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Vehkalinna

  Viihtyisät juhlatilat luonnon 
 läheisyydessä!

Salivuoroja parkettilattialla!

Nykyaikaiset kokoustilat 
 isommillekin ryhmille!

Varaukset ja tiedustelut:  
Virve Kiri puh. 0400 913 055, virve.kiri@kymp.net

Vehkalinnan tilat on mitoi-
tettu max 200 henkilölle:  
- juhlasali 150 m² 
- ravintolasali 60 m² 
- näyttämö 50 m² 
- eteisaula 40 m² 
- keittiö 15 m²

Vehkalahden Veikkojen keskuspaikka, Vehkalinna, sovel-
tuu 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 

sulista kaverin kanssa. Varaa tila ja järjestä tapahtuma!

– tiloja arkeen ja juhlaan!

RYHMÄT JA HARJOITUSAJAT:
 Vuosina 2013–2013 syntyneet,  

 harjoitukset maanantaisin 27.5.–29.7. klo 17.00–18.00

Vuosina 2011–2010 syntyneet,  
 harjoitukset maanantaisin 27.5.–29.7. klo 17.00–18.00.

Junnuvalmennusryhmä vuosina 2009–2008 syntyneille,  
 kilpailemisesta kiinnostuneille maanantaisin ja torstaisin  
 23.5.–1.8. klo 18.00–19.15.

Valmennusryhmä 2007–2004 syntyneille, kilpailemisesta  
 kiinnostuneille maanantaisin ja torstaisin 23.5.–8.8.   
 klo 18.00–19.15.

Vapaita paikkoja voi tiedustella: 
Satu Lanki, satu.lanki@gmail.com,  
puh. 050 536 3452 (sähköpostitse tai tekstiviestillä).

Kevään 2019 
YLEISURHEILUKOULUT  
ja VALMENNUSRYHMÄT 

 

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

torstaina 27.6.2019 klo 19.00
Haminan Rauhankadun kentällä
Lisätietoja ja keräyslistoja:
Juha Heikkilä
puh. 040 824 5652 tai
juhakalevi.heikkila@pp.inet.fi

Vehkalahden Veikkojen

Vehkalahden Veikot järjestää kesä-elokuussa torstai-iltaisin 
kaikille 5–15-vuotiaille avoimia ja maksuttomia yleisurheilun 
matalan kynnyksen Silja Line -seurakisoja. 
Tapahtumapaikkana on Haminan urheilukenttä.
Osallistujilta ei edellytetä aiempaa kokemusta 
harjoiteltavista lajeista eikä seurojen jäsenyyttä.
Silja Line -seurakisat ovat maksuttomia, kaikille avoimia 
matalan kynnyksen kisoja, joiden myötä voi seurata 
omaa kehitystä eri lajeissa pitkin kesää. Kilpailuihin 
ilmoittautuminen paikan päällä klo 17–17.20, yhteinen 
alkulämmittely klo 17.30 ja kilpailujen aloitus klo 17.45.
KESÄN OHJELMA: 13.6. Silja Line -seurakisat:  
  pikajuoksut, kuula/pallo
 27.6. Silja Line -seurakisat: 
  pituushyppy, keihäs/pallo
 1.8.  Silja Line -seurakisat:
  korkeus/pituus, pikajuoksut
 15.8. Silja Line -seurakisat:
  3-loikka/pituus, pitkät matkat
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Turkian Lavan kesäistä miljöötä.

Juhannuksena illan tähdet Jukka Hallikainen ja Marko Maunuksela tekivät kaikkensa yleisön 

viihtyvyyden eteen. Ennen esiintymistään herrat ehtivät jopa tiskin taakse.

Tänä vuonna kevät yllätti talvenviettäjän, kuten talvi yl-

lättää autoilijan. Toissa viikolla olisi pihasta vielä pääs-

syt hiihtämään ja nyt jo nurmet kasvavat … eli … kaikki 

kevätpuuhat jäivät tekemättä ja siirryn suoraan kesään.

Mennyt talvi oli vaihteeksi kunnon vanhanajan, oi-

kea talvi. Lunta oli kerrankin paljon, jopa liikaa. Ruissa-

lon tekolumelle päästiin joulukuun alusta treenaamaan 

ja luonnonlumille joululta. Ruissalon ja Tarmolan ladut 

olivat kaupungin miesten uutteruuden ansiosta loista-

vassa kunnossa, samoin Husulassa sai nauttia hienois-

ta laduista. Meillä pohjoisemmassa talviurheilu oli lä-

hinnä kelkan kaivamista kinoksesta ja pehmoisella baa-

nalla pohraamista. Kunnes tuli laturetkipäivä ja pääkal-

lokeli, onneksi kenellekään ei käynyt oikein pahasti. Kil-

pailupuolella nähtiin paljon hyviä suorituksia, varsinkin 

nuorilla miehillä ja pojilla, joista varmasti saamme pal-

jon iloa lähitulevaisuudessa ja varsinkin viesteissä, jot-

ka ovat seuratoiminnan mittari. 

Kuntourheilun puolella jumpat ja hiihtovaellukset ja 

-retket jatkuivat hyvällä mallilla. Lasten liikuntakerhois-

sa riitti vilskettä läpi talven, päättyen keväällä riemuk-

kaaseen Veikkometsän seikkailuun Pyhällössä.

Suunnistus- ja maastojuoksukausi on pyörähtänyt käyn-

tiin. Tiomilasta tuli kaikkien aikojen paras sijoitus, olim-

me neljänsiä! Rannikkorastit ja lasten Hippo-suunnistus-

koulut ovat alkaneet ja kisakausi on täydessä vauhdissa. 

Omat kevät kansallisetkin käydään tämän raapustelun ja 

lehden ilmestymisen välillä. Uskon, että seuramme voi-

min ne hoituvat hienosti. Jukolan viestin haku jatkuu Kot-

kan kanssa ja toivotaan, että saamme kisat Kymin lento-

kentälle lähitulevaisuudessa. Nuorten pm-maastojuok-

suissa oli Veikoilta uskomattoman suuri joukko kilpai-

lemassa ja maastojuoksu-cup pyörii vilkkaana. Yleisur-

heilu kerhot ovat startanneet ja kilpailukausi on ovella.

Hyvää kesää kaikille ja mukavia hetkiä harrastus-

ten parissa!

Juha Harju

puheenjohtaja

VehkalahdenVeikot ry
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Tanssiharrastus alkoi Turkial-

la jo suojeluskunnan rakenta-

malla lavalla. Lava oli raken-

nettu joskus 1920 -luvulla ja 

laajennettu 1930-luvulla. Lava 

sijaitsi hieman lähempänä 

maantietä Letkonkankaalla, 

kuin nykyinen, vuonna 1949 

rakennettu lava. Lava tehtiin 

sotien jälkeen Alfred Raikko-

lalta vuokratun, sittemmin 

omaksi lunastetun, maa-alu-

een viereen, johon oli raken-

nettu urheilukenttä. Vuonna 

1932 oli perustettu oma urhei-

luseura Turkian Tuiske.

Lava oli suosittu paikka 

1950-luvulla, esiintyjinä moni 

tunnettu suomalainen laula-

ja ja orkesteri. Välillä seura-

si vaisumpia kausia, kunnes 

1971 Jukolan Viestin ollessa 

Letkonkankaalla, järjestettiin 

kisatanssit lavalla. Toimin-

ta alkoi vilkastumaan. Lavan 

lipunmyynnin ennätys osui 

1970-luvun loppupuolelle, 

1220 myytyä lippua. 2000-lu-

vun lippuennätys tehtiin vii-

me juhannuksena, kun Mar-

ko Maunuksela ja Jukka Hal-

likainen & Jackpot orkeste-

ri veti lavalle 1178 iloista ju-

hannuksenviettäjää. 

1990-luvun alussa lavaa pe-

ruskorjattiin ja laajennettiin, 

kävijämäärätkin taas pienen 

hiljaisen kauden jälkeen nou-

sivat. Silloin saatiin asialliset 

saniteettitilat ja ravintola laa-

jentui. Anniskeluluvat haettiin 

silloin alle 4,7%:lle juomille. 

Tansseja pidettiin toukokuun 

puolesta välistä syyskuulle 

joka toinen lauantai. 2000-lu-

vulle tultaessa talkoolaiset 

alkoivat vanhentua ja määrä 

vähenemään, joten tanssien 

pitoa vähennettiin. Ensin pi-

dettiin kuudet ja nyttemmin 

vaan kolmet tanssit kesässä. 

Vuonna 2019 tanssien järjes-

täminen vaatii paljon enem-

min kuin ennen. Byrokratia 

Hauskat humpat Turkian 
Lavalla 70-vuotta

ja paperisota on valtaisa. Lu-

pia ja selvityksiä, omavalvon-

tasuunnitelmia, turvallisuus-

suunitelmia ym. Kuitenkin niis-

tä selviää maalaisjärjellä ja in-

nokkailla talkoolaisilla, jotka 

vuosivuoden perään tulevat 

valvomaan järjestystä, myy-

mään lippuja ja virvokkeita. 

Ilman heitä ei olisi tansseja. 

Eikä tansseja olisi ilman iloi-

sia asiakkaita, jotka tulevat 

nauttimaan Turkian lavan tun-

nelmasta ja palveluista. Meil-

lä ei ole karaokea, eikä meil-

lä käy pankkikortit, mutta ra-

halla saa ja taksilla pääsee…. 

HAUSKAT HUMPAT TURKIAN 

LAVALLA.

Juhlatanssit tanssitaan per-

jantaina 23.8 Kyösti Mäkimat-

tilan & Varjokuvan tahtiin. Sil-

loin tarjolla kakkukahvit kä-

vijöille.

Tervetuloa nauttimaan, ju-

hannuspäivänä tavataan! 

Vehkalahden Veikoilla on pitkät perinteet erilaisesta tal-

kootyöstä. Korvaamattoman arvokasta talkootyötä teh-

dään päivittäin eri kyläosastoissa ja lajijaostoissa esimer-

kiksi kerhotoiminnan, kilpaurheilun ja vaikkapa seuratalon 

kunnossapidon parissa. Erilaisilla talkoohommilla on myös 

aina kerätty varoja seuran toiminnan pyörittämiseen. Tal-

koohommat ovat kuitenkin vähentyneet kovasti viime vuo-

sina, vaikka seuratoiminta nielee varoja entiseen malliin.

Onko sinulla tai edustamallasi yrityksellä hommia, joi-

hin ei vaadita erityistä pätevyyttä tai ammattitaitoa, mut-

ta olisit valmis maksamaan työstä korvauksen? Tilaa nyt 

meidät helppoihin jokamiehen ja -naisen hommiin, kuten 

esimerkiksi haravoimaan! Paras aika siivota pihat ja nur-

kat on juuri nyt…

Talkoista saatavat varat menevät lyhentämättömänä 

seuran toimintaan!

Ota yhteyttä: Arto Tilli 0400 804934 

Tilaa VeVe:n 
porukka 
talkoisiin!

Keväinen 
tervehdys 
Veikkolaisille!



Pituushyppyharjoituksia.

Leiripäivän iloinen osanottaja joukko. (Kuvat: Niko Kallio)
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Yleisurheilijoiden vauhdikas reissu 
Vierumäelle

tä yhdessäolo, hyvät kaverit ja 

tutut ohjaajat! Toki kehuja sa-

teli myös yleisurheiluharjoit-

teille, uinnille ja ruoalle, mut-

ta olipa hienoa, että yhdessä 

tekemisen meininki oli reis-

sun parasta antia! 

Ruokailun jälkeen suun-

nattiin Vierumäen uimahal-

liin, jossa riitti tekemistä jo-

kaiseen makuun: kuntouin-

tia, poreammeessa nautiske-

lua, vesijumppaa, kylmävesial-

taassa virkistymistä, hierovia 

vesisuihkuja ja tietysti kunnon 

löylyt saunassa! Kotimatkalle 

saatiin vielä Vierumäen puo-

lesta mehut ja pullat evääk-

si. Mikäs oli matkatessa ko-

tiin, reippaan päivän jäljiltä 

rentoina ja voimaantuneina!

Kotimatkalla teimme gallu-

pia lasten joukossa… Mikä oli 

reissussa mukavinta? Vastauk-

sia oli lähes yhtä monta erilais-

ta kuin vastaajaakin, mutta yh-

teinen sävel oli selvä. Muka-

vinta oli enemmistön mieles-

NINA TASA

Järjestyksessä kahdeksas Ve-

Ven yleisurheilun leiripäivä 

järjestettiin huhtikuussa 2019 

Vierumäen urheiluopistol-

la. Veikkojen hovikuljettajan 

Aarre Uusiheimalan kuljetta-

ma Vuorelan liikenteen bussi 

starttasi aurinkoisena lauan-

taiaamuna Haminan keskus-

tasta kyydissään noin 50 ilois-

ta ja reipasta veikkolaista. Mu-

kana oli runsas joukko vanho-

ja konkareita, mutta myös en-

sikertalaisia oli saatu muka-

vasti matkaan mukaan!

Perillä ryhmää odotti Vie-

rumäen kuplahalli suoritus-

paikkoineen ja urheilijajouk-

ko jakautuikin nopeasti har-

joittelemaan ikäryhmittäin. 

Päivän harjoitteissa treenat-

tiin niin nopeutta ja koordi-

naatiota kuin yleisurheilun 

lajitaitojakin. Mukana olevil-

le huoltajillekin löytyi mie-

Viestijuoksuharjoitteita. 

luisia aktiviteetteja kuntosa-

lista ja -nyrkkeilystä reippaa-

seen lenkkeilyyn Vierumä-

en poluilla. Reilun parin tun-

nin treenin jälkeen oli ruokai-

lun vuoro ja ryhmä sai nauttia 

herkullisen lounaan Ravinto-

la Wanha Salissa. 

JENNA NIINISALO JA  

ANNIINA HEIKKINEN

Kuntosuunnistuskalenteri koki 

suuria muutoksia kevään 2019 

aikana, kun päätimme yh-

teistyössä Kymin Suunnis-

tajien kanssa alkaa järjes-

tämään kuntosuunnistuksia 

koko Etelä-Kymenlaakson alu-

eella Rannikkorastien nimis-

sä. Muutoksen tarkoituksena 

on syventää seurojen välis-

tä yhteistyötä alueella sekä 

saada molemmille seuroille 

hyötyjä esimerkiksi lisäänty-

neiden kuntosuunnistuskäyn-

tien myötä. Tällä tavoin saa-

daan myös pienet järjestäjä-

resurssit tehokkaasti hyödyn-

nettyä. Vastuunjaolla kahden 

seuran välille saadaan syner-

giaetuja koko alueelle, mo-

lemmille seuroille ja seura-

toimijoille.

Rannikkorastit eivät kävijän 

näkökulmasta juurikaan poik-

kea aikaisempiin Kymen Kun-

torasteihin verrattuna. Muuta-

mia parannuksia saatiin yh-

teistyön siivittämänä, kuten 

pankkikorttimaksu sekä tu-

loksien online-seuranta. Ai-

emmin toimineet maksuväli-

neet, kuten erilaiset työhyvin-

vointisetelit ja -mobiilimak-

sut toimivat edelleen. Rasti-

lippupalvelu on myös otettu 

aktiivisesti käyttöön Rannik-

korasteilla, joten sitä kautta-

kin kuntosuunnistuskävijän 

on helppo ilmoittautua radal-

le sekä maksaa karttamaksu 

ennakkoon netin kautta. Ras-

tilippupalvelun kautta näkee 

kätevästi lähellä sijaitsevat 

kuntosuunnistustapahtumat 

ja sitä kautta onnistuu myös 

navigointi tapahtumapaikal-

le. Rastilippupalvelu löytyy 

Tapahtumien ulkoasu on 

myös pyritty saamaan saman-

kaltaiseksi kaikissa tapahtu-

missa sekä Haminan että Kot-

kan puolella. Näin ollen kun-

tosuunnistajan on helppo tul-

Rannikkorastit -19 Etelä-
Kymenlaakson alueella

la paikalle, kun tutut toimin-

not toistuvat jokaisessa ta-

pahtumassa. Uusien kunto-

suunnistusharrastajien toivo-

taan myös löytävän lajin pa-

riin yhtenäisten toimintatapo-

jen myötä, jotta paikalle löy-

täminen ja varsinaisen suun-

nistussuorituksen tekeminen 

olisi joka kerta yhtä mutka-

tonta. Rannikkorastien kalen-

teri löytyy sivulta: www.ran-

Toivommekin, että kunto-

suunnistajat oppisivat hyö-

dyntämään koko alueen yh-

teisiä tapahtumia ja vieraile-

maan uusissakin suunnistus-

maastoissa. 

@vevehiihto 
@vevesuunnistus
@veveyleisurheilu

/vehkalahdenveikot

www.vehkalahdenveikot.fi
INTERNET

VEIKOT 
NETISSÄ

FACEBOOK

INSTAGRAM



Formulaviesti. (Kuvat: Satu Lanki)
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ANNIKA HAIKKA JA OONA KELKKA

Valmennusryhmän vuoden 

2019 harjoitukset alkoivat 

tammikuussa. Talvella har-

joittelimme sisällä Ruissalon 

liikuntahallissa kaksi kertaa 

viikossa. Harjoituksissa käy 

yleensä n. 10 nuorta urheili-

jaa, iältään 12-15 vuotiaita. 

Harjoitukset ovat olleet moni-

puolisia ja niissä on ollut hyvä 

ilmapiiri, eikä meininki ole ol-

lut liian vakava. Maanantaisin 

harkkoja vetää Ismo Haikka 

ja Ville Suntio. Torstain hark-

koja puolestaan luotsaa Mika 

Tasa. Harjoituksissa pääpai-

no on ollut juoksussa, loikis-

sa, koordinaatiossa ja moto-

riikassa. Myös lihaskuntoa on 

harjoiteltu paljon esim. kun-

topiirien ja Cirquit-harjoitus-

ten muodossa. Varsinaiseen 

lajiharjoitteluun keskitymme 

enemmän kesän treeneissä. 

Suureen suosioon on noussut 

formulaviesti ja lämmittelyyn 

yhdistetty koripallo.

Talvikausi huipentui 6.4. Vie-

rumäen leiripäivään. Melkein 

kaikki valmennusryhmäläiset 

olivat siellä mukana. Pitkän 

talven jälkeen oli kiva pääs-

tä tekemään vetoharjoituk-

sia kunnon alustalla. Kahden 

Valmennusryhmä 2019

Lihaskuntojumppaa Mikan johdolla. 

Huhtikuussa päästiin jo ulos juoksemaan, tässä mäkivetoja.

tunnin harjoitusten jälkeen oli 

ruokailu ja mahdollisuus käy-

dä uimassa. Ilmojen lämmet-

tyä olemme siirtyneet jo ulko-

NINA TASA

Perinteinen neljä osakilpai-

lua käsittävä maastojuoksu-

cup järjestettiin tänä kevää-

nä jo toista kertaa Haminan 

Veden isännöimänä. Hami-

nan Veden tuki on mahdollis-

tanut laadukkaiden palkinto-

jen hankinnan ja varmistanut 

cupin maksuttomuuden osal-

listujille. Kiitos tuesta!

Maastojuoksucup on kaikil-

le 5–15 -vuotiaille avoin, neljä 

osakilpailua sisältävä maasto-

juoksusarja, jonka Vehkalah-

den Veikkojen yleisurheiluja-

osto järjestää vuosittain yh-

dessä kyläosastojen kanssa. 

Tänä vuonna kyläosastoista 

mukana olivat Husulan Kun-

to, Kirkkojärven Kiri, Pyhällön 

Pyry ja Neuvottoman Tarmo. 

Cupin aloitusta jouduttiin 

venyttämään huhtikuun lop-

pupuolelle runsaslumisen tal-

ven johdosta, ja ensimmäinen 

osakilpailu saatiinkin juosta 

loistavassa auringonpaistees-

sa, lähes +20 asteen lämpöti-

lassa. Husulan Urheilukentän 

maastoon oli torstaina 25.4. 

saapunut runsaasti reippai-

ta kilpailijoita, yhteensä 82 

juoksijaa. Ensimmäisen kilpai-

lun tunnelma oli odottava ja 

jännitystä oli ilmassa. Jänni-

tyksestä ja kuumottavasta au-

ringonpaisteesta huolimatta 

kaikki jaksoivat hyvin odot-

taa omaa vuoroaan ja kilpai-

lu sujui hienosti, hyvää urhei-

luhenkeä noudattaen. Ensim-

mäisen osakilpailun jouhevaa 

etenemistä edesauttoi muu-

tenkin mallikkaasti sujunei-

den järjestelyjen lisäksi Hu-

sulan Kunnon mahdollista-

ma ennakkoilmoittautuminen.

Muut osakilpailut juostiin 

Kirkkojärven kuntoradalla, 

Pyhällön koulun kentän ym-

päristössä ja Neuvottoman 

kuntoradalla. Ilahduttavaa on, 

että saimme kilpailut sijoitet-

tua maantieteellisesti laajalle 

alueelle ja tämä mahdollisti 

Haminan Veden maastojuoksucup

yhä laajemman joukon osallis-

tumisen cupiin. Kiitos kaikille 

kyläosastoille talkoolaisineen 

aktiivisesta otteesta kilpailu-

jen järjestämiseen!

Kokonaiskilpailun palkin-

not jaetaan Kunniakierros-

tapahtuman yhteydessä Ha-

minan urheilukentällä kesäl-

lä 2019. Kunniakierros-tapah-

tumaan ovat kaikki tervetullei-

ta osallistumaan ja kannusta-

maan. Tarkempia tietoja löy-

tyy kevään ja kesän edetes-

sä Veikkojen nettisivuilta. 

treeneihin. Valmennusryhmäs-

sä on aina hyvä meno, hiki ot-

salla ja mieli virkeänä! 

5- ja 6-vuotiaiden tyttöjen kärkijoukon vauhtia cupin avauksessa Husulassa.

Husulan osakilpailun poikien 5- ja 6-vuotiaiden lähtö.
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Päivä paikka, opastus

1. ti 9.4. Katariina, Merituulentien ja Haukkavuorentien rist. (1,5 km)

2. to 11.4. Husula, koulu, Vt26, Husulan kiertoliittymä

3. ti 16.4. Karhuvuori, Mussalontie, Sutela (2 km)

4. to 18.4. Neuvoton, Mäkelänkangas, Mt170 Neuvoton (2 km)

5. ti 23.4. Rantahaka, Mt170 Rantahaka (0,5 km)

6. to 25.4. Pyhtään ABC, E18 Pyhtään liittymä (0,5 km)

7. ti 30.4. Pitkäthiekat, Vilniementie, Hamina

8. to 2.5. Nopala, Vt7 Kattilaisten risteys

9. ti 7.5. Honkala, Laajakoskentien ja Karhulantien risteys (2 km)

10. to 9.5. Neuvoton, Hevossaari, Mt170 Neuvoton, Salmi (4 km)

11. ti 14.5. Koivula, läntinen, Mt170 Kyminlinna (2,5 km)

12. to 16.5. Uusisumma, Mustavuori, Mt170 Summa

13. ti 21.5. Reitkalli, Ruokosuo

14. to 23.5. Jumalniemi, Huumanpohjantie (0,1 km)

15. ti 28.5. Peippola, Mt357 Peippola (1,5 km)

16. ke 29.5. Myllykylä, Tahtila, Vt26, Myllykylä

17. ma 3.6. Neuvoton, Mäkelänkangas, Mt170 Neuvoton (2 km)

18. ti 4.6. Luovi, pohjoinen, Kaarniementie (0,1 km)

19. to 6.6. Saksankangas, Museotie, Hamina

20. ti 11.6. Tavastila, Mt170 Tavastilan risteys ( 5 km) 

21. ti 18.6. Juurikorpi, Vt15 Juurikorpi (3 km)

22. ke 19.6. Ruissalo, Liikuntahalli, Perähaantie 50, Hamina

23. ti 25.6. Kirkkojärvi, Kirkkojärvi 2, Hamina

24. to 27.6. Hirvikosken koulu, Mt17 Siltakylä (19 km)

25. ti 2.7. Husula, Suutarlampi kallio, Vt26 Husulan kiertoliittymä

26. to 4.7. Valkmusa, E18 Siltakylän risteys (5 km)

27. ti 9.7. Reitkalli, Metsätalonkulma maja, Mt170 Summa/Reikalli

28. to 11.7. Petäjäpirtti, Mt170 Sutela (2 km)

29. ti 16.7. Munapirtti, Mt170 Purola itäinen risteys (13 km)

30. to 18.7. Mussalo Saaripirtti, Mussalontie (0,5 km)

31. ti 23.7. Neuvoton, koulu, Mt170 Neuvoton

32. to 25.7. Teirikallio, Kekkosenkatu, Hamina

33. Meripäiväsprintti, Kotkansaari, Merituulentie 33, Kotka (1 km)

34. ti 30.7. Huruksela, Hurukselantie Sakkara (0,5 km)

35. to 1.8. Pyhtää kk, Mt170 Pyhtää

36. ti 6.8. Uuperi, Mt170 Reitkallin risteys (8 km)

37. to 8.8. Luovi, itäinen, Kaarniementie (4,5 km)

38. ti 13.8. Harju Itä, Länsikylän mets.maja, Vt7 Kattilaisten risteys

39. to 15.8. Hamina, Bastioni, Raatihuoneentori 1

40. ti 20.8. Neuvoton, Mt170 Neuvoton (1 km)

41. to 22.8. Honkaniemenkangas, Vaalimaantie 233

42. ti 27.8. Laajakoski, Laajakoskentien ja Karhulantien risteys (8 km)

43. to 29.8. Korvenkallio, Räskintie, Karhuvuori

44. ti 3.9. Nopala soramonttu, Vt7 Kattilaisten risteys

45. to 5.9. Luovi, läntinen, E18 Otsola, Hiidenkirnuntie (1 km)

46. ti 10.9. Turvala, Huumanpohjantie

47. to 12.9. Hamina, keskusta, Raatihuoneentori 1

48. la 14.9. Husula, Vehkalinna, Vt36 Husulan kiertoliittymä

49. Pyhtää kk, Ulkokylä, Mt170 Pyhtää

50. ti 17.9. Huutjärvi, E18 Siltakylän liittymä (2 km), YÖ

51. ti 24.9. Pitkäthiekat, Museotie, Hamina , Päivä ja YÖ

52.  29.9. Santalahti, Mussalontien ja Merituulentien risteys (3 km)

53.  6.10. Itäranta, E18 Hurukselantien risteys (3 km)
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www.rannikkorastit.fi

 = Firmaliiga

= Suunnistajan kauppa

NETTISIVUILTAMME:

Löydät meidät myös twitteristä 

ja facebookista

RANNIKKORASTIT

Rannikkorastit sopii niin vasta-alkajille kuin 

myös aktiivisuunnistajille. Voit suunnistaa 

kelloa vastaan tai myös ilman aikaa. Valinta 

on sinun. Jokaisessa tapahtumassa on 

tulospalvelu ja tulokset mielenkiintoisine 

rastiväliaikoineen ovat luettavissa tapahtu-

man jälkeen Internetissä. 

Metsään pääset arkisin normaalisti klo 17.00 

- 18.30, maali sulkeutuu klo 20.00. Viikon-

loppu- ja erikoistapahtumien alkamisajat 

ilmoitetaan erikseen.

Ratavaihtoehdot:

Vaativa pitkä: n. 6-7 km kuntoa ja taitoa 

vaativa.

Keskivaikea pitkä: n. 5 km, suunnistuksen 

perustaidot osaaville.

Keskivaikea lyhyt: n. 3 km

Helppo pitkä: n. 4 - 5 km helppo suunnistus-

rata aloittelijoille.

Helppo lyhyt:

Osallistumismaksut:

7,-€/tapahtuma, 

alle 20-vuotiaat veloituksetta 

arjalippu 55,-€. 

Kausikortti100,-€. 

Emitvuokra 2,-€.

Voit maksaa myös Liikunta-, Kulttuuri-, TyKy 

tai Virike-setelillä!

Vaativa lyhyt: n. 3 - 4 km taitoa vaativa.

, suunnistuksen 

perustaidot osaaville.

 n. 2 km helppo suunnistus-

rata aloittelijoille

10 x s

= Myös pyöräsuunn.

Kaivojen tyhjennykset

Viemärien aukaisut

Putkistojen kuvaus- ja 
savutustyöt

Vesikaivojen puhdistus

Säiliö- ja puhdistusauto-
palvelut

Vaihtolavatyöt

Pienimuotoiset 
putkistoremontit

Puhdistuspalvelua 
yli 30 vuoden kokemuksella.

0400 551 333

KEKE KAUPPILA?

Joulun alla toivottiin runsas 

lumista talvea ja niinpä sel-

lainen sitten saatiin, oliko lie 

Joulupukin vai pakkasukon an-

siota. Ennen Joulukuun puol-

taväliä, 12.12.2018 päästiin 

Ruissalon tykkilumibaanalle 

hiihtämään ja ennen Joulua 

Tarmolassakin oli ladut auki. 

Hyvillä olosuhteilla on suu-

ri merkitys hiihtämisen mie-

lekkyyden kannalta ja latu-

jen hyvä kunnossa pito jat-

kui koko kauden ja laduteki-

jät saivat siitä ansaittua kii-

tosta, on todella kehittävää 

tehdä lasten kanssa tekniik-

kaharjoituksia kun ladut on 

loistokunnossa.

Loppiaisena Anjalassa hiih-

dettiin myös nuorisoviesti 

maakuntaviestin ohessa, näyt-

ti ettei se työ jota nuorisohiih-

don eteen on tehty ole ollut 

turhaa. Vehkalahden Veikot 

sai kasaan neljä joukkuetta 

ja sijoitukset viestissä olivat 

1.,2.,3. ja 6. Viivi Pumpanenkin 

toteaisi tähän, että huikeeta.

Seurailin talven aikana tu-

loksia aina hiihtokisojen jäl-

keen ja sain iloisena huoma-

ta, että junnuryhmän hiihtä-

jät saavuttivat hyviä sijoituk-

sia läpi talven ja vihdoin saa-

tiin ryhmästä myös ensimmäi-

set osallistujat hopeasomman 

loppukilpailuun Hollolaan ja 

KLL:n kisoihin Kemiin. Hyviä 

onnistumisia tuli myös edellä 

mainituista kisoista ja olin itse 

innolla seuraamassa Hollolan 

HS-kisoja koko rahan edestä, 

eli kolme päivää.

Hollolan kisojen parasta 

antia oli se, että pojat 14-sar-

jaan saatiin kaksi hyvää jouk-

kuetta. Oli mahtavaa nähdä 

se yritys, into ja asenne jolla 

pojat olivat matkassa. Kisan 

jälkeen sain kivaa palautet-

ta kun Tillin Samu tuli sano-

maan, että mie kuulin kun sie 

kannustit meitä siellä metsäs-

sä, todellakin huusin, innois-

sani ja kovaa! 

Ensi talven hopeasompa-

kisoihin haasteensa tuo se, 

että kisat järjestetään Tai-

valkoskella joka aiheuttaa 

haasteita monessa suhtees-

sa, matka on pitkä ja majoit-

tumisen kanssa voi tulla on-

gelmia. Toivon kuitenkin Tai-

valkoskelle Veveltä runsasta 

osanottoa ja kannustan van-

hempia olemaan ajoissa liik-

keellä lähinnä noiden majoi-

tusasioiden osalta.

Talven harjoitukset sujuivat 

hyvin ja meille vetäjille tuli 

hyvä mieli siitä kuinka meidän 

ohjeita kuunneltiin ja harjoi-

tuksissa osattiin käyttäytyä to-

della hyvin. Harjoittelun pää-

paino oli edelleen erilaisten 

tekniikkoiden sujuva hallinta 

ja juuri tällä osa-alueella ke-

hitystä tulikin paljon ja erityi-

sesti juuri tyttöryhmäläisillä.

Tammikuussa pidettiin myös 

Junnuryhmäläiset, lumitalven sankarit

kahdet yhteiset sarjahiihdot 

kymin koskepoikien kanssa, 

ensimmäiset Ruissalossa ja 

toiset Kymin Honkalassa. Kisat 

onnistuivat hyvin ja toiveena 

olisikin, että yhteistyötä kos-

kenpoikien kanssa saataisiin 

tehtyä myös ns. kuivan har-

joituskauden aikana. Yhteis-

harkkoja voisi olla vaikka yh-

det Ruissalossa ja toiset Hon-

kalassa, näin saataisiin vähän 

vaihtelua ja tulisi myös naa-

puriseuran kisailijat ja taus-

tajoukot tutuimmiksi.

Tulevan kauden eräänä 

haasteena tulee olemaan se, 

miten saisimme uusia innok-

kaita lapsia mukaan seuratoi-

mintaan ja harjoituksiin. Itsel-

leni merkitsee eniten se, että 

harjoituksissa tekeminen on 

mielekästä ja kivaa, kilpailuis-

sa menestyminen tulee vasta 

näiden asioiden jälkeen.

Toisena lähinnä positiivi-

sena haasteena on se, että 

iso osa junnuryhmäläisistä 

harrastaa myös muita laje-

ja. Näen muiden lajien har-

rastamisen enemmänkin hy-

vänä kuin huonona asiana. 

Viestini vanhemmille onkin 

se, että antakaa lastenne har-

rastaa kaikkea monipuolisesti, 

laji valinnan ehtii kyllä tehdä 

myöhemmin, sitten kun aika 

on siihen kypsä! 

Kaikki urheileminen on ke-

hittävää ja jokainen laji tukee 

jollakin tavalla myös toisia la-

jeja, vaikka urheileminen on 

tärkeää niin antakaa lapsille 

kuitenkin joskus myös lepo-

päivä jolloin saa tehdä ihan 

jotain muuta kuin treenata 

tai kilpailla, voi mennä vaik-

ka kavereiden kanssa uimaan 

tai pizzalle.

Vielä hetkeksi tuohon pää-

otsikkoon. Lumisankareita on 

kaikki jotka hiihdosta tykkää 

ja sen parissa touhuaa, toivo-

taan paljon lunta myös tule-

valle kaudelle.

Junnuryhmän vetäjät Keke, 

Markku ja Jarkko kiittävät 

kaikkia hiihtotouhussa mu-

kana olleita sujuvasta yhteis-

toiminasta ja elokuussa har-

joituksissa taas tavataan. 

Hyppyvuorossa Niklas Hirvilahti, Oiva Kallio katselee. (Kuva: Henna Ström-Kallio)
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Rakennuspelti 
SAHALA Oy

P. 0400 557 402

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.

ON OFFHU LET
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.

M I K K E L I   I   K O U V O L A   I   V O I K K A A   I   H A M I N A

OLLI-PEKKA LAITILA

Kaudella 2016-2017 minulle 

tuli väsymys. Harjoittelu ja 

kilpailu ei enää tuntunut hy-

vältä. Mietin mikä tilantees-

sani olisi järkevin vaihtoehto 

ja päädyin pitämään välikau-

den kilpahiihdosta.

Välikausi teki minulle todel-

la hyvää. Sain otettua omaa 

aikaa, opiskeltua ja urheiltua 

aina silloin kun huvitti. Väli-

kauden aikana ehdin myös 

miettimään mitä oikeasti ha-

luan tehdä. 

Aloitin harjoittelun Johan-

nan kanssa uudestaan huhti-

kuun alussa 2018. Harjoittelun 

aloittaminen tuntui varsin hel-

polta ja piristävältä. Keskustel-

tiin Johanna Rantalan kanssa 

minkälaisilla tavoitteilla läh-

detään kauteen ja päätettiin, 

että pyritään pitämään tree-

neissä hauskaa, nauttimaan 

urheilusta ja tekemään laadu-

kasta harjoittelua. Olen tyyty-

väinen siihen, että uskalsin pi-

tää välivuoden ja palata Veh-

kalahden Veikkoihin. 

Opiskelun ja urheilun saan 

mahtumaan kalenteriin var-

sin hyvin. Pitää vain osata ai-

katauluttaa ja priorisoida asi-

oita, jolloin jää ylimääräistä 

aikaa kavereille ja muulle ta-

pahtumalle. Itselleni on tärke-

ää tehdä myös paljon muuta-

kin kuin urheilla ja opiskella. 

Kausi 2018-2019 oli tapah-

tumarikas. Kesällä saatiin hy-

viä harjoituksia ja olin lähes-

tulkoon koko ajan terveenä 

aina joulukuuhun asti. Kilpai-

Tuplacomeback

lukauden alkaessa olin hyväs-

sä kunnossa ja tulokset näyt-

tivät lupaavilta. Alkukauden 

aikana tulin kipeäksi ja pai-

nin selkäongelmien kanssa. 

Tauti vaikutti todella pitkäl-

le aina kauden loppuun asti. 

Huomasin taudin vaikutukset 

selvästi, sillä aina kun nosti 

hieman tehoa treeneissä tai 

kisoissa uuvuin hetkessä. Täs-

tä opetuksena taudit kannat-

taa sairastaa loppuun asti ja 

levätä kunnolla. 

Nyt uudella energialla uu-

teen harjoituskauteen. Suuret 

kiitokset Johannalle, treeni ka-

vereille ja tukijoille! Uuperin rinteet on kesäisin tuttu treenipaikka.

Haapajärven mitalivauhtia.



Suunnistuskoulun toiminta alkanut
LIISA KRIKTILÄ

Veikkojen suunnistuskoulu 

aloitti toimintansa keskiviik-

kona 24.4.2019 Myllykylän 

Tahtilan maastoissa. Ensim-

mäiselle kerralle kokoon-

tui reilun kuudenkymmenen 

5-12 -vuotiaan koululaisen 

joukko vanhempineen ja po-

rukassa oli mukavassa suh-

teessa sekä uusia että edel-

lisiltä vuosilta tuttuja kasvo-

ja. Uutta Veikkojen suunnis-

tuskoulussa on tänä vuonna 

ryhmien nimet, kun Tiitiäiset 

jne. poistettiin historiankir-

joihin. Ryhmien uudet nimet 

ovat Minihipot, Hipot, Sport-

ti-, ja Spurtti-ryhmä.

Uusista nimistä huolimat-

ta suunnistuskoulun tärkein 

anti on kuitenkin ennallaan, 

eli me ohjaajat haluamme 

tarjota lapsille ja perheille 

elämyksiä luonnossa muka-

vassa kaveriporukassa ja tie-

tysti suunnistuksen lajitaito-

ja opettaen. Bonusta on, jos 

ja kun joku saadaan innostu-

maan vielä seuran väreissä 

harrastamaan lajia myös kil-

pailumielessä – onhan Veh-

kalahden Veikoilla kunniak-

kaat perinteet suunnistukses-

sa aina maailmanmestaruus-

tasolla asti.

Kevään ensimmäisissä suun-

nistuskouluharjoituksissa vii-

lettivät myös 6-vuotias Eetu 

ja 8-vuotias Eelis äiteineen. 

Suunnistuskoulun ensikerta-

lainen Eetu odottaa kovasti 

suunnistuskoululta metsässä 

liikkumista sekä kartanluku-

taidon oppimista. Eelis muis-

taa jo edelliseltä suunnistus-

kesältä paljon karttamerkke-

jä, mutta pitää kartanluvun li-

säksi myös yhteisistä hippa-

leikeistä, joilla harjoitusker-

rat usein aloitetaan. Poikien 

äidit pitävät suunnistustaitoa 

tärkeänä asiana, jossa metsäs-

sä liikkumisen myötä saa har-

joitusta myös mm. motoriset 

taidot ja fyysinen kunto. Po-

sitiivista on myös se, että la-

jin harrastamiseen ei vaadi-

ta pelkästään nopeita jalko-

Ensimmäinen suunnistuskoulukerta Myllykylässä. (Kuva: Annika Takanen) 
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SANNA WECKMAN

Tämän vuoden suunnistus-

nuorten kauden avausleiriä 

saatiin viettää hyvin talvisis-

sa olosuhteissa. Kirpeä pak-

kassää ja korkeat hanget loi-

vat oivan mahdollisuuden tu-

tustua talvisiin suunnistusla-

jeihin. Leiriläisiä saapui pai-

kalle taas ilahduttavasti rei-

lu parikymmentä ja ohjaaja-

Sähäkkä leiriviikonloppu 
Kannusjärvellä

Suunnistusleiriläisiä laavulla Kannusjärvellä. 

Lystiä mäessä pitävät Selma Weckman ja Mila Härkönen. (Kuvat: Marjut Laitinen)

Leiriläiset mäkeä letkassa laskemassa.

vat koululla otsalamput pääs-

sä, sekös vasta hauskaa olikin! 

Tämän jälkeen kireässä pak-

kassäässä isommat lähtivät 

rauhalliselle kevyelle lenkil-

le ja pienemmät suuntasivat 

pihalle mäenlaskuun. 

Leiri oli taas kokonaisuu-

dessaan erittäin onnistunut 

kaartiakin oikein mukavas-

ti. Kyseisestä Kannusjärven 

viikonlopusta on muodostu-

nut niin mukava perinne, että 

sitä ainakin meidän perhees-

sä odotetaan innolla.

Heti lauantaina leirin alet-

tua suuntasimme latusuun-

nistusharjoitukseen. Reippai-

ta hiihtäjiä saapui reitiltä ja 

merkinnät kartoissa löytyivät 

helposti oikeilta kohdilta. Tä-

män jälkeen päivää jatkettiin 

taitosuunnistusharjoituksella 

sisällä kylmiä varpaita hetken 

lämmitellen. Iltapäivällä hyö-

dynsimme koulun lähiympä-

ristöön ajettua latuverkostoa 

hiihtosuunnistusharjoituksen 

merkeissä. Tehokkaista ohjaa-

jista syntyi harjoitukseen tar-

vittava kartta sekä lisäurat lu-

mikengillä maastoon tehtyinä. 

Illemmalla oli vuorossa vielä 

erilaisia sisäpelejä ja leikke-

jä ennen läheiselle laavulle 

tehtyä koko porukan yhteis-

tä retkeä otsalamppujen va-

lossa. Tämän jälkeen leiriläi-

set saivat vielä uida, saunoa 

ja leiridiscossa verrytellä pois 

päivän aktiviteeteissa synty-

neitä maitohappoja.

Sunnuntain aamun start-

tasimme aamupalan jälkeen 

sisäsuunnistusharjoituksella. 

Tässä vauhtia riitti! Koulun va-

lojen pimetessä ei mennyt ai-

kaakaan, kun lapset kirmasi-

ja on ilo nähdä, miten tärkeitä 

suunnistuskaverit ovat toisil-

leen ja naurua ja riemua tun-

tuu VeVe:n nuorilla suunnis-

tajilla riittävän. Kiitos kaikil-

le leiriin osallistuneille, suu-

rimman osan kanssa päästään 

pian taas leireilemään Leima-

ukselle! 

ja vaan jokainen voi nauttia 

lajin parissa omalla tavoite-

tasollaan. Äitien toiveena on-

kin, että suunnistuksesta tuli-

si yhteinen harrastus.

Suunnistuskoulu pyörii pää-

asiassa keskiviikkoisin aina 

syyskuun alkuun asti poisluki-

en kesätauon, joka kestää ju-

hannuksesta elokuun alkuun. 

Toimintaan voi tulla tutustu-

maan kesken kaudenkin. Veh-

kalahden Veikkojen kotisivul-

ta löytyy tietoa, missä ja mil-

loin kokoonnumme. 

Ohjaajat toivottavat muka-

vaa rastikesää kaikille suun-

nistuskoululaisille! 
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ILGVARS CAUNE

In the end of February and be-

ginning of March, 14 VeVe ori-

enteers were at training camp 

in Portugal and participated 

in 4 day competitions Por-

tugal O’ Meeting (POM) and 

Norte Alentejano O’ Meeting 

(NAOM). First ones to trav-

el south were Janne Ovaska 

and Daniel Koivisto. 5 days 

later joined almost the rest 

of VeVe runners – Weckman 

family, Henrika and Tanja 

Vallema, Raita Pakkanen and 

Juho Pousi. 

spent in Aguiar da Beira, also 

known as Rocky Mountains. 

Terrain in Aguiar is hilly with 

a lot of bare rock surface and 

rocks, and very green valleys. 

Terrain is also special becau-

se Junior World Orienteering 

Championships 2021 (JWOC) 

will be organized there, and 

Janne Weckman is a mapma-

ker for these terrains.

It is easy to mistake the ter-

are looking at some small 

examples of map because of 

Jannes style of mapping =). 

Trainings here were techni-

cally and physically deman-

ding and luckily with a lot of 

sun as well. 

 Second part of the camp 

was in coast terrains near 

Figueira da Foz and coast re-

sort town Quiaios. Here joined 

our 2 latvian runners Andris 

Jubelis and Ilgvars Caune, 

and Aapo Laiho. We were liv-

ing in a hotel in Quiaios 200 

metres from Atlantic ocean. 

This small town is empty at this 

time of the year as it is a re-

sort town. Here POM was held. 

Many elite runners come to 

the snow free forests of POM 

for good training for the up-

coming season. It started with 

mixed sprint relay in Figueira, 

then followed 4 days of for-

est races in a very fast coast-

al terrain and a night sprint 

after the 1st forest race. In-

teresting fact is that it was 

supposed that 2 days will be 

held in map that Janne W. has 

made, but the forest there got 

destroyed in storm so 3 out of 

4 races were in the same ter-

rain. Terrain was very fast with 

relatively easy orienteering, 

but still it was challenging as 

it was very different from Fin-

land. In total score of 4 days 

our results were: 

M21SuperElite: 14. Andris 

Jubelis, 48. Janne Ovaska 

M21E: 14. Aapo Laiho, 28. 

Janne Niskanen, mp Daniel 

Koivisto

W10: 2. Venla Weckman, 3. 

Selma Weckman

M20: 3. Ilgvars Caune

W35: 2. Sanna Weckman

M40: 1. Janne Weckman

Those who are not men-

tioned in results went back 

to home after 1st day.

Camp continued with nice 

trainings, especially good and 

fun night trainings in coast ter-

rains as a preparation for big 

relays. The weather wasn’t that 

good some days as it was rain-

ing, but we had a good com-

pany and were playing a lot 

of billiard, table tennis, card 

games or simple resting. De-

spite not so warm weather we 

also catched some waves or 

more correctly waves catched 

us =). 

Then the camp ended for 

most of us except Weckman 

Training camp in Portugal

UUNIMUURAUS
E. HIIRONEN
Mesimarjantie 6, 49400 Hamina

• Tulisijamuuraukset
• Muuraukset
• Laatoitustyöt
• Pesuhuoneremontit

Esko Hiironen
0400 752 707

Kiitos  
kuluneesta  
talvikaudesta!
Katseet  
kesään…

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

Having a breakfast before training in sunny Aguiar da Beira. 

(Kuva: Janne Weckman)

Almost all runners from VeVe before the POM sprint relay in 

face. (Kuva: Aapo Laiho)

Photo before night mass start training in coast terrains. These 

(Kuva:  Ilgvars Caune)

family who continued their 

trip and went more South to 

compete in 2 day competition 

NAOM. Results: 

W10: 2. Venla , 4. Selma

1st place for Janne in M40 

and Sanna in W35.

And with that ended our 

south camp in Portugal, still 

there is a lot of space of im-

provement for most of us in 

these are very good and I think 

everyone can look back at this 

camp with smile about well 

spent time in the best com-

pany and perfect and warm 

trainings.
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TURVALLISET KESÄRENKAAT
Sinulle sopivaan hintaan!

Teollisuuskatu 4, Hamina

Ammattitaidolla rengasasiasi hoitaa

180 eri kokoa suoraan varastosta.

Palveluksessanne

JUHLATARJOILUT
MIRJA KOIVU

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

ta oli tulvan vallassa, kun ne 

olivat vähän kuopassa.

VeVen nuoret (Ida Heikki-

nen, Henrika Vallema, Julia 

Laitinen, Kiia Jokela ja Roo-

sa Heikkinen) aloittivat heti 

aamu tuimaan taistelun vies-

tin herruudesta. Joukkue oli 

täsmälleen sama kuin viime 

vuonna, jokaiselle oli kuiten-

kin tullut 1 vuosi lisää ja siten 

myös lisää kokemusta. Nuor-

ten viesti meni lähes käsikir-

joituksen mukaan, pois luki-

en muutamia matkalla tullei-

ta virheitä. Viestissä olisi saa-

nut juosta myös pari poikaa, 

mutta joukkue taisteli hyvin 

myös tyttöjoukkueellakin. Ty-

töt olivat sijalla 160.

Heti sähäkän nuorten vies-

ANNIINA HEIKKINEN  

JA TANJA VALLEMA

Tiomila suunnistettiin tänä 

vuonna etelä-Ruotsissa pie-

nellä paikkakunnalla Gli-

måkra. VeVen edustajia saa-

pui kilpailupaikalle autokun-

nittain kuka mistäkin suunnas-

ta, osa laivalla ja osa lentäen 

ja eri lentokentiltä. Useiden 

muiden seurojen matkaa vai-

keutti SAS:n lakko, mutta Ve-

Ven edustajien lentoja ei se 

haitannut.

Sää oli kovin heikonlai-

nen, kun saavuimme paikal-

le, mutta oikeastaan vasta il-

lalla naisten viestin vielä käy-

dessä sade vaan voimistui en-

tisestään. Osa naapuriteltois-

Tiomila 2019 koettua

Miesten aloittaja Andris Ju-

belis valmistautumassa mies-

ten avaukseen seurateltalla. 

Nuorten joukkue Ida Heikkinen, Henrika Vallema, Kiia Jokela, Julia Laitinen ja Roosa Heikki-

nen yhteiskuvassa. (Kuvat: Anniina Heikkinen)

Naisten joukkue Jenni Ovaska, Miina Ruoti, Elina Kilpeläinen, 

Ida Heikkinen ja Raita Pakkanen Tvåmilassa.

Daniel Koivisto kertomassa reittikuulumisia Tanja Vallemalle ja Jarkko Heikkiselle.

Janne Ovaska huoltaja Jarkko Heikkisen tentissä.

tyivät osuuksiltaan läpi mai-

niosti, vaikka maastossa oli-

kin paljon piikkilankoja, säh-

köpaimenia, suota ja rytöä. 

VeVe I oli maalissa sijalla 124.

Miesten viesti käynnistyi 

klo 20.30 ja voittajan odotet-

tiin saapuvan ammulla n. klo 

7 maaliin. VeVen miehet läh-

tivät hakemaan viimevuotis-

ta sijaa 35. parempaa tulos-

ta. VeVen viestiä veivät jär-

jestyksessä Andris Jubelis, Ve-

Ven ”coach” Ilgvars Caune, iki-

nuori Janne Weckman, juok-

sukone Samu Heiska, Daniel 

Koivisto, Eero Inkeri, Juho Po-

usi, Janne Ovaska, Aapo Lai-

ho sekä Valtteri Heikkinen. 

Aloituksessa jäätiin sijalle 

120., se oli vähän harmi, mut-

ta sitten sijoitus lähti kohene-

maan. Samu Heiska juoksi pit-

kän yön vallan mainiosti aivan 

kärjen tahtiin. Lopulta Valtte-

ri Heikkinen ankkuroi VeVen 

maaliin sijalla 42. Sijaluku on 

ihan ok, mutta ero kärkeen oli 

turhan suuri. Viestin aloitus on 

erittäin ratkaiseva ja kun sii-

nä jää nopeimmista letkoista 

niin ero kärkeen kasvaa hel-

posti koko ajan.

TIOMILA 2019 reissu on hei-

tetty, juoksijat ja huoltajat hiu-

kan ryytyneitä, kun valvomis-

ta ja matkustamista oli suh-

teellisen paljon. Tämä keikka 

jäi varmaan monen matkassa 

mukana olijan mieleen; Juu-

tinrauman silta, uuden karhe-

at vuokra-autot Bemmit, jat-

kuva vesisade, jäähallin kova 

lattia – itse asiassa se toimi 

hyvin nukkumiseen.  

tin jälkeen naiset pääsivät 

näyttämään suunnistustaidot 

4,1 – 9.8 km mittaisilla osuuk-

silla. VeVe I (Raita Pakkanen, 

Ida Heikkinen, Elina Kilpeläi-

nen, Miina Ruoti, Jenni Ovas-

ka) ja VeVe II (Henrika Valle-

ma, Roosa Ruoti, Anniina Heik-

kinen, Emilia Laitinen, Tan-

ja Vallema) lähtivät viemään 

viestiä. Aloituksessa jäätiin 

hiukan, mutta sitten päästiin 

ns. ohituskaistalle ja viestin si-

joitus parani entisestään. Vii-

meisellä osuudella sitten tai-

vas aukeni ja vesisade yltyi. 

Kaikki VeVen naiset selviy-
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ANNIINA HEIKKINEN 

Sana hisuttelu ei monelle heti 

aukea, mutta se on siis hiihto-

suunnistusta, jossa hiihdetään 

metsässä eritasoisia uria pit-

kin. Tänä talvena lunta on ol-

lut Etelä-Suomea myöten ihan 

reippaasti, joten hisua on voi-

nut harrastaa hyvin myös näil-

lä kulmilla.

VeVen aktiiviset hisunaiset; 

Tanja Vallema ja allekirjoit-

tanut järjestimme Neuvotto-

Talven hisuttelua

Eetu ja Tiitu Takanen valmistautuvat hisukisaan. (Kuva: Sari 

Takanen) 

Henrika Vallema SM- hisukisoissa Lemillä. (Kuva: Tanja Vallema)

Ida Heikkinen ja Annika Haikka maalissa Lemin SM-hisukisoissa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

VeVe II joukkue Roosa Heikkinen, Heljä Kauppinen ja Kiia Jo-

kela. (Kuva: Anniina Heikkinen)

MARIA TASA

Koululiikuntaliiton maasto-

hiihtokilpailut järjestettiin 

tänä vuonna Kemissä. Kemiin 

oli tosi pitkä matka, ja pysäh-

dyimme mennessä vain yhden 

kerran, Pyhäjärvellä, se oli 

aika raskasta. Matkalla vie-

tin aikaa puhelimella ja luki-

en Vehkalahden Veikkojen Ky-

läkentiltä menestykseen -kir-

jaa. Olen saanut kirjan palkin-

noksi viime vuonna ja se on 

nykyisin minulla aina muka-

na kisamatkoilla. 

Olin matkalla iskän ja vel-

jien kanssa. Majoituimme ho-

tellissa, jossa oli todella hyvä 

aamupala, mutta hissi oli hie-

man pelottava. Viikonlopun 

aikana kävimme myös Ruot-

sin puolella, Haaparannassa. 

Haaparannassa kävimme val-

tavassa karkkikaupassa, jossa 

näimme kassajonossa tubet-

tajan, Patuemilian!

Lauantaina hiihdettiin 2,5 

kilometriä perinteisellä hiih-

totavalla väliaikalähdöin. Ki-

sassa oli kovia vastuksia, mut-

ta hiihdin niin kovaa kuin pää-

sin ja otin vielä kovan loppu-

kirin sijoittuen kymmenen-

neksi. Oli kivaa olla kymme-

nes kilpailussa ja päästä pal-

kinnoille. 

Sunnuntaina hiihdettiin 3 ki-

lometriä vapaalla takaa-ajo-

kilpailuna. Vapaa tyyli ei mi-

nulla suju vielä niin hyvin kuin 

perinteinen ja monet ohittivat 

minut, vaikka suksissa oli kyl-

lä hyvä luisto. Silloin oma si-

joitus harmitti, mutta nyt olen 

jo tyytyväinen.

Kotimatka meni hyvin. Py-

sähdyimme taas kerran, Pyhä-

järvellä. Kotona olimme vas-

ta puolen yön jälkeen ja mi-

nua väsytti tosi paljon. Mat-

kalla luin taas Veikkojen kir-

jaa, jossa kerrottiin muun mu-

assa Sulo Nurmelasta ja Mar-

jatta Kajosmaasta. Olisi hie-

noa, jos pääsisin itsekin jos-

kus vielä olympiakisoihin. 

KLL:n maasto-
hiihdot Kemissä

AUTOKORJAAMO

Suutarinen Ky
Liikkasentie 284, 49660 Pyhältö

Puh. 05 355 1002

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

ISA

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

maan hisuharkan, jonne Sunti-

on Ismo ajeli kelkkauria. Suk-

silla teimme pisteuria umpi-

hangessa lamput päässä. Se-

kös vasta oli näky, kun lunta 

oli paljon, meillä oli todella 

hauskaa uria tehdessä pilk-

kopimeässä metsässä. Har-

joitus veti paljon uusia junio-

reita ja aikuisia kokeilemaan. 

Mikä olikin iloinen yllätys. Mu-

kaan eksyi myös ensikertalai-

nen 14 – v Roosa Heikkinen, 

joka ei ole aiemmin tähän la-

kakin harjoituksessa kuljet-

tiin lamput päässä. Harjoituk-

sessa nähtiin nuoria lupaavia 

Suomen hiihtosuunnistuspää-

valmentajaa Jarkko Urpalais-

ta myöten.

Lemin SM-viesteihin saatiin 

VeVeltä useampi joukkue ka-

saan. D17 sarjaan jopa 2 jouk-

kuetta I (Henrika Vallema, An-

nika Haikka, Ida Heikkinen) 

ja II (Roosa Heikkinen, Heljä 

Kauppinen, Kiia Jokela) sekä 

vanhempien naisten joukkue 

D150 (Tanja Vallema, Anu Tor-

ri-Haikka, Anniina Heikkinen). 

Joukkuejärjestys ykköstiimeis-

jiin uskaltautunut. Tämä har-

joitus poiki siten uuden har-

joituksen, kun lisää piti saada. 

Ei auttanut kuin suunnitel-

la ja toteuttaa uusi uraverkos-

to nyt Leislahteen. Nämä urat 

syntyivät alamäkipotkukelk-

kakisoista saaduilla lumiken-

gillä, joita monta iltaa tamp-

pasin. Monet paikalliset var-

masti ihmettelivät mikä tuo 

valo tuolla edestakas menee, 

mutta uria piti kulkea monta 

kertaa, jotta siitä tuli kuljet-

tava. Tämä harjoitus toimi sit-

ten viimeistelyharjoituksena 

Lemin SM-hisukisoihin, vaik-

Maria Tasa onnistuneen kisa-

suorituksen jälkeen.



TURKIAN LAVA 
2019

www.tanssi.net/Turkian lava

Esiintyjät

La 22.6.  Marko ja Jukka & Jackpot 
 Tanssiorkesteri Kuunsilta  

 La 27.7. Yölintu  
 Flangers

La 23.8.  70-vuotisjuhlatanssit 
 Kyösti Mäkimattila ja Varjokuva

Pyydä mursketarjous: puh. (05) 2259 100 tai

Kalliomurskeet
pihalle ja
omakotitalon pohjalle!

Meiltä kaihtimet,  
markiisit,  
parvekeverhot

 Mittaus- ja  
 asennuspalvelu

Kaihdin ja Markiisi Jari Tilli 

0440 338 835
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sä oli sinänsä hauska, kun äi-

dit ja tyttäret olivat samalla 

osuudella. 

Keli viesteissä oli aurinkoi-

nen ja urasto oli todella jäinen. 

Nuoret suoriutuivat loistavas-

ti, vaikka suurimmalle osal-

le se oli ensimmäinen kilpai-

lu harjoitusten jälkeen. Har-

mittavasti ykkösjoukkueel-

ta jäi yksi rasti välistä , josta 

seurasi hylkäys. Näistä kisois-

ta vanhemmat naiset saivat 

viestipronssin. Jääbaanoista ja 

kaikista ”sukelluksista” huoli-

matta kaikille jäi hyvä maku.

SM -kisarumpa jatkui mei-

dän perheellä sitten myös Pel-

lossa, jossa kisailtiin SM-pit-

kän matkan kilpailu.

Siellä keli oli kisojen aika-

na todella luminen, kun poh-

joiseen tuli lunta viikonlopun 

aikana puolet talven lumimää-

rästä. Järjestäjät yrittivät teh-

dä parhaansa ja saada erita-

soiset urat ajettua, mutta lunta 

pöllytti kuitenkin niin paljon, 

että kaikki urat oli samanlai-

sia eli yhtähyviä, umpihankea. 

Niitä oli sitten ”hyvä” mennä 

luistelusuksilla. Roosa joutui 

avamaan uria, kun startti en-

simmäisenä. Itse lähdin vähän 

Nuoret valmistautumassa Neuvottomassa hisuharkkaan. (Kuva: Kirsi Forsell)

Leislahdessa hisuharkassa Keijo Kattelus ja Niklas Hirvilahti. (Kuva: Anniina Heikkinen)

myöhemmin. Tuo kisa on var-

maan mielessäni aina, oli se 

sen verran rankka ja vaiherikas 

kisa , kun luistelupotkuja pys-

tyin ottamaan vain koko mat-

kan aikana n. 300 m matkalla.

Kaiken kaikkiaan ensiker-

talaiselle hisuttajalle Roosal-

le tänä vuonna käydyt hisuki-

sat oli olosuhteiltaan ääripäät; 

jääkelistä umpihankeen. Hie-

noa on kuitenkin se, että lähti 

kokeilemaan ja venyi SM-vies-

tiin. Se asia on kuitenkin kuul-

tu, että äidin yli 30 vuotta van-

halla retrokarttatelineellä hi-

sutus ei kuulemma onnistu! 
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AAPO TILLI

Tämän vuotiset Nuorten poh-

joismaisten hiihtolajien Maa-

ilmanmestaruuskilpailut jär-

jestettiin Lahdessa, Salpaus-

selän hiihtostadionilla. Oli en-

simmäinen vuosi, kun minun 

ikäluokalla oli käytännössä 

edes mahdollista päästä nuor-

ten MM-kilpailuihin edusta-

maan Suomea. Näitä kisoja 

varten järjestettiin katsastus-

kilpailut, jotka hiihdettiin kah-

tena viikonloppuna, ensimmäi-

nen Imatralla ja toinen Pyhä-

järvellä. Imatran kisoissa mat-

koina olivat perinteisen sprint-

ti ja vapaan 10km, Pyhäjärvel-

lä perinteisen 15km ja vapaan 

10km. Tiesin, että en ole niin 

hyvässä kestävyyskunnossa 

verrattuna muihin oman ikäi-

siini ja vuotta vanhempiin, että 

pärjäisin tavallisilla distanssi-

matkoilla, mutta suhteellisen 

vahvana ja nopeana kaverina 

näin kuitenkin sprintissä mah-

dollisuuden. Katsastuskilpai-

lut sprintin osalta meni melko 

nappiin, pari taktiikkavirhettä 

tuli, mutta silti loppusijoituk-

sena olin kolmas. Siitä alkoi 

sitten jännittäminen ja odot-

taminen. Pari viikkoa katsas-

tuskilpailujen jälkeen minul-

le soitettiin ja kerrottiin, että 

minut on valittu Nuorten MM-

kilpailuihin edustamaan Suo-

mea. Siitä alkoi sitten parin vii-

kon herkistely- ja valmistautu-

misjakso ennen kisoja.

Kisojen ajan Suomen jouk-

kue majoittui Pajulahden ur-

heiluopistolla. Siellä ei kui-

tenkaan ollut vielä älytöntä 

-

den joukkueet olivat majoit-

tuneet muualle. Toki kisajän-

nitystä oli ilmassa. Sprinttipäi-

vä oli sunnuntai, ja lauantaina 

lähdimme sprinttijoukkueen 

kanssa Lahteen testaamaan 

sukset, kertaamaan kisapäi-

vän kulkua ja hiomaan tak-

tiikkaa. Lauantaina kisapai-

kalla pääsi vasta varsinaiseen 

kisatunnelmaan, kun kaikkien 

maiden joukkueet olivat pai-

kalla ja jokaisesta urheilijas-

ta huokui jännitystä ja keskit-

tyneisyyttä. 

Sitten se koitti, sunnuntai ja 

kisa-aamu. Muutaman tunnin 

päästä olisi elämäni tähän asti 

suurin ja tärkein startti. Yleen-

sä en ole kova jännittämään, 

mutta nyt tiesin Haminasta tu-

hun hölmöilyyn ei olisi varaa. 

Kisa kulki mielestäni hyvin 

ja sain annettua ladulle kai-

ken mitä oli annettavaa. Ai-

nut mihin en ole tyytyväinen 

on ensimmäinen ylämäki eli 

sillalle nousu, siinä ehkä vie-

lä jännitin liikaa enkä saanut 

rytmistä ja rennosta hiihtämi-

sestä kiinni. Se saattoi olla se 

mikä maksoi vajaan sekunnin 

eli jatkopaikan ja mahdolli-

suuden erähiihtoihin. Suori-

tukseen voin kuitenkin olla 

tyytyväinen, 32. sija Nuorten-

MM kisoissa ei ollut huono en-

sikertalaiselle! Taakse jäi mm. 

hiihtäjiä kivikovista Venäjän ja 

Norjan joukkueista. 

Loppuviikon olin kisapai-

kalla auttamassa muuta Suo-

men joukkuetta kaikessa mis-

sä pystyin, esimerkiksi suksi-

en testaamisessa ja väliaiko-

jen huutamisessa. Tunnelma 

Lahdessa oli koko viikon todel-

la hyvä ja Suomen joukkue on-

nistui kokonaispanoksessa hy-

MM-debyytti sprintterinä

Haminan Autokorjaamo Oy
HUOLLOT • VARAOSAT • TARVIKKEET

Puh. 010 322 9300
Korjaamotie 5 Hamina

levan bussilastillisen ja muu-

taman autokunnan katsomaan 

minua ja suoritustani, ja se loi 

pienoista painetta. Tiesin kui-

tenkin, että suksi toimii ja vire 

on hyvä, ei vain saisi epäon-

nistua. Kaatumiseen tai muu-

vin. Oli älyttömän hienoa olla 

mukana tuossa porukassa ja 

Suomen joukkueessa: yhteis-

henki ja tunnelma joukkueen 

sisällä oli aivan uskomaton. 

Haluan vielä erikseen kiit-

tää kaikkia, jotka lähtivät Lah-

teen kannustamaan meitä suo-

malaisia ja erityisesti minua, 

teitte kisakokemuksesta unoh-

tumattoman. 

Kiitos! 

Karsinnassa selkä edellä vastaan tuli tässä jo ohitettu romanialainen hiihtäjä. Menikö ohituksessa ne kriittiset kymmenyk-

set? (Kuva: Heidi Lehikoinen)

-

sa siskoni Venlan ja äitini Johannan kanssa.

Koko kisaviikko oli tunnelmaltaan hieno. Viestipäivänä koko 

joukkue tunnusti sinivalkoista väriä!
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Ansaskuja 7, 49420 Hamina, puh. (05) 230 2228

Leipomo T. Pakkala Oy
Korpi 473, 49400 Hamina
Puh. 0400 466 380

PIHATYÖT  
PIHASUUTARILTA!

Linja-autoasemalta napat-

tiin mukaan vielä muutama in-

nokas fani ja erittäin jännitty-

nyt Aapon Johanna-äiti. Lähes 

täydessä bussissa oli havait-

tavissa MM-kisahuumaa.  Iloi-

nen puheensorina valtasi bus-

sin, ja taisi muutama veikkojen 

pipokin mennä matkalla kau-

paksi. Matka Lahteen taittui 

mukavasti. Ainoa hiljaisempi 

hetki oli, kun Aapon Arto-isä 

soitteli kuulumisia ja kertoili 

pojan olevan hyvällä mielel-

lä ja oivassa iskussa. Tällais-

ta sen pitäisi olla, tuoreet kuu-

IRA TASKINEN 

Karvalakki päähän ja pääl-

le paljon lämmintä. Rep-

puun lämmikettä ja eväät. 

Koht’sillään “mielensäpahoit-

taja” huiskuttaa tutulle bussi-

kuskille, tästä kaupan nurkal-

ta nousee kyytiin sukulaispo-

jan vankkumaton fani.

Voiko tällaista tuuria olla? 

Seuran oma poika Aapo Tilli 

pääsee nuorten MM-kisoihin 

kisaamaan, ja kisat on Lahdes-

sa. Sinnehän lähdetään kan-

nustamaan ja vielä isolla po-

rukalla. Helposti saatiin VeVe-

läinen porukka kasaan.  

Bussi lähti Turkialta Tuis-

keen seuduilta ja noukki kyy-

tiin matkalaisia. Tunnelma 

oli jo korkealla Husulan tie-

noilla, kun Kirin väki hyppäsi 

kyytiin. Seuraavalta pysäkil-

tä saatiin kyytiin kansainvä-

listä väriä, Aapon isotäti oli 

Ruotsista asti tullut siskonsa 

pojanpoikaa kannustamaan. 

”Heja Aapo!” 

MM-kisamatka Lahteen

lumiset kannattajille juuri en-

nen kisaa. 

Lahteen päästyämme tref-

fasimme muualta tulleet Aa-

pon fanit. Meidät oli helppo 

löytää, koska Tillit olivat teh-

neet upean banderollin pikku-

Aapon hiihtotaipaleen alku-

metreistä. Siinä se pieni hiih-

tosankari seisoa törötti suk-

sien päällä.  Päivän tulevas-

sa kisassa ei paljon töröttä-

mään kerkennyt, vaan meno 

oli sprintissä melkoista. 

Minä ja Aapon kummitä-

ti päädyimme ladunvarteen 

kannustamaan. Jostain syys-

tä meidän vieressä ei liiemmin 

väkeä ollut – taisi huutomme 

olla melkoinen! Aapon kummi-

setä väitti sen kuuluneen sta-

dionin katsomoon asti. Voi sitä 

huutoa ja karjua, kun Suomen 

tytöt ja pojat sivakoivat ladul-

la. Jos jännitti Aapoa, niin kyl-

lä jännitti meitäkin. 

Kisa oli todella tiukka ja täl-

lä kertaa sekunnin kymmenes-

osat eivät olleet Aapon puo-

lella. Ne puuttuvat kymme-

nesosat otetaan kannustaji-

en piikkiin. Olisi pitänyt huu-

taa vielä himppasen kovem-

min, niin että ääni olisi kanta-

nut mäkitorniin asti. 

Kisan jälkeen meidän sanka-

ri saapui katsomoon morjes-

tamaan kannattajiaan. Siel-

lä me halattiin, hihkuttiin ja 

toki käytiin kisaa läpi. Ensim-

mäinen MM-kisastartti oli Aa-

polla takana ja oppia tuleviin 

arvokisoihin oli saatu roppa-

kaupalla.

Kotimatka sujui leppoisasti. 

-

la. Johan sitä kalentereita plä-

rättiin ja pähkittiin, että mis-

säs ne seuraavat nuorten ar-

vokisat hiihdetään. Pääseekö 

matkaan bussilla vai täytyykö 

lentokone varata?

Tillin Aaposta   kuullaan vie-

lä ja uskon, että jossain arvo-

kisaladun varrella tulee kai-

kumaan minun ja kummitädin 

kannustushuudot. Lupaan, Te 

kuulette vielä! 

Alusta-Apu
T:mi Jyrki Permanto
0400 840 602

 – Auto- ja metallikierrätys
 – Rengasmyynti ja asennus

Parturi-Kampaaja Minna Kiuru
040 548 3179

Puistokatu 6, 49400 Hamina

Parturi-Kampaamo

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

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

VeVe:n fanibussin joukkoa pääkatsomossa lipuin ja banderollein varustautuneena.

Aapo tuli kisasuorituksen jälkeen kertomaan kisapäivän ku-

lusta kannustajille. Tenttausvuorossa Ruotsista asti tullut iso-

täti Ritva Kokkonen.

Linja-autossa oli tunnelmaa! Kuvan vasemmassa alakulmassa jutun kirjoittaja Ira Taskinen, VeVe:n pipossa Turkian Tuiskeen 

pj. Päivi Peltola ja vierellään miehensä Ari.



JOONA HIRVILAHTI

Lähdimme Hopeasompakil-

pailuihin jo perjantaina per-

heeni kanssa. Saavuttuamme 

perjantai-iltana Hollolaan ki-

sapaikalle, kävin tutustumas-

sa kisalatuun vesisateessa. Tä-

män jälkeen matkamme jatkui 

Vierumäelle, missä yövyim-

me. Lauantaiaamuna tankat-

tuani kunnon aamupalan, läh-

dimme ajamaan kohti Hollo-

lan kisakeskusta. Lauantaina 

kilpailin henkilökohtaisessa 

vapaan hiihtotyylin M13 sar-

jassa. Saavuttuamme kisapai-

kalle, alkoi suksien testaami-

nen. Kisasuksi löytyi helpos-

ti ja pääsin keskittymään itse 

kisasuoritukseen. 

Hopeasompakisat olivat en-

simmäiset isot hiihtokisat, jo-

ten jännitystä oli ilmassa. Kat-

soin ensimmäisten kilpailijoi-

den lähdöt, minkä jälkeen läh-

din verryttelemään. Kun läh-

dön hetki läheni, siirryin läh-

töalueelle valmistautumaan 

kisasuoritukseen. Lähdin liik-

keelle hieman kovempaa kuin 

mitä olin ajatellut, koska suksi 

toimi hyvin. Taktiikkanani oli 

lähteä liikkeelle rauhallisesti, 

loppua kohden kiristäen. Täs-

sä onnistuinkin odotettua pa-

Ensimmäinen Hopeasompa-kilpailuni

remmin. Olin tyytyväinen suo-

ritukseeni, koska tiesin, että 

kilpailu tulee olemaan tiukka 

ja kärki menee kovaa. 

Sunnuntaina oli vuorossa 

viesti, mikä hiihdettiin perin-

teisellä. Saimme VeVe:stä kaksi 

joukkuetta M14 sarjaan, mikä 

oli hienoa. Perinteinen hiihto-

tyyli toi haasteita voiteluun, 

mutta viime hetkellä saimme 

sukset kuntoon. Onni aloitti 

viestin vahvalla suorituksel-

la ja minä jatkoin viestiä toi-

sella osuudella. Lassi ankkuroi 

joukkueemme hienosti sijalle 

15. Oma hiihtoni sujui odotet-

tua paremmin, vaikka perin-

teisen hiihtotyylin harjoittelu 

oli jäänyt vähiin tälle talvelle. 

Myös toinen VeVe:n viestijouk-

kue selviytyi kisasta hienosti. 

Meillä oli erittäin hyvä ja kan-

nustava ilmapiiri näiden kah-

den joukkueen kesken. 

Kokonaisuutena olin tyy-

tyväinen kisaviikonloppuu-

ni. Kisaviikonloppu antoi us-

koa, että jos harrastaisin vain 

hiihtoa, tuloksenikin olisivat 

paremmat, mutta kun halu-

an vielä harrastaa monipuo-

lisesti, harjoitteluaika on ra-

jallista eri lajien suhteen. Jo-

kainen harrastamani laji tukee 

kuitenkin toinen toistaan, jo-

ten en ole vielä valmis luopu-

maan niistä. Tästä on hyvä jat-

kaa kohti ensikautta. 
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Poikien viestijoukkueet yhteiskuvassa vasemmalta Onni Vepsäläinen, Joona Hirvilahti, Lassi 

Pärtty, Samu Tilli, Eemeli Hyvönen ja Eetu Takanen. (Kuva: Johanna Rantala)
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POUSIN PUUTARHA 
Rinkimäentie 70, 49400 Hamina 

Puh. 040 5033 331 

Rakennusliike
Ismo Liikkanen Ky

Liikkasentie 38, 49660 Pyhältö
Puh. 0400 358 738

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

Perinteiset

KUKKA- ja LIHAPÄIVÄT
Kannusjärvellä 24.–25.5.2019

Puh. 05 344 0300
www.puutarha.com 
fb/kodinkukat

Tuoreet munkkikahvit tarjotaan kaikille!

KYMEN 
SAMMUTINHUOLTO

Teollisuuskatu 30, 49400 Hamina

0400 556 626
(05) 344 6130

Jalkahoitola kotonasi tai
Mannerheimintie 16, Hamina, puh. 040 724 0505

Sari Forsell-Honkonen
jalkojenhoidon AT/lähihoitaja

Hiihtokauden päätöstä
VeVe:n hiihtokauden 2018-

2019 päättäjäisiä vietettiin 

Vehkalinnassa 5.3. tutulla kaa-

valla. Ensin jaettiin palkinnot 

Hiihtocupin osalta, sitten juo-

tiin ja syötiin perinteiset me-

hut, kakut ja pullat, jonka jäl-

keen muisteltiin hieman men-

nyttä kautta sekä palkittiin sen 

aikana menestyneet hiihtäjät.

Kauteen mahtui taas menes-

tystä sekä pieniä pettymyksiä-

kin. Vahvasta nuorisotyöstä 

kertoo mm Loppiaisena Anja-

lassa järjestetyn Nuorisovies-

tin (10- ja 12-vuotiaista kasatut 

joukkueet) kolmoisvoitto! Me-

nestystä tuli myös niin KLL:ssä, 

Hopeasommassa, kuin Nuorten 

SM-hiihdoissakin. Vahvan pa-

luun sekä hiihtoladuille, että 

Veikkoihin teki seuran par-

haaksi kuluneella kaudella va-

littu Olli-Pekka Laitila kahdel-

la (hopea ja pronssi) SM-mita-

lillaan. Ja saatiinhan Veikoista 

myös ensimmäistä kertaa seu-

ran historiassa edustus Nuor-

ten MM-hiihtoihin, kun Aapo 

Tilli edusti Suomea Lahdessa 

VEVE:N HIIHTOKAUDEN 2018-2019 PARHAAT
N10 Emilia Muukka M10  Eeli Kallio

N12  Maria Tasa M12  Lauri Sakki

N13  Liinu Urpalainen M13  Joona Hirvilahti

N14  Katariina Outinen M14  Onni Vepsäläinen

N15  Aino Hämäläinen M15  Petrus Tasa

  M16  Eero Rantala

N18  Venla Rantala M18  Olli-Pekka Laitila

N20  Anne Penttilä M20  Väinö Kotro

  M  Tuomas Kotro

Seuran paras nuori hiihtäjä & seuran paras hiihtäjä  
Olli-Pekka Laitila

Erityismaininta 
”Sykähdyttävin urheiluhetki” Nuorten MM-kisat Aapo Tilli

Lisäksi hiihtomenestyksestä talven arvokisoissa huomioitiin 
Eero Rantala, Benjamin Tasa, Anne Penttilä, Aino Hämäläinen, 
Väinö Kotro, Venla Rantala, Lauri Sakki ja Maria Tasa

käydyissä kisoissa.

Näistä asetelmista on hyvä 

kääntää katseet tulevaan kau-

teen. Vanhemmilla hiihtäjillä 

”kesäloma” on jo ohi ja uusi 

treenikausi käynnistynyt. Toi-

vottavasti ensi talvena urheili-

jat pysyvät terveinä ja onnistu-

misia tulee laajalla rintamalla. 

Olosuhteita pyritään edelleen 

kehittämään yhdessä kaupun-

gin kanssa, joten uskotaan, 

että tulevana talvena hiihto-

kausi Haminassa on yhtä pit-

kä, kun kulunutkin kausi. Sitä 

ennen kuitenkin lämmintä ja 

liikunnallista kesää kaikille! 

Jade Hellberg aloittamassa herkullista kakkua. Seuran mestaruushiihtojen 10-vuotiaiden sarjan palkittavia: Oona Jaakkola, Tiitu Takanen, 

Venla Weckman, Eeli Kallio, Viljami Hyvönen, Niilo Urpalainen ja Vilho Immonen

NÄKIN KULJETUSNäkintie 362, 49570 Kannusjärvi
Puh. 0400 752 562

RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

KOIVISTON  
AUTOKOULU

Sibeliuskatu 24, puh. 040 1977 822

8-vuotiaiden parhaimmistoa: Selma Weckman, Niko Jaakkola, 

Evert Immonen ja Oiva Kallio. (Kuvat: Risto Hellä)

Koko kauden eri sarjojen parhaita nuoremmista lähtien: Eeli Kallio, Maria Tasa, Lauri Sakki, Joona Hirvilahti, Liinu Urpalai-

nen, Aino Hämäläinen, Eero Rantala, Venla Rantala, Olli-Pekka Laitila, Väinö Kotro ja Tuomas Kotro.

Hiihtocupin 6-vuotiaiden voit-

tajat: Titi Takanen ja Hugo 

Immonen.
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Grillaus lähtee lapasesta, 
sähkön hinta ei

Arki virtaa.  |  ksoy.fi

KSOY Takuu -sopimuksessa sähkön hinta pysyy muuttumattomana
koko sopimuskauden, 24 kuukautta. 

Ilmastoystävällinen sähkö on tuotettu 100% uusiutuvilla luonnon-
varoilla: tuulivoimalla, bioenergialla ja vesi-voimalla.

Valitse edullista ja luotettavaa energiaa.
Lisäämällä sopimukseen Vaihtotakuun, voit vaihtaa sopimuksesi
uuteen KSOY Takuu -sopimukseen myös kesken kauden.

Tee sopimus 30.6.2019 mennessä > ksoy.fi/ksoytakuukesa 
ja saat hienon grillikintaan kaupan päälle!

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

Mäkelänkankaantie 1, 49490 Neuvoton

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.

ON OFFHU LET
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.

M I K K E L I   I   K O U V O L A   I   V O I K K A A   I   H A M I N A


