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1. Suosikkitreenisi? 2. Lempiherkkusi? 3. Esikuvasi? 4. Paras lepopäivän aktiviteetti? 5. Kivoin kouluaine?

Viisi kysymystä seuran viidelle hiihtäjälle

Junnuryhmä, 8-14-vuotiaat 

hiihtoa harrastavat lapset 

aloittivat yhteisharjoitukset 

syyskaudella 13.08. Ensim-

mäisissä harjoituksissa mei-

tä oli melko vähän, koska mo-

nipuolisesti urheilevat lapset 

harrastavat monia lajeja ja nii-

den harjoitukset jatkuvat aina 

pitkälle syksyyn, esim. yleisur-

heilu, suunnistus ja pesäpallo.

Hiihtoa harrastavien  ja hiih-

dosta  innostuneiden lapsien 

määrä lisääntyi tasaisesti syk-

syn aikana ja saimme harjoi-

tuksiin mukaan muutaman uu-

den tulokkaan, jotka mukau-

tuivat ryhmään erittäin hyvin 

ja osoittivat olevansa hyväs-

sä kunnossa ja motivoitunei-

ta harjoitteluun.

Junioriryhmäläisten hyvä 

kunto oli nähtävissä heti en-

simmäisissä harjoituksissa si-

ten, että kaikki jaksoivat hy-

vin mukana ja huomasi, et-

tei kesä ollut mennyt pelkäs-

tään lomaillessa, vaan urheil-

tukin oli.

Tähän urheilemiseen kesän 

aikana kiinnitin erityistä huo-

miota, koska selkeästi ne, jot-

ka harrastavat esim. yleisur-

heilua, ovat nopeus-ja kimmoi-

suusominaisuuksiltaan hyväs-

sä kunnossa ja kehitystä urhei-

lijana oli monella tapahtunut 

todella paljon.

Meillä ohjaajilla oli yhtei-

senä ajatuksena se, että py-

ritään pitämään harjoitukset 

edelleen monipuolisena ja 

vaihtelemaan harjoituspaik-

koja, koska esim. Ruissalon 

hyvissä maastoissa valaistul-

la kuntoradalla pimeimpään 

aikaan saa harjoitella use-

amman kerran aina lumen-

tuloon asti.

Harjoittelimme tiistaisin 

klo 17.30 alkaen ja harjoituk-

set kestivät n. puolitoista tun-

tia. Alkusyksystä pääteemoi-

na olivat nopeus- ja kimmoi-

suus, esim. loikkia ja hyppy-

jä. Uutena juttuna pelasimme 

myös esim. norsupalloa ja jal-

kapalloa, sekä kerran kävim-

me uimassa. Eipä ole yllätys, 

että lapset tykkäsivät. Syksyä 

kohden harjoitukset muuttu-

vat lajinomaisemmiksi ja ha-

penottoa kehittävään suun-

taan, ohjelmassa oli esim. 

sauvajuoksua ja sauvarinne-

harjoittelua. 

Hiihtämäänkin pääsimme 

Imatralla, jossa leireilimme 

Vehkalahden Veikkojen 
junnuryhmä valmiina talveen

15.–17.11. Leirin vahvuus oli 9 

lasta, 4 nuorta ja 11 aikuista. 

Leiri sujui hyvin, vaikka ohjel-

ma oli tiukka. Esim. lauantai-

na oli neljä harjoitusta: aamu-

lenkki, hiihtoa aamulla, hiih-

toa päivällä ja iltalenkki, kun 

siihen lisätään vielä uinti illal-

la kylpylässä, niin ei tarvinnut 

kauan unta odotella.

Olosuhteet ovat olleet taas 

vaativat kuten jo monena 

vuonna aikaisemminkin, pak-

kaskauden jälkeen lämpöti-

la selkeästi plussan puolella 

ja taivaalta tullut kaatamal-

la vettä. Anjalassa on pääs-

syt hiihtämään vaihtelevis-

sa olosuhteissa, mutta kyl-

lä sitä oikeaa talvea taas ko-

vasti odotellaan ja mahdollis-

ta pääsyä omalle tykkiladul-

le Ruissaloon.

Luovuutta, kovaa intoa  mie-

likuvitusta näissä hommissa 

kyllä tarvitaan, hyvänä esi-

merkkinä Urpalaisen Jarkon 

loistava idea viedä lapset 

hiihtämään viime viikon tiis-

taina Haminan urheilukentäl-

le. Ei paljoa lunta, mutta riit-

tävästi, että kymppi kilomet-

rejä tuli täyteen.

Hiihtäjiltä vaaditaan tänä 

päivänä myös kovaa sitkeyt-

tä ja kärsivällisyyttä, junnu-

ryhmäläisetkin tietävät tal-

ven kyllä tulevan ja vanhan 

viisaushan on, että hiihtämään 

oppii vain hiihtämällä. Meil-

lä on koossa innokas ryhmä, 

joka odottaa kovasti kilpailu-

kauden alkamista. Viimeistään 

Valkelassa Tapaninpäivänä 

26.12. toivon monen lapsen 

starttaavan ladulle.

Sitä odotellessa kaikille hy-

vää Joulunalusaikaa ja Hy-

vää Joulua toivottaa J-ryh-

män vetäjät: Keijo Kauppila, 

Jarkko Urpalainen ja Markku 

Rikkola. n

Lauri Sakki (M13)
1. intervalliharjoitus

2. mokkapalat

3. Iivo Niskanen

4. koiran kanssa metsästys

5. liikunta

Onni Vepsäläinen (M15)
1. vauhtikestävyysvedot

2. karkit

3. Väinö Kotrosta olen aina 

katsonut mallia

4. kavereiden näkeminen

5. tekninen käsityö

Anne Penttilä (N20)
1. tehotreeni rullasuksilla  

Vuokatin vaaralle

2. suklaa

3. Petter Northug

4. kavereiden näkeminen

5. biologia

Siiri Sipari (N20)
1. pk-rullahiihtolenkit

2. suklaa

3. Kaisa Mäkäräinen

4. kavereiden kanssa oleminen

5. liikunta

Benjamin Tasa (M17)
1. pitkä vaellus

2. suklaa

3. Dario Cologna

4. nukkuminen

5. matikka

Imatran hiihtoleirille osallistuneet juniorit ja vetäjät yhteiskuvassa.

Imatralla leireili myös VeVe:n 15-18 vuotiaat tytöt junnujen 

kanssa samaan aikaan.



Jouluinen 
Tervehdys 
Veikkolaisille!
Taas on vuosi lopuillaan ja on Jouluveikkosen aika. 

Kesälajit on saatu tältä vuodelta päätökseen ja tal-

vilajit alkuun. Veikoilla oli välivuosi suurten kisata-

pahtumien järjestämisistä, mutta tapahtumia oli sil-

tikin runsaasti. Suuret kiitokset kaikille jaostoille hy-

vistä järjestelyistä. 

 Pääsin jälleen seuraamaan hienoja urheilusuori-

tuksia, niin kotipuolen kentillä, radoilla ja metsissä, 

kuin myös ympäri Suomea. Näistä retkistä ja matkois-

ta saamme kiittää valmentajia, joukkueenjohtajia ja 

huoltajia, sekä muita uurastajia .. Kiitos!

 Suuret kiitokset kaikille kyläosastojen puuhahenki-

löille, sillä teidän ansiosta Veikolla on vahvat juuret 

seudullamme. Kerhotoiminta on jälleen toiminut hy-

vin ja tukenut lasten- ja nuorten urheilua, kiitos ohjaa-

jille! En myös koskaan voi tarpeeksi kehua kuntolii-

kuntaamme, josta itsekin olen saanut nauttia paljon.

 Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja Hyvää Urheilu-

vuotta 2020!

Juha Harju

puheenjohtaja

VehkalahdenVeikot ry
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tarvinnut puskea itseään ää-

rirajoille ja toisaalta haastet-

ta on ollut kokeneemmillekin 

riittävästi. Ryhmäläisiä on oh-

jeistettu tekemään harjoitus 

omalla tasollaan, ei kilpaillen 

toista vastaan. Tämä voi toki 

olla joskus vaikea muistaa, 

sen verran kilpailuhenkisiä 

urheilijoita ryhmästä löytyy… 

Harjoitusten lopussa on 

usein joku viestikisa ja sii-

nä pääsee ihan luvalla otat-

tamaan toisia vastaan. Vaik-

ka harjoitus olisi ollut kuin-

ka rankka, kummasti sitä vir-

taa riittää kun lähtökäsky ka-

jahtaa ja pääsee kisaamaan!

Valmennusryhmä on harjoi-

tellut syys- ja lokakuun ulkona 

(paria poikkeusta lukuunotta-

matta). Näin harjoitukseen on 

saatu kunnolla tehoja ja mu-

kavasti vaihtelua. On päästy 

vaellukselle Sikovuorelle sekä 

juostu Tarmolassa ja Ruissa-

lossa, jossa pääsee mainiosti 

myös porrastreenin makuun. 

Sää on ollut ulkoharjoittelulle 

suhteellisen suosiollinen, eikä 

ryhmä pelkää pientä kastu-

mistakaan. Saliharjoitteluun 

siirryttiin osin vasta marras-

kuun puolella.

Ryhmässä on erittäin hyvä 

ja kannustava henki, ja kiitos 

siitä kuuluu erityisesti ryhmän 

vetäjille, jotka omalla innos-

tavalla asenteellaan saavat 

urheilijat suorittamaan ras-

kaankin harjoituksen mukise-

matta. Harjoituksiin on tultu 

ja harjoituksista on lähdetty 

iloisella mielellä. Onpa jopa 

kuulunut kommentteja:”Joko 

nää loppuu, voidaaks vielä jat-

kaa vähän aikaa?” Tällä asen-

teella kohti ensi kesää ja voi-

daan taas laittaa ennätykset 

uusiksi! n

lä onnistu riittävän hyvin. Iso 

muutos on sekin, että syksyn 

ja talven sisäharjoitukset pi-

detään Pappilansalmen kou-

lun uutukaisessa salissa. Val-

mentajarintamalla muutok-

sen tuulet eivät onneksi pu-

haltaneet, vaan Ismo Haikka 

ja Mika Tasa vetävät ryhmää 

vuoropäivinä apunaan nuoret 

ohjaajat Venla Roimola ja Sini 

Kuokka. Lisäksi saimme mu-

kaan valmentajatiimiin “pi-

kajuoksukonsultti” Matti Pit-

käsen. Matti pyrkii toimimaan 

Ismon ja Mikan apuna aina, 

kun töiltään ja muilta kiireil-

tään ehtii.

Ryhmän ikähaitari on isohko 

(2008-syntyneet – 2005-synty-

neet) ja tämä on aiheuttanut 

vastuuvalmentajille haastei-

ta harjoitusten suunnitteluun. 

Mielestäni harjoitukset on on-

nistuttu kuitenkin vetämään 

siten, että kenenkään ei ole 

SATU LANKI

Kausi alkoi syyskuun loppu-

puolella samoin kuin muis-

sakin yleisurheilun ryhmissä. 

Joitakin muutoksia edelliseen 

kauteen tehtiin. Mukaan val-

mennusryhmään pääsivät jo 

nyt syksyllä 2008-syntyneet 

urheilijanalut, sillä he siirty-

vät ensi vuonna 13-vuotiaiden 

sarjaan ja haluttiin taata tälle 

ikäryhmälle talvikaudella riit-

tävän tehokkaat treenit tule-

van kesän kisoja ajatellen. Ke-

sällä he olivat vielä harjoitel-

leet junnuvalmennusryhmäs-

sä, joka onkin osoittautunut 

hyväksi “kasvatusalustaksi” 

valmennusryhmään siirtymi-

selle, myös henkisellä puolel-

la. Monella kyllä fysiikka olisi 

riittänyt jo aiemminkin, mut-

ta valmennusryhmässä odo-

tetaan tiettyä kurinalaisuutta, 

ja tämä ei kovin nuorilta vie-

Syksyn kuulumisia yleis-
urheilun valmennusryhmästä

Valmennusryhmäläisiä maastoharjoituksissa.

Harjoitukset Pappilansalmen koulun pihalla.

Pappilansalmen koulun salissa on hienot puitteet sisähar-

joituksiin.



P13-joukkue Eemeli Hyvönen, Joona Hirvilahti, Eetu Takanen 

ja Panu Piispa pm-viesteissä.
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Yleisurheilukauden päätöstilaisuudessa Vehkalinnassa 28.9. 

jaettiin seuran yu-mestaruuskilpailujen palkinnot ja palkittiin 

kauden aikana menestyneitä yleisurheilijoita ja triathlonisteja.

SM-MITALI

Eero Rantala, P17 duathlon, 3. sija

SM-KISOISSA 10 JOUKOSSA

Jari Piller, M 3000 m estejuoksu, 6.

Pauliina Puhakka, N16 keihäs, 5.

TILASTOPAJAN 10 JOUKOSSA (nuorten sarjat)

Maria Tasa, T11 600 m 4.

Anni Pärtty, T11 600 m 6.

Pauliina Puhakka, T16 keihäs 8.

SEURAENNÄTYS

Mia Kaaro, kiekkoennätys sarjoissa N16, N19 ja N 

PARAS NUORI YLEISURHEILIJA

Pauliina Puhakka

TSEMPPARIPALKINTO, jonka kriteerinä ovat: positiivinen asen-

ne, hyvä meininki, osallistumisaktiivisuus, yrittäminen, muiden 

tsemppaaminen, ei samalle kahta kertaa peräkkäin

T/P 9: Nella Lemström, Miika Lanki

T/P 10: Eveliina Parviainen, Jaakko Kauppinen

T/P 11: Maria Tasa, Reima Pakkanen

T/P 12: Emmi Oleander, Panu Piispa

T/P 13: Jenna Pellinen, Lassi Pärtty

P 15: Juho Suni

Lisäksi päätöstilaisuudessa huomioitiin Aikuisurheiluliiton kil-

pailuissa SM-mitalisijan saavuttaneita urheilijoita seuraavasti:

Juha Kaaro M55 kuula 1. sija

Simo Piispa M40 10-ottelu 2. sija 

Palkitut yleisurheilijat ja triathlonistit 2019

Yleisurheilukesä kuvina

VeVen juoksijat Janakkalan Flying Finns maastoissa (Lassi Pärtty, Neea Lanki, Anni Pärtty, Ma-

ria Tasa, Katariina Tasa)

TP15 voittoisa sekaviestijoukkue (Aino Hämäläinen, Suvi Satama, Petrus Tasa, Johannes Kaup-

pinen) Iitin seuracupissa.

Pinja Pasin tossu oli syön-

nil lään pm-viesteissä Hami-

nassa.

Pikajuoksijat Venla Roimola 

ja Milla Kokkonen kiersivät 

yhdessä kesän kisoja.

Minea Urpalainen keskittyy 

pituushyppysuoritukseen Val-

kealan kisoissa.

Maria Tasa voittoon Koululiikuntaliiton maastojuoksukisois-

sa Vierumäellä.

Jenna Pellisen tyylinäyte kuulan työnnössä Valkealassa.

Iitin seuracupiin mentiin seurahenkeä nostattaneella 

yhteiskyydillä.

Suvi Satama Lahdessa SM-

kisoissa.
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SATU LANKI

Vaikka joulu jo lähestyykin, 

käännetäänpä katseet vielä 

hetkeksi kohti mennyttä ke-

sää. Kesän yleisurheilukou-

lut ja valmennusryhmät veti-

vät jälleen mukaansa lapsia 

ja nuoria siten, että ryhmät 

olivat täpösen täynnä. Edel-

lisenä kesänä lanseeratulle 

harrasteryhmällekin olisi ol-

lut kysyntää, mutta viime ke-

sänä meillä ei valitettavas-

ti ollut resursseja sitä järjes-

tää. Ryhmiä oli kuitenkin tar-

jolla 6-vuotiaista aina 15-vuo-

tiaisiin asti ja osallistujia oli 

kaikkiaan noin 70!

Kesällä päästiin urheiluken-

tällä tekemään lajiharjoituk-

sia. Aivan pienimmätkin pää-

sivät hyppäämään oikealle pi-

tuushyppypaikalle ja juokse-

maan radalla, mikä oli heistä 

varmasti tosi hienoa! Isommat 

sitten saivat opetella eri laje-

ja jo laajemmin, moukarinhei-

tosta telinelähtöihin ja mel-

kein kaikkea siltä väliltä. Ke-

sän yleisurheiluharjoitteluun 

kuuluu lajien tekniikoihin tu-

tustuminen ja niitä käytiinkin 

kaikissa ryhmissä iän mukai-

sesti läpi. Koska Suomen kesä 

on tunnetusti lyhyt, kovin sy-

vällisesti ei ehditä eri lajei-

hin paneutua. Jokaiselle löy-

tyi toivottavasti se suosikkila-

ji tai useampikin, joita voi sit-

ten myöhemmin käydä vaikka 

omin päin treenaamassa. Ur-

heilukentän välineethän ovat 

vapaasti kaikkien käytettä-

vissä kentän aukioloaikoina.

Syksy- ja talvikautena yleis-

urheiluharjoittelu painottuu 

juoksuun ja lihaskuntoon. Tätä 

toteutamme myös yleisurhei-

luryhmissämme. Sekä val-

mennusryhmä että junnuval-

mennusryhmä on treenannut 

syksyllä enimmäkseen ulko-

na. On tehty sekä kestävyyt-

tä että tekniikkaa. Talven sa-

liharjoittelussa päästään sit-

ten nopeus- ja taitoharjoitte-

lun pariin, unohtamatta kui-

tenkaan lihaskuntoa ja kes-

tävyyttä. Pienimpien ryhmät 

eli Innokkaat ja Lennokkaat 

harjoittelevat enemmän leikin 

varjolla, mutta sillä tavalla la-

jitaidot kohenevat tuon ikäi-

sillä (6-8-vuotiaat) ihan huo-

maamatta ja kesällä urheilu-

Yleisurheiluryhmät suosiossa

VeVen
yleisurheilukoulut
jatkuvat 13.1.2020. 
 
Vuosina 2013 - 2011
syntyneiden ryhmissä on
vielä tilaa. Ryhmät
harjoittelevat
Pappilansalmen koululla
maanantaisin klo 17 - 18.

Tervetuloa mukaan!

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

Vehkalahden Veikoilla on pitkät perinteet eri-

laisesta talkootyöstä. Korvaamattoman arvo-

kasta talkootyötä tehdään päivittäin eri ky-

läosastoissa ja lajijaostoissa esimerkiksi ker-

hotoiminnan, kilpaurheilun ja vaikkapa seu-

ratalon kunnossapidon parissa. Erilaisilla tal-

koohommilla on myös aina kerätty varoja seu-

ran toiminnan pyörittämiseen. Talkoohom-

mat ovat kuitenkin vähentyneet kovasti vii-

me vuosina, vaikka seuratoiminta nielee va-

roja entiseen malliin.

Onko sinulla tai edustamallasi yrityksellä 

hommia, joihin ei vaadita erityistä pätevyyt-

tä tai ammattitaitoa, mutta olisit valmis mak-

samaan työstä korvauksen? Tilaa nyt meidät 

helppoihin jokamiehen ja -naisen hommiin, 

kuten esimerkiksi haravoimaan! Paras aika 

siivota pihat ja nurkat on juuri nyt…

Talkoista saatavat varat menevät lyhentä-

mättömänä seuran toimintaan!

Ota yhteyttä: Arto Tilli 0400 804934 

Tilaa VeVe:n porukka talkoisiin!

kentällä syvennetään talven 

aikana opittuja taitoja.

Syksyllä alkaneet ryhmät 

ovat junnuvalmennus- ja val-

mennusryhmien osalta ai-

van täynnä. Myös muita la-

jeja päälajinaan harrastavat 

ovat ilahduttavasti löytäneet 

yleisurheilun osaksi harjoitus-

ohjelmaansa. Syyskausi on jo 

päättynyt, mutta tammikuus-

sa 13.1. alkaen jatkamme jäl-

leen samalla kokoonpanolla 

ja aikataululla. Pienten ryh-

miin eli 2011-2013 -syntynei-

siin mahtuisi vielä muutama 

Innokas tai Lennokas. Jos kiin-

nostuit, tammikuussa pääsee 

vielä mukaan! Yhteydenotot 

sähköpostitse: satu.lanki@

gmail.com. n

Keihäät saivat kyytiä kesällä Rauhankadun kentällä

Lennokkaat kyykkää.

Junnuvalmennusryhmän ulkoharjoitukset Pappilansalmen koulun pihalla.

Pienten ryhmäläisiä tutustumassa pituushypyn saloihin. 



JOULUVEIKKONEN 2019 5

Laadukkaat seuratuotteet 
vaikkapa pukinkonttiin…

NYT NIITÄ SAA!

Myynnissä VeVen 
tuubihuiveja 5 €/kpl
sateenvarjoja 25 €/kpl

Vehkalinna

W  Viihtyisät juhlatilat luonnon 
 läheisyydessä!

W	 Salivuoroja parkettilattialla!

W	 Nykyaikaiset kokoustilat 
 isommillekin ryhmille!

Lisätietoja: www.vehkalahdenveikot.fi/vehkalinna

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 
treenata crossfitiä, rauhoittua joogaten tai vaikkapa pelata 
sulista kaverin kanssa. Varaa tila ja järjestä tapahtuma!

– tiloja arkeen ja juhlaan!

Juoksut

T5 40 m: 1) Noora Kyllönen 

10,5, 2) Hilma Pälli 11,2, 3) 

Amalia Kivelä 11,9, 4) Nee-

la Virsu 12,1, 5) Nelly Virsu 

12,3, 6) Sindi Hellberg 14,7, 

7) Kira Kouki 22,0, 8) Seela 

Kivelä 33,8.

T6 40 m: 1) Lyydia Kivelä 10,0.

T7 40 m: 1) Peppi Somervuo-

ri 7,8, 2) Ronja Kaitainen 8,0.

T8 40 m: 1) Jenna Kaaria 7,4, 

2) Aino Helminen 7,5.

T9 40 m: 1) Nella Lemström 6,7, 

2) Katariina Tasa 7,2, 3) Mim-

mi Piispa 7,7, 4) Emilia Muuk-

ka 7,8, 5) Minea Kontinen 8,1.

T10 60 m: 1) Karoliina Vapa-

lahti 10,4.

T11 60 m: 1) Anni Pärtty 9,3, 2) 

Maria Tasa 9,5, 3) Pinja Pasi 9,9, 

4) Saana Pellinen 10,1, 5) Sen-

ni Teikari 10,5, 6) Sanni Liikka-

nen 11,2.

T12 60 m: 1) Nelli Kokko-

nen 9,5.

T13 60 m: 1) Liinu Urpalainen 

9,9, 2) Pihla Kriktilä 10,1.

T14 100m: 1) Annika Haik-

ka 14,2.

T15 100 m: 2) Nea Nakari 13,8.

T16 100 m: 1) Venla Roimo-

la 14,2.

P5 40 m: 1) Peetu Liikkanen 

8,7, 2) Mikael Kontinen 11,2, 

3) Jere Somervuori 11,3.

P6 40 m: 1) Hugo Immonen 9,1, 

2) Antto Kivelä 9,2, 3) Leo Päl-

li 9,3, 4) Jaakko Kaaria 9,5, 5) 

Eemil Vainio 9,6.

P7 40 m: 1) Vilho Urpalainen 

7,8, 2) Joona Tulla 8,2, 3) Niko 

Kyllönen 9,2.

P8 40 m: 1) Onni Oleander 7,8, 

2) Eevert Immonen 8,0.

P9 40 m: 1) Niko Hallikainen 

7,0, 2) Miika Lanki 7,2, 3) Ant-

ti Pälli 7,4, 4) Tomas Kiri 7,5, 

5) Nuutti Uusiheimala 8,0, 6) 

Vili Kouki 8,1 ja Niilo Urpa-

lainen 8,1.

P10 60 m: 1) Rasmus Kaitainen 

9,5, 2) Viljami Hyvönen 9,9, 3) 

Joona Kaaria 10,6, 4) Vilho Im-

monen 11,1.

P11 60 m: 1) Niklas Hirvilah-

ti 10,2.

P13 60 m: 1) Lassi Pärtty 8,8, 

2) Eemeli Hyvönen 9,4, 3) Joo-

na Hirvilahti 9,7.

P15 100 m: 1) Johannes Kiri 

12,5, 2) Juho Suni 12,7.

M22 100 m: 1) Oskari Aho-

la 15,9.

T7 400 m: 1) Sofia Peri 1,37.1, 

2) Lise Hellberg 1,38.1, 3) Siru 

Kouki 1,58.4.

T8 1000 m: 1) Jade Hellberg 

4,12.9.

T9 1000 m: 1) Venla Tulla 

5,20.3

T10 1000 m: 1) Tiitu Taka-

nen 4,22.0

T12 1000m: 1) Tytti Seppälä 

3,50.8, 2) Neea Lanki 3,53.5, 

3) Netta Kormu 4,26.4.

P7 400 m: 1) Oiva Kallio 1,37.8.

P9 1000m: 1) Eeli Kallio 3,42.5.

P10 1000 m: 1) Jaakko Kaup-

pinen 3,44.0.

P11 1000 m: 1) Anton Vainio 

3,50.0.

P12 1000 m: 1) Eetu Takanen 

4,01.4.

P14 800 m: 1) Johannes Kaup-

pinen 2,45.4.

Pallo

T5: 1) Nelly Virsu 5,94, 2) Noo-

ra Kyllönen 5,27, 3) Hilma Päl-

li 5,0, 4) Amalia Kivelä 4,58, 5) 

Neela Virsu 2,62, 6) Sindi Hell-

berg 2,36, 7) Kira Kouki 2,24, 

8) Seela Kivelä 1,10.

T6: 1) Lyydia Kivelä 10,03.

T7: 1) Siru Kouki 15,35, 2) So-

fia Peri 12,85, 3) Ronja Kaitai-

nen 10,02, 4) Peppi Somervuo-

ri 8,63, 5) Lise Hellberg 5,44.

P5: 1) Peetu Liikkanen 11,62, 2) 

Mikael Kontinen 9,54, 3) Jere 

Somervuori 4,90.

P6: 1) Hugo Immonen 14,16, 

2) Antto Kivelä 13,32, 3) Ee-

mil Vainio 11,63, 4) Leo Pälli 

11,50, 5) Jaakko Kaaria 9,42.

P7: 1) Vilho Urpalainen 19,07, 

2) Oiva Kallio 17,02, 3) Niko 

Kyllönen 16,90, 4) Joona Tul-

la 13,23.

Kuula

T8 2 kg: 1) Jade Hellberg 4,20, 

2) Jenna Kaaria 3,84, 3) Aino 

Helminen 3,58.

T9 2 kg: 1) Nella Lemström 

5,64, 2) Katariina Tasa 5,37, 3) 

Minea Kontinen 5,06.

T10 2 kg: 1) Karoliina Vapa-

lahti 5,81.

T11 2 kg: 1) Anni Pärtty 6,44, 

2) Pinja Pasi 6,23.

T12 2,5 kg: 1) Nelli Kokko-

nen 7,06.

T13 2,5 kg: 1) Liinu Urpalai-

nen 6,63, 2) Pihla Kriktilä 6,03.

T14 3 kg : 1) Annika Haik-

ka 6,62.

T15 3 kg: 1) Nea Nakari 7,07.

T16 3 kg: 1) Venla Roimo-

la 6,89.

P8 2 kg: 1) Onni Oleander 4,12, 

2) Eevert Immonen 3,95.

P9 2 kg: 1) Tomas Kiri 5,89, 2) 

Vili Kouki 5,81, 3) Eeli Kallio 

5,34, 4) Antti Pälli 5,07.

P10 2,5 kg: 1) Rasmus Kaitai-

nen 5,30, 2) Joona Kaaria 4,85, 

3) Jaakko Kauppinen 3,82.

P13 3 kg: 1) Lassi Pärtty 9,28, 

2) Elias Kiri 6,76

P14 4 kg: 1) Johannes Kaup-

pinen 6,59.

P15 4 kg: 1) Johannes Kiri 

10,13, 2) Juho Suni 8,61.

P16 5 kg: 1) Benjamin Tasa 

11,87.

M 7260 g: 1) Oskari Ahola 9,05.

Keihäs

T9 400 g: 1) Emilia Muukka 

13,56, 2) Mimmi Piispa 7,42.

T10 400 g: 1) Tii Huttunen 

19,47.

T11 400 g: 1) Saana Pellinen 

23,88, 2) Maria Tasa 20,55, 3) 

Senni Teikari 10,52.

T12 400 g: 1) Neea Lanki 20,30.

P9 400 g: 1) Niilo Urpalainen 

12,22, 2) Nuutti Uusiheima-

la 11,40, 3) Miika Lanki 9,78.

P10 400 g: 1) Vilho Immonen 

14,80, 2) Viljami Hyvönen 8,36.

P11 400 g: 1) Niklas Hirvilahti 

24,85, 2) Anton Vainio 21,30.

P13 400 g: 1) Eemeli Hyvönen 

32,10, 2) Joona Hirvilahti 31,51.

P14 600 g: 1) Onni Kivelä 25,66.

Korkeus

T9: 1) Minea Kontinen 90.

T11: 1) Maria Tasa 120.

T12: 1) Neea Lanki 120, 2) Satu 

Kuokka 117.

P9: 1) Samu Piispa 114, 2) Mii-

ka Lanki 100.

P10: 1) Vilho Immonen 75.

P11: 1) Niklas Hirvilahti 100.

P14: 1) Johannes Kauppi-

nen 135.

P15: 1) Juho Suni 153.

M: 1) Simo Piispa 160.

Pituus

T5: 1) Noora Kyllönen 1,67, 2) 

Hilma Pälli 1,59, 3) Nelli Vir-

su 1,48, 4) Neela Virsu 1,44, 5) 

Sindi Hellberg 1,28, 6) Amalia 

Kivelä 0,97.

T6: 1) Lyydia Kivelä 1,98

T7: 1) Sofia Peri 2,42, 2) Lise 

Hellberg 2,41, 3) Ronja Kai-

tainen 2,27.

T8: 1) Viivi Viitala 2,89, 2) Jen-

na Kaaria 2,78, 3) Jade Hell-

berg 2,74

T9: 1) Nella Lemström 3,60, 2) 

Katariina Tasa 3,13, 3) Venla 

Tulla 2,82, 4) Mimmi Piispa 2,80

T11: 1) Anni Pärtty 3,87, 2) 

Pinja Pasi 3,52, 3) Saana Pel-

linen 3,20

T12: 1) Emmi Oleander 3,75, 

2) Tytti Seppälä 3,29.

T13: 1) Liinu Urpalainen 3,63, 

2) Jenna Pellinen 3,51, 3) Pih-

la Kriktilä 3,19.

P5: 1) Peetu Liikkanen 2,16, 2) 

Mikael Kontinen 1,52.

P6: 1) Hugo Immonen 2,13, 2) 

Jaakko Kaaria 2,08, 3) Leo Päl-

li 2,03, 4) Antto Kivelä 1,92.

P7: 1) Vilho Urpalainen 2,92, 2) 

Joona Tulla 2,48, 3) Niko Kyl-

lönen 2,21, 4) Oiva Kallio 2,13.

P8: 1) Eevert Immonen 2,37.

P9: 1) Niko Hallikainen 3,60, 

2) Antti Pälli 3,30, 3) Eeli Kall-

lio 3,23, 4) Tomas Kiri 3,18, 5) 

Niilo Urpalainen 2,55, 6) Lau-

ri Jokimies 2,16.

P10: 1) Rasmus Kaitainen 3,88, 

2) Viljami Hyvönen 3,47, 3) 

Jaakko Kauppinen 3,20.

P12: 1) Panu Piispa 4,25.

P13: 1) Eemeli Hyvönen 4,10.

VeVen yu-mestaruuskilpailut
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Yleisurheilun piirileiritykseen 

Pajulahteen on valittu 2019-

2020 kaudelle neljä Vehkalah-

den Veikkojen nuorta urhei-

lijaa. Saana Pellinen ja Neea 

Lanki harjoittelevat heittojen 

lajiryhmässä, kun taas Anni 

Pärtty ja Maria Tasa harjoit-

televat pikajuoksun lajiryh-

mässä. Piirileiritys sisältää 3 

leiriä Pajulahdessa hallikau-

della sekä neljännen leirin 

yleisurheilun lajikarnevaalien 

aikaan kesällä 2020. Ohessa 

tyttöjen päiväkirjamerkintöjä 

ensimmäiseltä leiriltä.

Neean ja Saanan 
leiripäiväkirja 

Perjantai: Ryhmiin jaon jäl-

keen harjoiteltiin keihäänhei-

ton vauhdinottoa. Illalla huo-

masimme, että huoneen pat-

teri piti hirveää ääntä, mutta 

totuimme siihen. Uni tuli ran-

kan päivän jälkeen helposti.

Lauantai: Aamulla oli aa-

mureippailu 7.15. Aamureip-

pailun jälkeen oli aamupala. 

Seuraavaksi mentiin Pajulah-

tihalliin. Siellä me harjoiteltiin 

kuulantyöntö tekniikkaa. Lau-

antaina oli myös testejä: lentä-

vä 20 m, kuulanheitto taakse-

päin. Luennolla puhuttiin ur-

heilijan elämästä. Ruoka oli 

parempaa kuin kouluruoka. 

Sunnuntai: Kävimme jump-

pasalissa temppuilemassa 

omalla porukalla. Testeissä oli 

viisiloikka. Pelattiin jalkapal-

loa alkulämpäksi. Luennolla 

puhuttiin muista harrastuksis-

ta ja että milloin olisi hyvä va-

lita oma päälaji. Leirillä opim-

me paljon uutta.

Annin ja Marian 
leiripäiväkirja
Perjantaina lähdimme Paju-

lahteen yleisurheiluleirille. 

Siellä saimme huoneet ja läh-

dimme ensimmäisiin harkkoi-

hin. Me olimme pikajuoksuryh-

mässä. Ensimmäisenä lämmi-

teltiin ja sen jälkeen harjoitel-

tiin pikajuoksun tekniikkaa. 

Ohjaajamme nimi oli Lauri. 

Sitten olimmekin jo päivälli-

sellä. Ruoka oli hyvää ja jäl-

kiruoka vielä parempaa! Il-

lalla oli vielä ryhmäpalaveri. 

Lauantaiaamuna heräsim-

me ja lähdimme aamulen-

kille. Sen jälkeen oli harkat. 

Harkoissa tehtiin koordinaa-

tioita ja vetoja. Koordinaati-

ot tuntuivat helpoilta. Päiväl-

lä oli yu-luento. Toisiin hark-

koihin lähdettiin hyvin mielin. 

Ennen kolmansia harkkoja oli 

päivällinen. Ja vielä illalla oli 

neljännet harkat. 

Sunnuntaina heräsimme 

pirteinä ja lähdimme hark-

koihin. Siellä tehtiin koordi-

naatioita, pelattiin norsupal-

loa ja otettiin reaktiolähtöjä. 

Huoneet luovutimme harkko-

jen jälkeen. Söimme lounaan 

ja lähdimme viimeisiin har-

joituksiin. Juoksimme 8x200 

metriä ja pelasimme poltto-

palloa. Vedot olivat rankkoja, 

mutta polttopallo oli hauskaa. 

Kotiinpäin lähdimme hyvällä 

mielellä odottaen tammikuun 

seuraavaa leiriä. n

Yleisurheilun piirileiriltä oppia ja onnistumisia

Maastojuoksun piirinmestaruuskisoihin Kotkan Puistolaan oli ilmoittautunut Vehkalahden Veikoista 31 tyttöä ja poikaa. 
Kuvakoosteessa VeVen palkitut joukkueet. 

Pm-maastoissa ennätysedustus VeVestä!

Tytöt 12 voittajajoukkue Emmi Oleander, Neea 

Lanki ja Netta Kormu.

Tytöt 11 voittajajoukkue Pinja Pasi, Maria Tasa 

ja Senni Teikari.

Tytöt 10 hopeaa joukkueella Tiitu Takanen, 

Celina Hellberg ja Karoliina Vapalahti.

Tytöt 9 voittajajoukkue.

Pojat 12 hopealla joukkueella Eemeli Hyvö-

nen, Lassi Pärtty ja Joona Hirvilahti.

Pojat 11 voittajajoukkue Niklas Hirvilahti, An-

ton Vainio ja Reima Pakkanen.

Pojat 10 hopeaa joukkueella Jaakko Kauppi-

nen, Viljami Hyvönen ja Vilho Immonen.

Pojat 9 voittajajoukkue Antti Pälli, Niko Hal-

likainen, Tomass Kiri.

YU-piirileirillä Pajulahdessa.
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Annika Haikka
Olen Annika Haikka 14 vuotta ja ohjaan Veven yu-koulus-

sa ryhmää nimeltä Innokkaat yhdessä Neea Kormun kans-

sa. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17.00 Pappilansal-

men koululla. Ryhmässä on kymmenkunta innokasta lasta, 

joita on kiva ohjata. Harjoittelemme yleisurheilun perus-

taitoja leikin ohella. Aloitin ohjaamisen viime kesänä, kos-

ka harrastan itsekin yleisurheilua ja aloitin 5-vuotiaana yu-

koulussa ja halusin nyt vuorostani päästä ohjaamaan. Ja se 

on ollut mukavaa! n

Yleisurheilijoiden leiripäivä 
Vierumäellä
Järjestyksessä 9. VeVen yleisurheilujaoston järjestämä päivä-

leiri houkutteli jälleen mukaan bussilastillisen lapsia, nuoria, 

huoltajia ja ohjaajia. Päivä kului nopeasti tutuissa merkeissä; 

aamupäivä urheiltiin, jonka jälkeen maistuikin Wanhan Salin 

herkullinen lounas. Ruokailun jälkeen nautiskeltiin vielä Vie-

rumäen uimahallin palveluista. Kuvakooste leiriltä Instagra-

missa: @veveyleisurheilu. Ota seurantaan Instagram-tilimme 

lisäksi VeVen facebook-sivu ja kuulet seuramme yu-uutisetkin 

ensimmäisten joukossa. n

Silja Line Seurakisoja on jär-

jestetty Haminassa vuodesta 

2014 alkaen. Ensimmäisenä 

vuonna järjestelyistä vastasi 

Kymenlaakson Yleisurheilu 

paikallisten seurojen avusta-

essa. Muina vuosina kilpailu-

järjestelyt ovat olleet kokonai-

suudessaan seurojen vastuul-

la. Vehkalahden Veikot ja Ha-

minan Ponteva ovatkin onnis-

tuneet yhdistämään voimansa 

jo useana vuotena ja järjesti-

vät kuluneena kesänä yhteis-

tuumin neljät seurakisat, joissa 

tehtiin yhteensä 436 lajisuori-

tusta! Voidaan siis perustellus-

ti todeta, että Silja Line Seu-

rakisat kuuluvat Haminan ur-

heilukentälle.

Kisoihin osallistujilta ei 

edellytetä seurojen jäsenyyt-

tä tai kilpailulisenssiä. Kisat 

ovatkin kaikille 5-15-vuotiaille 

avoimet ja maksuttomat! Sil-

ja Line seurakisojen ideaan 

Silja Line Seurakisat kuuluvat 
Haminan urheilukentän kesään

Emilia Laitinen
Moikka, olen Emilia Laitinen. Täytin tänä vuonna 18 vuotta 

ja olen toiminut VeVen ohjaajana noin 5 vuotta. Olen ohjan-

nut kuperkeikkakerhoa ohjaajauran alusta asti ja myöhem-

min kerhoihin tuli mukaan myös yleisurheilun vetäminen. 

Olen toiminut yleensä melkein nuorimpien kanssa var-

sinkin yleisurheilun puolella, mutta olen myös tuurannut 

ohjaajia yleisurheilussa myös vanhempien lapsien kanssa. 

Minusta ohjaaminen on hauskaa ajanvietettä ja se on an-

tanut minulle useita hyödyllisiä taitoja, kuten esimerkiksi 

kuinka toimia erilaisten ihmisten kanssa. Minusta on myös 

ollut mukavaa katsoa kuinka suurin osa lapsista, joita olen 

ohjannut, on jatkanut urheilua pidemmälle. n

TERHI FORSELL

Pyryläisten pesiskesä on jäl-

leen takanapäin. Katseet on 

jo käännetty kohti seuraavaa 

kesää. Peruskuntokausi on jo 

käynnissä, toki pesisvarustei-

ta ei ole jätetty varastoon. Pe-

ruskunnon tukena talvikaudel-

la mukana kulkevat mukavat 

talvilajit, kuten hiihto, luiste-

lu ja hiihtosuunnistus. 

Viime keväänä pääsimme 

ulkoharjoituksiin Poitsilan 

koulun kentälle huhtikuus-

sa. Mikä voisikaan olla muka-

vampaa kuin sisäharjoitusten 

jälkeen ekat ulkoharkat au-

rinkoisella kevätkelillä. Jun-

nujen harjoituksia pidettiin 

Poitsilan ja Pyhällön koulun 

kentillä. Ensin naperot ja te-

navat hioivat lyöntikuntoaan 

omissa harjoituksissa, jonka 

jälkeen vanhemmat ja vart-

tuneemmat pääsivät verestä-

mään omia taitojaan harras-

tepesiksessä joka maanantai. 

Harrastepesiksessä pesiskun-

toa hiottiin pelaten keskenään 

ja kesän kohokohtana oli mat-

si Kouvolan harrastepesispo-

rukkaa vastaan. 

Tenavien ja naperoiden har-

joituksissa lyönnit, heitot ja 

kiinniotot hiottiin kuntoon. 

Kesän ensimmäisen kohokoh-

dan vuoro koitti heinäkuus-

sa Espoon valtakunnallisel-

la Tenavaleirillä. Pyryn jouk-

kue osallistui leirille nuorel-

la joukkueella. Leirillä saim-

me 4 voittoa, joten aivan tyh-

jin käsin ei leiriltä tarvinnut 

kotiin lähteä. Pyryläiset pää-

sivät osallistumaan Veikka-

Veve-Pesis kaudelle 2020
uksen kuvaamaan videoon, 

joka näytettiin Lotto-lähe-

tyksen yhteydessä. Leirisar-

jan Itä-Länteen valittiin Vil-

jami Hyvönen. 

Kankaanpää-Pomarkun val-

takunnalliselle Naperolei-

rille osallistuimme kahdella 

joukkueella. Nuoremmat alle 

8-vuotiaat pelasivat G-sarjas-

sa, jota pelattiin Pomarkussa. 

Vanhemmat F-ikäiset pelasi-

vat Kankaanpäässä. Molem-

mat joukkueet nappasivat 

voittoja. G-joukkueen nuorim-

mat pelaajat olivat 4-vuotiai-

ta, mutta oppia tuli roppakau-

palla niin vanhemmille kuin 

nuoremmille pelureille.

G- ja F-juniorit osallistuivat 

leirien ja sarjapelien ohella 

Junnusuperin turnauksiin, joi-

ta pelattiin Pyhällössä, Kouvo-

lassa ja Summassa. Kaikki pe-

laajat pääsivät pelaamaan ja 

näyttämään taitonsa peleissä. 

Ensi kaudeksi juniorien pe-

sis siirtyy elvyttämään Ruis-

veikkojen toimintaa, ja juniori-

joukkueet kantavat VeVe-Pesis 

-nimeä. Harjoitukset jatkuvat 

talvella Poitsilan ja Pyhällön 

koulujen saleissa sekä Ruissa-

lon liikuntahallilla. Kaikki ty-

töt ja pojat ovat tervetulleita 

Veve-Pesiksen iloiseen jouk-

koon mukaan. 

Tule kokeilemaan pesistä 

harjoituksiin Ruissalon liikun-

tahallille 21.12., 28.12. ja 4.1. 

klo 16.30-18.00 5-12-vuotiaille.

Tarkemmat tiedot tapahtu-

mista löydät Nimenhuudosta: 

veve-pesis.nimenhuuto.com n

Pallonheittoa Silja Line Seurakisoissa 27.6.2019.

kuuluu tutustuttaa myös las-

ten vanhempia yleisurheilutoi-

mintaan ja tämä on toteutu-

nut varsin luontevasti toimit-

sijatehtävien kautta. Silja Line 

seurakisojen suosion salaisuu-

tena lieneekin kisoihin osallis-

tumisen matala kynnys ja yh-

dessä tekemisen meininki. n

Ohjaajan 
puheenvuoro

G-ikäisten riemua Pomarkun leirillä.
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Aholafarm

Antikaisen puutarha Ay

Asennuspojat LK Oy 

Autotalo Järvi

CSS Ky 

Dialoque

Domitrix RT Oy 

Eastisland

EK-Kymen Pientalorakennus Oy 

Ergo Selkäklinikka

Euro Katto Oy 

Hakemestarit Oy 

Haminan Autoapu

Haminan Autohuolto Oy 

Haminan Autokorjaamo Oy 

Haminan Energia

Haminan Fysioterapia

Haminan Isännöintipalvelu

Haminan kaupunki

Haminan Keskusapteekki

Haminan Kotipizza Ritkapel Oy 

Haminan Luontaistuote 

Haminan Puupojat 

Haminan Uusi Apteekki

Haminan Valopiste

Haminan Vesijohtoliike Penttilä

Haveputki Oy 

Helmiteksti

Hieroja Marjo Friman 

Insinööritoimisto Yrjö Saarelai-

nen Oy

Jaakon Kello

J. Purho Oy

Jercom Ky

Jerodos

Kaakon Konemetalli Oy 

Kahvila Troikka

Kehä-Liftit Sjöman Helsingin Nos-

turit Oy 

Kellosalmen Lohi Oy 

Key-Link Engineering Oy

Kiinteistö Illi Oy 

Kiropraktikkokeskus Chydenius

Koirakuvaus.fi

Koiviston Autokoulu Ky

Konditoria Huovila Oy

Konerauta S. Lahtela

Koneurakointi Marko Lankila

Koneurakointi Timo Suortti

Koneyhtymä M&M Pellas

Korpelan Puutarha 

Kuljetusliike Aho & Nuutinen

Kuljetus Lanki Ky 

Kuljetus Suoknuuti Oy

Kymen Sipti Oy

Leipomoliike Aitolahti Ky

Lenkkeri Oy

Liikuntapalvelut Sini Huhtala

Lukitustekniikka-STY Oy 

Maanrakennus Mikko Oy

Maanrakennus Posti 

Maanrakennus Tilli Ky

Marian Tarha Oy 

Mertoni Oy

Metsä- ja Pihapalvelu Heikki Hok-

kanen 

Metsäkylän Autometalli

M Jussin Market

Motobox

Muuraustyö A. Palonen & K:ni

Myllykosken Fysikaalinen Hoito-

laitos Uy

Oma Säästöpankki

Oravalan Auto Oy

Rakennus Koskimies

Rakennusliike Heikkilä

Rakennuspartio Oy

P. Pykäläinen Ky

Painokotka Oy 

Parturi Susanna

Parturi-kampaamo Terttu Pousi

Parkon Kauppa

Pasi Trans Oy

Peten Maalaamo 

Pinnoitus-tekniikka Oy

Poitsilan Talomaalaus

Puutarhapalvelu Lahtela

Rakennus ja asennus Mäkelä

Rakennus Teikari Oy

Rakennusliike Ismo Liikkanen

Rakennusliike Viratek 

Rakennuspelti Sahala Oy 

Reimari

Renta Oy

RiimuRaami

Roseprint Oy 

Sakki Oy

Sataman Baari

SGM Militaria 

Sportpiste

Stemma Strömberg

Sukelluskotka Oy 

Suurpää Oy

Taimimyymälä Tepponen Oy

Taksi Antti Pellinen

TM Autopesupalvelu

T:mi Muuraus ja Laatoitus J-P Pa-

ronen

Takaladon liha ja kala Oy 

Talco Oy

Team Sportia Hamina

Tepposen Kukka ja Hautaustoi-

misto

Tompan Rakennus ja Riista Oy

Toripörssi Oy

Traktoriurakointi Hakala

Turkian Tuiske ry 

Uunimuuraus Esko Hiironen Ky

Uusi Kaakon Katsastus Oy

Vaalimaan Kala ja Herkku

Varte Oy 

Vehkalahden Jäte ja Kuljetus 

Verhoomo E. Pirnes Oy

Vehkalahden Veikkojen tukijat Kunniakierroksella 2019

Vehkalahden Veikot on ollut 

mukana Kunniakierros-kerä-

yksessä vuodesta 1982 alka-

en. Kuten kaikessa urheilussa, 

on tässäkin koitoksessa vuosi-

en mittaan ollut erilaista aal-

toliikettä. Tämän vuoden ke-

räys järjestettiin Haminan Ur-

heilukentällä 27.6. Keräyksen 

tuotto oli lähes 18.000 euroa 

ja tällä tuloksella rikkoutui 

300.000 euron summa Veik-

kojen keräyshistorian aikana. 

Tänä vuonna tulosta tekemäs-

sä oli 30 kerääjää, joista viisi 

keräsi yli tuhat euroa. Veikot 

oli 8. paras seura valtakunnas-

sa. Keräystä tukemassa oli yli 

sata yritystä ja noin 350 yksi-

tyishenkilöä. Suuri kiitos kai-

kille keräyksessä mukana ol-

leille! Olette osaltanne tuke-

neet paikallista nuorisourhei-

lua ja mahdollistaneet sen, 

että seura pystyy tukemaan 

nuorten leiritystä, kilpailu-

matkoja ja välinehankintoja.

KIITOS! n

Kunniakierroksella taas varoja seuratyöhön

Vehkalahden Veikot solmi 

3-vuotisen jatkosopimuksen 

pitkäaikaisen asutoimittajan-

sa Nonamen kanssa. Noname 

vaatettaa jatkossakin kaikki 

Veikkojen jaostot. Sopimusta 

oli helppo jatkaa, kun kumpi-

kin osapuoli on ollut tyytyväi-

nen jo toistakymmentä vuot-

ta jatkuneeseen yhteistyöhön. 

Webshop ja clubshop
Yhteistyötä on kehitetty ja yh-

tenä uutena muotona on uudis-

tuneet nettikaupat. Aina auki 

oleva webshop löytyy osoit-

teesta webshop.nonamesport.

com/fi/ tai ihan googlettamal-

la noname webshop. Sieltä 

löytyy ”hyllytavarana” katta-

vasti monenlaisia urheiluteks-

tiilejä ja asusteita eri väreis-

sä. Uutuuksien ja kausituot-

teiden lisäksi siellä on myös 

OUTLET-osasto, jossa on vaih-

tuvia eriä tuotteita reilussa 

alennuksessa. Lisäksi seural-

la on alennuskoodi kaikkiin 

tuotteisiin (myös jo alennet-

tuihin), jonka syöttämällä ti-

lauksen yhteydessä tuottei-

den hinnoista vähennetään 

vielä 10%. Eli koodilla 10056 

saat tuon alennuksen käyttöö-

si. Ota etukoodi talteen ja käy-

tä sitä aina tilatessasi Nona-

men webshopista.

Seura-asujen tilaus hoide-

taan clubshop-sivun kautta. 

Nuo sivut ovat auki vain sil-

VeVe ja Noname jatkavat yhteistyötä

loin, kun eri jaostot tekevät 

asutilauksiaan. Siellä on näh-

tävissä mallit VeVe:n asuista ja 

voit hoitaa omat asutilauksesi 

siellä kätevästi. Uusien hiihto-

asujen tilaukset hoidettiin jo 

tätä clubshoppia käyttäen, ja 

kokemukset olivat positiivisia. 

Tämä helpottaa huomattavas-

ti asuvastaavien tehtäviä. Toki 

sovitustilaisuudet järjestettiin 

entiseen malliin. n

Vehkalahden Veikkojen hiihtäjien edustusasuja esittelemässä hiihtäjien hovihankkijan Karhulan Sportpisteen Maarit Doty sekä Jouni Kitunen sekä hiihtäjät 

Olli-Pekka Laitila (2.vas.) sekä Venla ja Eero Rantala. 
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Sibeliuskatu 22, Hamina
Puh. (05) 354 1595
aitolahti.fi

KOIVISTON  
AUTOKOULU

Sibeliuskatu 24, puh. 040 1977 822

H Isännöinti Hillo Oy
Helsingintie 1 A, 49460 Hamina
PL 20, 49411 Poitsila
Puh. (05) 3402 400, fax (05) 3402 430

etunimi.sukunimi@isannointihillooy.fi
www.isannointihillooy.fi

ISA

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

Tarhurintie 39, 49510 Husula
Puh. 020 766 9520

www.korpelanpuutarha.fi

KYMEN 
SAMMUTINHUOLTO

Teollisuuskatu 30, 49400 Hamina

0400 556 626
(05) 344 6130

NÄKIN KULJETUS
Näkintie 362, 49570 Kannusjärvi

Puh. 0400 752 562

RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

Puh. (05) 3454 025 • www.parkonkauppa.fi

Puh. 040 410 8341 | www.pihasuutari.fi

PIHATYÖT  
PIHASUUTARILTA!

Alusta-Apu
T:mi Jyrki Permanto
0400 840 602

 – Auto- ja metallikierrätys
 – Rengasmyynti ja asennus

www.alustaapu.fi

Parturi-Kampaamo

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

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

Rakennusliike
Ismo Liikkanen Ky

Liikkasentie 38, 49660 Pyhältö
Puh. 0400 358 738

AUTOKORJAAMO

Suutarinen Ky
Liikkasentie 284, 49660 Pyhältö

Puh. 05 355 1002
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JENNA NIINISALO  

JA ANNIINA HEIKKINEN

Kuntosuunnistuskausi käyn-

nistyi keväällä uudella kon-

septilla, kun seuramme päät-

ti alkaa järjestää kuntosuun-

nistuksia yhteistyössä muiden 

Etelä-Kymenlaakson suunnis-

tusseurojen kanssa. Yhteiset 

kuntosuunnistustapahtumat 

järjestettiin Rannikkorastit-

nimellä, ja yhteistyön päätar-

koituksena oli parantaa sekä 

helpottaa kuntosuunnistusta-

pahtumissa käyntiä koko toi-

minta-alueella. Yhtenäisiä toi-

mintatapoja hiottiin kaikissa 

seuroissa koko kesän ajan ja 

loppukaudesta toiminta al-

koikin vakiintua sekä tapah-

tumien ulkoasu yhtenäistyä. 

Kauden päätyttyä järjestet-

tiin nettikysely kävijöille. Ky-

selyllä pyrittiin selvittämään 

missä asioissa kauden aikana 

onnistuttiin ja mitä tulisi ensi 

kautta ajatellen parantaa. Ky-

selyssä selvisi, että osallistujat 

kokivat tärkeiksi tapahtumis-

ta saamansa ennakkotiedon 

esimerkiksi Rastilippupalve-

lun tai Facebook-sivujen kaut-

ta. Lisäksi sopiva etäisyys ta-

pahtumaan koettiin tärkeäk-

si. Vaikka tapahtumia järjesti-

vätkin useat eri seurat, olivat 

kävijät kuitenkin sitä mieltä, 

että ulkoasu oli pääosin yh-

teneväinen. Varsinkin kau-

sikortti koettiin käteväksi ja 

hinnaltaan kilpailukykyisek-

si. Myös seurojen välistä yh-

teistyötä kehuttiin ja Rannik-

korasteille toivottiin jatkoa 

ensi kaudeksi. 

Uudet ratavaihtoehdot he-

rättivät kuntosuunnistuskä-

vijöissä mielipiteitä puoles-

ta sekä vastaan. Monet ko-

kivat haastavaksi löytää so-

pivan tasoista ratavaihtoeh-

toa, ja osan mielestä valin-

nanvaraa oli jopa liikaa. Näi-

hin kommentteihin varmas-

ti palataan talven aikana, ja 

mietitään miten ratatarjon-

taa olisi mahdollista kehittää. 

Kuitenkin 75 % kyselyyn vas-

tanneista pitäisi viime kesän 

kaltaisen ratatarjonnan. Var-

sinkin haastavampia metsä-

maastoja kävijät toivoivat li-

sää sekä sitä, että ennakko-

tiedot tapahtumista olisivat 

aikaisemmin luettavissa.

Pääpiirteissään yhteistyös-

tä saatu palaute oli erittäin 

positiivista ja kannustavaa. 

Parannettavaa löytyy tietys-

ti aina kun tehdään näin suu-

ria uudistuksia. Tapahtumien 

järjestäjien puolesta on kui-

tenkin mukava tietää, että 

uudistus on koettu hyväksi ja 

tarpeelliseksi. Tästä on hyvä 

Kuntosuunnistuskausi 2019

VENLA JA SELMA WECKMAN

Jukolan jälkeen pakkasimme 

automme täyteen ja suunta-

simme kohti pohjoista. Ajo-

matkan päätteeksi yövyim-

me Ylläksellä ja hyttysten kes-

kellä nukutun yön jälkeen jat-

koimme matkaamme yhä poh-

joisemmaksi. Matkan varrella 

kävimme retkeilemässä Pal-

lastunturin juurella kauniita 

maisemia ihastellen. Norjan 

puolelle saapuessamme bon-

gailimme poroja ja lauleltiin 

matkamusiikkia takapenkil-

lä radiotaajuuksien kadotes-

sa. Ensimmäisen suunnistus-

harjoituksen pääsimme teke-

mään iltarasteilla. Maasto oli 

jo aika erilaista mitä Haminas-

sa eli enemmän korkeusero-

ja ja suojuotteja. Altaan saa-

puessamme maisemat olivat 

hurjan hienoja ja vuorenrin-

teet lumihuippuineen avau-

tuivat edessämme. Hauskin-

ta oli päästä kokeilemaan 

jäämeren kylmyyttä. Ei ollut 

edes kylmää!

Edessä oli myös majoittau-

tuminen leirintä-alueelle, jos-

sa oli mukava leikkipaikka. 

Pohjois-Norjan reissu

KOTHAM-cupin tunnelmia Vehkalinnan pihalta. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Ensi kosketus jäämereen. (Kuva: Sanna Weckman)

Ensimmäisen kilpailupäivän 

rata D10 ja Venlan reitti.

Viimeisenä kisapäivänä paistoi aurinko ja urakka oli saatu 

päätökseen, Venla 1., Selma 2.

Seuraavana iltana oli ensim-

mäinen kilpailu Midnattsolga-

loppenissa eli yöttömän yön 

rastiviikolla. Jo lähtöpaikal-

le mennessä oli omat haas-

teensa, koska se sijaitsi val-

tavan mäen päällä ja lasket-

teluhissiä seurailevaa polkua 

piti kiivetä puolen tunnin ajan. 

Rata olikin sitten hauska, kos-

ka siinä tultiin meidän radal-

la alamäkeä lähes koko mat-

ka. Norjassa ei ole rastireittiä, 

joten etukäteen vähän jänni-

timme, millaisia ratoja 10-vuo-

tiaiden sarjassa siellä on. Ra-

dat olivatkin selkeästi haas-

tavampia ja piti olla tarkka-

na, mutta hyvin selvisimme. 

Myös toinen ja kolmas osa-

kilpailu menivät hyvin, tosin 

Selmalle sattui pieni haave-

ri käteen, mutta onneksi sel-

visimme ilman sairaalareis-

sua. Onneksi olimme pakan-

neet kisareppuihimme paljon 

lämmintä vaatetusta, koska 

kyseessä ei ollut hellereissu. 

Suunnistaminen Norjassa oli 

mukavaa ja haluamme men-

nä sinne ehdottomasti uudel-

leenkin. Norjasta suuntasim-

me vielä takaisin Ylläkselle 

retkeilemään ja samalla reis-

sulla kävimme myös Kainuun 

rastiviikolla. n

jatkaa kohti ensi kauden suun-

nittelua!

Kuntosuunnistuskauden jäl-

keen jatkettiin vielä perintei-

sillä KOTHAM-cupeilla, jotka 

siis ovat olleet yösuunnistus-

tapahtumia. Näistäkin palau-

te on ollut positiivista ja pime-

ästä metsästä on tultu hymys-

sä suin. n
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Teollisuuskatu 4, Hamina
puh. 05-344 8700, myynti@cr-renkaat.fi

Tekniikan Maailma 17/2019

Voit maksaa myös SAV-rahoituksella

RENGASTYÖT – RENGASHOTELLI – ALUVANTEET – KESTOPUUT

Ammattitaidolla rengasasiasi hoitaa 
aidosti paikallinen rengasliike

TESTIVOITTAJA

Kirjanpitopalvelut

TILITOIMISTO A-VIISI KY
Puistokatu 4
49400 Hamina
Puh. 05 355 7260

Palkanlaskentapalvelut

• Kirjanpito
• Veroilmoitukset + ALV-asiat
• Tilinpäätökset

Kirjanpitopalvelut

TILITOIMISTO A-VIISI KY
Puistokatu 4
49400 Hamina
Puh. 05 355 7260

Palkanlaskentapalvelut

• Kirjanpito
• Veroilmoitukset + ALV-asiat
• Tilinpäätökset

Kirjanpitopalvelut

TILITOIMISTO A-VIISI KY
Puistokatu 4
49400 Hamina
Puh. 05 355 7260

Palkanlaskentapalvelut

• Kirjanpito
• Veroilmoitukset + ALV-asiat
• Tilinpäätökset

Kirjanpitopalvelut
• Kirjanpito
• Veroilmoitukset
• Tilinpäätökset
Palkanlaskentapalvelut
Toimistopalvelut

TILITOIMISTO A5
Puistokatu 4 | 49400 Hamina | Puh. 05 355 7260 

www.tilitoimistoaviisi.fi

Johtokunta

Puheenjohtaja Juha Harju. Jäsenet: 

Pasi Jokela, Anne Kiri, Reijo Koski, 

Ari Kukkonen, Jenna Niinisalo, Min-

na Setälä, Annika Takanen, Nina Tasa 

ja Arto Tilli.

Hiihtojaosto

Arto Tilli (pj.), Tiina Paavola (siht.), Jo-

hanna Rantala, Jari Lonka, Niko Kal-

lio, Jari Paronen, Juuso Suortti sekä 

uusina jaostoon tulevat Jouni Sakki 

ja Mika Urpalainen

Kuntoliikuntajaosto

Reijo Koski (pj. + siht.), Sari Linna-

Luoma, Elsa Marjamäki, Markku 

Laaksonen, Jouni Järvinen ja Jaak-

ko Hannola.

Nuorisojaosto

Minna Setälä, Satu Kivelä, Aino Mie-

lonen, Eemi Pousi ja Heli Väisänen

Suunnistusjaosto

Pasi Jokela (pj.), Niko Laitinen (siht.), 

Juhana Suurnäkki (kartat), Janne 

Weckman (valmennus ja kartat), 

Timo Harju (kilpailut), Annika Taka-

nen (nuoriso), Tuulia Kukkonen (ta-

lous), Lea Jauho (kuntosuunnistus), 

Jenna Niinisalo (kuntosuunnistus), 

Anniina Heikkinen (tiedotus, talous), 

Leena Lehtoranta.

Suunnistusjaoston rinnalla:

Ari Kukkonen (Jukola-vastaava), 

Tanja Vallema (asuvastaava), San-

na Weckman ja Liisa Kriktila (suun-

nistuskouluvastuu)

Yleisurheilujaosto

Erika Alho, Tiina Kiri, Anniina Koso, 

Jouni Kuokka, Satu Lanki, Sami Mäs-

seli, Heidi Pakkanen, Päivi Pasi, Lau-

ra Pellinen, Heidi Roti, Henna Ström-

Kallio ja Nina Tasa. Lisäksi jaoston ul-

kopuolisena jäsenenä Juha Heikkilä.

VEHKALAHDEN
VEIKOT RY

Veikkojen parhaat kaudella 2019
Seuran paras urheilija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samu Heiska

Paras nuori suunnistaja (Langin pokaali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilgvars Caune

Paras nuori hiihtäjä (Raittiuspiirin pokaali).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Olli-Pekka Laitila

Paras nuori yleisurheilija (tinalautanen kiertopalkinto).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pauliina Puhakka

Kehittynein urheilija (Puheenjohtajien pytty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juho Pousi

Vuoden ahertaja (Erkin pytty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Satu Lanki

Vuoden ohjaaja/valmentaja (HSOP kiertopalkinto) . . . . . . . . . . . . . . Jarkko Heikkinen

Vuoden nuori ohjaaja (Teron pytty, kiertopalkinto).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Emilia Laitinen

Vuoden veteraaniurheilija (Tyyne ja Vilho Leskisen kiertopalkinto) . . . . Janne Weckman

Vuoden kyläosasto (Tyyne ja Vilho Leskisen kiertopalkinto) .  .  .  .  .  .  .  .  . Husulan Kunto 

Seuran parhaaksi valittu Samu Heiska runttaa maaliin MM-

katsastuksissa  Joensuussa. (Kuva: Emilia Plukka)

Linnoituksen Uimahallin 4. krs

Rauhaisaa Joulua 
ja Kunnollista 

Uutta Vuotta 2020!
t. Marko, Minna, Sari ja Tiia
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EETU JA TIITU TAKANEN

Tänä kesänä päätimme osal-

listua yhden sijasta kahdelle 

ulkomaan rastiviikolle. Läh-

dimme reissuun kesäkuun lo-

pussa. Menimme ensin laival-

la Viroon ja sieltä autolla Liet-

tuan, Latvian ja Puolan kaut-

ta Slovakiaan nelipäiväiselle 

rastiviikolle (Tatry Orientee-

ring), johon kuului neljä nor-

maalia kisaa ja yksi sprintti eli 

yhteensä viisi kisaa neljän päi-

vän aikana. 

Kisaviikon ensimmäisenä 

päivänä oli pitkän matkan 

kilpailu laskettelurinteessä 

ja lähtö sen päällä, jonne piti 

mennä gondolilla. Kisa oli 

haastava ja rankka esimerkiksi 

näistä syistä: korkeuserot oli-

vat suuret ja maasto laskette-

lurinteiden välillä oli suurim-

maksi osaksi vaikeakulkuista 

tiheikköä. 

Seuraavan päivän kisa oli 

keskimatka, joka oli täysin eri 

maastossa, nimittäin tällä ker-

taa oli täysin tasaista ja run-

saasti polkuja. Näkyvyys oli 

myös hyvä. Kolmantena päi-

vänä kisa oli samassa paikas-

sa ja suunnilleen yhtä pitkä. 

Tällä kertaa tosin kisa oli eri 

puolella kilpailukeskusta. Il-

tapäivällä oli vielä sprintti, 

joka oli yhdistetty metsä- ja 

kaupunkikilpailu. Neljäntenä 

päivänä oli vielä yksi pitkän 

matkan kisa. Se oli samassa 

paikassa kuin edellispäivän 

sprintti. Viimeinen kisa oli vä-

hän kuin yhdistelmä kaikista 

edellisistä, oli korkeuseroja, 

oli polkuja ja paikoin myös 

hyvä näkyvyys. Yhteistulok-

sissa sijoitukset olivat: Tiitu 

toinen ja Eetu neljäs. 

Kisan jälkeen lähdimme aja-

maan kohti Italian kolmipäi-

väistä Primiero O Week suun-

nistusviikkoa, joka oli Dolomii-

teilla. Menimme sinne suorin-

ta reittiä Itävallan läpi. Peril-

lä San Martino di Castrozzas-

sa meillä oli kaksi päivää ai-

kaa lomailla ennen kilpailu-

ja ja kävimme vuorilla vael-

tamassa. 

Dolomiiteilla ensimmäiset 

kaksi ptkänmatkan kisapäi-

vää ja kisakeskusta olivat yl-

häällä saman vuoren huipul-

la noin 2,2 km korkeudessa ja 

kisaaminen oli rankkaa. Ylös 

mentiin tuolihissillä. Siellä sää 

oli viileä ja tuulinen, vaikka 

olimme keskellä heinäkuun 

helteitä. Ylhäällä suunnistus 

olikin täysin erilaista: ilma oli 

ohuempaa eli hengästyi hel-

posti, puita ei kasvanut todel-

lakaan missään, korkeuseroa 

oli valtavasti ja maastossa ei 

kirjaimellisesti näkynyt kuin 

kiviä (ja muutama lehmä). Kak-

si ensimmäistä kisaa oli fyysi-

sesti todella rankkoja. 

Kolmantena kisapäivänä 

kisapaikan korkeutta ei ol-

lut kuin noin 1 km. Maasto oli 

myös paljon normaalimpaa 

suunnistusmetsää. Viimeinen 

kisa oli keskimatka ja suunnis-

Slovakian rastiviikolta Italian rastiviikolle

Matkalla lähtöön Slovakiassa. (Kuva: Sari Takanen)

Tiitu rastilla Italiassa. (Kuva: Sari Takanen)

Italiassa Eetu ja Tiitu palkintojen kanssa. (Kuva: Sari Takanen)

Italiassa upeissa maisemissa Eetu ja Tiitu. (Kuva: Sari Takanen)

tus oli muutenkin paljon hel-

pompaa fyysisesti, nimittäin 

korkeuserot olivat pienet tai 

ainakin pienemmät kuin kah-

dessa edellisessä kilpailussa. 

Italian kisoissa oli myös eri-

laista se, että oman lähtöajan 

sai päättää itse eli sai mennä 

lähtöön ja lähteä silloin, kun 

itse halusi. Italian kisoissa näh-

tiin kilpailemassa myös Na-

talie Gemperle. Yhteistulok-

set olivat: Tiitu kolmas, sa-

moin Eetu (12s erolla kakko-

seen). Pääsimme siis molem-

mat palkintopallille heilutta-

maan Suomen lippua.

Dolomiiteilta jatkoimme lo-

maa vielä ajamalla Riminil-

le noin viikoksi. Siellä olim-

me vain rannalla, kiertelim-

me kauppakadulla ja söimme 

jäätelöä sekä pizzaa. Riminin 

jälkeen seurasi pitkä ajomat-

ka monen maan (ja äidin va-

litsemien kauppakeskusten) 

kautta kotiin. Kävimme koti-

matkalla myös Puolan suu-

rimmassa huvipuistossa Ener-

gylandiassa. n
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ILGVARS CAUNE

I was about to start military 

service in 4 weeks, in Latvia 

it is not obligatory. But then 

on one Saturday I received 

a message from now former 

VeVe latvian runner Andris, 

that his club is searching for 

someone who would want to 

work as a coach for youth run-

ners and be a club runner as 

well. That was a dream offer 

and convinced by my friends, 

the next day I gave answer that 

I am totally in. So 2 month la-

ter, in the end of November, 

I moved to here and started 

this unknown journey.

 Beggining was interesting 

and to the first training (it was 

long run, probably the least fa-

vourite training according to 

the amount of people com-

ing) that I was coaching came 

5 trainees, if I remember right. 

Sad that that did not happen in 

the rest of long run trainings :) 

Anyways, the entusiasm was 

there and I was really looking 

forward to give youngsters all 

I know. One of the nicest sur-

prises was that Timo Sild (es-

tonian, world TOP10 runner) 

entered to the first orienteer-

ing training that I organized. 

He also visited me at home 

and we did 1 training togeth-

er. I think I learned everything 

quite fast, but hardest thing 

was to get all the immigra-

tion paper work done, thanks 

to Samu Heiska for helping me 

to get started. Also, hard was 

to be alone and away from the 

family for so long time, but I 

tried to accept that this is my 

home, now. 

Winter was quite a surprise 

for me. Not that there are not 

winters in Latvia, but the fact 

that Samu said that ussual-

ly here in winter it is possible 

to do orienteering whole win-

ter, the snow is not so much. 

Well, even walking was close 

to anaerobic effort :). So as I 

could not organize orienteer-

ing trainings, I had quite a lot 

of free time and could enjoy 

winter and skiing as much as 

never before. One of the nicest 

memories in winter was camp 

in Kannusjärvi, it was beauti-

ful weather, we did few train-

ings together, but the most I 

liked going into the forest in 

night and grilling some sau-

sages. That was probably the 

first time when I realized that 

club here is a lot like family, 

everyone is involved in every-

thing, everyone is helping in 

organizing things. 

When the spring came I 

started to have more work to 

do and I really enjoyed it, be-

cause mostly winter was quite 

boring. The days got longer, 

air warmer and also the rac-

ing season started. Soon there 

was my first big relay with club 

– Tiomila in Sweden and not 

long after was suunistajan jou-

lua – Jukola relay. I really was 

excited about it as I was se-

lected for the first team. There 

was no stress, pure excitment 

and joy and I felt like flying for 

the best leg position in team. 

The main goal throughout 

this whole time for me was 

Junior World championship 

in Denmark in July. Trainings 

went smoothly, but one week 

before going to Denmark, a 

stick went through my shoe 

while training in Ruka, one day 

before SM middle distance. So 

there was no SM for me the 

next day and no good prepa-

ration for World champs. In 

WC I did ok, mentally ready, 

but physically not even close 

to good.

In August we went to 

Nuorten Jukola and our first 

team finished in the best posi-

tion in last couple years, that 

was good sign that we are go-

ing right way. I see good im-

provements for those who 

have come to trainings often. 

And I like that I have become 

almost like friends with some 

of my trainees, almost no one 

is afraid to speak in english 

anymore. 

In October I won SM ultra 

long. Of course, that felt great, 

but it almost seemed that it 

means more for everyone else 

than me. I hope that it was like 

a good motivation boost for 

younger club runners.

Already, in gymnasium I 

knew that my dream job was 

to be a orienteering mapmak-

er. And being here was great 

opportunity to do that, so with 

a bit of help from Janne Weck-

man, I have drawn my first ori-

enteering map. And I hope to 

make many more in future.

Despite living here for 1 

year, I have to admit that I 

have not learned much lan-

guage, but at least I hope that 

everyone who came to train-

ings often have become bet-

ter in english. But even with-

out me knowing the finnish, 

local shop cashiers have not 

realized that I am not finn :). 

Once before going to training 

I met my neighbour outside 

who does not speak english, 

he is very friendly and always 

speak to me like I understand 

finnish language, I wanted to 

be polite so I was standing in 

cold for 20 minutes listening 

to him speaking and acting 

like I understand something 

and answering all I knew: ”Joo” 

and ”Kyllä”.

Sometimes it was hard for 

me to understand that almost 

everyone trust what I do and 

evaluate my job. I had this feel-

ing mostly, because I still felt 

like a child inside, orienteer-

ing coach sounded very big 

for 19 year old ‘man’. Maybe 

not anymore after this year. :)

Anyway, I am going to be liv-

ing and working here in Ham-

ina until at least next spring. 

But I will stay as a runner for 

VeVe, I realy enjoy the atmo-

sphere that we have in our 

team. We are good friends 

and we have the same goal in 

the future. Will see, hopefully 

next story that I will write will 

be in finnish.

3 things that I have learned:

Finns go in sauna even in 

summer. 

People really don’t like if 

you are skiing the opposite 

direction.

Almost everyone here 

knows what is orienteering. n

Nuorisovalmentajan vuosi

Winter camp in Portugal. Before one of the night trainings. Night trainings surely are the best 

trainings. (Kuva: Aapo Laiho)

Easy training in Rajasuo with Juho. Three days after SM erikoispitkä

First Jukola in VeVe team. Running 5th leg. About 4 o’clock in 

the morning.

Family visiting me. In Laantinkulma with sister and in Repo-

vesi with dad.
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Tunnelmia kisapaikalta Ruotsissa. (Kuvat: Anniina Heikkinen)

tiin, mutta siis ilman verytte-

lyä. Aikaa tähän tuhraantui 11 

min. Tinski pääsi ojasta lopul-

ta lääkäriin ja takaisin seura-

teltalle huilaamaan järjestä-

jien kyyditsemänä. Viesti siis 

kulki loppuun omia menojaan 

ilman kommelluksia kaikkien 

kannustaessa toisiaan.

Järjestäjien mönkkärikyy-

tikin saapui seurateltalle, jo-

hon lastattiin sitten polvivam-

mainen Tinski, muiden seuro-

jen jalkavaivaiset ja yksi ter-

vejalkainen Jakke sekä lisäk-

si kaikki VeVen varusteet, kun 

listoissa luki, että seurateltan 

hoitaa Tinksi takaisin bussille. 

Oli siinä kuskilla ihmettelemis-

tä, kun kyytiin pakattiin myös 

paarien näköinen pöytäkin…

Bussin saaminen takaisin 

lastauspaikalle tuotti kovasti 

ongelmia, kun järjestäjät oli-

vat antaneet Aakelle väärän 

lastauspaikan numeron, en-

nen kuin se selvisi, niin aikaa 

kului. Sitten olikin jo kiire sa-

tamaan, joten kiireesti kamat 

autoon ja menoksi. Kaikkien 

tavarat siten vai todella tun-

gettiin autoon ilman selvyyt-

tä, mitä missäkin on.

Satamaan päästyämme me-

nin hakemaan liput sekä sau-

vat Tinskille. Lippupisteellä 

olikin aikamoinen härdelli, 

kun Siljalla oli tietokonejär-

jestelmä ”kaput”, ainoastaan 

8 % lipuista oli saatu tulos-

ANNIINA HEIKKINEN

Retkikuntamme lähti bussilla 

Haminasta kohti Ruotsia ta-

voitteena suunnistaa 25-Man-

nassa loistosijoitukseen, Aake 

hovikuljettajana. Menomat-

ka taittui hyvin kuunnellen 

kaikkien ihania juttuja sieltä 

ja täältä. Olimme ajoissa sa-

tamassa.

Kisapaikalle oli uskoma-

ton kävelymatka bussin pur-

kupaikalta kaikkine tavaroi-

neen. Onneksi olimme jaka-

neet seuran retkikamat jo-

kaiselle jotakin menomatkal-

le ja joillekin vastaavasti pa-

luumatkalle.

Seuratelttakin nousi pys-

tyyn meille varatulle paikal-

le. Se olikin erinomainen, aino-

astaan kuulutuksen kaiutin oli 

vähän liian lähellä. Viestikin 

lähti Samu Heiksan avaama-

na hyvin käyntiin. Matkanjoh-

tajan ja huoltajan roolissa oli 

mukava olla, kun homma hoi-

tui ja viesti kulki hyvin. Meillä 

oli käytössä radiopuhelimet, 

joilla viestiteltiin mm. vaihto-

aikoja. Sitten alkoikin tapah-

tua… radiopuhelimesta alkoi 

kuulua, että Tuomas Matti-

la eli Tinksi on ensiavun tar-

peessa ja samaan aikaan Ju-

lia tuli teltalle pidellen kovas-

ti kipeää jalkaansa. Julia oh-

jattiin Iinan hoitoon ja vara-

mies kehiin, jotta viesti pääsisi 

jatkumaan, sillä Tinski odotti 

ojanpientareella apua. Juok-

sija/huoltaja Jakke kiirehti-

kin jääpussien kanssa autta-

maan ja itse avustin seuraa-

van juoksijan paikalle otta-

maan Tinskiltä leimaustikku, 

kartta ja suunnistuspaita, jossa 

numero. Baanalle sitten Jan-

ne Niskanen joutui, kun olin 

kaikkein valmiimpana start-

Ikimuistoinen Ruotsin matka

Järjestäjien huoltokyyti.

Samu Heiska selvittelee reittejään aloituksen jälkeen.

tettua, joten sain vain yhden 

paperin, jolla koko bussilasti 

oli vietävä yhdessä porteista 

läpi. Sitten jonottamaan lai-

van infoon hyttikortteja. Sii-

nä sitä jonossa aikaa kului ja 

muu porukka istuskeli kahvi-

ossa odottamassa. Aake oli 

saanut taiottua Tinskille ke-

pit jostakin. Lopulta minäkin 

sain hyttikortit kaikille, mut-

ta sitten ne ei kuitenkaan käy-

neet hyttien oviin ja jokaisen 

piti käydä uudestaan ruuhkai-

sessa infossa korttien kanssa. 

Tällainen kaaos on kuulemma 

vain yksi kahdessakymmenes-

sä vuodessa.

Eipä tässä sitten vielä kaik-

ki. Paluumatkalla ennen Hel-

sinkiä bussin alta kuului kova 

pamahdus. Ilmajousi meni rik-

ki. Pystyimme kuitenkin aja-

maan hiljaisella vauhdilla 

keula maassa ja perä ylhääl-

lä. Aake ei voinut lähteä ratin 

takaa pois, vaan hänen oli pi-

dettävä kierrokset ylhäällä, 

kun ihmisiä jäi matkalla pois 

ja Jakke etsiskeli kamoja ta-

varatiloista reissulaisille. Su-

telassa vaihdettiin kaikki lo-

pulta ehjään bussiin! 

Olipa tällä kerralla sattu-

mia kerrakseen, mutta jäihän 

reissu mieleen! n
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JOONA HIRVILAHTI

Olimme veljeni Niklaksen 

kanssa suunnistuskisoissa Luu-

mäellä, kun Janne Weckman 

tuli kysymään meiltä, lähti-

simmekö Ruotsiin 25-Manna 

viestiin. Ensin ajatus Ruotsiin 

lähtemisestä tuntui hämmen-

tävältä. Emme olleet koskaan 

aikaisemmin suunnistaneet ul-

komailla. Pikkuhiljaa ajatus 

alkoi kypsymään ja kun kum-

mini Annastiina lupasi lähteä 

mukaamme, päätös reissuun 

lähtemisestä varmistui. Ja oli-

han se hienoa, että seura uskoi 

meihin suunnistajina ja halu-

si antaa meille tämän hienon 

kokemuksen. 

Perjantaina 11.10. lähdim-

me kohti Turkua. Turusta lai-

valla kohti Tukholmaa. Lau-

antaiaamuna olimme Tuk-

holmassa ja matka kohti ki-

sakeskusta alkoi. 25-Manna 

viesti-suunnistettiin Haninge-

nin maastoissa. Viestissä oli 

25 eri osuutta ja joukkuees-

sa juoksi eri-ikäisiä suunnis-

tajia. Niklas ja minä olimme 

joukkueen nuorimpia ja vie-

lä ensikertalaisia. Ruotsissa 

suunnistaminen poikkesi oi-

keastaan vain leimausjärjes-

telmän suhteen. 

Suunnistin viestin kolman-

nella osuudella, jolle lähti 

myös kolme muuta suunnis-

tajaa seurastamme. Lähtö-

hetkellä minua jännitti, kos-

ka edessä oli ensimmäinen 

kilpailuni Ruotsissa. Lähdin 

liikkeelle kovaa mutta sa-

malla niin, että pystyin luke-

maan karttaa. Rastit löytyivät 

hyvin. Tulin vaihtoon ensim-

mäisenä seuramme suunnis-

tajista. Viesti oli mielenkiin-

toinen ja erilainen kuin Suo-

messa, koska metsässä juok-

si suunnistajia eri suuntiin, 

minkä vuoksi omaan suun-

nistukseen tuli keskittyä huo-

lellisesti. Suomessa juostaan 

aina peräkkäin, mutta tässä 

viestissä eri osuuksilla juos-

tiin ristiin ja rastiin. Suorituk-

seni oli virheetön ja pystyin 

pitämään kovan vauhdin läpi 

radan. Myös Niklas suoriutui 

osuudestaan hienosti.

Olin tyytyväinen suorituk-

seeni. Itse viestin kulkua oli 

todella mielenkiintoista seu-

rata, koska se poikkesi ns. nor-

maalista viestistä ja joukku-

25-Manna

Yhteiskuva 25-Mannassa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

een sijoitus varmistui vasta, 

kun kaikki osuuden suunnis-

tajat tulivat vaihtoon.

Meidän koko porukan mie-

lestä 25-Manna-kokemus mat-

kustamisineen, laivareissui-

neen ja suunnistuksineen oli 

taas mukava uusi kokemus, 

jota on hauska muistella jälki-

käteen. Kiitos, että pääsimme 

osallistumaan ja mielellämme 

lähdemme taas ensi vuonna 

mukaan, jos vain kutsu käy.

Mukavaa joulun odotusta 

ja tavataan talven rasteilla. n

ta selvinneet. Ympärillä hää-

rineet palomiehetkään eivät 

saaneet (yrityksistä huolimat-

ta) tarkkaavaisuutta palkittui-

hin herpaantumaan.

Ennen kakkukahveja yleisö 

sai vielä nauttia pienten suun-

nistajan alkujen musiikkiesi-

tyksestä. Ja yllätyksenä saim-

me videotervehdyksen Mus-

tilta, eli Sami Jauhojärveltä. 

Kiitos Sami tsemppisanoista!

Kakku oli jälleen hyvää ja 

siitä nauttiessa saimme vielä 

katsella kuvakollaasia men-

neiltä vuosilta aina kulunee-

seen kauteen asti. Onpahan 

nykyiset nuoret suunnistajat 

olleet kerrassaan pieniä!

Alkuhässäkästä huolimat-

ta päättäjäiset saatiin kunni-

alla loppuun, Varpu luovut-

ti pj:n nuijan Pasille ja kaikki 

lastuslaitosta odotellessa pi-

detiin ulkona perinteinen tie-

tokilpailu, jossa kysymykset 

liittyivät enemmän tai vähem-

män menneeseen suunnistus-

kauteen. Nopein oikean vasta-

uksen huutaja palkittiin. Tieto-

kilpailu piti joukon hyvin ka-

sassa. Ja juuri kun visa saatiin 

päätökseen, kuuluivat lähes-

tyvät sireenin äänet ja vilkku-

valot näkyivät. Hetken aikaa 

odottelua ja lupa mennä ta-

kaisin sisälle. Pelastuslaitos 

jatkoi etsintää. 

Sisätiloihin siirtymisen jäl-

keen jatkettiin ohjelmaa suun-

nitelman mukaan. Palkit-

tiin mestaruussuunnistuksen 

osanottajat ja sen jälkeen 

omat pystinsä saivat sarjojen 

parhaat ja muuten menestyk-

sekkäästi suunnistuskaudes-

lyistä vastaavat laittoivat salia 

kuntoon, viritellen ja testail-

len erilaisia laitteita toimin-

takuntoon. Jo tuossa vaihees-

sa ilmassa tuntui lievää ”pala-

neen käryä” mutta sen ajatel-

tiin tulevan IT-laitteista, jotka 

kävivät kuumana, apu tähän: 

sulje laite lepotilaan.

Päättäjäisvieraat istuivat 

paikoilleen ja tapahtuman 

oli määrä alkaa. Tässä vai-

heessa palaneen käry oli jo 

hyvin voimakasta ja sen al-

kulähdettä yritettiin paikan-

taa siinä onnistumatta. Soit-

to HäKeen ja ohje: Talo tyh-

jäksi ja ihmiset pihalle. Alkoi 

poistumisharjoitus.

Siinä sitten kaikki siirryttiin 

rauhallisesti ja turhia pani-

koimatta Vehkalinnan pihal-

le. Ihan kuin opaskirjasta. Pe-

ANNIKA TAKANEN

Tänä vuonna perinteiset suun-

nistuskauden päättäjäiset jär-

jestettiin 9.11.19 Vehkalinnas-

sa. Päivän teemana ei tällä 

kertaa ollut pelkästään päät-

täjäiset, vaan mukaan mahtui 

muutakin ohjelmaa. Lauantai-

päivä aloitettiin leirinpäivän 

merkeissä, pienemmille sekä 

isommille suunnistajille oli jär-

jestetty suunnistusharjoituk-

sia Vehkalinnan lähimaastois-

sa. Harjoitusten jälkeen har-

joitukset purettiin ja tietenkin 

täytettiin maha hyvällä ruual-

la ja huuhdeltiin metsän pö-

lyt saunassa.

Ruokailun ja saunomisen 

jälkeen päästiinkin sitten viet-

tämään päättäjäisiä. Järjeste-

Suunnistuskauden päättäjäiset
(vai pelastautumisharjoitus 9.11.2019)

Sofia Laitinen, Selma ja Venla Weckman esiintymässä. (Kuva: 

Annika Takanen)

lähtivät hyvillä mielin koti-

matkalle. Päättäjäiset ja pois-

tumisharjoitus sujuivat hyvin. 

Olihan toisenlaiset päättäjäi-

set, tätä on hauska muistella 

vuosien päästä.

Kiitos kuluneesta kaudesta, 

tavataan keväällä rasteilla! n
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ANNIINA HEIKKINEN

VeVen nuorisoteam kokoontui loka-

kuun alkupäivinä Mynämäelle Nuo-

B-sarjan voittoisa joukkue Eetu, Ven-

la, Tiitu ja Niklas.

A-sarjan joukkue, Joona, Ida, Julia, Roosa, Kiia, Pihla ja Olli. (Kuvat: Annii-

na Heikkinen)

Oravatonnikeikalla 
VeVe huipussaan

koa ajatellen muutakin kuin happoa.

Lauantai-iltana intervalliharjoi-

tuksen jälkeen pojat suuntasivat 

kohti Joensuun rännejä. Tässä ta-

JANNE OVASKA

Vehkalahden miesten edustusryh-

män opiskelijat uhmasivat Joensuun 

maastoja 22.–24.11. viikonloppuna. 

Maastot olivat sulia ja päästiin lu-

mettomiin suppakankaisiin suunnis-

tamaan. Leiri aloitettiin heti perjan-

tai-iltana yöharjoituksella Kekomä-

en supikossa.

Suunnistuksen jälkeen suunnattiin 

kohti Joensuun keskustaa. Keskustas-

sa odotti Janne Ovaskan majoituspal-

velut hänen tilavassa 30 neliön asun-

nossa, jossa majoittuivat Danien Koi-

visto, Juho Pousi ja Janne Niskanen. 

Valtteri Heikkinen oli ottanut oman 

sviitin kaverinsa opiskelija-asunnos-

ta läheltä pizzeriaa. Merimiehenka-

dulla tunnelma oli kirjaimellisesti 

lattiassa, kun kommuuni levittäytyi 

patjoineen maan kamaraan. Lähei-

syys kuitenkin lämmitti ja yöllä mi-

tattiin luultavimmin lämpöennätys 

sisätiloissa, kun joku edeltä mainit-

sematon henkilö oli jättänyt lattia-

lämmityksen päälle.

Viikonloppuna kirmailtiin lampun-

valossa harjoituksia ja otettiin mie-

hestä mittaa oikein kunnolla. Kerrot-

takoon sen verran, että loppukireis-

sä yöintervalliharjoituksissa ratkot-

tiin sijoituksia kädenmitalla. Pojista 

kunnossa ovat ne, joiden oletetaan-

kin olevan ensi kaudella. Ei paljaste-

ta enempää Vehkalahden voimasuh-

teita ennen suurviestejä. Toivotaan 

vielä, että sunnuntain pitkän lenkin 

nousumetrit Kolilla tuottavat jat-

pauksessa kompassisuunta oli siis 

keilaradalle. Keilaradan tuloksista 

voidaan paljastaa sen verran, että 

Valtteri voitti ensimmäisen kierrok-

Huippuseuraa ja kuntoa Joensuusta hakemassa

sen, jonka piti olla lämmittelykier-

ros. Toisen kierroksen voittaja ei ha-

lua ilmoittautua, vaikka hän saattaa 

olla jutun kirjoittaja. Lopputulema-

na todettakoon, että pojat ovat ko-

vassa yösuunnistuskunnossa ja kei-

lat kaatuvat ensi kaudella yhtä ko-

measti kuin Halden SK konsanaan. n

Opiskelijat Daniel, Janne N., Valtteri, Juho ja Janne O. Kolilla. 

risoviesteihin. A-sarjaan eli isompi-

en viesteihin VeVellä oli laittaa tällä 

kerralla poika aloittamaan eli Joo-

na Hirvilahti. Joona onnistuikin hy-

vin aloituksessa. VeVen viestiä jatkoi 

kova tyttöteam, ja hyvin pysyttiin kär-

jen tuntumassa pitkään, kun viestiä 

veivät Ida Heikkinen, Julia Laitinen, 

Roosa Heikkinen, Kiia Jokela, Pihla 

Kriktilä ja ankkurina Olli Rytkö. Sa-

maan aikaan oli käynnissä B-sarjan 

viesti, jossa VeVe kulki kärjessä Eetu 

Takasen voimin. Viestiä jatkoivat sit-

ten Venla Weckman, Tiitu Takanen ja 

Niklas Hirvilahti. Oli siinä kuulutta-

jalla Janne Salmella hehkuttamista, 

kun VeVe oli hyvissä asemissa mo-

lemmissa viesteissä ja B-sarjan voit-

to tuli VeVelle!

Seuraavana päivänä samassa pai-

kassa kisailtiin henkilökohtaisissa, ja 

sielläkin VeVen junnut toivat kovasti 

käsintehtyjä palkinto-oravia kotiinsa!

Olipa taas loistava matka nuor-

ten kanssa. n
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EEMELI JA VILJAMI HYVÖNEN

Leimaus-leiri järjestettiin 

Imatran kylpylällä kesäkuun 

ensimmäisellä viikolla. VeVe-

läisiä oli mukana taas hyvä 

porukka.

Avajaisissa näimme Raja-

vartiolaitoksen näytöksen 

helikopterin ja rajakoiran tai-

doista. Illalla suunnistimme 

kylpylän maastossa sprintin. 

Tiistaina ja keskiviikkona oli 

suunnistusharjoituksia kah-

det päivässä. Kaikki suunnis-

tusharkat olivat erilaisia, esi-

merkiksi saaressa ja Holiday 

clubin maastossa. Tiistaina oli 

pesispeli IPV-Kossu, jossa oli 

hienoja läpilyöntejä, ja mei-

dän takana istui Martti Jyl-

hä ja Minna Kauppi, jotka ki-

sasivat pelin tauolla suunnis-

tuksessa.

Kävimme kylpylässä uimas-

sa. Rohkeimmat kävivät myös 

Saimaassa, vesi oli kyllä aika 

kylmää! Imatralla oli hieno 

pump track -pyörärata, jos-

sa kävimme sen jälkeen, kun 

olimme pyöräsuunnistaneet. 

Ruuat olivat hyviä, mutta silti 

pehmis maistui päivän päät-

teeksi. Viimeisenä päivänä oli 

viesti pesis- ja hiihtostadionil-

la, johon mahtui kaikki 1650 

suunnistajaa. Leimauksella oli 

tänäkin vuonna kiva meininki, 

ja ensi vuonna Leimaus järjes-

tetään Vuokatissa. n

Suunnistusleiri 
Imatralla

jäivät kotiin. Maisemat oli-

vat hienot, vaikka jalkoihin 

joutui katsomaan useasti ki-

vikkoisen maastopohjan ta-

kia. Suunnistaminen laakeil-

la avokallioalueilla ja jylhil-

lä rinteillä oli yksi hienoim-

mista maastoista, joissa olen 

suunnistanut ja tuskin maltan 

JENNI OVASKA

Ensi vuoden Jukolan maas-

toihin kävimme tutustumas-

sa pienellä VeVen porukalla 

jo varhain elokuun alkupuo-

lella. Leirille oli järjestetty 

useita erilaisia harjoituksia 

ja tällä kertaa otsalamput 

Katseet kohti Napapiiriä
odottaa ensi vuoden Jukolaa.

Viestiharjoitus jäi erityises-

ti kaikkien mieleen, sillä ka-

meramies-Jakke toi uutta li-

sämaustetta treeniin. Kame-

ramies kuvasi keskusrastille 

saapuvia suunnistajia ja saim-

me jokainen kuulla vaihtele-

vaa palautetta välittömästi. 

VeVen Roosa, Anniina, Ida, Valtteri, Juho, Raita, Jenni ja Ilgvars valmistautumassa viestitreeniin. (Kuva: Jarkko Heikkinen)

Suunta jo pohjoiseen otettu. (Kuva: Jenni Ovaska) Treenin jälkeen maisemine ihailua. (Kuva: Raita Pakkanen)

Kannattaa katsoa mihin astuu. (Kuva: Raita Pakkanen)

Raitan vauhdikasta menoa. (Kuva: Jenni Ovaska)

Voimme siis todeta, että kaik-

kiin tilanteisiin on varauduttu.

Napapiiri-Jukola tulee ole-

maan ainutlaatuinen kokemus, 

joten lähdetään isolla joukol-

la kohti yötöntä yötä! n

Hyvää Joulua ja
Urheilullista

Uutta Vuotta 2020!

VEHKALAHDEN VEIKOT RY
kiittää tukijoitaan, jäseniään
ja yhteistyökumppaneitaan.
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Monipuolisia
KULJETUS-, NOSTO- JA 

KONEPALVELUJA 
yrityksille ja yksityisille!

Taskalinmäentie 7, puh. 0400 756 610
www.kuljetussuoknuuti.fi

Haminan Autokorjaamo Oy
HUOLLOT • VARAOSAT • TARVIKKEET

Puh. 010 322 9300
Korjaamotie 5 Hamina

Rakennuspelti 
SAHALA Oy

P. 0400 557 402

TURKIAN LAVA
www.tanssi.net/Turkian lava

Kiitos kesästä 2019!

Tavataan  
kesällä 2020!
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Kaivojen tyhjennykset

Viemärien aukaisut

Putkistojen kuvaus- ja 
savutustyöt

Vesikaivojen puhdistus

Säiliö- ja puhdistusauto-
palvelut

Vaihtolavatyöt

Pienimuotoiset 
putkistoremontit

Puhdistuspalvelua 
yli 30 vuoden kokemuksella.

0400 551 333
www.vuorinenoy.fi

 auluoj atsillavruT
 !attouv attuu aj

Kotka, Kirkkokatu 4 
Karhula, Karhulantie 30 
Hamina, Puistokatu 8 

Virolahti, Louhelantie 2 

Puhelin 05 634 1700 

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

Kalliomurskeet
pihalle ja
omakotitalon pohjalle!

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

• Tulisijamuuraukset
• Muuraukset
• Laatoitustyöt
• Pesuhuoneremontit
	 (märkätilasertifikaatti)

Esko Hiironen
0400 752 707

www.uunimuuraus.fi

HAMINA Puistokatu 8
010 405 5410

MAPPIKALENTERI

4,95

Meiltä vuoden 
2020 kalenterit

mm.

Kiitämme asiakkaitamme  
ja toivotamme

Herkullista Uutta Vuotta!

JUHLATARJOILUT
MIRJA KOIVU



SM- viesteistä tuli plaketteja roppakaupalla.
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yksi päivä, kun siellä kisailtiin 

sprinteissä. VeVen nuorimmat 

näyttivät, kuinka tossu kulkee 

, sillä H15-sarjan Aatu Niska-

nen ja D14-sarjan Roosa Heik-

kinen ottivat molemmat en-

simmäisen henkilökohtaisen 

plakettinsa.

SM-yö olikin sitten erittäin 

vaativassa maastossa Himok-

sella. Siellä plaketeille pää-

si D20-sarjan Miina Ruoti ja 

H20:n Ilgvars Caune sivusi 4-si-

jallaan kovasti mitalia. Mies-

ten pääsarjassa Matti Suutari 

oli paras VeVeläisistä.

Erikoispitkillä Vantaalla yh-

teislähtökisassa tärppäsi, sillä 

H20-sarjaan tuli kaksoisvoit-

to, kun Ilgvars Caune otti yli-

voimaisen voiton ja Juho vie-

lä hopealle. Samoissa kisois-

sa D16-sarjassa Ida Heikkinen 

yllätti 4-sijallaan, myös Jenni 

Ovaska ylsi D20-sarjassa pla-

ketille. Pääsarjoissa naisissa 

Elina Kilpeläinen suunnisti 

hienosti 11. ja Valtteri oli 18.

Veteraanisarjoissa Janne 

Weckman otti Taivalkosken 

vaativilla radoilla SM-keski-

matkalta kultaa ja Keijo Kat-

telus sai hopeaa Vihdissa 

pyöräsuunnistuksen pitkällä 

matkalla.

KLL:ssä Keuruulla 10-sak-

kiin suunnistivat VeVen jun-

nuista Ida Heikkinen 9., Joo-

na Hirvilahti 7., Eetu Takanen 

10., Sisu Tyni 9. sekä mitaleille 

Tiitu Takanen 3. ja Niklas Hir-

vilahdelle kultaa!

Mahtavasti monta nuor-

ta koko kesän hienosti esillä. 

Tästä on hyvä jatkaa uuteen 

kauteen! n

ka näytti osaamisensa ja ve-

nyi plaketeille 9.

SM-viesteissä Mynämäel-

lä syyskuun lopussa VeVelle 

tuli plaketteja miesten vies-

tissä Tero Föhrin, Samu Heis-

kan, Tuomas Mattilan ja Valt-

teri Heikkisen tuomana. Sa-

moin D20-sarjan tytöt Miina 

Ruoti, Raita Pakkanen ja Jenni 

Ovaska sekä D16-sarjan jouk-

kue Ida ja Roosa Heikkinen ja 

Henrika Vallema nappasivat 

plaketin.

Forssan torilla vietettiin 

ANNIINA HEIKKINEN

Kesäkauden avasi Raumalla 

pidetyt sähäkät SM-sprintti-

viestit, jossa joukkueet olivat 

alue- tai seurajoukkueita. Lei-

maussysteeminä oli emittag, 

joka aiheutti hieman hämmin-

kiä. VeVen edustajia oli mu-

kana pääsarjassa sekä nuor-

ten HD18-sarjassa. Plaketeille 

ennätti HD18-sarjan joukkue, 

jossa tyttöjen osuuksia kiidät-

tivät VeVen vasta 16-vuotiaat 

Ida Heikkinen ja Henrika Val-

lema, poikien osuuksia veivät 

KyS:n Tuomas Outinen ja KS:n 

Aaro Ojala.

Kesäkuun lopussa oli pitkä 

ajomatka SM-keskimatkoille. 

Kisat meinaan pidettiin Tai-

valkoskella. Maastotyyppi oli 

ehkä erilainen kuin täällä ete-

lässä ja ainoan nuorten pla-

ketin toi Daniel Koivisto H20-

sarjassa. Miehissä Samu Heis-

ka ja Valtteri Heikkinen pää-

sivät kuitenkin kovatasoises-

sa kilpailussa A-finaaliin, joka 

on jo kova suoritus.

SM-pitkä matka käytiin vuo-

rostaan aivan etelässä Raa-

seporissa, jossa Jenni Ovas-

SM-kisatunnelmia kesältä

Valtterin menoa SM-sprinttiviestissä.

Ilgvars lohduttelee väsynyttä Valtteria SM-erikoispitkillä.

Roosa nautiskelee plaketti 

kaulassa.

Ida ja Henrika palkintojen jaossa SM-sprinttiviesteissä Raumalla

SM-erikoispitkillä Ilgvars, Juho, Ida ja Jenni palkinoilla.

Elina Kilpeläinen lähtöasetelmissa SM-sprinttiviesteissä.

Aatu Niskanen palkintojen ja-

ossa Forssassa.


