
N14 Maria Tasa. 

(Kuva: Mika Tasa)
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HENNA STRÖM-KALLIO

Hopeasompa kilpailut pi-

dettiin Taivalkoskella 18-

20.3.2022. Järjestelyistä vasta-

si Taivalkosken Metsä-Veikot 

yhdessä Suomen hiihtoliiton 

kanssa. Kilpailutavat ja mat-

kat olivat perjantaina skicross-

radalla 0,9 km, lauantaina va-

paa hiihtotapa 3 km-8 km ja 

sunnuntaina viestit perintei-

sellä hiihtotavalla. Osallis-

tujia kilpailuissa oli noin 470. 

Vehkalahden Veikkojen 

hiihtäjistä Taivalkoskella oli 

mukana kolme kilpailijaa. Per-

jantain skicross kisassa M14 

Anton Vainio sijalla 9, N14 

Maria Tasa sijalla 10 ja M16 

Lauri Sakki sijalla 25. Lauan-

tain vapaan matkoilla Anton 

ylsi viidenneksi (M14), Lauri 

oli yhdeksäs (M16) ja Maria 

sijalla 21 (N14). Viestijoukku-

etta ei tällä kertaa ollut. Ur-

heilijat olivat tyytyväisiä vii-

konlopun kulkuun. 

– Skicros ei sujunut omas-

ta mielestä ihan niin hyvin, 

mutta tänään (la) olin tyyty-

väinen omaan suoritukseen 

kertoi Lauri kisoistaan.

– No ihan hyvä. Perjantaina 

olisi ollut finaalipaikka, mut-

ta välierässä jäi jalkojen väliin 

pujottelukeppi ja jäin finaali-

paikasta kun kaatusin. Tänään 

jäin viidenneksi 4,9 sekuntia 

mitalista kuvaa Anton päivi-

en suorituksiaan. 

– Kisat sujui etenkin skicros-

sin osalta hyvin, sillä en ole 

juurikaan sitä koskaan har-

joitellut, enkä ole sprinttejä 

kisannut. Perusmatkakin meni 

ihan hyvin. En odottanut täl-

tä viikonlopulta mitään suur-

ta, sillä olen parempi perintei-

sessä hiihtotavassa kuin va-

paassa hiihtotavassa. Koko-

nainen fiilis viikonlopusta on 

hyvä koska suksi toimi ja kun-

to kesti. Kuvasi Maria tunnel-

miaan kilpailuiden jälkeen.

Vauhdikas skicross 
kilpailumuotona 

Hopeasomman perjantain kil-

pailumuotona oli skicross, jon-

kilpailu. No kyllähän siinä nä-

kee hiihtäjän taito-ominai-

suuksia ja tuli siinä vähän hiih-

toakin kuvailee Anton. 

– Kaatumisia tuli paljon. 

Omissa harjoituksissa ei olla 

päästy harjoittelemaan tätä 

tänä talvena kun ei ole lähel-

lä oikein ratoja. Mutta onhan 

se katsojille viihdyttävää vaik-

ka kilpailijalle vaativaa. Vaa-

ti rohkeutta ja ennakkoluulot-

tomuutta osallistua kun ei ole 

aikaisemmin tässä lajissa kil-

paillut. Hauskaa se kyllä oli. 

– Skicross oli todella muka-

vaa, koska siinä pystyi koette-

lemaan omia kykyjä muun mu-

assa kaarteilla, hyppyreillä ja 

mutkitteluilla! 

– Haluaisin päästä harjoit-

telemaan sitä enemmän kos-

ka se oli kivaa, hauskaa ja sii-

nä pystyy kehittämään hiihto-

taitoa myös normaalimatkoil-

la esimerkiksi just erilaisissa 

vaikeissa laskuissa ja mutkis-

sa listaa Maria lajin hyöty omi-

naisuuksia.

Mielekkäät olosuhteet
Viikonlopun sää oli vaihteleva 

ja kilpailijat saivat nauttia la-

duilla auringosta ja lämmös-

tä, kuin lumisateesta ja tuules-

ta. Taivalkosken radan lisäk-

si hiihtäjiä haastoi lauantaina 

kova tuuli, jota vastaan täytyi 

taistella aina kääntöpaikal-

le asti avoimessa maastossa. 

– Tuuli teki vaikeutta mäki 

osuudessa ja ylämäkeen piti 

hiihtää kuokalla. Kääntöpai-

kan jälkeen kohti maalia tul-

tiin kovassa myötätuulessa 

kertoi Anton vallitsevista olo-

suhteista. 

– Ladulla oli avaraa ja pal-

jon katsojia ympärillä ja kos-

ka oli avaraa niin normaali 

matka tuntui lyhyemmältä. 

Normaalimatalla tykkäsin sii-

tä että ensin puolet matkas-

ta oli ylämäkeä vastatuuleen 

ja loput puolet oli alamäkeä 

myötätuuleen summaa Maria. 

Hopeasompa 2023
Vuoden 2023 Hopeasompa 

kilpailun järjestäjä on Lah-

den hiihtoseura ja kilpailut 

hiihdetään ja hypätään Lah-

den urheilukeskuksessa. Kos-

ka vuosi 2023 on Salpausse-

län kisojen ja Lahden hiihto-

seuran 100-vuotisjuhlavuosi, 

mäkihypyn ja yhdistetyn mes-

taruudet ratkotaan Lahdessa 

samoissa kisoissa maastohiih-

täjien kanssa. 

Veikoilla on tavoitteena 

saada Lahteen mukaan iso 

joukkue, koska sijainti on lä-

hellä. Tervetuloa paikan pääl-

le myös kannustusjoukot! n

Hopeasompa 2022 kilpailut 
Taivalkoskella

M14 Anton Vainio (vas.) ja M15 Lauri Sakki. (Kuva: Miia Sakki)

ka 1,8 km mittaisella XCX-ra-

dalla laskutaito ja ketteryys 

olivat tarpeen. Sprintin tapaan 

skicrossissa kilpaillaan ensin 

alkuerät ja välierien kautta 

päästään finaaliin. Skicross-

radalla on kumpareita, kaar-

teita, pieniä hyppyreitä ja pee-

sissä laskemista. 

– Tämä oli mun ensimmäi-

nen skicross-kilpailu ja mun 

mielestä sprintti on parempi 

kun sillä on verratessa SM-ar-

vo. Lopputulokset saattoi olla 

hyvinkin vaihtelevia ja yllät-

täviä. Saattoi saada esim. vii-

den sekunnin aikasakon jos 

meni väärältä puolelta pu-

jottelukeppiä. Yhteislähdös-

sä kontakteilta ei vältytty ja 

välinerikkojakin saattoi tulla 

paljon enemmän kertoi Lau-

ri kilpailumuodosta. 

– Skicross oli jännä ja tämä 

oli mun ensimmäinen skicross 



Vuosi 
vaihtuu pian
Vuosi 2022 jää pian historiaan. Vaikka se toi alkuvuonna 

eurooppaankin sodan, niin parin koronavuoden jälkeen 

palattiin kaakonkulmalla lähes normaaliin toimintaan. 

Urheilukilpailuja ja muitakin tapahtumia pystyttiin taas 

järjestämään terveysturvallisesti. Veikkolaisten kohdal-

la tämä tiesi monenlaisia talkoita. Olimme mukana aina, 

kun Haminassa tapahtui: oli sitten kyse Hevoset Bastio-

nissa-tapahtumasta, Tattoosta tai vaikka Valojen Yö-vii-

konlopusta. Suuri KIITOS kaikille eri tapahtumissa tal-

koilleille henkilöille! Olette osaltanne mahdollistamas-

sa erilaisten tapahtumien järjestämisen Haminassa hel-

pottaen samalla seuran hyvää taloudenhoitoa.

Olihan meillä toki tänäkin vuonna myös oma suurta-

pahtuma, kun elokuun lopulla järjestimme Nuorten Ju-

kolan ja suunnistuksen Superviikonloppu-tapahtuman 

Kotkassa yhdessä Kymin Suunnistajien kanssa. Sää suo-

si kilpailuja, järjestelyt saivat kiitosta ja yhteistyö KySsi-

läisten kanssa sujui, joten tuosta on hyvä jatkaa yhteistä 

matkaa kohti vuotta 2026 ja Kymin lentokentän maas-

tossa pidettävää Jukolan Viestiä.

Koronavuodet herättivät meidät myös toteamaan, että 

seuran säännöt täytyy saattaa 2020-luvulle. Esimerkiksi 

etäkokous on ollut tuntematon termi silloin, kun sään-

töjä on edellisen kerran päivitetty. Tuo työ on käynnis-

tynyt ja tavoitteenamme on, että seuran kevätkokouk-

selle esitetään päivitetyt säännöt. Samalla päivitimme 

myös arvot, vision ja strategian tähän päivään. Nuo hie-

not sanat on avattu tällä aukeamalla ja ne sisältävät asi-

oita, jotka ovat olleet mukana seuratyössä tälläkin het-

kellä. Meidän kaikkien tehtävä on varmistaa, että niin 

on jatkossakin.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppanei-

tamme, jäseniämme ja varsinkin urheilijoitamme kulu-

neesta vuodesta. Teidän kanssanne ja teitä varten Veh-

kalahden Veikoissa tehdään töitä myös ensi vuonna!

Arto Tilli

puheenjohtaja

VehkalahdenVeikot ry
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Puheenjohtajalta

Seuran paras urheilija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markus Hämäläinen

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

Paras nuori hiihtäjä (Raittiuspiirin pokaali).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Anton Vainio

Paras nuori yleisurheilija (tinalautanen kiertopalkinto).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Saana Pellinen

Kehittynein urheilija (Puheenjohtajien pytty) . . . . . . . . . . . . . . . . . Saana Pellinen

Vuoden ahertaja (Erkin pytty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juhana Suurnäkki

Vuoden valmentaja (HSOP kiertopalkinto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meri Rautamies

Vuoden nuori ohjaaja (Teron pytty, kiertopalkinto).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Annika Haikka

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

Vuoden kyläosasto (Tyyne ja Vilho Leskisen kiertopalkinto) .  .  .  .  .  .  .  . Pyhällön Pyry 

Veikkojen parhaat 
vuonna 2022

H21  Matti Suutari 

H20  Jecabs Locmelis 

H18  Olli Rytkö

H16  Joona Hirvilahti

H14  Sisu Tyni

H12  Veikka Pohjalainen

H10  Antto Kivelä

H8  Erno Koskiaho

D21  Miina Ruoti

D20  Ida Heikkinen

D18  Roosa Heikkinen

D16  Pihla Kriktilä

D14  Venla Weckman

D12  Selma Weckman

D10  Ellen Tyni

SISUKKAIN

 Emilia Kukkonen

Sarjojen parhaat 2022 – suunnistus

JULKAISIJA  Vehkalahden Veikot | PÄÄTOIMITTAJA  Arto Tilli | PAINOSMÄÄRÄ  16 000 kpl

JAKELU  Jakelusuora Oy | SIVUNVALMISTUS  Hamimedia Oy | PAINO  Lehtisepät Tuusula

JOULUVEIKKONEN 2022

Hyvää Joulua
& Urheilullista
Uut ta Vuotta 2023 !

Vehkalahden Veikot ry kiittää tukijoitaan, 
jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan.

Yleisurheilukauden päätöstilaisuudessa Vehkalinnassa 14.10. 

jaettiin seuran yu-mestaruuskisojen palkinnot ja huomioitiin 

kauden aikana menestyneitä yleisurheilijoita.

SM-mitali

T14 keihäs Saana Pellinen 3. (42,32)

SM-menestys / 4–10 joukossa

Markus Hämäläinen  6. SM-maraton  (2:41:29)

Lassi Pärtty  9. M16 100m  (11,89) 

Anton Vainio  5. P14 2000m  (6.23,73)

Maria Tasa  6. T14 2000m  (7.03,14) 

 8. T14 800m  (2.27,07) 

Lisäksi huomioitiin Venla Hauhia 100m välieriin pääsemisestä.

A-luokkatulos -palkittavat

Miro Aatola, Elmeri Harju, Eeli Kallio, Sulo Koso, Miika Lanki, 

Anton Vainio, Lotta Aalto, Aada Harju, Venla Hauhia, Tii Hut-

tunen, Minea Kontinen, Emilia Muukka, Maija Olli, Saana Pel-

linen, Katariina Tasa ja Maria Tasa

B-luokkatulos -palkittavat: Miko Aatola, Oiva Kallio, Jaakko 

Kauppinen, Veeti Posti-Ahokas, Vilho Urpalainen, Lise Hell-

berg, Neea Lanki, Sanni Liikkanen ja Emmi Oleander

Tilastopajan 10 joukossa vuonna 2022

Miro Aatola 60m  8,73 (5.)

 pituus  4,47 (5.)

 kolmiottelu  9,68 (6.)

Anton Vainio 2000m  6.23,73 (5.)

Tii Huttunen keihäs  35,38 (6.)

Emilia Muukka keihäs  37,51 (1.)

Katariina Tasa keihäs  35,26 (2.)

Maria Tasa 2000m  7.03,14 (7.)

Saana Pellinen keihäs  47,20 (2.)

Palkitut yleisurheilijat 2022
Vehkalahden Veikkojen seuraennätys: 

Lassi Pärtty  M16 100 m  11,74

Saana Pellinen  T14 keihäs  47,20

Maria Tasa  T14 2000m  7.03,14

Aada Harju  T12 60m aj  11,11

Katariina Tasa T12 keihäs  35,26

Emilia Muukka  T12 keihäs  37,51

Tsempparipalkinnot jaettiin kauden aikana erityistä urheilu-

mieltä osoittaneille henkilöille:

Tsempparikriteerit – ei mitata senteillä ja sekunneilla, vaan: 

– positiivinen asenne, hyvä meininki

– osallistumisaktiivisuus

– yrittäminen

– muiden tsemppaaminen

– ei samalle kahta kertaa peräkkäin

2022 kriteerinä painotus: aktiivinen osallistuminen harjoituk-

siin ja käytettävyys viesteihin.

T/P9 Oona Peltola, Hugo Immonen

T/P10 Joonas Kiri, Aada Seppälä

T/P11 Niko Jaakkola, Kiira Haaja

T/P12 Eeli Kallio, Katariina Tasa

T/P13 Pyry Seppälä, Lotta Aalto

T/P14 Saana Pellinen

Paras nuori yleisurheilija: Saana Pellinen

Aikuisurheilun puolelta huomioitiin

WMA-kilpailuissa Tampereella henkilökohtaisissa kilpailuissa 

ansioituneet Juha Kaaro M55 kuula (9.), Mikko Tyni M35 maas-

tojuoksu 8km (8.), 5000m (11.), maantiejuoksu 10km (6.) sekä 

Simo Piispa M45 10-ottelu (1.), keihäs (8.). Simolla on meriittilis-

tallaan em. lisäksi lukuisia SAUL:n suomenmestaruusmitaleita.

Saana Pellisen tyylinäyte kesän Tapsan heitoista. Tapio Korjus seuraa taustalla. (Kuva: Markku Kiri)
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@vevehiihto 
@vevesuunnistus
@veveyleisurheilu

/vehkalahdenveikot

www.vehkalahdenveikot.fi
INTERNET

FACEBOOK

INSTAGRAM

Vehkalahden 
Veikot ry
MISSIO
Olemme Vehkalahden Veikot Haminasta. Meillä on pitkä ja ar-
vokas seurahistoria jota yleisseurana vaalimme. Edistämme 
toiminta-alueellamme liikuntaa ja urheilua sekä siihen liitty-
vää yhdistystoimintaa. 

VISIO
Olemme kansainvälinen huippuosaajien kasvattaja ja arvos-
tettu edustusseura, joka on haluttu yhteistyökumppani yritys-
ten, alueen kuntien ja muiden urheiluseurojen keskuudessa. 
Visiomme on olla Kymenlaakson suurin seura, jonka jäsenille 
on kunnia olla seuran jäsen ja esiintyä yhtenäisessä ja näyt-
tävässä kilpa- ja seura-asussa.

ARVOT
1. Hyvä ja kannustava seurahenki
Syrjimiselle, häirinnälle ja kiusaamiselle seurassamme on nol-
latoleranssi. Kunnioitamme, kannustamme ja huomioimme 
toisemme ikää, sukupuolta, etnistä alkuperää tai muuta hen-
kilöön liittyvää syytä katsomatta. Osoitamme reilua ja reh-
tiä urheilumieltä ja kannustamme toisiamme. Kasvatuksel-
lisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat toimin-
tamme lähtökohtia.
2. Yhteisöllistä ja vastuullista seuratoimintaa
Kehitämme toimintaa ja käytämme resurssimme liikunnan ja 
urheilun näkökulmasta tehokkaasti. Kuuntelemme ja arvos-
tamme toistemme mielipiteitä. Seurassamme on avoin ilma-
piiri keskustelulle, uusille ideoille sekä innovatiivisuudelle.
Rakennamme yhteisöllistä seurahenkeä ja vaalimme turvallista 
toimintaympäristöä. Yleisseurana kannustamme kaikkia seu-
ran jäseniä ja vanhempia mukaan talkoilemaan ja tapahtumiin.
3. Urheilijan edun mukaisesti
Olemme edustusseura, joka pyrkii tarjoamaan jokaiselle ur-
heilijalle hänen tavoitteiden mukaista tukea. Kilpailumenes-
tys perustuu dopingista puhtaaseen harjoitteluun ja kilpai-
luun, lajisääntöjen noudattamiseen sekä muita urheilijoita ja 
seuroja kunnioittavaan reilun pelin henkeen.
4. Kestävää liikuntaa
Arvostamme yhdessä tekemistä ja liikunnallista monipuoli-
suutta ympäristössämme. Tuemme läpi elämän kestävään lii-
kuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin. Toimimme ympäristö-
vastuullisesti tulevat sukupolvet huomioiden. Toiminnassam-
me vaalimme luontoyhteyttä.

STRATEGIA
Vehkalahden Veikkojen strategian kulmakivet
1. vaalimme yhteistyötä ja seurakulttuuria
2. tarjoamme laadukasta kuntoliikunta- ja harrastetoimintaa
3. tarjoamme tuloksellista kilpaurheiluvalmennusta
4. huolehdimme taloudesta 
5. toimimme ympäristövastuullisesti

VEIKOT 
NETISSÄ

Menossa stadionille vas. Veeti Posti-Ahokas, Sulo Koso ja Alvar Koso. (Kuva: Anne Pernu)

Katsomossa. (Kuva: Henna Kallio-Ström)

Niilo ja Vilho Urpalainen, moukarinheittäjä Krista Tervo sekä 

Oiva ja Eeli Kallio. (Kuva: Henna Kallio-Ström)

ANNE PERNU

Perinteikäs Suomi-Ruotsi-

maaottelu eli Ruotsi-otte-

lu palasi kahdeksan vuoden 

tauon jälkeen remontoidulle 

Helsingin Olympiastadionille.

Kaksipäiväisessä yleisur-

relan bussilla aamupäiväl-

lä 48 innokkaan kannattajan 

voimin. Noin puolet oli lap-

sia ja nuoria.

Matka linja-autolla Helsin-

kiin sujui hyvin omia eväitä 

syödessä, koska mitään juo-

mia ja omia eväitä ei saa-

nut vielä stadionille. Monil-

la eväitä riitti vielä paluu-

matkallekin.

Olimme D-katsomossa 200 

m lähtöpaikan kohdalla, jos-

ta näki tosi hyvin kentän ta-

pahtumat.

Stadionilla oli tunnelmaa 

Seuramatka Ruotsi-otteluun 
4.9.2022

sekä ääntä. Kaikki jaksoivat 

kannustaa urheilijoita hy-

viin suorituksiin. Ja kentällä 

nähtiinkin upeita suorituksia 

ja mahtavaa urheiluhenkeä.

Monilla meidän porukas-

ta oli erilaisia suomiaiheisia 

asusteita päällä kuten hattu-

ja, pipoja, huiveja sekä tietysti 

mukana oli myös suomenlip-

puja kannustamiseen.

Tänä vuonna kävi niin, että 

Ruotsi voitti ottelut sekä nuo-

rissa että aikuisissa.

Kiitos mukavasta reissus-

ta kaikille mukana olleille! n

heilutapahtumassa Suomi ja 

Ruotsi kilpailevat nuorten (17-

v.) ja aikuisten maaotteluissa. 

Tapahtumalla oli paikan pääl-

lä katsojia kahtena päivänä 

yhteensä yli 44 000 henkeä.

Reissuun lähdettiin Hami-

nan linja-autoasemalta Vuo-
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sojen hän sanoo olleen todel-

la kilpailuhenkinen tapahtu-

ma ja kokemuksena tosi muka-

va. Tavoitteiden suhteen Las-

si kertoo menevänsä päivä ja 

treeni kerrallaan. Hän ei ole 

vielä miettinyt pidemmälle, 

sillä hän haluaa nähdä, millä 

tavalla oma kehitys etenee ja 

mihin hän sitä kautta pystyy. 

Hänen urheilijaesikuvansa 

on pesäpalloilija Vesa ”Ves-

seli” Toikka. 

Anton Vainio osallistui SM-

kilpailuissa P14-sarjassa 2000 

metrin juoksuun sijoittuen vii-

denneksi (5.) ajalla 6.23,73. 

Hän harrastaa tällä hetkel-

lä kestävyysjuoksua ja hiih-

toa. Hiihtämisen ja juoksemi-

sen hän aloitti noin 8-vuotiaa-

na. Anton kertoo hänen vah-

vuutensa olevan sinnikkyys 

ja kestävyys. Hänen suosikki-

treeninsä onkin pitkät vauhti-

kestävyysvedot sekä juosten 

että hiihtäen. Anton ei ole vie-

lä aiemmin ollut mukana SM-

kisoissa, tämänvuotiset kisat 

olivat hänen ensimmäinen 

SM-kisakokemuksensa. An-

ton kertoo kilpailukokemuk-

Menestystä SM-kisoissa kaudella -22
rin juoksuun sijoittuen kol-

manneksi (3.) alkuerissä ajal-

la 11,89 sekä loppukilpailussa 

yhdeksänneksi (9.) ajalla 11,74. 

Lassi on aloittanut juoksemi-

sen jo aivan pienenä poikana 

Hippo-kisoista ja on siitä lähti-

en juossut eri urheilulajien pa-

rissa. Lassin vahvuus urheili-

jana on hänen monipuolisuu-

tensa. Hän pitää erityisesti no-

peutta ja terävyyttä kehittä-

vistä treeneistä. Tällä hetkel-

lä Lassi harrastaa pesäpalloa 

ja sitä hän on harrastanut jo 

melkein 10 vuoden ajan. Hä-

nen paras urheilumuistonsa 

liittyykin vahvasti pesäpal-

loon, sillä se on pesäpallon 

C-poikien suomenmestaruus, 

jonka joukkue saavutti Kuopi-

ossa vuonna 2021. 

SM-kisoihin Lassi halusi läh-

teä haastamaan itseään mui-

den samanikäisten nopeiden 

nuorien kanssa. Hän on aiem-

min ollut kerran mukana SM-

maastojuoksukilpailuissa. Kil-

pailupäivään Lassi kertoo val-

mistautuneensa alkuverryt-

telyllä, musiikin kuuntelulla 

sekä hyvillä yöunilla. Itse ki-

HEIDI PAKKANEN

Kaudella 2022 joukko Vehka-

lahden Veikkojen yleisurheili-

joita osallistui SM-kisoihin tuo-

den mukanaan hienoja koke-

muksia, onnistumisia ja ennä-

tyksiä omassa lajissaan. Haas-

tattelimme viittä SM-kisoissa 

menestynyttä urheilijaa.

Nuorista urheilijoista Maria 

Tasa osallistui SM-kilpailuihin 

kahdessa sarjassa: T14-sarjas-

sa 800 metrin matkalle sijoit-

tuen kahdeksanneksi (8.) ajal-

la 2.27,07 sekä 2000 metrin 

matkalle sijoittuen kuuden-

neksi (6.) ajalla 7.03,14. Mari-

an oma laji on kestävyysjuok-

su, mutta hän kertoo pitävän-

sä myös aitajuoksusta. Yleis-

urheilun lisäksi hän harras-

taa hiihtoa. Molempia lajeja 

hän on harrastanut jo 6-vuo-

tiaasta saakka. SM-kisoihin 

Maria ei ole aiempina vuosi-

na osallistunut henkilökohtai-

sissa lajeissa, mutta on jo eh-

tinyt kartuttaa kisakokemusta 

monenlaisissa eri kilpailuissa 

sekä SM-tasolla SM-viesteissä 

ja SM-maastojuoksukilpailuis-

sa. Kisapäivään Maria sanoo 

valmistautuvansa aina tiet-

tyjen rutiinien mukaan, jotka 

auttavat häntä onnistumaan 

kisapäivänä. SM-kisojen Ma-

ria kertoo olleen hieno, mut-

ta samalla myös jännittävä 

kokemus. Hänen parhaita ur-

heilumuistojansa ovat kaikki 

leirit ja erityisesti niistä saa-

dut uudet ystävät. Hän pitää 

kaikenlaisista treeneistä ja 

on motivoitunut tekemään 

erityyppisiä harjoituksia. Tu-

levaisuudessa Maria haluai-

si kehittyä lisää urheilijana 

sekä saavuttaa menestystä 

SM-tasolla. Marian urheili-

jaesikuva on maastohiihtäjä 

Petter Northug.

Lassi Pärtty osallistui SM-

kisoihin M16-sarjan 100 met-

sen olleen rento. Hän valmis-

tautui kilpailupäivään teke-

mällä muutamat 200 metrin 

vedot urheilukentällä kilpai-

luja edeltävänä päivänä sekä 

käymällä kilpailupäivänä aa-

mulenkillä ja verryttelemällä 

ennen kilpailua. Antonilla on 

kaksi hyvin mieleen jäänyttä 

urheilumuistoa: Ensimmäinen 

niistä on hiihdon puolelta Tai-

valkosken Hopeasomman kil-

pailuviikonloppu, ja toinen ke-

sän 2022 Vuokatin Aateli Race, 

jossa kisattiin juoksemalla en-

sin kolmen kilometrin juoksu-

osuus ja sen jälkeen hiihtämäl-

lä Vuokatinvaaran laelle. Tu-

levaisuudessa Antonin tavoi-

te on tehdä parhaansa omis-

sa lajeissaan ja katsoa, mihin 

se riittää. Hänen urheilijaesi-

kuvansa on Remi Lindholm.

Markus Hämäläinen osal-

listui SM-maratonille sijoit-

tuen kuudenneksi (6.) ajalla 

2:41:29. Markus on harrasta-

nut yleisurheilua yli 20 vuot-

ta. Tällä hetkellä hänen lajin-

sa on kestävyysjuoksu, jossa 

hänellä on päämatkana ma-

raton. Juoksun ohella hän 

harrastaa hiihtoa, pyöräilyä 

ja monipuolista lihaskunto-

harjoittelua. Kaikkia oheisla-

jeja hän on harrastanut yhtä 

pitkään kuin yleisurheilua. 

Treenatessa hän pitää eniten 

vauhtikestävyysharjoituksis-

ta sekä pitkistä lenkeistä. Ny-

kyisessä elämäntilanteessa 

Markus kertoo nauttivansa 

laadukkaista ja tehokkaista 

harjoitteista. Hänen vahvuu-

tensa urheilija on periksi an-

tamattomuus ja pitkäjäntei-

syys. Hän kertoo jaksaneen-

sa tehdä töitä tavoitteidensa 

eteen, vaikka välissä on ollut 

tuloksellisesti huonompiakin 

vuosia, mikä on myöhemmin 

kantanut hedelmää ja palkin-

nut tekemistä. SM-kisoja hän 

on kiertänyt jo 14-vuotiaasta 

saakka, joten starttien mää-

rässä hän ei ole hetkeen enää 

pysynyt laskuissa mukana. Tä-

män vuoden kisapäivään Mar-

kus kertoo valmistautuneen-

sa tankkaamalla hyvin suori-

tusta varten sekä ottamalla 

rennosti ja rauhassa viimei-

sen viikon ennen kilpailupäi-

vää. Hän kertoo tämän vuo-

den SM-maratonin olleen iki-

muistoinen kokemus paitsi si-

joituksen niin myös kuumuu-

den vuoksi. 30 asteen helle 

toi juoksemiseen omat haas-

teensa. Tulevaisuuden haa-

veena Markuksella on oman 

maraton-ennätyksensä hio-

minen sekä harjoituksista ja 

kilpailemisesta nauttiminen. 

Hänen urheilijaesikuvansa on 

Lasse Viren.

Veikkojen urheilijoista Ven-

la Hauhia pääsi välieriin T14-

sarjan 100 metrin SM-juoksu-

kilpailussa. Venla on harras-

tanut taitoluistelua 9 vuoden 

ajan sekä yleisurheilua puoli-

toista vuotta. Hänen oma la-

jinsa yleisurheilussa on pika-

juoksu. Treeneissä hän pitää 

erityisesti intervallijuoksusta 

ja urheilijana hän kertoo ole-

vansa sinnikäs eikä anna hel-

posti periksi. Venla ei ole ai-

emmin ollut mukana SM-kil-

pailuissa henkilökohtaisissa 

lajeissa. Hän kertookin SM-

kilpailujen olleen hieno uusi 

kokemus ja kertoo saaneensa 

kilpailuista lisää motivaatiota 

omaan treenaamiseensa. Kisa-

päivään hän valmistautui teke-

mällä treeneissä lyhyitä juok-

suvetoja. Kilpailuja edeltävä-

nä päivänä hän otti rennosti. 

Venlan paras urheilumuisto 

on tämänvuotiset SM-viestit 

Jyväskylässä, joihin hän pää-

si osallistumaan yhdessä ur-

heilijaystäviensä kanssa. Pa-

rasta hänestä olikin kokea ki-

satapahtuma juuri omien ka-

vereiden kanssa. Venlan tule-

vaisuuden tavoite on kehittyä 

paremmaksi omassa lajissaan 

ja päästä uudestaan osallistu-

maan SM-kisoihin. Hän kertoo 

myös, ettei hänellä ole yhtä 

tiettyä esikuvaa, vaan hän 

ihailee monia urheilijoita. n

Maria Tasa. Lassi Pärtty.

Markus Hämäläinen.

Anton Vainio.

Venla Hauhia.
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Perinteinen maastojuoksu-

cup juostiin jälleen touko-

kuussa kahden vuoden tau-

on jälkeen. Maastojuoksu-

cup oli vanhaan malliin kai-

kille 5?15-vuotiaille avoin ja 

maksuton, viisi osakilpailua 

sisältävä maastojuoksusar-

ja, jossa juostiin Haminan 

eri kylissä. 

Vehkalahden Veikkojen 

yleisurheilujaosto järjes-

ti maastojuoksucupin yh-

dessä VeVen kyläosastojen 

kanssa. Kyläosastoista mu-

kana olivat Husulan Kunto, 

Ruis-Veikot (VeVe-Pesis), 

Kirkkojärven Kiri, Pyhällön 

Pyry ja Neuvottoman Tarmo. 

Runsasluminen talvi venytti 

cupin aloituksen toukokuun 

alkupuolelle, mutta kaikki 

osakilpailut päästiin lopul-

ta juoksemaan erittäin hy-

vissä olosuhteissa. Osakil-

pailuihin osallistui yhteen-

sä jopa 112 juoksijaa!

Kokonaiskilpailun loppu-

tulokseen laskettiin kolmen 

osakilpailun parhaat sijoi-

tuspisteet ja kaikki vähin-

tään kolmeen osakilpailuun 

osallistuneet saivat palkin-

non. Kokonaiskilpailun pal-

kinnot jaettiin Kunniakier-

ros-tapahtuman yhteydes-

sä 2.7. Haminan urheiluken-

tällä. Yleisurheilujaosto sai 

Haminan Vedeltä tukea ta-

pahtuman kuluihin. n

Maastojuoksucup 
kiinnosti korona-
tauon jälkeen!

6-vuotiaat tytöt ja pojat lähtövaatteen alla Neuvottoman 

osakilpailussa. Kohta mennään! (Kuva: Nina Tasa)

PALKITUT

T5: 1) Eevi Snellman 42, 2) 

Helmi Sipari 39, 3) Janni 

Kauppinen 30, 4) Aino Sal-

minen 24, 5) Aada Vilkko 19, 

6) Aino Arvilommi 17.

T6: 1) Sindi Hellberg 45, 2) 

Henrika Ristola 32.

T7: 1) Tara Wilen 45, 2) Mi-

nea Tilli 32.

T8: 1) Nuppu Nousianen 45, 

2) Vilja Takala 40, 3) Vilja 

Kivinen 36, 4) Koban Tanri-

verdi 30.

T9: 1) Titi Takanen 42, 2) Dy-

nya Tanriverdi 35, 3) Sofia 

Tilli 32.

T10: 1) Lise Hellberg 45, 2) 

Viivi Kuoppala 37, 3) Aada 

Seppälä 34, 4) Salla Riiva-

ri 28.

T11: 1) Neela Nousiainen 45, 

2) Jade Hellberg 42, 3) Olivia 

Kärki 31, 4) Emilia Takanen 

26, 5) Emilia Tilli 23, 6) Min-

na Tanriverdi 19.

T12: 1) Aada Harju 45, 2) Emi-

lia Muukka 36.

T13: 1) Lotta Aalto 45, 2) Oona 

Jaakkola 39.

T14: 1) Maria Tasa 45, 2) San-

ni Liikkanen 39.

P5: 1) Otto Natri 45, 2) Vilho 

Kujala 37, 3) Altti Kivinen 33, 

4) VilhoTöytäri 28, 4) Jooa 

Jaakkola 28

P6: 1) Noel Puhakka 45, 2) 

Väinö Kuoppala 42, 3) Lau-

ri Kujala 32, 4) Aaro Arvi-

lommi 28.

P7: 1) Toivo Wilen 45, 2) Al-

var Koso 42, 3) Leo Riivari 30, 

4) Aatu Natri 28, 5) Erno Kos-

kiaho 24, 6) Jussi Kärki 20.

P8: 1) Leevi Salminen 45, 2) 

Oliver Kärki 32.

P10: 1) Sulo Koso 45, 2) Miko 

Aatola 42, 3) Veeti Posti-Aho-

kas 36, 4) Oiva Kallio 25.

P11: 1) Miro Aatola 45, 2) Niko 

Jaakkola 39.

P12: 1) Miika Lanki 45, 2) Eeli 

Kallio 36.

P13: 1) Rasmus Kaitainen 45, 

2) Pyry Seppälä 39, 3) Vilja-

mi Hyvönen 37.

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

KOULUTETTU HIEROJA
Kirsi Immonen
040 735 6562

Sibeliuskatu Hamina
Pyhällöntie Pyhältö

KYMEN 
SAMMUTINHUOLTO

Teollisuuskatu 30, 49400 Hamina

0400 556 626
(05) 344 6130

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

KOIVISTON  
AUTOKOULU

Sibeliuskatu 24, puh. 040 1977 822

NÄKIN KULJETUS
Näkintie 362, 49570 Kannusjärvi

Puh. 0400 752 562

RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

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

RAVIMÄKI

Mikko Vainio p. 040 195 4415
 – Konesaumakatot
 – Rakennuspellitykset
 – Kaikki asennustyöt

Timo Vainio  p. 0400 551 589   
 – Verstastyöt

VEHKALAHDEN

PELTIRAKENTAJAT OY

Puh. 040 410 8341 | www.pihasuutari.fi

PIHATYÖT  
PIHASUUTARILTA!



JOULUVEIKKONEN 20226

LOTTA & ELINA

SM-viestit juostiin tänä vuon-

na Harjun stadionilla Jyväs-

kylässä. Ensikertalaisena mu-

kana olo oli mieleenpainuva 

kokemus. Kisoihin valmistau-

duttiin harjoituksissa viilaten 

askelmerkkejä, jotta kapula 

vaihtuisi viestinviejältä toisel-

le mahdollisimman nopeasti. 

Matkaan lähdettiin perjan-

taina Karhulan Katajaisten 

kanssa yhteisbussilla. Perillä 

lähdimme iltalenkille tutus-

tumaan stadioniin. Samalla 

haettiin kisakansliasta kisa-

passit ja numerolaput. Pääs-

tiin jo vähän kisatunnelmaan!

Seuraavana aamuna hyvän 

aamupalan ja hiusten letitys-

ten jälkeen, Veikkojen väriset 

kimalteet poskipäissä, jouk-

kue suuntasi kentälle. Stadio-

nin ulkopuolella oli lämmitte-

lysuorat, johon pääsi valmis-

tautumaan. Ekana lajina oli 

80m aitajuoksu, johon osallis-

tui 32 T15-joukkuetta. Joukku-

eet kokoontuivat ennen oman 

erän lähtöä Call roomiin, jos-

ta järjestäjät ohjasivat urhei-

lijat kentälle. 

Jännitys oli melkoinen niin 

radalla kuin katsomossa, pi-

demmät aitavälit mietitytti-

vät ja halu onnistua toi omat 

paineensa. Lähettäjä ampui 

joukkueet matkaan ja kuu-

luttaja selosti joukkueiden 

etenemistä. Aitoja ylitettiin 

kolmella askeleella enem-

män kuin kertaakaan harjoi-

tuksissa ja osuudet vaihtui-

vat ongelmitta. 

Ensimmäinen koitos oli ta-

kana – huh, jännitys vähän 

hellitti. 

Lauantain tokana lajina 

juostiin 4x100m viesti, jo-

hon osallistui kaikkiaan 51 

tyttöjoukkuetta. VeVen ty-

töt juoksivat tokassa alku-

erässä ja sijoittuivat sijalle 

31 ajalla 54,53. Omien suori-

tusten jälkeen ehti ottaa yh-

teiskuvia joukkueena sekä 

suomalaisten huippu-urhei-

lijoiden kanssa.

Matka toi paljon kokemus-

ta valtakunnallisista kilpai-

luista sekä itseluottamusta 

onnistumisten ja itsensä ylit-

tämisen kautta. Jännityksen 

tuoma adrenaliini, urheilijoi-

den toimiminen joukkueena 

ja toisten kannustaminen sii-

vitti joukkueet onnistuneisiin 

suorituksiin. 

Kiitos kivasta reissusta ty-

töille, valmentajalle ja huol-

tajille. Matkaan mahtui myös 

rentoa yhdessäoloa; shoppai-

lua, syömistä, tik-tokkailua ja 

naurua. n

SM-Viestit Jyväskylässä 10.–11.9.2022

Rakennuspelti 
SAHALA Oy

P. 0400 557 402

Arsin juhlaturnauksessa vas. Panu Kitunen, Olli Kiuru, Simo 

Suutari, Iiris Kitunen, Vim Saomum, Taavi Suutari ja Ilmari Liik-

kanen, kuvasta puuttuu Sari Hostikka. (Kuva: Sari Hostikka)

sen vuotta sitten, suurimmal-

la osalla ei ollut ollenkaan ai-

empaa lentopallokokemusta. 

Viikoittaisen, pitkäaikaisen 

harrastuksen tuloksena peli-

kin on kehittynyt ja nykyisin 

pisteen saamiseen tarvitaan 

huomattavasti enemmän työ-

tä ja liikuntaa. 

Harvoin kuntolentopallo-

vuoroilla on ollut täydet jouk-

kueet eli yhteensä 12 pelaa-

jaa, mutta aina on saatu pelit 

aikaiseksi. Pelaajia on yläkou-

lulaisista eläkeläisiin, miehiä 

sekä naisia. Joukkoon mahtuu 

SIMO SUUTARI

Pyhällön kylällä on hyvä mei-

ninki ja siellä on tarjolla laa-

ja kirjo harrastuksia kylän ko-

koon suhteutettuna. Kuntolen-

topalloa on harrastettu jo pit-

kään, pelaajia on löytynyt riit-

tävästi ympäri vuoden. Kesäi-

sin lentopalloa on pelattu ul-

kona jääkiekkokaukalossa ja 

talvisin koulun liikuntasalissa.

Porukan pelit eivät ole mi-

tenkään vakavia, tärkeintä on 

liikunta ja hauskuus. Lento-

palloilu on alkanut kymmeni-

Pyhällön Pyry myös lentopalloilee
siis kaikki halukkaat. Mikäli al-

koi kiinnostaa, tervetuloa ko-

keilemaan lauantaisin klo 15 

– 17 Pyhällön koululle.

Tänä vuonna Pyhällön Pyry 

otti uuden askeleen harrastuk-

sessa, kun se osallistui Hami-

nan Arsin järjestämään seka-

joukkueiden lentopalloturna-

ukseen. Ryhmä pelasi hienoa 

lentopalloa ja taisteli tasavä-

kisesti kokeneempia joukku-

eita vastaan. Joukkueemme 

sai hyvää kokemusta ja uut-

ta puhtia lentopalloharras-

tukseen n

Ruskapatikka 9.10. Turkialla

Kalle Taskinen ohjaa frisbeegolfia

Netta Kormu ohjaa taukojumppaa. (Kuvat: Ira Taskinen)

IRA TASKINEN 

Aurinko paistoi kauniisti, kun 

melkeinpä 50 päinen patik-

kajoukko lähti Turkian Puus-

tellista kohti Peltolan laavua. 

Reittejä oli valittavana kol-

me eli jokaiselle löytyi kun-

non mukainen reitti. Laavul-

le kannatti patikoida, koska 

maisemat olivat henkeäsal-

paavan kauniit. Hurma-järvi 

kimmelsi syysauringossa to-

della kauniisti.

Laavulla odotti Vehkalah-

den koulun nuorten yrittäjien 

tauko-ohjelma. Ennen herkku 

makkaroiden äärelle pääsyä 

sai venytellä Iloa liikunnasta 

Ny Netta Kormun johdolla. Ve-

nyttely oli patikoinnin päälle 

mielekästä ja mukavaa. Net-

ta sai jakaa myös muutaman 

mukavasti venyttävän palkin-

non sekä kasan uimalippuja 

Haminan uimahalliin.

Taukoeväiden jälkeen vuo-

rossa oli Ny-fribakiskan Kalle 

Taskisen frisbeegolf opastus-

ta, leikkimielisen puttikisan 

muodossa. Moni rohkaistui ko-

keilemaan frisbeegolfia ihka 

ensimmäistä kertaa. Sportpis-

te sekä Cursor oli lahjoittanut 

puttikisaan kivoja pieniä pal-

kintoja. Frisbeekorin ketjujen 

kilinä kertoi siitä, että moni sai 

heitot onnistumaan. Nuoret lii-

kuttajat pitävät myös omissa 

paikallisosastoissaan Veven 

Kymenlaakson 

Osuuspankki Oy

Kymen Sipti Oy

Puu ja Kaato Ylä-Kotola Ky

Talco Knowhow Oy

Värisilmä

Rakennuspelti Sahala Oy

Kuljetus Suoknuuti Oy

Haminan Autohuolto Oy

Haminan Autokorjaamo Oy

Haminan Fysioterapia

Kymen Kattokeskus

Villa Jaakkola

EK Kymen Pientalo-

rakennus Oy

Turkian Lava

Aholafarm

Antikaisen Puutarha Ay

Franster

VeVen tukijat Kunnia-
kierroksella 2022

kerhoja nuoremmille. 

Luonnossa liikkuminen po-

rukassa on ihan parasta. Kiitos 

Haminan liikuntapalvelulle ja 

Turkian Tuiskeelle. n

Kunniakierroksella olikin tänä vuonna 
tunnelmaa! Helteisestä säästä huolimatta 
teitä uskaltautui kentälle iloinen porukka 
juhlistamaan myöhästyneitä synttäreitäni 
Terijoen salavien varjossa. 
Iso kiitos tukijoille, tapahtuman järjestäjille 
ja herkullisen kakun syöjille!

Heikkilän Jussi kiit tää!
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ILOTULITTEET
JA RAKETIT
Vehkalahden Veikkojen
myyntipisteestä 
Haminan
S-marketissa, 
Isoympyräkatu 15

28.-31.12.

Vastuullinen
myyjä:

mas Mattila ja Tero Föhr) olisi-

vat saaneet kultamitalin. Tämä 

järjestäjien hajontavirhecase 

oli ikävä tapaus. Uusintakil-

pailua ei järjestetty.

Seuraavaksi suunnistuskan-

sa kokoontui Anttolaan ”hämä-

rähommiin”, sillä SM-yö oli ky-

seessä. Joona sai jälleen mita-

lin, pronssia. Roosa ylsi myös 

palkinnoille ollen kuudes. Ja 

Matti pääsarjassa oli täpärästi 

ulkona palkinnoilta ollen 11:s.

Lokakuun puolivälissä Eri-

koispitkämatkan kilpailu vei 

Suomen suunnistusperheen 

nyt Jämsään. Kelihän oli jo 

aika karu. Nuoret ja pääsar-

jalaiset kirmasivat yhteisläh-

döin metsän siimekseen. ”Um-

mikoille” tiedoksi, että vaik-

ka oli yhteislähtö niin käy-

tössä oli hajontalenkit, jotta 

porukka hajoaa. Tältä EP:ltä 

VeVelle tuli taas mitali, Joo-

na piti VeVen lippua korkeal-

la, kultaa tuli! Roosa oli myös 

palkinnoilla ollen sijalla yh-

deksän. Matti oli hyvin mat-

kassa mukana, mutta loppu-

matkalla voimat loppuivat ja 

väkeä rynni ohi. Matin sija oli 

kuiten hyvä 11:s.

Koettiinhan täällä ainakin 

yksi huono tuuri… Ida johti ki-

Seuraavaksi suunnistusvä-

ki kokoontui Hyvinkäälle SM-

keskimatkan taistoihin. Maas-

to tiedettiin erittäin haasteel-

liseksi. Sieltä VeVen saalis oli 

aika laiha. Joona otti mitalin, 

jälleen kulta oli kotiintuomi-

sina. Veteraaniosasto onnek-

si oli voimissaan, Janne Weck-

manille pronssia ja Pekka 

Finckelle kultaa.

Heti seuraavan päivänä 

otettiin viestimatkoilla mit-

taa toisistaan Hämeenlinnas-

sa. VeVe otti kultamitalin H16-

sarjassa joukkueella Sisu, Nik-

las ja Joona. VeVen 20-sarjo-

jen joukkueet pojissa (Antti 

Seppänen, Aatu Niskanen ja 

Jecaps Locmelis) ja tytöissä 

(Iida-Emilia Kaiponen, Roo-

sa Heikkinen ja Ida Heikkinen) 

olivat molemmat sarjoissaan 

kuudensia, mutta valitettavas-

ti ne sarjat mitätöitiin hajon-

tavirheiden vuoksi pari kuu-

kautta myöhemmin kaikkien 

valitusten ja jatkovalistusten 

jälkeen. Myös naisten ja mies-

ten pääsarjat mitätöitiin sekä 

samoin H35-sarja, jossa VeVen 

miehet (Janne Weckman, Tuo-

ANNIINA HEIKKINEN

Kauden ensimmäiset SM-kisat 

käytiin sprintissä Jyväskylässä 

toukokuussa. Siellä päästiin-

kin heti mitalikantaan kiinni, 

kun Joona Hirvilahti otti kul-

lan H16-sarjassa. Junioreista 

pääsi palkinnoille myös Sisu 

Tyni ottamalla ensimmäisen 

plakettinsa SM-kisoista H14-

sarjassa ollen neljäs. Samas-

sa sarjassa Niklas Hirvilah-

ti oli kuudes. Roosa Heikki-

nen ylsi 8:nneksi D17-sarjas-

sa. Kovakulkuinen veteraani 

Janne Weckman otti hopeaa 

sarjassaan.

Muut SM-kisat olivatkin sit-

ten erittäin tiiviissä tahdissa 

syksyllä. Pitkät matkat aloit-

ti syyskuun alussa kisarum-

ban Ylämaalta.

Pitkä matka on tavallaan 

”kuninkuusmatka”. H21-sarjan 

Matti Suutarilla olikin syytä 

hymyyn, kun sai miesten pää-

sarjassa onnistumisen olemal-

la seitsemäs. Tämä oli huip-

puveto! Junioreista Joonalle 

hopeaa ja Ida Heikkinen on-

nistui D20-sarjassa ollen 10:s.

Suunnistajien SM-rastikesä

SM-pitkän menestyjät Ida Heikkinen, Joona Hirvilahti ja Mat-

ti Suutari. (Kuva: Anniina Heikkinen)

SM-sprintin menestyjät Janne Weckman, Roosa Heikkinen, Niklas Hirvilahti, Sisu Tyni ja Joona Hirvilahti. 

(Kuva: Anniina Heikkinen)

saa vielä kolmanneksi viimei-

sellä rastilla, josta oli alle ki-

lometri maaliin, mutta kun 

kartta oli mennyt lukukelvot-

tomaksi märässä, niin palkin-

tosijat karkasivat. Ajan kans-

sa ”haravoimalla” rastit kui-

tenkin löytyi. 

Näin kisailtiin vuonna 2022 

SM-suunnistuksissa. Voimme 

kuitenkin todeta, että eteen-

päin on menty ja oikeita asi-

oita tehty. Nyt katseet kohti 

uutta kautta uusin kujein! n
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Missä asut?

– Ruotsinkylässä, Haminassa

Minkä ikäisenä ja minä vuonna 
aloitit suunnistamisen?

– Vuonna 2018 5-vuotiaana.

Mitä muuta harrastat  
suunnistamisen lisäksi?

– Jalkapalloa, uintia, yleisurheilua 

ja hiihtoa.

Suunnistaako perheestä muut?

– Isä vähän.

Mikä oli mielestäsi kauden  
paras saavutus?

– Oravatonni-palkinto.

Mikä oli hauskin  
suunnistuskokemus?

– Koululiikuntaliiton kisat Seinäjoella.

Mikä oli parasta kesässä?

– Harrastukset ja kaverit.

Mukavin kouluaine?

– Liikunta.

Mikä oli parasta  
suunnistuskoulussa?

– Suunnistaminen ja kaverit.

Missä asut?

– Asun opiskelupaikkakunnallani Tu-

russa. Turkulaisittain tarkennettuna 

”täl pual jokke”.

Minkä ikäisenä ja minä vuonna 
aloitit suunnistamisen?

– Menin VeVen suunnistuskouluun 

isosiskon perässä 5-vuotiaana vuon-

na 2004.

Mitä muuta harrastat  
suunnistamisen lisäksi?

– Pitipä ihan pysähtyä miettimään, 

mitä harrastaminen tarkoittaa. Len-

topallo käyn pelaamassa opiskelu-

porukan kanssa kerran viikossa. Li-

säksi löytyy monia eri treenimuoto-

ja, kuten hiihto, rullahiihto, pyöräily, 

vesijuoksu, sauvakävely, kuntosali… 

– Satunnaisesti käyn myös frisbeegol-

faamassa ja saatanpa joskus harras-

taa musiikkiakin esimerkiksi kitaraa 

tai kontrabassoa soitellen. Valitetta-

vasti harrastukset ovat aika paljon 

vähentyneet lääketieteen ja huippu-

urheilun viedessä niin paljon aikaa.

Suunnistaako perheestä muut?

– Kyllä kaikilla kartta kädessä pysyy. 

Toiset suunnistavat enemmän ja toi-

set vähemmän, toiset vähän kovem-

paa kuin toiset??

Mennään tähän vuoteen… 
Mistä matkoilta SM-mitalit  

tai plaketit sait?

– Sain SM-plaketin pitkältä matkalta.

Mikä oli mielestäsi kauden  

paras saavutus?

– SM-pitkän 7. sija oli siihen paikkaan 

lähes täydellinen suoritus. Lisäksi on-

nistuin hyvin SM-yössä ja SM-erikois-

pitkällä sijoittuen molemmilla mat-

koilla sijalle 11.

Matti Suutari

Haastattelussa…

Antto Kivelä

Ida Heikkinen. 

(Kuva: Anniina Heikkinen)

Joona Hirvilahti

Ida Heikkinen

Joona Hirvilahti. 

(Kuva: Iina Hirvilahti)

Mikä oli hauskin  

suunnistuskokemus?

– SM-pitkä oli silmiä avaava koke-

mus. Jo karsintapäivänä fyysinen 

vire oli hyvä ja tiesin, että sujuvalla 

suunnistamisella pääsen finaaliin. 

Koko karsinnan ajan pystyin pysy-

mään rauhallisena ja lopulta olin 

oman karsintaeräni 6.

– Päätin lähteä samalla rauhal-

lisella mielentilalla myös finaaliin 

ja se tuotti tulosta. Suunnistin yksin 

virheettömästi yli puolet radasta. 

– Maajoukkuesuunnistaja Topi Syr-

jäläinen sai minut kolmella minuu-

tilla kiinni juuri ennen viimeistä pit-

kää rastiväliä. Hyppäsin hetkeksi To-

pin peesiin matkustajaksi ja tajusin, 

että pystyn itsekin suunnistamaan 

tässä vauhdissa. Myöhemmin Topi 

teki pienen virheen ja pääsin het-

keksi karkuun, kunnes loppulenkil-

le Topi sai minut taas kiinni. Loppu-

lenkki tultiin yhdessä ja loppukiris-

sä pystyin voittamaan Topin.

– Kyseisestä kisasta oivalsin, että 

parhaat suunnistussuoritukset tule-

vat, kun en ole fyysisesti aivan ääri-

rajoilla ja pystyn tuolloin järkevään 

ja sujuvaan suunnistustyöskentelyyn. 

Lisäksi tajusin, että pysyn jo mel-

kein kenen vain suomalaissuunnis-

tajan kyydissä mukana. Nämä oival-

lukset kantoivat hyviin suorituksiin 

myös muissa syksyn kisoissa.

Ja sitten tulevaan…  
Millä tavoitteilla lähdet  

uuteen kauteen?

– Jos talven harjoittelu sujuu suunni-

telmien mukaan, tavoittelen katsas-

tuskilpailuissa sekä SM-kilpailuissa 

top 10 -sijoituksia. Lisäksi hyvien kat-

sastuskisojen kautta tavoitteena on 

päästä edustamaan Suomea metsä-

Missä asut? 

– Kotkassa.

Minkä ikäisenä ja minä vuonna 
aloitit suunnistamisen?

– Aloitin suunnistamisen 5-vuotiaa-

na, 2008 vuonna. 

Mitä muuta harrastat  
suunnistamisen lisäksi? 

– Juoksua, hiihtoa ja muu liikunta. Ki-

taran harjoittelua itsenäisesti. 

Suunnistaako perheestä  
muut ja ketkä? 

– Suunnistaa koko perhe. 

Mennään tähän vuoteen… 
Miltä matkoilta SM-mitalit tai 
plaketit sait? 

– SM-plaketti SM-pitkämatka 10. 

sija D20.

Mikä oli mielestäsi kauden  
paras saavutus? 

– Ei kauden paras saavutus, enem-

mänkin kauden paras suoritus SM-

erikoispitkällämatkalla D20-sarjas-

sa kauden viimeisessä kilpailussa.

– Suoritus fyysisesti ja taidollisesti 

pysyi hyvänä koko kisan ajan. Aino-

ana harmituksena tuli kisan loppu-

vaiheella kärkisijalta tiputtaa sijoi-

tus 13.sijalle. Karttaan tulleet reiät 

Missä asut?

– Vilniemellä Haminassa

Minkä ikäisenä ja minä vuonna 
aloitit suunnistamisen?

– 5-vuotiaana vuonna 2011

Mitä muuta harrastat  
suunnistamisen lisäksi?

– Nykyään vain hiihtosuunnistus-

ta, mutta aikaisemmin olen pelan-

nut 10 vuotta jääkiekkoa ja harras-

tanut useamman vuoden hiihtoa ja 

yleisurheilua.

Suunnistaako perheestä  
muut ja ketkä?

– Pikkuveli suunnistaa kilpaa ja mo-

lemmat vanhemmat harrastavat kun-

toilumielessä.

Mennään tähän vuoteen… 
Mistä lajeista ja matkoilta SM-
mitalit tai arvokisamitalit sait?

– Hiihtosuunnistuksessa sain viestis-

tä EM-kultaa ja keskimatkalta EM 4. 

sija. Lisäksi sain hiihtosuunnistuksen 

SM- pitkältä matkalta hopeaa. Suun-

nistuksessa sain 4 SM-kultaa sprintis-

tä, keskimatkalta, viestistä ja erikois-

pitkältä. Lisäksi sain SM-hopeaa pit-

kältä matkalta ja SM-pronssia yöstä.

Mikä oli mielestäsi kauden pa-
ras saavutus?

– Hiihtosuunnistuksessa parhaat saa-

vutukset olivat EM kisojen onnistu-

miset viestissä sekä keskimatkalta. 

Suunnistuksen puolella parhaat saa-

vutukset olivat 4 SM-kultaa.

Mikä oli hauskin suunnistusko-
kemus?

– Hauskin suunnistuskokemus oli 

Saariselällä järjestetty Lapland O 

Week, jossa pääsi suunnistamaan 

todella hienoissa ja uudenlaisissa 

maastoissa vaikeilla radoilla.

matkojen maailmancuppiin Norjaan 

ja Tšekkiin.

Lukuja… 
Monetko erilaiset urheilu-

kengät sinulla on kaapissa?

– Äkkiseltään laskettuna löytyy 17 

erilaista urheilukenkäparia. Näistä 

3 paria löytyy tuplana ”eri kulutus-

vaiheissa” eli yhteensä 20 paria ur-

heilukenkiä.

Montako kertaa viikossa  

harjoittelet?

– 8-12 kertaa riippuen treeneistä ja 

siitä, kuinka kova treeniviikko on 

kyseessä.

Montako tuntia keskimäärin 

nukut yössä?

– Viimeisen 28 päivän keskiarvo kel-

lon mukaan on 7h 50min. Viime ai-

koina unet kuitenkin hieman kärsi-

neet pitkistä opiskelupäivistä. Jos 

mahdollista, pyrin nukkumaan 8,5-

9h yössä.

Mikä on sinun mottosi?

– Lainaan tähän erään viisaan lääkä-

rin mottoa, joka sopii moneen tilan-

teeseen: ”Se on sitä elävää elämää”

ja kosteus rikkoi karttani ja toiseksi 

viimeisen rastini jäi näkymättömiin. 

Tuurilla monen minuutin koukun jäl-

keen löysin kyseisen rastin. 

– Loppujen lopulta suoritus antoi 

uskoa omiin kykyihin tulevaa varten! 

Mikä oli hauskin  
suunnistuskokemus?

– Palataan ensimmäiseen kauden kil-

pailuun Naantaliin Kevätyöviestiin. 

En löytänyt radan lopussa olevaa 

rastia. Rastia, joka oli polun vieres-

Matti Suutari. (Kuva: Antti Väyrynen)

sä kumpareen lounaispuolella. Ha-

ravoin monen minuutin ajan aluet-

ta, mutta rastia en pimeällä nähnyt. 

Alkoi naurattaa, kun yksi radan hel-

poin rasti jäi kadoksiin. 

– Onneksi seuraavana päivänä va-

loisalla säällä kyseinen rasti löytyi 

ilman turhia ongelmia. 

Ja sitten tulevaan… 
Missä sarjassa suunnistat ensi 
vuonna? 

– D20-sarjassa

Millä tavoitteilla lähdet uuteen 
kauteen? 

– Tavoittelen ehjiä suorituksia, ter-

veenä pysymistä, SM-mitalia hen-

kilökohtaiselta matkalta ja Suomen 

edustuspaikkaa arvokisoihin!

Lukuja… 
Monetko erilaiset urheiluken-
gät sinulla on kaapissa? 

– Urheilukenkiä löytyy 10 kappaletta.

Montako kertaa viikossa har-
joittelet? 

– Harjoittelen about 8-12 kertaa

Montako tuntia keskimäärin 
nukut yössä? 

– Nukun keskimäärin yössä 8-9h.

Mikä on sinun mottosi? 

– Nemoja etsimässä!

Ja sitten tulevaan… 
Missä sarjassa suunnistat ensi 
vuonna?

– Tulevalla kaudella hiihtosuunnis-

tan H17- sarjassa ja suunnistan H18 

- sarjassa.

Millä tavoitteilla lähdet  
uuteen kauteen?

– Lähden hakemaan sekä suunnistuk-

sen että hiihtosuunnistuksen nuor-

ten EM-kisapaikkaa. Lisäksi pyrin 

menestymään SM-kisoissa mahdol-

lisimman hyvin.

Lukuja… 
Monetko erilaiset urheilu-
kengät sinulla on kaapissa?

– 12( 3 nappulat, 2 nastarit, 2 monot, 

3 lenkkarit, 1 nastakengät talvijuok-

suun ja 1 sisäpelikengät)

Montako kertaa viikossa har-
joittelet?

– Keskimäärin noin 10 kertaa viikossa .

Montako tuntia keskimäärin 
nukut yössä?

– 8 tuntia.

Mikä on sinun mottosi?

– Virheistä oppii.

Mikä on lempiruokasi?

– Hernekeitto.

Monetko erilaiset urheilu-
kengät sinulla on kaapissa?

– Seitsemät.

Montako tuntia keskimäärin 
nukut yössä?

– Yhdeksän-kymmenen.

Millä luokalla olet?

– Kolmannella.

Kuka on paras ystäväsi?

– Aleksi Kettunen

Antto Kivelä. (Kuva: Tytti Tuutti)
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JANNE HÄRKÖNEN

Mynämäen LukkariJukola tar-

josi tänä vuonna hyvin vaih-

televan suunnistusmaaston. 

Tähän maastoon kun laskee 

suunnistajan, joka kuluvana 

vuonna ennätti käymään vali-

tettavan vähän kuntorasteilla 

niin tietää, että tarinaa suori-

tuksen jälkeen riittää. 

Numerolappu rintaan ja ei 

muuta kun hieman yliviritty-

nyt suunnistaja ankkuriosuu-

delle matkaan. Niin sanottua 

lentokeliä ei ollut tarjolla mut-

ta täysillä yritettiin. Muutama 

ensimmäinen rasti löytyi hy-

vin ja ”dieselkone” alkoi pik-

kuhiljaa lämmetä, ei muuta 

kun vauhtia lisää. Melko rei-

pas virhe, jota lähdin korjaa-

maan vielä reippaammalla 

vauhdilla ja kyllähän sitä tie-

tää mitä siitä tulee… 

Tunnin kohdalla piti ottaa 

pieni mietintä, onkohan tässä 

säntäilyssä mitään järkeä. Vä-

hän vauhtia pois ja johan al-

koi rastit löytymään. Seuraa-

va reilu tunti menikin muka-

vasti nauttiessa vaihtelevasta 

maastosta rasteja napsiessa. 

Alkuvuoden juoksukilomet-

rien vähäisyys alkoi tässä koh-

taa näyttelemään isoa roolia, 

oireilu polvessa ja loppumat-

ka kävelymiehenä. Yksin ei on-

neksi tarvinnut kävellä, eräs 

herrasmies sanoi, että hän on 

vuosien varrella juossut niin 

monta Jukolaa että voi kävel-

lä seuramiehenä. 

Loppusuoran jo näkyessä 

herrasmies löysi vielä reser-

vistä hieman voimia ja ampai-

si huimaan loppukiriin. Käve-

lyssä oli se positiivinen vaiku-

tus että rastien löytämisessä 

ei ollut enää ongelmaa. Maa-

liin selvisin hyväksytyllä suo-

rituksella. 

HuKun viestiä Jukolassa 

veivät Samu Takanen, Juhana 

Suurnäkki, Aaro Takanen, An-

niina Heikkinen, Jarmo Lehto, 

Jorma Kauppila ja ankkurina 

Janne Härkönen. Sijoitus oli 

837. Tuloksen sai 1270 jouk-

kuetta, mutta ilmoittautuneita 

joukkueita oli 1592. Eli osa on 

joutunut keskeyttämään, tul-

lut hylätyksi tai ei ole saanut 

joukkuetta edes lähtöviivalle.

Venloissa viestiä veivät nai-

set joukkueella Marjut Laiti-

HuKu Jukolassa – Haasteita ankkuriosuudella

VeVen I-joukkueen naiset Signe Sirma, Laura Pukite, Ida Heik-

kinen ja Elina Kilpeläinen-Saarinen. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Jukolan jusseja lähdössä metsään, Juhana Suurnäkki, Juho Pou-

si, Antti Väyrynen ja Aleksi Koskiaho. (Kuva: Anniina Heikkinen)

nen, Iina Hirvilahti, Annika 

Takanen ja Suvi Pelkonen. Si-

joitus 945. Tuloksen sai tässä-

kin viestissä 1270 joukkuetta, 

kun ilmoittautuneita oli 1432.

Olipa rasteilla mukana 

myös Kananpojan Menestys, 

Sepontalon Vonkaus, Korona, 

Pikku Hukat, Se Väärä Suunta, 

Positiivinen Yllätys, Team Klin-

ga, Tunkio Madot, jne.

Ensi vuonna uudet rastit 

”piilossa” Porvoossa… siis sitä 

kohti! 

Keväällä aikuisten suunnis-

tuskoulussa on mahdollista ot-

taa oppia ja välttää isoimmat 

virheet. n

Turvallista Joulua !
– Rengasmyynti, kaikki 
 yleisimmät rengasmerkit
– Asennus ja rengastyöt
– Varastossa 120 eri kokoa Varastosta:

– Rengashotelli
– Aluvanteet

Rengastyöt 35 v.
AMMATTITAIDOLLA

www.cr-renkaat.fi

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

JULIA LAITINEN & ROOSA HEIKKINEN

Nuorten Jukolassa lauantaina, 

sekä nuorten Kompassi-tapah-

tumassa, INOV-8-cupin finaa-

lissa, kansallisissa ja Viestilii-

gan Kymen rastiviestissä, sun-

nuntaina huokui sekä urheilun 

että yhdessä tekemisen ilo. 

Nuoret ja kokeneemmat 

suunnistajat noudattivat vii-

konloppuna urheilijamaista 

käytöstä toisiaan kannusta-

en ja rohkaisten, mutta myös 

auttaen. Hyvä ilmapiiri, joka 

vallitsi suunnistuksen super-

viikonlopussa, oli myös kilpai-

luihin osallistuneiden suunnis-

tajien sekä heidän tukijoukko-

jen ansiota. 

Kilpailut järjestettiin yhdes-

sä Kymin Suunnistajien kanssa. 

Tämä oli ensimmäinen kerta 

kun seuramme järjesti kilpai-

lut toisen seuran kanssa. Seu-

rat löysivätkin nopeasti yhtei-

sen sävelen, uskonkin että seu-

rojen välinen yhteistyö jatkuu 

tulevaisuudessakin. 

Talkoolaisia oli molemmis-

ta seuroista sekä seurojen ul-

kopuolelta, esimerkiksi Hami-

nan ja Kotkan alueen lukiois-

ta. Kiitos kuuluu talkoolaisil-

le, jotka uurastivat viikonlo-

pun aikana erilaisissa työteh-

tävissä. Vaikka päivä olikin 

raskas ja kuuma, ei paikan-

päällä kuulunut valittamista 

tai harmittelua. Talkoolaiset 

suhtautuivat tehtäviinsä posi-

tiivisesti ja kantoivat kortensa 

kekoon luoden unohtumaton-

ta urheilutapahtumaa. 

Nuorille annettiin paljon 

vastuutehtäviä Nuorten Ju-

kolassa. Ennen kilpailupäi-

vää monet nuoret pääsivät 

mm.koejuoksemaan ratoja, 

pussittamaan karttoja sekä 

rakentamaan kilpailukeskus-

ta. Jokaiselle nuorelle löytyi 

mieluisa talkootehtävä, sil-

lä itse sai vaikuttaa, millais-

ta tehtävää haluaisi päästä 

tekemään. 

Itse kilpailupäivänä nuoril-

le annettiin tärkeitä ohjeita, 

mitä heidän tehtäviinsä kuu-

lui. Etenkin mediatehtävissä 

oleville nuorille, uutta tietoa 

tuli paljon. Osa pääsi metsään 

juoksemaan kuvauskameran 

kanssa ja osa kuvasi isolla TV-

kameralla maalisuoralla. Kil-

pailukeskuksessa nuoria näkyi 

joka puolella tekemässä tal-

kootehtäviä, esimerkiksi tu-

lospalvelussa, maalissa, kah-

vilassa ja palkintojen jaossa 

Nuoret NuJussa

Haastattelijan rooleissa olivat Julia Laitinen, Roosa Heikki-

nen ja Titta Paavola. (Kuva: Mico Kokko)

nuorten apu oli korvaamaton-

ta. Ilman nuorten panostusta 

emme olisi saaneet kaikkea 

toteutettua yhtä hyvin. 

Kisoista nuorille jäi hyvää 

kokemusta. Monelle oli var-

masti uutta se, kuinka isoja ki-

soja järjestetään. Nuoret sai-

vat paljon hyvää palautetta 

kisojen järjestämisestä. Jo-

kainen nuori saa olla ylpeä 

omasta työstään ja panok-

sestaan, minkä antoi kisojen 

järjestämiseen. n

Perheliikkakerhossa osallistuu lapset ja aikuiset. 

(Kuva: Tiia Koivu)

TIIA KOIVU

Hipat, karhu nukkuu ja muut 

eläinleikit, temppurata, pallo-

leikit.. Ja tietysti ne juomatau-

ot! Näin vastasi lapset, kun ky-

syin että mikä on ollut kivoin 

leikki perheliikkakerhossa. 

Kesällä 2022 Haminan ur-

heilukentällä järjestetty Veh-

kalahden Veikkojen yleisur-

heilukerho sai jatkoa, ja nyt 

perjantaisin Pappilansal-

men koulun liikkasalissa riit-

tää vauhtia ja ääntä, kun alle 

5 vuotiaiden yleisurheiluryh-

mä kokoontuu yhteen. Ikään ja 

taitotasoon katsomatta, kaik-

ki pystyy osallistumaan ja se 

onkin ollut yksi parhaimmis-

ta jutuista koko kerhossa. n

Liikkumisen iloa 
koko perheen 
liikuntakerhossa
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Haminan Autokorjaamo Oy

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

JUHO POUSI

Uusi kausi käynnistettiin mies-

ten osalta marraskuun alus-

sa Joensuun leirillä. Sairas-

tumiset ja samaan aikaan ki-

sattavat nuorten MM-kilpai-

lut (Jēkabs Ločmelis) karsivat 

osanottoa jo ennen leiriä. Lo-

pulta Joensuun Kamelin (Jan-

ne Ovaska) organisoimalle lei-

rille matkasivat Matti Suuta-

ri ja Juho Pousi. VR Group on-

nistui jälleen loistavasti ja toi 

Matin perille muutamia tun-

GPS-viihdettä Joensuussa

Leiri avattiin yösuunnistuksella. Kuvassa vas. Janne, Matti, Valtteri, Juho. (Kuva: Valtteri Kinnunen)

Lauantai-illan yösuunnistuksen ratkaisut tehtiin suunnistamal-

la. (Kuvakaappaus GPS-seurannasta / Kalevan Rasti)

VeVen nuoria suunnistajia on 

tänä vuonna yläkoululeireil-

lä Pajulahdessa ja Vuokatis-

sa. Ohessa Sisu Tynin ja Nik-

las Hirvilahden kertomuksia.

”Tänä syksynä aloitin 

suunnistuksen yläkou-

luleirityksen Pajulahdessa. 

Yläkoululeiritys on tarkoi-

tettu 7.-9. -luokkalaisille, ta-

voitteellisesti suunnistusta 

harjoitteleville nuorille. Ylä-

koululeirityksiä Pajulahdessa 

on neljä kertaa vuodessa, nyt 

takana on kaksi viikon pituis-

ta leiriä. Seuraavat leirit ovat 

helmikuussa ja toukokuussa. 

Majoitus on mökeissä tai Paju-

lahden asuntolassa. Itse olin 

tällä kertaa mökissä suunnis-

tuskavereiden kanssa.

Muita VeVeläisiä Pajulah-

dessa ovat Olli Pohjalainen, 

Sofia Laitinen ja Venla Weck-

man. Pajulahdessa on tänä 

vuonna melkein 80 osallis-

tujaa ja treenit on jaettu ryh-

miin, lähtöjä on porrastettu ja 

harjoituksissa on hajontaa.

Päivän aikana on yleensä 

1–2 suunnistustreeniä ja li-

säksi fysiikkatreenejä, esim. 

voimaharjoittelua. Jokaisella 

eri harjoituksella on oma vas-

tuuvalmentaja. Koulutehtäviä 

tehdään pari tuntia päivässä.

Lajiharjoitusten teemoi-

na on ollut tähän mennessä 

mm. korkeuskäyrien ymmär-

täminen ja reitinvalinta sekä 

rytmitys. Lisäksi syksyllä oli 

kaksi yösuunnistusharjoitus-

ta. Harjoitukset ovat yleensä 

Pajulahden lähimaastossa ja 

kauempana oleviin harjoituk-

siin mennään bussilla.

Kivointa leirillä ovat lajit-

reenit ja kaverit. Treeneissä 

on ollut sopivasti haastetta.

Sisu

”Käyn 2022–2023 Vuo-

katti-Ruka urheiluaka-

temiaa. Meillä on ollut 2 lei-

riä syksyllä ja keväällä on tu-

lossa kaksi leiriä. Leirit alkaa 

sunnuntaina ja loppuu lauan-

taina. Leirin vastuuvalmenta-

ja on Hannu Airila ja harjoi-

tus valmentaja Joni Korhonen. 

Leireillä on pääosin suunnis-

tusta, mutta myös hiihtoa, ke-

honhallintaa, luentoja ja ana-

lyysejä. Parasta leirillä on hy-

vät treenit, monipuoliset har-

joitusmaastot, kaverit ja val-

mentajat. Minun lisäksi VeVe-

läisiä siellä on lisäksi Eetu ja 

Tiitu Takanen.

Niklas

Yläkoululeirityksiltä vauhtia

teja myöhässä. Asiakastyyty-

väisyys oli silti 50%, sillä Juho 

ehti perille jo hyvissä ajoin tu-

tustumaan Kamelin kanssa 

Suomen halvimpaan opiske-

lijalounaaseen (Yle, marras-

kuu 2022).

Perjantai-illan kevyessä yö-

suunnistuksessa etelästä mat-

kustaneilla (Matti ja Juho) oli 

hieman vaikeuksia saada kiin-

ni Joensuun maastotyypis-

tä, Kamelin ja mukaan eksy-

neen Valtteri Kinnusen (LS-37) 

näyttäessä mallia, kuinka Jo-

ensuussa suunnistetaan. Sel-

keästi onnistunut sijainti lei-

rille siis.

Lauantaina aamupäivällä 

suunnistettiin hienossa Kol-

vananuuron maastossa, jos-

sa nousumetreiltä ei voinut 

välttyä. Illalla suunnistettiin 

leirin pääharjoitus – kova yö-

suunnistus yhteislähtönä.

Aamupäivällä mukana ol-

leilta Joensuun vahvistuksil-

ta juoksutettiin jalat alta jo 

aamulla ja illan treeniin läh-

dimmekin puhtaasti VeVe:n 

voimin.

Lentokentäksikin mainoste-

tulla Kerolankankaalla vauh-

tia ei puuttunut, mutta osal-

la unohtui sitten se päätyö eli 

suunnistaminen. Nykyäänhän 

suorituksesta on saatavilla 

varsin paljon dataa ja mikään 

ei jää enää pimentoon. GPS on 

karua katsottavaa ja eroa tu-

lee välittömästi minuuttitol-

kulla. Maalissa Juho vie tolpan 

reilun viiden minuutin margi-

naalilla, ja vaikka pummaajat 

yrittävät selitellä näkymättö-

mästä krepistä, kello ei valeh-

tele. Näillä suorituksilla tai-

detaan soitella vielä papoil-

le ensi kesän jukolavalintoi-

hin liittyen. Onneksi harjoi-

tuskautta on vielä jäljellä ;) n

Pyörä-
suunnistusta

ANNIINA HEIKKINEN

VeVen kovat pyöräsuunnis-

tajat Keijo Kattelus ja Pekka 

Fincke napsivat SM-mitaleita 

kesällä pyöräsunnistuksissa.

SM-pitkällä miehet ottivat 

kaksoisvoiton VeVelle, järjes-

tyksessä Pekka ja Keijo. 

SM-sprintissä Keijo otti jäl-

leen hopeaa häviten voittajal-

le noin 1.30 minuuttia.

Pyöräsuunnistusta voi har-

joitella esim. kuntosuunnis-

tuksissa, kun sellainen rata 

on tehty. n
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Tähtiseura-tunnus löytyy Vehkalinnan sisääntulon seinältä. (Kuva: Annika Takanen)

Rauhaisaa Joulua & 
Onnellista Uutta Vuotta!

Strömberg

Stemma Strömberg
Mannerheimintie 9, 49400 Hamina
Puh. 05 2303 888
Avoinna: ma–pe 10-18, la 10–14
Verkkokauppa 24/7 www.stemma.fi

ANNIKA TAKANEN

Vehkalahden Veikkojen suun-

nistukselle luovutettiin suun-

nistuskauden päättäjäisis-

sä Sunnistusliiton myöntämä 

Tähtiseura-tunnus laaduk-

kaasta työstä lasten ja nuorten 

liikuntaharrastuksen hyväksi.

Tähtiseura-ohjelma on 

Olympiakomitean, lajiliitto-

jen ja aluejärjetöjen yhteinen 

laatujärjestelmä, jonka tarkoi-

tuksena on tukea suomalaisen 

urheilun keskeistä vahvuutta 

eli seuratoimintaa. Tähtiseura-

tunnuksen saaneessa seuras-

sa jokainen on parhaassa seu-

rassa ja voi luottaa siihen, että 

toiminta on laadukasta ja vas-

tuullista. Suunnistuksen osal-

ta Tähtiseuroja on 24.

Saadakseen tunnustuksen 

seuran tulee täyttää neljään 

eri osioon jakautuvat laatu-

tekijät kiitettävin arvosanoin. 

Laatutyöskentely vie nykyisel-

lään paljon aikaa ja Vehkalah-

den Veikkojen osalta uusien 

kriteereiden mukainen laa-

tutyöskentely aloitettiin tä-

män vuoden talvella. Mate-

riaalit saatiin valmiiksi niin, 

että auditointi oli mahdollis-

ta kesäkuussa. Helppoa laa-

tutyöskentely ei ollut, koska 

jouduimme peilaamaan asioi-

ta niin yleisseuran kuin suun-

nistusjaoston näkökulmasta 

ja saada ne vastaamaan toi-

siaan mahdollisimman hyvin. 

Auditoinnin yhteydessä saim-

me vielä lisätehtäviä, jotka 

tuli olla valmiina elokuun lo-

pulla, jotta mahdollisuus tun-

nukseen oli olemassa. Tässä 

onnistuimme ja nyt meillä on 

laatutunnustus työstämme. 

Työskentely vaati paljon 

aikaa ja useamman henkilön 

ammattiosaamistakin, jotta 

saimme vaadittavat asiat do-

kumentoitua. Tärkein asia tai 

oppi, mikä tuli matkan varrel-

la selkeänä esiin oli se, että 

jotta toimintamme olisi ma-

talankynnyksen toimintaa pi-

tää kaiken olla läpinäkyvää. 

Eli jouduimme rakentamaan 

suunnistuksen nettisivut uu-

siksi ja ottamaan harjoitus-

ten osalta ”julkisen” kalente-

rin käyttöön. Nyt kuka tahan-

sa suunnistuksesta kiinnostu-

nut ja mukaan haluava näkee 

meidän harjoitukset ja harjoi-

tuspaikat ja voi tulla tutustu-

maan lajiin. 

Meillä jokainen suunnistuk-

sen parissa mukana oleva tai 

mukaan tuleva saa harrastaa 

hienoa lajia omalla, haluam-

mallaan tasolla. Jos ei halua 

kilpailla ei siihen ole tarvetta, 

pääasia on se, että on muka-

na, liikkuu luonnossa, saa uu-

sia kokemuksia ja kaikilla on 

hauskaa. Toimintaa ohjaavat 

koulutetut ohjaajat, joten tu-

tustuminen lajiin on mahdol-

lisimman turvallista.

Iso kiitos onnistumisesta 

menee ns. ydintiimille (Pasi 

Jokela, Juhana Suurnäkki, 

VeVen suunnistukselle 
Tähtiseura -tunnus

Anniina Heikkinen, Satu Sa-

lorinne ja Annika Takanen), 

joka teki isoimman työn niin 

kirjallisen materiaalin työs-

tössä kuin nettisivujenkin 

osalta. Työ tehtiin täysin tal-

koovoimin tunteja laskemat-

ta. Tämä ei ollut kuitenkaan 

tässä, vaan työ jatkuu jatku-

vana toiminnan kehittämise-

nä ja kolmen vuoden päästä 

on jälleen auditointi esillä. n

Tähtiseurasinettiä vastaanottamassa alarivissä Erno Koskiaho, 

Ellen Tyni ja Pihla Puonti sekä ylärivissä vasemmalla Annika 

Takanen ja Anniina Heikkinen. (Kuva:Pasi Jokela)

Yöharkat alkamassa: Nuorten yösuunnistusharjoitukset alka-

massa. (Kuva: Anniina Heikkinen)

Kesä2022: Nuoret valmistautumassa kisaan, ylärivissä Roosa, 

Ida, Joona, Eetu, Sisu, Niklas, alarivissä Veikka, Olli, Tiitu, Vee-

ra, Ellen ja Titi. (Kuva: Anniina Heikkinen)



Kuva: Jere Alen

VEERA TYNI & SOFIA LAITINEN

Leiri alkoi jännittävällä juna-

matkalla ilman aikuisia Kuo-

pioon. Kun pääsimme perille 

Rauhalahdelle, meitä odot-

tikin ensimmäinen harjoitus. 

Harjoituksessa tutustuttiin 

alueen maastoon. Toinen hark-

ka sijaitsi Jynkän koululla, sen 

teemana oli hämärä suunnis-

tus. Harjoituksen jälkeen oli 

iltapala ja hiljaisuus klo 22. 

Tiistaiaamu alkoi aamupa-

lalla, jonka jälkeen oli kulje-

tus multitreeniin Lippumäel-

le. Harjoituksen jälkeen vaih-

doimme vaatteet ja menim-

me lounaalle, jonka jälkeen 

oli hieman vapaa-aikaa. Va-

paa-ajan vietimme rannal-

la. Tämän jälkeen oli päivän 

toinen harjoitus Vaivaisessa, 

jonka teemana oli viestihar-

joitus. Harjoituksen jälkeen 

söimme välipalan ja otimme 

rennosti. Kohta olikin jo päi-

vällisen aika. Loppupäivästä 

menimme kauppaan ja vie-

timme aikaa laiturilla. Myö-

hemmin söimme iltapalaa, 

jonka jälkeen vietimme aikaa 

kavereiden kanssa ja menim-

me nukkumaan.

Keskiviikko aamu alkoi aa-

mupalalla. Aamupalan jäl-

keen suuntasimme päivän 

ensimmäiseen harjoitukseen. 

Harjoituksen teemana oli ras-

tinotto, se oli Pirtissä. Harjoi-

tuksen jälkeen menimme bus-

sikyydillä takaisin Rauhalah-

delle. Siellä meitä odottikin 

jo lounas. Kun lounaasta oli 

mennyt tunti, lähti bussi toi-

seen harkkaan, joka oli rinne-

suunnistusta Puijonsarvella. 

Päivällinen odotti meitä har-

joituksen jälkeen. Sen jälkeen 

oli reilusti aikaa nähdä muis-

ta seuroista olevia kaverei-

ta ja olla rannalla. Iltapalan 

jälkeen oli isompien leiridis-

co. Discon jälkeen kävelimme 

takaisin mökille, teimme ilta-

Leimausleirillä Kuopiossa

toimet ja painuimme petiin.

Torstaiaamu alkoi tavalli-

sesti aamupalalla, jonka jäl-

keen pakkailimme tavaroita. 

Leimausleirin päätteeksi oli 

leirin paras osa elikkä leiri-

viesti. Viestin jälkeen pakka-

simme viimeisetkin tavarat 

ja lähdimme lounaalle, jonka 

jälkeen meidät vietiin Kuopi-

on juna-asemalle josta mat-

ka alkoi kohti kotia. n
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Mäkelänkankaantie 1, 49490 Neuvoton

ANNIINA HEIKKINEN & 
JENNA NIINISALO

VeVen suunnistajat ovat jär-

jestäneet tänä kesänä kunto-

suunnistuksia; Rannikkoraste-

ja sekä KSOY-omatoimiraste-

ja. Rannikkorasteilla oli yleen-

sä 4 ratavaihtoehtoa ja KS-

OY-omatoimirasteilla 3 rata-

vaihtoehtoa. Rannikkorasteil-

la osanottajille otetaan aika, 

mutta omatoimirasteille voit 

mennä oman aikataulun mu-

kaan ilman järjestäjien ajan-

ottoa. Rasteilla D-rata on sel-

lainen hyvin helppo suunnis-

tusrata, joka suunnattu aloit-

telijoille, myös lapsille.

Miten kuntorastit syntyvät? 

Osan rasteista tekivät nuoret 

suunnistajat kesätyönään, 

Osuuspankin sponsoroima-

na, mutta suurin osa rasteis-

ta tehtiin kuitenkin talkoilla. 

Kuntorastien tekeminen

Lilja Korhonen tuli juuri maaliin, tulospalvelussa Suvi Manno-

ja. (Kuva: Anniina Heikkinen)Lapsetkin voivat osallistua kuntorasteille, tulospalvelussa 

Roosa Heikkinen. (Kuva: Anniina Heikkinen)

minen, rastimääritteiden teke-

minen, rastien ja kapuloiden 

vienti metsään, karttojen tu-

lostus, ratatiedot tulospalve-

luohjelmaan, akkujen lataami-

nen, opasteiden laittaminen, 

lähtö- ja maalipukin laittami-

nen maastoon, teltan pystytys, 

karttojen myynti, tulospalve-

lu tapahtumassa, varmistetta-

va kaikki pois metsästä, ras-

tien ja kapuloiden hakeminen 

metsästä, opasteiden kasaa-

minen, teltan purku ja lopuk-

si vielä tavaroiden vieminen 

oikeilla paikoille seuraavaa 

talkoolaista varten. On siinä 

siis monta erilaista vaihetta. 

Kuntorastien tekijät ovat siis 

moniammattilaisia.

Jos haluat mukaan tähän 

mukavaan puuhasteluun, niin 

kannattaa ottaa yhteyttä Ve-

Ven kuntosuunnistusvastaa-

vaan. Jokaiseen hommaan 

annetaan tietenkin koulutus-

ta, joten mukaan kannattaa 

hakeutua. 

Kiitos mahtavasti kaikille 

talkoolaisille ja osallistujille, 

sillä ilman teitä ei olisi kunto-

suunnistuksia. n

Yhdeltä henkilöltä menee 

yksien kuntorastien tekemi-

seen todella monta talkoo-

tuntia. Tässä joitakin työvai-

heita; maastossa käynti, ra-

dan suunnittelu, radan piirtä-

EVELINA BERKHALD

Tämä oli minun ensimmäinen 

kesäni ohjaajana. Ohjasin ke-

sän aikana eri ikäisiä lapsia ja 

sain osallistua kilpailujen jär-

jestämiseen. Minulla oli kaksi 

ryhmää, joita ohjasin. Toinen 

oli Innokkaat 2 -ryhmä, jota 

ohjasin yhdessä Liinu Urpa-

laisen kanssa. Kilpajunnut-

ryhmää ohjasin yhdessä Mil-

la Kokkosen kanssa. 

Ohjaaminen oli monipuolis-

ta ja mukavaa hommaa. Kesän 

aikana lapset kehittyivät pal-

jon ja oli mukava nähdä, että 

lapset myös viihtyivät ja olivat 

iloisia harjoituksissa. 

Minulle oli tärkeää, että 

kanssani olivat tutut ja mu-

kavat ohjaajat. 

Ryhmien ilmapiiriä voisin 

kuvata energiseksi, iloiseksi ja 

rehelliseksi. Lapsien reipas ja 

innokas mieli toi paljon moti-

vaatiota ohjaamiseen. Heidän 

kova yrittäminen ja tavoitteet 

olivat näkyneet harjoituksis-

sa. Parasta oli yhteiset pelit 

ja yhteinen tekeminen, joihin 

kaikki osallistuivat ilomielin. 

Ohjaaminen oli vastuullista 

työtä. Kesän harjoituksista jäi 

hyvä tunnelma ja iloinen po-

rukka mieleen. 

Oli mahtavaa olla mukana 

ohjaamassa, sillä tämä ko-

kemus jää minulle hyvänä ja 

lämpimänä muistona.

Pyhällön Maastocup, 26.05.2022. (Kuva: Satu Lanki)

Kesätyö ohjaajana



VeVen nuoret suunnistajat ovat Nuorisokeskus Anjalan kum-

mijoukkue. (Kuva: Liisa Kriktilä)
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EETU TAKANEN 

Parin vuoden pakollisen ko-

ronatauon jälkeen pääsimme 

tänä kesänä jälleen osallistu-

maan ulkomaan rastiviikolle. 

Valitsimme kohteeksi Kroatian.

Lähdimme matkaan heinä-

kuun loppupuolella. Itse kisa, 

Croatia Open, kisailtiin 31.7.–

Suunnistamassa Kroatian helteissä

Tiitun sprinttikartta Krk:n vanhasta kaupungista. Kuva: Sari Takanen

Sprintin jälkeiset tunnelmat Krk:n kaupungissa, Eetu ja Tiitu 

Takanen. (Kuva: Sari Takanen)

5.8.2022. Osakilpailuja oli 5, 

mukaan lukien yksi kaupun-

kisprintti.

Maasto oli varsin erilainen 

kuin täällä Suomessa, supik-

koista sekä kuoppaista ja maa 

oli lehtien peitossa. Sprintti 

taas oli hyvin sokkeloista ja 

väärästä reitinvalinnasta roko-

tettiin todella paljon. Sprintti 

kisailtiin upealla Krk:n saarel-

la. Muut osakilpailut käytiin 

mantereen puolella Delnices-

sa, Sungerissa ja Crni Lugissa. 

Minulla, Eetulla tuli aivan 

liian paljon virhettä jo ensim-

mäisinä päivinä, joten peli oli 

yhteistulosten kannalta siinä 

kohdin pelattu. Sprintissäkin 

kilpailu kariutui jo ensimmäi-

sellä rastivälillä. Kokonaistu-

loksissa olin toinen. Tiitu voit-

ti kolme osakilpailua ja oli 

muissa toinen. Yhteistulok-

sissa myös Tiitu tuli toiseksi.

Helteinen ja mukava reissu. 

Kotimatkalla kävimme katso-

massa myös tulevien hiihdon 

MM-kisojen maaston Plani-

cassa. n

Ryhmäytymispäivä Nuorisokeskus Anjalassa

Ryhmäytystehtävään ohjeiden kuuntelu. (Kuva: Tiina Kettunen)

TIINA KETTUNEN

Kesäkuun puolivälissä vietet-

tiin nuorten suunnistajien ryh-

mäytymisleiripäivää Nuoriso-

keskus Anjalan kauniissa mai-

semissa. Myös tämän vuoden 

innokkaille aloittelijoille tar-

joutui mahdollisuus liittyä mu-

kaan, ja Aleksi ja Antto tulivat 

innokkaina tutustumaan muu-

hun ryhmään ja toimintaan.

Pojat toivotettiin iloisesti 

tervetulleiksi, ja pian jo koko 

ryhmä pääsi erilaisiin aktivi-

teetteihin käsiksi. Päivän oh-

jelmassa oli erilaisia tehtäviä, 

joissa oli tarkoitus harjoitella 

ennen kaikkea yhteistyötä ja 

toisten huomioimista ja ryh-

mänä toimimista. Tutuksi tu-

livat niin labyrintti kuin eri-

laiset radat, joilla pääsi tes-

taamaan ongelmanratkaisu-

taitoa, omaa tasapainoa ja 

myös sitä, miten kaverit aut-

toivat koko joukkuetta läpi 

tehtävien.

Kiva tuokio oli myös yhtei-

nen eväshetki riippumatto-

parkissa ja päivän päätti yh-

teinen ruokailu Nuorisokes-

kuksen ravintolassa. Erityis-

kiitos keittiöön myös allergi-

kolle sopivasta monipuolises-

ta ruuasta.

Kivan leiripäivän päätteek-

si oli vuorossa vielä molempi-

en poikien ensimmäiset kom-

passiviestit, joissa pääsi har-

joittelemaan Hippo-suunnis-

tuskoulun oppeja käytännös-

sä. Vähän jännitti molempia 

etukäteen, mutta kivasti löytyi 

oman seuran väestä tsemppa-

reita ja auttajia ensikertalai-

sille ja hyvillä mielin sai läh-

teä lopulta kotimatkalle. n
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nö Peltola 45p, 4) Alvar Koso 

34p, 5) Onni Rantala 15p. T10 

1) Aada Seppälä 54p, 2) Peppi 

Markkanen 50p, 2) Nelli Ryt-

kö 50p, 4) Eevi Valjus 42p, 5) 

Titi Takanen 41p, 6) Iida Var-

jakoski 31p, 7) Lise Hellberg 

30p, 8) Helmi Jokimies 29p, 9) 

Sini Kormu 24p, 10) Ava Kää-

riä 21p. 11) Oona Peltola 20p. 

P10 1) Veeti Posti-Ahokas 

57p, 2) Oiva Kallio 52p, 3) Hugo 

Immonen 45p, 3) Sulo Koso 

45p, 5) Niilo Posti 31p, 5) Ant-

to Kivelä 31p, 7) Eemil Vainio 

Ballester 49p, 4) Justus Järvi-

nen 15p. T6 1) Sindi Hellberg 

60p, 2) Meea Hietala 51p, 3) 

Vappu Mäkelä 45p. 

P6 1) Lauri Kujala 57p. 2) 

Hanno Kivelä 54p. 3) Noel 

Puhakka 50p, 4) Sulo Ranta-

la 15p, 5) Aaro Arvilommi 13p. 

T8 1) Veera Markkanen 54p. 

2) Elsa Ballester 52p. 3) Vilja 

Takala 41p, 4) Hilda Lavonen 

40p, 5) Mona Kääriä 17p, 6) 

Vilma Heinonen 13p. 

P8 1) Emil Puhakka 60p, 

2) Erno Koskiaho 52p, 3) Väi-

NIKO KALLIO 

Talven 2022 lasten ja nuor-

ten hiihtocup kilpailtiin nel-

jän osakilpailun sarjana. Rei-

marin hiihtocup on maksuton 

matalan kynnyksen hiihtokil-

pailutapahtuma, johon voi tul-

la kokemaan oman hetkensä 

tulevana Iivona tai Kerttuna. 

Jokainen osakilpailu oli eril-

linen kilpailunsa ja viimeisen 

kilpailun jälkeen palkitaan 

kokonaistuloksen perusteel-

la parhaat sarjoittain. 

Viimekauden cup käynnis-

tyi 10.2.2022 ja palkintojen-

jakotilaisuus pidettiin Veh-

kalinnassa toukokuussa. Tä-

män kauden hiihtocup pyri-

tään aloittamaan helmikuun 

aikana hiihtokoulun käynnis-

tymisen jälkeen.

Hiihtocupin 
loppupisteet 2022
T4 1) Eevi Varjakoski 60p, 2) 

Aino Arvilommi 17p. 

P4 1) Iivo Valjus 60p, 2) Nik-

las Kemppinen 52p, 3) Adrian 

Reimarin hiihtocup

Tunnelmia Reimarin hiihtocupin neljännestä osakilpailusta.

Eevi Varjakoski numerolla 1 lähdössä kilpailemaan. (Kuvat Henna Ström-Kallio)

27p, 8) Vilho Urpalainen 20p, 

9) Aleksi Kettunen 19p. T12 1) 

Katariina Tasa 57p, 1) Emilia 

Muukka 57p, 3) Ada Puhakka 

47p, 4) Jade Hellberg 43p, 5) 

Pihla Jokimies 37p, 6) Olivia 

Kärki 36p, 7) Sara Piipari 31p, 

8) Mella Hietala 29p. 

P12 1) Eeli Kallio 60p, 2) 

Niko Jaakkola 50p, 3) Evert 

Immonen 39p, 4) Luukas Vai-

nio 37p, 5) Miika Lanki 34p, 6) 

Veikka Pohjalainen 33p, 7) Nii-

lo Urpalainen 30p, 8) Alex Bal-

lester 27p, 9) Maksim Neme-

liaainen 24p, 10) Aapeli Kat-

telus 23p, 11) Vilho Urpalai-

nen 11p, 12) Lauri Jokimies 7p. 

T14 1) Oona Jaakkola 57p, 

2) Tiitu Takanen 47p, 3) Maria 

Tasa 40p. 

P14 1) Viljami Hyvönen 57p, 

2) Vilho Immonen 49p, 3) An-

ton Vainio 40p. n

ANNIINA HEIKKINEN 

Joona Hirvilahti pääsi edus-

tamaan Suomea hiihtosuun-

nistuksen EM-kisoihin. Kilpai-

lut pidettiin Keminmaassa. 

Kisat olivat Joonalle menes-

tys, kun hän oli Suomen kul-

taa voittaneessa viestijouk-

kueessa. Henkilökohtaisil-

la matkoilla parhaiten Joo-

na pärjäsi sprintissä ollen 4.

SM-sprintti hisutettiin Val-

keakoskella ja sieltä Niklas 

Hirvilahti otti pronssia H15-

sarjassa. Eetu Takanen ja 

Joona ottivat viidennet si-

jat sarjoissaan. 

Sähäkkä sprinttiviesti käy-

tiin seuraavaan päivänä sa-

moilla urilla. VeVen Hirvilah-

den veljekset nappasivat kil-

pailusta pronssia.

Iisalmessa kilpailtiin vuo-

rostaan keskimatkalla, josta 

Niklas otti hopeaa ja Joona 

VeVen 
junnuille Hisu-
menestystä

Hiihtosuunnistuksen EM-kil-

pailuissa Joona Hirvilahti.

(Kuva: Iina Hirvilahti)

Hiihtosuunnistuksen SM-viesteistä pronssilla joukkue Joo-

na Hirvilahti, Eetu Takanen ja Niklas Hirvilahti. 

(Kuva: Iina Hirvilahti)

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

Teollisuuskatu 10 a, 49400 Hamina
Huolto 05 344 6700. Varaosat 05 344 7700

AUTOSI AMMATTILAINEN

neljännen sijan. SM-viesteis-

sä Niklas, Eetu ja Joona otti-

vat pronssia.

Pitkän matkan mestaruuk-

sista kisailtiin maaliskuussa 

Sonkajärvellä, josta Joona 

otti hopeaa ja Eetu oli sar-

jassaan 5. n



ANTON VAINIO

Vuoden 2022 rullahiihdon 

SM-kilpailut järjestettiin 17 - 

18.9.2022 Vuokatissa hyvissä 

puitteissa, niin kuin edellis-

vuonnakin. Menimme Vuokat-

tiin päivä ennen kilpailuja, tein 

reilun tunnin lenkin muutami-

en avaavien vetojen kera rul-

laradalla, tämä toimi valmis-

tavana harjoituksena, toki en-

nen sitä oli kilpailuihin jo Ha-

minassa valmistauduttu teho-

harjoituksella.

Olin kilpailussa ainoana Ve-

Vestä ja kilpailin M16-sarjas-

sa 14:n muun kilpailijan kans-

sa. Matkaa oli 8 kilometriä. 

Aamun valmistautuminen ki-

saan sujui hyvin rutiinien mu-

kaisesti, päivällä ennen start-

tia oli pirteä olo.

Ensimmäisen kierroksen 

hiihdin verrattain rauhalli-

sesti, sillä olin ensimmäisel-

lä väliaikapisteellä neljänte-

nä. Kisavauhtini oli nousujoh-

teinen, ja maalissa sijoitukse-

ni oli toinen, eli SM-hopeasi-

joitus. Eroa kärkeen jäi aino-

astaan 8 sekuntia. Kisat oli-

vat kaikkiaan onnistuneet ja 

olin tyytyväinen suorituksee-

ni. Kiitos huollolle ja Vuoka-

tin hyville olosuhteille leireil-

lä ja kisailla. n

Rullahiihdon SM-kisat Antonin 
näkökulmasta
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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!

Muista hyödyntää VeVe:n 
alennuskoodi nettiostoksissa
NONAMEn webshop löytyy osoittees-
ta webshop.nonamesport.com/fi tai 
ihan googlettamalla noname web- 
shop. Sieltä löytyy ”hyllytavarana”  
kattavasti monenlaisia urheilu-
tekstiilejä ja asusteita eri väreissä. 
Uutuuksien ja kausituotteiden lisäksi 
siellä on myös OUTLET-osasto, jossa 
on vaihtuvia eriä tuotteita reilussa 
alennuksessa.

Lisäksi seuralla on alennuskoodi  
kaikkiin tuotteisiin (myös jo alennet- 
tuihin), jonka syöttämällä tilauksien 
yhteydessä tuotteiden hinnoista 
vähennetään vielä 10 %.
Eli koodilla 10056 saat tuon lisäalen- 
nuksen käyttöösi.
Ota edukoodi talteen ja käytä sitä 
aina tilatessasi Nonamen  
webshopista.

Piirileiriläiset Imatran ensilumella. (Kuva: Kari Huttunen)

NIKO KALLIO

Vehkalahden Veikkojen nuo-

ret hiihtäjät ovat osallistuneet 

tänä syksynä Kymenlaakson 

piirin kahdelle hiihtoleirille 

Imatralla. Viikonloppuleirit 

olivat syyskuussa ja marras-

kuussa. Leirin vetäjänä toimi 

Kymenlaakson hiihdosta Juk-

ka Pätäri. Ensimmäisellä leiril-

lä rullahiihdettiin, juostiin ja 

loikittiin. Toisella leirillä hiih-

täjät saivat tuntumaa Imatran 

ensilumenladulla. Majoittu-

minen oli Imatran kylpyläs-

sä. Hiihtopäivien päätteeksi 

kaikille maistui kylpylän po-

reet. Leirille osallistui VeVe:stä 

12–16-vuotiaita hiihtäjiä 11. 

Hiihtäjiä oli myös Kymen kos-

kenpojista, Anjalan liitosta ja 

Valkealan kajosta. n

Meillä hiihdetään jo!

Ruissalo perinteinen 
hiihtotapa
P6 400m 1) Lauri Kujala 5.06. 

T8 800m. 1) Veera Markka-

nen 5.33. 

T10 1,2 km 1) Peppi Markka-

nen 6.12 2) Aada Seppälä 6.20 

3) Helmi Jokimies 6.21 4) Nelli 

Rytkö 6.25 5) Sini Kormu 7.00. 

P10 1,2 km 1) Vilho Urpa-

lainen 5.13 2) Hugo Immonen 

5.19 3) Veeti Posti-Ahokas 6.02. 

T12 2km 1) Emilia Muukka 

6.44 2) Pihla Jokimies 10.18. 

P12 2km 1) Niilo Urpalainen 

7.01 2) Niko Jaakkola 7.17 3) 

Eevert Immonen 8.35. 

T14 2 km 1) Oona Jaakkola 

6.55 2) Senni Teikari 8.22. P14 

3km 1) Viljami Hyvönen 10.15 

2) Vilho Immonen 12.40. P16 

6km 1) Anton Vainio 16.11 2) 

Eemeli Hyvönen 19.57.

Veteraanit 3km 1) Jukka Ha-

kulinen 8.22 1) Jarkko Urpalai-

nen 8.22 3) Sami Sahala 8.46 

4) Keijo Kattelus 9.29. n

Veikkojen mestaruushiihtojen 
tulokset 2022
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Haminan Energia
toivottaa 

Hyvää Joulua!

Kiitämme 
asiakkaitamme  
ja toivotamme  
Herkullista  
Uutta Vuotta!

Lounaskahvila

Monipuolisia
KULJETUS-, NOSTO- JA 

KONEPALVELUJA 
yrityksille ja yksityisille!

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

TURKIAN LAVA
www.tanssi.net/Turkian lava

Kiitokset menneestä kesästä!
Tavataan kesällä 2023.


