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 Liitteet

 Tuloksia

 1 SEURAN VUODEN 2020
TOIMINTASUUNNITELMAN JA TOIMINNAN
TARKASTELUA
Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronavuotena.

Koronalla oli suuri vaikutus liikuntaan ja urheilutapahtumiin.
Seuran toiminta jouduttiin sopeuttamaan vallitsevaan tilanteeseen.

Seuran talous säilyi vakaana. Koronan vaikutuksesta urheilukulut jäivät alhaiselle
tasolle. Siitä johtuen vuoden taloudellinen tulos jäi positiiviseksi.

Hiihdossa, alkuvuosi saatiin vietyä läpi vähäisessä lumessa, kohtuullisen hyvin.
Nuoret hiihtäjämme saavuttivat menestystä.

Suunnistuksen osalta korona vähensi tapahtumia paljon. Toimintaa piristi
omatoimirastien järjestäminen.
Meille myönnettiin Kotka-Jukolan järjestämisoikeus vuodelle 2026, yhdessä
Kymin Suunnistajien kanssa.
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Yleisurheilussa toiminta jatkui vilkkaana ja jopa piristyi entisestään, sillä kesällä
korona helpotti hieman otettaan.

Luontoliikkuminen lisääntyi keväällä, lähes räjähdysmäisesti. Tämä näkyi
väenpaljoutena Portimon poluilla sekä kuntoradoilla. Lähiliikkuminen nousi
suureen arvoon.

Vuosi saatiin vietyä toimintasuunnitelmaa mukaillen kunnialla läpi. Kiitos siitä
johtokunnalle, jaostoille, kyläosastoille ja talkooväelle

Puheenjohtaja

Juha Harju

 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

1. Tavoitteenamme on jatkossakin olla laadukasta toimintaa järjestävä
yhtenäinen urheiluseura Vehkalahden Veikot.

2. Pidämme seuran talouden kunnossa ja tasapainossa. Hyödynnämme
valtakunnalliset ja alueelliset seuratyön kehittämishankkeet sekä
järjestämme laadukkaita ja taloudellisesti tuottavia kilpailutapahtumia.

3. Panostamme taloudellisesti kilpa- ja huippu-urheiluun.

Asiantuntija- ja valmennuksellinen yhteistyö jatkuu Etelä-
Kymenlaakson Urheiluakatemian kanssa. Tuemme ja kehitämme
valmentajien ja ohjaajien jatkokouluttautumista.

4. Aktivoimme lasten ja nuorten lähiliikuntaa yhteistyössä kaupungin liikunta-
ja sivistyspalveluiden kanssa. Tuemme koululiikuntaa ja koululiikunnan
kilpailutapahtumia toimitsija-apua tarjoamalla.



5. Aktivoimme jäsenistöämme osallistumaan erilaisiin kuntoliikuntatapahtumiin.
Toiminnassamme pyrimme huomioimaan myös erityistä tukea tarvitsevat
liikkujat. Erityisryhmien liikuttamisessa pyrimme tekemään yhteistyötä
kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.  Järjestämme ja tarjoamme
yhteistyökumppaneillemme mahdollisuutta osallistua erilaisiin
liikunta-/kuntoliikuntatapahtumiin (TYHY).

6. Pidämme retkeily reitistön Portimon Polut liikuttavassa kunnossa ja reitistöä
edelleen kehittämään yhteistyössä maanomistajien ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.

7. Seuratyö tarvitsee aktiivista talkooväkeä, jotta toiminta olisi näkyvää ja
tuloksellista. Innostamme seuratoimintaan mukaan uusia henkilöitä
myönteisellä ja iloisella asenteella. Selvitämme mahdollisuutta palkata
henkilö kehittämään seuraamme eteenpäin.

8. Seuraneuvoston kokouksissa keskustelemme ajankohtaisista asioista sekä
saadun palautteen pohjalta laadimme tarvittaessa
kehittämissuunnitelmia.

9. Seuran tiedottaminen ja markkinointi on avointa. Siinä näkyvät myös
seuramme visiot ja arvot.

Olemme näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa.

10.Ylläpidämme ja kehitämme Vehkalinna-kiinteistöä pitkäjänteisen
suunnitelman mukaisesti niin, että seuran saama hyöty omassa käytössä
sekä vuokratuottojen kautta säilyy.

 3 TOIMINTA-AJATUS

Vehkalahden Veikot toteuttaa urheiluseuralle kuuluvaa liikuntakasvatus- ja

valistustyötä reilun pelin hengessä juniorista seniori-ikäisiin.

Seura panostaa sekä nuorten että edustusurheilijoiden valmennus- ja

kilpailutoimintaan.

Seura tarjoaa kaikille mahdollisuuden harrastaa liikkumista omalla tasollaan,

tarjoten myös ei kilpailullista toimintaa muiden muassa ohjaajille ja

kuntoliikkujille.



 4 ARVOT

1. Yhdessä tekeminen
Arvostamme yhdessä tekemistä ”me hengessä” sekä liikunnallista
monipuolisuutta

2. Oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus
Seuran toiminnassa huomioidaan tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus sekä
kannustava toiminta. Jokaisen tulee osoittaa reilua ja rehtiä urheilumieltä.

3. Kasvatuksellisuus ja terveellisyys
Korostamme lasten ja nuorten urheiluharrastuksen leikinomaisuutta,
kasvatuksellisuutta ja monipuolisuutta sekä lasten tasavertaisuutta. Tarjoamme
lapsille ja nuorille välineitä sosiaalisten taitojen kehittämiseen sekä läpi elämän
kestävän terveellisen elämäntavan omaksumiseen.

4. Avoimuus
Seurassamme on avoin ilmapiiri keskustelulle, uusille ideoille sekä
innovatiivisuudelle.

5. Kunnioitus
Kuuntelemme ja arvostamme toistemme mielipiteitä sekä korostamme
esimerkillisyyttä. Jokaisen tulee kunnioittaa ja huomioida muita urheilijoita,
valmentajia, huoltajia sekä vanhempia.

 5 VISIO
1. Vehkalahden Veikot Haminasta on Kymenlaakson suurin seura ja sen
jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Pääseuran, jaostojen ja kyläsosastojen
yhteistoiminta on saumatonta ja tuloksellista.

2. Vehkalahden Veikot tarjoaa tasapuolisen, laadukkaan ja terveellisen lasten
sekä nuorten kasvuympäristön harrastamis- ja kilpailumahdollisuuksin. Seura
tukee nuorten kasvamista tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi ja terveellisiä
elämäntapoja noudattaviksi kansalaisiksi.

3. Laadukkaalla valmennuksella, junioritoiminnalla, urheilijoiden ja vanhempien
sitoutuneisuudella sekä riittävillä resursseilla pyrimme takaamaan



menestyksen myös tulevaisuudessa. Seuralla on riittävästi valmentajia
kaikissa lajeissa.

4. Seuramme toimii aktiivisena kehittäjänä sekä alueellisissa että
valtakunnallisissa kehityshankkeissa. Olemme haluttu yhteistyökumppani
yritysten, alueen kuntien ja muiden urheiluseurojen keskuudessa.

5. Seuran taloudellinen tilanne pidetään vakaana.

6. Seura on kansainvälisenä urheiluseurana huippu-osaajien kasvattaja sekä
arvostettu edustusseura. Seurakulttuuri pidetään sellaisena, että jäsenenä
viihdytään vauvasta vaariin. On kunnia olla seuran jäsen ja esiintyy
yhtenäisessä ja näyttävässä kilpa- ja seura-asussa.

 6 JOHTOKUNTA JA HALLINTO

Juha Harju Puheenjohtaja
Anne Kiri , Talous
Reijo Koski , Kuntoliikunta
Ari Kukkonen
Pasi Jokela , Suunnistus
Jenna Niinisalo
Minna Setälä , Varapuheenjohtaja Nuorisojaosto
Annika Takanen , Sihteeri
Nina Tasa , Yu
Arto Tilli , Hiihto

Johtokunnan ulkopuolella:
Juha Kytömäki , jäsenrekisteri

Johtokunta on pitänyt 11 kokousta, joiden pöytäkirjoissa on 129 pykälää.



 6.1 Seuraneuvosto

Seuraneuvosto ei kokoontunut vuonna 2020.

 6.2 Työntekijät

Vuonna 2020 seuralla ei ollut työntekijöitä.

 6.3 Edustustehtävät
Juha Heikkilä - Kymenlaakson Yleisurheilu ry:n

kunniakierrospäällikkö
- Suomen Urheiluliitto, Liittovaltuuston varajäsen

Nina Tasa - Kymenlaakson Liikunta ry:n hallituksen jäsen

Johanna Rantala - Kymenlaakson Hiihto ry, Hopeasompavastaava
- Kymenlaakson Hiihto ry, jäsen

Markku Seppä - Kymenlaakson Urheiluseurojen Yhdistys ry:n
varajäsen

- Kymenlaakson Urheilun Tukisäätiö ry:n
varapuheenjohtaja

Minna Setälä - Haminan Seuraparlamentin edustaja

Annika Takanen - Kaakon Suunnistus, hallituksen jäsen,
nuorisovastaava

Arto Tilli - Suomen Hiihtoliitto, Liittovaltuuston varajäsen
2016-2018

- Kymenlaakson Hiihto ry:n varapuheenjohtaja ja
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
- Maastohiihdon TD-ryhmän jäsen

 6.4 Seuran urheilulajit
Virallisina urheilumuotoina ovat ampumahiihto, hiihto, suunnistus, yleisurheilu

ja triathlon. Lisäksi salibandy, pesäpallo, lentopallo ja jalkapallo ovat

osastokohtaisina.



 6.5 Vehkalahden Veikot ry on ollut jäsenenä
seuraavissa yhdistyksissä:

Kaakon Suunnistus Ry
Kehittyvä Hamina Ry
Kehittämisyhdistys Sepra Ry
Kymenlaakson Hiihto Ry
Kymenlaakson Liikunta Ry
Kymenlaakson Pesis Ry
Kymenlaakson Urheiluseurojen Yhdistys Ry
Kymenlaakson Yleisurheilu Ry
Suomen Aikuisurheiluliitto
Suomen Hiihtoliitto
Suomen Suunnistusliitto
Suomen Triathlonliitto
Suomen Urheiluliitto
Kuntoliikuntaliitto
Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Valo (KymLi:n ja
lajijärj. kautta)

 6.6 Vuosikokoukset

Koronapandemia aiheutti hieman poikkeusjärjestelyitä sääntömääräisiin

kokouksiin. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin kevään sijasta vasta

7.7.2020 Vehkalinnassa ja syyskokous 29.11.2020 Vehkalinnassa ja

etäyhteydellä.

6.7 Jäsenet ja jäsenrekisteri

Seurassa oli vuoden 2020 lopussa 2174 jäsentä (v 2019 jäseniä 2306).

Nuorisojäseniä (18 v. tai alle) oli 669 (720) ja aikuisjäseniä oli 1505 (1551).

Kunniajäseniä on 25. VeVe:n kunniajäsen Veini Toikka (Myllykylän Tahti) kuoli
vuonna 2020.

Jäsenmaksua on peritty aikuisilta 20 €, alle 18-vuotiailta 10 € ja
perhejäsenmaksuna 50 €. Osasto sai aikuisten maksusta 5 €, nuorisomaksusta 2
€ ja perhejäsenmaksusta 10 €.

Kaikki kyläosastot eivät toteuta edellä mainittua jäsenmaksua, mutta tilittävät



seuran vuosikokouksen päättämän osuuden pääseuralle keräämistään
jäsenmaksuista toimintavuoden lokakuun loppuun mennessä Normaalijäsenestä
15 €, nuorisojäsenestä 8 € ja perhejäsenmaksusta 40 €.

Juuri edellisenä vuonna käyttöön saatu rekisteri- ja hallinnointiohjelma
”Seuramappi” lopetti palvelunsa ja uudeksi rekisteriohjelmaksi valittiin
Tietotoimisto.fi:n jäsenrekisteri. Se on huokeampi kuin edeltäjänsä, mutta sen
tarjoamat mahdollisuudet ovat myös vaatimattomammat. VeVe:n kaltaiselle
monilajiseuralle, jonka jäsenet koostuvat usean rekisteröidyn kyläosaston
(yhdistyksen) jäsenistä, ei oikeastaan ole tarjolla ohjelmistoa, jolla voisi hoitaa
jäsenrekisteripalvelut, tiedottamisen sekä taloushallinnon sekä kyläosastoissa, että
pääseurassa. Uudeenkin, jäsenhallintaan keskittyneen, rekisteriohjelman toiminnat
eivät toimivuudeltaan vastaa täysin esimerkiksi vanhaa perhejäsenrakennetta.
Jäsenmaksulaskutuksessa havaintona on, että sähköpostitse lähetetyt laskut eivät
tule hoidettua yhtä tunnollisesti kuin paperiset laskut.

Jäsenmäärän ja jäsenten vaihtelu on tullut uutena ilmiönä. Jäsenyyden perusteena
pidetään yhä enemmän siitä saatavaa vastiketta eikä niinkään kuulumista johonkin
seuraan. Toisena vaihtelun syynä on lasten urheilukerhotoimintaan mukaan
tulevien ja siitä poistuvien lasten määrät.

Seuran linja on edelleen, että keskeinen vastuu jäsenrekisterin ajan tasalla

pitämisessä ja jäsenmaksujen keräämisessä on kyläosastoilla ja osastot

ansaitsevatkin kiitoksen tästä vastuullisesta työstä.

 6.8 Seuran kirjanpito ja tilintarkastus

Seuran tilit on hoitanut Summan toimistopalvelut Tmi.

Tilintarkastajina vuonna 2020 toimivat Tanja Aaltonen, HTM, ja Lotta Kauppila,

HTM, Kymen Tilintarkastus Oy:stä.

 6.9 Tiedottaminen

Perinteinen tabloid-kokoinen seuralehti ”Kevät-Veikkonen” ja ”Joulu-Veikkonen”

on ilmestynyt kaksi kertaa 15.800 kappaleen painoseränä ja jakelu on suoritettu



paikallislehti Reimarin mukana Itellan jakelussa. Lehti painettiin värillisenä.

Lehden valmistus on tehty Reimarissa ja vastaava toimittaja oli Arto Tilli.

Seuran Internet-sivuilta löytyy seuran ja lajijaostojen keskeisimmät tiedot.

Sisällöstä ovat vastanneet jaostot ja kyläosastot. Sivuilla on mm

päivyrimallinen tapahtumakalenteri sekä linkit sosiaaliseen mediaan. Linkkeinä

sivulta löytyy myös yhteistyökumppanin Nonamen verkkokauppa. Kotisivujen

osoite on www.vehkalahdenveikot.fi.

Kymen Sanomien ja Reimarin kanssa on tehty sopimus järjestöpalstojen

käytöstä.

Veikot on maksanut kaikki seurapalstan tiedotteet jaostojen sekä myös kaikkien

kyläosastojen osalta.

 6.10 Kyläosastot

Kyläosastoja on 12 eri puolilla Haminaa. Osastojen koko vaihtelee suuresti 41

ja 690 jäsenen välillä. Tilasto kyläosastojen jäsenmääristä löytyy kertomuksen

lopussa olevasta Kyläosastot-liitteestä. Kyläosastojen hallintoon pääseura

joutuu puuttumaan, jos osaston rekisteröity yhdistystoiminta ei toteudu. Uuden

jäsenrekisteri- ja hallinnointijärjestelmän toivotaan tuovan apua myös

kyläosastojen rutiinitoimintojen ylläpitoon.

Toiminta osassa kyläosastoissa on ollut vilkasta, kun taas toisissa osastoissa

omaa toimintaa ei ole ollut tai se on vaihtelevaa. Kyläosastot ovat tukeneet

talkooväellä lajijaostojen kilpailu- ja liikuntatapahtumia, järjestäneet osastojen

jäsenille tärkeää liikuntatoimintaa sekä tukeneet eri tavoin myös

huippu-urheilevia nuoriaan. Kiitos osastoille!

Kyläosastoille on johtokunnan päätöksellä maksettu osaston toimintapisteitä



vastaava toiminta-avustus toimintapistekertymän summasta.

Johtokunta nimesi Ruis-Veikot seuran ”Vuoden 2020 kyläosastoksi”.

 6.11 Varainhankinta ja seuran talous
Varainhankinnan päämuotoina ovat olleet talkootoiminta, yhteistyösopimukset

ja kilpailujen järjestäminen. Keräyslavan kautta on kulkenut jätepaperia

muutama lavallinen.

 6.12 Vehkalinna
Vehkalinnaa on edelleen vuokrattu erilaisiin tapahtumiin vuoden aikana. Ihan

yhtä ahkeraa toiminta ei ole ollut kuin muina vuosina. Ulkopuolisia, maksullisia

tilaisuuksia on ollut arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Seuran omia koulutus- ja

kokoustilaisuuksia varten sekä eri ryhmien salivuoroja varten on Vehkalinnaa

varattu hyvin.

Asunnoista kaikki kolme oli vuokrattuna koko vuoden.

Vehkalinnan pääsisäänkäynnin ulkovuoren, tolppien ja parvekkeen korjausta

varten saatiin korjausavustusta. Työ oli tarkoitus aloittaa vuoden 2018 aikana,

mutta korjausurakkaa jouduttiin siirtämään vuodelle 2019 mm Museovirastolta

tulleiden ohjeiden ja materiaalivaatimusten vuoksi. Purkutyöt saatiin valmiiksi

kevät-kesällä, mutta uusien tolppien hankinnan kanssa oli ongelmia, eikä

korjaus edennyt finaaliin vuoden 2020 loppuun mennessä. Korjaus jatkuu

vuoden 2021 aikana viimeistelytöiden osalta.

Vehkalinnan varauksista on vastannut Virve Kiri. Johtokunnan jäsenet toimivat

vuorolistan mukaan Vehkalinnan isännöitsijänä.

Kokouskäyttöä ja muita tilaisuuksia varten Vehkalinnassa on langaton

internetyhteys käytettävissä. Myös äänentoistolaitteisto ja videotykki. Näiden

osalta oli suunnitelman, että järjestelmää modernisoidaan mutta se ei

tapahtunut vuoden 2020 aikana.



 6.13 Huomionosoitukset
Huomionosoitukset toimintakaudella syntymäpäivien / vast yhteydessä

Kultainen ansiomerkki

Onnitteluadressi
Forsell Taisto 85v
Raimo Hänninen

Ylioppilaat
Olli-Pekka Laitila
Emilia Laitinen
Mikko Pousi
Venla Rantala
Aaro Takanen
Aapo Tilli
Anne Penttilä
Verneri Forsell

9-luokkalaiset Vehkalahden Koulu ja Pappilansalmi
Vehkalahti: Maria Suntio ja Jere Seppälä
Pappilansalmi: Neea Muukka ja Aatu Niskanen

Yhteistyökumppanit

 6.14 Seuran parhaat urheilijat ja toimijat vuonna 2020



Seuran paras urheilija: (kirjekuori 100€): Eero Rantala

Paras nuori suunnistaja (Langin pokaali, kiertopalkinto): Joona Hirvilahti

Paras nuori hiihtäjä (Raittiuspiirin pokaali, kiertopalkinto): Eero Rantala

Paras nuori yleisurheilija (tinalautanen kiertopalkinto): Benjamin Tasa

Kehittynein urheilija (Puheenjohtajien pytty, kiertopalkinto): Aatu Niskanen
Vuoden ahertaja (Erkin pytty, kiertopalkinto): Juha Heikkilä

Vuoden ohjaaja/valmentaja (HSOP kiertopalkinto): Johanna Rantala

Vuoden nuori ohjaaja (Teron pytty, kiertopalkinto): Elmeri Klemola

Vuoden veteraaniurheilija (Tyyne ja Vilho Leskinen kiertopalkinto): Simo Piispa
Vuoden kyläosasto (Tyyne ja Vilho Leskisen kiertopalkinto): Ruis-Veikot

 6.15 Arvokilpailumitalit ja arvokilpailumenestys

SM-KULTA

Nimi Sarja Laji
Caune Ilgvars H20 Suunnistus, Erikoispitkä
Kaaro Juha M55 kuula, hallikilpailut
Weckman Janne H40 Suunnistus, Keskimatka
Rantala Eero M18 Sprinttihiihto
Rantala Eero M18 Rullahiihto, Sprintti

SM-HOPEA

Nimi Sarja Laji
Pousi Juho H20 Suunnistus, Erikoispitkä
Kaaro Juha M55 kuula
Piispa Simo M40 kymmenottelu
Kattelus Keijo H65 Pyöräsuunnistus, Pitkämatka
Rantala Eero M17 Hiihto, 20 km vapaa
Rantala Eero M18 Rullahiihto, 12 km

SM-PRONSSI

Nimi Sarja Laji
Vallema Tanja,Torri-Haikka Anu,Heikkinen Anniina

D150 Hiihtosuunnistus, Viesti



Laitila Olli-Pekka M20 Rullahiihto, 16 km

MUUT SIJAT 4-10

Nimi Sarja Laji
4. Caune  Ilgvars H20 Suunnistus, Yö
4. Heikkinen Ida D16 Suunnistus, Erikoispitkä
4. Weckman Janne H40 Suunnistus, Sprintti
4. Kivelä Riikka D40 Suunnistus, Erikoispitkä

4.   VeVe (Väinö Kotro, Olli-Pekka Laitila ja Eero Rantala) M20 3x5km
viestihiihto

5. Kivelä Riikka D40 Suunnistus, Sprintti
5. Pauliina Puhakka N16 keihäs

5. Laitila Olli-Pekka M20 Hiihto, 30 km vapaa

6. Mattila Tuomas H35 Suunnistus, Pitkämatka

6. Murtola Elisa, Weckman Sanna,Kalliomaa Riikka

D35 Suunnistus, Viesti

6. Kattelus Keijo H65 Pyöräsuunnistus, Sprintti

6. Jari Piller M 3000m estejuoksu

6. Penttilä Anne N20 Hiihto, 20 km vapaa

7. Vallema Tanja D50 Hiihtosuunnistus, Keskimatka

7.Niskanen Aatu H15 Suunnistus, Sprintti

7.Ovaska Jenni D20 Suunnistus,Erikoispitkä

7.Weckman Janne H40 Suunnistus, Pitkämatka

8.Koivisto Daniel,Pousi Juho, Caune Ilgvars

H20 Suunnistus, Viesti

8.Ruoti Miina, Pakkanen Raita, Ovaska Jenni

D20 Suunnistus, Viesti

8.Heikkinen Roosa D14 Suunnistus, Sprintti

8.Vallema Tanja D50 Hiihtosuunnistus, Sprintti



9.Ovaska Jenni D20 Suunnistus, Pitkämatka

9.Föhr Tero, Heiska Samu, Mattila Tuomas, Heikkinen Valtteri

H21 Suunnistus, Viesti

9.Heikkinen Ida, Heikkinen Roosa, Vallema Henrika

D16 Suunnistus, Viesti

9.Vallema Tanja D50 Hiihtosuunnistus, Pitkämatka

9. Kotro Väinö Myl Rullahiihto, sprintti

10.Heikkinen Ida, Vallema Henrika

HD18 Suunnistus, Sprinttiviesti

10.Koivisto Daniel H20 Suunnistus, Keskimatka

10. Ruoti Miina D20 Suunnistus, Yö

10. Heikkinen Anniina D50 Hiihtosuunnistus, Pitkämatka

10. Laitila Olli-Pekka M20 Rullahiihto, Sprintti

SM- ja KLL-hiihdoissa 4.-10. sijoille hiihtivät:

Anne Penttilä, Väinö Kotro, Aino Hämäläinen, Anton Vainio

7 JAOSTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET 2020

7.1 HIIHTOJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Toimintakertomus 2020

Kaikkinensa vuosi 2020 jää hiihdon historiankirjoihin hyvin omituisena kahdella
tavalla. Lumitilanne oli huonoin useampaan ”miesmuistiin”: puoli Suomea pysyi
käytännössä lumettomana, koko Kymenlaaksossa ei pystytty järjestämään oikein
mitään kilpailuita ja Haminassa ei yhtään mitään! Pitämättä jäivät niin Sulo
Nurmelat, Hiihtocupit, kun seuran mestaruushiihdotkin. Kun lisäksi maailmalta



levinnyt korona-pandemia perui suuren osan kotimaisia arvokilpailujakin, oli
hiihdon kilpailukausi melko olematon! Myös esim. kauden päätöstilaisuus jätettiin
pitämättä kokoontumisrajoitusten vuoksi, seuran leirejä ei voitu järjestää ja
sarjojensa parhaatkin jätettiin valitsematta.

Toki vuoteen mahtui myös muutakin historiallista. Rullahiihdon SM-kisat ovat
laajentuneet nyt koskemaan myös nuorten sarjoja ja VeVe:n ensimmäinen
rullahiihdon Suomen-mestari on Eero Rantala. Eeron menestyminen talvella sekä
kesällä varmisti myös sen, että pitkästä aikaa seuran parhaaksi urheilijaksi valittiin
hiihtäjä.

Jaoston jäsenet

Arto Tilli puheenjohtaja, Tiina Paavola sihteeri, Jari Lonka valmennus, Johanna
Rantala valmennus, Jari Paronen huolto, Mika Urpalainen talous, Niko Kallio,
Jouni Sakki ja Juuso Suortti. Ilmoitussihteerinä toimi Iina Hirvilahti ja
varustevastaavana Johanna Tilli.

Hiihtojaosto piti vuoden aikana kolme varsinaista kokousta. Kaikenlainen
kokoontuminen oli pannassa suuren osan vuotta. Korona pakotti myös jaoston
ottamaan digiloikkaa ja osa kokouksista toteutettiin etäyhteyksiä hyödyntäen. Sen
lisäksi tärkeänä ”päätöksentekovälineenä” toimi jaoston whatsapp-ryhmä, jota
käytettiin ahkerasti läpi vuoden.

Valmennus

Nuorten 14 – 20 vuotiaiden harjoitukset olivat 1-2 kertaa viikossa ja vetäjinä
toimivat Johanna Rantala ja Jari Lonka.

Alle HS ikäisten harjoitukset olivat myös 1-2 kertaa viikossa ja vetäjinä niissä
toimivat Keijo Kauppila, Markku Rikkola ja Jarkko Urpalainen.

Omaa kilpailutoimintaa ei siis ollut.

Valmennusryhmiin ovat kuuluneet:

Piirin ryhmä

Piirin HS-valmennusryhmään kuuluivat Joona Hirvilahti, Aino Hämäläinen, Lauri
Sakki, Anton Vainio, Onni Vepsäläinen ja Maria Tasa.

U18-ryhmä

Eero Rantala ja Aino Hämäläinen



Haastaja-ryhmä

Benjamin Tasa

Vuokatin urheilulukiosta ylioppilaaksi kirjoittivat:

Anne Penttilä ja Aapo Tilli

Puolustusvoimien Urheilukoulussa varusmiespalveluksen aloittivat:

Väinö Kotro (valittiin hisu saavutuksilla), Olli-Pekka Laitila ja Aapo Tilli

Vuokatissa yläkoululeirityksessä oli mukana:

Lauri Sakki

Muuta

Varainhankintaakin korona sotki pahasti. Kunniakierros-keräys järjestettiin
”pienellä porukalla” lokakuun alussa, ja se onnistui hiihtojaoston osalta
kohtuullisesti.

6.10. Pidettiin Vehkalinnalla tulevan hiihtokauden avajaiset palkitsemisien ja
pienten kisailujen merkeissä. Ulkotapahtumassa kakkua ei ollut tarjolla, mutta grilli
oli kuumana.

Yhteistyökumppanit

Hiihtojaoston tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat olleet: Turkian Lava,
Sportpiste, JM Metsänen OY, Vuorinen OY, Urakointi R&M Kotola, Start, Noname
ja KSOY.

SM-mitalistit Eero Rantala ja Olli-Pekka Laitila

SM- ja KLL-hiihdoissa 4.-10. sijoille hiihtivät:

Anne Penttilä, Väinö Kotro, Aino Hämäläinen, Anton Vainio

TULOKSIA

Nuorten SM-hiihdot Kontiolahti 14.2. - 16.2.2020



Sprintti

M18                 1. Eero Rantala, 45. Benjamin Tasa

M20                 16. Väinö Kotro, 17. Aapo Tilli

M23                 38. Juuso Hämäläinen

N18 38. Aino Hämäläinen

N20 21. Anne Penttilä, 36. Venla Rantala, 45. Siiri Sipari, 46. Sara
Urpalainen

Yhteislähdöt

M17 20km V  2. Eero Rantala, 22. Benjamin Tasa

M20 30km V  5. Olli-Pekka Laitila, 16. Väinö Kotro

N20 20km V   6. Anne Penttilä, 24. Venla Rantala, 37. Siiri Sipari, 41. Sara
Urpalainen

Viestit

N20 3x3,3km 12. VeVe (Venla Rantala, Anne Penttilä ja Aino Hämäläinen)

M20 3x5km     4.   VeVe (Väinö Kotro, Olli-Pekka Laitila ja Eero Rantala)

KLL:n mestaruushiihdot Kalajoki 22.2.-23.2.2020

M12 2,3km P 21. Anton Vainio

N16 4,6km P 8.   Aino Hämäläinen

M12 2,1km V 7.   Anton Vainio

N16 2,1km V 6.   Aino Hämäläinen

Yleisen sarjan SM Vöyri 1.-2.2.2020

M 15km   P   42. Olli-Pekka Laitila

50. Väinö Kotro



M sprintti V  68. Väinö Kotro

89. Olli-Pekka Laitila

Rullahiihdon SM 1.-2.8. Vuokatti

M18 sprintti   1. Eero Rantala, 12. Benjamin Tasa

M20 sprintti   10. Olli-Pekka Laitila

M yl sprintti   9. Väinö Kotro, 19. Aapo Tilli

M18 12km      2. Eero Rantala, 26. Benjamin Tasa

M20 16km      3. Olli-Pekka Laitila

M yl 16km      60. Väinö Kotro

N20 12km       13. Venla Rantala

7.2 KUNTOLIIKUNTAJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Jäsenet
Reijo Koski (Puhjoht.), Sari Linna-Luoma, Elsa Marjamäki, Markku Laaksonen,
Jouni Järvinen (tiedotusvastaava), Jaakko Hannola

Kokoukset
Jaosto kokoontui vuoden 2020 aikana kaksi kertaa. Kokousten sijaan jaoston
toimintaa koordinoitiin suurimmaksi osaksi WhatsApp -ryhmässä.

Liikuntaryhmät
- Naisten ja miesten liikuntaryhmien salijumpat pidettiin Vehkalinnassa

tammi-maaliskussa sekä syys-joulukuussa maanantaisin. Kummallakin
ryhmällä oli 18 tilaisuutta. Ryhmien vetäjinä toimivat Päivi Naakka, Jouni
Järvinen, Minna Setälä. Keskimäärin naisten ryhmässä oli 12 ja miesten
ryhmässä 7 osallistujaa.

- Lasten liikunnasta huolehti LIIKKU-kerho, joka järjesti eskari-2.luokkalaisille
ohjattua saliliikuntaa tiistaisin yhteensä 19 kertaa. Kerhon vetäjinä toimivat
Iiris Pykälämäki ja Julia Laitinen.  Osallistujia oli keskimäärin 6.

-



Kuntotapahtumat

Syykaudella järjestettiin yhteensä 11 patikkaretkeä sunnuntaisin Markku
Laaksosen koordinoimana. Osallistujia oli keskimäärin 13.

EVP -patikkaryhmä aloitti toimintansa syyskuussa ja järjesti yhteensä 17
patikointiretkeä. Osallistujamäärä vaihteli 5 ja 11 välillä.

Portimon Polut

Portimon Poluilla tehtiin kaupungin tuella laajoja kunnostus- ja parannustöitä.
Työssä oli mukana Haminan kaupungin palkkaama hankekoordinaattori Aki Kyyrö
sekä yhteensä 10 kaupungin kesätyöntekijää. Viitavuoren laavu ja käymälä
peruskorjattiin. Oravakorpeen rakennettiin uusi tulipaikka yksityiselle maalle,
maanomistajan kustantamana. Pahanlamminsuolle pari vuotta sitten talvella
rakennettujen pitkospuitten asennustyö saatettiin loppuun. Viitavuoren
pohjoispuolella uusittiin kaksi ojan ylittävää siltaa. Uusia lyhyitä 5-15 m pitkospuita
kosteitten maastonkohtien yli rakennettiin kaksi. Uusia opasviittoja asennettiin noin
30. Koko reitistön alueella tehtiin kulkukelpoisuutta parantavia raivauksia runsaasti
ja reittimerkintöjä parannettiin.

7.3 NUORISOJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2020

Nuorisojaostoon kuuluivat Minna Setälä , Aino Mielonen, Heli Väisänen, Satu
Kivelä ja Eemi Pousi
Covid 19 pandemia rajoitti toimintaa laajalti vuonna 2020.
Nuorisojaoston toiminnassa oli mukana n. 15 nuorta ohjaajaa, jotka ohjasivat
lasten liikuntakerhoja kyläosastoissa ja jaostoissa itsenäisesti, yhdessä
ohjaajakaverin tai aikuisohjaajan kanssa.
Liikuntakerhoja ja ohjattua liikuntaa tarjottiin 0-18 v lapsille, nuorille ja heidän
perheilleen. Lisäksi nuoria ohjaajia toimi myös lajijaostojen harjoitusten ohjaajina.

TOIMINTA:
- 10 liikuntakerhoa organisoitiin toimimaan kyläosastojen ja jaostojen nimissä.
- Kerhotoimintaa oli mm. Vehkalinnassa, Kirkkojärven koululla,

Pappilansalmen koululla ja Pyhällön koululla.
- Nuorisojaosto piti vuoden aikana puhelin- ja WattsApp-palavereita sekä

yhden ohjaajapalaverin elokuussa 2020.
- Keväällä 2020 kerhoja ehdittiin pitää x 10. Maaliskuun puolen välin jälkeen

koronarajoitusten tiukennuttua kerhotoiminta lopetettiin. Kerhot pystyttiin



jälleen aloittamaan normaalisti syyskuun alussa ja niitä jatkettiin joulukuun
alkuun asti, jolloin rajoituksia jälleen tiukennettiin. Toimintaviikkoja
nuorisojaoston kerhoille vuoden aikana tuli 23.

- Liikuntakerhojen alkamisesta ilmoitettiin tänä vuonna lehtien seurapalstoilla,
sosiaalisessa mediassa sekä maksullisella lehti-ilmoituksella Reimarissa.

- Kevään päätösretkeä eikä Liikuntariehaa vuonna 2020 pidetty.
- Myöskään ohjaajakoulutuksessa ei vuonna 2020 ollut ketään nuorisojaoston

ohjaajaa.
- Kerhoissa toimittiin vastuullisesti terveysviranomaisten määräyksiä

noudattaen: hankittiin käsidesejä, visiireitä, maskeja, välineiden
puhdistusaineita ja hanskoja sekä suunniteltiin toimintaa ja tiedotteita
kerholaisille ja vanhemmille.

- Taloudellisesti vuosi oli +/- 0: ei ollut suuresti tuloja, muttei myöskään
menoja, koska toimintaa oli huomattavasti vähemmän, kuin edellisenä
vuotena.

VEHKALAHDEN  VEIKOT Nuorisojaoston liikuntaryhmät

Kerhot kaudella 2019-2020
Vehkalinna: Kuntoliikuntajaosto alk. 2.9.19 (ilm. paikan päällä)

Ti 17-18 LIIKKU-kerho: Eskarit – 2. lk. Ohjaajat Julia Laitinen ja Iiris
Pykälämäki.  alk. 3.9.19
Aikuisten ryhmät Alk. 2.9.19
Ma 18.00-18.55 Naiset - Kehonhuoltoa ja lihaskuntoa. Minna Setälä ja Pia
Naakka
Ma 19.00-20.00 Miehet - Kehonhuoltoa ja lihaskuntoa. Jontsa, Minna ja Pia
Hinta VeVen jäsen 50 € / ei jäsen 70 €

Pappilansalmen koulu: Nuorisojaosto alk. 4.9.19

Ke klo 17.30-18.15. Kuperkeikka 3-4v. Ohjaajat Neea Kormu ja Janna
Jyrälä
Ke klo 17.30-18.15 Kuperkeikka 5-6v. Ohjaajat Emilia Laitinen ja Eedit
Mankinen
Ilmoittautumiset vain sähköpostilla alkaen ti 20.8.19
aino.mielonen@gmail.com. Max 15/ryhmä. Hinta VeVen jäsen 50 € / ei
jäsen 70 €

Kirkkojärvi: Kirkkojärven Kiri alk. 3.9.19 (Ilm. paikan päällä)
Ti 18-19 Salibandy 6-8 v Veeti Rautamies, Eetu Ylä-Kotola, Joni Tolsa
Ti 19-20 Salibandy 9-13v Veeti, Eetu, Joni alk. 3.9.2019

mailto:aino.mielonen@gmail.com


Ke 17.30-19 Salibandy yläkoulu-lukio-amis – ikäiset (ilmainen)  Anton
Setälä
To 17.30-18.30 Liikkakerho eskarit – alakouluikäiset Anni Honkonen ja
Eetu Ylä-Kotola
Hinta VeVen jäsen 50 € / ei jäsen 70 €. Kirin jäsen voi samalla maksulla
osallistua kaikkiin iän puolesta sopiviin kerhoihin. Sisaralennus 10 €

Pyhältö: Pyhällön Pyry (Ilm. paikan päällä)
Ti klo 19-20 aikuisten jumppa tai lavis (jos ohjaaja löytyy) alk. 3.9.19
Ke klo 18-19 peli-ilta 7lk. -> alk. 4.9.19
To klo 17-18 Perheliikka HUOM! alk. 12.9.19
To klo 18-19 palloilukerho 3-6lk. Hinta 20 €, ohjaajat Onni Kivelä ja Veeti
Lantta alk. 12.9.19
To klo 19-20 nuorten sähly 7lk. -> alk. 12.9.19
La klo 15-17 lentopallo 7lk. -> alk. 7.9.19

Aseman koulu: Pyhällön Pyry

To klo 19-20.30 Miesten sähly alk. 5.9.19
Lisätietoja Pyhällön Pyryn ryhmistä: Satu Kivelä p. 045 1100 78.
Alaikäisten ohjaamissa kerhoissa on aina aikuinen valvoja paikalla.

Lisätietoja muista VeVen kerhoista minna.setala@gmail.com tai 040 500 7130 / ilt.

7.4 YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2020

TARKOITUS JA PERUSTEHTÄVÄT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät
linjattiin vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa seuraavasti:

● Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun
harrastamiseen säännöllisesti ja ympäri vuoden.

● Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita
yleisurheilussa sekä triatlonissa.

● Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä pyytäville.
● Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden

urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.

mailto:minna.setala@gmail.com


ARVOT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot linjattiin seuran arvojen
mukaisiksi: yhdessä tekeminen, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus,
kasvatuksellisuus ja terveellisyys, avoimuus ja kunnioitus.

VISIO

Yleisurheilujaoston visio määriteltiin seuraavasti: Vehkalahden Veikoilla on
vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa. VeVen yleisurheilijat sijoittuvat
joka kaudella top 5 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa. Jokaisella on
mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan. Valmennuksen
löytämisessä pyritään auttamaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

JÄSENET

Yleisurheilujaoston jäsenet vuonna 2020: Erika Alho, Tiina Kiri, Anniina Koso,
Jouni Kuokka, Satu Lanki, Sami Mässeli, Heidi Pakkanen, Päivi Pasi, Laura
Pellinen, Heidi Roti, Henna Ström-Kallio ja Nina Tasa. Lisäksi jaoston
ulkopuolisena jäsenenä Juha Heikkilä,, joka toimi Kymenlaakson Yleisurheilun
edustajana Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston varajäsenen roolissa,
Kymenlaakson Yleisurheilun hallituksen jäsenenä ja kunniakierrospäällikkönä,
jaoston kunniakierrospäällikkönä sekä Hamina-puolimaratonin kilpailunjohtajana.
Yleisurheilujaosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

TALOUS

Jaoston talousvastaavana toimi Laura Pellinen. Jaosto hankki varoja pääosin
ydintoimintansa, ja tapahtumien kautta. Piirinmestaruusviestit ja Hamina
puolimaraton ovat näistä tapahtumista hyviä esimerkkejä. Suurin talkootuottojen
tuloerä saavutettiin Kunniakierros-tapahtuman varainkeräyksellä.
Kunniakierrospäällikkönä toimi Juha Heikkilä. Keräyksen tuotto oli koko seuran
osalta noin 12 500 €. VeVe oli valtakunnallisesti 9. paras kunniakierrosvarojen
kerääjä.



KILPAILUTOIMINTA

Maastojuoksucup ja seuran mestaruuskilpailut

Perinteinen maastojuoksucup jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.
Seuran yleisurheilumestaruudet ratkottiin Haminan Rauhankadun kentällä
syyskuun alkupuolella pituus- ja korkeushypyssä, pallonheitossa,
kuulantyönnössä, keihäänheitossa sekä pika- ja kestävyysjuoksussa.

Silja Line seurakisat

Urheiluliiton Silja Line –seurakisoja järjestettiin kesän aikana yhteensä seitsemät
yhteistyössä Haminan kaupungin, VeVen kyläosastojen ja Haminan Pontevan
kanssa. Seurakisat olivat maksuttomia, kaikille avoimia matalan kynnyksen
kilpailuja. Kisojen urheilulajeina olivat pikajuoksu, pitkän matkan juoksu,
maastojuoksu, pallonheitto, keihäänheitto, kuulantyöntö, pituushyppy,
korkeushyppy ja kolmiloikka. Tapahtumapaikkoina oli Haminan urheilukentän
lisäksi Poitsilan koulun kenttä, Vehkalinna ja Pyhällön koulun kenttä. Kisojen
järjestelyyn uutta maustetta toivat myös koronapandemian vuoksi tehdyt, jonojen
ja kontaktien välttämiseen tähdänneet erikoisjärjestelyt. Sarjat olivat oli
5-15-vuotiaille, mutta Pyhällössä myös aikuisille oli tarjolla kuulantyöntö ja
vauhditon pituushyppy.

Hamina puolimaraton ja Mullinkosken kymppi

Järjestettiin yhteistyössä Haminan Varuskunnan Urheilijoiden kanssa
järjestyksessä 17. Hamina  puolimaraton, jonka yhteydessä juostiin myös
Mullinkosken kymppi. Kisakeskuksena toimi Rauhankadun urheilukenttä. Kisat
pidettiin jo kolmatta kertaa elokuussa.

Kymenlaakson yleisurheilun pm-ottelut 9-15 vuotiaille

Järjestettiin heinäkuussa KymY:n pm-ottelut 9-15 -vuotiaille yhteistyössä Karhulan
Urheilijoiden ja Karhulan Katajaisten kanssa. Järjestelyt sujuivat hyvin ja yhteistyö
oli sujuvaa.

Pikajuoksu- ja  viestikilpailu

Järjestettiin kesäkuun lopussa ensimmäistä kertaa piirikunnallinen pikajuoksu- ja
viestikilpailu, joka keräsi laajasti osanottajia myös oman piirin ulkopuolelta.



NUORISOTOIMIKUNTA

Yleisurheilukoulu, junnuvalmennusryhmä ja nuorten valmennusryhmät

Yleisurheilukoulun harjoitusryhmät, junnuvalmennusryhmä ja nuorten
valmennusryhmät kokoontuivat vuonna 2020 ympäri vuoden, vaikka koronatilanne
vaikuttikin suuresti harjoitusten järjestämiseen ja keväällä ryhmät jäivät tauolle jo
maaliskuun puolivälissä siirtyen omatoimiseen harjoitteluun. Harjoitusryhmiä oli 6-15
-vuotiaille ja harjoituksia järjestettiin 1-3 kertaa viikossa ryhmästä riippuen.

Talven harjoitukset järjestettiin Pappilansalmen koulun salissa. Talvikaudella 2020
osallistujamäärät olivat: yleisurheilukoulut 18 osallistujaa, junnuvalmennusryhmä 17
ja valmennusryhmä 21 osallistujaa eli yhteensä 56.

Keväällä osa valmennusryhmäläisistä osallistui pikajuoksun alkeisiin painottuvaan
Matin juoksukouluun. Valmentajana toimi entinen pikajuoksija Matti Pitkänen ja
ryhmään osallistui 10 urheilijaa kuudella harjoituskerralla. Osallistujat saivat hyvää
oppia ja lisämotivaatiota harjoitteluun parantuneiden tulosten myötä.

Kesän yleisurheiluharjoittelu Rauhankadun kentällä päästiin aloittamaan kesäkuun
alussa. Nuorimpien ryhmät eli Innokkaat ja Lennokkaat harjoittelivat kerran viikossa
ja Junnuvalmennus sekä isojen Valmennusryhmä kaksi kertaa viikossa.
Yleisurheilukoulun ryhmiin osallistui kesällä 24 lasta, junnuvalmennusryhmään 16 ja
valmennusryhmään 20 nuorta eli yhteensä 60.

Syksyn harjoittelu aloitettiin syyskuun lopulla osin Pappilansalmen koulun salissa ja
osin ulkona. Ryhmäjakoihin tehtiin muutoksia siten, että isojen Valmennusryhmä
jaettiin kahtia 2009-2008 -syntyneiden ja 2007-2006 -syntyneiden ryhmiin. Jarkko
Urpalainen otti vastuuta kahden vanhemman ikäluokan valmennusryhmän
harjoitusten kokonaisuuksien suunnittelusta ja mukana valmennustiimissä olivat Mika
Tasa, Sini Huhtala ja Matti Pitkänen. Nuorempia ryhmiä ohjasivat ja harjoitukset
suunnittelivat aktiiviset nuoret ohjaajat. Syksyllä vanhimmalle ryhmälle tarjottiin
harjoituksia 2-3 kertaa viikossa ja osin myös 2009-2008 -ryhmälle. Muiden ryhmien
viikottaiset harjoituskerrat säilyivät ennallaan. Uusi ryhmäjako koettiin palautteiden
perusteella hyväksi ja lisäharjoituskerrat saavuttivat suosiota. Pääsimme
syyskaudella kerran Ruonalan halliin yhteisharjoituksiin Karhulan Urheilijoiden
kanssa ja tämä yhteistyö koettiin hyväksi ja toivottiin sille jatkoa. Syksyllä
osallistujamäärät olivat yhteensä 59 jakautuen näin: yleisurheilukoulut eli Innokkaat
ja Lennokkaat 19, Junnuvalmennusryhmä 16, Valmennus -09-08 14 ja Valmennus
-07-06 10 urheilijaa.



Osallistujamäärät pysyivät ympäri vuoden suunnilleen vakiona koronatilanteesta
huolimatta. Poikkeuksellinen vuosi asetti omat rajoituksensa toimintaan ja ryhmien
kokoja jouduttiin myös tarkasti rajaamaan.

KAHVILATOIMIKUNTA

Yleisurheilujaoston kahvilatoimikunnalla oli vuoden 2020 aikana kuusi tapahtumaa,
joissa kahvilatoimikunta palveli asiakkaita. Kahvilatoimikunta oli mukana erilaisissa
yleisurheilujaoston lapsille- ja nuorille järjestettävissä tapahtumissa, kuten Silja
Line seurakilpailuissa ja kesän toimintakauden päätöstilaisuudessa.
Yleisurheilujaoston kahvilatoimikunnan tavoitteena on tuottaa Vehkalahden
Veikkojen yleisurheilutoiminnalle lisäarvoa tuomalla kahvilapalveluja sinne, missä
lapset ja nuoret liikkuvat sekä urheilijoiden perheet, kannustus- ja tukijoukot
kohtaavat. Vuosi oli kahvilatoimikunnalle poikkeuksellisen hiljainen,
Covid-pandemiasta johtuen.

VIESTINTÄ

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilutapahtumista pyrittiin tiedottamaan
mahdollisimman monen eri kanavan välityksellä, jotta tieto tapahtumista
saavuttaisi mahdollisimman suuren joukon ihmisiä, ja jotta tapahtumiin saataisiin
paljon osallistujia. Jaoston toiminnasta tiedotettiin Kymen Sanomissa, Reimarissa,
seuran verkkosivuilla ja Vehkalahtelaisella linjalla (www.vehkalahdenveikot.fi).
Sosiaalista mediaa pyrittiin myös hyödyntämään tehokkaasti, joten toiminnasta
tiedotettiin seuran Facebook-sivuilla (www.facebook.com/vehkalahdenveikot) ja
tapahtumista jaettiin kuvia ja uutisia myös yleisurheilun oman Instagram-tilin
välityksellä (@veveyleisurheilu).

KILPAURHEILU

Menestyksen tekijät

Vehkalahden Veikkojen urheilijat edustivat seuraa menestyksekkäästi.
Yleisurheilujaoston alaisuudessa kilpailevista urheilijoista SM-kilpailujen
parhaimmasta sijoituksesta vastasi N17-sarjan viestijoukkue, joka saavutti
Kotkassa järjestetyissä SM-viesteissä 7. sijan N17-sarjan 4x 100 metrin
aitajuoksussa. Henkilökohtaisissa lajeissa paras sijoitus oli Benjamin Tasan 9. sija
Kurikassa juostuissa SM-maastoissa.



Vehkalahden Veikkojen nuoret olivat hienosti edustettuina myös Tilastopajan
tilastoissa:

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

Veikkojen seuraennätykset ovat kovia, mutta niitäkin rikottiin:

T12 1000m Maria Tasa. Aika 3.25,57
N17 4x100 aidat joukkueella Milla Kokkonen, Venla Roimola, Nea Nakari, Sini
Kuokka. Aika 1,11.69.

SM-viesteissä vahva edustus

Yleisurheilun SM-viestit juostiin 12.-13.9. Karhulan uusitulla Keskuskentällä.
Kisojen sijoittuminen naapurikaupunkiin edesauttoi sitä, että saimme jalkeille peräti
kuusi joukkuetta neljälle eri matkalle.

Nuorimman ikäluokan eli 15-vuotiaiden joukkueiden kokoamisen teki astetta
haastavammaksi se, että sääntöjen mukaan jokaisessa piti olla yksi vähintään
14-15 -vuotias juoksija. Nuorimmat osallistujat meillä olivat 2008 -syntyneitä ja
kilpailivat siis T15 -sarjassa muutaman vuoden vanhempia vastaan, mutta tuo ei
kuitenkaan innokkaita juoksijoita haitannut. Nuoret urheilijat lähtivät hakemaan
näistä kisoista kokemusta, elämyksiä ja isojen kisojen fiilistä. Monia taisi
kisasuorituksen ohella jännittää isojen kisojen kommervenkit call roomeineen,
tv-kameroineen ja tarkkoine aikatauluineen. Kaikesta selvittiin kunnialla, kilpailijat
saatiin ajoissa viivalle ja jokainen meidän viestijoukkue onnistui hienosti tuomaan
kapulan maaliin hyväksytysti.

N17 joukkue teki jopa seuraennätyksen 100 m aidoissa, sekä kauden parhaansa
sileällä. Tyttöjen mielestä suoritukset molemmissa viesteissä olivat hyvät,
juokseminen kivaa ja erityisesti jäi mieleen onnistunut aitaviesti. Myös T15
ykkösjoukkue venyi satasen sileällä kauden parhaaseen tulokseen. T15 -sarjan
800 metrillä vahvasti “alaikäinen” joukkue (keski-ikä 13 vuotta) juoksi erässään
upeasti kuudenneksi jättäen taakseen viisi joukkuetta ja otti kokonaistuloksissa 18.
sijan. Tyttöjen mielestä oli hienoa bongata omia esikuviaan livenä ja päästä jopa
yhteiskuviin! Päällimmäisenä mieleen jäi hyvin onnistuneet kisat. Ehkäpä vuonna
2021 Ouluun samoissa merkeissä?

VeVen SM-viestijoukkueet:
N17 4x100m: Milla Kokkonen, Venla Roimola, Nea Nakari, Sini Kuokka 54,05 SB



N17 4x100m aj.: Milla Kokkonen, Venla Roimola, Nea Nakari, Sini Kuokka; sijoitus
7. 1.11,69 seuraennätys
T15 4x100m VeVe I: Annika Haikka , Emmi Oleander , Anni Pärtty , Nelli Kokkonen
56.12 SB
VeVe II: Maria Tasa , Tytti Seppälä , Neea Lanki , Liinu Urpalainen 58,77
VeVe III: Pinja Pasi , Senni Teikari , Pihla Kriktilä , Sanni Liikkanen 1.03,47
T15 4X800m: Annika Haikka, Anni Pärtty, Neea Lanki, Maria Tasa; sijoitus 18.
10.46,20

VUODEN MENESTYJÄT

Kauden päätöstilaisuus, jossa palkittiin vuoden menestyjät, järjestettiin perjantaina
2.10. Vehkalinnassa. Tilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä ja se pidettiin
kokonaan ulkotiloissa vallitsevien koronarajoitusten vuoksi. Tilaisuudessa jaettiin
seuran yu-mestaruuspalkinnot sekä palkittiin kauden aikana menestyneitä
urheilijoita.

Menestyksen perusteella palkitut: Milla Kokkonen, Venla Roimola, Nea Nakari, Sini
Kuokka, Benjamin Tasa, Maria Tasa. Parhaan nuoren yleisurheilijan palkinto
julkistettiin seuran vuosikokouksessa joulukuussa 2020 ja sen sai Benjamin Tasa.

Tsempparipalkinto, jonka kriteerinä ovat: positiivinen asenne, hyvä meininki,
osallistumisaktiivisuus, yrittäminen, muiden tsemppaaminen, ei samalle kahta
kertaa peräkkäin.

T9 Jade Hellberg, P9 Onni Oleander
T10 Venla Tolvanen, P10 Niilo Urpalainen
T11 Tii Huttunen, P11 Rasmus Kaitainen
T12 Sanni Liikkanen
T13 Tytti Seppälä
T14 Liinu Urpalainen
T15 Annika Haikka

Lisäksi päätöstilaisuudessa huomioitiin Aikuisurheiluliiton kilpailuissa lukuisia
SM-mitaleja saavuttanut Simo Piispa ja yu-urheilutoiminnassa vuosia
valmentajana sekä yu-jaoston ja nuorisotoimikunnan jäsenenä vaikuttanut Ismo
Haikka.

TILASTOJA JA MUUTA TOIMINTAA



Koronaepidemian monien vaikutusten takia Nuoristotoimintakilpailua 2020 ei
järjestetty.

Nuorisotoimintakilpailuun (13 v ja nuoremmat) huomioidaan kauden aikana
hankitut yleisurheilulisenssit sekä osanottopisteet seuraavista piirien
kilpailutapahtumista: huipentumat, maastot, moniottelut I ja II, viestit ja
kilpakävelyt. Piirin seurojen kesken Vehkalahden Veikot nousi vuonna 2019
nuorisotoimintakilpailussa  kolmannelle (3.) sijalle pistein 304.

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilutoiminnan kehitys Suomen Uheiluliiton
nuorisotoimintakilpailussa on ollut kaikkinensa vaikuttavaa viimeisen kuuden
vuoden ajan. Pitkäjänteisen nuorisotyön kautta sijoitusta on saatu nostettua maan
yleisurheiluseurojen vertailussa seuraavasti:

Vuosi Nuorisotoimintakilpailun sijoitus
2014 95
2015 95
2016 73
2017 59
2018 68
2019 49

Jaoston toiminnasta tiedotettiin Kymen Sanomissa, Reimarissa, seuran
internetsivuilla yleisurheilu- välilehdellä ja Vehkalahtelaisella linjalla
(www.vehkalahdenveikot.fi) sekä seuran fb-sivuilla
(www.facebook.com/vehkalahdenveikot).

7.5 SUUNNISTUSJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Jäsenet

Pasi Jokela puheenjohtaja, Niko Laitinen sihteeri, Janne Weckman
valmennusryhmän vastaava, Timo Harju kilpailuvastaava, Annika Takanen
nuorisovastaava, Juhana Suurnäkki karttavastaava, Anniina Heikkinen ja Tuulia
Kukkonen talousvastaavina, Jenna Niinisalo kuntosuunnistusvastaava
(äitiyslomalla vuoden), Lea Jauho jäsen ja  Leena Lehtoranta  jäsen.  Jaoston
ulkopuolella asuvastaava Tanja Vallema ja  talousvastaava Suvi Mannoja.



Yleistä

Jaosto kokoontui vuoden 2020 aikana yhteensä 4 kertaa. Epidemian johdosta
suurin osa kokouksista toteutettiin etäkokouksina. Lisäksi jokaisen vastuualueen
vetäjät pitivät omia kokouksiaan pienemmällä kokoonpanolla. Jaosto pyrki
toimimaan yhteistyössä pääseuran kanssa ja sen toimintaperiaatteita noudattaen.
Toiminnan tavoitteena on ollut tuottaa suunnistusta ja siihen liittyvää toimintaa
tasapuolisesti harrastelijoille sekä kilpailijoille. Yhteisiä pelisääntöjä on laadittu ja
paranneltu kauden aikana.

Nuorisojohtoryhmä

Nuorisojohtoryhmään ovat kuuluneet Annika Takanen (Pj), Mari Myllynen, Liisa
Kriktilä, Marjut Laitinen, Jarno Koivula, Sanna  Weckman ja Anniina Heikkinen
(kilpailuvastaava).

Suomen Suunnistusliitto ja OP-ryhmä tekevät yhteistyötä nuorisosuunnistuksessa,
joten Hamina Seudun Osuuspankkikin jatkoi tukeaan VeVe:n
nuorisosuunnistukselle. Hippo-suunnistuskoulun toiminta muuttui omatoimiseksi
siten, että  nuoret tekivät opetusvideoita  5 kpl ja   omatoimisia
Hipposuunnistusharjoitusratoja  oli  4 kpl. Hipposuunnistuskouluun osallistui vajaa
30  lasta.10 - 20-vuotiaat taitavammat nuoret eli valmennusryhmäläiset
harjoittelivat valmiiksi tehdyillä radoilla omatoimisesti kevään. Kesällä  ja  syksyllä
oli  omatoimisia sekä ohjattuja harjoituksia.

Hipposuunnistuskoulun maksu  oli  20 eur/lapsi. Koronan johdosta
valmennusryhmän maksu oli kausittainen ja maksun suuruus riippui tilatuista
kartoista. Hippo-suunnistuskoulun hintaan sisältyi videomateriaali, seuran väreissä
oleva paita sekä  Hipposuunnnistusharjoitukset. Kauden aikana pystyttiin pitämään
muutama päiväleiri, ne sisälsivät pienen omavastuun.

Harjoitukset

Hippo-suunnistuskoulu alkoi toukokuussa. Hippo - suunnistuskoulun harjoituksista
vastasivat  nuorisohohtoryhmän vetäjät. Nuorten valmennusryhmälle on järjestetty
ympäri vuoden  erilaisia  harjoituksia, vaelluksia  ja testijuoksuja. Järjestetyt
tilaisuudet keräsivät mukavasti osanottajia. Nuorisojohtoryhmän vetäjät vastasivat
osittain harjoituksista, kesä -elokuun välisen ajan seuravalmentajana toimi Daniel
Koivisto.

Suunnistuskoulun päättäjäiset

Päättäjäiset jäivät tänä vuonna väliin epidemian vuoksi.



Koulutus

Nuorten ratojen koulutusta ei järjestetty tänä vuonna.

Kilpailutoiminta

Heinä -ja elokuussa järjestimme 2 kpl  Nuorten Jukolaan karsintakilpailut kaikille
14 -  vuotiaille ja nuoremmille. Osanottajia oli yli 20.

Nuorten rasticup:ista tuli 130 suoritusta. RastiCup:in Kymenlaakson
kokonaiskilpailussa voitimme  jälleen. Henkilökohtaisia kokonaiskilpailun voittajia
olivat H16 Joona  Hirvilahti, D12 Tiitu Takanen, H12 Sisu Tyni ja D9 Selma
Weckman. Hyviä sijoituksia tuli paljon.

Alueen nuorten rastiviestissä olimme mukana kuudella joukkueella, josta saimme
hopeaa.

VeVen nuorten ja aikuisten mestaruuskilpailut järjestettiin 25.8. Kannusjärvellä.
Sinne osallistui    28  nuorta  ja  14 aikuista suunnistajaa. Palkinnot  ovat vielä
jakamatta, kun pandemia  esti päättäjäisten pidon.

Muut kilpailut:

Nuorten Jukolassa Mikkelissä olimme mukana kolmella joukkueella. Sijoitukset
olivat   15. ja 85. sekä  117.  Joukkueita oli mukana  n. 160.

Lapset ja nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti kauden aikana eri kilpailuihin, kun
kilpailuja  kesäkuun alusta  saatiin  järjestää; SM-kilpailuihin, kansallisiin
kilpailuihin, Nuorisoviestiin, Oravatonniin ja AM-kilpailuihin. Kilpailuista tuli useita
hyviä sijoituksia sekä mitaleita roppakaupalla.

Talvella 2020 hiihtosuunnistuksiin vaikka lunta  oli vähän niin muutama nuori
osallistui niihin.

Leirit

Espanjan leirille osallistui nuorten valmennusryhmäläisiä yhdessä aikuishuippujen
kanssa, 2 nuorten valmennusryhmäläistä oli mukana.

VOL -leirille Rovaniemelle valittiin Aatu Niskanen, mutta leiri jäi pitämättä Koronan
vuoksi.



Talviharjoittelu

Talvikaudella lokakuun alusta maaliskuun  puoleen  väliin asti järjestimme
saliharjoitteita eri ikäryhmille. Suunnistajien salivuoroa on pidetty tiistaisin
Vehkalinnassa. Kymin Suunnistajien  kanssa yhdessä  järjestimme   marraskuun
alusta  maaliskuun puoleen väliin juoksuharjoituksia Kotkassa Ruonalan hallissa
keskiviikkoisin kahdessa  eri  ryhmässä.  Syksyllä jatkoimme ulkona harjoituksia
kahdessa eri ryhmässä Ruissalossa. Mukana olivat nuorten  tavoitteellinen
valmennusryhmä sekä leikkisä Hipporyhmä.

Tähtiseuratunnus

Seuran suunnistuksen Tähtiseuratunnus laadukkaasti toteutetusta
nuorisotoiminnasta pitää uudistaa kolmen vuoden välein, Tunnus myönnettiin
VeVe:lle ensimmäisten suunnistusseurojen joukossa 2018 keväällä. Seuramme
auditoitiin Suunnistusliiton puolesta hyvin arvosanoin ja tunnus myönnettiin
seuralle seuraaville kolmelle vuodelle. Tunnuksen uudelleenauditointi tulee eteen
seurallemme v. 2021.

Valmennusjohtoryhmä

Ryhmän päävetäjänä toimi Janne Weckman.

Ryhmässä onnoin 30 suunnistajaa. Leirejä kerettiin pitää ennen  Korona
pandemiaa  Helsingissä ja  Espanjassa mm. Jukolaa ja SM kilpailuja silmällä
pitäen. Jukolaa, Tiomilaa  eikä 25-manna viestiä pidetty  vuonna 2020  Koronan
vuoksi. Osallistuimme Halikko-viestiin.

SM-viestissä miehet olivat 19.ja naiset 35.

Kuntojohtoryhmä

Seuran kuntosuunnistus koki  jälleen  suuren uudistuksen, kun Korona pandemia
jylläsi niin kovasti, että vain omatoimirastit, jossa  turvavälit  säilyivät,  olivat
keväällä sallittuja. Koko  loppukauden järjestimmekin siten vain omatoimirasteja,
kun saavuttivat kovan suosion ja pandemiasta ei näkynyt loppua.

Vuoden 2020 aikana VeVe järjesti omatoimirasteja  25 kpl. Järjestelyissä oli
mukana hieman yli 50 veikkolaista. Osallistujia omatoimirasteilla oli yhteensä  n.
1550.  Eniten osallistujia, 116, oli toukokuussa Tahtilan omatoimirasteilla.



Kaikissa tapahtumissa oli valmiiksi painettu tulostekartta rastimääritteineen. Kartat
tulostettiin  kaikki Vehkalinnassa. Käytössä oli virtuaalinen tulospalvelu;
Navisport-ohjelmalla. Omatoimisuunnistuksista tehtiin reittihärvelikin.

Osallistumismaksu omatoimikuntosuunnistuksissa oli kaikilta 5 euroa, jonka saattoi
maksaa myös Smartum-seteleillä, Smartumpay:llä tai  Easybreaki:lla.
Kesäkaudella otettiin käyttöön myös kesän kausikortti.

Omatoimirastien järjestelyistä vastasivat Annika Takanen ja  Anniina Heikkinen.

Lisäksi järjestettiin ilmaisia perheenrasteja 3  kpl. Niitä oli Vehkalinnassa, jossa
kävi  93  perhettä, Tahtilassa 30 perhettä ja Mäkelänkankaalla 61 perhettä.
Perheiden suuruus  vaihteli  1 - 6 hlöä, keskimäärin  koko  oli  3-4  henkilöä.

Karttajohtoryhmään kuuluivat Juhana Suurnäkki (pj), ja Janne Weckman.

Vuoden aikana käytettiin aikaisemmissa kilpailuissakin valmistettuja karttoja
täydennettynä. Ryhmä on laatinut suunnitelman kartoitustoiminnasta seuraavalle
viidelle vuodelle.

Kilpailujohtoryhmä

Suunnistusjaoston tehtävänä oli Kevätkansallisten järjestäminen, mutta  Korona
pandemian myötä ne muuttui Kesäkansallisiksi, Rasticupin ja koulujen välisten
suunnistuskilpailujen  sekä  VeVen mestaruuskilapailujen järjestäminen. Myös
kaksi Kothamcupia olivat ohjelmassa.

Kesäkisat pidettiin Nopalassa Ari Kukkosen johdolla. Koulujen väliset kilpailut
TET-harjoittelijan toimesta. TET -harjoittelijana toimi Roosa Heikkinen. Rasticup
Paijärvellä hoitui Hanna Tynin johdolla. VeVen mestaruudet järjestettiin yhdessä
Husulan Kunnon kanssa siten ,että  Daniel Koivisto hoiti ratamestarin tehtävät ja
Husulan kunto tulospalvelun.

Kothamcupissa VeVen ensimmäinen tapahtuma oli Hevossaaressa ja toinen
Paijärvellä.  Paijärvellä keli oli todella märkä ja syksyinen keli. Ensimmäisen
ratamestaroinnin  hoiti Valtteri Heikkinen ja toisen Daniel Koivisto. Tulospalvelusta
vastasi nuorisojohtoryhmä.



Erityiskiitos jälleen kerran maanomistajille, joiden avustuksella voimme harrastaa
hienoa lajiamme!

7.6 TALOUSVALIOKUNTA


