

Ojaniityntie 11, Kurittula, Kotka
3XK_ZZZSLKDVXXWDULǆ

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

puh. 0400 508 663, 261 019
LAHJAKORTIT

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

AUTOKORJAAMO

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

KOIVISTON AUTOKOULU

Parturi-Kampaaja Minna Kiuru
040 548 3179
Puistokatu 6, 49400 Hamina

Sibeliuskatu 24, puh. 040 1977 822

Seuraava kurssi:
7.1.2019

Vuorelanraitti 7, 49750 Kalliokoski
Puh. (05) 347 8466
WRLPLVWR#OLLNHQQHYXRUHODǆ

KYMEN
SAMMUTINHUOLTO

Alusta-Apu
T:mi Jyrki Permanto

Teollisuuskatu 40, 49400 Hamina

0400 556 626
(05) 344 6130

0400 840 602
– Auto- ja metallikierrätys
– Rengasmyynti ja asennus
ZZZDOXVWDDSX¿

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

Satamakatu 11, Hamina, puh. 020 7640 600

ISA

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

RAUTA – MAATALOUS

Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki
3XK  ZZZSDUNRQNDXSSDÀ

KORPELAN
PUUTARHA

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

H

TUOREET
vihannekset
juurekset
hedelmät

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

SUURKEITTIÖÖN
säilykkeet ja pakasteet

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

ZZZNRUSHODQSXXWDUKDÀ
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KANUUNA

Asusta seuran urheilija tunnetaan
JOHANNA TILLI

Hiihdon seura-asut kaudelle

liikkujille. Harmillisesti muu-

asut saatiin ajoissa käyttöön,

tamat olivat vahingossa tilan-

vaihdettiin takkeihin ”lennos-

neet vääränmallisen takin.

sa” valkoinen digipainetta-

2018-2019 ovat saapuneet ja

Digipainotekniikan kehitty-

va kangas: toiset ihastuivat

löytäneet omistajiensa käyt-

minen on mahdollistanut sen,

ja toiset vihastuivat! Yhdelle

töön. Seura-asujen hankinta

että asujen minimitilausmää-

kaudelle kisa-asujen housu-

on usean kuukauden proses-

rät ovat pienentyneet ja asu-

jen keskisauman tikkauslan-

si, joka alkaa kesälomien vielä

ja voidaan tilata joka vuosi ai-

ka oli vaihtunut valkoiseen ja

pyöriessä sponsoreiden han-

emman joka-toinen-vuosi-syk-

housut näyttivät siltä kuin oli-

kinnalla. Sponsorisopimuksi-

lin sijaan. Valitettavasti hiihto-

sivat halki takapuolelta. Kai-

en avulla hiihtojaosto voi mm.

asut ovat kalliita, eikä seural-

kesta on selvitty, ja yhteistyö

tukea lisenssihiihtäjen asu-

la juurikaan ole mahdollisuut-

Nonamen kanssa on ollut jous-

hankinnointoja. Vastineeksi

ta ostaa niitä varastoon. Face-

tavaa ja mutkatonta.

tuestaan yritykset saavat nä-

bookin VeVe Torilta on moni

Veikkojen asu on näyttävä ja

kyvyyttä niin Hiihdon Suomen

kuitenkin saanut avun akuut-

erottuva: se on saanut kehuja

Cupin tv-lähetyksissä, some-

tiin asupulaan ja sitä kannat-

yli seurarajojen. Jopa alkuun

kanavilla että alueellisissa

taa aktiivisesti hyödyntää pie-

hirvittänyt valkoinen väri on

sekä muissa medioissa.

nien tai epäsopivien varustei-

hyväksytty. Ensi vuonna hiihto-

den vaihto- ja myyntipaikkana.

asujen (sekä lämmittely- että

starttaavat yleensä syyskuun

Vuosien saatossa on sat-

kisa-asujen) kuosi tulee muut-

puolivälissä, ajoittuen kahden

tunut ja tapahtunut. Eräänä

tumaan ja kehitystyö aloite-

viikon ajalle. Näin kaikilla oli-

vuonna Nonamen tehtaalla

taan vuoden alussa. Nyt on

si mahdollisuus käydä kokeile-

oli tulipalo ja asuihin tarvitta-

mahdollisuus vaikuttaa, eh-

massa sopivan kokoiset varus-

va musta kangas paloi. Jotta

dotuksia otetaan vastaan. 

Asujen sovitustilaisuudet

teet. Jos yleiset sovitusajat eivät ole sopineet, on asuja päässyt kokeilemaan erikseen so-

Asuvastaavan tipsit onnistuneeseen tilaukseen:

vittuna aikana. Sovitusasut on

1) Talven asut tilataan syyskuussa. Seuraa seuran

koottu seuran jäsenten omistamista puvuista. Näin emme ole

Varusteiden pakkaus ja jako perhekunnittain vaatii aikaa ja tarkkuutta.

olleet nonamen sovitusasujen
varassa, vaan olemme pysty-

kuun viimeisillä viikoilla juu-

lijamitoituksella olevaa Eli-

ja näin ollen saatu jo valmiik-

neet järjestämään sovitukset

ri hiihtokauden alkuun.

te-mallia. Tämä on aiheut-

si liian pieni lämmittelyasu.

hyvissä ajoin, meille parhaiten

Vuosia sitten, kuosin vaih-

tanut useita väärinkäsityksiä

Tänä vuonna oli jälleen mah-

sopivassa aikataulussa. Puku-

tuessa mustavihreästä valko-

asujen mitoituksissa: käytet-

dollisuus tilata myös Warm up

jen valmistuminen kestää tila-

vihreään, oli mahdollista vali-

tynä ostettu, mutta pieneksi

-takkia, jossa tilaa oli hieman

uksen teon jälkeen kaksi kuu-

ta lämmittelyasu kahdesta eri

jäänyt puku on ollut väljem-

kookkaammillekin hiihtäjille

kautta, joten syyskuun lopussa

mallista. Viime vuosina olem-

pää mallia ja sen mukaan on

ja näitä takkeja tilattiin reilus-

tilatut asut saapuvat marras-

me tarjonneet vain ns. urhei-

tilattu uusi puku sovittamatta

ti niin kilpailijoille kuin kunto-

ilmoituskanavia.
2) Sovita vanhat asut ja ota ylös niiden koko sekä
mahdollinen malli.
3) Saavu sovitustilaisuuteen. Ota yhteyttä, jos ajat ovat
sinulle mahdottomat.
4) Mieti, mitä asujen alle tulee talvella tai pitääkö ostaa
ns. kasvunvaraa.
5) Kirjaa ylös, mitä aiot tilata sekä jokaisen asun koko.
6) Tee nettitilaus webbishopissa huolellisesti. Varmista,
että tilaat oikean mallin/koon.

Viestintä sekä laskutus sähköisenä lisääntyy
Seuran käy tössä olevaa

postiosoitteensa seuralle, hal-

lauttaminen järjestelmässä

jäsen-, kerho-, omavastuu-

Linkki siihen löytyy siis seu-

ta vuodelta olisi voinut olla

”Seuramappi”-ohjelmistoa

linnoida ja pitää ajantasalla

ei onnistu. Seuramappiin kir-

käytetään tapahtumien ja

omia yhteystietojaan ja esi-

jaudutaan osoitteessa www.

ja asulaskutuksia tulee säh-

ran kotisivuiltakin. Jäsenek-

parempikin. Rekisterissä ei

köpostiin. Jäsensivulla voit

si ilmoittautumisessa vaa-

jäsenyyksien sekä erilaisten

merkiksi ilmoittautua eri ker-

siis kannata pitää sähköpos-

VHXUDPDSSLúYHLNRW.LUMDX-

lisätä erillisen laskutussäh-

ditaan aina johonkin seuran

laskutusten hallinnointiin.

tia, jos sitä ei juurikaan avaa.

hoihin ym. asioihin.. Sähkö-

tumislinkki löytyy myös Veik-

köpostin, eli se olisi ainakin

kyläosastoon liittyminen, eli

Pieniä kompastuksia aina tu-

Siinä on muutamia huomioi-

postiosoitteen voi ilmoittaa

kojen kotisivulta www.vehka-

hyvä olla huoltajan sähkö-

ruksataan haluttu kyläosasto.

lee, mutta yritetään taas uu-

tavia asioita, jotka kosketta-

osoitteeseen vehkalahden.

ODKGHQYHLNRWúVLHOW¦VDPDV-

posti, jos tiedotuspostiosoi-

Kyläosastot laskuttavat jäsen-

della vuodella tässäkin me-

vat ”perusjäsentäkin” ja erityi-

veikot@gmail.com ja viestis-

ta missä ilmoittaudutaan uu-

te on lapsen oma posti.

maksut eri ajankohtina, osa

nestyä! 

sesti mm. lasten vanhempia.

sä voi mainita myös, jos halu-

deksi jäseneksikin.

Seuramapissa voi jäsen,

aa kirjautumistunnuksen tai

joka on toimittanut sähkö-

omatoiminen tunnuksen pa-

Jäseneksi ilmoittautumi-

ovelta-ovelle, osa kirjeellä,

Lasten vanhempien kan-

nen tapahtuu myös kirjau-

osa sähköpostilla. Sähköpos-

nattaa huomioida, että mm.

tumalla Seuramapin kautta.

tilaskutuksen tulos kuluneel-
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Dæhlien opeilla kovaa treeniä
LARI TAKANEN

kunnia istua päiväkahvilla ja
syödä Bjørnin tarjoamia voh-

Kesällä näin netissä videon,

veleita, sekä kuuluisaa norja-

jossa haettiin kymmentä ama-

laista ruskeaa juustoa. Samal-

tööriurheilijaa haastamaan

la hän kertoi tarinaa omas-

Norjan kovat maastohiihto-

ta urastaan, sekä harjoitte-

tähdet. Päätin laittaa hake-

lustaan. Sattuipa joku kysy-

muksen vetämään ja joskus

mään, että kuinka suuri oli hä-

sitä käy hyvä mäihä! Elokuun

nen paljon puhuttu VO2max.

alussa sähköpostiin tuli viesti,

Itselläkin leuka loksahti auki

jota en ehkä osannut odottaa

kun pöytään paineltiin jopa

tulevan. Viesti sisälsi kutsun

97 ml/kg/min lukemat. Kel-

Dæhlie Ultimate Challengeen.

paisi itsellekin!

Kyseessä oli Dæhlie -vaate-

Kahvittelun jälkeen matka

merkin sponsoroima haaste-

jatkui kohti ensimmäistä ma-

kilpailu, jossa me – kymme-

joitusta, hiukan Lillehamme-

nen amatööriä – kilpailimme

rin yläpuolelle. Majoitukseen

Norjan maastohiihtäjiä, toi-

päästyä huoneissamme odotti

siamme sekä ennen kaikkea

isot laukulliset Dæhlie -vaat-

itseämme vastaan. Tulevan

teita. Nopea valikoiman läpi-

viikonlopun kilpailut koostui-

käynti ja edessä olikin jo illal-

vat maajoukkueen harjoituk-

linen. Ruokailuihin sen enem-

sista. Ensin naisten maajouk-

pää menemättä, sanottakoon

kueen ja myöhemmin mies-

että kyllä sitä sai syödä ihan

ten harjoituksista.

herroiksi! Ruuan päälle kak-

Torstai aamupäivästä lensimme Osloon. Jo Helsingissä

kua ja halukkaille kahvia, jonka jälkeen hakemaan unta.

tapasin toisen kilpailun suo-

Perjantaina päästiin itse

malaisista, triathlonisti Mik-

asiaan. Päivän ensimmäinen

ko Ovaskan. Muut kilpailijat

haaste: 5*5min sauvarinne,

tulivat Norjasta, Ruotsista,

tavoitteena voittaa tai aina-

Saksasta, USA:sta, sekä Aust-

kin yrittää pysyä naisten pe-

raliasta. Osloon päästyämme

rässä. Mäen juurella sitä ih-

tapasimme loput kilpailijat,

metteli rinteen pituutta, täl-

Dæhlien edustajat, sekä ku-

laisiakin mäkiä on siis ole-

vausryhmän. Tässä vaihees-

massa. Noh, eipä tarvinnut

sa alkoi hahmottumaan, että

tulla kertaakaan palautuksis-

ehkä tämä tapahtuma on aika

sa alaspäin! Alkuverkan aika-

iso juttu.

na tähdet saapuivat paikalle.

Torstaina ei ollut yhtään kil-

Johaug, Weng, Östberg, Falla

pailua, vaan päivä oli pyhitet-

ja monta muuta erittäin ko-

ty matkustamiselle ja majoit-

vaa urheilijaa, siinähän mei-

mitäs siitä rajusta aloitukses-

haug, jahtaajina minä, Falla ja

koon, että ruokapuoli toimi

rullasuksilla. Molden hiihtosta-

tumiselle. Lentokentältä läh-

nasi ihan hämmentyä. Pienet

ta puhuttiin… Kolmannen ve-

Østberg. Puoli minuuttia myö-

jälleen ja ilmeisesti kulholli-

dionille saavuttaessa miesten

dettäessä meille kerrottiin en-

ohjeistukset, yhteiset avaavat

don jälkeen teki mieli oksen-

hemmin minä ja Falla, sitten

nen karkkia tuo ainakin yhtä

maajoukkueella oli juuri alka-

simmäinen kohde, jossa tuli-

ja sitten mennään. Meitä va-

taa, sen verran paljon tuli re-

kokeiltiin loppukiriä. Suota-

ison hymyn myös maajoukkue-

PDVVDKHLG¦QKDUMRLWXNVHQú-

simme ”pyörähtämään”, ky-

roiteltiin liian aggressiivisesta

vittyä irti. Viimeisessä vedos-

koon sprintterille voitto.

hiihtäjien huulille, kuin itselle-

naalivaihe. Harjoitus, jonka he

seessä oli yksi Bjørn Dæhli-

lähdöstä, mutta vaikea sitä on

sa sitten lyötiin kaikki tiskiin.

Lounaalla pääsimme syö-

kin. Ruokailun jälkeen matka

veivät läpi, simuloi sprinttikil-

en tiluksista. Paikalle päästy-

himmailla kun Johaugin voit-

Johaugille ei meistä kukaan

mään ja keskustelemaan nais-

jatkui kohti Moldea, matkalla

pailupäivää. Karsinta ja erät

ämme itse Bjørn oli vastassa

tamisesta sai täydet pisteet.

pärjännyt, mutta muut olivat

ten maajoukkueen kanssa. Yl-

kuitenkin vielä yksi vertikaali-

vajaaseen kahteen tuntiin. Jo-

toivottamassa meidät terve-

Ensimmäisen vedon puolivä-

otettavissa. Neljän minuu-

lättäen paikkana oli taas yksi

kilpailu Åndalsnesissä.

KDQQHV+ºVûRW.ODHER näyt-

tulleeksi. Tämän jälkeen oli

lissä iski aivan kauheat hapot,

tin jälkeen edellä oli vain Jo-

Bjørnin huviloista. Sanotta-

Lari Takanen Norjan maajoukkuenaisten Heidi Wengin ja Ingvild Flugstad Østbergin vauhdittajana.

Norjan hiihtomaajoukkuetta haastamaan eri puolilta maailmaa kutsutut ”amatöörit” yhteiskuvassa. Lari eturivissä oikealla.

Vertikaalikilpailu oli 1.6km

ti vievän muita aika helpos-

pitkä ja sisälsi noin 550m nou-

tikin, eikä se Petter Northu-

sua. Kilpailu oli vain meidän

gin menokaan kovin huonol-

haastajien välinen, harmi si-

ta näyttänyt.

nänsä, olisi ollut kiva nähdä

Meidän haaste oli vetää vain

miten pärjää hiihtäjiä vas-

kaksi vetoa. Jokainen sai vali-

taan mäessä. Heti alkumat-

ta ottaako helpotetun radan

kasta meitä irtautui kolme ka-

vai saman sprinttiradan kuin

veria omille teilleen. Puolivä-

maajoukkue. Itse valitsin jäl-

lissä onnistuin ottamaan pie-

kimmäisen, jälkeenpäin voisi

nen irtioton, enkä enää sen jäl-

ajatella, että se oli virhe. Jo ra-

keen katsonut taakseni vaan

dankatselmuksessa huomasin

löin niin paljon kuin pienestä

yhden alamäen olevan aika

koneesta irtoaa, toivoen että

jyrkän oloinen. Ensimmäisel-

kaverien ”selkäranka katkeaa”.

lä vedolla mäen päällä oli jo

Niinhän siinä kävikin ja saa-

kerättynä aikamoiset hapot.

vutin maalin minuutin erol-

Laskuun lähdettäessä tasa-

la muihin.

paino hiukan heitti ja sitten

Lauantaiaamuna miesten

mentiin. Asfaltti on ihan yhtä

maajoukkuevalmentaja piti

kovaa norjalaisella hiihto-

meille luennon, jossa hän ker-

stadionilla kuin kotisuomes-

toi miesten harjoittelusta, sekä

sa. Hetken aikaa itseään ke-

esitteli distanssi-, ja sprint-

räilleenä takaisin suksille ja

tijoukkueet. Tämän jälkeen

maaliin. Verta vähän siellä

oli se ehkä (ainakin itselleni)

täällä ja tuhottu vaatekerta.

haastavin haaste, sprinttivedot

Ensimmäinen korjautuu ajal-
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VeVe:lle hyvä
tulos Kunniakierroksesta
Vehkalahden Veikkojen Kunniakierros-tapahtuma, joka
järjestettiin 10. kesäkuuta, onnistui jälleen hyvin. Keräyksen
tuotto oli yli 22.000 euroa. Se
oli viidenneksi paras seuratulos valtakunnallisesti. Tulosta tekemässä oli lähes 40
kerääjää, joista viisi keräsi yli
tuhat euroa. Tukijoina oli 140
yritystä ja lähes 400 yksityistä henkilöä. Kiitos teille kaikille! Olette omalta osaltanne tukeneet paikallista urheilua mahdollistaen seuralle nuorten kilpailumatkojen,
leirien ja varustehankintojen
tukemisen.
KIITOS! 

Alkumatkasta vielä hymyilytti. Taivalta taittamassa vas. Olli-Pekka Laitila, Aapo Tilli ja Väinö Kotro. (Kuva: Risto Hellä)

Vehkalahden Veikkojen tukijat Kunniakierroksella 2018
AHS Asbesti- ja Homesaneeraus

Koiviston Autokoulu Ky

Rakennustoimisto I. Uusitalo Ky

Asennuspojat LK Oy

Konerauta S. Lahtela

Rampsi Oy

Asianajotoimisto Hiltunen, Lepistö &

Koneurakointi Marko Lankila

Renta Oy

Liukkonen

Koneyhtymä M&M Pellas

Restec Finland Oy

Automaalaamo Antti Rainio

Korpelan Puutarha

RiimuRaami

Autoyhtymä Vuorinen Oy

Kouvokate Oy

Risto Salomäki Ky

CR-Renkaat Oy

Kuljetusliike Aho & Nuutinen

Roseprint Oy

CSS Ky

Kuljetus Lanki Ky

Rösch Oy

Eastisland

Kuljetus Suoknuuti Oy

Sataman Baari

EK-Kymen Pientalorakennus Oy

Kuljetusliike Heikki Toikka

SGM Militaria

Euro Katto Oy

Kymen Sammutinhuolto

Silmäoptiikka Oy

Filterit Oy

Kymen Sipti Oy

Sportpiste

H & H Consulting

Kymenlaakson Kauppakamari

Stemma Strömberg

Hakemestarit Oy

Lavarakenne Rautaheimo Ky

Sukelluskotka Oy

la ja jälkimmäinen hoitui ho-

muutamat. Lenkin maisemat

Haminan Autoapu

Leipomoliike Aitolahti Ky

Suurpää Oy

tellilla odottaneilla uusilla va-

olivat huikeat ja vauhdin ol-

Haminan Autohuolto Oy

Lukitustekniikka-STY Oy

Sähköryhmä Muukka Oy

rusteilla. Onneksi mukana oli

lessa hiljainen, myös keskus-

Haminan Autokorjaamo Oy

Lääkäripalvelu Satu Ojalainen Oy

Sähköurakointi Fectech

myös kirurgin hommia tekevä

telu urheilijoiden kanssa oli

Mikko, joka varmisti, että kaik-

mahdollista. Hotellin lähes-

Haminan Energia

Maanrakennus Mikko Oy

T. Strömberg Oy

ki on kunnossa. 15 min palau-

tyessä meistä muutamat in-

Haminan Erikoisrakennus

Maanrakennus Suortti Oy

T:mi Muuraus ja Laatoitus J-P Paronen

tus ja taas mentiin, tällä kertaa

nostuivat ottamaan pientä

Haminan kaupunki

Maanrakennus Tilli Ky

T:mi R Suomalainen

pystyssä maaliin asti.

loppukiriä. Kilometri ennen

Haminan Kotipizza Ritkapel Oy

Machinetool Oy

T:mi Reetta Heikkilä

Haminan Luontaistuote

Marian Tarha Oy

T:mi Saaristosaneeraus

MCM Timber Oy

Takaladon liha ja kala Oy

Iltapäivästä ohjelmassa oli

hotellin ovea jäljellä oli nor-

palauttava puolitoista tunti-

jalainen maratoonari Sondre

Haminan Sähköpalvelu Oy

nen hölköttely miesten maa-

Øvre-Helland ja minä. Itse on-

Haminan Uusi Apteekki

Mertoni Oy

Talco Oy

joukkueen kanssa norjalaisil-

nistuin vielä parkkipaikalla

Haminan Valopiste

Metsä- ja Pihapalvelu Heikki Hokkanen

Telinekataja Oy

la metsäpoluilla. Tämän jäl-

puikahtamaan autojen välis-

Haminan Vesijohtoliike Penttilä

0RUVLXVSXNXOLLNH-RVHúLQD

Tepposen Kukka ja Hautaustoimisto

keen suihku ja illallinen, jos-

tä nopeammin hotellin ovelle.

Haveputki Oy

Myllykosken Fysikaalinen Hoitolaitos Uy

Tikkurila Oyj

sa miehet olivat mukana. It-

Harmittavasti kokonaiskil-

Helmiteksti

Rakennuspartio Oy

TM-Autopesupalvelu

selle sattui erittäin hyvä ”pöy-

pailussa tulin toiseksi vain 10

Hieroja Marjo Friman

P. Pykäläinen Ky

Toijanen

tävaraus”, samaan pöytään is-

pistettä Sondrelle hävinneenä.

Hyötypaperi Oy

Painokotka Oy

Toripörssi Oy

WDKWL-RKDQQHV+ºVûRW.O¨ER

Palkinto olisi ollut hieno, vii-

Petter Northug, Emil Iversen,

me talven olympialaisten ki-

Insinööritoimisto Yrjö Saarelainen Oy

Paturi Susanna

Trans Caravan Oy

sekä Sindre Bjørnestad Skar.

sa-asu kaikkien naisten sekä

J. Purho Oy

Parturi-kampaamo Terttu Pousi

Turf & Golftrading

He kertoivat aika avoimesti

miesten nimmareilla. Noh,

Jercom Ky

Pasi Trans Oy

Turkian Tuiske ry

omasta harjoittelustaan, sekä

ehkä koko reissu oli palkinto

Jerodos

Peten Maalaamo

Urheiluhieroja Mirella Mykkänen

olivat kiinnostuneet myös mei-

itsessään. Yleisesti kaikki toi-

JM Metsänen Oy

Pinnoitus-tekniikka Oy

Uunimuuraus Esko Hiironen Ky

dän harjoittelusta. Northug oli

mi loistavasti, oli hienoa elää

Kaakon Kiinteistöt Oy

Poitsilan Talomaalaus

Uusi Kaakon Katsastus Oy

aika hiljainen, voisi väittää yli-

staran elämään reilun viikon-

Kaakon Konemetalli Oy

Puutavaraliike Huomo Oy

Vaalimaan Kala ja Herkku

mieliseksi, mutta luettuani hä-

lopun verran. Reissusta käteen

Kahvila Kesähelmi

R. Pakkanen Oy

Varte Oy

nen uuden kirjansa kanta yli-

jäi monta uutta kaveria, hyviä

Kahvila Troikka

Rakennus ja asennus Mäkelä

Water Boys Oy

mielisyydestä ehkä muuttui.

keskusteluita huippujen kans-

Kaihdin ja Markiisi Jari Tilli

Rakennus- ja insinööritoimisto Dual-

Vehkalahden Jäte ja Kuljetus

Sunnuntaille tarjoiltiin kol-

sa, treenivinkkejä ja tienkin

Kehä-Liftit Sjöman Helsingin Nosturit Oy

tech Oy

Vehkalahden Peltirakentajat

nippu Dæhlie vaatteita.

Kellosalmen Lohi Oy

Rakennus Teikari Oy

Verhoomo E. Pirnes Oy

Key-Link Engineering Oy

Rakennusliike Ismo Liikkanen

Viherkuutio

Kiinteistö Illi Oy

Rakennusliike Kalevi Suntio

T:mi Viljanmaa

Kirstin Kala

Rakennusliike Viratek

Vuoksen Magneetti Oy

.RLUDNXYDXVú

Rakennuspelti Sahala Oy

Värisilmä

men tunnin vuorijuoksu maajoukkueen kanssa, oletin sen

Halutessaan paikalla olleen

olevan rankka reissu, mutta

kuvausryhmän tuotannos-

vauhti oli todella hiljainen.

ta pääsee nauttimaan Dæh-

Amatööreistä ei pudonnut ku-

lien nettisivuilla, sekä face-

kaan, hiihtäjistä puolestaan

bookissa. 
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Monipuolisia
KULJETUS-, NOSTO- JA
KONEPALVELUJA
yrityksille ja yksityisille!
Puhdistuspalvelua
yli 30 vuoden kokemuksella.
Kaivojen tyhjennykset
Viemärien aukaisut
Putkistojen kuvaus- ja
savutustyöt
Vesikaivojen puhdistus

0400 551 333

Säiliö- ja puhdistusautopalvelut
Vaihtolavatyöt
Pienimuotoiset
putkistoremontit
æ³ÂæßÅý ÅòӃýòÓâ³Ì ÌÓĄϟĔ
þþþϟýòÓâ³Ì ÌÓĄϟĔ

Taskalinmäentie 7, puh. 0400 756 610
ZZZNXOMHWXVVXRNQXXWL˃

Tonttulakki heilahtaa,
sähkön hinta ei
KSOY Takuu -sopimuksessa sähkön hinta pysyy muuttumattomana
koko sopimuskauden, 24 kuukautta. Lisäksy sähkö on tuotettu
uusiutuvilla luonnonvaroilla: tuulivoimalla, bioenergialla ja vesivoimalla.
Valitse edullista ja luotettavaa energiaa.
Lisäämällä sopimukseen Vaihtotakuun, voit vaihtaa sopimuksesi
uuteen KSOY Takuu -sopimukseen myös kesken kauden.

Soita ja kysy lisää
Asiakaspalvelu
p. 05 7780 500
ma–to 8–17, pe 8–16

Arki virtaa. | ksoy.ﬁ

