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sukkulaviestiä. Olihan jouk-

kueissa kisailijoita, jotka ei-

vät olleet ikinä kumpaakaan 

lajia edes kokeilleet. Saimme-

kin kasattua Vehkalahden Vei-

koille monta innokasta jouk-

kuetta 9-sarjaan. 

Pojille tuli yksi joukkue 

4x400m ja tytöille kaksi 

4x400m joukkuetta, näistä 

vielä kasasimme muutamalla 

lisävahvistuksella kaksi jouk-

kuetta T9/P9 mixed 8x50m 

sukkulaviestiin.

Vaikka kilpailut olivat mo-

nille 9-sarjalaisille ensimmäi-

set, ja ikääkin monella tuo-

ta mainittua vähemmän, hy-

viä tuloksia ja onnistumisia 

saatiin. Tyttöjen toinen vies-

tijoukkue voitti hienosti ho-

peaa ajalla 5.40,77. Joukku-

eessa juoksivat Viivi Viitala, 

Jenna Kaaria, Maija Olli ja 

Jade Hellberg. Hienoa kisa-

kokemusta tulevaisuutta var-

ten sai tyttöjen toinen jouk-

kue, joka sijoittui kuudennek-

si ajalla 6.21,73. Joukkueessa 

juoksivat Lise Hellberg, Ronja 

Kaitainen, Annika Kettunen ja 

. Myös pojat kartutti-

vat kokemustaan sijoittumal-

la neljänneksi ajalla 6.31,88, 

joukkueella Onni Oleander, 

HEIDI ROTI 

Kymenlaakson 9-15-vuotiai-

den pm-viestit kisailtiin Kot-

kassa 24.8.2020. Hienot puit-

teet kisoille tarjosi vastikään 

uutta pintaa saanut Karhu-

lan keskuskenttä. Keli sen si-

jaan ei ihan ollut puolellam-

me. Sää oli melko epävakaista, 

ja muutama sadekuurokin yl-

lätti. Tämä ei kuitenkaan hai-

tannut millään lailla kisailijoi-

den tai tukijoukkojen iloista 

ja positiivisesti jännittynyttä 

mielialaa.

Nuorimpien kilpailijoiden 

valmistautuminen viesteihin 

aloitettiin muutamaa viikkoa 

ennen kisoja. Pidimme muuta-

mat viestiharjoitukset Hami-

nan urheilukentällä. Harjoit-

telimme kapulan vaihtoa ja 

Iloa ja onnistumisia pm-viesteissä! 

5) VeVe 1 (Rasmus Kaitainen, 

Viljami Hyvönen, Antti Pälli, 

Samu Piispa)

6) VeVe 2 (Jaakko Kauppinen, 

Eeli Kallio, Tomas Kiri, Vilho 

Immonen)

2) VeVe (Rasmus Kaitainen, Eeli 

Kallio, Viljami Hyvönen, Jaakko 

Kauppinen)

7) VeVe (Katariina Tasa, Mim-

mi Piispa, Venla Tolvanen, Emi-

lia Muukka)

1) VeVe 1 (Satu Kuokka, Emmi 

Oleander, Neea Lanki, Nelli 

Kokkonen)

4) VeVe 2 ( Tytti Seppälä, Pinja 

Pasi, Maria Tasa, Anni Pärtty)

9) VeVe 3 (Netta Kormu, Sanni 

Liikkanen, Senni Teikari, Tuu-

li Kriktilä)

2) VeVe 1 (Maria Tasa, Tytti Sep-

pälä, Satu Kuokka, Anni Pärtty)

6) VeVe 2 (Tuuli, Kriktilä, Sanni 

Liikkanen, Katariina Tasa, Net-

ta Kormu)

Muut VeVen joukkueet 
PM-viesteissä Kotkassa

Joona Tulla, Oiva Kallio ja El-

.

T9/P9 mixed 8x50m suk-

kulaviestissä käytiin tiuk-

kaa kamppailua ykköspai-

kasta, mutta Vehkalahden 

Veikot joutui taipumaan pie-

nellä erolla hopeasijaan ajal-

la 57,29. Joukkueessa kisaili-

vat Elmeri Harju, Annika Ket-

tunen, Veera Jauhiainen, Jade 

Hellberg, Onni Oleander, Jen-

na Kaaria, Viivi Viitala ja Mai-

ja Olli. Toinen Veikkojen jouk-

kue sijoittui kuudenneksi ajal-

la 1.03,86. Joukkueen jäsenet 

olivat , 

, -

nen, Lise Hellberg, Joona Tul-

la, Ronja Kaitainen, Oiva Kal-

Lopuksi kaikki kisailijat sai-

vat suut makeaksi ja matka jat-

kui kotiin yhtä mukavaa ko-

kemusta rikkaampana. Kiitos 

kaikille mukana olleille, ensi 

vuonna taas uudestaan. 
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Jouluinen 
Tervehdys 
Veikkolaisille!
Taas on vuosi lopuillaan ja on JouluVeikkosen aika. Koh-

ta päättyvä vuosi tullaan muistamaan Koronasta ja sen 

seurauksista koko maailmalle. Vuosi alkoi normaalis-

ti, eli talvea surkutellen ja lunta etsien. Hiihdot, harjoi-

tukset ja harrastukset rullasivat hienosti niissäkin olo-

suhteissa, vaikkakin Kiinasta kuului löytyneen uusi sars- 

virus, mutta eihän se meidän lintukotoamme heilauttai-

si… Maaliskuun alkupuolella olin Kontiolahdella valmis-

tautumassa seuraamaan naisten pikakisaa, kun kuulut-

taja ilmoitti, että yleisön on poistuttava välittömästi alu-

eelta ja kaikki kilpailut tultaisiin käymään ilman yleisöä. 

Hetken ihmettelin, voiko tällaista tapahtua meillä, kun-

nes muutamassa viikossa totuus valkeni ja koko Suomi 

alkoi sulkeutumaan. 

Kevät koitti ja sen myötä ihmiset alkoivat kömpimään 

ulos koloistaan. Luonto, ulkoilu ja retkeily saavuttivat 

hetkessä valtaisan suosion, johon mekin pyrimme vas-

taamaan parhaamme mukaan. Portimon Polkujen, laa-

vujen ja muiden ulkoilupaikkojen kunnostus kaupun-

gin avun ja uutterien talkoolaisten voimin saatiin hie-

nosti hoidettua.

Urheilun ja liikunnan puolella kehiteltiin uusia tapo-

ja toimia ja harrastaa. Nopeasti saatiinkin harjoitukset 

käyntiin erilaisten etä, virtuaali yms. juttujen avulla. Hie-

nona esimerkkinä mainittakoon omatoimikuntorastit. Ke-

sän kuluessa pääsimme kilpailemaankin koronarajoittein 

ja saimme järjestettyä hienoja kilpailuja ja tapahtumia.

Syksyn tullen korona alkoi jälleen tiukkaamaan otet-

taan ja jouduimme taas sopeuttamaan toimintaamme 

sen mukaan. Seuraamme pandemian kehitystä elämme 

sen mukaan. Ei tällä hetkellä voi muutakaan.

Uskon ja toivon, että ensi vuonna saadaan rokote val-

miiksi ja pääsemme jälleen elämään ja harrastamaan 

vapaasti. 

 

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja Hyvää Urheiluvuot-

ta 2021!

Juha Harju

puheenjohtaja

Vehkalahden Veikot ry

Puheenjohtajalta

@vevehiihto 
@vevesuunnistus
@veveyleisurheilu

/vehkalahdenveikot

www.vehkalahdenveikot.fi
INTERNET

VEIKOT 
NETISSÄ

FACEBOOK

INSTAGRAM

LAURA PELLINEN JA SATU LANKI

Yleisurheilun ensimmäinen 

piirileiri tänä syksynä oli mar-

raskuun puolivälissä Pajulah-

dessa. VeVeläisistä leirityk-

seen osallistuivat Maria Tasa 

(kestävyysjuoksu), Anni Pärt-

ty ja Emmi Oleander (pika-

juoksu) sekä Neea Lanki, Jen-

na Pellinen ja Saana Pellinen 

(keihäänheitto).

Tänä vuonna jouduttiin lei-

rityksessä ottamaan tietysti 

huomioon koronatilanne ja 

tämä aiheuttikin ylimääräisiä 

toimenpiteitä ja ohjeistuksia, 

kuten tehostettu käsihygie-

nia ja maskien käyttö. Toisten 

huoneissa ei saanut vierailla 

ja aikatauluja oli porrastettu 

enemmän. Me huoltajat yllä-

tyimme hiukan siitä, että Paju-

lahti oli varattu ihan täyteen. 

Sekä urheilijoita että huolto-

joukkoja oli paljon.

Majoituskuviot eivät men-

neet meillä aivan putkeen, 

sillä vaikka olimme pyytä-

neet allergiavapaata majoi-

tusta varausvaiheessa, saim-

me kuitenkin huoneet perin 

tunkkaisen hajuisesta raken-

nuksesta. Koska osalla poru-

kasta oli jo kiire ensimmäi-

seen harjoitukseen, jouduim-

me ottamaan huoneet vas-

taan. Totesimme melko pian, 

ettemme voisi majoittua ky-

seisiin huoneisiin ja saimme-

kin siirron päärakennuksen 

soluhuoneisiin. Valitettavas-

ti tämä onnistui vain yhdeksi 

yöksi ja edessä oli vielä ker-

ran muutto, tällä kertaa ho-

tellitasoiseen majoitukseen. 

Urheilijat olisivat lauantaina 

tarvinneet lepohetken, mutta 

se aika kului huonejärjestelyi-

den selvittämiseen ja uudel-

leen majoittumiseen.

Porrastetut ohjelmat ja ai-

kataulut toivat omat haasteen-

sa mukana olleille huoltajil-

le (2 huoltajaa, 3 eri ryhmää). 

”Lukujärjestyksiä” tuli luettua 

moneen otteeseen! Urheilijat 

ehtivät kuitenkin viettämään 

myös yhteistä aikaa ja vaikka 

päivät olivat pitkiä, energiaa 

riitti iltaan asti ja hauskaa oli.

Leirin tärkein anti eli harjoi-

tukset olivat hyvin suunnitel-

tuja ja monipuolisia. Kaikilla 

ryhmillä tuntui olleen pätevät 

ja asialle omistautuneet val-

mentajat. Hyvää oppia saatiin 

kaikilla rintamilla. Kestävyys-

juoksuryhmän valmentajana 

toimi Kari Kallio, pikajuoksun 

Anna Hämäläinen ja keihään 

Tiina Jyrkiäinen.

 Urheilijoiden mielestä pa-

rasta leirillä oli uudet kave-

rit, hyvä ruoka ja uusien asioi-

den oppiminen. Oli kuulemma 

”ihan paras leiri ikinä!” Vaikka 

huoltajat olivatkin aika väsy-

neitä, pääsivät hekin lenkkei-

lemään ja nauttimaan valmiin 

pöydän antimista. 

Yleisurheilun piirileiri 
Pajulahdessa
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Johtokunta

Puheenjohtaja Juha Harju. 

Jäsenet: Pasi Jokela, Reijo 

Koski, Ari Kukkonen, Jen-

na Niinisalo, Minna Setä-

lä, Nina Tasa, Arto Tilli ja 

Mika Urpalainen.

Hiihtojaosto

Arto Tilli (pj.), Johanna Ran-

tala, Jari Lonka, Niko Kallio, 

Jari Paronen, Juuso Suort-

ti, Jouni Sakki ja Mika Ur-

palainen

Kuntoliikuntajaosto

Reijo Koski (pj. + siht.), 

Markku Laaksonen, Jou-

ni Järvinen, Nina Korjus ja 

Johanna Kolmela.

Nuorisojaosto

Minna Setälä, Satu Kivelä, 

Aino Mielonen, Eemi Pousi 

ja Heli Väisänen

Suunnistusjaosto

Pasi Jokela (pj.), Niko Lai-

tinen (siht.), Juhana Suur-

näkki (kartat), Janne Weck-

man (valmennus ja kartat), 

Timo Harju (kilpailut), An-

nika Takanen (nuoriso), 

Tuulia Kukkonen (talous), 

Lea Jauho (kuntosuunnis-

tus), Jenna Niinisalo (kunto-

suunnistus), Anniina Heikki-

nen (tiedotus, talous), Lee-

na Lehtoranta.

Suunnistusjaoston rinnalla: 

Ari Kukkonen (Jukola-vas-

taava), Tanja Vallema (asu-

vastaava), Sanna Weckman 

ja Liisa Kriktila (suunnistus-

kouluvastuu)

Yleisurheilujaosto

Erika Alho, Anniina Koso, 

Satu Lanki, Sanna Malm, 

Heidi Mäkinen, Sami Mäs-

seli, Heidi Pakkanen, Päivi 

Pasi, Laura Pellinen, Heidi 

Roti, Henna Ström-Kallio 

ja Nina Tasa. Lisäksi jaos-

ton ulkopuolisena jäsene-

nä Juha Heikkilä.

Vehkalahden
Veikot ry

ILOTULITTEET
JA RAKETIT
Vehkalahden Veikkojen
myyntipisteestä 
Haminan
S-marketissa, 
Isoympyräkatu 15

2 .-31.12.

Vastuullinen
myyjä:
VVVVVVVVVVVVVVVV

Vuoden palkitut 
yleisurheilijat 

Alkusyksystä vakavaan sai-

rauteen menehtynyt seuram-

me jäsen Paavo Tomminen on 

testamentilla määrännyt jaet-

tavaksi viitenä (5) seuraava-

na vuonna 500€/vuosi Veh-

kalahden Veikot  ry:n nuori-

sourheilun tukemiseen. Tuki 

tulee antaa stipendin muo-

N17-viestijoukkue vas. Milla Kokkonen, Venla Roimola, Sini Kuokka ja Nea Nakari.

Yleisurheilukauden päätöstilaisuudessa Veh-

kalinnassa 2.10. jaettiin seuran yu-mestaruus-

kisojen palkinnot ja huomioitiin kauden aika-

na menestyneitä yleisurheilijoita.

SM-KISOISSA 10 JOUKOSSA

Viestijoukkue N17 4x100 aidat, sija 7, Milla 

Kokkonen, Venla Roimola, Nea Nakari, Sini 

Kuokka. Aika 1,11.69.

SM-maastot M17 4km, sija 9, Benjamin Tasa. 

Aika 13:24.

TILASTOPAJAN 10 JOUKOSSA (nuorten sarjat)

T12 600m, sija 7, Maria Tasa. Aika 1,52.06.

SEURAENNÄTYS

T12 1000m Maria Tasa. Aika 3.25,57 

N17 4x100 aidat joukkueella Milla Kokko-

nen, Venla Roimola, Nea Nakari, Sini Kuok-

ka. Aika 1,11.69.

TSEMPPARIPALKINTO, 

Kriteereinä ovat: positiivinen asenne, hyvä 

meininki, osallistumisaktiivisuus, yrittäminen, 

muiden tsemppaaminen.

T9 Jade Hellberg, P9 Onni Oleander

T10 Venla Tolvanen, P10 Niilo Urpalainen

T11 Tii Huttunen, P11 Rasmus Kaitainen

T12 Sanni Liikkanen

T13 Tytti Seppälä

T14 Liinu Urpalainen

T15 Annika Haikka

Lisäksi päätöstilaisuudessa huomioitiin Aikuis-

urheiluliiton kilpailuissa lukuisia SM-mitaleja 

saavuttanut Simo Piispa.

Lahjoitus nuorisourheilulle
dossa ikäluokan 16-18v nuo-

relle yleisurheilijalle tai hiihtä-

jälle, joka on saavuttanut me-

nestystä ikäluokkansa SM-kil-

pailuissa tai muutoin osoitta-

nut olevansa motivoitunut ja 

tavoitteellinen nuori urheili-

ja saavuttaakseen menestys-

tä tulevaisuudessa.

Hyvää Joulua ja
Urheilullista 

Uutta Vuotta 2021!

VEHKALAHDEN VEIKOT RY
kiittää tukijoitaan, jäseniään
ja yhteistyökumppaneitaan.

Stipendin saajasta päättä-

vät vuosittain lahjoittajan ni-

meämät urheilijaystävät.

Osanottomme Paavon 

omaisille ja kiitokset Sinulle 

sinne jonnekin, arvostamme 

elettäsi. 



Aliupseerioppilaat Laitila ja Kotro Kajaanissa.
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ALEKSI PYLVÄNÄINEN

Hiihtäjät Olli-Pekka Laitila ja Väinö 

Kotro suorittavat tällä hetkellä ali-

upseerikoulua. Molemmat ovat ko-

keneet urheiluharjoittelun toimineen 

varusmieskoulutuksen ohella hyvin. 

Mukana on pientä haasteellisuutta.

– Harjoittelun ja levon välisestä 

ajasta joutuu välillä joustamaan. Ko-

konaisuutena kaikki toimii kuitenkin 

hyvin, Laitila sanoo.

Viime kaudesta kaksikolle jäi ko-

konaisuutena hyviä muistoja. Mo-

lempia hiihtäjiä jäi harmittamaan 

keväällä koronaviruksen takia peru-

tut nuorten SM-kilpailut. Muissa kil-

pailuissa onnistumisia kuitenkin tuli. 

– Sprintti kulki hyvin jo alkukau-

desta. Onnistuminen tuli esimerkik-

si Suomen cupin sprintistä Rovanie-

meltä, Kotro muistelee.

Tälle kaudelle molemmat hiihtä-

jät ovat asettaneet tavoitteekseen 

nuorten MM-kilpailut, jos ne saa-

daan koronaviruksesta huolimatta 

järjestettyä. Tavoite on Kotron mu-

kaan kova, ja se vaatii hyviä näyttö-

jä kauden muista kilpailuista.

– Sinne päin suoritus ei riitä, jos 

MM-hiihtoihin haluaa, Kotro kertoo.

Samaa mieltä on Laitila. 

– Jos kunto saadaan kaivettua esil-

le ajoissa, niin kisapaikka on mah-

dollinen.

Varusmiespalvelus on miehillä 

noin puolivälissä. Kotron ja Laitilan 

mukaan armeijasta käteen on jää-

nyt hyvien muistojen ja kavereiden 

lisäksi kärsivällisyyttä ja ryhmässä 

toimimista. 

Hiihtäjien tähtäimessä 
nuorten MM-kisat

ALEKSI PYLVÄNÄINEN

– Aika on mennyt kuin siivillä!

Näin kulunutta vuotta armeijas-

sa luonnehtii Vehkalahden Veikko-

jen hiihtäjä Aapo Tilli. Tilli, 20, aloitti 

varusmiespalveluksensa Puolustus-

voimien Urheilukoulussa huhtikuus-

sa Kainuun Prikaatissa. Palvelusaika 

armeijassa on sujunut hyvin. 

Vehkalahden Veikkojen urheilijoil-

la on tämän vuoden saapumiseräs-

sä vahva edustus. Tillin lisäksi va-

rusmiespalvelusta Kajaanissa suo-

rittavat hiihtäjät Olli-Pekka Laitila 

ja Väinö Kotro. Varusmiespalveluk-

sen alussa pääpaino oli sotilaskou-

lutuksessa, mutta ensimmäisten viik-

kojen jälkeen urheiluharjoitukset li-

sääntyivät.

– Kesällä harjoittelimme jo hiihtä-

jälle tyypilliseen tapaan ja leireilim-

me Vuokatissa, Tilli sanoo.

Syyskuussa Tilli siirtyi Santaha-

minaan suorittamaan Urheilukou-

lun Reserviupseerikoulua. Tie up-

seerioppilaaksi ei ollut helppo, sil-

lä muutamaa oppilaspaikkaa tavoit-

teli iso joukko varusmiehiä.

– Motivoitunut porukka ympärillä 

nosti myös omaa tasoa, Tilli kertoo.

Urheilukoulun lumilajien edusta-

jien palveluspaikkana toimii Kajaa-

ni. Muut puolustusvoimien urheilijat 

majoittuvat Santahaminassa. Reser-

viupseerikoulun alkaessa myös Tillin 

palveluspaikka siirtyi pääkaupunki-

seudulle. Lajiharjoittelua varten Til-

li lähtee komennukselle Vuokattiin.

Kulunut vuosi koronaviruksen ym-

pärillä on vaikuttanut moniin toimie-

limiin Suomessa ja poikkeusolot ovat 

näkyneet myös armeijassa. Kainuun 

Prikaatin kersantin Elmeri Toivasen 

mukaan Kajaanissa asiat ovat toimi-

neet mallikkaasti. Merkittäviä eri-

tyisjärjestelyjä varusmiespalveluk-

sen suhteen oli vain keväällä.

– Urheiluvalmennusta oli rajoitet-

tu ja varusmiehet viettivät pitem-

piä aikoja kasarmilla. Asiat rupesi-

vat normalisoitumaan kesällä, Toi-

vanen kertoo.

Tavoitteet tälle hiihtokaudelle 

Tilli asettaa Suomen Cupin sprint-

teihin ja nuorten SM-kisoihin. Suo-

men Cupin sprinteissä Tilli haluaa 

hiihtää systemaattisesti karsinnois-

ta erävaiheeseen. SM-kisoihin tavoi-

te on kovempi.

– Finaalipaikkaa sprintistä lähde-

tään hakemaan, Tilli sanoo.

Hiihtotavoitteiden lisäksi Tilli ha-

luaa kotiutua armeijasta mallikkaana 

upseerina ja herrasmiehenä. Urhei-

lun ja armeijan yhdistäminen on toi-

minut Tillin mukaan hienosti. Toimi-

vuus on paljon kiinni itsestä ja omas-

ta asenteesta. 

Urheilu ja armeija 
toimivat hyvin yhdessä

Upseerioppilas Tilli Santahaminassa.

Antikaisen puutarha Ay

Autotalo Järvi

Domitrix RT Oy 

EK-Kymen Pientalorakennus Oy

Eridan Oy 

Hakemestarit Oy 

Haminan Autoapu

Haminan Autohuolto Oy 

Haminan Autokorjaamo Oy 

Haminan Energia

Haminan Fysioterapia

Haminan kaupunki

Haminan Kotipizza Ritkapel Oy 

Haminan Maansiirto 

Haminan Puupojat 

Haminan Uusi Apteekki

Haminan Valopiste

Helmiteksti

Hieroja Marjo Friman

 Ins. tsto. Sukelluskotka Oy

J. Purho Oy

Juhlatarjoilu Mirja Koivu Oy

Kaakon Kiinteistöt

Kahvila Troikka

Kaihdin ja Markiisi Jari Tilli

Kauneus ja Terveyshoitola COCOS

Kellosalmen Lohi Oy 

Key-Link Engineering Oy

Koiviston Autokoulu Ky

Konerauta S. Lahtela

Koneurakointi Timo Suortti

Korian Hirsi Oy

Kuljetusliike Aho & Nuutinen

Kuljetus Suoknuuti Oy

Kymen Sipti Oy

Kymenlaakson Osuuspankki

Leipomoliike Aitolahti Ky

Liikuntapalvelut Sini Huhtala

Maanrakennus Posti 

Maanrakennus Tilli Ky

Marian Tarha Oy 

Metsäkylän Autometalli

Rakennusliike Heikkilä

Painokotka Oy 

Parturi-kampaamo Terttu Pousi

Parkon Kauppa

Pasi Trans Oy

Peten Maalaamo

Pousin Puutarha

Puu ja Kaato Yläkotola Ky

Rakennus ja Saneerauspalvelu Heik-

ki Pousi 

Rakennus Teikari Oy

Rakennusliike Ismo Liikkanen

Rakennusliike Kalevi Suntio

Rakennusliike Viratek 

Rakennuspelti Sahala Oy 

Reimari

Reittisen Kotileipä Oy

Renta Oy

Restec Finland Oy

RiimuRaami

Roseprint Oy 

Sakki Oy

Sportpiste

Stemma Strömberg

Suurpää Oy

T:mi Muuraus ja Laatoitus J-P Paro-

nen

T:mi Sähkö Kilpi

Takaladon liha ja kala Oy 

Talco Oy

Tepposen Kukka ja Hautaustoimisto

Tompan Rakennus ja Riista Oy

Toripörssi Oy

Traktoriurakointi Hakala

Turkian Tuiske ry 

Uunimuuraus Esko Hiironen Ky

Uusi Kaakon Katsastus Oy

Vehkalahden Jäte ja Kuljetus 

Verhoomo E. Pirnes Oy

Värisilmä

Vehkalahden Veikkojen tukijat Kunniakierroksella 2020

Korona sotki Kunniakierrosta
Vehkalahden Veikkojen Kunniakierros 

on perinteisesti järjestetty kevään / al-

kukesän aikana, mutta tänä vuonna ko-

rona sotki myös sen aikataulun. Rahaa 

kuitenkin tarvitaan myös tänä aikana, 

joten päädyimme järjestämään Kun-

niakierroksen lokakuun alussa. Silloin-

kaan emme kasanneet mitään suurta 

yleisötapahtumaa, vaan järjestimme 

tapahtuman ajan hengessä ”pienel-

lä porukalla”. Silti saimme mukaan 

ilahduttavan määrän yrityksiä ja yk-

sityisiä henkilöitä tapahtumaa tuke-

maan. Erityismaininta vielä Kymen-

laakson Osuuspankille, joka ”haas-

toi” oman henkilökuntansa ulkoile-

maan ja parantamaan näin työkyky-

ään ja yhteishenkeä, keräten samal-

la tukieuroja urheilevalle nuorisolle. 

KIITOS kaikille tukijoille! 
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Laadukkaat seuratuotteet 
vaikkapa pukinkonttiin…

Kyselyt: Nina Tasa, puh. 050 370 5458

NYT NIITÄ SAA!

Laadukkaat seuratuotteetLL

Myynnissä VeVen 

• tuubihuiveja 5€/kpl

• kylpypyyhkeitä 20€/kpl

• sateenvarjoja 25€/kpl

ALEKSI PYLVÄNÄINEN

Hiihtäjä Eero Rantala saavut-

ti viime kaudella jopa neljä 

nuorten SM-mitalia. Kevään 

hiihtoladuilta mukaan tarttui 

kultaa 18-vuotiaiden sprintis-

tä ja hopeaa 17-vuotiaiden va-

paan hiihtotavan 20 kilomet-

rin kilpailusta. Kesällä Ranta-

la voitti rullahiihdossa 18-vuo-

tiaiden sprintin ja saavutti ho-

peaa samassa ikäluokassa va-

paan hiihtotavan 12 kilomet-

rin kilpailussa.

Kokonaisuutena kausi oli 

Rantalan mukaan onnistu-

nut. SM -kilpailujen lisäksi 

suksi luisti myös kotimaisis-

sa FIS-kilpailuissa. Jotain pa-

rannettavaa kaudesta kuiten-

kin löytyi.

– Nuorten olympialaisten ja 

Pohjoismaiden mestaruuskil-

pailujen karsintakilpailujen 

tulos jäi harmittamaan. Siel-

lä olisi voinut mennä parem-

min, Rantala kertoo.

17-vuotias Rantala kokee 

onnistuneen kauden johtu-

neen ehjästä harjoittelukau-

desta. Myös sairasteluilta väl-

tyttiin. Tälle kaudelle harjoit-

teluun on lisätty määriä.

– Tavoitteena on kehittää 

lisää nopeutta ladulle, Ran-

tala sanoo.

Rantalan valmentajana 

toimii hänen äitinsä Johanna 

Rantala. Hänelle viime talvi oli 

suorastaan hämmästyttävä.

– Eeron hiihtämiseen tuli 

valtava harppaus kasvun myö-

tä. Sen lisäksi voimapuoli kas-

voi, joka toi lisää tehoja ja te-

rävyyttä sprinttihiihtoihin.

Koronavirus on aiheuttanut 

muutoksia tulevalle hiihtokau-

delle. Kilpailukalenterista pe-

ruttiin muun muassa nuorten 

olympiafestivaali sekä Poh-

joismaiden mestaruuskilpai-

lut. Näihin kilpailuihin tähtä-

si myös Rantala. Peruutusten 

myötä kauden päätavoite on 

SM-hiihdoissa.

– Sieltä lähdetään hake-

maan lisää mitaleja, Ranta-

la sanoo.

Etelä-Suomessa viime talvet 

ovat olleet varsin vähälumisia. 

Se vaikuttaa myös hiihtäjän 

arkeen ja latuja on lähdettä-

vä hakemaan kauempaa. Lu-

kion toista vuotta käyvä Ran-

tala harjoittelee tänä syksynä 

muutaman kuukauden Vuoka-

tin laduilla. Koulun ja hiihdon 

yhdistäminen onnistuu Ranta-

lan mukaan hyvin, mutta se 

vaatii suunnittelua.

– Koulujuttuja joutuu hoita-

maan paljon itsenäisesti. Opis-

kelut olen kuitenkin saanut so-

vitettua aikatauluihin hyvin. 

Rantala tavoittelee 
lisää SM-mitaleita

Eero Rantala urakoi kesällä itselleen rullahiihdon SM-kultaa ja hopeaa. (Kuva: Heidi Lehikoinen)

Vehkalinna

  Viihtyisät juhlatilat luonnon 
 läheisyydessä!

Salivuoroja parkettilattialla!

Nykyaikaiset kokoustilat 
 isommillekin ryhmille!

Varaukset ja tiedustelut:  
Arto Tilli puh. 0400 804 934, arto.tilli@gmail.com

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!

NONAMEn webshop löytyy osoitteesta 
 tai ihan 

googlettamalla noname webshop. Siel-
tä löytyy ”hyllytavarana” kattavasti mo-
nenlaisia urheilutekstiilejä ja asusteita 
eri väreissä. Uutuuksien ja kausituot-
teiden lisäksi siellä on myös OUTLET-
osasto, jossa on vaihtuvia eriä tuottei-
ta reilussa alennuksessa. 

Lisäksi seuralla on alennuskoodi kaik-
kiin tuotteisiin (myös jo alennettuihin), 
jonka syöttämällä tilauksen yhteydes-
sä tuotteiden hinnoista vähennetään 
vielä 10%. 
Eli koodilla 10056 saat tuon lisäalen-
nuksen käyttöösi. 
Ota etukoodi talteen ja käytä sitä aina 
tilatessasi Nonamen webshopista.  

Muista hyödyntää 
VeVe:n alennuskoodi 

nettiostoksissa
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Pituushyppyä Poitsilan kentällä.

NINA TASA, YU-JAOSTO

Kesän 2020 Silja Line seura-

kisat järjestettiin yhteistyös-

sä Vehkalahden Veikkojen ky-

läosastojen, Haminan Ponte-

van ja Haminan kaupungin Ky-

lät lentoon -hankkeen kanssa. 

Tapahtumapaikkoina oli Ha-

minan urheilukentän lisäksi 

myös Poitsilan koulun kent-

tä, Vehkalinna (Husulassa) ja 

Pyhällön koulun kenttä. 

Kisojen järjestelyyn uutta 

maustetta toivat myös korona-

pandemian vuoksi tehdyt, jo-

nojen ja kontaktien välttämi-

seen tähdänneet, järjestelyt. 

Urheilukentän kisojen jär-

jestelyistä vastasi VeVen yleis-

urheilujaosto korvaamattoma-

na apunaan Haminan Ponte-

van aktiiviset talkoolaiset ja 

kisathan onnistuivat mainiosti! 

Kiitos kaikille urheilijoille ja 

kisajärjestäjille, eiköhän jatke-

ta seuraavana kesänä samal-

la mallilla! 

Silja Line Seurakisoilla kylät lentoon!

Hellemaastot Vehkalinnassa
JUHANA SUURNÄKKI & JUHA  

KYTÖMÄKI, HUSULAN KUNTO

Juhannuksen jälkeisellä vii-

kolla, Jussin päivänä kilpailtiin 

Silja Line seurakisoja maas-

tojuoksun merkeissä Husu-

lan Kunnon valaistulla latu-

pohjalla Vehkalinnassa. Kes-

kikesällä ei latuvaloja tarvit-

tu, mutta juomaa ja muuta vii-

lennystä kylläkin, olihan keli 

kerrankin lämmin. 

Heinän kasvu oli päässyt 

hyvään vauhtiin, mutta nimi-

päiväsankari Juha Kytömäen 

Pyhällössä 100 suoritusta

Kesän ensimmäiset 
kisat Poitsilassa

SATU KIVELÄ, PYHÄLLÖN PYRY

SiljaLine osakilpailu järjestet-

tiin Pyhällössä 27.8. Pyryn ja 

Tuiskeen mestaruuskilpailujen 

yhteydessä. Alkuun hirvitti löy-

tyykö kaiken korona hässäkän 

keskellä meidän jäsenillä tal-

koointoa, mutta ilokseni saa-

toin huomata sanan kiirineen 

kylällä sen verran, että saim-

me suorituspaikat miehitettyä. 

Pyhällössä lapset kilpailivat 

pituudessa ja kuulassa / pal-

lonheitossa. Aikuisille tarjolla 

oli kuulantyöntö ja vauhditon 

pituushyppy. Kilpailussa näh-

tiin sata urheilusuoritusta. Oli 

hienoa, kun monet aikuiset in-

nostuivat myös aikuisten sar-

jasta, jolloin voidaan todella 

puhua kokoperheen urheilu-

tapahtumasta. 

Omasta ja johtokunnan puo-

lesta haluan kiittää kaikkia 

urheilijoita ja talkoilijoita! 

P11 kolmiloikkaa urheilukentällä

Pyhällössä aikuisetkin pääsivät kisailemaan.

Pituushyppyä Pyhällön kentällä.

Hellemaastot Vehkalinnassa.

ansiokkaan raivaustyön jälji-

tä juoksu-ura oli läpimentä-

vässä kunnossa.

Juha kertoilee näin: 

– Juhannushan on parhainta 

heinäntekoaikaa, niinpä maas-

tojuoksureittikin vaati raivaa-

mista. Kuntoradan uusitulle 

osalle oli pari vuotta sitten 

kylvetty heinän siemenet ra-

tapohjan maan kiinteyttämi-

seksi ja heinä olikin pidem-

pää kuin pienimmät juoksijat. 

– Päätinkin hoitaa juoksu-

uran siistiksi raivaussahaan 

laitetulla heinäterällä – tankki 

täyteen ja saha soimaan. Hel-

le tuntui jopa tukahduttaval-

le, mutta hyvällä tankkauk-

sella jaksoi urakoida. Jaksoi, 

kunnes raivuri väsähti, vanha 

Husqvarnan kone leikkasi kiin-

ni. Ei kun rensselit kantoon ja 

autolle, kotia kohti. 

– Kotona viikate esiin ja terä 

hiomakivellä kuntoon. Viika-

temiestähän ei voita mikään, 

etenkin, kun Laaksosen Ma-

ken piikkilangankiristäjän 

niittokone oli jo hajonnut ai-

kaisemmalla kuntopolkujen 

raivauskerralla, kertoi Juha.

Näin aukesi juoksu-ura 

ajoissa illan kisaan, eikä juok-

suradasta erityisempiä kom-

mentteja tullut. Ehkä huomio 

kiinnittyi enemmänkin heltei-

seen keliin ja tietysti juoksu-

tuloksiin.

Juoksumatkoja päätettiin 

hiukan lyhentää, kun Vehkalin-

nasta Mustikkavuoren yli saa 

kyllä lyhyemmälläkin matkal-

la mehut irti juoksijasta. 

Kaikkiaan 43 osallistujaa 11 

eri yhteislähtösarjassa oli mu-

kana tässä Vehkalinnan osa-

kilpailussa. 

KIRSI FORSELL, RUIS-VEIKOT

Ruis-Veikot järjesti kesän en-

simmäiset Silja Line -seura-

kisat Poitsilan kentällä 17.6. 

Kisoja suosi hieno kesäkeli ja 

osallistujia oli 68.

Kaikille oli lajeina 40m pi-

kajuoksu ja pituushyppy. Vaik-

ka kyläkentän olosuhteet ei-

vät olekaan lähellekään ur-

heilukentän tasoisia, nähtiin 

hienoja suorituksia ja sijoituk-

set saatiin ratkottua jokaises-

sa sarjassa.

VeVe-Pesiksen nuoret ja ai-

kuiset olivat toimitsijoina, ja 

kaikki selvisivät kunnialla ura-

kasta, vaikka suurin osa olikin 

ensimmäistä kertaa yleisur-

heilukisoissa. 
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Rakennuspelti 
SAHALA Oy

P. 0400 557 402

N17-tytöt SM-viestissä. Aloi-

timme harjoittelun yhdessä 

vuonna 2018 ja tähtäin oli jo 

silloin Kotkan SM-viesteissä. 

Joukkueeseemme on kuulunut 

Milla Kokkonen, Nea Nakari, 

Venla Roimola ja Sini Kuok-

ka. Valmentajanamme on toi-

minut Jari Syvelä. SM-kisojen 

haikeat, mutta nyt uudet tuu-

let jo puhaltavat! (Kuvat: Päivi 

Kokkonen ja Satu Lanki)

SATU LANKI

Yleisurheilun SM-viestit juos-

tiin 12.-13.9. Karhulan uusi-

tulla Keskuskentällä. Kiso-

jen sijoittuminen naapuri-

kaupunkiin edesauttoi sitä, 

että saimme jalkeille peräti 

kuusi joukkuetta neljälle eri 

matkalle. Nuorimman ikäluo-

kan eli 15-vuotiaiden joukku-

eiden kokoamisen teki astet-

ta haastavammaksi se, että 

sääntöjen mukaan jokaises-

sa piti olla yksi vähintään 

14-–15-vuotias juoksija. Nuo-

rimmat osallistujat meillä oli-

vat 2008-syntyneitä ja kilpai-

livat siis T15-sarjassa muuta-

man vuoden vanhempia vas-

taan, mutta tuo ei kuitenkaan 

innokkaita juoksijoita haitan-

nut. Nuoret urheilijat lähtivät 

hakemaan näistä kisoista ko-

kemusta, elämyksiä ja isojen 

-

sasuorituksen ohella jännittää 

isojen kisojen kommervenkit 

call roomeineen, tv-kameroi-

neen ja tarkkoine aikataului-

neen. Kaikesta selvittiin kun-

nialla, kilpailijat saatiin ajois-

sa viivalle ja jokainen meidän 

viestijoukkue onnistui hienosti 

tuomaan kapulan maaliin hy-

väksytysti. Tekipä N17-jouk-

kue jopa seuraennätyksen 

100 m aidoissa, sekä kauden 

parhaansa sileällä. Tyttöjen 

mielestä suoritukset molem-

missa viesteissä olivat hyvät, 

juokseminen kivaa ja erityises-

ti jäi mieleen onnistunut aita-

viesti. Myös T15-ykkösjoukkue 

venyi satasen sileällä kauden 

parhaaseen tulokseen. T15-

sarjan 800 metrillä vahvasti 

”alaikäinen” joukkue (keski-

ikä 13 vuotta) juoksi erässään 

upeasti kuudenneksi jättäen 

taakseen viisi joukkuetta ja 

otti kokonaistuloksissa 18. si-

jan. Tyttöjen mielestä oli hie-

noa bongata omia esikuviaan 

livenä ja päästä jopa yhteisku-

viin! Päällimmäisenä mieleen 

jäi hyvin onnistuneet kisat. Eh-

käpä ensi vuonna Ouluun sa-

moissa merkeissä?

VeVen SM-
viestijoukkueet
N17 4x100m: Milla Kokkonen, 

Venla Roimola, Nea Nakari, 

Sini Kuokka 54,05 SB

N17 4x100m aj.: Milla Kok-

konen, Venla Roimola, Nea 

Nakari, Sini Kuokka; sijoitus 

7. 1.11,69 seuraennätys

T15 4x100m VeVe I: Anni-

ka Haikka, Emmi Oleander, 

Anni Pärtty, Nelli Kokkonen 

56.12 SB

VeVe II: Maria Tasa, Tyt-

ti Seppälä, Neea Lanki, Liinu 

Yleisurheilun SM-viesteissä 
vahva VeVeläisedustus

T15-joukkueet SM -viestissä.

Urpalainen 58,77

VeVe III: Pinja Pasi, Senni 

Teikari, Pihla Kriktilä, Sanni 

Liikkanen 1.03,47

T15 4x800m: Annika Haikka, 

Anni Pärtty, Neea Lanki, Ma-

ria Tasa; sijoitus 18.10.46,20 
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Syksy 2019 treeniä omalla takapihalla.

Ensimmäiset viralliset kisat Haminassa.

Maija on ollut aina liikkuvai-

nen lapsi. Lapsi, joka mieluum-

min juoksee talon ympäri kuin 

siivoaa tai roikkuu puolapuis-

sa kuin tekee läksynsä. 

Hetkeksi voi keskittyä ja 

katsoa YouTube-videoita ja 

näin kävi loppukesällä 2019, 

kun Maija näki videon ’maa-

ilman nopeimmasta lapses-

Rudolph ”Blaze” Ingramista, 

samalla syttyi Maijalla halu 

olla joskus myös maailman 

nopein lapsi. 

Aamusta iltaan Maija tree-

naili samalla tavalla miten 

Blaze treenaili videoillaan. 

Samanlaisia välineitä ei kotoa 

löytynyt mitä videoilla oli, jo-

ten sovellettiin vain mieliku-

vitus oli rajana. 

Myös koronakevään ja etä-

koulun ansiosta päivittäin 

suunnatut matkat Haminan/

Virojoen urheilukentälle juok-

semaan ja hyppimään pituutta 

ovat tuoneet Maijalle lisää in-

nostusta tavoitteellista yleis-

urheilua kohtaan.

Tässä vaiheessa ei ollut 

enää muuta vaihtoehtoa kuin 

etsiä Maijalle sopiva urhei-

luseura. 

Hyvin nopeasti kuvioihin tuli 

myös yleisurheilukisat. Vuon-

na 2012 syntynyt Maija on ki-

saillut pääsääntöisesti T9-vuo-

tiaiden sarjassa, lukuunotta-

matta 60m:n aidat Maija juok-

si T11-sarjassa. 

Ensimmäiset viralliset kisat 

olivat kesäkuun lopulla Hami-

nassa matkana 60m, lenkka-

rit jalassa Maija juoksi neljän-

neksi ajalla 10,39. Kisojen jäl-

keen Maija kertoi eniten jän-

nittäneensä hylätäänkö hä-

net, jos hän kaatuu.

Kisamatkoja on tehty eri 

kaupunkeihin, mm. Kouvo-

laan, Lappeenrantaan, Lohjal-

koista niin Maijalle kuin van-

hemmillekin. 

Kesän ja alkusyksyn aikana 

Maija on myös osallistunut si-

saruksiensa kanssa useimpiin 

Silja Line-seurakisoihin vaihte-

levalla menestyksellä. 

Parhaimpia 
kisamuistoja
Ensimmäisen pokaalin voitta-

minen on jäänyt Maijan mie-

leen, joka tapahtui sateisessa 

Kouvolassa 11.7. Maija osallis-

tui 40m:n juoksuun, sijoitus 2. 

ajalla 7,12. 

Heinäkuun lopulla Maija 

osallistui Kouvola Junior Ga-

mes -kisoihin. Maijan omia sa-

noja lainatakseni: ”Mä menin 

sinne 304cm ennätyksellä ja 

lähdin 346cm ennätyksellä.” 

Ennen näitä oli kolmen met-

rin tietämille hypitty usein ja 

moni sivustakatsoja olikin to-

dennut Maijalla olevan mel-

koista potentiaalia, kun saa-

daan lisää oikeanlaista tek-

niikkaa hyppyihin. Kisoissa 

jokainen hyppy parani kes-

kimäärin 20cm ensimmäisen 

hypyn ollessa 285. 

Turussa elokuun alussa jär-

jestettävät Kalevan kisojen 

esikisat olivat yksi suurimmis-

ta ja järjestelyjen suhteen eri-

laisimmista kisoista joihin Mai-

ja on osallistunut, vanhemmat 

eivät päässeet kentälle mu-

kaa vaan kilpailijat menivät 

keskenään kentälle. Tämä tie-

tenkin toi aluksi Maijalle vä-

hän epävarmuutta miten selvi-

tä pitkästä kisapäivästä, mut-

ta loppujen lopuksi tämä toi 

itseluottamusta ja rohkeutta 

ihan uudella tavalla ja tieten-

kin uusia ystävyyksiä. 

Elokuun lopulla järjestettiin 

myös Kymenlaakson pm-vies-

tit, jotka ovat jääneet Maijan 

Tahdonvoimalla eteenpäin

Ensimmäinen pokaali, T9 40m. Kouvola.

Mondo myötätuulikisat Lap-

peenrannassa.

2020 virallisten kisojen pal-

kinnot.

Maija Olli 
Instagramissa

@maija_321

mieleen hyvänä muistona. Ki-

soissa parasta oli joukkuehen-

ki ja ”meidän tiimi”. Ensimmäi-

senä lajina oli T/P9 sukkula-

viesti 8x40m, jossa Maija juok-

si ankkuriosuuden. Joukku-

een sijoitus oli 2. ajalla 57,29. 

Ja jännittävä T9 4x400. Jouk-

kueen aika 5.40,77 ja sijoituk-

sena 2. sija.

Katse  
tulevaisuuteen
Päättäväisyydellä ja tahdon-

voimalla Maija on päässyt pit-

källe eteenpäin ja uuden oppi-

minen on ollut helppoa. Lenk-

karit ovat vaihtuneet piikkarei-

hin, telinelähtöjä on kokeiltu 

muutamissa kisoissa. Aitajuok-

sua on vedetty lämmittelyksi 

ja seuraavaksi onkin jo osal-

listuttu aitajuoksukisoihin. 

Edelleen yleisurheilu vaa-

tii paljon harjoittelua ja si-

toutumista, mutta katseet 

on jo suunnattu kohti 2021 ja 

oman ikäisten sarjassa kilpai-

lemiseen. 

le, Turkuun, Kotkaan ja erilai-

sia urheilukenttiä ja järjeste-

lyitä on nähty. Jokaisesta ki-

sasta on opittu jotain uutta, sil-

lä kaikki on ollut uutta ja eri-
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Tulokset

Pallonheitto

P5: 1) Mikael Kontinen 12,52.

P6: 1. Peetu Liikkanen 11,40.

P7: 1) Hugo Immonen 19,92, 

2) Leo Pälli 15,65, 3) Ernesti 

Harju 7,65.

T5: 1) Iiris Lampinen 4,77, 2) 

Neela Virsu 3,77, 3) Senni 

Lampinen 3,66, 4) Sindi Hell-

berg 3,36.

T6: 1) Nelly Virsu 6,45.

Kuula 2kg

P8: 1) Oiva Kallio 5,20, 2) El-

meri Harju 5,07, 3) Joona Tul-

la 3,41.

P9: 1) Onni Oleander 5,09.

T8

Olli 4,05, 3) Lise Hellberg 3,40.

T9: 1) Jade Hellberg 5,44, 2) 

Viivi Viitala 5,00, 3) Jenna Kaa-

ria 4,78, 4) Aino Helminen 3,37.

T10: 1) Mimmi Piispa 5,19, 2) 

Venla Tolvanen 5,04.

T11: 1) Karoliina Vapalah-

ti 6,20.

Kuula 2,5kg

P10: 1) Onni Helminen 5,63, 

2) Antti Pälli 5,33, 3) Eeli Kal-

lio 4,97.

P11: 1) Viljami Hyvönen 6,16, 

2) Jaakko Kauppinen 4,35.

T12: 1) Maria Tasa 7,43, 2) Ven-

la Hauhia 6,41, 3) Essi Suni 6,37, 

4) Pinja Pasi 6,27, 5) Anni Pärt-

ty 6,20, 6) Senni Teikari 5,47, 7) 

Sanni Liikkanen 4,89.

T13: 1) Nelli Kokkonen 7,64, 2) 

Emmi Oleander 6,35.

Keihäs 400g

P8: 1) Vilho Urpalainen 13,57.

P9: 1) Eevert Immonen 6,80.

P10: 1) Miika Lanki 13,68.

P11: 1) Vilho Immonen 15,10.

P12: 1) Niklas Hirvilahti 27,22.

T10: 1) Minea Kontinen 19,97, 

2) Katariina Tasa 17,68, 3) Emi-

lia Muukka 16,35.

T11: 1) Tii Huttunen 19,89.

T12: 1) Saana Pellinen 26,77.

T13: 1) Neea Lanki 24,44, 2) 

Satu Kuokka 15,12.

T14: 1) Jenna Pellinen 25,31, 

2) Liinu Urpalainen 16,02, 3) 

Eveliina Berkhald 13,13.

Keihäs 600g

P14: 1) Eemeli Hyvönen 27,41.

40m

P5: 1) Anton Taavila 8,72, 2) 

Erno Koskiaho 11,30.

P6: 1) Peetu Liikkanen 7,04.

P7: 1) Hugo Immonen 7,55, 2) 

Leo Pälli 8,05, 3) Ernesti Har-

ju 9,77.

P8: 1) Elmeri Harju 6,83, 2) Vil-

ho Urpalainen 6,84, 3) Joona 

Tulla 7,63, 4) Oiva Kallio 8,03.

P9: 1) Onni Oleander 7,28, 2) 

Eevert Immonen 7,74.

T5: 1) Hilma Pälli 8,91, 2) Nee-

la Virsu 9,98, 3) Iiris Lampi-

nen 11,15, 4) Senni Lampi-

nen 12,98.

T6: 1) Nelly Virsu 9,85.

T8: 1) Maija Olli 6,72.

T9: 1) Viivi Viitala 6,78, 2) Jenna 

Kaaria 6,85, 3) Jade Hellberg 

6,95, 4) Aino Helminen 7,01.

60m

P10: 1) Niko Hallikainen 8,82, 

2) Miika Lanki 9,2, 3) Antti Pälli 

9,81, 4) Niilo Urpalainen 10,92.

P11: 1) Viljami Hyvönen 9,54, 

2) Vilho Immonen 11,06.

T10: 1) Minea Kontinen 10,21, 

2) Mimmi Piispa 10,5, 3) Venla 

Tolvanen 11,45.

T12: 1) Venla Hauhia 8,17, 2) 

Anni Pärtty 8,47, 3) Pinja Pasi 

9,00, 4) Saana Pellinen 9,02, 5) 

Senni Teikari 9,25.

T13: 1) Emmi Oleander 8,51, 2) 

Satu Kuokka 8,88, 3) Neea Lan-

ki 8,95, 4) Nelli Kokkonen 9,02.

100m

P14: 1) Eemeli Hyvönen 14,27.

T14: 1) Liinu Urpalainen 14,31, 

2) Jenna Pellinen 14,67.

400m

P5: 1) Mikael Kontinen 2,12.0.

T5: 1) Sindi Hellberg 2,19.0

1000m

P9: 1) Niko Jaakkola 3,57.2.

P10: 1) Eeli Kallio 3,44.8, 2) 

Onni Helminen 5,26.0.

P11: 1) Jaakko Kauppinen 

3,33.7.

VeVen yu-mestaruuskisat 2020
Vehkalahden Veikkojen yleis-

urheilumestaruudet ratkottiin 

Haminan urheilukentällä kah-

dessa osassa. Molemmille kil-

pailupäiville osui varsin syk-

syinen sää, jonka arvellaan 

vaikuttaneen jonkin verran 

osallistujamääriin. Hyppyla-

jit kisattiin rankkasateessa, 

kun taas juoksuja ja heittoja 

riepotteli navakka tuuli. Yu-ja-

ostolla onkin mietinnässä, jos-

ko mestaruudet ratkottaisiin 

ensi vuonna jo keskikesällä. 

13-sarjan tytöt 60m lähtötelineissä.

Mikael Kontinen huilailee äidin sylissä elämänsä ensimmäisen 400m kisan jälkeen.

T8

Peri 4,28.6.

T10: 1) Katariina Tasa 3,59.9, 2) 

Emilia Muukka 4,01.0.

T11: 1) Oona Jaakkola 4,06.7.

T12: 1) Maria Tasa 3,44.1, 2) 

Sanni Liikkanen 4,09.5.

T13: 1) Tytti Seppälä 3,58.4, 2) 

Netta Kormu 4,22.9.

800m

T14: 1) Eveliina Berkhald

Pituus

P5: 1) Anton Taavila 2,20, 2) 

Jere Somervuori 1,99.

P6: 1) Peetu Liikkanen 2,18.

P7: 1) Leo Pälli 2,44, 2) Hugo 

Immonen 2,34, 3) Ernesti Har-

ju 1,91.

P8: 1) Vilho Urpalainen 3,15, 

2) Elmeri Harju 3,12, 3) Joona 

Tulla 2,69, 4) Oiva Kallio 2,41, 

5) Niko Kyllönen 2,12.

P9: 1) Onni Oleander 2,97.

P10: 1) Niko Hallikainen 3,7, 2) 

Antti Pälli 3,31, 3) Eeli Kallio 

3,19, 4) Niilo Urpalainen 3,02.

P11: 1) Jaakko Kauppinen 3,59, 

2) Viljami Hyvönen 3,45.

T5: 1) Hilma Pälli 1,72, 2) Nee-

la Virsu 1,49, 3) Sindi Hell-

berg 1,37. 

T6: 1) Noora Kyllönen 1,86, 2) 

Nelly Virsu 1,69. 

T8: 1) Maija Olli 2,83, 2) Pep-

pi Somervuori 2,75, 3) Lise 

Hellberg 2,65, 4) Ronja Kai-

tainen 2,39.

T9: 1) Viivi Viitala 3,41, 2) Jen-

na Kaaria 2,99.

T10: 1) Katariina Tasa 3,45, 2) 

Mimmi Piispa 3,13, 3) Venla 

Tolvanen 2,73.

T11: 1) Tii Huttunen 3,49, 2) 

Eveliina Parviainen 3,15.

T12: 1) Anni Pärtty 4,18, 2) Ven-

la Hauhia 3,83, 3) Pinja Pasi 

3,55, 4) Senni Teikari 3,17, 5) 

Sanni Liikkanen 3,14.

T13: 1) Emmi Oleander 4,07.

T14: 1) Liinu Urpalainen 3,98, 

2) Eveliina Berkhald 3,08.

Korkeus

T9: 1) Jade Hellberg 90.

T10: 1) Emilia Muukka 110.

T13: 1) Tytti Seppälä 126.
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Hyvää 
huomenta

Asiakaspalvelu puh. 020 46 1478

Elämässä mukana - Stora Enso

Hyvä huomen kasvaa puussa ja puutuotteissa. 
Millaiset puukaupat sinä haluat tehdä?

Benjamin Tasa, 17, on harrastanut 

hiihtoa ja juoksua Vehkalahden Vei-

koissa yli 10 vuotta. Etelä-Kymen-

laakson Ammattiopistossa maan-

rakennusalaa opiskelevan urhei-

lijan arki on tällä hetkellä harjoit-

teluntäyteistä etäopiskeluelämää 

Vuokatissa.

1.Minkälaisia ovat ensimmäiset 

muistikuvasi yleisurheilusta ja 

hiihdosta? 

– Muistan hyvin, että en koskaan ty-

kännyt juosta pitempiä matkoja ki-

soissa enkä myöskään tykännyt, jos 

minua kannustettiin. Nykyään kun 

asiaa ajattelen, niin en tiedä mistä 

tuollainen asia johtui.

2.Oliko silloin jo kavereita, jot-

ka harrastivat yleisurheilua 

tai hiihtoa? 

– Rantalan Eeron olen tuntenut jo 

sieltä pienestä asti, kun on kisail-

tu yhdessä.

3.Mitä muuta olet harrastanut 

juoksun ja hiihdon lisäksi? 

– Olen harrastanut jalkapalloa, 

suunnistusta ja uintia, sekä tietysti 

eri yleisurheilulajeja, kuulantyön-

töä, kiekonheittoa, keihäänheittoa.

4.Mitä ajattelet nyt, millaista 

hyötyä muista lajeista on ol-

lut nykyisille lajeillesi? 

– Nuorempana varsinkin huoma-

sin sen kunnossa. Riitti hyvin, kun 

harrasti eri lajeja. Nykyisinkin huo-

maa, että varsinkin koordinaatioon 

on  hyvin auttanut eri lajien harras-

taminen.

5.Minkälainen on tyypillinen 

päiväsi? 

– Tällä hetkellä, kun asun Vuokatis-

sa, käyn aamupäivällä treenaamas-

sa ja sama iltapäivällä, aika urheilun 

täyteisiä päiviä täällä.

6.Mikä hiihdossa sinua kiehtoo? 

– Hiihdossa minua kiehtoo ihan 

vaan se itse hiihtäminen ja luonnos-

sa liikkuminen.

7.Mikä tekee sinusta hyvän yleis-

urheilijan?

– Kova treeni ja halu pärjätä

8. Saavutit tänä kesänä 9. si-

jan SM-maastoissa. Osasitko 

odottaa tätä? 

– En osannut odottaa ollenkaan, sil-

lä kunto ei ollut mitenkään erikoi-

nen kesällä. Lähdin van katsomaan 

12 kysymystä hiihtoa ja juoksua 
harrastavalle Benjamin Tasalle

mikä on oma kunto sillä hetkellä, 

kun kisat olivat. 

9.Minkälaisia hienoja muistoja 

yleisurheilusta nousee mie-

leen? 

– Pari vuotta sitten olin SM-kisoissa 

800m matkalla neljäs ja se on jää-

nyt hyvin mieleen.

10.Millaisia tavoitteita tulevil-

le kausille/vuosille? 

– Nousta sinne ihan palkintosijoille 

omassa ikäluokassa ja sitten seuraa-

vaksi saavuttaa maailmanhuippu.

11.Millaisista treeneistä tyk-

käät eniten? 

– Lempitreenejä ovat tehotreenit, 

-

likseen, että kaikki muu unohtuu ja 

on vaan keskittynyt siihen yhteen 

juttuun.

12.Mitä haluaisit sanoa vasta 

harrastuksensa aloittaneil-

le yleisurheilijoille tai hiihtäjille? 

– Kannattaa kuunnella kokeneem-

pia, ja aloittaa rauhallisesti, eikä 

hosumalla. 

Benjamin Tasa SM-maastoissa Kurikassa
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Maatilamatkailua luonnollisesti
Haminan Reitkallissa

nautiskele
Herkullisia vohveleitamme voit nauttia riihikahvilassa.

Majoitu
B&b yöpymistä Marjastiinan majatalon aitoissa tai 

Ollin alatuvassa, jossa kolme erillistä makuuhuonetta ja aitta.

Pidä onnistuneet juhlat ja tilaisuudet
Villa Jaakkolassa on erikokoisia tiloja vuokrattavissa 
kokouksiin, juhliin, polttareihin ja muihin tilaisuuksiin. 

Tilamme:
 • Riihi enintään 50 henkilölle, 
 • Sakarin saunatila noin 10–15 henkilölle, 
 jossa myös ulkoporeamme-mahdollisuus. 
 • Navetan ylisillä Anttonin juhlatila enintään 200 henkilölle 
 • Ollin alatupa noin 30 henkilölle. 

tekemistä
Aktiviteetteja voidaan sopia 

tarpeesi mukaan.

Villa Jaakkola
Pitkäkuja 204, 49520 Reitkalli
p. 040 650 1610, Nuppu Forsman 
info@villajaakkola.com 
www.villajaakkola.com

Aikuisten harrastepesisjouk-

kue osallistui Kymenlaakson 

Harrastesarjaan, jossa pelat-

tiin naisten pallolla. Kahdek-

sasta ottelusta saaliina oli yksi 

jaksovoitto, mutta sarjan taso 

tiedettiinkin jo ennakkoon. 

Vastustajajoukkueet koostui-

vat lähinnä konkaripelaajista, 

pääsääntöisesti miehistä. Ke-

sän aikana opittiin lajitaitojen 

lisäksi sääntöjä ja taktiikkaa.

Pelit olivat mukavia, ja muu-

tenkin kesän mittaan aikuiset 

innostuivat kunnonkohotuk-

sesta pesiksen parissa. Poit-

silan kenttä alkoi jäädä pie-

neksi, kun pallo alkoi osua 

keskelle mailaa. Ilmojen vii-

lentyessä harjoitukset siirtyi-

vät sisällä Poitsilan saliin. Tule 

kokeilemaan, keskiviikkoisin 

klo 18.30-20 ja sunnuntaisin 

klo 14.30-16!

Ensi kesänä lähdetään taas 

mukaan Kymenlaakson har-

rastesarjoihin – osallistujien 

innon mukaan päätetään mi-

hin sarjoihin osallistutaan. 

Pesistä pelataan 
VeVenkin paidassa
Vuoden alusta pesisjunnut siir-

tyivät elvyttämään Ruis-Veik-

kojen toimintaa. Ruissalon ta-

tamilla kokoontuu tiistaisin 

klo 17–18 Tatamin Tarzanin 

-liikuntakerho 6–9-vuotiaille 

treenaamaan perusmotoriik-

kaa leikkien lomassa. Lauan-

taisin tatami on varattu pien-

ten lasten perheiden liikunnal-

le klo 16.30-18, eli koko per-

he voi tulla liikkumaan yhdes-

sä muiden perheiden kanssa.

Maanantaisin Pesisliikkaris-

sa leikitään ja pelataan Poit-

silassa klo 17-18.30 liikunta-

leikkikoulun tapaan. 

VeVe-Pesis osallistui tänä 

koronakesänä vain Junnusu-

perin sarjoihin G-ikäisissä. 

Vanhemmat juniorit pelasi-

vat harjoituspelejä naapuri-

seuroja vastaan, ei ollut in-

toa lähteä pääkaupunkiseu-

dulle pelaamaan. Nyt har-

joitellaan Poitsilan salissa 

ja Ruissalon liikuntahallissa. 

Kaikki uudetkin lapset ovat 

tervetulleita mukaan harjoi-

tuksiin oman aikataulun mu-

kaan. Meillä kaikilla on mui-

takin harrastuksia, pesishän 

on kuitenkin kesälaji!

Harjoitukset löytyvät Ni-

menhuudosta: veve-pesis.ni-

menhuuto.com 

Kunnonkohotusta 
pesiskentällä

TURKIAN LAVA
www.tanssi.net/Turkian lava

Tämä oli koronakesä,  
mutta tavataan  

kesällä 2021!



Viestiliigassa  Mynämäellä  äiti  ja tytär samassa joukkuees-

sa sekä  Miina  Ruoti. (Kuva: Jarkko  Heikkinen)
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ROOSA JA ANNIINA HEIKKINEN

Kesäkuussa Anjalassa oli Kaa-

kon alueen NRV, johon VeVen 

junnut lähtivät mukaan kuu-

den joukkueen voimin. Mah-

tavaa! Siellä VeVen joukkue 

otti upeasti 2. sijan joukku-

eella Niklas Hirvilahti, Selma 

Weckman, Sisu Tyni ja Joona 

Hirvilahti. 

Kesällä Nuorten Jukolassa 

VeVellä oli kolme joukkuetta 

mukana. Nuoret saivat aikaan 

upean jännitysnäytelmän.

Syksyllä Turun nuorisovies-

teissä koleissa keleissä A-sar-

jan joukkue juoksi järjestyk-

sessä Joona Hirvilahti, Ven-

la Weckman, Roosa Heikki-

nen, Eetu Takanen, Olli Poh-

jalainen, Pihla Kriktilä ja Julia 

Laitinen. Nuorelta joukkueel-

ta hieno sijoitus 19. ja B-sarjan 

joukkue Sisu Tyni, Selma Weck-

man, Tiitu Takanen ja Niklas 

Hirvilahti kävi pokkaamassa 

myös palkinnon sijalla 5.

Myös naiset ja miehet ovat 

kiertäneet Viestiliigaa, jos-

sa kuusi osakilpailua ympäri 

Suomea, jota on sitten päästy 

katsomaan ISTV:n välityksel-

lä. Miehillä on ollut mukana 

useampi joukkue ratkomassa 

sijoituksia, mutta naisilla vain 

yksi ja sekin kovin nuorisopai-

notteinen lukuunottamatta 

muutamaa poikkeusta. Nai-

set sijoittuivat yhteispisteis-

sä 28. ja miehet 25. 

Mynämäen viestiliigassa Janne Niskanen ja Matti Suutari jälki-

puinnissa Heikkisen Jarkon kanssa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Ekan viestiliigan naisedustajat Ida ja Roosa Heikkinen sekä 

Jenni Ovaska. (Kuva: Anniina Heikkinen)

ANRV:ssa VeVen nuoret edustajat ryhmäkuvassa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Viestin jälkeen jälkipuinti käynnissä Liisa Kriktilän kanssa. (Kuva: Anniina Heikkinen) Nuorisoviestin B-sarjan joukkue Sisu Tyni, Selma Weckman, 

Tiitu Takanen, Niklas Hirvilahti. (Kuva: Sanna Weckman)

Nuorisoviestin joukkue Joona Hirvilahti, Venla Weckman, Roosa Heikkinen, Eetu Takanen, Olli Pohjalainen, Pihla Kriktilä, Ju-

lia Laitinen. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Viestitunnelmissa rasteilla



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
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ANNIKA TAKANEN

Suunnitelmat nuorten suunnis-

tajien kesäkauden ohjelmasta 

oli jo suunnitelmat hyvin pit-

källä, kunnes korona tuli ja 

sotki myös nämä suunnitelmat.

Huhti-toukokuu mentiin 

omatoimisten harjoitusten 

merkeissä ja odoteltiin kilpai-

lukauden alkua ja ohjeistusta 

siitä, miten toimitaan, jos ei 

päästäkään normaalin rytmiin 

vielä kesäkuussa. Omatoimi-

set harjoitukset järjestettiin 

niin, että joka viikko oli tarjol-

la suunnistusharjoitukset joi-

hin kartan varaamalla pääsi 

omaan tahtiin. Tätä mahdol-

lisuutta hyödynnettiinkin hy-

vin. Kokeilussa oli myös kun-

tosuunnistuksesta tuttu vir-

tuaaliajanotto, jonka avulla 

ohjaajat/valmentajat olisivat 

pystyneet seuraamaan, miten 

nuoriso metsässä eteni ja mi-

hin pitäisi kiinnittää huomio-

ta. Valitettavasti tätä mahdol-

lisuutta käytettiin niin vähän, 

että siitä luovuttiin.

 Alkukauden ”päätapah-

tuma” Leimaus -leiri perut-

tiin. Kilpailuihin tuli tiukko-

ja ohjeistuksia. Kokoontu-

misrajoitukset pysyivät osit-

tain voimassa. Tämän vuok-

si joka vuotista Hippo-suun-

nistuskoulua ei voitu toteut-

taa tutulla tavalla vaan täs-

täkin tehtiin pikavauhdilla 

”etäkoulu”. Nuoret aktiivises-

ti harjoittelevat ja kilpaile-

vat osallistuivat suunnistus-

koulun järjestämiseen teke-

mällä erilaisia opetusvideoi-

ta suunnistuskoulumateriaa-

lin rinnalle. Videoiden lisäk-

si suunnistuskouluun kuului 

neljä erilaista suunnistushar-

joitusta. Mukaan ilmoittautui 

kohtuullinen määrä uusia la-

jista kiinnostuneita.

Kesä-heinäkuun vaihteessa 

pääsi kilpailukausikin liikkeel-

le Nuorten Rasti Cupin (NRC) 

myötä. Osallistujamäärä jäi 

niin VeVeläisiltä, että muilta-

kin seuroilta totuttua vähäi-

semmäksi mutta sitäkin in-

nokkaampi joukko kiersi osa-

kilpailut. Osa nuorista kiersi 

myös kansallisissa kilpailuissa, 

joita harvakseltaan kesän ai-

kana järjestettiin. SM-kisat siir-

rettiin kaikki syksyyn, ja näi-

hin seuran sm-ikäiset osallis-

tuivat myös ja tulostakin syn-

tyi. Nuorten Jukola kutsui elo-

kuussa ja siellä 1-joukkueella 

suunnistettiin plakettisijalle.

Nuorten suunnistajien 
toisenlainen kausi

Titi ja Tiitu Takanen Haminan koulujen kisoissa. (Kuva: Iina 

Hirvilahti)

Nuoria suunnistajia vaelluksella. Olli Pohjalainen, Venla Weckman, Selma Weckman, Tiitu Ta-

Harjoitukset jatkuivat ke-

sän aikana osittain omatoimi-

sina ja osittain Danielin vetä-

minä. Kiitos Danielille, joukon 

innokkuus lajia kohtaan säilyi.

Haastava kausi ollut siis ko-

konaisuudessaan ja edelleen 

jatkuu haastavana. Loppuvuo-

den harjoitukset pyörivät nyt 

ohjatusti mutta ulkona, ulko-

na siksi, että se on huomat-

tavasti turvallisempaa. Sisä-

tiloihin siirrytään alkuvuo-

desta ja korona-tilanne sen 

sallii. Mutta onneksemme la-

jimme on ulkoilmalaji eikä si-

säharjoittelun puute näyttele 

suurta osaa meidän lajissam-

me. Mukaan talvikauden har-

joituksiin mahtuu vielä hyvin 

suunnistuskoululaisten ryh-

mään. Jos laji kiinnostaa ole 

rohkeasti yhteydessä. Tava-

taan rasteilla! 

SELMA WECKMAN

Syksyllä tulee aikaisin pimeä, 

ja siksi on pantava lamppu 

päähän mikäli mielii suunnis-

tamaan. Onneksi on Kotham 

Cup. Se on vuotuinen Kotkan 

ja Haminan seudulla käytävä 

yö-suunnistus kuppi, jossa on 

6 osakilpailua. Siellä tarjolla 

on aina kolme rataa: A rata on 

pisin ja vaikein, yleensä noin 

6km. B-rata on myös haasta-

va mutta lyhyempi, noin 4km. 

C-rata on lyhyin ja helpoin 

noin 2km.

Tätä kirjoitettaessa olen jo 

juossut kolme osakilpailua, 

kaikki C-rataa. Radat ovat ol-

leet sopivan haastavia ja jopa 

pieniä virheitä on sattunut 

matkalle. Yö-suunnistus on-

kin vaikeampaa kuin valoi-

sassa suunnistaminen. Olen 

tykännyt suunnistaa Kotham 

cupin ratoja koska ne ovat vai-

keampia kuin rastireitti, joita 

tavallisesti kisoissa juoksen. 

Yöllä metsässä on myös vä-

hän jännempää. Voin suosi-

tella Kothamia kaikille ja kai-

ken ikäisille.

Hauska Kotham Cup

Selma Weckman, 9 v.

Lisätietoja tapahtumas-

ta: https://kothamcup.blogs-

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

ISA

044 972 4076 | www.jarnokoivula.fi

ILMAKUVAUS | VALOKUVAUS | VIDEOKUVAUS

KYMEN 
SAMMUTINHUOLTO

Teollisuuskatu 30, 49400 Hamina

0400 556 626
(05) 344 6130

Alusta-Apu
T:mi Jyrki Permanto
0400 840 602

 – Auto- ja metallikierrätys
 – Rengasmyynti ja asennus

Sibeliuskatu 22, Hamina
Puh. (05) 354 1595

KOIVISTON  
AUTOKOULU

Sibeliuskatu 24, puh. 040 1977 822

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

Parturi-Kampaaja Minna Kiuru
040 548 3179

Puistokatu 6, 49400 Hamina

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

NÄKIN KULJETUSNäkintie 362, 49570 Kannusjärvi
Puh. 0400 752 562

RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

Parturi-Kampaamo

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

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

PIHATYÖT  
PIHASUUTARILTA!

Rakennusliike
Ismo Liikkanen Ky

Liikkasentie 38, 49660 Pyhältö
Puh. 0400 358 738

AUTOKORJAAMO

Suutarinen Ky
Liikkasentie 284, 49660 Pyhältö

Puh. 05 355 1002
Puistokatu 6, puh. 05-344 5000

RAVIMÄKI



VeVen miesten suunnistusjoukkueen juoksijoita leirillä. (Kuva: Juho Pousi)
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Haminan Autokorjaamo Oy

HUOLLOT • VARAOSAT • TARVIKKEET
Puh. 010 322 9300
Korjaamotie 2 Hamina

Osa on saattanut kuulla vii-

meisen vuoden aikana käsit-

teen Project_Vehkalahti, mut-

ta tietävätkö kaikki mitä tä-

män nimityksen takana pii-

lee? Nyt haluamme tuoda 

kaikkien tietoon, mistä tässä 

on kysymys.

Kyseessä on Project_Veh-

kalahti nimeä kantava pro-

jekti, jonka tavoitteena on 

taata VeVeen harjoittelu olo-

suhteet, jotka mahdollistavat 

huippusuunnistajien pysymi-

sen alueella. Haluamme pa-

lauttaa Vehkalahden Veikot 

suomalaisten kärkiseurojen 

joukkoon vähän hiljaisem-

man vuosikymmenen jälkeen. 

Tarkoituksemme on ammatti-

maistaa harjoittelua seuras-

samme ja taata taloudelliset 

mahdollisuudet suunnistaji-

on taata VeVeen jatkuva ur-

heilijanpolku rastikoulusta 

huipputasolle saakka.

Avataan vielä lisää projek-

timme keskiössä olevaa mies-

ten edustusryhmää. 2006 Ju-

kola voittaja sukupolven jäl-

keen VeVessä on ollut muuta-

ma hiljaisempi vuosi. Nyt Seu-

raan on kuitenkin omista kas-

vateista, naapuriseuroista ja 

ulkomailta kasaantunut laa-

ja yli 10 hengen ryhmä 1997-

1999 syntyneitä nuoria po-

tentiaalisia miehiä. Ryhmäm-

me on erittäin motivoitunut ja 

halumme on nostaa Vehkalah-

den Veikot takaisin taisteluun 

suurviestien kärkitaisteluihin 

muutaman lähivuoden aikana. 

Ryhmämme tärkeimpiä arvoja 

ovat: Hyvä yhteishenki & teke-

Mikä Project_Vehkalahti?

PROJEKTIN ARVOT
• Huippusuunnistuksen pysyminen Kaakossa

• VeVeläisen huppusuunnistuskulttuurin elvyttäminen

• Jatkuvuus VeVeläisten huippusuunnistajien kehittämisessä

PROJEKTIN MISSIO
Mahdollistaa Huipputason harjoittelu Vehkalahden Veik-

kojen väreissä ja pitää kaikki alueen lupaukset ja huiput 

Seurassa.

PROJEKTIN VISIO
Nähdä Vehkalahden Veikot taas suurviestien kärkikamp-

pailuissa lähivuosina ja tehdä VeVestä taas kansainväli-

sesti kiinnostava huippuseura.

misen ilo, Kaakkolainen huip-

pusuunnistus ja Tärkeimpänä 

VeVen nosto takaisin huippu-

seuraksi. 

VeVen miesten 
edustusryhmä 
Instagramissa

@vevemiestenedustus

ANNIINA HEIKKINEN  

JA ANNIKA TAKANEN

Keväällä oltiin valmiina kun-

tosuunnistuskauteen, kaik-

ki odottivat innolla metsään 

pääsemistä, nastareita sovi-

teltiin, emittejä tsekkailtiin, 

kunnes… suunnitelmat muut-

tuivat lennossa, korona tuli ja 

yllätti. Tämä näkyi myös kilpa-

suunnistajille kuin kuntosuun-

nistajillekin; kisakalenteriin 

tuli peruutuksia, ei rastiviik-

koja, ei Jukolaa, ei kuntoras-

teja, mutta jos jotain huonoa 

niin sitten hyvääkin! 

Hetken muiden seurojen 

juttuja seuraillessa päätet-

tiin suunnistaa OMATOIMI-

RASTELLA. Metsä oli paras 

paikka välttyä koronalta, jos-

sa turvavälit kyllä säilyivät , 

joten omatoimirasteilla sait 

Omatoimirastit menestys

Omatoimirastien kartat odottamassa hakijoitaan. (Kuva: An-

nika Takanen)

emme tavoitteelliseen har-

joitteluun.

Painopisteemme keskittyy 

tällä hetkellä VeVen miesten 

suunnistusjoukkueen kehittä-

miseen, mutta homman läh-

tiessä rullaamaan vahvem-

min tavoitteemme on tukea 

myös seuran muita huippu-

tasolle tähtääviä suunnista-

jia. Pitkän ajan unelmamme 

suunnistaa mihin vuorokau-

den aikaan tahansa ja minä 

päivänä tahansa. Omatoimi-

rastit yllättivät meidät jär-

jestäjät suosiollaan. Näitä sit-

ten järjestettiinkin joka viikko 

läpi kesän, mukana oli myös 

sprinttisuunnistusta ja Juko-

lan aikaan myös oma Juko-

la special -rata. Hyvin oli po-

rukka jakautunut eri päiville 

ja eri vuorokauden aikoihin. 

Hyvää oli myös se, että ehkä 

moni oppi lukemaan karttaa 

paremmin, kun ei ollut sitä 

massaa menossa yhtä aikaa 

rastille, vaan todella itse piti 

suunnistaa. 

Ensi vuonna Omatoimiras-

tit varmasti jatkuvat jossakin 

muodossa.

Kiitokset kaikille omatoimi-

rasteille osallistuneille ja ra-

tamestareille. Te teitte sen! 
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Rengastyöt 35 v.
AMMATTITAIDOLLA

Teollisuuskatu 4, 49400Hamina

– Rengasmyynti, kaikki 
 yleisimmät rengasmerkit
– Asennus ja rengastyöt
– Varastossa 120 eri kokoa

Varastosta:

– Rengashotelli
– Aluvanteet
– Uusittu myymälä

Monipuolisia
KULJETUS-, NOSTO- JA 

KONEPALVELUJA 
yrityksille ja yksityisille!

Taskalinmäentie 7, puh. 0400 756 610

UUNIMUURAUS
E. HIIRONEN
Mesimarjantie 6, 49400 Hamina

• Tulisijamuuraukset
• Muuraukset
• Laatoitustyöt
• Pesuhuoneremontit

Esko Hiironen
0400 752 707
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Mäkelänkankaantie 1, 49490 Neuvoton

ANNIINA HEIKKINEN

Nuorten Jukola käytiin elo-

kuun puolivälissä Mikkelin ra-

viradalla poikkeusoloissa uu-

silla osuusjaoilla. VeVen nuo-

ret olivat harjoitelleet tätä 

viestiä varten kovasti, olihan 

Korona-aika käytetty hyödyk-

si, treenaten. Mukaan saatiin 

kolme joukkuetta ja innok-

kaita vanhempia oli huolta-

jina mukana. VeVellä oli siis 

loistoedustus paikan päällä. 

Sääkin suosi auringolla.

Ykkösjoukkue muodostui 

sattumalta 3 sisarusten jouk-

kueeksi lisättynä Aatulla. 

Joukkueessa siis suunnistivat 

Hirvilahden Joona ja Niklas, 

Heikkisen Ida ja Roosa sekä 

Takasen Eetu ja Tiitu sekä 

Niskasen Aatu. Ykkönen py-

rittiin kasaamaan niin kovak-

si kuin mahdollista ja muissa 

joukkueissa jouduttiin nos-

tamaan nuoria reilusti tasoja 

ylemmäs, jotta saatiin jouk-

kueet kasaan ja kaikille hieno 

kokemus Nuorten Jukolasta. 

Nuorimmat VeVen edustajat 

olivat 9- vuotiaita, mutta he-

kin tulivat hymyssä suin mui-

den joukossa. 

Ykkösen viesti lähti tänä 

vuonna käyntiin, kun tytöt 

16 -vuotiaat tytöt ampaisivat 

matkaan 5 km:n osuudelle, jos-

sa mentiinkin aika haipaikkaa.

Tässä ykkösen mietteet 
osuuksista:

Roosa 15 v. 5 km. Jännitti aika 

paljon. Oma osuus meni hyvin, 

olin kärjen tuntumassa mel-

kein koko ajan. Yleisörastilla 

kärjessä ja vaihtoon toisena 

10 s jäljessä. Sijoitus 2.

Joona 14 v. 5 km. Pääsin läh-

temään viestin toiselle osuu-

delle hyvältä paikalta toisena 

heti kärjen jälkeen. Lähtöpaik-

ka ei jännittänyt, mutta seläs-

sä ollut GPS jännitti, koska ai-

kaisemmin olin suunnistanut 

vain kerran aikaisemmin GPS 

selässä. Rata oli helppo ja vir-

heitä ei tullut. Juoksu ei kul-

kenut toivotulla tavalla. Toin 

joukkueeni neljäntenä vaih-

toon. Lopun pitkällä hajon-

nalla hävisin yhden sijan. Si-

joitus 4.

Eetu 13 v. 2,6 km. Osuute-

ni meni ihan hyvin ja virheitä 

ei tullut kuin yksi pieni. Rata-

ni oli eritäin helppo ja selkeä. 

Sijoitus 5.

Tiitu 11 v. 3,6 km. Mieles-

täni minulla meni ihan hyvin, 

mutta pari virhettä jäi vaivaa-

maan mieltä. Rata oli helppo 

ja selkeä. Sijoitus 13.

Niklas 12 v. 3,6 km. Alku 

sujui hyvin, juoksu kulki. GPS 

selässä sain kurottua kärkeä 

kiinni. Vauhtia oli liikaa ja ku-

tosrastilta lähdin huolimat-

tomasti 90 astetta väärään 

suuntaan. Myös seuraava väli 

meni huonosti. Virheiden jäl-

keen sain taas suunnistukses-

ta kiinni ja loppu sujui hyvin. 

Sijoitus 15.

Ida 17 v. 5,2 km. Oma osuu-

teni meni pääpiirteissään ok, 

mutta tietysti suunnistuksen ja 

juoksun puolella on aina pa-

rannettavaa. Sijoitus 14.

Aatu 16 v. 6,3 km. Pääosin 

meni ihan hyvin. Maasto oli 

helppoa, jonka ansiosta ras-

tinotto sujui ja suunnistus oli 

helppoa. Viimeisillä rasteil-

la tuli häiriöntekijöitä, jois-

ta seurasi pummeja. Ne olisi 

voinut välttää, mutta ne tus-

kin vaikuttivat loppusijoituk-

seen. Loppusija 15.

Tällä hienolla suorituksella 

nuoret pääsivät palkinnoille 

pitkästä aikaa, mutta tiukilla 

se oli nytkin kun maalikame-

ralla jouduttiin sijoitusta tut-

kimaan. Edellinen palkinto-

sija on tullut 10-vuotta sitten 

Nuorten Jukolassa palkinnoille

Nuorten Jukolassa nuoret yhteiskuvassa valmiina kisaamaan. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Nuorten Jukolan vaihdossa Joona antamassa viestiä Eetulle. 

(Kuva: Anniina Heikkinen)

VeVen ykkösjoukkue Nuorten Jukolassa palkinnoilla. Aatu Niskanen, Ida Heikkinen, Niklas 

Hirvilahti, Tiitu Takanen, Eetu Takanen, Joona Hirvilahti ja Roosa Heikkinen. (Kuva: Anniina 

Heikkinen)

ja sitä edellisestä on vierähtä-

nytkin jo 24-vuotta. VeVen yk-

kösjoukkue oli kovasti alaikäi-

nen verrattuna moneen mui-

hin palkinnoille päässeeseen 

joukkueeseen, joukkueessa 

olisi voinut olla yhteensä vie-

lä 12-vuotta enemmän ikää.

VeVen II oli 85. ja VeVe III oli 

117. Tästä on hyvä jatkaa koh-

ti ensi vuoden Nuorten Juko-

laa Valkeakoskelle. 
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SM -viesti 5. sija Ida ja Roosa Heikkinen sekä Jenni Ovaska. 

(Kuva: Anniina Heikkinen)

SM-sprintissä VeVen leiri. (Kuva: Anniina Heikkinen)

SM-viesteissä kultaa Tuomas Mattila, Janne Weckman ja Jark-

ko Heikkinen. (Kuva: Roosa Heikkinen)

Ilgvars Caune valmistautuu SM-sprinttiin. (Kuva: Anniina 

Heikkinen)

ANNIINA HEIKKINEN

Keväällä kaikki oli odottavai-

sin mielin, jotta kohta pääs-

tään kisoihin näyttämään, 

mihin taidot on kehittyneet. 

Maaliskuussa kaikki kuiten-

kin kääntyi päälaelleen ja har-

joitusohjelma jouduttiin suu-

nittelemaan uudestaan, eikä 

vielä silloin ollut varmuut-

ta milloin päästään kilpaile-

maan. Kesäkuussa sitten kui-

tenkin päästiin tietyin rajoi-

tuksin kilpailemaan ja histo-

riankirjoihin voidaan merkitä 

myös, että suunnistuskilpailut 

loppuunmyytiin hetkessä, kun 

vain tietty määrä sai osallis-

tua tapahtumaan. 

Talvi, kevät ja kesä olivat 

siis harjoittelun kulta aikaa 

ja kun SM-kilpailukalenteri-

kin alkoi muodostua, olikin 

syksy sitten erittäin tiivis, kun 

keväältä väliin jääneet tärke-

ät kilpailut siirrettiin syksylle, 

oli syksyllä katsastuskisoja ja 

SM-kisoja joka viikko. 

Ensimmäisissä SM-kisoissa 

keskimatkalla nuorilla ei ehkä 

ollut vielä kunnon ”kisamoo-

di” päällä, kun jäätiin ilman 

palkintoja. Veteraaniosasto 

otti kuitenkin kultaa Tuomas 

Mattilan johdolla. Tästä kil-

pailusta jää hieman jossitel-

tavaa tulosten suhteen, kun 

koronan vuoksi kisat venyi-

vät kahden päivän mittaisik-

si ja niinhän kelitkin siinä jo 

vaihtuvat samoin pimeyskin 

tulee jossakin kohtaa iltaa, 

toiset siis juoksivat jo lamp-

pu päässä, kun ei ollut enää 

päivän valoa ja toisille sattui 

kauhea kaatosade. Mutta ei 

valiteta, suunnistajat ei ole 

”sokerista” ja tämä on loista-

va ulkoilma laji.

SM-sprintissä Salossa täräh-

ti sitten nuorille kultaa, kun 

H14-sarjan Joona Hirvilahti 

tikkasi maaliin ja Roosa Heik-

kinen oli D15-sarjassa 5. H65-

sarjan Jarmo Lehto otti myös 

kultaa ja Janne Weckman jäi 

pronssille H40-sarjassa.

SM-viestit suunnistettiin 

keskellä Pöytyän korpea, jossa 

nettiyhteydet eivät oikein toi-

mineet. Sinne lähdettiin hyvil-

lä mielin, vaikkakin sairastu-

miset verottivat VeVen viesti-

joukkueita. Parhaiten nuoris-

ta onnistui D20-joukkue, jossa 

suunnistivat 17-v. Ida Heikki-

nen ja vasta 15-v. Roosa Heik-

kinen sekä 20-v. Jenni Ovaska. 

Tytöt juoksivat tasaisen hyvin, 

sillä jokaisen aika oli 5 sekun-

nin sisällä, mutta se ei riittä-

nyt mitaliin, vaikkakin ankku-

rina Jenni olikin jo saavutta-

nut kolmantena olevan kiinni, 

mutta lopussa tuli virhe ja si-

joitus oli lopulta 5. Veteraani-

osasto pääsi taas nautiskele-

maan mitalista, kun H45-sar-

jan joukkue Jarkko Heikki-

nen, Tuomas Mattila ja Jan-

ne Weckman suunnisti näy-

töstyyliin ykköseksi.

SM-yössä Joensuun nurkilla 

yön pimeydessä Janne Weck-

man pääsi taas mitaleille, nyt 

vuorossa hopeinen. Nuorissa 

D20-sarjan Jenni otti hienos-

ti 4. sijan ja ekaa kertaa yöki-

soissa mukana ollut Roosa oli 

10. D15-sarjassa.

Lokakuun lopussa Orivedel-

lä suunnistettiin SM-erikoispit-

känmatkankilpailut erittäin 

koleassa ja tuulisessa sääs-

SM-menestystä kesän rasteilta

sä. Kaikki toiminnot ulkona 

näin korona aikana, mutta se 

ei nuorten tahtia haitannut. 

Yhteislähtökisan suurimmas-

sa sarjassa D18 Ida Heikkinen 

oli 8. ja H16-sarjassa Aatu Nis-

kanen otti 9. sijan.

Tämän kauden varmasti jo-

kainen muistaa, kun käside-

siä hinkataan joka paikassa, 

maskeja siellä täällä, pitkät 

kisapäivät, turvavälit ja erit-

täin tiivis kisarumba syksyllä.

Pyöräsuunnistuksissakin 

kesäkuussa VeVen edusta-

ja Keijo Kattelus otti kultaa 

H65-sarjassa.

Tästä lähdetään uuteen 

kauteen uusin mielin ja uu-

sin tavoittein! 

Aatu Niskanen SM- erikois-

pitkällä 9. (Kuva: Roosa Heik-

kinen)

Joona Hirvilahti ja Jarmo lehto ottivat kultaa SM-sprintissä. 

(Kuva: Iina Hirvilahti)

Jenni Ovaska SM-yössä 4. 

(Kuva: Anniina Heikkinen)

SM-keskimatkalla päivät olivat pitkiä, joten korona aikana 

oma teltta oli huippu, Sanna Weckman teltassa. (Kuva: An-

niina Heikkinen)
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ARI KUKKONEN 

KILPAILUNJOHTAJA 

Maailman suurimman viesti-

suunnistustapahtuman järjes-

telyoikeus tai voidaanko pu-

hua jo suunnistusfestivaalin 

järjestämisestä, myönnettiin 

meille syyskuussa 2020. Oi-

keuden myönsi Kaukametsä-

läiset ry, joka omistaa Jukolan 

viestin oikeudet. Kaukamet-

säläisten johtoryhmään kuu-

luvat myös Suomen Suunnis-

tusliiton sekä Puolustusvoimi-

en edustajat. Tapahtuman jär-

jestämisestä vastaavat Kymin 

Suunnistajat ja Vehkalahden 

Veikot Kaukametsäläisten ja 

myöhemmin nimettävän joh-

toryhmän vahvassa ohjaukses-

sa ja valvonnassa.

Olemme erittäin tyytyväi-

siä meille osoitettuun luotta-

mukseen. Sitkeä kolmen vuo-

den yrittäminen ja toinen ker-

ta toden sanoi. Arviointiperus-

teet olivat mm. organisaation 

osaaminen tämän tasoisen ta-

pahtuman onnistuneeseen lä-

pivientiin, riittävän tilava ja 

kovapintainen kilpailukeskus 

sekä parkkialueet, uskottavat 

liikennejärjestelyt, monipuo-

linen suunnistusmaasto sekä 

alueen yhteiskunnallinen tuki.

Oma lähitiimini muodostuu 

osaavista, kokeneista ja innok-

kaista henkilöistä. Olemme jo 

Kotkan Jukola-projekti käynnistetty
Jukolan viesti kesäkuussa 2026 Kymin lentokentällä

SALLA TÖYRYLÄ 

MYYNTIJOHTAJA JA PÄÄSIHTEERI

Jukolan viesti on myös markki-

noinnin, talouden ja medianä-

kyvyyden näkökulmasta suuri 

ja merkittävä tapahtuma. Siten 

sen merkitys sekä järjestäville 

seuroille että koko seutukun-

nalle on huomattavan suuri. 

Yhteistyösopimuksia ja jär-

jestelyihin liittyviä kumppa-

nuuksia ryhdytään kartoit-

tamaan, suunnittelemaan ja 

solmimaan laajemmin ensi 

vuodesta alkaen, kun seuro-

jen välinen sopimus ja siten 

projektin toimintasuunnitel-

ma on laadittu. Kuten aiem-

min on tuotukin jo esille, on 

joitakin yhteistyösopimuk-

sia jo työn alla ja Suunnistus-

liiton pitkäaikaiset kumppa-

nuudet tulevat luonnollises-

ti olemaan myös Kotkan Ju-

kolan viestin koko yhteistyö-

kuvioiden perusta. 

Koronatilanteen salliessa 

tai se huomioiden on suun-

nitteilla infotilaisuus niille, 

jotka ovat jo järjestely tehtä-

viin ilmoittautuneet tai ovat 

kiinnostuneita Jukola-pro-

jektista ja haluavat mahdol-

lisesti tulla jo nyt talkoo-or-

ganisaatioon mukaan. Tästä 

tullaan tiedottamaan hyvis-

sä ajoin. Sitä ennen kysymys-

ten ja ideoiden kanssa voi roh-

keasti lähestyä ketä tahansa 

meistä allekirjoittaneista.

MIKKO NISKANEN 

TEKNINEN JOHTAJA

Kymin lentokenttä ympäris-

töineen ns. Kotkan ylängöllä 

antaa tarvittavat ja jopa eri-

tyisen hyvät puitteet järjestää 

Jukolan viesti. Jo ensimmäisel-

lä hakukerralla huomasimme 

alueen soveltuvan erinomai-

sesti varsinkin kilpailukeskus-

toimintoihin sekä monipuoli-

seen ratojen suunnitteluun. 

Nyt määritellyllä isolla kil-

pailukieltoalueella on haluttu 

antaa valmisteluvaiheessa ra-

tamestariryhmälle riittävästi 

liikkumavaraa. Kieltoalue tul-

lee sisältämään myös Kotkan 

Jukolaa edeltäville vuosille 

harjoituskarttoja kohti Juko-

laa. Kyseiset harjoituskartat 

ovat myös Rannikkorasteille 

erinomaisia alueita vuosille 

2024 ja -25.

Jukola on arvokilpailu, jos-

sa samalla kertaa kilpailevat 

maailman parhaat seurajouk-

kueet sekä itseään haastavat 

harrastajat. Tuohon haastee-

seen uskon Kymin lentokentän 

ympärysmaastojen soveltuvan 

erinomaisesti. Mitä useammin 

tuolla isolla maastoalueella 

käy liikkumassa, sitä enem-

män syntyy erilaisia ideoita 

toteuttaa suurviestiä. Aluetta 

halkovat metsänhoitoon liitty-

vät tiet ja urastot antavat val-

miiksi hyvän kulkuverkoston 

tapahtuman aikana turvalli-

suuden, huollon sekä medi-

an kannalta.

Kilpailukeskuksen alueel-

le on tavoite rakentaa Juko-

la-festivaalin arvoiset seu-

raamismahdollisuudet vies-

tien kulkuun. Uskomme koro-

na-epidemian hellitettyä per-

heiden kiinnostuvan Jukolan 

kokoisesta tapahtumasta pai-

kan päällä ja tähän tulemme 

valmistautumaan myös seu-

raamisen osalta. 

Kiitämme tässä vaiheessa hankettamme kohtaan positiivi-

sesti suhtautuneita henkilöitä, yrityksiä ja yhteiskuntaa. Seu-

raavat kuusi vuotta tulevat olemaan mielenkiintoista aikaa, 

jolla tulee olemaan vahva merkitys, näkyvyys, yhteenkuulu-

vuuden tunne sekä talousvaikutus koko seutukunnan alueel-

la. Olette kaikki tervetulleita tekemään meidän kanssamme 

ainutlaatuisen suurtapahtuman; talkoolaisena, osallistujana, 

yleisönä, yhteistyökumppanina jne.

Erityiskiitos Kotkan kaupungille hakuvaiheen tuesta ja 

vuoden 2020 Kotkan yrittäjäpalkinnon saaneelle kotkalai-

selle tilauskonepaja Juhani Haavisto Oy:lle. Jarkko Haavis-

to antoi Jukola-projektin käyttöön toimitilan, jossa voimme 

järjestää palavereja, koulutuksia ja pitää tarvittaessa pien-

tä varastoa, kiitos.

Hyvää Joulunaikaa ja parempaa Uutta Vuotta 2021, toivot-

tavasti koronan suhteen ensi vuonna helpottaa.

Terveisin, Ari, Salla, Mikko ja Mika

Markkinointi ja viestintä

Tekninen sektori ja kilpailutoiminnot

MIKA NOKKA, PALVELUJOHTAJA

’Palvelut’ Kotkan Jukolassa 

koostuvat tapahtumakeskuk-

sen rakentamisesta, rakenta-

misvaiheen ja tapahtuman ai-

kaisesta huollosta, logistiikas-

ta, ravintolatoiminnoista eli 

ruokahuollosta sekä turval-

lisuudesta. Projektin kiireisin 

toteutusvaihe keskittyy vuo-

sille 2025–26. Suunnittelu ja 

valmistautuminen käynnis-

tetään kaikilla aloilla ensi 

vuoden aikana. Vapaaehtoi-

sia talkoolaisia tarvitaan to-

della paljon varsinkin ”pal-

velu” -osion tehtäviin. Tästä 

riittää tehtäviä ja tekemistä 

rakennus- ja tapahtuma-ai-

kana alueen monille seuroil-

le ja toimijoille. 

Alueelle tullaan rakenta-

maan uusia teitä liikenteen 

sujuvuuden ja turvallisuuden 

takaamiseksi. Turvallisuus on-

kin noussut vuosi vuodelta tär-

keämpään rooliin tapahtu-

man järjestelyissä. Ennakointi 

ja valmistautuminen turvalli-

suudessa on tapahtuman kes-

keisimpiä teemoja.

Kotkan kaupunki on vahvas-

ti mukana alueen kehittämi-

sessä. Alueelle ollaan teke-

mässä kaavaa, jossa huomioi-

daan alueella jo nyt toimivat 

toiminnot sekä tuleva Kotkan 

Jukola-tapahtuma. Tavoittee-

na on löytää mahdollisimman 

hyvä synergia kaikille alueel-

la jo nyt toimiville sekä Kot-

kan Jukola-projektille. Kaik-

kien tavoite on selkeästi to-

teuttaa kaikilta osin paras Ju-

kolan viesti. 

Palvelut, huolto ja turvallisuus

Lamppumeri lähdöstä Lahti-Hollola Jukolassa 18.6.2018. (Kuva Marjo Lalli)

hakuvaiheessa saaneet aikai-

seksi hyvän työskentelyilma-

piirin, jossa ideat lentävät ja 

yhdessä pohtien myös realis-

mi säilyy. Iso tapahtuma vaatii 

paljon pohdiskelua ja komp-

romisseja. Ohessa eri sekto-

reiden johtajat avaavat asi-

oita tarkemmin, missä järjes-

telyiden suhteen edetään. 



JOULUVEIKKONEN 202020

Oma Säästöpankki,
Satamakatu 11, Hamina

omasp.fi 

Mietitkö 
pankin vaihtoa?

Me tarjoamme sinulle:

Paikkakunnan
parasta

pankkipalvelua

Palvelemme 
ma-pe 

9.30-16.30
Myös kassapalvelut

Ajanvarauksella
ma-to 8-18

•

•

•

Meillä tavoitat tutun yhteyshenkilösi  
suorasta puhelinnumerosta.

Päätökset teemme paikallisesti ja  
nopeasti omassa konttorissasi. 

Digitaalisissa palveluissamme hoidat 

pankkiasiasi itsellesi sopivaan aikaan.

Tule käymään 
konttorissa 

tai varaa 
sinulle sopiva
palveluaika
omasp.fi  tai  

p. 020 764 0600.

Olemme lähellä ja läsnä arjen pankkiasioissa ja 
unelmiesi tavoittelussa.

Pyydä mursketarjous: puh. (05) 2259 100 tai

Kalliomurskeet
pihalle ja
omakotitalon pohjalle!

Tikankatu 3 Kotka
Avoinna ma-pe klo 10–18, la 9–14, su 12–15

HUIPPUETU!

–30%Tällä kupongilla 
VAATTEISTA JA  
JALKINEISTA
normaalihintaisesta  
   kertaostoksesta. Etu voimassa 15.12. asti.

Tee helppo ilmastoteko!
Valitse edullinen ja ilmastoystävällinen sähkösopimus. 
KSOY Takuu on tuotettu 100% uusiutuvilla luonnonvaroil-
la: bioenergialla, vesivoimalla ja tuulivoimalla.

Katso tarjous ja tee sopimus www.ksoy.fi/ilmasto
tai soita p. 05 7780 500 (ma - pe 8 - 17). 
 
Etuna 6 kk perusmaksut 0 € ja Fazerin suklaata! 

Ja arki virtaa.

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

Takojantie 9 A * 48220 Kotka * P. (05) 226 7900 
Sibeliuskatu 34 * 49400 Hamina * P. (05) 210 5300 

Sibeliuskatu 34  49400 Hamina  P. 029 170 3903
Laturintie 4  48220 Kotka  P. 029 170 3901


