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JOHANNA RANTALA

Leiri- ja kilpailukiireisiin vedo-

ten hiihtäjä Eero Rantala val-

tuutti ”jonkun muun” kirjoitta-

maan aika huikeasta viime tal-

vestaan sekä hyvin alkanees-

ta uudesta kilpailukaudesta. 

Eeron kirjoittamana selostus 

menisi suurin piirtein näin:

”Hieno kokemus päästä mu-

kaan nuorten MM-kisoihin 

Vuokatissa ja siellä oli ihan 

hyvää kulkua 30 km:llä pari 

vuotta vanhempien joukossa. ”

”SM-kisojen suhteen kau-

si oli onnistunut (2 kultaa, 2 

hopeaa ja 1 pronssi). Rulla-

hiihdon SM-kisoissa syksyllä 

myös hyvää tekemistä sprin-

tissä (kulta).”

”Uusi kilpailukausi lähti ihan 

hyvin käyntiin ja aika hienoa 

oli päästä starttaamaan Rukan 

maailman cupissa sprinttiin.”

Tämän suurempia hehku-

tuksia Eerolta on paha lyp-

sää, mutta vaikea on kieltää, 

etteikö hiihto olisi pojalla kul-

kenut mallikkaasti. Jos pala-

taan viime talveen, niin MM-

edustuspaikka Vuokatissa oli 

aikamoinen yllätys, koska Eero 

oli vielä selvästi alaikäinen 

M20-sarjaan. MM-katsastuk-

sissa tuli kuitenkin hieno kol-

mas sija perinteisen 15 km:llä, 

ja edustuspaikka 30 km:lle oli 

täten ansaittu. Kisapaikan lu-

nastus tarkoitti viikon odotte-

lua Vuokatin hotellissa ja tie-

tenkin kilpailuun valmistavia 

harjoituksia muun joukkueen 

kanssa. Koronan takia muita 

kontakteja ei saanut olla. Var-

sinainen MM-hiihto kirpeäs-

sä pakkassäässä sujui hyvin, 

tuloksena 24. sija ja rutkasti 

arvokasta kokemusta isois-

ta kisoista.

Heti viikon päästä MM-hiih-

doista seurasi Jyväskyläs-

sä nuorten SM-hiihdot, joista 

saaliina oli parisprintin prons-

si Olli-Pekka Laitilan kanssa 

M20-sarjassa sekä aikamoi-

nen yllätyskulta 15 km:n pe-

rinteisen kilpailusta. SM-mita-

lit lisääntyivät vielä kolmella 

huhtikuussa pidetyissä Vuo-

katin nuorten SM-hiihdoissa, 

kun vapaan sprintissä napsah-

ti kultaa ja parilla normimat-

kalla hopeat.

Talven menestys poiki pai-

kan nuorten maajoukkuee-

seen, ja keväällä tuli myös 

Vuokatista soitto, että Eeron 

toivottaisiin siirtyvän Sotka-

mon lukioon ja sitä kautta 

Vuokatin urheiluakatemian 

Talent-ryhmään. Se oli me-

noa sitten. Lukion viides jak-

so alkoi jo uudessa koulus-

sa ja harjoittelu jatkui uusi-

en tuulien puhaltaessa. Val-

mennusvastuu äidiltä siirtyi 

Talent-ryhmän vetäjälle Vil-

le Maunukselalle ja Vuokatti 

mahdollisti sellaisia “palve-

luita”, joita ei kotioloissa ol-

lut saatavilla. Koko touhu on 

harpannut ison askeleen am-

mattimaisempaan suuntaan.

Kesän harjoittelua häiritsi 

aika pahastikin jalan rasitus-

vamma, joka alkoi juhannuk-

sen aikoihin. Alkava rasitus-

murtuma jalkapöydässä esti 

pitkäksi aikaa kokonaan jal-

kalenkit ja osittain myös va-

paan hiihtämisen. Meni usei-

ta viikkoja, että lajeina oli-

vat pyöräily, tasatyöntö ja ve-

sijuoksu. Eero ei jäänyt asi-

aa sen suuremmin voivotte-

lemaan, vaan teki mitä pys-

tyi. Nyt uuden kauden alet-

tua näyttäisi siltä, että aina-

kin tasuri on vahvistunut. Eli 

ei niin huonoa, ettei aina jo-

tain hyvääkin.

Uusi kausi on vasta ihan 

alussa eikä voi tietää, mitä se 

kenellekin tuo tullessaan. Ee-

rolle se toi kuitenkin heti mar-

raskuussa monta uutta hie-

noa kokemusta. Suomen cupin 

viestissä hän hiihti ensimmäis-

tä kertaa aloitusosuuden iso-

jen miesten seassa ja ennak-

koluulottomasti veti osuuten-

sa kärkiporukan mukana. Tai-

valkoskella Suomen cupissa 

sattui ilmeisesti se kuuluisa 

pöljä päivä sprinttipäivälle, 

koska Eero jatkoi matkaansa 

aina finaaliin asti ja saavutti 

kuudennen sijan. Myös seuraa-

van päivän sija 13. on kunni-

oitettava tulos 18- vuotiaalta.

Hyvä tekeminen Taivalkos-

kella tarkoittikin sitten pää-

syä uran ensimmäiseen maail-

man cupin kilpailuun Rukalla, 

kun Eero valittiin sprintin U23-

ryhmään. Oli ilmeisen hienoa 

päästä vetämään valmistavaa 

harjoitusta torstaina Suomen 

huippujen joukossa ja perjan-

taina hiihtää karsinta suoma-

laisyleisön hurratessa. Lähtö-

karsinassa maailman huippu-

jen tekemistä pääsi seuraa-

maan kohtalaisen läheltä. Toi-

vottavasti tämä kokemus tois-

tuu vielä jatkossakin.

”Ihan hyvää kulkua ollut”, 
sanoisi hiihtäjä Eero Rantala

Alkaneelta kaudelta on toi-

vottava eniten terveyttä, kos-

ka terveenä pysyminen on tär-

kein asia, kun jahdataan me-

nestystä talven koitoksissa. 

Katsellaan, miten pojalla suk-

si kulkee. n

Voittajan tuuletus kevään SM-sprintissä Vuokatissa. (Kuva: Jo-

hanna Rantala)

Eeron vahvaa menoa Taivalkosken Suomen cupissa marraskuussa. (Kuva: Esko Koivula )



JOULUVEIKKONEN 20212

JULKAISIJA 
 Vehkalahden Veikot

PÄÄTOIMITTAJA
 Arto Tilli

PAINOSMÄÄRÄ
 16 000 kpl

JAKELU
 Jakelusuora Oy

SIVUNVALMISTUS
 Hamimedia Oy

PAINOPAIKKA
 Lehtisepät Kouvola

VEIKKONENVEIKKONEN
SUUNNISTUS • YLEISURHEILU • HIIHTO • TRIATHLON

www.vehkalahdenveikot.fiKEVÄT 2021

VEIKKONENVEIKKONEN
SUUNNISTUS • YLEISURHEILU • HIIHTO • TRIATHLON

www.vehkalahdenveikot.fiJOULU 2021

@vevehiihto 
@vevesuunnistus
@veveyleisurheilu

/vehkalahdenveikot

www.vehkalahdenveikot.fi
INTERNET

VEIKOT 
NETISSÄ

FACEBOOK

INSTAGRAM

Yleisurheilukauden päätöstilaisuudessa Vehkalinnassa 10.10. 

jaettiin seuran yu-mestaruuskisojen ja maastomestaruuski-

sojen palkinnot ja huomioitiin kauden aikana menestyneitä 

yleisurheilijoita.

A-LUOKKATULOS -PALKITTAVAT

Maija Olli, Lise Hellberg, Vilho Urpalainen, Jade Hellberg, Eeli 

Kallio, Miika Lanki, Minea Kontinen, Emilia Muukka, Katariina 

Tasa, Rasmus Kaitainen, Jaakko Kauppinen, Anton Vainio, Ven-

la Hauhia, Anni Pärtty, Maria Tasa ja Milla Kokkonen

B-LUOKKATULOS -PALKITTAVAT 

Sofia Peri, Sulo Koso, Elmeri Harju, Niko Hallikainen, Aada Har-

ju, Tii Huttunen, Saana Pellinen, Neea Lanki, Emmi Oleander

TILASTOPAJAN 10 JOUKOSSA VUONNA 2021

Maria Tasa 7. sija tilastopaja, 1000m 3:12.71 

VEHKALAHDEN VEIKKOJEN SEURAENNÄTYS

Maria Tasa T13 1000m 3:12.71

Milla Kokkonen N sekä T19 100m 13,93

TSEMPPARIPALKINNOT jaettiin kauden aikana erityistä urhei-

lumieltä osoittaneille henkilöille:

Tsempparikriteerit – ei mitata senteillä ja sekunneilla, vaan: ‘

- positiivinen asenne, hyvä meininki

- osallistumisaktiivisuus

- yrittäminen

- muiden tsemppaaminen

- ei samalle kahta kertaa peräkkäin. 

T/P 9: Veeti Posti-Ahokas, Lise Hellberg

T/P 10: Viivi Viitala

T/P 11: Eino Sipari, Aada Harju

T/P 12: Jaakko Kauppinen

T/P 13: Anton Vainio, Venla Hauhia

T/P 14: Netta Kormu

T/P 15: Pihla Kriktilä

PARAS NUORI YLEISURHEILIJA

Milla Kokkonen – pystynyt selkeästi parantamaan tulostaso-

aan sekä 100 metrillä että 200 metrillä. SM-kilpailuissa hän 

selvisi 100 metrillä välieriin. Seuraennätys 100 metrillä sekä 

N19 että N -sarjassa.

Aikuisurheilun puolelta palkittiin lisäksi Simo Piispa.

- M45 SM-kulta 10-ottelussa ennätyspisteillä 6529 pistettä, 

110aj uudella ennätyksellä 18.04, seipäässä kauden kärkitu-

loksella 350, keihäässä tuloksella 52.90 

- M45 SM-hopeaa 5-ottelussa hallikilpailuissa

- M45 SM-pronssia 100 metrillä ajalla 12.08, vain sadasosan 

alle oman ennätyksen ja 200 metrillä ajalla 24.38

- Edusti Suomea aikuisurheilijoiden ruotsalaisviestissä Suomi-

Ruotsi maaottelussa

Vehkalahden Veikkojen vuoden ahertaja 2020 palkinto ojen-

nettiin koronatilanteen viivästyttämänä vuoden 2021 yu-kau-

den päätöstilaisuudessa Juha Heikkilälle. 

Juha Heikkilä (vas.) ja seuran pj Juha Harju.Simo Piispa. Milla Kokkonen.

Palkitut yleisurheilijat 2021

Jouluinen 
Tervehdys 
Veikkolaisille
Vuosi on jälleen lopuillaan ja aika pysähtyä tarkastele-

maan mennyttä sekä suunnitella tulevaa.

Viime talvi oli uskomattoman hieno talviurheilulle 

sekä liikunnalle. Nuoret hiihtäjämme saavuttivat Ranta-

lan Eeron johdolla menestystä ja näkyvyyttä, mikä näkyi 

myöskin innon lähteenä pienemmille hiihtäjille. Suun-

nistuksessa hienona keksintönä, omatoimirastit mah-

dollistivat harrastamisen kaikkien rajoitusten keskellä. 

Kilpailukausi; varsinkin kisojen järjestäminen, oli erit-

täin haasteellinen. Kesästä ja erityisesti syksystä selvit-

tiin kuitenkin menestyksellisesti. Yleisurheilulle kesä oli 

urheilun ja liikkumisen juhlaa. Lapsia ja nuoria oli kent-

tä täynnä harjoitusiltoina, hienona lisänä Piispan Simo. 

Kiitos vuodesta kaikille valmentajille ja ryhmien vetä-

jille, apulaisineen.

Vuosi 2021 on kirkastanut liikkumisen ja liikunnan 

merkityksen energian sekä hyvän mielen tuojana. Lii-

ke on merkittävä terveyden tukipilari. Siinä Veikkolai-

set ovat loistava esimerkki ja luotettava kanssakulkija. 

Jokaisena vuoden aikana on runsaasti erilaisia liikkumi-

sen mahdollisuuksia, kaiken ikäisille, niin sisä- kuin ulko-

tiloissa. Sen kaiken toteuttaa pieni aktiivinen joukko ja-

ostoissa ja kyläosastoissa, heille Iso Kiitos ja paljon voi-

mia tulevaan vuoteen.

Minun on aika väistyä ja luovuttaa puheenjohtajan nui-

ja vuoden vaihteessa seuran aktiiviselle puuhamiehelle, 

Arto Tillille. Onnea ja menestystä hänelle. Lämmin kiitos 

kaikille, jotka ovat vuosieni aikana auttaneet ja tukeneet 

minua. Toivon jokaisen jäsenen auttavan uutta puheen-

johtajaa sekä seuraa omalla panoksellaan. Näin isolla 

joukolla saadaan suuria aikaan, kun tehdään yhteistyötä.

Ensilumen ilon myötä

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun hanki on hohtava alla, 

kun taivas kirkkaana kaareutuu -Eino Leino-

Juha Harju

puheenjohtaja

VehkalahdenVeikot ry

Puheenjohtajalta

Johtokunta

Puheenjohtaja Arto Tilli. 

Jäsenet: Pasi Jokela, Min-

na Setälä, Nina Tasa, Mika 

Urpalainen, Henna Ström-

Kallio, Satu Lanki, Jari Lon-

ka, Niko Laitinen ja Juha 

Harju.

Yleisurheilujaosto

Petra Harju, Vilma-Tuu-

li Harju, Anne Kauppinen, 

Anniina Koso, Satu Lanki, 

Sanna Malm, Sami Mäs-

seli, Heidi Pakkanen, Päivi 

Pasi, Laura Pellinen, Anne 

Pernu, Henna Ström-Kallio 

ja Nina Tasa. Lisäksi jaos-

ton ulkopuolisena jäsene-

nä Juha Heikkilä.

Hiihtojaosto

Johanna Rantala, Jari Lon-

ka, Niko Kallio, Jari Paro-

nen, Juuso Suortti  Jouni 

Sakki ja Mika Urpalainen. 

Suunnistusjaosto 

Pasi Jokela, Niko Laitinen, 

Juhana Suurnäkki, Janne 

Weckman, Timo Harju, An-

nika Takanen, Tuulia Kuk-

konen, Anniina Heikkinen, 

Leena Lehtoranta, Satu Sa-

lorinne, Suvi Mannoja ja 

Jenna Niinisalo.

Kuntoliikuntajaosto

Juha Harju, Nina Korjus, Jo-

hanna Kolmela, Maria Met-

sänen, Markku Laaksonen 

ja Reijo Koski.

Nuorisojaosto

Minna Setälä, Satu Kivelä, 

Aino Mielonen, Eemi Pousi.

Vehkalahden
Veikot ry 2022
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Hyvää Joulua ja
Urheilullista 

Uutta Vuotta 2022!

VEHKALAHDEN VEIKOT RY
kiittää tukijoitaan, jäseniään
ja yhteistyökumppaneitaan.

Seuran paras urheilija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eero Rantala

Paras nuori suunnistaja (Langin pokaali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joona Hirvilahti

Paras nuori hiihtäjä (Raittiuspiirin pokaali).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Eero Rantala

Paras nuori yleisurheilija (tinalautanen kiertopalkinto).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Milla Kokkonen

Kehittynein urheilija (Puheenjohtajien pytty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matti Suutari

Vuoden ahertaja (Erkin pytty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eero Parkko

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

Vuoden nuori ohjaaja (Teron pytty, kiertopalkinto).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Milla Kokkonen

Paras veteraaniurheilija (Tyyne ja Vilho Leskisen kiertopalkinto) . . . . . Simo Piispa

Vuoden kyläosasto (Tyyne ja Vilho Leskisen kiertopalkinto) .  .  .  .  .  .  .  .  . Turkian Tuiske 

Veikkojen parhaat 
vuonna 2021

Viime vuonna menehtynyt 

Paavo Tomminen on testamen-

tissaan m äärännyt jaettavak-

si stipendin (500€) ikäluokan 

16 - 18v nuorelle yleisurheili-

jalle tai hiihtäjälle. Stipendin-

saajan tulee olla saavuttanut 

Eero Rantalalle nuoriso-
urheilun tukistipendi

menestystä ikäluokkansa SM-

kilpailuissa tai muutoin osoit-

tanut olevansa tulevaisuuteen 

panostava, motivoitunut ja ta-

voitteellinen nuori urheilija.

Eero Rantalan valinnan pe-

rusteena on useampi Suomen 

mestaruus, MM-kisaedustus, 

sekä tavoitteellinen harjoit-

telu nuorten maajoukkueessa.

Stipendi jaetaan vuosina 

2021–2025, joten ensi vuon-

na on uuden nuoren urheili-

jan vuoro. n

Uuperin sauvarinteessä.

JOHANNA RANTALA

Niinhän sen kuuluukin olla, 

että saman seuran urheileva 

nuoriso voi osallistua yhtei-

siin harjoituksiin, koska siitä 

hyötyvät kaikki. VeVen hiihto-

junnut ja nuoret yleisurheili-

jat ovatkin treenanneet mone-

na viikkona yhdessä kuluneen 

syksyn aikana. Ohjelmaan on 

kuulunut koordinaatioita, loik-

kia, juoksua, sauvarinnettä Uu-

perissa , vaelluksia esim. Si-

kovuorella tai Tarmolan uu-

della luontopolulla jne. Har-

joitukset on suunniteltu niin, 

että ne olisivat monipuolisia 

kummankin lajin harrastajil-

Yhteistyössä on voimaa!
Hiihtävä ja yleisurheileva nuoriso yhteisillä lenkeillä pitkin syksyä

Sikovuoren lenkillä.

le, ja oikeastaan moni kysei-

sestä porukasta taitaa harras-

taa (onneksi) sekä hiihtoa että 

yleisurheilua.

Harjoituksissa on ollut vaih-

televa määrä osallistujia, mut-

ta parhaimmillaan treeneissä 

on ollut samaan aikaan lähes 

20 nuorta, mikä on ollut huike-

an hienoa. Yhdessä tekeminen 

kasvattaa hyvää tsemppihen-

keä, ja vähän kovempikin har-

joitus tuntuu mukavammalta, 

kun hengästymässä ja maito-

happoa sietämässä on useam-

pi urheilija.

Yhteistreenien vetäjinä ovat 

hääränneet Jarkko Urpalai-

nen, Keijo Kauppila, Mika Tasa, 

Milla Kokkonen ja Johanna 

Rantala. Talvella hiihtäjillä 

on tietenkin hiihtoa yhteishar-

joituksissa ja yleisurheilijoil-

la omat treeninsä, mutta jat-

kukoon hyvä yhteistyö myös 

ensi syksynä. n

VILMA-TUULI HARJU

Vehkalahden Veikot järjesti 

29.5.2021 sääntö- ja toimitsi-

jakoulutuksen, joka oli suun-

nattu Veikkojen yu-ryhmiin 

osallistuvien lasten ja nuor-

ten vanhemmille sekä val-

mennusryhmien urheilijoille. 

Oli ihana huomata, kuinka 

paljon meitä vanhempia ja 

nuoria oli hakemassa uutta 

oppia aiheesta. Sisällöltään 

koulutus olikin aivan huip-

pu, sillä toimitsijan tehtävät 

sekä eri lajien (pituus, 3-loik-

ka, korkeus, keihäs ja kuula) 

säännöt käytiin näin asiaan 

vihkiytymättömän silmin to-

della kattavasti ja ymmärret-

tävästi läpi. Huomion arvoista 

oli erityisesti se, kuinka läm-

min ja välitön tunnelma kou-

lutuksessa oli. Ei tullut kertaa-

kaan sellaista tunnetta, ettei-

kö olisi kehdannut tai uskalta-

nut kysyä jotakin, ehkä omas-

ta mielestä jopa hölmöltäkin 

tuntuvaa asiaa, ja aina sai vas-

tauksen mieltä askarruttaviin 

kysymyksiin. Kiitos siitä!

Koulutus antoi lajitietojen ja 

sääntöjen lisäksi myös todel-

la paljon käytännön vinkkejä 

Säännöt tutuiksi toimitsijoille
kilpailuihin osallistumisen nä-

kökulmasta ja erityisesti siitä, 

miten toimia kisoissa ”oikein”, 

niin kilpailijana kuin huolta-

janakin! Aamupäivä oli kai-

kin puolin onnistunut ja ehkä 

se oma osaaminenkin karttui 

vähintäänkin edes sen verran, 

että mittanauha pysyy vas-

taisuudessa varmemmin ot-

tein kädessä. 

Valtavan suuri kiitos kou-

luttajille Arille, Aimolle ja Ju-

halle kattavasta tietoiskusta, 

näitä lisää! n

Kouluttamassa oli Kymenlaakson Yleisurheilu ry:stä Ari Pietarinen, Aimo Hono ja Juha Heikkilä.
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ARTO TILLI

VeVe on sopinut sponsoriyh-

teistyön aloittamisesta ha-

minalaisen Nordic Insuran-

ce Solutions Oy:n (NIS) kans-

sa. Palvelussa kilpailutetaan 

VeVe:n jäsenten ja tukijoiden 

kotivakuutuksia (huoneistoja 

ja omakotitaloja) sekä huvi-

la- ja metsävakuutuksia. Pal-

velu on jäsenille ilmainen 

ja mahdollistaa huomatta-

van säästön vakuutusmak-

suissa. Kilpailutukseen osal-

listuvat voivat saada vakuu-

tukset edullisemmin ja VeVe 

saa säännöllistä sponsoritu-

loa – mitä enemmän vakuu-

tuksia on, sitä enemmän seu-

rakin hyötyy. 

Palvelukonsepti on uusi, 

olemme ensimmäisenä mu-

kana kehittämässä ja pilotoi-

massa mallia. Tässä vaihees-

sa mukana on muutamia jä-

senmäärältään suuria seuro-

ja: Tampereen Ilves, Lahti Bas-

ket ja Tikkurilan Palloseura. 

Palvelun käytännön toteu-

tusta varten tarvitaan yhte-

yshenkilöitä eri jaostoista, 

jotka perehdytetään palve-

lun toteutukseen. NIS kerää 

ison määrän vakuutuksia eri 

seuroilta ja muilta toimijoilta, 

ja kilpailuttaa ne yhtenä ryh-

mänä, jolloin myös VeVe:n jä-

senet pääsevät mukaan isom-

paan kilpailutukseen.

Jäsen hyötyy ilmaisen pal-

velun käyttämisestä siten, 

että hän saa vakuutuksensa 

edullisemmin. Vakuutusta ei 

hankita, jos sitä ei saada kil-

pailutuksen jälkeen edulli-

semmin. Mikäli vakuutus han-

kitaan tämän palvelun kaut-

ta, voi yhteistyösopimuksen 

irtisanoa milloin tahansa il-

man kustannuksia. 

Allekirjoittanut on seura-

koordinaattori ja toimin lä-

heisessä yhteistyössä NIS:n 

ja erityisesti Petteri Niska-

sen kanssa. Ilmoittakaa mi-

nulle halukkuutenne osallis-

tua, sillä kilpailutus on tarkoi-

tus toteuttaa seuraavan parin 

kuukauden aikana. 

Vakuutusten sisällöt: 

1) Kerros-, rivi- ja paritalo-

vakuutus 

Turvana on laaja turva ja 

vakuutusmääränä on täysar-

vo. Korvattavuuden edellytys 

on kaikissa vahinkotyypeissä, 

että vahinko on äkillisen ja 

ennalta-arvaamattoman ta-

pahtuman aiheuttama. Turva 

koskee vakuutetun ja samassa 

taloudessa asuvien perheen-

jäsenten irtainta omaisuutta. 

Omavastuuksi voidaan vali-

ta joko 150 tai 300 €. Lisäksi 

matkatavarat, jotka sijaitse-

vat yli 50 km etäisyydellä ko-

tiosoitteesta, työpaikasta tai 

vapaa-ajan asunnosta, enin-

tään 3 kk matkan ajan sisäl-

tyvät vakuutukseen. Matkata-

varoilla ei ole omavastuuta.

Kotivakuutukseen kuuluva 

oikeusturvavakuutus korvaa 

välttämättömät ja kohtuulli-

set oikeudenkäyntikulut yksi-

tyiselämään liittyvissä riita-

asioissa. Enimmäiskorvaus-

määrä yhtä vahinkotapah-

tumaa kohden on 10 000 € 

(omavastuu on 15 % kustan-

nuksista, vähintään 200 euroa 

vahinkotapahtumaa kohden). 

Vastuuvakuutus kattaa kor-

vausvelvollisuuden, joka syn-

tyy yksityishenkilö toiselle ai-

heuttamasta tuottamuksel-

lisesta esine- tai henkilöva-

hingosta. Enimmäiskorvaus-

määrä vahinkoa kohden on 

200 000 € ja omavastuu 200 € 

vahinkotapahtumaa kohden.

2) Omakotitalovakuutus

Turva koskee sopimukses-

sa mainitussa osoitteessa si-

jaitsevaa asuinrakennusta ja 

enintään 8 m2 suuruisia piha-

rakennuksia. Vähintään 8 m2 

suuruiset piharakennukset 

tulee mainita erikseen. Oma-

vastuuksi voi valita joko 200 

tai 500 €. Erikseen mainitse-

mattomien piharakennus-

ten maksimikorvausmäärä 

on 7000 €. Muuten turvalaa-

juus on sama kuin edellä mai-

nituissa kerros-, rivi- ja pari-

talovakuutuksessa.

3) Huvilavakuutus 

Huvilavakuutus on muu-

toin sama kuin omakotitalo-

vakuutus paitsi, että siihen ei 

sisälly oikeusturva- eikä vas-

tuuvakuutusta. 

4) Metsävakuutus

Metsävakuutuksen laajuu-

deksi voi valita perusturvan 

(palo-, myrsky- ja lumiturva) 

tai laajan turvan (palo-, myrs-

ky-, lumi-, hyönteistuho-, hir-

vieläin- ja sieniturva). Maksi-

mikorvausmääräksi voi valita 

15, 25, 35 tai 50 €/m2 ja oma-

vastuuksi 150, 300 tai 500 €.

Arto Tilli (0400804934) 

Halvemmat vakuutukset yhdessä 
kilpailuttamalla

HENNA STRÖM-KALLIO

Suomen urheiluliiton eteläi-

sen ja kakkoisen alueen kau-

den ensimmäinen yleisurhei-

lun piirileiri viikonloppu pidet-

tiin 12-14.11.2021 Pajulahdes-

sa. Piirileirille saa hakea kaik-

ki vähintään B-luokkatuloksen 

tehneet 11-14-vuotiaat urhei-

lijat. Leirejä pidetään Pajulah-

den monipuolisessa liikun-

takeskuksessa tällä kaudel-

la kolme. Neljäs ja viimeinen 

leiri huipentuu yleisurheilun 

lajikarnevaaliin kesällä 2022. 

Paikkakunnat vaihtelevat la-

jista riippuen. 

Seurastamme osallistui lei-

rille 12 nuorta. Veikoilla oli 

monipuolisesti osallistujia eri 

lajiryhmiin ja lajeihin. Hypyis-

sä kolmiloikkaaja, juoksuissa 

pikajuoksuun ja aitajuoksuun 

keskittyviä urheilijoita sekä 

kestävyysjuoksuryhmässä pit-

kän matkan juoksijoita. Suosi-

tuin osanotto meiltä oli tänä 

vuonna heittoryhmässä, jossa 

lajina keihäänheitto.

Paljonko treeniä kertyi 
viikonloppuun?
Leirillä opitaan, millaista ai-

kataulutetun urheilijan elä-

mä on. Tehoviikonloppuun si-

sältyi ryhmistä riippuen keski-

määrin ohjelmaa seuraavas-

ti. Kaksi harjoitusta perjan-

tai-iltana. Lauantaina aamu-

reippailun lisäksi kolme har-

joitusta, lajiryhmäpalaveri ja 

luento. Sunnuntaina urheilijoi-

den lähtötasotestit harjoitus-

kauteen ja lajiryhmäpalaveri. 

Harjoituksia oli ulkona ken-

tällä ja maastossa sekä sisä-

halleissa. Leirillä harjoitel-

laan lajivalmentajien asian-

tuntevassa ohjauksessa. Heil-

tä saatiin uutta oppia ja neu-

voja harjoitteluun, sekä oh-

jausta urheilijan monipuoli-

seen ravitsemukseen ja hy-

vinvointiin. 

Lajiharjoittelun ja taitavan 

ohjauksen lisäksi, ehkä kui-

tenkin paras anti leirillä oli 

uudet samanhenkiset kaverit 

ja innostuminen yhdessä liik-

kumiseen. Se, että saa tutus-

tua uusiin kavereihin ja tava-

ta heitä taas tulevilla leireil-

lä oli monen nuoren mieles-

tä parasta kysyttäessä fiilik-

siä leirin lopuksi. 

Jo kotimatkalla seuraavan 

leirin norsupallopeleihin hiot-

tiin taktiikkaa.

 Ensikertalainen totesikin 

kotona leirin päätteeksi, että 

”enää ei jännitä yhtään niin 

paljon mennä uudelleen ja 

koska olikaan seuraava leiri?” 

Tammikuuta ja seuraavaa 

tapaamista odotetaan kuu-

meisesti. 

Ajatus leiritoiminnan tärke-

ydestä vahvistui, kun kuunte-

li kokeneempien leiriläisten 

huoltajien tarinoita. Harras-

tusten kautta nuoren ystävä-

piiri voi kasvaa todella laajak-

Yleisurheilun piirileiri Pajulahdessa

Kotitehtäväksi kestävyysryhmän ensikertalainen Eeli Kallio sai pohdittavaksi motivaatiota ja 

esikuvia. Valmentaja kannusti tutkimaan lajihistoriaa ja asettamaan omia tavoitteita. 

Veikkojen yleisurheilijat piirileirillä 2021. Ylärivissä vas. Anni 

Pärtty, Emmi Oleander, Neea Lanki, Maria Tasa, Minea Konti-

nen, Tii Huttunen, Saana Pellinen. Edessä vas. Emilia Muukka, 

Aada Harju, Katariina Tasa, Eeli Kallio, Miika Lanki.

si verkostoksi. Snäppikarttaa 

katsottaessa ystäviä löytyy 

ympäri Suomen. 

Mikä rikkaus tällainen ver-

kosto onkaan nyt ja tulevai-

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

28.-31.12.

Vastuullinen
myyjä:

 

 

tutustumisharkat
 

Ru i s -V e i k o t  r y  /  V e V e -P e s i s  

 

 

E- ja F-junnut
(2010-2013)

Ruissalon liikuntahalli

 

ma 27.12. klo 10 - 11.30

 

ti 28.12. klo 17.30 - 19.30

 

to 30.12. klo 10 - 11.30

 

ma 3.1. klo 10 - 11.30

 

ti 4.1. klo 17.30 - 19.30

 

la 8.1. klo 16.30 - 18

 

 

Perheliikunta
koko perhe liikkuu yhdessä

Ruissalon tatamilla 

la 8.1. klo 16.30 - 18, jatkuen

joka lauantai kevääseen asti

 

G-junnut 
(2014 ja myöh. synt.)

Ruissalon liikuntahalli

 

ti 28.12. klo 18.30 - 19.30

 

ti 4.1. klo 18.30 - 19.30

 

veve-pesis.nimenhuuto.com
@vevepesis

KIRSI FORSELL 

Pesisjunnut kävivät Helsin-

gin Olympiastadionille tree-

naamassa LähiTapiolan jär-

jestämässä Treenipäivässä 

7.11.2021.

Olympiastadionin keik-

ka aloitettiin samaistumal-

la Huuhkajiin, kun odoteltiin 

pelaaja-aulassa kentälle pää-

syä. Katsomot olivat tällä ker-

taa tyhjät, kun nurmi odotti 

Huuhkajien matsia Ranskaa 

vastaan. Vaihtopenkit kokeil-

tiin, olihan ne pehmeämmät 

kuin pesiskentillä!

Jotta jaksettiin treenata, 

piti syödä. Ruoka oli hyvää 

ja samallahan siinä olisi voi-

nut katsella matsia tai vaik-

ka Suomi-Ruotsi -yleisurhei-

lumaaottelua…

Stadionin tornissa 72 met-

rin korkeudessa kylmä viima 

hyyti kasvoja, mutta maise-

mat olivat hulppeat, vaikka-

kin vähän harmaat. Ylätasan-

teella oli kuvia stadionin vai-

heista – mahtuuhan histori-

aan monia hienoja saavutuk-

sia ja isoja kisoja.

Valokuvauksen ja treenikas-

sien, juomapullojen ja muiden 

tuotteiden jaon jälkeen oli aika 

treenille. Jätkät pääsi Huuh-

kajien pukuhuoneeseen. Tyt-

töjen pukuhuoneessa oli uut-

Pesisjunnut 
Olympiastadionilla

Isommat harjoittelevat pesistä 

muiden lajien lomassa ja osal-

listuvat kesällä aluesarjoihin 

ja valtakunnallisille pesislei-

reille. Perheliikunta käynnis-

tyy tammikuussa lauantai-il-

taisin, jolloin tatamilla liiku-

taan koko perheen voimin.

”Aikuiset” treenaavat myös 

talvella kerran viikossa ja ke-

sällä kahdesti viikossa. Innok-

kaimmat pelaavat kesällä Ky-

menlaakson harrastesarjaa ja 

Kotkan puulaakia. 

Harjoitusajat löydät VeVen 

nettisivuilta –> Pesäpallo. 

Tulehan kokeilemaan! n

Vesis-Pesis
VeVe-Pesis liikuttaa koko per-

hettä ympäri vuoden.

Junioreille on joukkueita 

GFE, eli 12-vuotiaille ja nuo-

remmille tytöille ja pojille. 

Nuorimmat harrastajat pesis-

liikkarissa ovat 4-vuotiaita, jol-

loin pääosassa on monipuoli-

nen liikunta eli leikit ja pelit. 

tuuttaan hohtava sauna, ja kyl-

mäaltaat, mutta tällä kertaa ei 

ehditty nauttia niistä, kun piti 

lähteä treenaamaan.

Tunti liikuntasalissa notkisti 

nivelet (myös aikuisilla) ja tun-

ti tunnelissa juoksuradalla ai-

tajuoksun ja vetojen merkeis-

sä ”notkisti” jo lihaksetkin… Ai-

kamoinen setti, kun kaikki oli-

vat niin intoa täynnä!

Mahtava kokemus kaikille. 

Harva meistä oli käynyt edes 

vanhalla stadionilla, mutta 

kyllä remontti oli tehnyt sta-

dionista todella hienon. 

Kiitos LähiTapiola, joka 

mahdollisti meille tämän hie-

non kokemuksen. n
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Pyhällössä kilvoiteltiin 
ihkauudessa 
seurakisalajissa
Pyhällön osakilpailu järjestet-

tiin 29.7. ja lajina oli renkaan-

heitto! Lajivalinta aiheutti ih-

metystä ja kummastusta, mut-

ta ajatuksena oli ”oishan se tyl-

sää, jos taas juostais”. 

Muutaman vuoden ajan Py-

hällössä ovat kisanneet myös 

aikuiset, joten tämäkään kil-

pailu ei ollut poikkeus. Mie-

hille heittovälineenä toimi 

n 5,5 kiloinen autonrengas, 

naisille n 1,2 kiloinen hara-

vakoneen rengas ja lapsille 

420 grammaa painanut pol-

kupyöränrengas.

Poitsilassa uhmattiin 
säätä jo toistamiseen
Poitsilan seurakisoissa 19.8. 

keli oli taas aivan kamala, 

mutta sisukkaimmat reilut 

30 lasta ja nuorta osallistui-

vat 40 metrin juoksuun ja pi-

tuushyppyyn. Kyläkisat ovat ki-

voja tapahtumia, koska niihin 

on helppo tulla mukaan myös 

Matalan kynnyksen seurakisoista 
kavereita ja kokemusta

linnan kuntoradalla maasto-

juoksun merkeissä. Nuorim-

mat spurttasivat 200 metrin 

matkan ja vanhimmille oli tar-

jolla 2000 metriä. Osanotta-

jamäärä oli tällä kertaa var-

sin maltillinen, mutta aurin-

gonpaiste varmisti, että kisa 

oli kuumaa!

lähikylältä eili kyläkentän lä-

heisyydestä. Ensi vuonna kiso-

ja tietysti jatketaan, ja toivo-

taan, että entistä useammat 

perheet lähtisivät liikkeelle, 

koska kisat ovat hyviä harjoi-

Vehkalahden Veikkojen yleis-

urheilujaosto järjesti heinä-

elokuussa perinteiseen ta-

paan kaikille 5-15-vuotiaille 

avoimia ja maksuttomia yleis-

urheilun matalan kynnyksen 

Seurakisoja. Kisoja oli yhteen-

sä kuudet ja ne järjestettiin 

yhteistyössä Haminan Pon-

tevan ja Vehkalahden Veik-

kojen kyläosastojen kanssa. 

Tapahtumapaikkana oli Ha-

minan urheilukentän lisäksi 

myös Poitsilan koulun kent-

tä, Vehkalinna (Husulassa) ja 

Pyhällön koulun kenttä.

Silja Line -seurakisat ovat 

maksuttomia, kaikille avoi-

mia matalan kynnyksen ki-

soja, joiden myötä voi seura-

ta omaa kehitystä eri lajeis-

sa pitkin kesää. Osallistujilta 

ei edellytetä aiempaa koke-

musta lajeista eikä seurojen 

jäsenyyttä.

Seurakisat käyntiin 
maastojuoksulla
Kesän ensimmäiset seuraki-

sat järjestettiin 29.6. Vehka-

rää tapahtumana ympäri Suo-

men suuren osan nuorisoyleis-

urheilun kärkituloksia tehneet 

ja kilpailun taso onkin todella 

kova. Tapahtumassa on järjes-

tetty pidemmältä tuleville eri-

laisia kilpailupaketteja, joihin 

kuuluu mm. koulumajoitusta 

ja ruokailuja. 

Lapsille pitikin etukäteen 

mainita, että tapahtuma on ai-

nutlaatuinen kokemus ja sinne 

lähdetään suorittamaan omia 

parhaita onnistumisiaan. Ison 

tapahtuman yksi ehdottomas-

ti parhainta antia on kaverei-

den kanssa yhdessä oleminen. 

Niin oman seuran urheilijoita 

kannustaen, nähden muiden 

seurojen jo tutuiksi tulleita ur-

heilijoita, ja vielä lisäksi tutus-

tuen uusiin kavereihin ympä-

ri Suomen. 

Lapset ja nuoret menivät 

kilpailulajien suoritukseen 

ilman huoltajia. Tässä olikin 

opettelemista, ja seuraamis-

ta kun täytyi osata etsiä itsel-

leen tarkalla kellonajalla oi-

kea lounge room, johon aina 

lajin kilpailijat kokoontuivat. 

Lounge roomissa tarkastet-

tiin paikallaolijat ja lähdet-

tiin kohti kenttää. Varsinkin 

illan tullen aikataulut venyi-

vät, ja oman suorituksen al-

kamista sai kyllä seurata jot-

ta osasi olla oikeaan aikaan 

menossa. Itse urheilun lisäk-

si tapahtuma-alueella oli pal-

jon erilaista oheistapahtumaa, 

oli niin pomppulinnoja, este-

ratoja, poliisihevoset, ja suu-

ren suosion saanut Geego-

maskotti, jonka hännän veto 

oli ainakin pienemmillä lap-

silla kova hitti. 

Vevestä mukaan YAG:n läh-

ti tänä vuonna parikymmentä 

kilpailijaa. Suorituksia Vevelle 

tehtiin yksilölajeihin noin nel-

jäkymmentä, ja viestijuoksuja 

muutama. Lisäksi T9-sarjassa 

Maija Olli ja Lise Hellberg nap-

pasivat kaksi joukkuepronssia, 

toisen pituushypystä, ja toisen 

keihäänheitosta. 

Veven nuoret urheilijat teki-

vät hyviä kilpailutuloksia. Mai-

ja Olli T9-sarjasta onnistui to-

della upeasti monessa kilpai-

lulajissa. Hän hyppäsi pituu-

dessa 3,55m ja tuli toiseksi vii-

denkymmenen kilpailijan jou-

kossa. Maijalle tuli myös kuu-

KRISTIINA HELLBERG

Heinäkuun 23-25 päivä Lap-

peenrannan Kimpisessä järjes-

tettiin kolmepäiväinen Youth 

Athletics Games-tapahtuma. 

YAG on vuosittain pidettävä 

Suomen suurin nuorisoyleis-

urheilun kilpailutapahtuma 

9-17-vuotiaille, jonka järjes-

tää eri puolilla Suomea olevat 

suuremmat seurat. Tapahtuma 

oli tarkoitus pitää Lappeen-

rannassa jo edellisenä kesänä 

2020, mutta vallitsevan epide-

mian vuoksi siirtyi kuluneelle 

kesälle, ja saatiin onneksi jär-

jestettyä ilman suurempia ra-

joituksia tänä vuonna. 

Kolmen päivän aikana Lap-

peenrannassa suoritettiin 

1200 yksilölajisuoritusta, ja 

250 viestijuoksua. Näiden li-

säksi jaettiin kenttälajeissa 

vielä joukkuemitaleja kahden 

parhaan saman seuran tulok-

sen perusteella. 

Kimpisen Urheilustadionil-

la oli todellakin suuren urhei-

lukilpailun tuntua ja fiilistä 

koko viikonlopun ajan. Katso-

mot olivat täynnä ympäri Suo-

mea saapuneita kilpailijoita 

ja taustajoukkoja. Nuorisoa 

oli saapunut bussilasteittain 

Oulusta asti ja varmasti vie-

lä korkeammaltakin. YAG ke-

YAG Lappeenrannassa

Maija Olli (vas.) ja Lise Hellberg.

Maija Olli (vas.), Jade Hellberg, Minea Kontinen ja Katariina Tasa.

lasta pronssi tuloksella 5,48m. 

Hän juoksi myös 150m ja 40m 

juoksuissa kummassakin nel-

jännen sijan. 

Muita hyviä tuloksia Veve-

läisille tuli mm. P9-sarjasta 

Vilho Urpalainen pituudessa 

kuudes hypyllä 3,55m, ja Sulo 

Koso samassa P9-sarjassa kei-

häässä seitsemäs pituudella 

18,90m. T10-sarjassa pituu-

dessa Jade Hellberg hyppä-

si kymmenenneksi yli viiden-

kymmenen hyppääjän joukos-

sa pituudella 3,81m. T11-sar-

jassa 4x100m viestijuoksuun 

osallistuivat Katariina Tasa, 

Minea kontinen, Jade Hellberg 

ja Maija Olli, ja tytöt juoksivat 

aikaan 1.04,32 ja olivat 11/19 

joukkueesta. Maria Tasa saa-

vutti T13-sarjan 1000 metril-

lä 4. sijan. Näiden tulosten li-

säksi myös muut saivat hyviä 

onnistumisia. 

Kesähelteet hellivät ja päi-

visin oli +30 asteen lämpöti-

loja, mutta tänä ei nuoria ur-

heilijoita haitannut. Tapahtu-

massa viihdyttiin aamusta il-

taan ja varmasti lähdetään tu-

levaisuudessa uudelleen. Ensi 

vuonna YAG järjestetään Lah-

den Stadionilla 16-19.6.2022. n

tuksia tulevaa elämää varten. 

Joskus menee hyvin, ja joskus 

ei niin hyvin... kuten elämäs-

sä. Sitä oppii, mitä harjoitte-

lee. Ja aina on joku, joka on ai-

van luonnonlahjakkuus vaik-

ka juoksussa tai hypyissä. Ki-

soista saa uusia kavereita ja 

mukavia kokemuksia. Kyläki-

soissa kaikki saavat aina pal-

kinnon, ja jokainen kisailee 

omaa itseään vastaan! n
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Laadukkaat seuratuotteet 
vaikkapa pukinkonttiin…

Kyselyt: Nina Tasa, puh. 050 370 5458

NYT NIITÄ SAA!

Myynnissä VeVen 

• tuubihuiveja 5€/kpl

• kylpypyyhkeitä 20€/kpl

• pipo 15 €/kpl

Vehkalinna

W  Viihtyisät juhlatilat luonnon 
 läheisyydessä!

W	 Salivuoroja parkettilattialla!

W	 Nykyaikaiset kokoustilat 
 isommillekin ryhmille!

Lisätietoja: www.vehkalahdenveikot.fi/vehkalinna

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

– tiloja arkeen ja juhlaan!

NONAMEn webshop löytyy osoitteesta 
webshop.nonamesport.com/fi 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

ANNIKA TAKANEN 

KLL:n suunnistusmestaruuk-

sista päästiin kisailemaan 

useamman yrityksen jälkeen 

8-9.10.21 Lankamalmin ja 

Ruissalon maastoissa. Alunpe-

rin kilpailut oli tarkoitus suun-

nistaa jo elokuussa 2020 mut-

ta korona-pandemia siirsi ki-

soja vuodella eteenpäin elo-

kuulle -21. Elokuussa kisoja ei 

voitu edelleenkään järjestää 

terveysturvallisesti ja ne siir-

tyivät toisen kerran, nyt reilu 

kuukausi eteenpäin.

Kolmannella yrittämällä ta-

pahtuman järjestäminen vih-

doin onnistui. Perjantaina n. 

800 koululaista eri puolelta 

Suomea ratkoi mestaruudet 

henkilökohtaisella matkal-

la Lankamalmin ja Reitkallin 

syksyisissä metsissä. Lauantai-

na oli vuorossa viestit Ruissa-

lon liikuntakeskuskuksessa vii-

dessä eri sarjassa ja joukkuei-

ta ilmoittautui mukaan n. 350. 

Korona kummitteli vielä 

taustalla, mikä jouduttiin otta-

maan huomioon järjestelyissä. 

Kisakeskustoiminnot pidettiin 

mahdollisimman yksinkertaisi-

na eikä perinteistä iltadiscoa-

kaan järjestetty. Tästä huoli-

matta kilpailupäivinä tunnel-

ma oli samanlainen kuin ai-

kaisempinakin vuosina; van-

hempien suunnistajien osalta 

lähes karnevaalitunnelmissa 

kisailtiin ja vaikka sää ei ollut 

enää syksyisen lämmin nähtiin 

kuitenkin ”rohkeita” kisa-asuja 

ja pelkkä niiden näkeminen-

kin pisti vanhemman ihmisen 

palelemaan.

Järjestelyt sujuivat kaikes-

ta huolimatta hyvin, lapset ja 

nuoret olivat kaksi päivää huo-

mion keskipisteenä. Kilpailuis-

sa koettiin monia onnistumi-

sen hetkiä mutta myös petty-

myksen tunteita, jotka purkau-

tuivat kyynelinä suunnistajan 

kasvoilla. Mutta kaikki nämä 

vastakkaiset tunteet kuulu-

vat lajin luonteeseen ja kas-

vattavat suunnistajaa eteen-

päin urallaan. 

Monelta taholta saimme 

kiitosta hyvin järjestetyistä 

kilpailuista ja asetimme kuu-

lemma ensi vuoden järjestä-

jille paineita.

Kilpailun onnistumisen ta-

kana olitte kaikki TE VAPAA-

EHTOISET toimitsijat ja yh-

teistyökumppanit. Ilman tei-

dän panostanne emme olisi 

päässeet yhtä hyvään tulok-

seen. ISO KIITOS kaikille jär-

jestelyissä mukana olleille. n

Koululiikuntaliiton 
suunnistuksen 
mestaruuskilpailut

Pousin Puutarha

Haminan Kaupunki

Studiokuva Jarno Koivula

Suurpää

Vuorinen

Noname

Juhlatarjoilut Mirja Koivu

Vehkalahden Koulu

Suomalainen Kirjakauppa

Intersport Jumalniemi

Takaladon Liha

Prefere Resins Finland Oy

Lämpösulku Oy

Supermarket Kanuuna

Kotkamills Oy

Ak Sound & Music Service

Spa Hotell Hamina

Lumonite

Tokmanni

Jalon Mylly

Reittisen Kotileipä

Stora Enso

S-Rauta

Nopasen Tila

Virolahti

Aitolahti

Insteam

Haminan Puupojat

VeVe kiittää kaikkia SM-yö ja 
KLL-yhteistyökumppaneitaan



JOULUVEIKKONEN 20218

Kilpavalmennus- ja yleisvalmennusryhmäläisiä yhteisissä harjoituksissa

Yleisurheilutoiminta kasvussa!

Tänä syksynä ryhmiä uudistettiin urheilijoil-
le ja huoltajille tehtyjen kyselyjen ja henki-
lökohtaisten haastattelujen pohjalta. Syn-
tyi kilpavalmennusryhmä, jossa harjoitte-
lun tavoitteena on kehittyä kilpailujen sekä 
monipuolisten harjoitusten kautta, ja jossa 
edellytetään korkeaa sitoutumista harjoi-
tustoimintaan. Kilpavalmennusryhmässä 
on mahdollista tehdä lajivalintoja ja har-
joitella henkilökohtaisen valmennusohjel-

VALMENTAJA

KILPARYHMÄLÄISIÄ

KILPAVALMENNUS

VALMENTAJA

Sini Huhtala
Urheilutausta

Emmi Oleander, 14 v.
lajiryhmä pikajuoksu 
Miika Lanki, 11 v
lajiryhmät hypyt ja kestävyysjuoksu

Netta Kormu 14 v.
lajiryhmä kestävyysjuoksu

Saana Pellinen 13 v.
lajiryhmä heitot

Kuinka kauan olet ollut mukana yleis-
urheilussa?

Emmi: Olen aloittanut VeVen liikuntaker-
hossa 7-vuotiaana ja jatkanut sen jälkeen 
yleisurheiluryhmässä. Tällä hetkellä kuulun 
VeVen kilpavalmennusryhmään.
Miika: 6 -vuotiaana aloitin VeVen yleisur-
heilukoulussa. Maastojuoksukisoihin osal-
listuin jo varmaan kolmevuotiaana.
Netta: Aloitin yleisurheilun 6-7 vuotiaana.
Saana: En muista tarkalleen, ehkä 4 vuotta.
Miksi yleisurheilu?

Emmi: Yleisurheilu on monipuolista ja haus-
kaa. Lisäksi se tukee muita harrastuksia.
Miika: Koska se on kivaa eikä mikään muu 
laji ole kiinnostanut niin paljon.
Netta: Yleisurheilua aloin harrastamaan, 
koska tykkäsin juosta paljon ja halu kehit-
tymään ja oikeaan tekniikkaan oli kova. 
Saana: Se on monipuolista ja siinä on yk-
silölajeja.

VALMENTAJA

Jarkko Urpalainen
Urheilutausta

– Maajoukkuetason hiihtosuunnistaja
Parasta valmentamisessa

– Urheilijoiden askeleet eteenpäin
Parasta VeVessä

– Toiminnan kehittäminen
Mieluisin yleisurheilulaji

– Juoksut
Valmennusmotto

– Ei ne voitot vaan matkaMeri Rautamies
Urheilutausta

– Keihäänheiton SM-mitalisti x 2, ulkorato-
jen SM-hopea ja 3 x hallikisojen SM-hopea.
Parasta valmentamisessa

– Auttaa nuoria urheilijoita kehittymään ja 
kasvamaan urheilijana sekä tuoda omaa 
osaamista ja kokemuksia nuorten tietoon 
siitä, mitä kilpaurheilu vaatii.
Parasta VeVessä

– Panostetaan lasten ja nuorten urhei-
luun ja hankitaan osaavaa ja ammattitai-
toista valmennusta lajiryhmiin, jotta voi-
daan edistää nuorten kehitystä. Tämä on 
mennyt huimasti eteenpäin viime vuosina!
Mieluisin yleisurheilulaji

– Keihäänheitto.
Valmennusmotto

– You will never win if you never begin. 
-Helen Rowland.

Matti Pitkänen
Urheilutausta

– Nuorena pikajuoksu, jonka jälkeen 
olen harrastanut eri urheilulajeja laidas-
ta laitaan.
Parasta valmentamisessa

– Parasta on urheilijoiden tukeminen ja 
auttaminen ja kun saa luoda heihin moti-
vaatiota ja uskoa itseensä.
Parasta VeVessä

– VeVessä on hyvä yhteishenki ja tekemi-
sen meininki Tämän urheiluhullumpaa po-
rukkaa ei olekaan!
Mieluisin yleisurheilulaji

– Pikajuoksu.
Valmennusmotto

– Tehdään se, mitä tarvii – ei enempää!

VALMENTAJA

Mieluisin yleisurheilulaji? 
Emmi: Mieluisin yleisurheilulaji on pika-
juoksu. Yleisurheilun lisäksi harrastan 
pesäpalloa.
Miika: Mieluisin laji on kolmiloikka. Muu-
ten harrastan hiihtoa.
Netta: Laji jota kisaan ja treenaan eniten 
on kestävyysjuoksu 800m ja tänä vuon-
na olen alkanut treenailemaan myös ai-
tajuoksua. Yleisurheilu on tällä hetkel-
lä ainut urheilulaji johon panostan täysil-
lä. Suunnistin n. 8 vuotta, mutta lopetin, 
koska yleisurheilu alkoi tuntumaan enem-
män omalta lajilta.
Saana: Keihäänheitto on mieluisin yleis-
urheilulaji. Harrastan myös pesäpalloa
Oletko käynyt yleisurheilukilpailuissa? 
Mikä on parasta kisoissa?

Emmi: Olen kilpaillut yleisurheilukisois-
sa jo useamman vuoden ajan. Parasta ki-
soissa on onnistuminen, itsensä ylittämi-
nen sekä kavereiden kanssa yhdessäolo.
Miika: Olen käynyt kilpailuissa ja paras-
ta on itse kilpaileminen, halu onnistua ja 
voitontahto.
Netta: Olen käynyt yleisurheilukisois-
sa. Tänä vuonna isoimmat yleisurheiluki-
sat olivat SM -maastot Joensuussa ja SM 
-viestit Oulussa. Parasta kisoissa on eh-
dottomasti tulosten tekeminen ja uusien 
ennätysten saavuttaminen.
Saana:Kyllä. Kisoissa on parasta, kun nä-
kee, miten on kehittynyt.
Mitkä ovat tavoitteesi?

Emmi: Tavoitteeni on kehittyä urheilijana
Miika: Omien ennätysten parantaminen.
Netta: Tavoitteeni yleisurheilussa on hyvä 
kunto ja tottakai, että tuloksia alkaisi tule-
maan, kun treenaa täysillä.
Saana: Kehittyä paremmaksi keihäänheit-
täjäksi ja saada tekniikka kuntoon. Pidem-
piä heittoja.
Esikuva urheilussa?

Emmi: Ei esikuvaa.
Miika: Iivo Niskanen
Netta: Annimari Korte
Saana: Ei ole.

Yleisurheilutoiminnan pitkäjäntei-

nen kehittäminen on tuottanut tu-

losta ja se näkyy sekä yleisurheilun 

nuorisotoiminnan kasvaneena harras-

tajamääränä että huimana korotuk-

sena Suomen Urheiluliiton nuoriso-

toimintakilpailun sijoituslistalla. Veh-

kalahden Veikot on noussut viimei-

sen kuuden vuoden aikana valtakun-

nallisessa vertailussa sijalta 95 sijal-

le 22. Kymenlaakson piirin vertailus-

sa Veikot on toiseksi aktiivisin seura 

pitäen vakaana paikkaansa Valkea-

lan Kajon jälkeen. SUL:n nuorisotoi-

mintakilpailun sijoituksissa huomioi-

daan kauden aikana hankitut yleis-

urheilulisenssit sekä osanottopisteet 

sarjoissa 13-vuotta ja nuoremmat. 

Jaostoa on vahvistettu nuorten ur-

heilijoiden vanhemmilla ja yleisur-

heilun toiminnan tueksi on perustet-

tu toimikuntia sekä ryhmille hankit-

tu lajivalmentajia. Suunta toiminnan 

kehittämiselle on syntynyt lukuisten 

lasten- ja nuorten kilpailujen, tapah-

tumien ja harjoitusten järjestelyiden 

tuomasta kokemuksesta. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö myönsi 2021 Veh-

kalahden Veikkojen yleisurheilujaos-

tolle seuratoiminnan kehittämistu-

kea. Lisärahoitus tukee jaoston ta-

voitetta pidentää urheilijan polkua 

seurassa ja saada kuuluviin nuorten 

ääni yleisurheilutoiminnan kehittä-

misessä. OKM:n tuella onkin jo tä-

hän mennessä onnistuttu lisäämään 

harrastajien määrää ja käynnistetty 

perheliikunta- ja yleisvalmennusryh-

mä. Taantumista toiminnan vahvis-

tamiselle ei ole näkyvissä. Vuoden 

2022 alusta Vehkalahden Veikkoja 

edustaa Kymenlaakson yleisurhei-

lun hallituksessa piirin kunniakier-

rospäällikkö Juha Heikkilän lisäk-

si VeVe:n yu-jaoston puheenjohta-

ja Nina Tasa. 

Nina Tasa vastasi syyskauden in-

fotilaisuudessa urheilijoille ja huol-

tajille kysymykseen kuka seuratoi-

minnan sitten tekee? Vastaukses-

saan hän vakuuttaa, että ”sen tekee 

sinä ja minä ja me kaikki yhdessä”. 

Menestyksestä voidaan kiittää jaos-

ton puheenjohtajaa, kuten myös jo-

kaista aktiivista urheilijaa, seurasy-

dämen omaavaa huoltajaa, isovan-

hempaa tai muuten vain aktiivista 

seuratoimijaa. Kiitos, te olette saa-

neet yleisurheilun kukoistamaan uu-

delleen Haminassa.

 

Yleisurheilua vauvasta 
vaariin!
Vehkalahden Veikoissa on mahdol-

lista harjoitella ja harrastaa yleisur-

heilua niin sanotusti ”vauvasta vaa-

riin”. Taaperot harrastavat perheryh-

mässä yhdessä vanhemman, isovan-

hemman tai muun huoltajan kanssa 

ja varttuneemmista paras esimerk-

ki lienee tällä hetkellä Simo Piispa, 

joka on napsinut viime vuosina lu-

kuisia SM-mitaleja Suomen Aikuis-

urheiluliiton kilpailuissa M45-sarjas-

sa. Tähän väliin mahtuu laaja jouk-

ko eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä 

yleinen sarja, jossa juuri alkaneel-

la kaudella 2021-2022 Vehkalah-

den Veikkojen paidan pukee ylleen 

kestävyysjuoksun erikoismies Mar-

kus Hämäläinen n

man mukaisesti. Ohjattuja harjoituksia on 
tarjolla jopa 4-5 kertaa viikossa ja näistä 
urheilija (tai valmentaja) voi valita sopi-
vat treenit. Lajiryhmät ovat hyppy, heit-
to, pikajuoksu ja kestävyysjuoksu. Eri la-
jiryhmät, eritoten juoksijat, ovat harjoitel-
leet syyskaudella pääosin ulkona. Syksyl-
lä on ollut melkein kerran viikossa yhtei-
siä treenejä hiihdon junnu- ja HS-ryhmän 
kanssa, ja tämä on tuonut mukavaa vaih-
telua kestävyysharjoitteluun. Sisätreenit 
ovat olleet Pappilansalmen koulun salis-
sa ja kerran käytiin lähes koko ryhmän voi-
min palloiluhallissa treenaamassa. Urheili-
joiden ikähaitari ryhmässä on 11-16 vuot-
ta. Valmennusta koordinoi Jarkko Urpa-
lainen, hypyistä vastaa Sini Huhtala, hei-
toista Meri Rautamies ja pikajuoksuryh-
mää vetää Matti Pitkänen. Apuvalmenta-
jina toimivat Petra Harju, Milla Kokkonen 
ja Julia Laitinen.

– Erimittaiset juoksut 100 m - 24 h ei niin 
vakavasti, mutta numero rinnassa kui-
tenkin. Lisäksi monipuolinen liikunta har-
rastuksena.
Parasta valmentamisessa

– Parasta on nähdä urheilijoiden kehitty-
minen ja onnistuminen.
Parasta VeVessä

– Monipuolinen lajivalikoima ja harrastus-
mahdollisuudet kaikenikäisille
Valmennusmotto

– Uskalla kokeilla! Ei ole väärää tapaa 
liikkua.
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Ei mitään keppijumppaa, vaan seiväshypyn alkeita vierailevan valmentajan Jarkko Pirhosen johdolla.

Anniina ”Ansku” Koso
Urheilutausta

– Pesistä SM-tasolla.
Parasta ohjaamisessa

– Meillä perheryhmässä parasta on iloiset 
silmät ja mahtavat jutut, ja se kun yhdes-
sä opitaan uusia taitoja.
Parasta VeVessä

– Tekemisen meininki ja yhteen hiileen pu-
haltaminen.
Mieluisin yleisurheilulaji

–Keihäänheitto.
Valmennusmotto

– Menestyksen tikapuita ei kavuta kä-
det taskussa.

OHJAAJA

PERHERYHMÄLÄINEN

PERHERYHMÄ

Vilho 3 v.
Kenen kanssa olet perheryhmässä?

– Äidin ja isin kanssa, joskus isovanhem-
pien.
Kuinka kauan olette olleet mukana?

– Aloitimme tänä syksynä.
parasta perheryhmässä?

– Leikit.
Mukavinta yhdessä harrastamisessa?

–Kun pääsee kerhoon äitin ja isin kanssa.
Lempipuuhaa perheryhmässä

– Temppurata.

Perheryhmässä 2016 -syntyneet ja nuo-
remmat liikkuvat yhdessä oman vanhem-
man tai muun huoltajan kanssa. Ryhmä ko-
koontuu lauantaisin Pappilansalmen kou-
lun salissa, jossa on tilaa temmeltää! Tun-
nin aikana leikitään, kisaillaan ja temp-
puillaan ohjaaja Anniina Koson johdolla. 
Iloiseen joukkoon mahtuisi muutama per-
he lisää, joten jos haluat lisätietoja, ota 
yhteyttä Anniinaan, puh. 040 4152466. 

Junnuvalmennusryhmässä harjoittelevat 
11-sarjalaiset eli 10-11 -vuotta täyttävät. 
Ryhmässä totutellaan säännölliseen yleis-
urheiluharjoitteluun 2-3 kertaa viikossa, 
keskitytään hyvään ja monipuoliseen te-
kemiseen ryhmänä sekä kannustetaan kil-
pailuissa käyntiin. Junnuvalmennuksessa 
harjoitellaan motoristen perustaitojen li-
säksi eri yleisurheilulajien tärkeimpiä pe-
rusasioita. Ryhmän tavoitteena on kasvat-
taa monipuolisesti eri liikuntataidot hal-
litsevia nuoria, joilla on edellytykset siir-
tyä urheilijan polulla kilpavalmennusryh-
mään. Ryhmän pitkäaikainen vastuuohjaa-
ja on Elmeri Klemola, jonka ohella ryhmää 
luotsaavat Milja Haikala ja Pihla Kriktilä.

Pienten ryhmässä eli Innokkaissa urhei-
levat 6-7-vuotiaat lapset. Ryhmän ohjaa-
jina toimivat Neea Kormu ja Annika Haik-
ka. Harjoituksissa käydään läpi eri yleisur-
heilulajeissa tarvittavia taitoja enimmäk-
seen leikkien ja pelien avulla, ja samalla 
opetellaan toimimaan ryhmässä. Harjoi-
tukset on pidetty alkusyksystä ulkona Hu-
sulan koulun pihalla, mutta säiden viilen-
nyttyä on siirrytty koulun saliin.
Ryhmässä olisi tilaa vielä parille Innok-
kaalle, joten jos harrastus kiinnostaa, niin 
ota yhteyttä Satuun: satu.lanki@vehka-
lahdenveikot.fi.

Lennokkaiden ryhmässä harjoittelee tiis-
taisin Annika Haikan ja Neea Kormun oh-
jaamina joukko 2012-2013 -syntyneitä 
reippaita urheilijan alkuja. Torstaisin Len-
nokkaat ovat yhdessä junnuvalmennus-
ryhmän kanssa, jonka vastuuohjaaja on 
Elmeri Klemola. Harjoituksia on siis va-
linnan mukaan kerran tai kahdesti viikos-
sa ja harjoitukset on pidetty joko Husulan 

Yleisvalmennusryhmässä harjoitellaan ker-
ran viikossa monipuolisesti eri yleisurhei-
lulajeja sekä liikuntataitoja kuten kimmoi-
suus, tekniikka, nopeus, kestävyys ja voi-
maominaisuudet, eikä osallistujilta edelly-
tetä kilpailullisia tavoitteita. Yleisvalmen-
nusryhmä sopii hyvin myös muiden lajien 
harrastajille, ja on oiva tapa tutustua yleis-
urheiluun sekä ponnahduslauta kilpaval-
mennukseen. Harjoitukset pyritään pitä-
mään mahdollisimman pitkälle syksyyn, ja 
toisinaan talvellakin, ulkona. Sisällä harjoi-
tellessa tämän ryhmän käytössä on Pappi-
lansalmen koulun koko sali. Ryhmän koh-
deryhmä ovat 10-13-vuotiaat, mutta täs-
tä voidaan joustaa ryhmän luonteesta joh-
tuen. Ryhmän vastuuohjaaja talvikaudella 
2021-2022 on Mika Tasa ja muut ohjaajat 
(Saija Seppälä, Jenna Pellinen, Sini Kuok-
ka) vuorottelevat Mikan parina.

Neea Kormu
Urheilutausta

– Yleisurheilu pienempänä ja suunnis-
tus 9 vuotta.
Parasta ohjaamisessa

– Nähdä lasten ilo ja kehittyminen.
Parasta VeVessä

– Parhaimmat ohjaajakollegat.
Mieluisin yleisurheilulaji

– Juoksu.
Valmennusmotto

– Aina kannattaa yrittää!

Annika Haikka
Urheilutausta

– Koko elämän urheillut, yleisurheilu, hiih-
to, ampumahiihto.
Parasta ohjaamisessa

– Mukavat lapset ja kun näkee niiden on-
nistuvan.
Parasta VeVessä

– Yu-toiminta.
Mieluisin yleisurheilulaji

– Juoksu.
Valmennusmotto

– Leikin kautta lentoon!

Elmeri Klemola
Urheilutausta

– Olen harrastanut yleisurheilua 8 vuotta 
jonka jälkeen aloin ohjaajahommiin, nyky-
ään harrastan myös frisbeegolfia.
Parasta ohjaamisessa

– Nähdä se lasten ilo harkkojen aikana.
Parasta VeVessä

Mika Tasa
Urheilutausta

– Hiihto, kestävyysjuoksu, jalkapallo, sali-
bandy, suunnistus… nuorempana kilpail-
len, nykyään lähinnä omaksi iloksi.
Parasta ohjaamisessa

– Nähdä lasten ja nuorten kehittyvän.
Parasta VeVessä

– Mukava porukka!
Mieluisin yleisurheilulaji

– 800m juoksu.
Valmennusmotto

– Monipuolinen harjoittelu kehittää.

OHJAAJA

OHJAAJA

OHJAAJA

OHJAAJA

INNOKAS

LENNOKAS

JUNNURYHMÄLÄINEN

YLEISRYHMÄLÄINEN

INNOKKAAT

LENNOKKAAT

YLEISVALMENNUS

JUNNUVALMENNUS

Lassi Olli, 6v.
Kuinka kauan olet ollut mukana yleis-
urheilussa?

– Syksyllä aloitin käymään siellä salissa 
(Innokkaissa).
Miksi yleisurheilu?

– Koska isosiskoni on käynyt monessa ki-
sassa urheilemassa ja mä haluan olla yhtä 
hyvä kuin mun siskoni.
Mieluisin yleisurheilulaji? Mitä muuta 
harrastat?

– Juoksu, koska haluan olla todella no-
pea juoksija. Perjantaisin käyn sählyssä.
Oletko käynyt yleisurheilukilpailuissa? 
Mikä on parasta kisoissa?

–Kahtena kesänä olen osallistunut Sil-
ja Line-seurakisoihin. Osallistuminen on 
parasta.
Mitkä ovat tavoitteesi?

– Olla nopeampi kuin Jiri. Ja saada pal-
jon mitaleja.
Esikuva urheilussa?

– Ei ketään. Mut mun sisko on tosi hyvä.

Ernesti Harju, 8 v.
Kuinka kauan olet ollut mukana yleis-
urheilussa?

– Vähän vajaa kaksi vuotta.
Miksi yleisurheilu?

– Koska se on niin kivaa. Parasta on alku- 
ja loppuleikit ja kaverit.
Mieluisin yleisurheilulaji? Mitä muuta 
harrastat?

– Pituushyppy tai juoksu on mieluisin. 
Muuten harrastan jääkiekkoa ja partiota.

Sofia Peri, 9 v.
Kuinka kauan olet ollut mukana yleis-
urheilussa?

– 7-vuotiaasta alkaen eli 2 vuotta.
Miksi yleisurheilu?

– Tykkään harrastaa sitä. Aloin tykkäämään 
yleisurheilusta, kun olin Hippokisoissa.
Mieluisin yleisurheilulaji? 

– Keihäänheitto, 40m juoksu ja korke-
ushyppy.
Oletko käynyt yleisurheilukilpailuissa? 
Mikä on parasta kisoissa?

–Olen käynyt yu-kisoissa Haminassa, Kot-
kassa, Lappeenrannassa, Karhulassa, Kou-
volassa ja Pyhtäällä. Parasta kisoissa on 
omien ennätysten rikkominen ja toisten 
kannustaminen.
Mitkä ovat tavoitteesi?

– Tavoitteena minulla on aina parantaa 
omia tuloksiani.

Roope Koskenheimo, 11 v.
Kuinka kauan olet ollut mukana yleis-
urheilussa?

– 2 vuotta.
Miksi yleisurheilu?

– Äidin idea.
Mieluisin yleisurheilulaji? 

– Pituushyppy.
Oletko käynyt yleisurheilukilpailuissa?

–En ole käynyt.
Esikuva urheilussa?

– Martin Fourcade ja sauna-Timo.

– Se että tiedetään mitä tehdään ja meillä 
on hyvä suunnitelma tulevalle.
Mieluisin yleisurheilulaji

– Itselle mieluisin yleisurheilulaji on kei-
häänheitto joskin jäänyt nyt taka-alalle.

koulun salissa tai säätilan salliessa ulkona. 
Lennokkaiden harjoitukset koostuvat mm. 
hypyistä, heitoista, lihaskuntotreenistä ja 
juoksusta leikkejä ja pelejä unohtamatta.
Lennokkaisiin mahtuisi muutama lapsi li-
sää, joten jos harrastus kiinnostaa, niin 
ota yhteyttä Satuun: satu.lanki@vehka-
lahdenveikot.fi. Ryhmä sopii hyvin myös 
aloittelevalle harrastajalle!

Oletko käynyt yleisurheilukilpailuissa? 
Mikä on parasta kisoissa?

–Olen käynyt kisoissa ja parasta on pal-
kinnot ja munkit.
Mitkä ovat tavoitteesi?

– Pitää kivaa.
Esikuva urheilussa?

– En osaa sanoa.
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VeVen 9-sarjalaiset jyräsivät pm-viesteissä

Jukolan viesti Rovaniemen raviradalla pilkkopimeässä

Ylärivissä oik. 2-joukkue: Daniil Sorokin, Eero Inkeri, Tuomas Mattila, Janne Weckman, Joona 

Hirvilahti, Juho Pousi ja Valters Reneslacis. Alarivissä oik. 1-joukkue: Janne Ovaska, Daniel 

Koivisto, Ilgvars Caune, Tero Föhr, Matti Suutari, Antti Väyrynen ja Marc Lauenstein. (Kuva: 

Janne Niskanen)

videon ensimmäistä kertaan 

ensimmäisen osuuden juoksi-

joista. Video on löydettävissä 

YouTubesta ”Napapiiri-Juko-

la 2021 Vehkalahden Veikot”.

Jukolan ensimmäisessä 

joukkueessa juoksivat Janne 

Ovaska, Daniel Koivisto, Ilg-

vars Caune, Tero Föhr, Matti 

Suutari, Antti Väyrynen ja Marc 

tamassa Kuninkaanlaavulla. 

Kuninkaanlaavun kartta ei 

varsinaisesti ollut ihan tyyp-

pimaastoa kauttaaltaan, mut-

ta maastohan oli auringonlas-

kun aikaan aivan mahtava.

Viikon mittaan harjoitte-

limme tyyppimaastoja hal-

tuun yöllä ja päivällä. Teim-

me myös joukkueen esittely-

JANNE OVASKA

Saavuimme Rovaniemelle jo 

ajoissa alkuviikosta. Olimme 

majoituksessa aluksi Ounas-

vaaralla, jonka jälkeen siir-

ryimme keskustaan majoituk-

seen. Alkuviikolla otimme har-

joituksia haltuun. Aluksi kä-

vimme porukalla yösuunnis-

TURKIAN LAVA
www.tanssi.net/Turkian lava

Tavataan  
kesällä 2022!

P13 4x600m Rasmus Kaitainen, Anton Vainio, Viljami Hyvönen, Jaakko Kauppinen

KRISTIINA HELLBERG

Kymenlaakson piirinmesta-

ruusviestit juostiin Kouvolan 

Kuusankoskella 26.08.2021. 

Ilma oli melko syksyinen ja 

osa juoksuista juostiin kaa-

tosateessa. 

Pienimpien juoksijoiden 

9-vuotissarjaan Vehkalahden 

Veikoille saimme viesteihin 

mukaan suuren määrän reip-

paita pieniä urheilijoita. Muu-

tama oli juossut pm-viesteis-

sä jo edellisenä vuonna, mutta 

suurin osa lapsista oli muka-

na ensimmäistä kertaa. 

9-vuotiaiden sarjassa oli 

mahdollisuus juosta kahdes-

sa eri viestissä. Toinen oli suk-

kulaviesti, jossa tytöt ja po-

jat juoksivat sekaisin samas-

sa joukkueessa 8x40m mat-

kan. Toiset viestit olivat pit-

kän matkan viestit 4x400m, 

jossa tytöt ja pojat juoksivat 

erikseen. Jännitys ja joukkue-

kavereiden kannustus oli hui-

pussaan, ja vaikka vesisatei-

nen ilma ei oikein suosinut-

kaan, niin katetussa katso-

mossa meillä oli aivan mah-

tava ilta. 

Saimme sukkulaviestei-

hin mukaan kolme joukkuet-

ta eli 24 innokasta juoksijaa. 

Alusta-Apu
T:mi Jyrki Permanto
0400 840 602

AUTO- JA METALLIKIERRÄTYS
www.alustaapu.fi

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

KYMEN 
SAMMUTINHUOLTO

Teollisuuskatu 30, 49400 Hamina

0400 556 626
(05) 344 6130

Rakennuspelti 
SAHALA Oy

P. 0400 557 402
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Muutamia pois jäämisiä sat-

tui vielä ihan loppumetreil-

le, mutta onneksi saatiin ne 

paikattua ottamalla mukaan 

muutama pienempi varajuok-

sija, ja kaikki joukkueet pää-

sivät juoksuihin mukaan. Suk-

kulaviestijoukkueita oli jaet-

tu niin, että yhdessä joukku-

eessa juoksivat jo enemmän 

kilpailuihin osallistuneet, ja 

muissa vähän nuorempia ur-

heilijoita. Veven joukkueet tu-

livat sukkuloissa upeasti en-

simmäiseksi, kolmanneksi ja 

neljänneksi. 

Ensimmäisessä sukkula-

joukkueessa juoksivat Joo-

na Tulla, Viivi Kuoppala, Sulo 

Koso, Veera Jauhiainen, Vee-

ti Posti-Ahokas, Sofia Peri, El-

meri Harju ja Maija Olli. Toi-

sen joukkueen juoksijat olivat 

Aleksi Kettunen, Tuukka Luo-

ma, Lise Hellberg, Oiva Kallio, 

Tuukka Suuronen, Ronja Kai-

tainen, Antto Kivelä ja Pep-

pi Somervuori. Kolmannessa 

joukkueessa kilpailivat Ernesti 

Harju, Sindi Hellberg, Tuukka 

Hovi, Pihla Lautala, Eemil Vai-

nio, Helmi Jokimies, Hugo Im-

monen ja Titi Takanen. 

Pitkän matkan viesteihin 

osallistui kaksi joukkuetta tyt-

töjä, ja samoin kaksi joukku-

etta poikia. Myös pitkän mat-

kan viestit menivät loistavas-

ti. Tyttöjen joukkueet juoksi-

vat ensimmäiseksi ja toisek-

si. Poikien joukkueet toisek-

si ja neljänneksi. 

Pitkän matkan tyttöjen en-

simmäisen viestijoukkueen 

ajaksi tuli 5.56,13, ja joukku-

eessa juoksivat Viivi Kuoppa-

la, Sofia Peri, Maija Olli ja Lise 

Hellberg. Toisen viestijoukku-

een aika oli 6.11,72, ja tässä 

juoksivat Pihla Lautala, Titi 

Takanen, Ronja Kaitainen ja 

Peppi Somervuori. 

VeVen 9-sarjalaiset jyräsivät pm-viesteissä
Joukkuehenkeä nostattamassa. Angry Birds-puisto Rovaniemi. (Kuva: Janne Niskanen)

Lauenstein. Aloitus osuus su-

jui meiltä kohtalaisesti ja tu-

limme +4 minuuttia kärjen 

jälkeen sijalla 47. vaihtoon. 

Tähän voidaan sanoa, että 

Veikot johtivat Jukolan Vies-

tiä ensimmäiset 2 minuuttia. 

Olimme ensimmäisen osuu-

den jälkeen tämän vuoden 

voittajaa Stora Tuna OK:ta 7 

minuuttia edellä.

Tämän jälkeen Danielille 

tuli hieman virhettä toisella 

osuudella ja tipuimme hie-

man kauemmas kärjestä. Il-

gvars oli meidän 3. osuudel-

la juoksemassa Jukolassa pit-

kää yötä. Tällä osuudella oli 

pituutta miehekkäät 16,4 km. 

Ilgvars lähetti Teron matkaan 

4. osuudelle. Valitettavasti Te-

rolle osui muutama koukku 

matkalle ja jäimme hieman 

lisää kärjelle.

5-osuudelle lähdettäessä 

ero kärkeen oli repsahtanut jo 

yli puoleen tuntiin ja osuussi-

ja oli 50. Matti lähti tekemään 

omaa rauhallista suunnistusta 

ja se tuotti vaikeassa Rovanie-

men yössä tulosta. Rastit nap-

suivat kohdalleen ja selkiä tuli 

vastaan yksi kerrallaan. Lop-

pupään juomarastilla Matti 

kuuli itselle kohdistettuja kan-

nustuksia, joista pystyi päät-

telemään suorituksen etene-

vän ihan kohtuullisesti. Vaih-

dossa sijaluku oli 38 ja Matti 

selvisi osuudesta vain 43 se-

kuntia viestin kärkijoukkuet-

ta hitaampana.

Matti toi viestin Antille, 

joka lähetti Marcin matkaan. 

Marc ankkuroi meidät maa-

liin sijalle 39.

Jukola oli tänä vuonna eri-

koinen, koska yöttömän yön 

Jukola täytyi juosta elokuus-

sa täysin pimeässä lähes kaik-

ki osuudet. Jukola ei päästä-

nyt helpolla ketään vaativilla 

rinnesoilla. Tulevaisuutta aja-

tellen virheiden minimoinnilla 

voimme olla hyvinkin korke-

alla jatkossa Jukolan viestis-

sä. Meidän 2 joukkue suoriu-

tui hienosti 60 parhaan jouk-

koon sijoittumalla maalissa 

sijalle 59. Potentiaalia löytyy 

myös kakkosjoukkueesta asti, 

joten ei voi tietää kuinka kor-

kealle tulemme tulevaisuudes-

sa vielä yltämään. Onhan meil-

lä tässä isot saappaat täytet-

tävä tiedostaen edellisen su-

kupolven korkea taso ja moni-

en vuosien kärkikamppailu Ju-

kolan viestissä. Tästä on hyvä 

jatkaa yhdessä eteenpäin! n

Jukolan viesti Rovaniemen raviradalla pilkkopimeässä

T13 4x600m Anni Pärtty, Senni Teikari, Sanni Liikkanen, Ma-

ria Tasa

VeVen voittoisa sukkulaviestijoukkue

Poikien ensimmäisen vies-

tijoukkueen aika oli 5.37,96, 

ja joukkueessa juoksivat Sulo 

koso, Aleksi Kettunen, Veeti 

Posti-Ahokas ja Elmeri Har-

ju. Poikien joukkue kävi aivan 

mahtavan kamppailun voitta-

neen Valkealan Kajon joukku-

een kanssa häviten heille lo-

pulta vain muutamia sekun-

nin sadasosia. Poikien toisen 

joukkueen ajaksi tuli 6.16,97, 

ja tässä juoksivat Tuukka Hovi, 

Joona Tulla, Antto Kivelä ja 

Hugo Immonen. 

Pm-viesteissä mitaleista 

kamppailivat myös vanhem-

mat ikäsarjat. P11 4x600m 

sekä 4x50m kummassakin 

juoksussa voitto. P13 4x600m 

Veven joukkue kolmas, ja 

P13 4x100m neljäs sija. T11 

4x600m Veven tytöt toisek-

si, ja T11 4x50m ensimmäi-

nen joukkue toiseksi, ja toi-

nen joukkue kuudenneksi. 

T13 4x600m tytöt voittivat, 

ja T13 4x100m kolmas sija. 

T15 4x80m aidat veven jouk-

kue kolmas, T15 4x800m Veve 

samoin kolmanneksi, ja T15 

4x100m neljänneksi. n
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Onnelliset pronssitytöt Ida-Emilia, Roosa ja Ida. (Kuva: Kaiponen)

KLL sai olla mukavaa, Sofia Laitinen ja Tiitu Takanen. (Kuva: 

Marjut Laitinen)

SATU SALORINNE  

& ANNIINA HEIKKINEN

VeVe järjesti tänä vuonna taas 

yhden ison arvokilpailun, SM-

yö suunnistukset Metsäky-

lässä. Kilpailun järjestämi-

nen vaati kovasti ylimääräis-

tä suunnittelua, koska korona 

väijyi peikkona.

Emme voineet laskea ih-

mismassaa sisätiloihin, mut-

ta saimme toiminnot mah-

tumaan hyvällä suunnitelul-

la kaikki Metsäkylän seura-

talon pihalle. Kisakeskus oli 

siten hyvin tiivis, mutta toi-

miva. Kisajärjestelyihin teet-

ti lisätöitä myös ISTV: tn tulo 

paikalle, ja jotta kaikki näky-

vyys saatiin ulos parhaalla 

mahdollisella tavalla. VeVen 

huippusuunnistajat saivat tä-

ten myös tilaisuuden tutustua 

mm. juoksukameran käyttöön. 

Kilpailut sujuivat suurem-

mitta ongelmitta loistavasti, 

mitä nyt osa pääsarjan mie-

histä eksyi karsintakilpailus-

sa lähtöpaikan sijaan metsän 

keskelle etämaaliin, mutta se-

kin saatiin korjattua järjestäji-

en ripeällä toiminnalla.

Kilpailukeskukseen viimei-

sen kruunun laittoi paikalli-

nen Ak Sound & Music Service 

upeine värivaloineen. Valoil-

la saatiin paljon näyttävyyt-

tä ja samalla valoa kansalle.

Kilpailijoilta on tullut pal-

jon kiitosta kilpailuista, maas-

to, radat ja kaikki on ollut kii-

tettävää.

Kutsuvieraat saivat aimo-

annoksen tietoutta ratames-

tarin työstä, ISTV:n toiminnois-

ta sekä pääsivät näkemään 

itse paikan päällä maastos-

SM-yösuunnistukset Metsäkylässä

sa pimeässä metsässä suun-

nistajien ”valomerta” juoma-

pisteen luona.

VeVe haluaa kiittää vielä 

kiittää kaikkia maanomista-

jia, yhteistyökumppaneita, 

ISTV:n työntekijöitä, talkoili-

joita sekä kisailijoita onnistu-

Lähtöpaikalla mallikartan tutkiminen. (Kuvat: Studiokuva Jarno Koivula)

SM-yö maali.

neen SM-kilpailun luomises-

sa. Te teitte sen!

Sää suosi myös meitä vaik-

ka sääennuste lupailikin ko-

vasti sateita, ei sadetta tul-

lut. Tunnelma kisapaikalla 

oli kuin Tiomilassa, orkeste-

ri vain puuttui.

Ensi vuonna pääsemme taas 

itse nauttimaan yösuunnistuk-

sen ihanuudesta etsien raste-

ja pimeässä metsässä.

Ohessa vielä linkki, jos-

ta kilpailun pääsee katso-

maan netissä: youtu.be/MPuo-

vcVInXQ n

ANNIINA HEIKKINEN

Tällä kaudella saatiin nauttia 

mitali/plakettisateesta kesä-, 

hiihto ja pyöräsuunnistukses-

sa. Henkilökohtaisissa tuli seu-

raavanlaista menestystä juni-

ori -ja pääsarjoissa.

Joona Hirvilahden vauhti oli 

kovaa kesällä ja talvella. Hän 

otti kaikkiaan 2 kultaa, 2 ho-

peaa, 2 pronssia, 4. sija sekä 5. 

sija. Sekä KLL SM-kisoissa ho-

tiin nauttia myös mitaleista, 

sillä D18-sarjan tytöt ottivat 

viestipronssia erittäin tiukas-

sa kilpailussa Mikkelissä jouk-

kueella Ida-Emilia Kaiponen, 

Roosa Heikkinen ja Ida Heik-

kinen. KLL SM-viesteissä Ve-

Ven edustajat saivat 1 hopean 

joukkueella Niklas Hirvilahti, 

Sisu Tyni ja Tiitu Takanen, 6. si-

joja 3 kpl, 10. sija 1 kpl. 

Ikämiessarjoissa ropisi myös 

tukuttain mitaleja, kun Janne 

Weckman otti 1 kullan ja 2 

pronssia. Pyöräsuunnistuksen 

ikämiessarjassa Keijo Kattelus 

nappasi 2 hopeaa ja 1 prons-

sin ja samoin Pekka Fincke 

pyöräsuunnisti hopeaa. H35 

sarjan miehet ottivat hopeaa 

joukkueella Tuomas Mattila, 

Janne Weckman ja Tero Föhr.

Tästä on hyvä lähteä seu-

raavaan kauteen! n

SM-menestystä rasteilta

Matti Suutari tuulettaa, hie-

no suoritus. (Kuva: Anniina 

Heikkinen)

Joona Hirvilahti mitali kaulas-

sa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

KLL viestijoukkue Sisu Tyni, Tiitu Takanen ja Niklas Hirvilah-

ti. (Kuva: Hanna Tyni)

peaa. Aivan mahtavaa!

Roosa Heikkinen suunnis-

ti henkilökohtaisissa kilpai-

luissa 4. sija ja KLL SM 4. sija.

Ida Heikkinen sai henkilö-

kohtaisista kisoista 6. sija ja 

KLL-SM hopeaa.

Miesten pääsarjassa Matti 

Suutari suunnisti hienosti 10. 

Tampereella.

Sisu Tyni suunnisti KLL SM 

kisoissa sijalle 7.

Viesteissä vastaavasti saa-



Haminan Autokorjaamo Oy

HUOLLOT • VARAOSAT • TARVIKKEET
Puh. 010 322 9300
Korjaamotie 2 Hamina
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Mäkelänkankaantie 1, 49490 Neuvoton

Rengastyöt 35 v.
AMMATTITAIDOLLA

www.cr-renkaat.fi

Teollisuuskatu 4, 49400Hamina
puh. 05-344 8700, mailto: myynti@cr-renkaat.fi

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

Varastosta:

– Rengashotelli
– Aluvanteet
– Viihtyisä myymälä
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Monipuolisia
KULJETUS-, NOSTO- JA 

KONEPALVELUJA 
yrityksille ja yksityisille!

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

MARIA TASA

Ajatus kisoihin lähtemisestä 

tuli ensinnäkin siitä että olisi 

kiva kokemus ja siitä että tar-

vittiin joukkue kasaan. 

Kisoihin valmistautuessa 

hyödynsimme Oulun ympä-

ristöä. Juoksimme ja teim-

me koordinaatioita venytte-

lyn kera. 

Matkustimme Ouluun bus-

silla ja matkassa kesti noin 

SM-viestit Oulussa

SM-viesteissä Oulussa vas. Sanni Liikkanen, Netta Kormu, Tytti Seppälä, Maria Tasa, Neea Lan-

ki, Satu Kuokka.

NELLI KOKKONEN 

Ajatus lähteä Joensuun sm-

maastoihin lähti siitä, kun sitä 

ehdotettiin kaikille halukkail-

le. Olimme aiemmin keskitty-

neet enemmän kenttälajeihin, 

joten maastojuoksu oli kaikil-

le uusi kokemus. Kisaan aloim-

me valmistaua juoksemalla pi-

dempiä lenkkejä ja harjoittele-

malla enemmän kestävyyttä. 

Joensuuhun menimme pik-

kubussilla ja majoituimme so-

SM-maastot Joensuussa
SM-maastot Joensuu vas. Nelli Kokkonen, Neea Lanki, Satu Kuokka, Netta Kormu, Tytti Seppälä.

kos hotellissa. Hotelli oli hie-

no ja siellä oli myös poreallas, 

jonne pääsimme illalla. Se aut-

toi rentoutumaan ennen seu-

raavan päivän kisaa. 

Kisaa edeltävänä päivä-

nä kävimme katsomassa ki-

sapaikkaa ja maaston. Reitti 

oli 2km ja se juostiin kisassa 

kaksi kertaa. 

Kilpailupäivän aamuna kä-

vimme kevyellä hölkällä ja 

söimme hyvän aamupalan. 

Lähdimme kisapaikalle läm-

mittelemään ja valmistautu-

maan kisaan. 

Kilpailumatka oli kaikil-

le uusi, joten lähdimme vain 

hakemaan kokemusta. Kaikki 

pääsivät maaliin ja pystyim-

me olemaan tyytyväisiä suo-

rituksiimme. 

Lähdimme pikkubussilla ta-

kaisin haminaan ja kaikki oli-

vat hyvällä tuulella. Koko reis-

sun ajan oli hyvä tunnelma ja 

saatiin uusia kokemuksia. n

8 tuntia. Majoituimme Oulu 

Scandic hotelliin kahdek-

si yöksi. 

Kisapaikalle oli noin 10min 

matka ja taitoimme sen kävel-

len. Kisapaikka oli Raatin sta-

dion, ja fiilikset sinä viikonlop-

puna olivat jotain ilon ja jän-

nityksen väliltä. 

Ehdimme käydä vapaa-

ajalla ostoskeskuksessa käy-

mässä. 

Kisat menivät juuri kuten 

odotimme. Emme odottaneet 

mitalisijoja, joten siihen näh-

den kaikki olivat jotakuinkin 

tyytyväisiä suoritukseensa.

Kisasimme matkat 4 x 100m, 

4 x 800m ja 4 x 80m aidat. Ki-

san jälkeen lähdimme ko-

tia kohti ja oli kaikin puolin 

hyvä ja innoittava mieli on-

nistuneesta kisaviikonlopus-

ta, sillä kaikki olivat tehneet 

parhaansa. n

Kaivojen tyhjennykset

Viemärien aukaisut

Putkistojen kuvaus- ja 
savutustyöt

Vesikaivojen puhdistus

Säiliö- ja puhdistusauto-
palvelut

Vaihtolavatyöt

Pienimuotoiset 
putkistoremontit

Puhdistuspalvelua 
yli 30 vuoden kokemuksella.

asiakaspalvelu@vuorinenoy.fi
www.vuorinenoy.fi

0400 551 333



Kuten varmasti jo tiedätkin, 

ensi kesän Nuorten Jukola 

suunnistetaan elokuussa Kot-

kassa! Nuorten Jukola ja sen 

yhteyteen rakentunut suunnis-

tuksen nuorten superviikon-

loppu järjestetään yhdessä 

Kymin Suunnistajien kanssa.

Superviikonloppu järjes-

tetään siis 20.-21.8.2022 Kot-

kassa; lauantaina juostaan 

Nuorten Jukola Äijänvuoren 

maastossa ja sunnuntaina ki-

sataan Honkalassa 10-14 -vuo-

tiaiden Kompassi-tapahtuma 

sekä 16-20-vuotiaiden INOV-

8 -liigan finaali. Lisäksi juu-

ri on varmistunut, että saam-

me järjestettäväksemme las-

ten ja nuorten kilpailuiden li-

säksi pääsarjalaisten Viestilii-

gan osakilpailun, Kymen Rasti-

viestin. Se juostaan sunnuntai-

na Honkalassa lasten ja nuor-

ten kisojen jälkeen.

Tällä hetkellä tapahtumi-

en järjestelyt etenevät hy-

vällä mallilla ja vastuuor-

ganisaatio alkaa muotoutu-

maan yhä laajemmaksi. Rata-

mestari on päässyt jo hyvään 

vauhtiin suunnittelutyössään 

Äijänvuorella, hyviä ideoita 

on varmasti myös Honkalan 

na tapahtumien mahdollis-

tamisessa. 

Talkoolaisten ja viestinnän 

saralla on niin ikään tapahtu-

nut jo paljon. Tiedotus- ja tal-

koolaisrekisteröinti on avautu-

nut ja ensimmäiset talkoolai-

silmoittautumiset on tehty sin-

nekin. Tiedotuksen, vakuutus-

ten ja toimitsijatehtävien or-

ganisoinnin näkökulmasta on 

tärkeää, että jokainen meistä 

käy ilmoittamassa itsensä mu-

kaan myös virallisesti rekiste-

riin. Viestinnän osalta teemme 

juuri töitä senkin eteen, että 

saamme tapahtumaviikonlo-

pun Internet-sivut ja someka-

navat käyttöömme. Olemme jo 

löytäneetkin innokkaan nuo-

ren nettisivujen pääkäyttäjäk-

si. Toki hyödynnämme jatkos-

sakin myös seurojen nettisivu-

ja tiedottamisessa.

Talkoolaisia järjestelyihin 

tarvitaan tapahtumaviikonlop-

puna yhteensä noin 200 hen-

kilöä ja jokaisen panos on tär-

keä. Jos et pääse tapahtuma-

viikonloppuna paikalle, hom-

mia löytyy runsaasti jo kevääl-

lä ja enenevässä määrin kesäl-

lä kisaviikonlopun lähestyes-

sä. Tietysti lapsille ja nuorille-

kin löytyy monenmoista tehtä-

vää, joissa pääsee kokemaan 

Nuorten Jukolan ihan uudesta 

näkövinkkelistä; koejuoksuja, 

kuvausta maastossa, rastivah-

teina toimimista, lähtö-, vaih-

to- ja maalialueella kisan yti-

messä avustamista, haastat-

telujen ja juttujen tekemistä 

sekä somettamista, infossa ja 

myyntipisteissä toimimista ja 

paljon muuta mielenkiintois-

ta. Jokaiselle löytyy varmasti 

mielekästä ja osaamista vas-

taavaa tekemistä ja samal-

la pääsee kokemaan upean, 

suuren ja jännittävän tapah-

tuman fiiliksen aitiopaikalta!

Tuuthan Siäkii mukaa, tehää 

täst yhes hiano tapahtuma!

Terveisin, 

Pääsihteeri 

Salla Töyrylä

Hoi Siä veikkolainen!

suhteen jo syntynyt. Tampsan 

montun kilpailukeskuksessa 

on myös Kotkan kaupungin 

toimesta ryhdytty valmiste-

lutöihin maisemointiin liitty-

en. Honkalassa on yhtä lailla 

maa-alueiden käytöstä sovit-

tu niin maanomistajien, Seu-

rakunnan kuin Kymin Kosken-

poikienkin kanssa.

Näin suuri tapahtuma ei tie-

tenkään synny myöskään il-

man yhteistyökumppaneita. 

Neuvottelut on edenneet use-

amman mahdollisen kumppa-

nin kanssa ja on ollut ilo huo-

mata, miten lasten ja nuorten 

liikunta ja urheilu kiinnostaa 

myös seudun yrityksiä. Myös 

Kotkan kaupunki on merkit-

tävällä panoksellaan muka-
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Aloitamme hipposuunnistajien 

jumpparyhmän Vehkalinnassa 

to 13.1.–31.3. klo 18-19 alkaen.

Jumppa on tarkoitettu eskari-ikäisistä 

10 ikävuoteen asti. Jumpataan, 

leikitään ja pelataan & siinä mukana 

käydään jotain karttamerkkejä.

Hinta 30 eur/lapsi.

Ilmoittautuminen/lisätiedot 

Marjut Laitiselle puh. 040 538 0397

HIPPOSUUNNISTAJIEN 
JUMPPARYHMÄ

Hille Hippo toimessaan.

HILLE HIPPO & LIISA KRIKTILÄ

VeVe järjesti kuluneena kevää-

nä noin kuukauden kestäneen 

Hippo-suunnistuskoulun. Ko-

ronarajoituksista johtuen ryh-

mät olivat tänä vuonna pie-

niä ja ryhmien lähtöajat por-

rastettiin. 

Ohjaustehtäviin saatiin tänä 

vuonna mukaan seuran omia 

nuoria, jotka opastivat erin-

omaisesti suunnistuskoululai-

sia suunnistuksen lajitaidoissa. 

jen syönti silloin, kun ei ole kii-

re ja yleensä ei ole kiire. Hille 

on saanut paljon lapsikaverei-

ta kivan harrastuksen parista 

ja kannustaa muitakin lapsia 

kokeilemaan suunnistuksen 

jaloa lajia. Hille nauttii rastin 

löytämisestä ja tekee välillä 

innostuessaan kuperkeikan-

kin keskellä metsää. Hille tyk-

kää myös joulusta ja on toivo-

nut pukilta torkkupeittoa, jos-

sa on rastilipun kuva. Sen alla 

on ihanaa suunnitella ensi ke-

Hille Hippo hikoili helteessä
sän suunnistustapahtumia ja 

herkutella.”

Suunnistuskoulu järjeste-

tään taas ensi keväänä! Li-

sätietoa aloitusajankohdas-

ta yms. saat esim. VeVen so-

me-tileiltä. 

Suunnistuskoulun ohjaajat 

ja Hille Hippo toivottavat kai-

kille rastien etsijöille mukavaa 

joulun aikaa! Toivottavasti nä-

emme taas keväällä! n

VAPAA PELIVUORO
Yleisurheilulla on Pappilansalmen koululla lauantai-

sin pelivuoro, jonne saa pyytää kaverinkin pelaile-

maan. Vuoroa valvoo aikuinen, mutta muuten saa 

vapaasti pelata mitä vaan. Suosio on ollut vakaa-

ta, joten pelivuoro saanee jatkoa talvikuukausina.

Suunnistuskoulu päättyi täl-

lä kertaa Vehkalinnassa jär-

jestettyyn Pokaalisuunnis-

tukseen, jonne saatiin vierai-

lulle myös lasten suosikki Hil-

le Hippo. Seuraavassa Hillen 

mietteitä:

”Hillen oli lystikästä tsem-

pata innokkaita junnusuun-

nistajia pokaalikisoissa, kos-

ka Hille itsekin suunnistaa 

mielellään. Hillen mielestä 

parasta suunnistuksessa on 

metsän eri tuoksut ja marjo-
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LIISA KRIKTILÄ

Vehkalahden Veikoilla on alu-

een melko pieneen asukas-

määrään suhteutettuna pal-

jon lajista toden teolla innos-

tuneita junioreita, joiden hy-

viä suorituksia on voinut jo 

useamman vuoden seurail-

la sekä lähiseudun että maa-

kunnan ulkopuolellakin pi-

dettyjen kilpailujen tuloslius-

koista. Yksi heistä on ehdotto-

masti 12-vuotias Pohjalaisen 

Olli, joka on harrastanut lajia 

nuoresta iästään huolimatta 

jo seitsemän vuotta. 

Monen muun juniorimme 

tapaan myös Olli on aloitta-

nut lajin harrastamisen Hip-

po-suunnistuskoulussa viiden 

vuoden ikäisenä. Ensimmäisis-

tä vuosista lajin parissa Olli 

muistaa ainakin sen, että äiti 

ei juossut tarpeeksi kovaa ja jo 

silloin vauhdikkaana suunnis-

tajana tunnettu Olli joutui har-

mikseen jarruttelemaan vauh-

tia metsässä, jotta äiti sai pi-

dettyä hänet näköetäisyydel-

lä. Ollin mukaan lajissa viehät-

ti alusta lähtien se, että pääsi 

juoksemaan metsässä. Vuosi-

en karttuessa sama tunne on 

säilynyt ja lisämausteen lajiin 

antaa nykyään toki se, kun on-

nistuu kisassa ja pääsee pal-

kintosijoille asti.

Olli aloitti kilpailemisen 

Kannusjärven Luomankankaal-

ta, jossa hän kilpaili ensimmäi-

sellä kerralla ns. saattajasar-

jassa isänsä kanssa. Ensimmäi-

sen kerran Olli pääsi metsään 

yksin Mielakassa Rasticupin 

kilpailuissa ja sen jälkeen ki-

sastartteja on tullut useampia 

kymmeniä vuosittain. Parhaim-

maksi suunnistusmuistoksi Olli 

nimeää vuoden 2019 Koululii-

kuntaliiton suunnistusmesta-

ruuskilpailut, joissa Olli ylsi 

joukkuekavereidensa Tiitun 

ja Niklaksen kanssa upeaan 

suoritukseen ollen lopputu-

loksissa neljäs.

Tulevana vuonna Olli siirtyy 

suunnistamaan herrat 13-sar-

jaan. Ollille ns. tavallisten ra-

tojen suunnistaminen ei ole 

ollut pitkään aikaan ongel-

ma ja hänet on nähty syksyl-

lä mm. yksin yösuunnistus-

harjoituksissakin tekemässä 

erinomaisia suunnistussuori-

tuksia. Olli itsekin toteaa, että 

juuri hyvä kartanlukutaito on 

hänen vahvuutensa suunnis-

tajana. Nyt suunnistajat ovat 

juuri aloitelleet harjoituskaut-

taan, mutta Ollin toiveissa siin-

tää jo vuoden 2022 Leimaus-

suurleiri Kuopiossa ja Koulu-

liikuntaliiton mestaruuskilpai-

lut Seinäjoella. 

Monipuolinen liikunnan 

Olli viihtyy luonnossa liikkuen

Olli Pohjalainen KLL maalissa. (Kuva: Studiokuva Jarno Koivula)

ja muun mielekkään toimin-

nan harrastaminen on nuo-

rena tärkeää. Suunnistajien 

treenien lisäksi Ollin voikin 

tavata metsästä maastopyö-

räilemästä tai sitten partio-

toiminnan parista. Veri vetää 

siis luontoon monin eri tavoin. 

Jäämme mielenkiinnolla seu-

raamaan tämän pojan kehit-

tymistä suunnistajana ja ur-

heilijana! n

Suunnistuskoululaisia rastilla. (Kuva: Anniina Heikkinen)

IDA & ROOSA HEIKKINEN

Me Roosa ja Ida olemme ol-

leet Husulan kunnon kesätyö-

tekijöitä ja olemme pitäneet 

lapsille urheilukerhoa. Tänä 

vuonna osallistuja oli muka-

vasti ja jokainen oppi jotain 

uutta myös me. Työ vaati hy-

vää suunnittelua ja hyviä so-

siaalisia taitoja, lasten sekä 

vanhempien kanssa kommu-

nikoinnissa.

Ennen kuin virallinen kerho 

alkoi, täytyi suunnitella koko-

naisuus, mitä tulee olemaan 

tulevilla kerroilla. Pari päivää 

ennen suunniteltiin tarkempi 

ohjelma, jotta aika tasaantui-

si sopivasti tunnille.

Tunnilla leikimme ja harjoit-

telimme erilaisia yleisurheilun 

alkeita. Me harjoiteltiin muun 

muassa hyppyjä, erilaisia heit-

toja pallon ja turbokeihään 

kanssa. Ketteryyttä temppu-

radan muodossa tai tötsien 

kera. Otimme huomioon ker-

hotunnin loppuvaiheessa lop-

puveryttelyn tärkeyden unoh-

tamatta alkuveryttelyä alussa. 

Teimme monenlaisia venyt-

telyjä ja liikkuvuuden tapai-

sia liikkeitä. Ylipäätään help-

poja liikkeitä, joita olisi hyvä 

pienesti ottaa omaan liikku-

miseen lisäksi. Monipuolinen 

liikkuminen on tärkeää.

Saimme samalla itse har-

joitella turbokeihään heittoa, 

koska kyseinen laji ei ole mei-

dän lajissamme läsnä. Lajim-

Kesätyö urheilukerhon ohjaajana
me on suunnistus. Monipuolis-

ta lajikokonaisuutta siis tarjol-

la meille jokaiselle.

Ilo oli nähdä, kuinka lapset 

tulivat mukaan kokeilemaan 

suunnittelemiamme puuhia. 

Jokaisella kerralla ilmeni var-

masti edes pieni juttu, joka jäi 

erityisesti mieleen. Se oli ta-

voitteemme.

Loppukaudesta jatkoimme 

kesätyötämme oman lajin pa-

rissa, eli suunnistuskoulun pi-

tämistä Husulan Kunnon ni-

missä lähiseudun helppokul-

kuisissa metsissä. Metsään 

lähti joka kerta reippaita nuo-

ria suunnistajan alkuja huol-

tajineen. Metsässä opiskelim-

me luonnossa liikkumista kar-

tan avulla.  n

Valmentaja Valtteri Heikkinen harjoituksen valmistelupuu-

hissa. (Kuva: Roosa Heikkinen)

VALTTERI HEIKKINEN 

Kesä ja alkusyksy nuorilla 

suunnistajilla kulki suunnis-

taen metsissä ja juoksuhar-

joituksissa yleisurheilukentäl-

lä. Kesällä harjoiteltiin moni-

puolisesti eri matkoja ajatel-

len, kuten keskimatkaa, pitkää 

matkaa ja sprinttiä. 

Kisojen lähestyessä harjoi-

tukset suunniteltiin jokaisen 

viikonlopun kilpailuun val-

mistavaksi ja suunnistushar-

joitus erityisesti mahdollisim-

man samankaltaiseen maas-

toon kilpailun kanssa, jotta 

viimeistelyharjoitus olisi pa-

ras mahdollinen käytettävis-

sä olevien maastojen tarjo-

amalla tavalla. 

Nuorten valmennustehtä-

vä oli osana omaa liikunnan-

ohjaajakoulutusta Kajaanin 

Ammattikorkeakoulun syven-

tävänä työharjoitteluna. Ke-

hittämistehtävänä oli tuoda 

yleisurheiluharjoittelua mu-

kaan suunnistusharjoitteluun, 

joka auttaisi lisäämään juok-

Nuorten suunnistajien kesä-
harjoitukset valmentajan silmin

suun vauhtia ja taloudellisuut-

ta koordinaatiokyvyn lisäksi. 

Seuran valmennustoimin-

nan kehittämiseen on annet-

tu palautteita ja kehittämiseh-

dotuksia, jotta tulevaisuuden 

nuorten ja aikuisten harjoitus-

toiminnasta tulee vielä pa-

rempaa, kuin aikaisemmin. n



Aholafarm
Asennuspojat LK Oy 
Domitrix RT Oy 
EK-Kymen Pientaloraken-
nus Oy 
Euro Katto Oy 
Hakemestarit Oy 
Haminan Autoapu
Haminan Autohuolto Oy 
Haminan Autokorjaamo Oy 
Haminan Energia
Haminan Isännöintipalvelu
Haminan kaupunki
Haminan Kotipizza Ritka-
pel Oy 

Haminan Luontaistuote 
Haminan Maansiirto Oy
Haminan Puupojat 
Haminan Uusi Apteekki
Haminan Valopiste
Haveputki Oy 
Insinööritoimisto Yrjö Saare-
lainen Oy
Jaakon Kello
Juhlatarjoilu Mirja Koivu Oy
Kahvila Troikka
Kauneus ja terveyshoitola 
COCOS
Kehä-Liftit Sjöman Helsingin 
Nosturit Oy 

Kellosalmen Lohi Oy 
Key-Link Engineering Oy
Koiviston Autokoulu Ky
Koneurakointi Timo Suortti
Korian Hirsi Oy
Kuljetusliike Aho & Nuutinen
Kuljetus Lanki Ky 
Kuljetus Suoknuuti Oy
Kymenlaakson Osuuspankki
Kymen Sipti Oy
Lasi & Puusepänliike J. Haa-
pala
Liikuntapalvelut Sini Huhtala
Lukitustekniikka-STY Oy 
Maanrakennus Posti 

Maanrakennus Suortti Oy
Maanrakennus Tilli Ky 
Metsä- ja Pihapalvelu Heikki 
Hokkanen 
Metsäkylän Autometalli
Parkon Kauppa
Partion Kala
Pasi Trans Oy
Pinnoitustekniikka Oy
Poitsilan Talomaalaus
Pousin Puutarha
Puu ja Kaato YläKotola Ky
Rakennus- ja Insinööritoimis-
to Dualtech Oy
Rakennus ja Saneerauspalve-

lu Heikki Pousi Ky
Rakennusliike Ismo Liikkanen
Rakennusliike Tommola Oy
Rakennusliike Viratek 
Rakennuspelti Sahala Oy 
Renta Oy
Restec Finland Oy
RiimuRaami
Roseprint Oy 
Sakki Oy
Silmäoptiikka Oy
Sähköurakointi Fectech
Sportpiste
Stemma Strömberg
Suurpää Oy

Takaladon liha ja kala Oy 
Tepposen Kukka ja Hautaus-
toimisto
Uunimuuraus Esko Hiiro-
nen Ky
Varte Oy 
Vehkalahden Jäte ja Kuljetus
Vehkalahden Peltirakenta-
jat Oy 
Verhoomo E. Pirnes Oy
Villa Jaakkola
Värisilmä

Vehkalahden Veikkojen tukijat Kunniakierroksella 2021

Kunniaa kiertämässä haminalaiset Jukka Hakulinen (vas.) ja 

Jorma Kauppila.

Neea Lanki sai Tapio Korjukselta henkilökohtaista ohjausta. – Keihäänheitossa on syytä aloit-

taa maltillisesti. Kun oikea heittotekniikka löytyy ja keihäs saa luontevan lentoratansa, silloin 

heittoihin voi ladata myös voimaa, vinkkasi Korjus nuorille heittäjille.

Olympiavoittaja Tapio Korjus 

vieraili hänelle niin tutulla Ha-

minan urheilukentällä, jossa 

järjestettiin perinteinen Kun-

niakierros-tapahtuma. Husu-

lan kentän ohella Haminan 

– Haminan urheilukenttä 

vallien katveessa on miljööl-

tään ainutlaatuisen viehät-

tävä. Viimeisistä kansallisis-

ta kilpailuista tällä kentällä 

on aivan liian pitkä aika, sa-

noi Korjus kannustaen Hami-

naa ottamaan tavoitteekseen 

kansainvälisten yleisurheilu-

kilpailujen järjestämisen.

– Ensin on kentän suoritus-

paikat saatava kuitenkin ny-

kyaikaiseen kuntoon.

Monipuolisuus on valtti nuo-

relle urheilijalle, joka tähtää 

huipulle. Tämän Korjus sanoi 

omasta kokemuksestaan.

– Kilpailin nuorena 12 eri ur-

heilulajissa ja siltä ajalta mi-

nulla on erinomaisia muisto-

ja. Harrastanut olen lisäksi 

esimerkiksi tennistä, surffa-

usta ja myös ratsastusta. Mo-

nipuolinen lajivalikoima ke-

Kunniakierroksella vieraillut Tapio Korjus vinkkasi:

Rauhankadun kenttä
kaipaa peruskorjausta

Rauhankadun kenttä oli paik-

koja, joissa Korjus otti ensi as-

keleensa yleisurheilun parissa.

hittää nuorta tasapuolisesti 

ja se oma laji kyllä löytyy ai-

kanaan, sanoi Korjus.

Olympiavoittajan vinkit kel-

pasivat keihäänheittopaikan 

nuorille. Monet heistä saivat 

Korjukselta ohjeita kädes-

tä pitäen.

– Hyviä käsiä on paljon, my-

häili mies.

Kunniakierros-tapahtumas-

sa oli myös Tuija Vuoksiala, 

kansainvälinen ampumahiih-

totähti viime vuosituhannel-

ta. Hän istuu nykyisin Hami-

nan kaupunginvaltuustossa.

– Urheilukentän peruskor-

jaus on syytä aloittaa ja ken-

tän huoltorakennuksen raken-

tamisen kanssa ei tule vitkas-

tella. Tässä on terveisiä kau-

pungin johdolle, sanoi Korjus 

Vuoksialalle. n
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VeVen joukkue seuracup-kisoissa Lappeenrannassa.

SANNI LIIKKANEN

Meillä oli seuracup kisat Kim-

pisen urheilukentällä Lap-

peenrannassa 16.6., jonne 

menimme bussilla joukku-

een kesken. 

Kun saavuimme kisapaikal-

le, niin osa lähti lämmittele-

mään kahden ohjaajan kans-

sa, jotka vetivät alkulämpän. 

Lämmittelyjä oli usein, koska 

kisasuorituksia oli eri aikoina. 

Lämmittelyn jälkeen val-

mistauduttiin omaan kisaan. 

Oman lajisuorituksen lisäk-

si oli viesti, eri ikäluokilla oli 

eri pituinen matka. Esim. T13 

oli 4x100m ja T11 oli 4x50m. 

Kisoissa tuli hyviä suorituk-

sia, myös lajivoittoja, mutta tä-

mähän oli seuracup, joten jo-

kaisesta suorituksesta seura 

sai tietyn määrän pisteitä, jos 

oli hyvä suoritus, niin enem-

män tuli pisteitä. Kisoissa tuli 

onnistuneita laji- ja viestisuo-

Lappeenrannan seuracup-kisat

KEIJO KATTELUS

Pyöräsuunnistuksessa oli tänä 

vuonna kokeilussa uutena kil-

pailuna Suomen cup, jossa kil-

pailtiin kymmenessä osakil-

pailussa kaikissa sarjoissa. 

ISTV oli ensi kertaa mukana 

kahtena viikonloppuna jol-

loin huomattiin lajin olevan 

kiinnostava sekä seurattava 

televisiolaji. 

Kuvaa tuli lähdöstä, ras-

teilta ja maalista sekä ennen 

kaikkea kypäräkameran kans-

sa perässä ajavien kuvaajien 

kameroista. 

Lajin monimuotoisuus saa-

tiin katsojille selville. Kuvaa-

jan piti hallita vauhti kova poh-

joisilla teillä, sekä kivikossa ja 

juurakossa. Ohjaustangon len-

to yli oli lähellä monesti, ku-

ten kirjoittajalla. n

Pyöräsuunnistusta

rituksia paljon. 

Joukkuehenki oli hyvä mat-

kan aikana ja kaikkia tsempat-

tiin ja kannustettiin. n
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ELLEN JA VEERA TYNI

Vihdoin pääsimme elokuussa 

matkaamaan suunnistuksen 

Leimaus-leirille Vuokattiin. 

Koronan takia leiri oli viime 

vuonna peruttu ja tänä vuonna 

siirretty kesäkuulta elokuulle. 

Normaalisti leiri järjestetään 

joka vuosi ja leirille osallistuu 

8-18-vuotiaita suunnistajia 

ja huoltajia. Tämä oli Ellenin 

ensimmäinen ja Veeran toi-

nen leiri. Veera oli pari vuot-

ta sitten Leimauksella Imat-

ralla. Veveläiset matkasivat 

Vuokattiin kaikki omilla kyy-

deillä. Veveläisiä leirillä oli 

15 nuorta ja kolme ohjaajaa. 

Majoituimme urheiluopistolla 

neljän hengen huoneistoissa.

Leiri kesti neljä päivää ja 

harjoituksia oli kaksi päiväs-

sä. Leirin harjoitukset oli jaet-

tu tasojen mukaan ja meidän 

seurasta oli suunnistajia mo-

nessa eri tasoryhmässä. El-

len suunnisti RR-tasoa, jos-

sa useimmissa harjoituksissa 

maastossa oli siimari. Veeran 

harjoitukset olivat Taso1-ryh-

mässä eli jo suoraa suunnis-

tusta ilman siimaria. 

Ensimmäinen harjoitus oli 

viuhkasprintti Vuokatin mök-

kikylässä. Tarjolla oli seitse-

män erilaista viuhkarataa, jois-

ta ehti kiertämään harjoituk-

sen aikana useita. Tämä har-

joitus oli vauhdikas ja ras-

teja mökkien välissä oli pal-

jon. Päivän toinen harjoitus 

suunnistettiin hyvässä kan-

gasmaastossa. Metsään läh-

dettiin noin 20 henkilön pien-

ryhmissä ja radoilla oli hajon-

taa, paitsi ei Ellenin rastirei-

tillä. Tämä maasto oli meistä 

mukavin juosta. Veeran pum-

masi ykköselle, mutta sen jäl-

keen sujui vauhdikkaasti. 

Seuraavana päivänä vet-

tä satoikin kaatamalla päin 

naamaa. Ensimmäinen har-

joitus pienemmillä oli ampu-

maradalla. Maastossa oli pal-

jon rinteitä ja harjanteita, ku-

ten Vuokatissa kuuluukin olla. 

Isommat suunnistajat matkasi-

vat bussilla kauemmaksi har-

joitukseen. Onneksi huoneis-

sa oli kuivauskaapit, joten 

saimme vaatteita vähän kui-

vatettua päivän toiseen har-

joitukseen. 

Päivän toinen harjoitus oli 

viikon odotetuin, mutta sa-

malla kalisuttavin kokemus. 

Lähtö tapahtui Vuokatinvaa-

ran huipulta ja sinne matkat-

tiin tuolihissillä. Hissit heilui-

vat tuulessa ja hampaat kalisi-

vat suussa matkan ajan. Har-

joitus suunnistettiin rinnet-

tä alaspäin, maali oli alhaal-

la. Veera meni kaksi rataa ja 

nousi kaksi kertaa tuolihissil-

lä ylös. Tässä harjoituksessa 

sai olla tarkkana, koska rin-

teet olivat kivikkoisia ja liuk-

kaita. Onneksi selvittiin ilman 

suurempia vahinkoja, vaikka 

muta lensi! Illalla Ellen läh-

ti lämmittelemään Vuokatin 

kylpylään ja Veera pääsi sau-

nomaan kaverin vanhempien 

mökille. Taidettiin siellä mu-

taisia vaatteitakin pestä. 

Viimeisenä kokonaisena 

harjoituspäivänä treenattiin 

ensin pistesuunnistusta, eli ro-

gainingia. Tässä harjoitukses-

sa annettiin 20 minuuttia ai-

kaa, ja sinä aikana oli tarkoi-

tus kerätä rasteja niin paljon 

kuin mahdollista. Päivän toi-

nen harjoitus oli osittain rin-

nesuunnistusta, mutta nyt kä-

veltiin puoleen väliin rinnet-

tä, josta lähtö oli. Veeralla ja 

Ellenillä sujui tämä harjoitus 

hyvin. Veera sai hyvää koke-

musta suoran radan suunnis-

tuksesta omineen.

Ellen jaksoi vielä viimeise-

nä iltana käydä viiden kilo-

metrin vaellusreitin. Leirillä 

oli myös oheisohjelmaa kuten 

tarkkuus- ja parkoursuunnis-

tusta. Veera kävi Sofian kans-

sa pyöräsuunnistuksessa. Fat-

bikella tytöt kiersivät rasteja 

Vuokatin ympäristössä. 

Koronatilanteen vuoksi vii-

meisenä leiripäivänä ei ollut 

perinteistä viestiä. Leiri päät-

tyi tänä vuonna henkilökohtai-

seen suunnistuskilpailuun hy-

vässä kangasmaastossa. Jokai-

sella tasoryhmällä oli hajon-

taradat. Ellenin rastireittirata 

sujui vauhdikkaasti avoimes-

sa polkumaastossa ja hyviä oi-

kaisujakin Ellen oli jo oppinut 

tekemään. Maastossa oli pal-

jon rasteja lähekkäin ja rastin 

koodien kanssa sai olla tark-

kana. Veeralle tuli tällä kertaa 

kilpailusta hylätty, kun oli lei-

mannut yhden väärän rastin. 

Tyttöjen mielestä leirillä 

parasta oli majoittua kave-

reiden kanssa, käydä harjoi-

tuksissa ja kiivetä huoneen 

ikkunasta ulos leikkikentälle.

Kiitos kaikille leirin suun-

nistuskavereille ja huolta-

jille. Ensi vuonna Kuopiossa 

nähdään! n

Suunnistajat tuolihissillä 
Vuokatin huipulle

Kartat valmiina. Kuvassa: Ellen, Veera, Sofia, Selma, Tiitu ja 

Venla. (Kuva: Marjut Laitinen)

Tuolihissillä ylös ja suunnistaen alas. (Kuva: Marjut Laitinen)

KSOY omatoimirastit
ANNIINA HEIKKINEN

KSOY:n omatoimirasteja käy-

tiin pitkin vuotta. Uusia suun-

nistustehtäviä oli melkein joka 

viikko, ainoastaan heinäkuus-

sa pidettiin samoja rasteja 

pari viikkoa. Ensi vuonna jat-

ketaan, joten kannattaa seu-

rata VeVen omatoimirastit si-

vuja. Kiitos kaikille rasteilla 

kävijöille. n

Ellen valmiina maastoon. (Kuva: Anniina Heikkinen)
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NIKO KALLIO 

Hiihtojaoston ja kyläosastojen 

yhteinen hiihtocup kilpailtiin 

vuoden tauon jälkeen. Kau-

den 2020 hiihtocupia ei pys-

tytty järjestämään huonosta 

lumitilanteesta johtuen. Tänä 

vuonna hiihtocup kantoi uut-

ta nimeä, Reimari hiihtocup 

ja lunta oli riittämiin. 

Reimari-lehden levikkialu-

eella asuvien lasten ja nuor-

ten hiihtocup alkoi Ruissalon 

hiihtoladuilla 4.2.2021. Osa-

kilpailuja oli tavoitteena jär-

jestää neljä kappaletta, mut-

ta poikkeusaika ja kireät pak-

kaset haastoivat järjestäjiä. 

Talvi oli runsas luminen ja 

osakilpailuja kisailtiin kah-

desti pakkasrajan tuntumas-

sa. Lopulta viimeinen osakil-

pailu jouduttiin perumaan ja 

lopputulokset laskettiin kol-

men osakilpailun sijoitusten 

perusteella. Hiihtocupin osa-

kilpailut keräsivät keskimää-

rin 50 reipasta hiihtäjää. Pal-

kinnot jaettiin Hamina basti-

onissa 7.6.2021 hiihtokauden 

päättäjäisten yhteydessä. Tu-

levana talvena pyritään kil-

pailemaan taas helmi-maa-

liskuussa.  

Hiihtocup tulokset 

P4: 1) Juho Nopanen 37p, 2) Sulo 

Rantala 20p.

T6: 1) Veera Markkanen 60p, 

2) Sindi Hellberg 47p, 3) Hertta 

Wuorlinna ja Milja Perilä 17p, 5)

Viivi Wuorlinna 13p.

Emil Puhakka 57p, 3) Antto Kivelä 

43p, 4) Aleksi Kettunen 35p, 5)Ee-

mil Vainio 34p, 6) Elmo Perilä 15p.

T10: 1) Ada Puhakka 60p, 2) Sel-

ma Weckman 51p, 3) Jade Hell-

berg 45p, 4) Lise Hellberg 33p, 5)

Sini Kormu 28p, 6) Peppi Markka-

nen 23p, 7)Siru Kouki 22p, 8)Pihla 

Jokimies 18p, 9)Annika Kettunen 

10p, 10) Pihla Perilä 9p.

P10: 1) Niko Jaakkola 60p, 2) 

Vilho Urplainen 51p, 3) Oiva Kal-

lio 45p, 4) Eevert Immonen 39p, 

5)Alex Ballester 32p, 6) Severi 

Pentti ja Saku Teittinen 10p, 8)

Maxim Niemeläinen 9p, 9)Jere 

Nopanen 8p.

T12: 1) Emilia Muukka 57p, 2) 

Oona Jakkola 54p, 3) Karoliina 

Vapalahti ja Katariina Tasa 43p, 

5)Tiitu Takanen 33p, 6) Venla 

Weckman 20p.

P12: 1) Eeli Kallio 60p, 2) Vil-

jami Hyvönen 51p, 3) Niilo Urpa-

lainen 45p, 4)Vilho Immonen 37p, 

5)Luukas Vainio 31p, 6) Vili Kou-

ki 24p, 7) Lauri Jokimies ja Leo 

Teittinen 9p.

T14: 1) Maria Tasa 40p, 2) Sen-

ni Teikari 37p.

P14: 1) Anton Vainio 54p, 2) Lau-

ri Sakki 40p. n

Reimari hiihtocup

VeVen Reimari hiihtocupissa kaikki oli kunnossa: turvavälit, ladut ja hiihtäjät. Lähtövuoros-

sa numero 1 Sulo Rantala.

Eevert Immonen kaartaa kohti jäähallin nousua.

Kauden päätöstilaisuus ja palkintojenjaot.

KOIVISTON  
AUTOKOULU

Sibeliuskatu 24, puh. 040 1977 822

Vuorelanraitti 7, 49750 Kalliokoski
Puh. (05) 347 8466
toimisto@liikennevuorela.fi

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

Veikkojen mestaruushiihdot kil-

pailtiin 4.3.2021 Ruissalossa. Hiih-

totapa vapaa. 

Tulokset: P4 400m: 1) Sulo Ran-

tala 7.22.

T6 400m: 1) Sindi Hellberg 4.17.

P6 400m: 1) Mikael Kontinen 

2.39, 2) Onni Rantala 3.10.

P8 700m: 1) Huugo Immonen 

2.57, 2) Antto Kivelä 4.53.

T10 1km: 1) Jade Hellberg 4.10, 

2) Nelli Rytkö 4.55, 3) Pihla Joki-

mies 5.25, 4) Siru Kouki 6.08, 5) Sini 

Kormu 7.10, 6) Lise Hellberg 7.20.

P10 1km: 1) Niko Jaakkola 3.36, 

2) Eevert Immonen 4.04, 3) Oiva 

Kallio 4.08.

T12 2,5km: 1) Oona Jaakkola 

8.08, 2) Karoliina Vapalahti 9.38, 

3) Katariina Tasa 10.05.

P12 2,5km: 1) Eeli Kallio 8.11, 

2) Viljami Hyvönen 8.30, 3) Miika 

Lanki 9.17, 4) Vilho Immonen 9.35, 

5) Vili Kouki 11.15.

T14 2,5km: 1) Maria Tasa 7.55.

P14 5km: 1) Lauri Sakki 14.10, 

2) Anton Vainio 14.24, 3) Elias Ryt-

kö 17.35.

P16 5km: 1) Onni Vepsäläinen 

14.19, 2) Olli Rytkö 16.41, 3) Ee-

meli Hyvönen 17.32.

P18 5km: 1) Benjamin Tasa 12.49.

MYL 5km: 1) Saku Hakulinen 

12.56. n

Mestaruushiihdot 
Ruissalossa

Mestaruushiihdot miteltiin tummuvassa illassa täydellisissä 

olosuhteissa. Anton Vainio laskee stadionille. 

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

NÄKIN KULJETUS
Näkintie 362, 49570 Kannusjärvi

Puh. 0400 752 562

RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

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

RAVIMÄKI

P6: 1) Onni Rantala 60p, 2) Noel 

Puhakka 49p, 3) Maximilian Bi-

biano 45p, 4) Hanno Kivelä 43p.

T8: 1) Titi Takanen 60p, 2) Iida 

Varjakoski 54p, 3) Vilja Kivinen 

39p, 4) Elsa Ballester 37p, 5)Martta 

Pallari 30p, 6) Helmi Jokimies 21p.

P8: 1) Hugo Immonen 57p, 1) 

Sibeliuskatu 22, Hamina
Puh. (05) 354 1595
aitolahti.fi



Kiitämme 
asiakkaitamme  
ja toivotamme  
Herkullista  
Uutta Vuotta!

Lounaskahvila

 auluoj atsillavruT
 !attouv attuu aj

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

Virolahti, Louhelantie 2 

Puhelin 05 634 1700 
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Haminan Energia 
toivottaa 

Hyvää Joulua!

Viirankankaantie 237, 49540 Metsäkylä
Myymälä avoinna pe klo 11–18 ja la 10–15

P. 044 989 4283

LUMESSA 
MUKANA!


