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7/2010

Laatumerkkeihin panostava
renkaanvaihtopiste Koski TL:ssä.
Renkaat erittäin kattavasta varastosta.

• AUTONRENKAAT

• MP-RENKAAT

• MP-VARUSTEET JA -TARVIKKEET

• MOPO- JA ATV-RENKAAT

• VANTEET

• VOITELUAINEET

GoodYear Sawa Gislaved Michelin

Dunlop Continental MWA ym.

Sesonkiaikana joustavat aukioloajat

RENGASALAN AMMATTILAINEN
KOSKEN RENGASHUOLTO OY

Koskentie 3 • 31500 Koski TL
www.koskenhuolto.fi • Puh. 0400 783 170

TYPPITÄYTTÖ 15 €/sarja

LOKAKUUN LOPPUUN  

MENNESSÄ TEHTYIHIN

RENGASPAKETTEIHIN.

MUISTA MYÖS

• RENGASHOTELLI

• RENGASPESU

2012
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Lehden toimitus: Päivi Peuranto, Sakari Virtanen

Kiitokset kaikille lehden tekoon osallistuneille, valokuvien toimittajille ja mainosten kerääjille.
Kiitokset erityisesti mainostajillemme ja tukijoillemme!

Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino Oy (aineisto@salekarinkirjapaino.fi)
Painosmäärä: 1600, jakelu: Koski TL

Kaiku urheilee –  
puheenjohtajan mietteitä

Kosken Kaiun urheilulajeissa on 
tällä kaudella tapahtunut muu-

toksia. Seuran toiminnassa pitkään 
mukana olleen tennisjaoston toimin-
ta lopetettiin ja sen tilalle perustettiin 
harrasteliikuntajaosto. Tennisjaoston 
toimintaa pyöritti viime vuodet muu-
tama aktiivinen henkilö. Kaiun ten-
niksen mestaruuskisat pelattiin vuo-
sittain,  mutta uusia aktiivisia nuoria 
pelaajia ei saatu mukaan toimintaan. 
Tenniksen pelaaminen on hyvä har-
rastus ja tehokas liikuntamuoto ja 
pelaaminen Koskella varmasti jatkuu 
vaikka laji ei tällä hetkellä Kaiun la-
jeihin  kuulukkaaan.

Kosken Kaiun perinteiset vahvat 
lajit: pöytätennis, hiihto, lentopal-
lo ja yleisurheilu ovat säilyttäneet 
suosionsa ja Kaiun urheilijat ovat 
menestyneet sekä piiritasolla että val-
takunnallisella tasolla ja uusia ennä-
tyksiä on tehty kauden aikana useita. 
Pöytätenniksessä Kaiun nuoret pe-
laajat ovat Suomen huippuluokkaa 
ja urheilijat ovat käynneet  myös   
ulkomailla hankkimassa kansain-
välistä pelikokemusta. Salibandyllä 
on edelleen vankka suosio nuorten 
keskuudessa  ja miesten joukkue on 
saanut riveihinsä oman juniorityön 
kasvatteja. Joukkueen tavoitteena on 
nousta tällä kaudella Turun alueen 
IV-divisioonaan. Suunnistajat ovat 
pitäneet harjoituksia säännöllisesti 
ja käyneet kisailemassa alueellam-
me.   Uuden harrasteliikuntajaoston 

tavoitteena on järjestää liikuntaa kos-
kelaisille lapsille ja aikuisille. Nykyi-
nen Vipinä Varpaat - liikuntakerho 
jatkaa toimintaansa   uuden jaoston 
alaisuudessa. Jaostolla on liikunta-
suunnitelmia myös yläkouluikäisille 
nuorille, aikuisille ja koko perheel-
le. Harrasteliikuntajaostoon siirtynyt 
Kevyt Kenkäisten harrastajien juok-
sukoulu on jatkanut toimintaansa ja 
sen jäsenet ovat osallistuneet alueen 
juoksutapahtumiin.

Uudella harrasteliikuntajaos-
tolla on paljon työsarkaa.  Vapaa-
ajastamme kilpailee   kolme konet-
ta -  tietokone, televisio ja kännyk-
kä. Tutkimusten mukaan kaikille 
18–64-vuotiaille suositellaan joko 
reipasta kestävyysliikuntaa ainakin 2 
tuntia 30 minuuttia viikossa (esimer-
kiksi viidesti viikossa 30 minuuttia) 

tai rasittavampaa liikuntaa 1 tunti 
15 minuuttia viikossa (esimerkiksi 
kolmesti viikossa 25 minuuttia). 30 
minuutin liikuntatuokio voidaan ja-
kaa myös useampiin, vähintään 10 
minuutin jaksoihin. Reipasta kestä-
vyysliikuntaa on esimerkiksi reipas 
kävely, sauvakävely tai pyöräily (alle 
20 km/t) ja rasittavaa liikuntaa on 
mm. juoksu, vesijuoksu, aerobic tai 
maastohiihto. Liikunta on halpa kei-
no ehkäistä suomalaisten elämän-
tapasairauksia. Kuntoilu ehkäisee 
varsinkin verenkierto-, tuki- ja lii-
kuntaelinten sairauksia, diabetesta  
sekä  auttaa painonhallinnassa. Kos-
ken Kaiku tarjoaa mahdollisuuksia 
useampiin liikuntamuotoihin nyt 
myös harrasteajatuksella. 

Liikunnan aloittaminen ei usein-
kaan vaadi suuria rahallisia panos-
tuksia. Lajiin sopivilla jalkineilla ja 
seuran veryttelypuvulla pääsee hyvin 
alkuun. Kosken Kaiun uusia veryt-
telypukuja on myynnissä  edullisella 
hinnalla ja niitä voi tiedustella pu-
heenjohtajalta.    

Urheiluvuosi on jälleen ollut täyn-
nä toimintaa ja tapahtumia. Kiitos 
kaikille teille, jotka olette omalla pa-
noksellanne olleet mukana urheilu-
seuramme toiminnassa. Jatketaan 
yhdessä aktiivista toimintaa myös 
ensi vuonna.

Sakari Virtanen
Puheenjohtaja
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Varusteet urheiluun ja Vapaa-aikaan somerolta
pienkoneet, huolto ja Varaosat somerolla ja salossa

avoinna:
ark. 9.00-18.00
la 9.00-14.00

meiltä varattavissa 
sporttiareenan tennis- 
ja sulkapallovuorot!

joensuunkatu 5
24100 salo
puh. (02) 721 1400

ruunalantie 5
31400 somero
puh. (02) 7489 300

laatumerkkejämme
pienkoneet: husqvarna, stiga, stihl, Derbi, 
peugeot, honda, polaris, klippo, piaggio
urheilu: halti, raiski, umbro, CatmanDoo, 
Columbia, asics, adidas, rasavil, Viking, 

Fat pipe, Wilson, one Way, Fischer, peltonen,  
easton, CCm, exel, polar, Casall

www.sporttikone.fi

KOSKEN TL KUNNAN TERVEHDYS!

Kosken Tl kunta on erinomainen koulutus- ja urheilukunta. 
Kosken kunnan palveluvarustus on kunnan, yritysten ja kuntalaisten tarjoamien palvelujen 
suhteen hyvää tasoa. Tarjoamme mm. kuntalaistemme ja urheiluseurojemme käyttöön 
erinomaiset liikunta- ja suorituspaikat korvauksetta ja vastaamme niiden ylläpidosta. 
Koskelaiset ovat ottaneet tarjouksen hyvin vastaan.  Urheilu- ja liikuntapaikat ovat hyvässä 
käytössä ja urheiluseurat on osoittaneet toimintansa tehokkuuden hankkimalla menestystä 
laajalla rintamalla. 

Edellä mainittuihin urheiluun kuuluvien palvelujen lisäksi kuntamme tarjoaa 
monipuolista kulttuuriin ja ohjattuun vapaa-ajanviettoon liittyvää toimintaa.  Kosken 
koulukeskuksen tarjoamat erinomaiset koulutus-palvelut sekä jonottomat sosiaalipalvelut 
ja perusterveydenhoidon palvelut takaavat sen, että Kosken Tl kunta on varteenotettava 
vaihtoehto valittaessa itselle ja perheelle pysyvää asuinkuntaa tai yrityskuntaa.

Tonttitarjontamme pystyy vastaamaan erilaisiin asumis- ja yritystarpeisiin.  Kunta myy 
omakotitontteja keskustasta, mm. Vinarin , Urheilupuiston ja Jokimetsän alueilta, 1,7 €/m2.  
Jokimetsän alueelta on myös mahdollisuus ostaa kaksi rinnakkaista tonttia yhden tontin 
rakentamisvelvollisuudella.  
Teollisuustonttien hinnat ovat  0,7 - 1,3 €/m2.
 

KOSKEN TL KUNTA
Kunnanjohtaja Jari Kesäniemi
puh 02 –484 410, telekopio 02 – 4844 1511.
www.koski.fi      etunimi.sukunimi@koski.fi 
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Taas ollaan samassa pisteessä kuin 
vuosi aikaa sitten. Juttua kirjoit-

taessa vettä tulee taivaan täydeltä, 
niin viime syksynä kuin tänäkin syk-
synä. Ilmojen kylmetessä tuon vesi-
sateen pitäisi muuttua kaikkien hiih-
don ystävien riemuksi lumisateeksi. 
Toivottavasti pääsemme todistamaan 
tätä tapahtumaa selvästi tämän vuo-
den puolella. 

Viime kauden aloitimme jälleen 
tuttuun tyyliin sauvakävelyllä ja eri-
laisilla loikkaharjoituksilla Hevonlin-
nan maastossa lokakuussa. Osallistu-
jia oli vanhempien ryhmässä vaih-
televasti 5-ja 10 välillä. Pienempien 
ryhmässä sauvakävelyharjoituksia 
oli tekemässä kymmenkunta inno-
kasta nuorta. Noihin  lukumääriin 
toivon parannusta kuluvana syksynä. 
Hiihdon makuun pääsimme 18.-20. 
marraskuuta, tosin emme luonnon-
lumelle, mutta Jämin hiihtoputken 
kelpo lumille kuitenkin. Järjestimme 
siis tuollaisen ”pidennetyn viikonlo-
pun” leirin Jämijärven harjumaise-
missa 18.-20.11.2011 . Tuo leiri osal-
taan korvasi meidän ohjelmastamme 
puuttuvaa lumileiriä Lapin mahta-
vissa maisemissa. Ehkäpä sellaisen-
kin järjestämme tulevaisuudessa, jos 
hiihdon harrastajamäärä kasvaa ja 
saamme lisää tulevaisuuden toivoja 
talven harjoituksiin. Jämin leiri oli 
erittäin onnistunut kaikin puolin. 
Teimme harjoituksia maastossa mm. 
loikkien sekä hiihtäjille tyypillisen 
sauvarinneharjoituksen. Putkihiih-
dossa haimme tuntumaa suksiin taas 
kesän jälkeen ja teimme muutamia 
tekniikkaharjoituksia sekä ehdimme 
myös ärsyttämään hengityselimistöä 
vauhtikestävyysharjoituksella. Majoi-
tuimme huoneistohotellissa, joka on 
2010-luvun puolivälissä rakennettu 

Terveiset Kaiun 
Hiihtorintamalta

korkean tason majoitusvaihtoehto. 
Myös ruokapuoli toimi erinomaisesti 
aamupalasta iltapalaan saakka. Lei-
ristä tuli hyvää palautetta urheilijoil-
ta sekä vanhemmilta. Tämän leirin 
tarkoitus oli rakentaa jo ennestään 
hyvää yhteishenkeä, keskittyä täysil-
lä harjoitteluun sekä tuoda monelle 
nuorelle uudenlainen kokemus. Näis-
sä kaikissa mielestäni onnistuimme 
erinomaisesti.

Kävimme hiihtämässä myös Lou-
nais-Suomen hiihtotunneli Paipissa 
kaksi kertaa syksyn aikana. Ryhmät 
jaettiin kahteen osaan taitotason pe-
rusteella. Vähemmän suksilla olleet 
harjoittelivat suksitaituruutta sekä 
suksien hallintaa ja ns. ”kokeneem-
mat” harjoittivat peruskestävyyshiih-
toa valvovan silmän alla eli tekniikkaa 
hiottiin hieman yksityiskohtaisem-
min.

Talvella harjoituksia pidettiin ”ko-
keneempien” hiihtäjien osalta tiis-
taisin sekä torstaisin Hevonlinnan 
mainiossa maastossa. Keskityim-
me hiihtotekniikan parantamiseen, 
teimme erilaisia hiihtäjille tyypilli-
siä harjoitteita sekä pidimme viik-
kokilpailuita, jotta myös ne nuoret 

lupaukset, jotka eivät piirin tasolle 
vielä halunneet lähteä kisaamaan, 
pääsivät myös kisailun makuun pie-
nemmässä mittakaavassa. Toisessa 
ryhmässä harjoittelivat vähemmän 
suksilla olleet sekä nuoremmat hiih-
täjät ja teemoina olivat suksitaitu-
ruus ja ylipäätänsä suksien kanssa 
tutuksi tuleminen. Näitä harjoituksia 
oli kerran viikossa.

Talven kilpailut menivät myös 
piirin tasolla mainiosti. Saara Mat-
tila hiihti piirinmestaruushiihdoissa 
tuplamestariksi ja voitti lähes kaikki 
kilpailut missä päin Suomea kilpaili-
kin. Saara on todellinen lahjakkuus, 
ja intohimo tuntuu olevan erittäin 
suuri kyseistä lajia kohtaan. Jonna 
Pakola hiihti myös tuplamestariksi 
piirinmestaruushiihdoissa sekä kiersi 
lukuisia kilpailuita ympäri Suomea. 
Jonna teki myös erittäin kovan suo-
rituksen hopeasomman loppukil-
pailuissa Valkeakoskella, johon ko-
koontuivat kaikki suomen parhaat 
hiihtäjät ikäluokissa 13–16. Jonnan 
sijoitus oli 24:s. Kaikkiaan kisaili-
joita tuossa sarjassa (N13) oli 99kpl. 

Hiihtokauden päätöstilaisuus Osuuspankin auditoriossa 2.5.2012.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Nyt kannattaa olla valppaana...

Kuitumyynti on alkanut koskella
Seuraa ilmoitteluamme tai soita heti meille, puh. (02) 484 484!

Härkätie 733, 21490 Marttila  www.htp.fi - p. (02) 484 484
ma-ke, pe 8-16, to 9-17

Sadan megan

nettiyhteyksiä tietokoneille Teräväpiirtolähetyksiä kaapelitelevisiossa

Ajastettua katselua IPTV:n kautta

Kuvapuhelinyhteyksiä koko suvulle

Kuituliittymä kotiini - mitä se tarkoittaa?

Kodin kuituliittymä korvaa asteittainperinteisen kuparijohdon, jollaisilla olemme hoitaneet
toimialueemme tiedonsiirtoa pian 115 vuotta. Kuituliittymää varten kotiisi tuodaan
valokuitukaapeli, jonka kapasiteetin kasvulla ei näy rajoja.Yksi ainoa kuitu riittää hoitamaan
kaiken sähköisen tiedonsiirron;puhelut, televisiokuvan, tietokoneiden välisen liikenteen ja
vaikkapa erilaisten valvontalaitteiden vaatimat yhteydet.

PAIKALLISENA PAREMPI
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Piirinmestaruushiihdoista saatiin 
myös yksi hopeamitali Ossi Juustin 
ansiosta. Näiden em. henkilöiden li-
säksi Kaiussa on myös paljon muita 
lupaavia hiihtäjiä. Kaikista meidän 

Nimi: Saara Mattila
Ikä: 9v (N10)
Harrastukset: 
Maastohiihto, lento-
pallo, yleisurheilu, jal-
kapallo
Parhaat Saavutukset: 
Hiihdon Piirinmesta-
ruuskisojen tuplames-
taruus, Tornion-joki-
laaksocupin 2.sija
Idoli: Marit Björgen ja 
Aino-Kaisa Saarinen
Motto: ”Jos harjoittelee ahkerasti niin myös op-
pii”!

harjoituksissa käyvistä nuorista ei 
tarvitse tulla kilpahiihtäjiä, ja har-
joituksiin voi tulla minkä tasoinen 
urheilija tahansa. 

Toivotaan, että talvesta tulee run-

sasluminen ja pääsemme harjoittele-
maan täysipainoisesti maastohiihdon 
saloja. Toivon myös lisää osanottajia 
talven harjoituksiin. Lisätietoja alle-
kirjoittaneelta,

  Talvea odotellessa,
  Mikko Luhtala

Jatkoa edelliseltä sivulta

Nimi: Ossi Juusti
Ikä: 11v (M12)
Harrastukset: 
Maastohiihto, jalkapal-
lo, yleisurheilu
Parhaat Saavutukset: 
Hiihdon Piirinmesta-
ruuskisojen hopeamitali 
perinteisellä tyylillä
Idoli:  Dario Gologna
Motto: ”Ihan sama” 

Nimi: 
Jonna Pakola
Ikä: 13v (N13)
Harrastukset: 
Maastohiihto, 
yleisurheilu, 
suunnistus
Parhaat Saavutuk-
set: Hiihdon Pii-
rinmestaruuski-
sojen tuplamesta-
ruus, Hopeasom-
man loppukilpai-
lun 24. sija
Idoli: Aino-Kaisa Saarinen 
Motto: ”Lahjattomat harjoittelee”

Nimi: 
Juho Mattila
Ikä: 13v (M13)
Harrastukset: 
Maastohiihto, 
salibandy, yleis-
urheilu
Parhaat Saavu-
tukset: Hiihdon Piirinmestaruuskisojen 6.sija va-
paalla hiihtotyylillä
Idoli:  Peter Northug
Motto: ”Lahjattomat treenaa” 

Tulevat olympiavoittajat esittäytyvät
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SORAPALVELU
HANNU AHTI
MYÖS HIRRENSORVAUSTA

puh. (02) 484 1413, 0400 615 878, 0500 615 878

Kuljetus
P ja M HaaPala KY

31640 Humppila
p. Mika 0400 769 428

Henkilökuljetus Knuutila
 Jouko 0400 769 320
 Kaarina 0400 822 320

HAUTAUS- JA KUKKAPALVELU
SILTASAARI

Maijankuja 2, 31500 Koski TL
puh. (02) 4841 077, 0500 593 006

Isokuovintie 4
31500 Koski Tl
Puh. (02) 484 1071
040 901 0963
040 901 0965
www.karengas.fi

LAATUMERKIT LUOTETTAVASTI
Kuorma-auton 
renkaat ja 
vanteet

Kuorma-auton 
pinnoitetut 
renkaat

Maatalousrenkaat ja 
vanteet; Varastossa 
siirtoajettuja ja 
uusia nopealla 
toimitusajalla!

RekkapesulaHenkilö- ja 
pakettiauton 
renkaat ja vanteet 
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Pöytätennis on yksi maailman har-
rastetuimmista palloilulajeista. 

Suomen taso on tällä hetkellä niin 
vaatimaton, että kansainvälisille 
areenoille tähtäävän pelaajan on 
pakko käydä ottamassa oppia muilta 
mailta. Kosken nuori kolmikko Veik-
ka Flemming, Alex Naumi ja Miro 
Seitz on sisäistänyt tämän ohjeen pe-
rusteellisesti. Kesällä 2012 kolmikko 
vietti muilla mailla useamman viikon 
joko leireillä tai kilpailuissa. Pojat 
ovat ikäluokkansa Suomen parhaita, 
mutta tähtäävät vielä paremmaksi. 
Seuraavissa jutuissa on poikien itse 
kirjoittamia kokemuksia kesän reis-
suista.

Miro ja Veikka ja Saksan 
Cottbus 6.-11. kesäkuuta
Lähdimme Saksaan keskiviikkona 
6. kesäkuuta Helsinki-Vantaan len-
tokentältä. Berliinin lentokentällä 
meitä oli vastassa SG Automation 86 
Cottbusin toimihenkilö, joka kyyditsi 
meidät parinsadan kilometrin mat-
kan Cottbusiin ja siellä paikalliseen 
urheiluhotelliin. Pelaajien lisäksi 

matkassa olivat myös Pasi 
ja Teija Autio sekä Jarmo 
Ruohonen.

Torstaina oli kiertoajelu 
Dresdenissä, jonka yhtey-
dessä kävimme mm. Vatten-
fallin voimalassa, Dresdenin 
tunnetussa Naisten kirkossa 
sekä köysiradan päässä ol-
leessa hienossa kahvilassa. 

Perjantaina alkoivat 
joukkueottelut. Ensimmäi-
nen ottelumme oli Ranskaa vastaan, 
jolle hävisimme 2-6. Seuraava peli oli 
Saksaa vastaan, jonka voitimme hel-
posti 6-0. Sitten oli vuorossa Slovakia 
jolta otimme ”turpiin” 1-6. Toisessa 
lohkossa Ruotsi dominoi omia pele-
jään. Lauantaina jatkuivat joukkue-
pelit ja aloitimme myös kaksinpelit ja 
nelinpelit. Joukkuekilpailussa KoKa 
taisteli viidennestä sijasta ja kukis-
timme saksalaisten kakkosjoukkueen 
6-1 ja Puolan 6-1. 

Nelinpelissä Veikka ja Miro löivät 
saksalaisparin ja puolalaisparin. Riku 
Autio ja Sami Ruohonen hävisivät 
toiseksi tulleille bulgarialaisille 3-1. 

Esko Heikkisen 
nelinpelipari oli 
todella heikko, 
mutta Esko tais-
teli miehen lail-
la. 

Kaksinpeleis-
sä Riku, Sami ja 
Esko taistelivat 
tiensä jatkoon, 
mutta Veikka ja 
Miro tippuivat 
l o h d u t u s t u r-
naukseen. Lau-
antai-iltana oli 
juhlaillallinen, 

jossa oli hyvää ruokaa. Sunnuntai-
na olivat nelinpelin ja kaksinpelin 
jatkopelit. Miro ja Veikka hävisivät 
hyvän taistelun jälkeen slovakialai-
sille 0-3. Lopulta nämä voittivat koko 
kisan. Kaksinpeleissä Riku ja Sami 
voittivat ensimmäisen kierroksen 
pelinsä, mutta Esko hävisi 1-3. Toi-
sella kierroksella Rikua vastaan tuli 
ruotsalainen luokan ykköseksi sijoi-
tettu Viktor Swan, jolle Riku hävisi 
niukasti. Sami hävisi myös niukasti 
toisella kierroksella slovakialaisel-
le vastustajalleen. Lohdutussarjassa 
Veikka ja Miro raivasivat tiensä aina 
keskinäiseen loppuotteluun, jonka 
Veikka voitti. 

- Tämä oli kesän hauskin matka, 
joskin kiertoajelupäivä oli aika tyl-
sä. Jos sitä ei olisi ollut, matka olisi 
mielestäni ollut täydellinen, tuumi 
Miro.

Alex ja ITTF Hopes Ruotsissa 
11.-17. kesäkuuta  
Lähdimme Helsingin lentokentältä 
sunnuntaina 10.6. Kööpenhaminan 
kautta kohti kansainvälistä ITTF 
Hopes -leiriä Falkenbergissä. Leiril-
le oli ilmoitettu useista eri maista 
yksi 2000 tai 2001 syntynyt poika 
ja tyttö. Matkaan lähti itseni lisäk-
si Alexander Dyroff valmentajaksi, 

Koskelaislähetystö tutustumassa voimalaitokseen.

Voittaja ja kakkonen palkintopallilla.
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Tarjouspyynnöt:
myynti@puunjalostus.fi

RISTIKOT KATOLLESI MEILTÄ

www.puunjalostus.fi

RAKENTAMISEN AMMATTILAINEN

RAUTANET KOSKI OY

LAADUKKAAT BETONIELEMENTIT

Tarjouspyynnöt ja myynti:
Marko Koski
p. 050 596 6341

Hongistontie 3
31500 Koski Tl
Puh. (02) 484 920

PALVELEVA MAATALOUS- JA RAKENNUSTARVIKELIIKE

Avoinna: ma-to 6.30-16.30, pe 6.30-18
www.rautanetkoski.fi

Hämeentie 21 A
31500 Koski Tl www.ojaranta.fi

marko.koski@koskenbetonielementti.fi
www.koskenbetonielementti.fi
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Annika ja Anders Lundström sekä 
Latviaa edustava mutta Suomessa 
asuva Rolands Jasons isänsä Marisin 
kanssa. Kööpenhaminasta jatkoim-
me matkaa vuokra-autolla ja perillä 
Falkenberg:ssä olimme sunnuntai-
illalla. Jaoin huoneen Rolandsin, Ma-
risin ja Aleksanderin kanssa.

Ensimmäiset harjoitukset alkoi-
vat maanantaina aamulla kello 9. 
Aluksi valmentajat puhuivat leirin 
ohjelmasta ja sen tarkoituksesta. 
Leirillä oli mukana 2000 syntynei-
den poikien parhaimmistoa, mm. 
Vilmer Georgsson Ruotsista, Kanak 
Jha Yhdysvalloista, Medardas Stanke-
vicius Liettuasta ja Youssef Abdelaziz 
Egyptistä. Yhteensä leirille osallistui 
37 poikaa ja 27 tyttöä yli 30:stä eri 
maasta.

Maanantaista perjantaihin meillä 
oli aamuharjoitus klo 9-12, lepoa lou-
naan jälkeen kolmeen asti ja toinen 
harjoitus iltapäivällä klo 15-18. Joka 
päivä harjoituksissa oli joku juttu, 
jota harjoiteltiin; esimerkiksi jalka-
työ, pelaaminen kisoissa ja ajoitus. 
Keskiviikkona maailmanmestari Jör-
gen Persson tuli illalla käymään lei-
rillä. Hän pelasi mm. näytösottelun 
Euroopan mestari Peter Karlssonin 
kanssa sekä jakoi nimikirjoituksia. 
Jörgen Persson on edelleen yksi 
Ruotsin parhaimmista pöytätennik-
sen pelaajista ja edusti maataan esi-
merkiksi Lontoon olympialaisissa. 
Muina iltoina katsoimme Jasonsin 
kanssa tv:stä jalkapalloa. 

Perjantaina iltapäivällä pelat-
tiin kaksi kertaa kilpailu, jossa peli 
aloitettiin kahdeksasta pisteestä ja 
erävoittoon tarvittiin siis vähintään 
kolme pistettä kahden pisteen erolla. 
Itseltäni tämä kisa ei mennyt ihan 
putkeen, sillä olin ensimmäisessä ki-
sassa 27. ja toisessa 23. Molemmat 
kisat voitti Kanak Jha.

Lauantaina alkoi varsinainen lei-
rikisa. Aamulla pelattiin alkulohkot, 
joista pääsi pääkilpailuun kaksi paras-
ta. Lohkoja oli pojilla yhteensä 12 ja 
tytöillä 8. Omassa lohkossani oli kol-

me pelaajaa, minä, Egyptin Abdellaziz  
sekä Tunisian Bourass. Egyptiläiselle 
hävisin 0-3, tunisialaista vastaan peli 
oli tiukempi, mutta hävisin sen 1-3. 
Näin omat pelini jatkuivat lohdutus-
luokassa, jossa pelattiin neljä loh-
koa. Voitin Luxemburgin 
Saphyn 3-1 sekä Paraguan 
Rolonin 3-0, mutta hävi-
sin Sveitsin Girordille 0-3. 
Pelit menivät ristiin niin, 
että voitin oman lohko-
ni.  Sijoitusottelut pelat-
tiin sunnuntaina, poikien 
semifinaaleissa kohtasivat 
Youssef Abdelaziz Egyp-
tistä/ Kanak Jha Yhdys-
valloista sekä Medardas 
Stankevicius Liettuasta/ 
Vilmer Georgsson Ruot-
sista. Näistä loppuotte-
luun selvisivät Kanak Jha 
sekä Medardas Stankevici-
us. Sen voitti Kanak sel-
västi 3-0. Tyttöjen loppu-

ottelussa kohtasivat Naja Mekamborn 
Thaimaasta sekä Adriana Diaz Puerto 
Ricosta. Naja voitti pelin selvin nu-
meroin 3-0. 

Kotimatkalle lähdimme sunnun-
tai-illalla ja Helsinkiin saavuimme 
vähän ennen keskiyötä. Isä ja äti ha-
kivat minut lentokentältä.

Leiri oli hieno kokemus. Saimme 
Jasonsin kanssa monta uutta kaveria, 
vietimme paljon aikaa mm. Ishana 
Debin ja Kanak Jhan kanssa. Ystävys-
tyimme myös brasilialaisten kanssa. 
Leirillä oli huippuvalmentajia ja sain 
peliini paljon parannuksia. Odotan 
innolla, jos minut valitaan leirille 
myös ensi vuonna!

  
Alex, Miro ja Veikka sekä 
Ruotsin kesäleiri elokuun 
alussa
Lähdimme elokuun alussa ruotsiin 
kesäleirille, jonka järjesti tunnettu 
pöytätennisseura Ängby SK. Ängby 
sijaitsee Tukholman Vällingbyssa. 
Leiri kesti viisi päivää ja leirin jälkeen 
oli kahden päivän kilpailut, joista toi-
nen päivä jäi meiltä väliin.

Ajomatka Tukholman satamasta 
kesti noin tunnin. Ensimmäisenä 
leiripäivänä harjoittelimme kaikki 
samassa ryhmässä. Yhteensä ryhmiä 
oli kuusi. Ensimmäisen päivän jäl-

Falkenbergissa Alex tapasi Jörgen 
Perssonin, joka on yksi maailman 
kaikkien aikojen parhaista 
pöytätennispelaajista.

Veikka (vas.), Alex ja Miro ja uunituoreet 
leiripaidat.
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Puh. 484 1050 

31500 Koski Tl

Ravintola
KESTIKARA

Koski TL
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keen Veikka siirrettiin parempaan 
ryhmään.

Majoittauduimme Vällingbyn 
koulussa, jossa saimme aamiaisen 
ja lounaan. Iltaisin kävimme syö-
mässä Vällingbyn keskustassa. Toi-
nen leiripäivä sujui mallikkaasti ja 
kolmannen leiripäivän lopuksi olim-
me ruotsinsuomalaisten ystäviem-
me luona. Torstaina olimme treenien 
jälkeen muitten leiriläisten kanssa 
maauimalassa uimassa. Perjantaina 
oli leirikilpailu, jonka jälkeen olim-
me pelaamassa minigolfia samojen 
ruotsinsuomalaisten kanssa. 

Lauantaina järjestettiin Ängbyn 
kesäkilpailut. Veikka oli alle nel-
jätoistavuotiaissa kolmas, Alex oli 
kaksitoistavuotiaissa kuudentoista 
parhaan joukossa, mutta Miro jäi 
kaksitoistavuotiaissa armottoman 
taistelun jälkeen omaan alkuloh-
koonsa. Toista sarjaamme emme 
ehtineet pelata, koska laiva lähti. 

Automatka meni hyvin, vaikka 
satamassa vähän harhailimme. Lai-
vamatka sujui sekin mainiosti. Eri-
koisplussana oli vielä se, että Miro 
vei pelikoneesta pääpotin.

Alex ja Miro Ranskassa 
elokuun lopulla
Torstaina 23.8 lähdimme Helsingistä 
kohti Schiltigheimia alle 12-vuotiai-
den EurominiChamps -kilpailuihin. 

Schiltigheimissa pöytiä riitti.

Lensimme ensin Frankfurtiin, josta 
matka jatkui autolla kohti määrän-
päätä. Autonkuljettajana oli Tiina 
Salminen ja valmentajana Markus 
Heikkinen. 

Muita Suomesta kilpailuun tullei-
ta pelaajia olivat Benjamin Brinaru, 
Johan Nyberg, Carina Englund, Sofie 
Eriksson sekä Annika Lunström. Mu-
kana olivat myös vanhemmista Janira 
Brinaru, Kim Nyberg, Olof Eriksson 
sekä Anders Lundström. Benjamin 
asuu Tukholmassa, mutta edustaa 
Suomea. Hänen luonaan olimme 
kylässä, kun olimme Tukholmassa 
leirillä.

Torstaina meillä oli mahdollisuus 
harjoitella pelihallissa ennen kisoja. 
Harjoittelimme pari tuntia. Majoi-
tuksemme oli Ibis -hotellissa.  Kisat 
alkoivat perjantaina aamulla. Sarjoi-
na olivat vuonna 2000 ja 2001 synty-
neet pojat sekä tytöt. Me ja Benjamin 
pelasimme 2001 syntyniden poikien 
sarjassa, johon oli ilmoittautunut 121 
poikaa eri puolilta Eurooppaa. 

Kaikki sarjat pelattiin systeemil-
lä, jossa oli neljä alkulohkokierrosta. 
Kahdella ensimmäisellä kierroksella 
lohkossa oli neljä pelaajaa ja kahdella 
seuraavalla kolme. Jokaisella kierrok-
sella poolin viimeiseksi sijoittunut 
putosi lohdutusluokkaan, muut pää-
sivät seuraavalle kierrokselle. 

Kaksi ensimmäistä kierrosta pe-

lattiin perjantaina ja kaksi seuraavaa 
lauantaina. Poolien jälkeen 32 paras-
ta pelasivat sijoitusluokkaa ja loput 
lohdutusluokkaa.

Perjantaina Benjamin ja Miro tip-
puivat kovan taiston jälkeen ensim-
mäisellä poolikierroksella lohdutus-
luokkaan. Alex voitti oman poolinsa 
kaikki pelit ja selvisi toiselle kierrok-
selle. Toisella kierroksella Alex voitti 
yhden kolmesta pelistään ja selvisi 
kolmannelle kierrokselle.  Muista 
suomalaisista Johan selvisi kolman-
nelle kierrokselle, koska hänen poo-
leissaan oli molemmilla kierroksilla 
vain kolme pelaajaa. 

Illalla tutustuimme Schil-
tigheimin keskustaan. Kävimme 
syömässä italialaisessa ravintolassa 
ja menimme sen jälkeen valmistau-
tumaan seuraavan päivän peleihin. 
Lauantaina Alex selvitti täpärästi 
kolmannen kierroksen voittamalla 
toisen pelin. Miro ja Benjamin pe-
lasivat lohdutusluokkaa, jossa Miro 
voitti yhden pelin Benjaminin jäädes-
sä tällä kertaa voitoitta. Alex jatkoi 
neljännelle kierrokselle, jossa voitti 
molemmat ottelunsa ja pääsi näin 
sijoitusluokkaan.

Lauantaina pelattiin vielä kaksi si-
joituskierrosta, mutta Alex hävisi mo-
lemmat ottelunsa, toisen tosin erit-
täin niukasti. Sunnuntaina muiden 
suomalaisten paitsi Alexin pelit olivat 
päätyneet. Alex jatkoi pelejä sijoista 
25-32. Päivän ensimmäinen peli päät-
tyi tappioon, mutta sen jälkeen peli 
alkoi kulkea paremmin ja tuloksena 
oli kaksi voittoa ja 29.sija.

Pelien jälkeen lähdimme ensin 
kohti Stuttgartia ja sieltä lentoko-
neella kohti Helsinkiä. Perillä kotona 
olimme myöhään yöllä.

Kilpailu oli upea kokemus ja mei-
dän molempien on tarkoitus mennä 
taas ensi vuonna Schiltigheimiin. Ta-
voitteena on parantaa tämänvuotisia 
sijoituksia!
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* viljakauppa
* työkoneet
* traktorit ja puimurit
* maatilatarvikkeet
* karjataloustarvikkeet
* hevostarvikkeet
* lemmikkieläinruoat

* rakennustarvikkeet
* sisustustarvikkeet
* työkalut
* kodintarvikkeet
* pienkoneet
* puutarhatarvikkeet
* jätevesiratkaisut
* lämmitykseen liittyvät ratkaisut
* asennuspalvelukokonaisuudet

Tervetuloa palvelevaan Rautia K-maatalouteen
Somerolle

Avoinna ma-to 8-17, pe 8-18, la 9-14

       

 www.rautia.fi www.k-maatalous.fi

   SOMERO Turuntie 1 puh. 02-779300

Tervetuloa palvelevaan maatalous- ja rautakauppaan Somerolle!

Talo-
myynti
Talo-
myyntiRautia

sauna
Rautia
sauna
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myynti
Talo-
myyntiRautia

sauna
Rautia
sauna

Koskenkartanon Isänpäivälounas 
11.11.2012 klo 12.00 - 14.00 
Aikuiset 27€ / Lapset 4 - 14v. 15€ 
Joulubuffet (min. 20 hlö á 30€) tai kolmen ruokalajin
bankett (10-20 hlö á 27€) tilauksesta 19.11.-16.12.

A-oikeudet  
Varaukset:  jutta@koccus.com tai p. 040 5452870 
Hinnat ja menuesimerkit www.koskenkartano.com

Koskenkartanon kokous- ja juhlapalvelutTapalantie 26, 31500 Koski Tl
Puh. 4841 214, 0500 554 214

  –lämpö        –vesi    –ilmastointi
LVI-ASENNUS 

TAISTO TAKATALO
31500 KOSKI TL

Puh. (02) 4841 791, autopuh. 0500 531 257

Tero PuisTo
0400 534 834

Kosken Ajotaito    Vanha Turuntie 1

puh. 0400 204 887
OPETUSTA KOSKEN LUKION TILOISSA

Kosken

Partelan Porsas Oy
Turuntie 309, 31500 Koski Tl
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Laaksosen Samuli, 64, on kat-
sellut koskelaista pöytätennistä 

läheltä hyvinkin puolen vuosisa-
dan verran. ”Samppi” oli mukana jo 
”ensimmäisessä aallossa” 1960-lu-
vun alusta 1980-.luvun alkuun. Sen 
kauden viimeiset vuodet Kaiku pyris-
teli maakuntasarjatasolla Samulin, 
Martti Tuomisen ja Jyrki Yleniuksen 
voimin. 

Sitten seurasi lähes 20 vuoden 
tauko, kunnes Kaiku aloitti pöytäten-
nistoiminnan uudestaan. Samuli oli 
Teppo Ahdin, Markus Heikkisen, Jan-
ne Karosen, Juuso Koskisen ja mui-
den 2000-luvun alussa aloittaneiden 
nuorten poikien mainio sparraus-
vastustaja. Siitä pelit ovat jatkuneet 
ja jatkuvat yhä edelleen, joka viikko 
useamman kerran.

Aivan tarkkaa koskelaisen pöytä-
tenniksen alkamisaikaa ei tiedä ku-
kaan, mutta Samulin muistikuvan 
mukaan vuosi 1962 on varsin lähellä. 
Noihin aikoihin Loimaalla pingis-
kipinänsä saanut kelloseppä Martti 
”Masa” Lappalainen toimitti Nuor-
tentuvan ”punttikoppiin” omatekoi-
sen lastulevypöydän. Masan kanssa 
palloa iskivät ainakin Jussi Kivilehto, 
Antero Korvela ja Kari Toijala. 

Samuli nosteli siihen aikaan pai-
noja samassa tilassa ja jäi katsele-
maan uutta lajia, aiempi palloilulaji 
pesäpallo kun oli jäänyt kunnassa 
taka-alalle. Paikalla oli myös pikku-
veli Juhani (Laaksonen), mutta pe-
laamaan ei oikein mahtunut. Hätiin 
tuli Pekka Laaksonen, joka kehitteli 
ensiavuksi Pukimon tehtaalle peli-
alustan leikkuupöydistä. Sittemmin 
hän hankki ”oikean” lastulevypöydän, 
jossa oli jopa reunamaalaukset. Tässä 
vaiheessa innokas pelimies oli myös 
tehtaan mallimestari Niilo Kangas-
mäki.

Seuraava ja jo kaikille yhteinen 
pelipaikka oli Nuortentuvan ylin 
kerros. Mukaan olivat myös jo tul-

leet Mannin veljekset Olli ja Jouko. 
Yläkerrasta siirryttiin Nuortentuvan 
nykyiseen kahvioon ja seuraavaksi 
jo tanssisaliin. Tässä vaiheessa sel-
luloidipalloa iskivät mm. Olli Seli-
maa, Kari Kakko, Markku Tervomaa 
(joka on Jonna Tervomaan setä) Jou-
ko Kujala, Jouko ja Hemmo Olander 
sekä naisjunioreissa SM-mitalillekin 
yltänyt Krista Manni. Pelipaikkana 
sali on hankala, sillä se oli kesällä 
kuuma ja ns. ikkunaseinää vastaan 
oli todella paha pelata; pallo hävi-
si kirkkaassa ilta-auringossa välillä 
näkymättömiin. 

Salin todellinen vaikeus oli kui-
tenkin liukas tanssilattia: se oli mon-
ta vuotta myrkkyä ulkopaikkakun-
tien sarjapelaajille, joille liukastelu 
oli uutta. Koskelaisten salainen ase 
oli Wettex-tiskiliina, joita pelaaja tar-
vitsi kaksi: toisen mailan pesemiseen, 
toisen lattialle märäksi rätiksi. Aina 
muutaman pallon jälkeen tossut kas-
teltiin tähän pidon lisäämiseksi. 

Toiminnan sielu Martti Lappa-
lainen oli jo 60-luvulla hankkinut 
Pentti ”Pätkä” Tuomiselta Helsingis-
tä kovan luokan Butterfly -mailoja. 
Samuli muistaa omansa vieläkin: se 
oli Agnes Simon. Jos jostakin löytyisi 
nyt tämän ajan mailoja, ne olisivat 
todellisia aarteita. 

Joskus 1960-luvun puolivälissä, 
Masa hankki Koskelle vieraiksi ja 
opastajiksi kaksi turkulaista osaajaa. 
Pauli Makkonen oli maan taitavim-
pia valmentajia, Tapio Penttilä taas 
moninkertainen kaksinpelin Suo-
menmestari. - Masa oli tasapuolinen 
motivoija, joka hankki varusteet ja 
järjesti peliasut sekä pelimatkat, Sa-
muli muistelee.

Ensimmäinen ostettu pöytä oli 
vihreä Mellis, joka löytyy Nuortentu-
van alakerrasta vielä tänä päivänäkin. 
Tätä ennen Martti Lappalainen oli 
htinyt rakentaa myös ”Masa” -pöydän 
ja kehitteli innokkaana myös auto-

maattisesti palloja sylkevää robottia, 
joka sekin on tallessa edelleen. Kesik-
si tarvittiin harjoituspaikkoja, joissa 
sai pelata milloin tahansa. Samuli 
vei tehtaan pöydän ”anoppilaansa” 
Lehtilään, jonka liiteri tarjosi yhden 
harjoittelumahdollisuuden. 

- Paljon kierrettiin ja pelattiin, 
mutta valitettavasti opit hankittiin 
sittenkin enemmän kantapään kaut-
ta. Siksi peliin jäi tekniikkavirheitä, 
Samuli pohtii. Jotakin tosin osattiin-
kin, sillä palkintoja ilmestyi tasai-
seen tahtiin. Ennen vanhaan ne olivat 
pääosin tavaraa. Samulilla taitaa olla 
vieläkin käytössä jo noin 45 vuotta 
sitten Tampereelta voitettu termos-
kannu. 

Samulin uran tähtihetki osui 
omaan Kosken Malja –kilpailuun 
vuonna 1974. Parhaimmillaan A-luo-
kan portteja kolkutellut Samppi meni 
ja kukisti hienolla pelillä muutaman 
vuoden takaisen kaksinpelin Suomen 
mestarin Lars Långstedtin. Jonkin-
lainen meriitti on sekin, että Kaiun 
mestaruussarjavuosien turkulaisvah-
vistuksen Harry Serlon mielestä Sa-
mulin kämmentappolyönti oli maan 
sen ajan ehdottomasti kovin.

Vuonna 2012 Samulin harrastuk-
set ovat pingis, ”pinko” ja pyöräily. 
– Kun ei oikein muuta osaa. Pingis 
kiinnostaa, sillä se on pirun vaikea 
peli, joka tulee iän myötä aina vaan 
vaikeammaksi. Jo pelkästään erilaiset 
mailamateriaalit ovat aika hankalia, 
pelityyleistä puhumattakaan.

- Nuoret juniorimme ovat todella 
hyviä, maan parhaita. He ovat saaneet 
oikeaa teknistä oppia uransa alus-
ta lähtien. Meillä on salilla hauska 
tunnelma ja huumori mukana. Ei 
olla liian tosissaan, sillä pelit käydään 
lähinnä kuntoilumielessä. Mutta jo-
takin mielihyvää siitä saa, kun edel-
leen pystyy salilla pistämään nuoril-
le miehille hiukan hanttiin, Samuli 
naurahtaa.

Esko Heikkinen
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Kosken Kaiun suunnistusjaoston 
toimintaan kuului kuluvana ke-

sänä perinteiseen tapaan Vipinävar-
paiden suunnistuksen järjestelyt, 
kolmet Viikkorastien järjestelyt ja 
lisäksi jonkin verran omia harjoituk-
sia. Koskelta osallistui myös jouk-
kue Viikkorastiviestiin. Toista ker-
taa järjetetty Kohaussprinttiviesti jäi 
osallistujamäärältään ensimmäises-
tä, mutta ensi kesänä yritetään taas 
keksiä jotain uusia metkuja ja saada 
lisää liikkujia mukaan.

Suunnistusjaoston toiminta on 
kokonaisuudessaan ollut melko pien-
tä, mutta viime kesän uutena asiana 
oli suunnistuspukujen tilaus. Nyt voi 
iltarasteilla ja mahdollisesti kisoissa-
kin vilahtaa puna-musta-valkoiseen 
Kaiun suunnistuspaitaan pukeutu-
nut pihkaniska.

Karttatilanne Koskella on kohta-
lainen. Purhaanmammanmäen kart-
ta päivitettiin viime kesänä, mutta 
viime talven myrskyjä seuranneet 
hakkuut puuttuvat usealta kartalta 
osittain tai kokonaan. Ajantasaistus-
ta helpottaa maanmittauslaitoksen 
aineistojen eli ilmakuvien, perus-
karttojen ja laserkeilausaineiston 
avautuminen. Onneksi kartoitusoh-
jelmistot tekevät pienten korjausten 
lisäämisen karttoihin helpoksi. Kun 
karttoja voi päivitellä pieniä paloja 
kerrallaan, pystyy samaa karttaa käyt-
tämään useita vuosia pidempään en-
nen isompaa ajantasaistusta.

Jos kaipaat kuntoiluusi jotain uut-
ta, niin tule mukaan suunnistushar-
joituksiin. Kaikenikäiset, -kokoiset 
ja -kuntoiset ovat tervetulleita ensi 
keväänä mukaan.

Suunnistustervehdys mallia 
2012!

Viime syksynä yritin keksiä vuodelle 2012 jotain liikunnallista tavoi-
tetta, että jaksaisin (lue: viitsisin) kuntoilla tehokkaammin ja monipuoli-
semmin. Olin kuullut muutaman tutun juttelevan Kalevan Kierroksesta, 
joten kävin netissä vilkaisemassa ja muutaman päivän päästä päätin lähteä 
mukaan puolimatkalle.

Kalevan Kierros koostuu 6 osalajista: luistelu, hiihto, juoksu, soutu, 
pyöräily ja suunnistus. Kisoissa kärjen suoritukset kestävät lajista riip-
puen runsaasta tunnista reiluun 4 tuntiin; häntäpäässä ajat tuplautuvat. 
Osallistujia löytyy parikymppisistä ylöspäin ja jopa 70-vuotiaille on omat 
sarjansa (naisissa ja miehissä tietenkin erikseen).

Lajeista jaetaan pisteitä käyttäen vertailukohtana nopeimman aikaa 
ja pisteet lasketaan yhteen. Kuitenkin suurimmalle osalle tavoitteena on 
itsensä voittaminen ja maaliin pääseminen jokaisessa lajissa. Mukana on 
myös joukkuekilpailu, jossa saman seuran nimissä kisaavista 3 parhaan 
pisteet lasketaan yhteen. 

Nyt on sitten ensimmäinen puolikas kierros kierretty ja lähden varmasti 
ensi vuonna uudelleen mukaan. Mielenkiintoisin laji oli 25 km soutu, josta 
tuuli ja aallokko tekivät vielä ennakko-odotuksia haastavamman. Siitäkin 
selviydyttiin maaliin, ainoana tappiona kastunut gps-loggeri.

Kaudelle 2013 puolikas ja koko kierros yhdistyvät, jolloin matkoista 
tulee aavistuksen verran tämän vuoden puolimatkoja pidemmät. Lisätie-
toja löytyy netistä www.kalevankierros.fi

Puolen Kierroksen kuntoilua
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T A K S I P A L V E L U
T I M O  H A C K L I N
Koski TL
puh. 0400 820 222

#

PARTURILIIKE 
MARJA-LIISA

P. 484 1034

Härkätien kesätori
Mansikat ja kasvikset
Aalto    Härkätie 409

(Koski Tl.)

KYLLÄSPUU OY
 – Pylväät – Rahtikyllästys
 – Paalut – Aitatolpat

31500 Koski Tl
Puh. 484 1615, Fax 484 1020, 0500 615 890

Valaisimet, kodinkoneet,
sähkötarvikkeet, postipalvelut

luotettavasti Koskelta

HÄMEENTIE 1 31500 KOSKI TL ☎ (02) 484 1207

PARTELAN PUU JA KONE
Härkätie 506, 31500 Koski Tl

050 569 6085
(02) 484 2707
050 563 0071

Verhoomo ToppatuoliVerhoilupalvelua 
ilolla ja ammattitaidolla

Huonekalut, sisustustekstiilit, biljardipöydät 
patjat ym. kysy lisää! Laaja kangasmallisto

Tapalantie 255, 31500 Koski Tl
P. 045 129 9123

p.s. Ilmainen arviointi ja kuljetus!
www.toppatuoli.fi
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Triathlon on kestävyyslaji, joka 
koostuu uinnista, pyöräilystä 

ja juoksusta. Triathlon ei siis ole 
moniottelu, vaan oma lajinsa, jossa 
on kolme eri osa-aluetta. Triathlon 
tarjoaa haastetta niin huippu-ur-
heilijalle kuin kuntourheilijallekin. 
Triathlonissa kilpaillaan useilla eri 
matkoilla.

Täysmatka: 
(3800 m uinti, 180 km pyöräily, 42 
km juoksu)
Puolimatka: 
(1900 m uinti, 90 km pyöräily, 21 
km juoksu)
Olympia matka:
(1500 m uinti, 40 km pyöräily, 10 
km juoksu)
Sprinttimatka: 
(750 m uinti, 20 km pyöräily, 5 km 
juoksu)
Lapsille on järjestäjistä riippuen eri 
pituisia matkoja.

Kosken Kaiullakin on omat har-
rastajansa. Eveliina Nurmi on harras-
tanut triathlonia jo useita vuosia ja 
tänä kesänä paras sijoitus oli sprint-
timatkalla N17-sarjan SM-kilpailun 
kuudes sija Vantaalla. Josefina Nur-
mella on takanaan ensimmäinen kil-
pailukesä. Kilpailut Joroisissa, Kuo-
piossa ja Helsingissä, jossa matkat 
olivat 100 m uinti, 4-5 km pyöräily 
ja 1,5 km juoksu.

Tänä ja ensi vuonna Eveliinan 
harjoittelun määrää ja laatua ollaan 
nostamassa. Harjoittelutunteja ker-
tyy viikossa yli 15 h, josta uinnin 
osuus talvikaudella on 8 h, mikä tar-
koittaa yli 20 km mittaista uintimat-
kaa viikossa. Pyöräilyyn, juoksuun ja 
muihin oheislajeihin painostetaan 
loppuaika. 

Pääkilpailu ensi kesänä hänellä 
tulee olemaan olympiamatka Kuopi-
ossa N19-sarjassa SM-kilpailussa. 

MITÄ ON TRIATHLON

Kosken Kaiun kotisivut ja 

ajankohtaiset asiat 

löytyvät osoitteesta:

www.koski.fi/koskenkaiku

* pääseura   * jaostot   * tapahtumat   
* varusteet ja tarvikkeet jne.
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Puutuote
M. TAMMINEN OY
 Patakoskentie 470
 31500 Koski Tl
 puh. 484 1013

LV-Urakointi
K. Koskinen

puh. 0500-536 723

Kampaamo

RIITTA LAINE
Koski Tl

Puh. 484 1518

KALLIOMURSKEET,
SORAT ja MULLAT

VELJ. NUORITALO OY
Puh. 0400 533 739, 0400 321 314
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Viime kaudesta jäi kaikkiaan hyvin 
positiivinen fiilis!

Meillä on tekevä ja osaava jaos-
to, jonka työtaakan tosin soisi ke-
ventyvän. Seuraihmisethän tekevät 
palkkatyönsä ohella ilman mitään 
korvausta työtä oman seuransa hy-
väksi – lajissa kuin lajissa. Uusia te-
kijöitä kovasti haluttaisiin mukaan 
toimintaamme.

Harjoituksia pideään kahdesti vii-
kossa. Syys- ja talvikaudella rakennel-
laan peruskuntoa ja kevät-kesäkau-
della harjoitukset ovat lajikohtaisem-
pia. Kuluneen kauden aikana kävivät 
vierailevina tähtinä Marttilasta Asta 
Keskitalo ja Rami Saari pitämäs-
sä harjoituksen venyttelystä ja sen 
merkityksestä urheilijalle. Keväällä 
ja kesällä oli Laineen Tero (entinen 
tarvasjokelainen) ohjaamassa vies-
tinvaihtoharjoituksia. Kesällä ken-
tällä korkeuskikkoja opasti entinen 
korkeushypyn suomenennätysnainen 
Kuusjoelta Minna Vehmasto-Sulan-
der. Syksyllä oli omia ohjaajiamme 
ala-asteen liikuntatunneilla pitämäs-
sä opettajien kanssa yhteistyössä lii-
kuntatunteja, joissa käytiin läpi eri 
yleisurheilulajeja.

Kohauskisat pidettiin poikkeuk-
sellisesti vasta Kohauksen jälkeen. 
Kohaushölkkä juostiin, hölkättiin tai 
käveltiin upeassa säässä ennätysosan-
ottajamäärällä. Kumpienkin kisojen 
tunnelma oli ainakin omasta mieles-
täni miellyttävän kotoinen.

Menestystä kilpasaralla tuli sekä 
piirinmestaruus- että Suomenmesta-
ruustasolla. Itselleni sykähdyttävim-
pänä yllätyksenä taisi olla 19-vuotiai-
den poikiemme SM-viestikisojen ne-
lossija. 17- ja 19-vuotiaat kaikulaiset 
ylipäätään tekivät huippusuorituksia 
melkeinpä kisassa kuin kisassa. Pari 
nuorta urheilijaamme ottivat tuntu-
maa aikuisten SM-kisoihin Kalevan 

kisoissa Lahdessa. Tämä ryhmä on 
malliesimerkki, miten suunnitelmal-
lisella harjoittelulla kehitystä tapah-
tuu niin henkisellä kuin fyysiselläkin 
puolella. Valmentajalla ja ryhmällä on 
kiinteä ja hyvä vuorovaikutussuhde. 
Lisäksi nuoremmat junioriurheili-
jamme sekä harjoitteluaktiivisuudel-
laan, tuloksillaan että sitoutuneisuu-
dellaan ovat lämmittäneet ohjaajien 
mieltä. Monet yleisurheilujunioreis-
tamme harrastavat yleisurheilun li-
säksi lentopalloa, hiihtoa, suunnis-
tusta, salibandyä jne. Tämä on hyvä, 
niin kunkin lajin kuin urheilijoiden-
kin kehityksen kannalta.

Kaiun ennätyksiä korjailtiin use-
astikin kesän mittaan, tulipa piirin-
kin ennätystä muokattua muutaman 
otteeseen 9-vuotiaiden seiväshypyssä. 
19- ja 22-vuotiaiden moukariheiton 
piirinennätykset ovat myös nykyisin 
kaikulaisen nimissä. Samalla ylittyi 
myös 19-vuotiaiden MM-kisaraja! Li-
säksi 11-vuotiaiden kiekonheitossa 
samainen ennätys jäi muutaman sen-
tin päähän.  Kaikulaisen nimi esiintyy 
monesti valtakunnallisissakin tilas-
toissa kärkijoukossa. 

Sokerina pohjalla oli yhden väli-
vuoden jälkeen Vattenfall-finaaliin 

pääsy. Tänä vuonna kisa-areena 
oli Posiolla saakka, jonne pienellä 
joukolla kaikulaiset lähtivät kilpai-
lemaan. Lähes jokainen teki oman 
ennätyksensä tai ainakin huippu-
suorituksen. Haastateltuani kisaajia 
matkan jälkeen, päällimmäiseksi oli 
kuitenkin jäänyt upea tunnelma ja 
mahtava yhteishenki sekä matkalla 
että kisapaikalla. Hauskaa oli ollut, 
mutta väsyttävää matkan pituuden 
vuoksi.

Lisäksi kisajärjestäjät antoivat 
upean palautteen kisaajistamme. Yl-
peänä voi vaan todeta, että kaikulai-
set yleisurheilijat osaavat käyttäytyä 
mallikkaasti. 

Tärkein varainhankintaväylä ja-
ostollamme on jo pitkään ollut Kun-
niakierros-keräyksen läpi vieminen. 
Tänä vuonna kerättiin jälleen upea 
summa seurallemme ja tapahtuman 
tunnelmaa yritettiin muuttaa entistä 
energisemmäksi - kiitos aloitusjum-
pan vetäneelle Johannalle ja nuori-
sobändi Sikseille. 

Suurkiitos tukensa keräykselle 
tavalla tai toisella antaneille!

Nyt syksyllä taas jatketaan harjoi-
tuksia vanhan kaavan mukaan: maa-

Yleisurheilujaoston kuulumisia

Jatkuu seuraavalla sivulla

Julia seuraottelussa Somerolla.
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Avoinna ti, ke ja to klo 9-13

POHJAVESIPORAUS KY
Kaivot maahan ja kallioon vesitakuulla.

Maalämpökaivot ja -pumput sekä asennus.
P. 484 2934, 050 5140 796
www.pohjavesiporaus.com

Härkätie 665, 31500 Koski
puh. (02) 484 2711, auto 0500 112 235

HYVää SALAOJASORAA,
MUSTAA MUHEVAA MULTAA

JUSSI NOKI
Huovintie, 31500 KOSKI TL

Puh. (02) 767 1885, 0400 875 862

Tili- ja YriTYspalvelu leino
•kirjanpidot ja veroasiat •isännöinnit

Vesalantie 45, Koski TL
p. 484 2444, 040 552 5892

Lihaisat
Jahti&Vahti -tuotteet!

43%
lihaa!

47%
lihaa!

36,5%
lihaa! 26,5%

lihaa!

32%
lihaa!

Pentu

Extra 
Energia

Kana ja
Riisi

Kevyt
Energia

Premium-laatua  •  Runsaasti lihaa  •   Vehnätön  •  Soijaton
Säilöntäaineeton  •   Aromi- ja väriaineeton

Myynt i  maata louskaupat

Lisätietoja: www.suomenrehu.com tai www.jahtivahti.fi 

Rakennusvalvonta ja –konsultointi

Marja Mattila
Puh. 0440 578 785

Tällä kupongilla 
Lounas lounasbuffasta -1€

Tanjan herkkunurkasta
Hämeentie 12 Koski Tl

leikkaa talteen  
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Kaiun yleisurheilussa kesän 2012 
yksi kohokohdista oli eittämättä 

alle 19-vuotiaiden nelossija Suomen 
mestaruusviesteissä 4 x 400m:llä ja 
kahdeksas sija lähes samalla jouk-
kueella pikaviestissä. Vielä kun ottaa 
huomioon että puolet joukkueesta 
oli kuluvana kesänä 17-vuotiaiden 
sarjassa niin voi todeta, että kova oli 
saavutus pieneltä seuralta.

Vaikka suoritukset ehkä olivat-

Viestiprojekti 2012
kin yllättäviä niin sattumaa ne eivät 
olleet. Nuoret miehet harjoittelivat 
edellisen talven hyvin, ja kun jo syk-
syllä 2011 suunnittelimme joukkuet-
ta viesteihin oli nähtävissä, että tässä 
hommassa on kipinää. Yhteiset har-
joitukset talven mittaan loivat jouk-
kuehenkeä ja Laineen Teron hyvällä 
avustuksella alkoivat viestin tärke-
än osan eli vaihdon salatkin aueta. 
Harjoittelumäärä ja -tapa tietenkin 

vaihtelivat eri urhei-
lijoilla paljon, koska 
kyseessä oli eri lajien 
urheilijoita, yhteistä 
ainoastaan oli suu-
ri harjoitustuntien 
ja -kertojen määrä 
talven mittaan sekä 
maanantai harkat 
koulun salilla ja niin 
tärkeällä koulun käy-

tävällä! Nuoret miehet harjoitteli-
vat ehkä keskimäärin 6-7 x viikossa 
jokainen, joten kevyesti ei urheilua 
ottanut kukaan vaikka se kaikille mu-
kavaa onkin.

Nyt pitäisi käynnistää uusi projek-
ti ensi vuoteen ja pikaviestin osalta 
homma näyttää ihan hyvältä vaikka 
Niko vanheneekin yli-ikäiseksi. Nelo-
sen viestijoukkue kaipaa uutta verta 
sillä Osmo vanhenee tästä sarjasta 
pois ja jäljelle jää vain kolme tämän 
matkan juoksijaa.

4 x 100m viestijoukkueessa juok-
sivat Markku Haavisto, Kalle Raitala, 
Eemeli Laaksonen, Henri Liipola ja 
Niko Nevala

4 x 400m joukkueessa Markku 
Haavisto, Kalle Raitala, Eemeli Laak-
sonen ja Osmo Jalli.

Janne
viestiprojektin valmentaja

nantaisin koulun salilla yli 12-vuoti-
aille ja keskiviikkoisin liikuntahallilla 
kaksi eri ryhmää alle ja yli 12-vuo-
tiaille. 

Jos toiveita haltijakeijulle voisin 
lähettää, toivoisin, että lasten liikku-
minen ja liikuttaminen ymmärret-

täisiin vielä laajemmin panostukse-
na lapsen tulevaisuuden hyvinvoin-
tiin. 

Mikäpä olisi parempi paikka to-
teuttaa liikkumista kuin omassa seu-
rassa järjestetty toiminta!

Jaostomme kaipaa lisätekijöitä, 
joten älä pelkää tarjoutua toimin-
taamme mukaan!

Erja 

Suomen mestaruuskisoissa pistesijalle (8 joukossa) yltäneet yleisurheilijat 2012

M19 sarjan 4 x 400m:n viestijoukkue
4. kokoonpanolla Markku Haavisto, Kalle Raitala, Eemeli Laaksonen ja Osmo Jalli

Markku Haavisto
4. M17 sarjan 300m:n aitajuoksussa ajalla 38,65
7. M17 sarjan 300m:llä ajalla 36,19

Henri Liipola
5. M19 sarjan moukarissa tuloksella 66,38

Kalle Raitala
8. M19 sarjan 400m:llä ajalla 50,96

Jatkoa edelliseltä sivulta

Henri SM-kisoissa Kauhajoella.
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Autoilija

Haavisto Olli-Heikki
Puh. 0400 123 234

•koristepuut ja -pensaat

•hedelmäpuut

•marjapensaat

•erikoisuuksia

Hongistontie 889

31500 Koski Tl

Puh. 050 554 4126

w w w . h o n g i s t o n t a i m i s t o . f i

Turuntie 7, 32200 Loimaa, Puh. (02) 769 2200

SSO
PUUTTUU

Rosenlew RKW Finland Oy 
Ulasoorintie 185, PL 22, 28601 PORI

Puh. (02) 517 8899, Fax (02) 517 8890
info@rosenlewrkw.com 

www.rosenlewrkw.com | www.rkw-group.com
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Kaiun piirinmestaruusmitalistit 2012

Saara Mattila 2. T9 korkeus 122
  3. T9 1000m 3.48,44
  3. T9 kuula 5,77
  2. T9 maastojuoksu
Julia Vuolli 1. T9 korkeus 125
  3. T9 pituus 3,80
Heidi Nevala 1. T11 3-ottelu 1030
  1. T11 kiekko 32,77
  2. T11 kuula 10,77
  2. T11 keihäs 27,41
Toni Mattila 1. P10 pituus 3,97
Markku Haavisto 1. M17 300m aj 39,11
  2. M 400m aj 57,51
Eemeli Laaksonen 3. M17 300m 37,38
  3. M17 pituus 6,14
Henri Liipola 1. M moukari 56,44
  1. M19 moukari 61,82
Kalle Raitala 2. M 200m 22,92
  2. M 400m 50,74
  2. M19 400m 51,17
  3. M19 200m 22,89

Uudet piiriennätykset 2012

M22 moukari Henri Liipola 60,37 (7,2kg)
M19 moukari Henri Liipola 69,89 (6 kg)

T9 seiväshyppy Julia Vuolli 192

Kaiun uudet ennätykset 
(17.9.2012 tiedossa olevat)

T9 150m 24,70 Saara Mattila
T9 600m 2.06,1 Saara Mattila
T9 T10 1000m 3.48,44 Saara Mattila
T9 korkeus 125 Julia Vuolli
T9 T10 T11 seiväs 192 Julia Vuolli
T9 pituus 380 Julia Vuolli

T11 kuula (2,0) 10,80 Heidi Nevala
T11 – T14 kiekko (0,6) 32,77 Heidi Nevala
T11 T12 moukari (2,5) 24,57 Heidi Nevala
T11 keihäs (0,4) 30,02 Heidi Nevala

T13 1000m 3.32,82 Jonna Pakola

M17 200m 23,90 Eemeli Laaksonen
M17 300m 35,84 Markku Haavisto
M17 400m 51,32 Markku Haavisto
M17 800m 2.05,57 Eemeli Laaksonen
M17 110m aj 15,70 Markku Haavisto
M17 300m aj 38,65 Markku Haavisto

M M18 M19 200m 22,59 Kalle Raitala
M M18 M19 400m 50,74 Kalle Raitala
M18 M19 moukari (6,0) 69,89 Henri Liipola

M M18 M19 400m aj 56,84 Markku Haavisto
M moukari (7,2) 60,37 Henri Liipola

Kohaushölkän lähtö.

Markku Kalevan kisoissa.

Vattenfall-finaalin joukkue Posiolla.
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Lähdimme perjantaina aamuna 
31.9. kahdeksan maissa. Reissua 

oli odotettu kauan. Kisoihin lähtö 
varmistui vasta samalla viikolla, kun 
kisat olivat. Matka sujui mukavas-
ti elokuvia katsellessa, lukiessa ja 
musiikkia kuunnellessa. Pysähdyt-
tiin aina välillä Abc:llä syömässä ja 
kahvilla. Loppumatkasta maisemat 
alkoivat muuttua ja porojakin nä-
kyi. Saavuimme Posiolle illalla. Ensin 
kävimme saavuttuamme syömässä 
iltapalaa ja sen jälkeen kaikki kävim-
me hieman kävelemässä, jottei paikat 
olisi aamulla aivan jumissa, pitkän 
istumisen jälkeen. 

Kisa-aamu oli vilpoinen. Aamulla 
kerkisimme käymään katselemassa 
maisemia. Siinä samalla tuli tehtyä 
pieni lenkki. Kentällä osa kilpailijois-
ta lähti verryttelemään ja muut meni-
vät avajaisiin. Tunnelma oli jännitty-
nyt. Verryttelyt piti suorittaa huolella, 
ilma oli sen verran kylmä. Avajaisissa 
olimme sijalla 13. Kun avajaiset olivat 
ohi alkoi kilpaileminen todenteolla. 
Kaikilla kilpailut menivät kohtuul-
lisen hyvin. Ennätyksiäkin tehtiin. 
Oli mukava kilpailla ja kaikki kan-
nustivat toisiaan. Lopuksi kerrottiin 
tulokset. Me olimme sijalla 12. Joten 
paransimme sijoitustamme, vaikka 
meitä olikin aika vähän. Jokaises-
ta joukkueesta palkittiin tsemppari 
ja hän oli meidän joukkueessamme 
Roope Rajala. Kisoista jäi hyvä fiilis. 
Oli hienoa päästä kisaamaan vähän 
kauemmas. 

Lähdimme viiden paikkeilla ta-
kaisin koskelle päin. Alkumatkasta 
katselimme taas elokuvia, mutta yöl-
lä nukuimme. Takaisin päin tullessa 
kävimme myös muutaman kerran 
Abc:llä. Saavuimme koskelle aamu-
yöstä noin. klo 04.00. 

Vattenfall finaalimatka Posiolle

 Miia heittämässä moukaria.

Sinna juoksee 100m.

Milla 
hyppää 
korkeutta.

Miisa hyp-
päämässä 
pituutta.
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Kosken Kaiun uusi jaosto, har-
rasteliikuntajaosto, on aloitta-

nut toimintansa tänä syksynä. Jaosto 
perustettiin vuoden 2011 lopussa. 
Kevät- ja kesä 2012 on vierähtänyt 
jaoston toiminnan suunnitellussa. 
Nyt syksyn mittaan suunnitelmia on 
alettu tehdä toteen odottavan innos-
tunein mielin.   

Mistään täysin uudesta jutusta 
ei ole kysymys. Varsin moni lapsi-
perhe tuntee jo useamman vuoden 
takaa Hanna Kanasuon luotsaaman 
Vipinä Varpaat- kerhon. Kerho jatkaa 
toimintaansa uuden jaoston alla, oi-
keastaan sen esikuvana.

 ”Vippareiden”, kuten kerhon nimi 
lasten suusta kuuluu, tavoite on teh-
dä lapsille tutuksi Koskella tarjolla 
olevia liikuntalajeja.  Kohderyhmänä 
ovat kouluiän kynnyksellä olevat ja 
juuri koulunsa aloittaneet lapset aina 
9 vuotiaisiin saakka. Kerho on sytyt-
tänytkin monessa pienessä liikkujas-
sa kipinän monipuoliseen liikunnan 
harrastamiseen ja kilpaurheiluun.  

Vähintään yhtä suuri on kuitenkin 
se koskelaisten lasten, nuorten ja ai-
kuisten joukko, jotka eivät ole omaa 
lempilajiaan löytäneet, kilpaurhei-
lu ei sytytä tai liikuntaharrastus on 
muuten vain jäänyt.  Harrasteliikun-
tajaoston idea on tarjota juuri näille 
liikunnasta uinuville, mahdollisuus 
innostua liikkumaan yhdessä, har-
rastepohjalta.  Erityisesti on toivee-
na saada aikuiset liikkumaan lasten 
liikuntakerhojen ajaksi. Kävele kos-
ki Kävele – kampanjan tiimoilta on 
mm. aloitettu kaikenikäisille aikui-
sille ohjattu sauvakävelylenkki Vipinä 
Varpaiden aikana maanantaisin kello 
16 – 17.00. 

Myös perheet halutaan liikku-
maan yhdessä. Kuukauden viimei-
sen sunnuntain perhepeuhua (klo 
11-13.00),täydentää muina sunnun-
taipäivinä perheliikuntavuoro klo 10 
– 12 (huom. eri kellonaika päivän 
muista salivuoroista johtuen).  Mu-
kaan voi tulla myös pieneksi hetkek-
si. Väliverholla jaetun salin toisella 

Harrasteliikuntaa 
kaikenikäisille

puolella on temppurata ja toisella 
puolella pelataan ja leikitään. Vapaa-
muotoista liikkumista ohjaa ns. lii-
kuttajaperhe, jollaiseksi kuka tahansa 
asiasta kiinnostunut perhe saa edel-
leen ilmoittautua allekirjottaneelle.  

Nuorille on oma liikuntavuoro lii-
kuntahallilla tiistaisin klo 16 – 17, 
johon he ovat itse ideoineet lajitar-
jontaa. Tämän syksyn aikana tutus-
tutaan mm. Parkouriin, HipHopiin, 
break-Danceen, koripalloon ja yhteen 
itsepuolustuslajiin. 

Muutaman kuukauden kokemuk-
sella voi todeta, että harrasteliikun-
nalle on Koskella tilausta. Ja se täy-
dentää Kaiun jo entuudestaan mo-
nipuolista lajitarjontaa mukavasti.  
Jaoston puolesta toivotankin kaikki 
tervetulleeksi liikkumaan, osallis-
tumaan ja kehittämään kanssamme 
koskelaista harrasteliikuntaa. 

Jutta Kivikallio
Harrasteliikuntajaoston  

puheenjohtaja

Perheliikuntavuorolla 
pelataan, leikitään ja 
ollaan yhdessä.



Kosken Kaiun salibandyn edus-
tusjoukkue aloitti kauden 2011-

2012 Varsinais-Suomen V-divisioo-
nassa. Joukkue oli muutamaa vanhaa 
konkaria lukuun ottamatta kasatta 
Kaiun oman nuorisotoiminnan tuo-
tosten ympärille. Lähes puolet jouk-
kueesta pelasi lokakuussa 2011 en-
simmäisen virallisen salibandyliiton 
alaisen pelinsä.

Kauden alku oli odotusten mukai-
sesti täynnä ailahtelevia peliesityk-
siä. Hyvää ottelua seurasi lähes aina 
huonompaa peliä. Kauden päättyessä 
Kaiun edustus oli kuitenkin  pärjän-
nyt suhteellisen hyvin. Tavoitteena 
pidettyä 50/50-suhdetta voittojen ja 
tappioiden välillä ei aivan saavutettu, 
mutta lähellä oltiin. 

Tärkeintä kuitenkin oli se, että 
joukkueen junioreita saatiin hyvin 
mukaan edustujoukkueen toimin-
taan. Lisävahvistuksia kauden aikana 
ei tullut,  mutta joukkueen sitoutu-

misen ansiosta säästyttiin edelliskau-
den tilanteelta, jossa pelireissuilla oli 
huonoimmillaan 5 kenttäpelaajaa + 
maalivahti.

Tyystin toinen tarina on kausi 
2012-2013. Joukkue on vahvistu-
nut huikeilla paluumuuttajilla, kuten 
Jani Lehtinen, ja uusilla tulokkailla. 
Joukkueen virallisilla sivustoilla on 
tällä hetkellä 21 pelaajaa rekisteröity-
neenä. Henkilökohtaisesti en muista 
tilannetta, jolloin Kaiulla olisi ollut 
5 täyttä hyökkäyskenttää ja kolmea 
maalivahtia käytössään. Osalle haluk-
kaista on jouduttu jopa myymään ei-
oota. Tilanne on toisaalta erinomai-
nen, mutta aiheuttaa peluutukseen 
ongelmia.

Vanhojen palaajien mukana on 
joukkueen toimintaan tullut mukaan 
myös uusia junioreita. Kaiun vah-
vuus on lähivuosina ollut juuri kyky 
uusia pelaajakalustoaan wanhojen 
pelaajien siirtyessä veteraanisarjoihin 

pelaamaan. 
Kauden ainoa tavoite on nousu 

IV-divisioonaan. Tavoitetta tukee se, 
että Kaiku on vetänyt ennätykselliset 
2 yhteistä treeniä ennen kauden al-
kua. Tänä vuonna Kaiku pääsi myös 
parempaan lohkoon, Turun alueel-
le, pelaamaan. Viime  kauden pit-
kät matkat Uuteenkaupunkiin ovat 
historiaa. 

Kaiken koetun jälkeen onkin siis 
hyvä kääntää katseet kohti tulevaa 
kautta. Toivottavasti viimeinen ker-
ta, kun Kaiku pelaa V-divisioonassa. 
Suuret kiitokset myös viime kaudella 
juniorityötä vetäneille henkilöille. 
Tälle kaudelle kaivataan vielä juni-
oreiden treenien vetäjiä. Jos innois-
tuit, niin ota minuun yhteyttä Koka 
SB:n kotisivujen kautta.

Salibändäreiden puolesta 
Jukka Raitanen

Kosken kaiun Salibandyn 
terveisiä

Joukkue 2012
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Miesten edustusjoukkueen vii-
me kausi päättyi kolmossarjan 

pronssiin ja nousuun kakkossarjaan. 
Tällä kaudella uudistunut joukkue 
syöksyy silmät kiiluen kohti uusia 
haasteita. 

Viime kauden runkomiehistä osa 
päätti jättäytyä ringistä opiskelujen 
ja armeijan takia. Heidän tilalleen on 
saatu nuoria miehenalkuja Somerol-
ta. Naapuripitäjästä on joukkueessa 
peräti neljä pelaajaa, lisäksi Salmisen 
Oskari ja Kanasuon Eemeli tekivät 
paluun Kaikuun. Mielenkiintoinen 
uusi poika on myös somerolainen, 
viime kaudella Koijärven Kunnos-
sa pelannut Tuomelan Marko, joka 
harjoituspelien perusteella ottaa heti 
kauden alussa paikkansa aloitusseit-
sikossa. Ehkä se tärkein vahvistus 
poimittiin aivan kauden alla miesten 
kakkosjoukkueesta. Nevalan Nikon 
keskittyessä maanpuolustusvelvol-
lisuuksiin, oli vaativa liberon tontti 
vailla pelimiestä. Onneksi puheen-
johtaja Kanasuo lupautui ottamaan 
takakentän haltuunsa, Sakulla on 
pelitaitojen lisäksi kyky piiskata it-
sensä ja muut entistä parempiin suo-
rituksiin. Sitä paitsi ennen pelejä ja 
harjoituksia kopissa kaikuu mukavan 
nostalgiset, syvällä rintaäänellä ja ai-
heeseen sopivalla herkkyydellä lausu-
tut kultaiset muistot Jukan ja Sakun 
yhteisistä pelivuosista. Kaverukset 
ovat viimeksi pelanneet yhdessä 12 
vuotta sitten… 

Harjoituskausi alkoi kesäkuussa 
ja treenejä on siitä asti pidetty kolme 
kertaa viikossa. Harjoitusaktiivisuus 
on ollut hyvä. Joukkue on nuori ja 
kestävyys riittää varmasti pitkiinkin 
peleihin, raakaa voimaa lähes jokai-
nen tarvitsee kuitenkin lisää, jos ai-
koo edelleen kehittyä lentopalloilija-

na. Sitä saa punttisalilta. Joukkue on 
pelannut kahdessa harjoitusturna-
uksessa ja esittänyt lupaavia otteita. 
Tappioitakin on tullut, mutta otte-
luissa on ollut positiivinen tekemisen 
meininki. Ensimmäinen virallinen 
ottelu, Suomen Cupin matsi Auran 
Vannasta vastaan kuitenkin sukel-
lettiin. Siinä nähtiin, mitä tapahtuu, 
kun usko omaan tekemiseen horjuu, 
eikä uskalleta pistää itseään likoon. 
Valmennuksella on vahva usko sii-
hen, että kauden huonoin peli on 
tätä kirjoittaessa pelattu. Nuoren 
joukkueen pitää saada joka kerta la-
dattua itseensä päättäväinen, rohkea 
asenne sekä oikeanlainen kiima ja 
tahto voittaa, jotta tulosta saadaan 
tehdyksi. Tässä auttaa kannustava, 
äänekäs kotiyleisö, joka seisoo tap-
piotilanteessakin omiensa takana. 

Miesten edustusjoukkueen peleis-
tä löytyy tietoa Kaiun nettisivuilta, 
facebookista, sekä hallin, kauppojen 
ja koulujen ilmoitustauluilta. Terve-
tuloa kannustamaan!

Naiset 1
19.6. alkoi valmistautuminen nais-

ten osalta tulevaan kauteen. Ke-
sätreeneihin osallistuminen oli aktii-
vista ja halu kehittyä näkyi tekemi-
sessä. Oli myös ilo nähdä pelaajat te-
kemässä harjoituksia vapaaehtoisesti, 
ilman ohjattua valmennusta.  

Kausi 2012–2013 tulee olemaan 
paljon erilaisempi kuin vuotta aikai-
sempi. Joukkueen keski-ikä on nous-
sut, mikä tarkoittaa, että joukkueesta 
löytyy enemmän kokemusta. Ikära-
kenne on sellainen, mikä mielestäni 
kuuluukin olla naisten joukkueessa. 
Uusia pelaajia joukkueeseen on tullut 
7 kappaletta. Suurin osa on entuu-
destaan tuttuja koskelaisille. Joukku-
eessa on mukana 13 pelaajaa, mikä 
on valmentajan näkökulmasta hieno 
tilanne. Sitoutuminen ja asenne ovat 
olleet loistavalla tasolla, joka mah-
dollistaa monipuolisemman ja pelin-
omaisemman harjoittelun. Pelilliset 
ja tekniset taidot ovat parantuneet, 
jolloin pallon kanssa saadaan enem-
män ja laadukkaampia toistoja. 

Asetin joukkueelle tavoitteen, jon-
ka pelaajat hyväksyivät. Runkosarjan 
jälkeen pitäisi olla lohkon kahden 
parhaan joukossa, jonka jälkeen siir-
rytään ylempään jatkosarjaan pelaa-
maan. Mielestäni tavoitteena ei voi 
olla muuta, kuin voittaa jatkosarja. 
Mitä sen jälkeen tapahtuu, ei ole vielä 
tiedossa. Uskon, että tällä joukkueel-
la on hyvät mahdollisuudet tavoi-
tella pelillisesti paikkaa 1-sarjassa. 
Tavoitteita pitää olla, kaikkia pelejä 
lähdetään voittamaan. Jotkut var-
maan pitävät minua suuruudenhul-
luna näiden sanojen jälkeen. Ilman 
tavoitetta, tätä on turha tehdä. Minä 
luotan joukkueeseen, pelaajat luotta-
vat joukkueeseen, luotatteko te hyvät 
lukijat, sen me näemme hallilla.

Jukka

Omat ja naapurin 
pojat
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Kebab pizzeria Plussa
Kebabia, pizzaa ja hampurilaisia joka päivä.

www.plussakebab.net      Puh. (02) 484 1863
Pappilantie 2, 31500 Koski Tl

TRAKTORIT, PUIMURIT YM.
MAATALOUSKONEET

T:mi Keijo Koskinen
(02) 4841 608, 0400 533 656

Autoilija Kyösti Vaparanta
0500 781 388

Heikki 0500 630 835

RAKENNUSTYÖ RISTO OJANEN

- Uudisrakennustyöt
- Peruskorjaukset

Puh. 0500-781 259
Fax: 02-4841 009
Kivikehänkatu 22, 24130 SALO

Ylhäisint. 36  31500 Koski tl.
jorma.markula@myllykylanmetalli.com

SähKöASENNUS
JOUKO KUJALA OY

31500 Koski TL

Puh. 0400 730 956, 0400 840 019

JMJ – KULJETUS OY

Tilauskonepaja:
Rauta, AL., RST.
Rakenteet luotettavasti

GSM 0500 720 491
Fax  02 484 2212

TERO 050-5314 066

Ot

Ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.

Koskentie 207 A, 31500 Koski Tl, (02) 484 1915

HOITOKOTI 
Niittykukka Oy
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Vuosi sitten syksyllä aloitin e-tyt-
töjen valmentamisen. Porukassa 

oli kolme 2001 syntynyttä ja loput 
nuorempia tyttöjä. Syksyn aikana 
loppuneesta palloilukoulusta tuli 
yksi ja toinen Koskelle muuttanut 
tyttö tuli palaamaan kanssamme.  
Kymmenen hengen ryhmä jakaantui 
taitojen mukaan kahteen ryhmään ja 
taitavammat tytöt ilmoitin Lounais-
Suomen aluemestaruussarjaan. He 
valitsivat joukkueen nimeksi Super 
tähdet.  Toinen joukkue aloitti pelit 
joulun jälkeen tiikerisarjassa. Arpa-
onni ei suosinut meitä, vaan kaikki 
paitsi kotipelit olivat kaukopelejä 60-
120km matkan päässä kotoa. 

Tytöt harjoittelivat ahkerasti kaksi 
kertaa viikossa. Super Tähtien pelit 
alkoivat voitokkaasti lokakuussa ja se 
lisäsi harjoitusintoa. Peruspelaami-
nen eli hyvä vastaanotto, korkeat pas-
sit, kolmen kautta pelaaminen sekä 
varma pitkä syöttö oli pelin kulma-
kivinä koko kauden. Peruspeli toimi 
tehokkaasti ja voittoja tuli turnaus 
turnaukselta.  Voittoihion mahtuu 
Tinttiturnaus Forssassa joululomal-
la sekä Hemminkiturnaus Maskussa 
toukokuussa. 

Syöttöpeli oli murskaavaa, sillä 
kaikki tytöt saivat kauden aikana 
viiden syötön pisteputken tehtyä, 
muutama pelin aikana useastikin. 
Joukkuehenki oli vankkumaton. 
Pienet eleet ja jatkuva toisen kan-
nustaminen oli ihailtavaa. Jos sattui 
muutama epäonnistuminen peräk-
käin, niistä noustiin taas peruspeliin. 
Kauden aikana tuli vain kaksi erätap-
piota Loimu Herat ja Euran Raiku뻡
oukkueille, mutta se kasvatti kevättä 
kohti vain voitontahtoa.

Yhdentoista turnauksen jälkeen 
pidettiin Koskella välierät. Ne sujui-
vat myös  voitokkaasti 2-0 voitoilla 
kaikissa peleissä. Valitettavasti katso-
jia oli vain kurallinen, lähinnä tyttö-
jen perheenjäseniä. Välierän lohkojen 

kaksi parasta pääsi finaaliin Maskuun. 
Kolme voitetun pelin jälkeen Lem-
päälän Kisaa, Vilppulan Tähteä ja Sa-
lon Viestiä vastaan alkoi finaali Masku 
Katajan Delfiinit vastaan. Tytöt pela-
sivat varmoilla otteilla jännitykses-
tä huolimatta. Oli ilo katsoa miten 
harjoitellut opitut asiat olivat lok-
sahtaneet paikoilleen talven aikana. 
Varma syöttö, rauhallinen vastaanot-
to, korkea passi sekä pitkä tai lyhyt 
hyökkäys toimivat koko pelin ajan. 
Yhtään iskulyöntiä ei tehty finaalis-
sa! Lopuksi tytöt saivat kultamitalit 
kaulaansa. Päivä ja kausi olivat olleet 
pitkiä, mutta taidollisesti tytöt olivat 
alueensa parhaimpia. Parhaana pa-
laajana palkittiin Heidi Nevala. 

Muutaman taukoviikon jälkeen 
harjoittelimme kolme kertaa beach 
kentällä liikuntahallin takana. Aurin-
ko, tuuli ja alustan pehmeys toivat 
tottumatta vaikeutta peliin. Power 
Cup pelattiin Kupittaan puistossa ke-
säkuun alussa. Sielläkin pelit lähtivät 
voitokkaina erä erältä kulkemaan. 
Voitot tulivat Someron Pallosta, Rai-
sion Loimusta, Maskun Katajasta, 
Alajärven Ankkureista, Haukiputaan 
Heitosta, Kausalan Yrityksestä ja Lep-
pävirran Viristä, Nurmon Jymystä 
ja Kauhava Wisasta. Onneksi sadet-
ta ei ollut kuin hetken, mutta tuuli 
sen sijaan haittasi peliä muutamaan 
otteeseen enemmän. Lopulta koitti 
sunnuntai iltapäivä ja finaali klo 14 
Loimaan Jankkoa vastaan. Koske-
laisten peli oli hermostunutta. Tuo-
maria, palaajia ja katsojia ihmetytti 
loimaalaisten eriskummallinen pe-
lityyli, jossa kaksi tyttöä pelasi, kol-
mannen jäädessä taka-alalle. Tuuli vei 
myös varmoja sijoituspalloja kentän 
ulkopuolelle ja se harmitti pelaajia. 
Peli päättyi tiukasti Loimaan Jankolle 
2-1 (26-24, 22-25,15-11).  Kävimme 
turnauksen johtajaa puhuttamassa, 
mutta sijoitukset pysyivät.  Hopea-
mitalit jaettiin kaulaan esiintymisla-

valta ja tappio alkoi muuttua iloksi. 
Harvalla pelaajalla on sekä Lounaisen 
alueen mestaruus että Power cupin 
hopeamitali kaulassaan ja samalla 
kaudella!

Pelivalmentajana kulki kaikissa 
turnauksissa Tuike Nevala ja jouk-
kueessa pelasivat Inkeri Meller, Heidi 
Nevala, Josefina Nurmi, Noora Valto-
nen. Minä pidin harjoitukset ja pääsin 
ihailemaan sitten molempiin finaa-
leihin.

E-tyttöjen Tiikerijoukkue oli tal-
ven sarjassa 17. ja Power Cupissa 23. 
Joukkueessa palasivat Sara Salminen, 
Laura Lilja, Julia Vuolli, Saara Mattila 
ja Tiia Puhakka. 

Tällä kaudella d-tytöissä palaa 18 
pelaajaa. Toinen joukkue eli Happy 
Faces lähtee aluemestaruussarjaan 
kolmen somerolaisen pelaajan mah-
dollistaessa osallistumisen viime tin-
gassa. Toinen joukkue Banana Girls 
lähtee tiikerisarjaan. Pelit alkavat 
viikolla 40. Finaalit häämöttävät 13-
14.4.2013 sekä Power Cup Mikkelissä 
kesäkuussa 2013.

lentopalloterveisin 
Marja Mattila

Mitalisadetta e-tytöille kaudella 2011-12

Finaalituuletus ja aluemestarit.
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Kosken Kaiun 35 innokasta lentopallonuorta ko-
koontui liikuntahallille 15-16.9.12. Avauksen klo 

9 piti lentopallo-jaoston puheenjohtaja Saku Kanasuo 
ja siitä se sitten alkoi. Yhteinen alkuverryttely tehtiin 
isossa hallissa pallojen pomppiessa ja tossujen juostessa 
edestakaisin. Sitten porukka jaettiin kolmeen ryhmään. 
Ryhmissä tehtiin 25min harjoitus, josta vaihdettiin seu-
raavaan pisteeseen. Naisten joukkueen valmentaja Jukka 
Lehti oli suunnitellut hiha - ja sormilyöntiharjoitteet, 
valmennuspäällikkö Jani Korhonen hyökkäys ja syöttö-
harjoitteet sekä pelaaja Marjaana Sorokin puolustus- ja 
vastaanottoharjoitteet. Ryhmiä ohjasivat miesten joukku-
een valmentaja Jani Korhonen, pelaaja Jaana Verkkosaari, 
puheenjohtaja Saku Kanasuo. Joukkueiden valmentajat 
pitivät syksyn suunnittelupalaveria nuorten harjoitelles-
sa. Lauantaina pelaajat ja valmentajat kävelivät Kestika-
raan lounaalle aurinkoisessa syyssäässä. Lounaan jälkeen 
luennon urheilijan hyvistä elintavoista piti Marttilan 
Murron Asta Keskitalo. Yöpyminen oli omassa kodissa ja 
sunnuntaina leiri jatkui klo 9 Marjaana Sorokinin alku-
verryttelyllä ja ryhmissä puolustuksen harjoittelulla 

Sunnuntaina keskipäivällä lentopalloilevat nuoret 
lähtivät leiriltä koteihinsa innokkaina, ja hyvillä fiiliksillä. 
Osalle leiri oli ensimmäinen, joten intoa riitti kahdeksi 
päiväksi. Opittu oli paljon lajitekniikoista, kentällä liik-
kumisesta, pallon seuraamisesta, mutta myös yhdessä 
tekemisestä. Leiriläisten valokuva on ohessa. Leirin lo-
puttua kaikui salissa KAIKU isossa ympyrässä. Toivotta-
vasti myös nuorten peleissä KAIKUU yleisön kannustus 
talven aikana. 

Marja Mattila 
d-tyttöjen valmentaja

Power Cup oli tänä vuonna Turussa. Me pelattiin D-
poikien Super-sarjaa.

Joukkueessa pelas minä (Santtu Rajala), Elkku (Elias 
Pursimaa), Urho (Vuori), Nikke (Niklas Jansson), Jussi 
(Juho Mattila), Nico (Känkänen).

Meijän valmentaja oli Tintti (Tiina Känkänen) ja Kaitsu 
(Känkänen) hengas huoltajana.

Sää oli vaihteleva,satoi,paisto ja tuuli. Onneks saatiin 
oma luokka majotuskoululla. Suihkuun jouduttiin kiertää 
ulkokautta, tytöt pääsi sisäkautta...

Disco oli Caribiassa ja tylsä, koska ei ollu muuta oh-
jelmaa ko bändi. Aikaisemmissa Powerin discoissa on 
ollu enemmän esiintyjiä, kaikkee pelejä, vaahto-lenttistä 
ja paljon enemmän tilaa. Tuli vietettyä disco Hesessä 
istuen.

Käytiin E-poikien kanssa Hesessä syömässä yks ilta. 
Reissu oli ihan kiva, vooois kyll mennä ens vuonna uu-
destaan :)

Santtu Rajala
(valmentajan lisäys: sijoitus 17, joukkueita 28)

Lähdimme torstaina klo 9 Yläasteen parkkipaikalta, 
kaikki Kosken Kaikulaiset meni linja-autolla.

E-poikien Tiikeri-sarjassa pelasi Toni Mattila, Valt-
teri Suominen, Erno Salminen, Eero Kanasuo, Roope 
Rajala.

Alue-sarjassa pelasi 
Alex Naumi, Niko Haa-
visto, Juuso Simola ja 
Kristo Kreen.

Meidän äipät oli 
valmentajina (siis Kat-
ja Valtonen ja Terhi Si-
mola).

Majoituskoulumme oli n. 1 kilometrin päässä pelipai-
kalta. Pelit alkoi yhdeltätoista ja pelien jälkeen mentiin 
“alueen” poikien kanssa uimaan Caribiaan, sinne tuli 
myös D-pojat myöhemmin.

Aamusin jouduttiin heräämään noin klo 7. Aamupalan 
jälkeen lähdettiin pelipaikoille. Päivä pelattiin ja tehtiin 
kaikkee kivaa.

Perjantaina käytiin kaupassa ja Hesessä syömässä.
Lauantaina oltiin kisadiscossa Caribiassa, jossa oli 

ihan kivaa..
“Tiikeri”-joukkue oli sijalla 17, joukkueita 30.
“Alueen” poikien sijoitus 9, joukkueita 36.
Ensi vuoden Poweria odotellaan ja silloin Mikke-

liin!!
Roope Rajala & Juuso Simola

Lentopallon 
superviikonloppu 

Kosken 
liikuntahallilla

Power Cup 2012
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Miehet  1  (2-sarja ) Ylärivi: Juho-Pekka Lehtonen, 
Antti Rasimus, Ville-Markus Hellsten, Jesse Lehtinen, 
Janne Karonen. Keskirivi: valmentaja Pasi Autio, Marko 
Tuomela, Lauri Kujala, Rene Lehtonen, valmentaja Jani 
Korhonen. Istumassa: Olli Latva, Jukka Lehti, Saku 
Kanasuo.

Miehet 2 Takana Vesa-Matti Vapaavuori, Kalle Koivunen, 
Kimmo Hakamäki. Keskellä Anton Kataja, Kalle 
Petranen, Antti Virtanen, Pasi Autio. Alhaalla Markus 
Nuotio, Joonas Nuotio, Jani Korhonen, kuvasta puuttuu 
Tuomas Sallinen.

Naiset 1 Takana Karoliina Tuomola, Veera Lilja, Triin 
Koivunen, Anniina Tuomola, Elina Klemelä. Keskellä 
joukkueen johtaja Kalle Koivunen, Marjaana Sorokin, 
Heidi Mäkelä, Sanni Sointula, valmentaja Jukka 
Lehti. Eturivi Jaana Verkkosaari, Enni Laukkanen, 
Renja Rasimus, Niina Vesala. Kuvasta puuttuu Hanna 
Kanasuo.

Naiset 2 Takana Emily Donelli, Jenni Jalli, Veera Lilja, 
Maiju Huittinen. Edessä pelaaja-valmentaja Anne 
Niemelä-Laaksonen, Karoliina Laaksonen, Iina Mattila, 
Jenni Haavisto. Kuvasta puuttuu Nelly Mikola, Enni 
Laukkanen.

A-pojat Takana Juho-Pekka Lehtonen, Antti Rasimus, 
Ville-Markus Hellsten, Oskari Salminen. Keskellä Marko 
Tuomela, Lauri Kujala, Rene Lehtonen. Alhaalla Oli 
Latva, Eemeli Kanasuo, valmentaja Jani Korhonen. 
Kuvasta puuttuu joukkueenjohtaja Pasi Rasimus.
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• Huollot, korjaukset, testit

• Nelipyöräsuuntaukset

• Katsastuskäynnit

• Rengas- ja tarvikemyynti

• Auton pikapesu alk 8 € / pesu

 max. korkeus 2,70 m

• Auton ilmastointilaitehuolto

• MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUT

• KODINKONE-, KYLMÄKONEHUOLTO 
SEKÄ ANTENNIASENNUKSET

TSR-tekniikka Oy
Tapani Siren

P. 7673 903, GSM 0500 594 468

Vinarin 
Rakennus Oy

Kalle Verho
Puh. (02) 484 1872, 0400 785 415

KOSKEN
Automaalaamo Ky

Koski Puh. 4841 011, 040 5835 862
– Kolarikorjaukset – Maalaukset –

– Autojen sisäpuhdistukset ja penkkien pesut –

PALVELUTAKSI
MARKKU LAUKKANEN
044 - 48 48 484

KOSKI TL.

– Asfalttipäällysteet
– Öljysorapäällysteet
– Ym. erikoispäällysteet
– Maanrakennustyöt
Puh. (02) 766 1397, 0400486 290
 0400 720 684
Fax  (02) 766 1716

Korvantie 11, 32500 ORIPÄÄ

TaksiHeino
Taksi ja pikkubussi

040 500 3193

heinotaksi@gmail.com

www.heinoline.fi

•  Hydrauliikka laitteiden korjaus/huolto/myynti
•  Hydrauliikka sylinterien tiivisteet/korjaukset
•  Kippisylinterien korjaukset 
•  Hydrauliikka letkut - liittimet - teräsputket
•  Rautarakenteiden hitsausta/koneistusta
•  Puimureiden variaattori korjaukset
•  Maatalouskoneiden korjaukset

 
Mika Pettersson 
gsm 0440 848080

fax 02-4841735
puh 02-484140931500 Koski Tl

Isokuovintie 16

www.protecmatic.�

OLEMME MYÖS VALTAKUNNALLINEN
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C-tytöt Takana  apuvalmentaja Esa Puhakka, Hanna 
Kyynäräinen, Inka Känkänen, Johanna Witka, Vilma 
Tiepelto, Siiri Salminen, joukkueenjohtaja Arto Mäki
Keskellä Aleksa Mäki, Milla Simola, Henna Puhakka, 
Kristiina Puhakka, valmentaja Markus Haavisto
Alhaalla Jenni Haavisto ja Heidi Nevala.

E+D-pojat Takana Elias Pursimaa, Urho Vuori, Santtu 
Rajala, Niklas Jansson, Nico Känkänen. Keskellä Juuso 
Simola, Aleksi Välimaa, Erno Salminen, Roope Rajala, 
valmentaja Terhi Simola. Alhaalla Kristo Kreen, Alex 
Naumi, Valtteri Suominen, Toni Mattila. Kuvasta 
puuttuu Santeri Suominen.

D-tytöt, (aluemestaruussarja) Happy Face
Takana valmentaja Marja Mattila, Iida Juselius, Noora 
Valtonen, Riina Hahko, Siiri Meller. Edessä Sara-Sofia 
Salminen, Josefiina Nurmi, Venla Tiepelto, Anniina 
Witka, Inkeri Meller.

D-tytöt (tiikerisarja) Banana Girls
Takana Adele Soosaar, Saara Mattila, Julia Vuolli, Diana 
Tiik, Emilia Posti. Edessä valmentaja Marja Mattila, 
Saara Palomäki, Meeri Kanasuo, Emilia Toppila.

Palloilukoulu Takana valmentaja Kalle Koivunen, 
Leevi Stolt, Matias Vesalainen, Rasmus Vesalainen, 
Eelis Pietilä, valmentaja Triin Koivunen. Edessä Aapo 
Kanasuo, Krista Hacklin, Kerttu Kanasuo, Aino Honkala
Kuvasta puuttuu Valtteri ja Veera Luhtala, Väinö ja 
Vilma Jokela, Daniel Puhakka, Peppi Linden.

F-juniorit Ylärivi Ilona Laine, Aino Honkala, 
Mattias Lihtkivi, Roni Aaltonen, Sofia Pettersson. 
Keskirivi  Kerttu Kanasuo, Kia Simola, Emilia Simola, 
Aapo Kanasuo, Olivia Ojala. Edessä Iida Pietilä. Joukkoa 
valmentavat Hanna ja Saku Kanasuo. 35
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KoKa 1, 1-Div. Esko Heikkinen, Jouni Flemming, Riku Autio ja Sami Ruohonen.

KoKa 2, 2-Div. Teppo Ahti, Veikka Flemming ja Markus 
Heikkinen.KoKa 3, 3-Div. Alex Naumi, Miro Seitz, Antti 

Posti ja Mika Lappalainen.
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VipinäVarpaat ovat toteuttaneet harrasteliikuntaa jo useita vuosia. Kerhon suosio on vankkumaton. Nimet 
vasemmalta oikealle, ylhäältä alas: Tuovi Yli-Liipola ja Iina Mattila (apuohjaajat), Tuukka ja Ilari Kivikallio, 
Eetu Uusitupa, Nico Hyppönen, Eveliina Nurmi (vastuuvetäjä), Roni Aalto, Juho Lampi, Jonna Rautoma, Julle 
Numminen, Niilo Kustaa Rautoma.

Yhteystiedot Kosken Kaiku ry.
Seuran ja jaostojen yhteystiedot
                  

Seuran puheenjohtaja Sakari Virtanen (02) 484 1017 

  044 744 0118 sakari.virtanen@raunio.fi

Sihteeri ja varapuheenjohtaja Antti Virtanen 050 487 1908 virtanenanttim@gmail.com

Harrasteliikuntajaosto Jutta Kivikallio 040 545 2870 jutta@koccus.com

Hiihtojaosto Mikko Luhtala  mikkoluhtala@luukku.com

Lentopallojaosto Saku Kanasuo 044 032 3169 saku.kanasuo@ojaranta.fi

Pöytätennisjaosto Esko Heikkinen (02) 484 1853 

  050 62 532 esko.heikkinen@diacor.fi

Salibandyjaosto Jukka Raitanen 050 571 2340 raitanen.jukka@gmail.com

Suunnistusjaosto Antti Virtanen 050 487 1908 virtanenanttim@gmail.com

Yleisurheilujaosto Erja Salminen 044 0250 520 erja.salminen@peabindustri.fi



Ostajissa 
on eroja

Raunion Saha Oy tunnetaan hyvästä korjuujäljestään
ja ammattitaidostaan puunostajana.

Meiltä saat aina parhaan kokonaisratkaisun metsällesi.
Myy puusi meille.

Raunion Saha Oy, Myllykyläntie 42, 31500 Koski TL



Aidosti lähellä ihmistä.

Jokainen polunhaara vaikuttaa jollain tavalla talouteesi. POP Pankin asiakkaana 
saat kunnon varusteet elämäsi suurten ja pienten tavoitteiden saavuttamiseen. 

Sovi POP Taloushetkestä pankkisi kanssa. Tutustu lisää kotisivuilla.

Koska elämä voi olla aikamoinen retki, 
kannattaa välillä pitää POP Taloushetki.

www.poppankki.fi 
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