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Valokuituliittymä tuo kotiisi
Huippunopeat nettiyhteydet
myös tableteille ja älypuhelimille

Kaapelitelevision
teräväpiirtolähetykset ja lisäkanavia

Uutta puhtia
työhön, opiskeluun ja harrastuksiin

Viihdepaketin
tarjoten ajastetut tv-lähetykset ja
tilausvideot

Turvapalveluita
mm. Wahti- ja senioripalvelut

Kuvapuhelimen
ilmaispuheluita ja
BonusLuurin kautta jopa tuottoa

Tervetuloa Kosken kuituvastaanotolle!
Esittelemme uusia palveluita keskiviikkoisin 10.00 - 17.00

Kosken Pankkitalolla Maaseudun Notariaatin tiloissa

Paikallisena parempi.
Härkätie 733, 21490 Marttila

puh. (02) 484 484

.
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Kaiku urheilee –  
puheenjohtajan mietteitä

Urheiluvuosi 2013 
on ollut Koskella 
tuttuun tapaan vil-

kas. Joensuun SM-kisoissa 
Kaiun poikien viestijouk-
kue kilpaili 4x400 juoksus-
sa M19-sarjassa. Tulokse-
na oli kolmas sija, joka on 
seuran ensimmäinen mita-
li SM-viesteistä. Mitali on 
osoitus siitä, että pätevällä 
valmennuksella ja määrä-
tietoisella harjoittelulla on 
pienelläkin seuralla mah-
dollisuus menestyä valta-
kunnallisella tasolla.  Kaiun 
nuoret pöytätennislupauk-
set ovat nousseet Suomen 
kärkeen ja kiertäneet myös 
Euroopan kovissa turna-
uksissa ja harjoitusleireil-
lä. Kaiun muut lajit hiihto, 
lentopallo, suunnistus ja 
harrasteliikunta jatkavat 
säännöllistä harjoitus- ja 
kilpailutoimintaa. Harras-
teliikuntajaoston juoksu-
koulussa aloittaa uusi ryh-
mä tänä syksynä.

Salibandyn tilanne Kos-
kella puhututtaa Kaiun joh-
tokunnassa. Edustusjouk-
kue pelaa IV-divisioonassa, 
mutta palaajat eivät enää 
asu Koskella. Innokkaita 
nuoria pelaajia kyllä löy-
tyy, mutta tarvittavia täysi-
ikäisiä valmentajia ei tällä 
hetkellä ole. Lajin harras-
tajia on ohjattu harjoituk-

siin Somerolle. Mielestä-
ni keino lajin säilymiseksi 
Koskella on se, että pelaa-
jien vanhemmista löytyy 
vapaaehtoisia valmentajia 
ja ohjaajia, jotka ottavat 
vastuun nuorten ohjaami-
sesta. Aikaisempaa koke-
musta valmennuksesta ei 
tarvitse olla.  Lajiliiton jär-
jestämiin koulutuksiin on 
mahdollista osallistua sekä 
aloittelevien ohjaajien että 

kokeneempien valmenta-
jien. Näitä koulutuksia on 
seura tukenut ja kunta on 
myöntänyt seuralle koulu-
tustukea. Tärkeintä kuiten-
kin on, että salibandyn har-
joituksiin saataisiin aikuisia 
mukaan ohjaamaan nuoria 
harrastajia.

Liikuntapaikat ovat kun-
nassamme hyvässä kun-
nossa. Hevonlinnan ulkoi-
lukeskukseen on tehty uu-

sia latupohjia, joilla voi ke-
säaikaan lenkkeillä ja sau-
vakävellä. Uusien reittien 
ansiosta on Hevonlinnalla 
mahdollista tehdä lenkke-
jä, joissa korkeuserot ovat 
pienempiä kuin vanhoil-
la reiteillä. Nykyisellään 
alueelta löytyy jokaisen 
kunnolle sopivan tasoinen 
lenkkeilymaasto.

Kosken Kaiku järjestää 
liikunnallista toimintaa ja 
tapahtumia. Toivottavas-
ti mahdollisimman monet 
kuntalaiset harrastavat lii-
kuntaa ja pitävät huolta sii-
tä että riittävä määrä liikun-
taa sisältyy jokaiseen päi-
vään. Kiitos kaikille, jotka 
ovat mukana vapaaehtois-
työssä ja tukemassa mo-
nin tavoin urheiluseuram-
me toimintaa.

Sakari Virtanen
Kosken Kaiun 

puheenjohtaja



4

TERVETULOA KOSKELAISEKSI!

Koski Tl on urheileva  koulukeskuskunta. Kunnassamme toimivat Kosken lukio, Kosken seudun 
peruskoulun yläaste ja Talolan koulu. 

Tuotamme ja järjestämme korkeatasoisia lähipalveluja kuntalaisille.  
Urheiluun kuuluvien palvelujen lisäksi kuntamme tarjoaa monipuolista kulttuuriin ja ohjattuun 
vapaa-ajanviettoon liittyvää toimintaa.  Tämä liitettynä koulukeskuskunnan tarjoamiin 
koulutuspalveluihin sekä jonottomiin perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen palveluihin takaa 
sen, että Kosken Tl kunta on varteenotettava vaihtoehto valittaessa itselle ja perheelle pysyvää 
asuinkuntaa tai yrityskuntaa.

Kunta myy omakotitontteja keskustasta, mm. Urheilupuiston, Vinarin, Harakkamäentien, 
Kumpulantien, Museokaaren ja Jokimetsän alueilta. Jokimetsän alueelta on myös mahdollisuus 
ostaa kaksi rinnakkaista tonttia yhden tontin rakentamisvelvollisuudella.  Omakotitonttien hinnat 
ovat 1,70 €/m2. Tutustu kunnan tontteihin ja palveluihin osoitteessa www.koski.fi.

Tervetuloa Koskelle Tl

Jari Kesäniemi
kunnanjohtaja

	 KOSKEN	TL	KUNTA
							 Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
             puh 02–484 410
 etunimi.sukunimi@koski.fi

 

 

 

KOSKEN TL KUNNAN TERVEHDYS! 

 

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.  Tämä liitettynä koulukeskuskunnan tarjoamiin koulutus-

palveluihin sekä jonottomiin  sosiaalipalveluihin ja perusterveydenhoidon 

palveluihin takaa sen, että Kosken Tl kunta on varteenotettava vaihtoehto 

valittaessa itselle ja perheelle pysyvää asuinkuntaa tai yrityskuntaa. 

 

Tonttitarjontamme pystyy vastaamaan asumis- ja yritystarpeisiin.   

Kunta myy omakotitontteja keskustasta, mm. Urheilupuiston, Vinarin, 

Harakkamäentien, Kumpulantien, Museokaaren ja Jokimetsän alueilta, 1,7 

/m2.  Jokimetsän alueelta on myös mahdollisuus ostaa kaksi rinnakkaista 

tonttia yhden tontin rakentamisvelvollisuudella. 

  

            KOSKEN TL KUNTA 

                Kunnanjohtaja Aimo Suikkanen 

        puh 02 –484 410,  

               www.koski.fi  etunimi.sukunimi@koski.fi  

 

 

 

 

 

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
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Kosken Kaiku ry
Kaiku Urheilee -lehti 2013

Lehden toimitus: 
Esko Heikkinen ja Sakari Virtanen

Kannen kuva:  Marja Haapio
Julia Vuolli on piirin paras alle 10-vuotias 
korkeus- ja seiväshyppääjä

Painopaikka: 
Sälekarin Kirjapaino Oy 
(aineisto@salekarinkirjapaino.fi)

Painosmäärä: 1600

Jakelu: Koski TL

Kiitokset kaikille lehden tekoon osallistu-
neille, valokuvien toimittajille ja mainosten 
kerääjille.

Kiitokset erityisesti mainostajillemme ja 
tukijoillemme!

Seuran ja jaostojen yhteystiedot

Sisällysluettelo

Puheenjohtajan tervehdys .............................. 1

Tietoja ................................................................... 5

Harrasteliikunta ........................................................... 7

Hiihto ............................................................................11

Lentopallo ....................................................................14

Pöytätennis ..................................................................21

Suunnistus ..................................................................29

Yleisurheilu .................................................................33

Seuran puheenjohtaja Sakari Virtanen (02) 484 1017

044 744 0118 sakari.virtanen@raunio.fi

Sihteeri Antti Virtanen 050 487 1908 virtanenanttim@gmail.com

Harrasteliikuntajaosto Jutta Kivikallio 040 545 2870 jutta@koccus.com

Hiihtojaosto Mikko Luhtala 050 911 5810 mikkoluhtala@luukku.com

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

Pöytätennisjaosto, seuran vpj. Esko Heikkinen 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@mbr.fi
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Henkilökuljetus Knuutila
 Jouko 0400 769 320
 Kaarina 0400 822 320
-Kaikki	kelakorvattavat	kyyditykset

MÄNTYNIEMEN PUU Oy 

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

KOSKEN ALUELÄMPÖ OY
Lämpöä läheltä

044 522 4182    0400 534 834

Puh. 050 407 6965
kari@lapinoja.fi • www.lapinoja.fi

•  PELTITYÖT •  SADEVESIJÄRJESTELMÄT •  
    

    

• PELTIKATOT • LISTAT 
• PIIPUN PELLIT 
• KOURUT • TIKKAAT YM.

• PELTIKATOT • LISTAT 
• PIIPUN PELLIT 
• KOURUT • TIKKAAT YM.

TULE KÄYMÄÄN MYYNTIPISTEESSÄMME:
Verstaantie 4, Koski Tl, puh. 02-484 080

ransuco.fi

SIKA-, NAUTA- JA HEVOSKALUSTEET

•  Vesijärjestelmät 
eläintiloihin

•  Puhdistusaineet 
maatiloille nyt 
Ransulta

RKW Finland Oy 
Ulasoorintie 185, PL 22, 28601 PORI

Puh. (02) 517 8899, Fax (02) 517 8890
info.finland@rkw-group.com 

www.rkwfinland.com | www.rkw-group.com

RKW Finland Oy 
Ulasoorintie 185, PL 22, 28601 PORI

Puh. (02) 517 8899, Fax (02) 517 8890
info.finland@rkw-group.com 

www.rkwfinland.com | www.rkw-group.com

Kelloliike

J. Mäkelä
www.kelloliikejmakela.fi

Shoppaa meillä 24/7
    www.kultastore.fiJalkahoitola
Riitta Heikkinen

Ikkarmäentie 14 31500 Koski Tl
p. 050 384 6062 tai 4841 853

Jalkahoitola
Riitta Heikkinen

Ikkarmäentie 14 31500 Koski Tl
p. 050 384 6062 tai 4841 853

Jalkahoitola
Riitta Heikkinen

Ikkarmäentie 14 31500 Koski Tl
p. 050 384 6062 tai 4841 853



Vipinöissä otetaan ilo irti liikunnasta!

Kaiun nuorin jaosto on 
lähtenyt lisäämään lii-

kunnanharrastusmahdol-
lisuuksia Koskella. Viime 
syksynä tarjosimme ko-
keiltavaksi satubalettia ja 
lajin suosio yllätti meidät 
suuresti. Kaiken kaikkiaan 
11 rimpsuhelmaista söpö-
läistä tanssahteli Eveliina 
Juusen johdolla. Pian kävi 
ilmi, että lisääkin tulijoita 
olisi ollut, ellei baletti olisi 
ollut samaan aikaan mus-
karin kanssa. Kokeilusta 
rohkaistuneena satubalet-
ti otettiin lajivalikoimaan 
myös tänä syksynä. Oh-
jaajaksi lupautui tanssin 
monitaituri Erika Reiman, 
joka ryhtyy vetämään myös 
kouluikäisten lasten show-
tanssia aivan uutena lajina.

Vipinä Varpaat kuuluvat 
edelleen harrasteliikunta-
jaoston lajivalikoimaan. Vi-
pinät ovat oiva paikka pie-
nille koululaisille tutustua 
kunnan lajivaihtoehtoihin 
ilman kilpailutoimintaan 
osallistumista. Mukana ovat 
taas kaikki Kaiun lajijaostot, 
Kosken Tl Eränkävijät sekä 
ratsastusseura MT-Team. 
Vipinöiden vastuuvetäjä-
nä jatkaa Eveliina Nurmi.

Harrastejaosto haluaa 
tarjota myös nuorille pai-
kan ja mahdollisuuden liik-
kua niillä tavoitteilla, jotka 
he kokevat tärkeiksi. Ko-
keile!  –ryhmä on nuoril-
le paikka pelailla, kisail-
la, hikoilla ja pitää haus-
kaa yhdessä. Viime syksyn 
seuratuen avulla Koskelle 
saatiin hankittua vino pino 
uusia liikuntavälineitä, joi-
den ideoinnissa nuoret oli-
vat itse mukana. Nyt hallilla 
voi pelata lacrossea, kau-
hapalloa, softpooloa tai ul-

timatea. Lisäksi hankittiin 
kassillinen jonglööraus- ja 
sirkusteluvälineitä kehittä-
mään silmä-käsikoordinaa-
tiota. Kokeile! -ryhmälle ei 
ole olemassa valmista kau-
sisuunnitelmaa. Tarkoitus 
on, että jokaisella kerral-
la paikalle saapuneet saa-
vat itse päättää, mitä kul-
loinkin tehdään, fiiliksen 
ja mielenkiinnon mukaan. 
Nuorilla on myös oma nuo-
ri ohjaaja, Veera Lilja, joka 
pitelee ”naruja” käsissään.

Perhe-Peuhu jatkaa 
vanhalla tutulla paikallaan 
sunnuntai-aamupäivissä 
klo 10-12. Kaikenlaiset ja 
-kokoiset perheet ovat ter-
vetulleita. Perhe-Peuhussa 
sali jaetaan väliverholla 
niin, että toiselle puolella 
rakennetaan temppurata ja 
vapaan liikkumisen paik-
ka perheiden pienimmil-

Harrasteliikunta-
mahdollisuudet laajenevat

le. Toisella puolella on pe-
lialue, jossa voidaan pela-
ta hieman vauhdikkaampia 
pelejä isompien lasten ja 
aikuisten kesken. Myös 
kuntosali on auki. Perhe-
Peuhusta löytyy taatusti 
tekemistä kaikille. Paikan 
päälle voi saapua edellä 
mainitun kellonajan puit-
teissa. Perhe-Peuhussa ei 
ole ohjausta, mutta paikal-
la on aina Liikuttaja-Per-
he, joka avaa ovet, raken-
taa temppuradan ja vahtii 
yleistä järjestystä. Silti jo-
kainen lapsi on omien ai-
kuisten vastuulla ja vahdit-
tavana.

Uutena lajina harraste-
liikuntajaostolle kokeilem-
me uuden aikuisten Juok-
sukoulun käynnistämistä. 
Muutama vuosi sitten yleis-
urheilujaosto starttasi juok-
sukoulutoiminnan, joka ke-

räsi uusia juoksuharras-
tuksesta kiinnostuneita ih-
misiä yhteen. Ryhmä käy 
edelleen yhdessä juokse-
massa, ja nyt tämä mahdol-
lisuus halutaan tarjota kos-
kelaisille uudelleen. Juok-
sukoulu starttaa syksyllä. 
Kaikkiin muihin harrastelii-
kuntajaoston lajeihin paitsi 
Perhe-Peuhuun on ilmoit-
tautuminen jaoston netti-
sivuille. Sieltä saat myös li-
sätietoa ja yhteyshenkilöi-
den tiedot, jos haluat kysyä 
lajeista lisää. 

Tervetuloa mukaan har-
rasteliikuntajaoston ryh-
miin nauttimaan yhdessä-
olosta ja hyvästä olosta. Ih-
minen on luotu liikkumaan!

Hanna Kanasuo
harrasteliikunta-

jaoston sihteeri

H
ARRASTE
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Kosken Kaiku ry

Johtokunta

Yhteystiedot

Liity jäseneksi

Vuosikello

Jäsenrekisteri

Palaute

Jaostot

Harrasteliikunta

Hiihto

Lentopallo

Pöytätennis

Salibandy

Suunnistus

Yleisurheilu

Vipinä Varpaat

Kosken Kaiku ry

Tervetuloa Kosken Kaiun nettisivuille!

Kosken Kaiku on liikunnan yleisseura. Seuran toiminnan tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta

seuran toimialueella siten, että mahdollisimman moni jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-

urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tällä hetkellä seuran lajivalikoimaan kuuluvat harasteliikunta, hiihto, lentopallo, pöytätennis, salibandy,

suunnistus sekä yleisurheilu.

Seuran säännöt

Liity jäseneksi

Lisää tietosi jäsenrekisteriin

------------

Tykkää 6 henkilöä tykkää tästä. Rekisteröidy

ja näe, mistä kaverisi tykkäävät.

Kirjaudu sisään | Ilmoita väärinkäytöstä | Tulosta sivu | Poista käyttöoikeudet | Palvelun tarjoaa  Google Sites

Hae tästä sivustosta

Kosken Kaiku http://www.koskenkaiku./home

1 / 1 16.9.2013 14.39

Vieraile kotisivuillamme:
www.koskenkaiku.fi

Löydät paljon tietoa 
eri harrastusmahdollisuuksista 

sekä Kaiun jaostojen toiminnasta!



H
ARRASTE

Juoksuharrastuksessa on 
monia etuja ja helppouk-

sia. Se on varsin edullinen 
välineiltään, harrastamaan 
voi lähteä aina kun itselle 
sopii ja vauhdin ja matkan-
kin voi määrätä itse. Se ei 
katso edes aikaa ja paik-
kaa, vaan juoksemista voi 
harrastaa vaikka työ- ja lo-
mamatkoilla. Aamu virkku 
voi lähteä lenkille aikaisin 
aamusta ja iltavirkku laittaa 
juoksutossut jalkaan myö-
hemmin illasta, siis miten 
kätevää.

Kaikkihan meistä osaa 
juosta, mutta jotta juokse-
misesta tulisi mukava, kun-
toa kohottava ja mieltä vir-
kistävä säännöllinen har-
rastus, siihen juoksukou-
lu on oiva starttipaketti.  
Juoksemisen lisäksi, ”kou-
lussa” kun ollaan, mukana 
on myös luentoja juokse-
miseen liittyvistä asioista. 
Tietoa saa mm. juoksutos-
suista ja muista varusteista, 
oikeasta juoksutekniikasta, 
lihaskunnosta j a -huollosta 
sekä ravinnosta.

Palataanpa juoksukou-
luun, johon lähdin mukaan 
keväällä v. 2011. Taustaani 
kuuluu nuoruuden urheilu-
harrastus ja vuosien myö-
tä enemmän tai vähemmän 
erilaista kuntoliikuntaa.  To-
tuuden nimissä on myön-
nettävä, että ennen juok-
sukoulua liikuntaa oli tuo 
jälkimmäinen eli vähem-
män. Nyt juoksu on kuu-
lunut viikkorytmiini juok-
sukoulusta lähtien, kiitos 
juoksukoulun ja sen yh-
teydessä muodostuneen 
mukavan juoksuporukan, 
jonka kanssa teemme yh-

Juoksukoululainen 
           vuosimallia 2011

teislenkin joka torstai-ilta. 
Porukkamme sinnikkäänä 
tsempparina on toiminut 
Salmisen Erja, joka on koko 
kahden ja puolen vuoden 
ajan joka keskiviikko lä-
hettämällään sähköpostil-
la muistuttanut meitä muuta 
porukkaa torstain yhteis-
lenkistä. Koen, että sillä on 
ollut suuri merkitys. On ol-
lut aikoja, että mukaan ei 
ole ehtinyt tai kun pitkä pi-
meä talvi ei innosta ulos, 
saatikka juoksemaan, niin 
muistutus pitää harrastus-
ta yllä. Ainakin seuraaval-
la kerralla tulee lähdettyä!

 Juoksuporukan tors-
tain kokoonpano vaihte-
lee, mutta kaikkiaan meitä 
on porukassa kahdeksan. 
Lisäksi edellisen juoksu-
koulun ”oppilaista” aika iso 

osa on jatkanut juoksemis-
ta omassa aikataulussaan.

Nyt uuden juoksukou-
lun aloituksen kynnyksellä 
kannustan kaikkia asiasta 
kiinnostuneita lähtemään 
mukaan. Moni voi ajatella, 
että ei pysty juoksemaan 
metriäkään tai juoksemi-
nen veren maku suussa ei 
ole oma juttu. Ei haittaa, jos 
et ole aikaisemmin harras-
tanut juoksemista. Kuntoa 
lähdetään kohottamaan en-
sin kävelemällä, sitten kä-
vellään hieman reippaam-
min ja jossain vaiheessa tu-
lee kerta kun juostaan en-
simmäinen katupylvään 
väli jne. Tässäkin vanha 
sanonta” hitaasti hyvä tu-
lee ” pitää todella paik-
kansa. Tärkeintä on, että 
jokainen asettaa omat ta-

voitteensa. Maratoonarei-
ta ei meistä tarvitse tulla, 
mutta toki senkin voi tavoit-
teeksi asettaa. 

Juoksuporukassamme 
tavoitteena on ollut hyvä 
kunto ja jaksaminen arjes-
sa. Pienissä juoksutapah-
tumissa olemme käyneet 
mm. kesäillan juoksussa 
Forssassa, Salon seiskalla 
ja tietysti omassa Kosken 
kohaushölkässä. Juoksu-
tapahtuvat tuovat sopivaa, 
pientä tavoitteellisuutta 
harrastukseen.

Lopuksi vielä tiedoksi, 
että juoksuporukkamme 
ei ole suljettu ryhmä vaan 
kaikki porukassa juokse-
misesta kiinnostuneet olet-
te tervetulleita juoksemaan 
samaan sakkiin. 
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Iloiset juoksijat (vas.) Erja Salminen, Anne Niemelä-Laaksonen, Leena Aarikka, Marja Levonen 
ja Raija Virtanen.
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LV-Urakointi
K. Koskinen

puh. 0500-536 723

Puunkorjuu Juha Holm Oy
Puh. 0440 821 153



Rivakkaa 
sivakointia

HIIHTO

NICO
ma pyöräily 4 km, uinti, 

pyöräily 4 km
ti koiran kanssa 30 mi-

nuutin metsälenkki 
juosten ja kävellen

ke puussa kiipeily ja puu-
pyssysota naapurei-
den kanssa

to  jalkapalloharjoitukset 
1 h 15 min

pe uinti Liipolassa ja hyp-
piminen laiturilta

la  jalkapallopeli 2 x 30 
min

su jalkapalloharjoitukset 
1 h 30 min

Kosken Kaiun hiihtokou-
lu jakautui viime talve-

na kolmeen ryhmään. Al-
keishiihtokoulua purura-
dan maastossa pitivät Essi 
ja Elli Pietilä…... harjoit-
telu huipentui retkeen …
laavulle. 

Lumihirmujen ryhmäs-
sä oli 14 lasta ja he harjoit-
telivat Hevonlinnalla Pirjo 
Sarapikin johdolla.

Kilparyhmässä oli viisi 
nuorta, jotka harjoittelivat 
vähintään kahdesti viikos-
sa Hevonlinnalla. Vanhim-
mille eli Jonna Pakolalle ja 
Juho Mattilalle kertyi har-
joitus- ja kilpakilometrejä 
talven aikana noin 1000. 
Kilpailuissa heidän lisäk-
seen kävivät Saara Matti-
la ja Ossi Juusti, Satakun-
nan, Hämeen ja Varsinais-
Suomen alueella lumien 
aikana lähes jokaisena 
viikonloppuna. Piirimes-
taruuskisoissa Jonna, Saa-
ra ja Ossi hiihtivät kaikki 
tuplamestaruuden Juhon 
saadessa pronssia vapaal-
la tyylillä. 13-16-vuotiai-
den nuorten Hopeasom-
pafinaaleissa Jonna oli 42. 
ja Juho 40. Heidät valittiin 
piirin valmennukseen ja 
viiden päivän leirejä pide-
tään Jämillä neljästi kesän 
ja syksyn aikana.  Torni-
olaakso-cupissa Jonna ja 
Saara olivat kokonaiskil-
pailun neljänsiä, Juho oli 
seitsemäs. 

Jenni Halkivaha val-
mentaa ensi kaudella Lu-
mihirmujen ryhmää. Har-
joitukset alkavat yli 8-vuo-
tiaille torstaina 31. loka-
kuuta klo 18 Hevonlinnal-
la sauvakävelyllä. Alkeis-
hiihtokoulun alkamisesta 
tiedotetaan myöhemmin 
lumien tultua. 

Ensi kaudella lähes 
kaikki hiihtäjät siirtyvät uu-
teen ikäryhmään kilpaile-
maan. M16-sarjassa kilpa-
matka on 8 km, M14- ja N16-
sarjassa 5 km, N/M12-sar-
jassa 3 km ja N/M10-sarjas-
sa 2 km. Kilparyhmäläiset 
ovat harjoitelleet kesällä 
juoksun ja pyöräilyn lisäk-
si rullahiihtoa, Lumihirmut 
taas monipuolista liikuntaa. 
Alla esimerkit yhden viikon 
harjoitteista kesällä

Kaiun hiihdon kilparyhmä (vas.) Ossi Juusti, Juho Mattila, Saara 
Mattila ja Jonna Pakola

Hiihtokoulu osoittautui suosituksi tempaukseksi.
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Runsaslumista 
talvea odotellen

Essi, Maija ja Pirjo

JUHO
ma juoksu 1 h
ti pyöräily 2 h 10min
ke aamupäivä juoksu 50 

min, iltapäivä pyöräily 
1 h 30 min

to lepo
pe sauvakävely 1 h 30 min
la  rullahiihto peruskestä-

vyys + tasatyöntöhar-
joitus vauhtikestävyys 
3 x 5 min, 2 h 20min, 
28km

su rullahiihto peruskestä-
vyys 1 h 5 min
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Kivimaan Kuljetus 

 

 

 

Janne Salin 0400 856 606 
 

 
Rakennusvalvonta ja –konsultointi

Marja Mattila
Puh. 0440 578 785

•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

Partelan Porsas Oy
Turuntie 309, 31500 Koski Tl

Tapalantie 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

TRAKTORIT, PUIMURIT YM.
MAATALOUSKONEET

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

RAKENNUSTYÖ RISTO OJANEN

- Uudisrakennustyöt
- Peruskorjaukset

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

JMJ – KULJETUS OY

-Mainosteippaukset
 -Internetsivut
  -Graafinen suunnittelu
   -Tekstiilipainatukset

      -Tietokoneiden huoltopalvelut
    -Uudet tietokoneet ja oheislaitteet
  -Monipuoliset ylläpitopalvelut
-Tietojen palautus ja varmuuskopiointi

Timppa 040-1937338
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Kun kehoa huolletaan, se 
toimii moitteettomasti. 

Krempoilta sekä vammoilta 
vältytään ja olo on kaikin 
puolin vetreämpi. Venytte-
ly lisää kehon liikkuvuutta 
ja notkeutta. Samalla lihak-
set rentoutuvat ja niiden ai-
neenvaihdunta paranee.

Venyttely kannattaa teh-
dä kävelylenkin tai muun 
kevyen lämmittelyn jäl-
keen. Lämmitetty lihas ve-
nyy paremmin ja venyttely 
tuntuu mukavammalta. Lii-
an raju ja kylmiltään tehty 
venyttely aiheuttaa lihak-
seen pieniä repeämiä, jot-
ka tuntuvat myöhemmin li-
haskipuna. 

Arkiliikkujalle sopiva 
määrä on 2–3 venyttelyker-
taa viikossa. Yhden veny-
tyksen on hyvä kestää muu-
taman rauhallisen syvään 
hengityksen ajan, 30 se-
kunnista yhteen minuuttiin. 
Yritä pitää lihas mahdolli-
simman rentona venytyk-
sen ajan ja syvennä veny-
tystä jokaisella uloshengi-
tyksellä. Venytyksen pitää 
tuntua, mutta sattua ei saa! 
Tee kaikki venytykset kak-
si kertaa. Ohessa ohjelma, 
jonka voi suorittaa vaikka 
olohuoneessa TV-iltauutis-
ten katselun yhteydessä.

Venyttelyn voi aloittaa ja 
lopettaa tekemällä muuta-
man rullauksen polvet ke-
vyesti koukistettuna. Selkä-
rangan liikkuvuus ja ryhti 
paranee. 

Jokamiehen iltavenyttely

Rintalihas. Vie toinen käsi 
kyynärnivel koukussa ta-
kaviistoon seinälle. Nojaa 
vartalolla kevyesti eteen-
päin. Varmista, ettet jännitä 
niskaa tai hartioita!

Lonkankoukistaja. Sei-
so käyntiasennossa, toi-
nen jalka edessä. Työnnä 
lantiota eteenpäin ja nojaa 
ylävartalolla hieman taak-
se. Etureisi venyy yhdel-
lä jalalla seisten, nilkasta 
kiinni pitäen. Yritä pitää 
polvet mahdollisimman lä-
hellä toisiaan. Jos tasapai-
non pitäminen tuntuu han-
kalalta, voit ottaa toisella 
kädellä tukea esim. tuolin 
selkänojasta. 

Kyljet. Seiso jalat hartioi-
den levyisessä asennossa. 
Taivuta ylävartaloa sivul-
le toinen käsi suoristettu-
na ylös. Ajattele, että olet 
kahden seinän välissä, 
eikä ylävartalo pysty kier-
tymään eteen tai taakse.

Takareisi. Istu lattialla ai-
tajuoksijan asennossa - toi-
nen jalka suorana ja toisen 
jalan jalkapohja suoran ja-
lan sisäreidessä kiinni. Kal-
lista ylävartaloa kohti suo-
raa jalkaa kunnes tunnet 
venytyksen takareidessä. 
Polvi voi olla kevyesti kou-
kussa. Voit venyttää poh-
keen samassa asennossa 
koukistamalla nilkkaa tai 
tarttumalla varpaista kiin-
ni. Liikkeen voi tehdä myös 
penkillä istuen.

Pakara. Istu lattialla toi-
nen polvi koukussa. Avaa 
toisen jalan polvi sivulle 
ja nosta nilkka koukistetun 
polven päälle. Työnnä ylä-
vartaloa käsillä eteenpäin, 
jotta saat venytyksen tuntu-
maan päällimmäisen jalan 
pakarassa.  

Niska-hartia. Istu lattialla 
tai tuolilla ja kallista päätä 
sivulle, korva kohti olka-
päätä. Pidä hartiat rentoi-
na! 

Pauliina Heikkinen
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Lentopallo oikeilla urilla

L
E

N
TOPALL

O

Kosken Kaiun lentopal-
loilu elää vahvaa kas-

vun ja kehityksen aikaa. 
Ahkerat seuratyöntekijät, 
motivoituneet ja osaavat 
valmentajat sekä innostu-
neet pelaajat luovat poh-
jan, jolle on helppo raken-
taa laadukasta kasvattaja-
seuratoimintaa. Merkkinä 
laadukkaasta toiminnasta 
meillä on Kosken liikunta-
hallin seinällä Nuoren Suo-
men Sinetti. Suomessa on 
tällä hetkellä 28 lentopal-
loseuraa, jotka toimivat si-
netin arvoisesti. 

Pelaajien, joukkueiden 
ja taustahenkilöiden mää-
rän kasvaminen tasaisesti, 
on loistava mittari siitä, mil-
laista työtä lentopallojaos-
to on pyörittänyt viimeisinä 
vuosina. Olemme ottaneet 
avosylin vastaan myös ul-
kopaikkakunnilta tulleet 
harrastajat, joilla syystä tai 
toisesta ei ole pelipaikkaa 

löytynyt omasta kunnas-
ta. Tulevalla kaudella Kai-
un värejä edustaa koske-
laisten lisäksi pelaajia ai-
nakin Somerolta, Salosta 
ja Ypäjältä. Haluammekin 
luoda jokaiselle lapselle ja 
nuorelle mahdollisuuden 
liikkua lentopallon paris-
sa taitotasoon tai paikka-
kuntaan katsomatta. Yhtenä 
tärkeänä tehtävänämme on 
myös tukea korkeammille 
sarjatasoille pyrkiviä nuo-
ria taipaleellaan. Tällä tiellä 
loistavina oppaina toimivat 
Jani Korhonen ja Jukka leh-
ti, jotka ovat mukana myös 
Lounais-Suomen aluejouk-
kueiden valmennustoimin-
nassa. 

Kosken Kaiun edustus-
joukkueet pelaavat tuleval-
lakin kaudella kakkossar-
jaa. Junioritoiminnan kan-
nalta on todella tärkeää, 
että meillä löytyy omasta 
seurasta naisten ja miesten 

joukkueet, joihin kilpailu-
henkisimmät juniorit voivat 
tavoitella pelipaikkaa. Toi-
votamme kaikki tervetul-
leiksi seuraamaan kotiot-
teluitamme Kosken liikun-
tahallille tulevalla kaudella. 
Eritoten kaikki junioripe-
laajat, sillä usein katsomal-
la oppii ja oivaltaa.

Seuratukea laadun 
luomiseen
Lentopallojaosto haki Ope-
tus- ja Kulttuuriministeri-
öltä seuratukea 1.8.2013-
31.7.2016 väliselle ajalle. 
Seuratukea myönnetään 
vuodeksi kerallaan ja on-
nistuimme loistavasti saa-
maan 7 000 euroa seura-
toiminnan kehittämiseen 
kaudelle 2013-2014. Suuri 
osa tuesta käytetään seu-
ratyöntekijöiden sekä pe-
laajien koulutuksiin. Kou-
lutus ja tietotaidon paran-
taminen ovatkin avainase-

massa kun luomme pe-
rustuksia tulevaisuudelle. 
Koskelaisen lentopalloilun 
tulevaisuus näyttääkin täl-
lä hetkellä todella hyvältä. 
Pitkän tähtäimen suunni-
telmien luominen auttaa 
meitä pysymään oikeilla 
raiteilla ja halu kehittyä 
aina vaan paremmaksi saa 
jatkamaan eteenpäin.

Toivon lopuksi, että 
kaikki junioreiden van-
hemmat ymmärtävät kuin-
ka arvokasta työtä seuraih-
miset tekevät lastemme 
eteen, tunteja laskematta, 
ilman korvausta. Haluankin 
jo etukäteen kiittää kaikkia 
niitä ihmisiä, jotka mahdol-
listavat jälkikasvumme lii-
kuntamahdollisuudet Kos-
kella lajista riippumatta. 
Kiitos!

Saku Kanasuo
lentopallojaoston 

puheenjohtaja
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Lentopallo oikeilla urilla

Miesten edustusjouk-
kue oli edelliskau-

della kolmossarjan kolmo-
nen ja nousi kakkossarjaan. 
Viime vuoden syyskierrok-
sen jälkeen kohtalona oli 
jäädä niukasti alempaan 
loppusarjaan, jossa olim-

Jatkuuko kehitys?

me keväällä ylivoimaisia. 
Tuloksellisesti ei alkavalle 
kaudelle voikaan asettaa 
muuta tavoitetta kuin ylem-
pään jatkosarjaan pääsyn 
ja pelien jatkumisen mah-
dollisimman pitkälle ke-
vääseen. Tulosten ohessa 

myös joukkueen ja yksit-
täisten pelaajien otteissa 
on tapahtunut kehitystä. 
Tämän positiivisen suun-
tauksen jatkaminen on toi-
nen tavoitteemme.  

Kaiun miehet iskevät 
tällä kaudella tutulla, pie-

nellä ja osaavalla ryhmällä. 
Joukkue on ollut jo monta 
vuotta yhdessä. Näillä nä-
kymin syksyn ensimmäi-
seen sarjapeliin laitetaan 
tuleen sama avauskokoon-
pano, joka otti viime kau-
den lopulla 13 peräkkäistä 
voittoa. Tällä hetkellä ainoa 
”uusi” pelaaja on Nevalan 
Niko, joka vuosi sitten halu-
si keskittyä maanpuolustus-
velvoitteisiinsa. Tutussa po-
rukassa roolit ovat jo aika 
hyvin opeteltuja ja pelaa-
jien tiedossa. Tämän ansi-
osta harjoituksissa voidaan 
entistä enemmän kiinnittää 
huomiota pienten yksityis-
kohtien hiomiseen.  Pelaa-
jalistalla on vain yhdek-
sän varmaa nimeä, mikä 
on kieltämättä liian vähän. 
Kausi on erittäin vaikea 
viedä menestyksekkäästi 
läpi näin vähillä miehillä. 
Loukkaantumisiin ei käy-
tännössä olisi varaa ja jo nyt 
harjoituksissa on toisinaan 
ollut turhan vähän väkeä. 
Kaksi tai kolme pelimiestä 
vielä tarvittaisiin ja verkot 
ovat vesillä. Joukkueeseen 
mukaan otettavan pelaajan 
on oltava riittävän tasokas 
ja halukas sitoutumaan toi-
mintaan.

Lohkojakokin on jo sel-
villä ja katsojille on tarjol-
la jännittäviä paikallispe-
lejä sekä mielenkiintoisia 
vierasjoukkueita ja pelaa-
jia. Pelit Loimaan Jankkoa 
vastaan tarjoavat aina ta-
sokasta lentopalloviihdet-
tä. Jankon riveissä pelaa-
vat mm. vielä viime kaudel-
la SM-hopeaa Hurrikaanin 
paidassa saalistanut Jukka 
Vehviläinen, sekä nuorten 
EM-neloset Kasimir Vuo-
rinen ja Tapio Toiviainen. 
Koijärven Kuntoa vastaan 
tuskin tunnetta puuttuu, 
viime kaudella voitimme 
neljä peliä neljästä, toivot-
tavasti putki jatkuu. Myös 
Keimolan Kaikua vastaan 

Miehet 1
Takana vas: Jukka Lehti, Jesse Lehtinen, Marko Tuomela, valmentaja Jani Korhonen
Edessä vas: Olli Latva, Saku Kanasuo, Janne Karonen, Niko Nevala
Puuttuu: Lauri Kujala, Ville-Markus Hellsten

Miehet 2
Takana: Antti Virtanen, Markus Nuotio, Kimmo Hakamäki, Kalle Koivunen, Kalle Petranen
Edessä: Pasi Autio, Vesa-Matti Vapaavuori, Anton Kataja, Joonas Nuotio
Puuttuu: Tuomas Sallinen, Jani Korhonen



Kosken Kaiun naisten 
kakkossarjajoukkue 

taisteli viime kaudella it-
sensä ykkössarjan ensim-
mäiselle karsintakierrok-
selle asti. Tavoite kaudelle 
2013–2014 on vähintäänkin 
sama, ellei jopa vähän pi-
demmälle.

Treenaaminen tulevaan 
kauteen aloitettiin kesä-
kuussa. Yhteisiä harjoituk-
sia järjestettiin kolme ker-

Naisten ykkösjoukkue
taa viikossa.  Kaikkein hie-
nointa oli nähdä oman seu-
ran c- ja b-tyttöjä harjoit-
telemassa kokeneempien 
naisten kanssa. Tulevaan 
kauteen lähdetään hyvin 
pitkälti samalla rungolla 
kuin viime kaudella, muu-
tamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. 

Tätä kirjoitettaessa jouk- 
kueeseen kuuluu yhdek-
sän pelaajaa. Muutamaa 

pelaajaa metsästetään vie-
lä joukkueeseen. Tarkoitus 
olisi saada koko joukkue ka-
saan syyskuun alkupuolella. 
Treenaaminen pallon kans-
sa aloitettiin elokuussa, yh-
teisiä treenikertoja on edel-
leen kolme viikossa. Tulevan 
kauden alku ei välttämättä 
ole niin hankala kuin viime 
vuonna, sillä suurin osa jouk-
kueesta on pelannut yhdes-
sä vähintään vuoden. 

Toivon kaudesta tule-
van nousujohteista, joka 
tarkoittaa pelaajien henki-
lökohtaisten taitojen para-
nemista ja joukkuepelin tii-
vistymistä kauden aikana. 
Toivotaan että hallilla näh-
dään asenteeltaan taiste-
leva joukkue, jonka tukena 
kannustava kotiyleisö!

Jukka Lehti
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Naiset
Takana vas: Elina Klemelä, Karoliina Tuomola, Veera Lilja, Terhi Hämäläinen, valmentaja Jukka Lehti
Edessä vas: Marjaana Sorokin, Renja Rasimus, Hanna Kanasuo, Johanna Witka

olemme pelanneet usein 
viimeisen kahden vuoden 
aikana. Seura saalisti ke-
väällä SM-hopeaa kaikis-
sa poikien isolla kentällä 
pelattavissa ikäluokissa, 

nähtävillä on oletettavas-
ti paljon tulevaisuuden lu-
pauksia. Pääsemme myös 
taistelemaan Auranmaan 
herruudesta Auran Van-
nasta ja Oripään Urheili-
joita vastaan. Erityisesti 
Vannas on kuulunut viime 
vuodet kakkossarjan eh-

dottomaan parhaimmis-
toon. Joukkue, johtotähte-
nään ex-hurrikaani Teemu 
Tolonen, on kahtena viime 
vuonna päässyt yhden voi-
ton päähän noususta yk-
kössarjaan.

Luvassa on siis jälleen 
hieno lentopallokausi, 

myös seuramme miesten 
edustusjoukkueen osalta. 
Toivotamme kaikki kat-
somaan ja kannustamaan, 
kotipelit pelataan pääosin 
lauantaisin kello 15.00! Ke-
hitys jatkukoon.

Jani Korhonen 
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Maailman suurin ulko-
lentopalloturnaus pe-

lattiin tänä vuonna Mikkelin 
raviradalla 7.-10. kesäkuu-
ta. Turnaukseen osallistui 
828 joukkuetta. Koskelta 
turnaukseen lähti kahdek-
san joukkuetta eli 56 pe-
laajaa, 12 valmentajaa ja 
huoltajaa sekä useita van-
hempia. 

Sää oli suosiollinen eli 
puolipilvinen +20 asteen 

Koskelaiset Mikkelin  
Power Cupissa

paikkeilla. Hellettä ei ollut 
kuten Lahdessa eikä rakei-
ta satanut kuten Oulussa.  
Vesisade haittasi ”hiukan” 
Visulahden huvipuistoiltaa, 
mutta kisabileissä Redra-
ma hurmasi pelaajat. Ruo-
kajonot vetivät tänä vuon-
na erittäin hyvin ja ruoka 
maistui. Vaikka tulospalve-
lu tökki lauantaina ja sun-
nuntaina, turnaus vietiin 
loppuun kunnialla ja pal-

kinnot jaettiin sarjojen voit-
tajille.

Menestystä ei tänä vuon- 
na tullut yhdellekään Kos-
ken joukkueista. Sen sijaan 
paljon hyviä pelejä, tiukko-
ja ja ansaittuja voittoja sekä 
iloisia ilmeitä. Koskelaiset 
sijoittautuivat seuraavasti 
(suluissa sarjaan osallistu-
neiden joukkueiden luku-
määrä):

A-pojat   5. (8)
C-tytöt  37.( 54)
D-pojat  14.(42)
D-pojat tiikeri 11. (34)
D-tytöt 
- 1. joukkue)  46. (70)
- 2 joukkue)  48. (70)
F-tytöt  48. (48)
F-seka  7. (14)

Kolme D-tyttöjen pelaajaa vastasi kysymyksiin: 
1. Monessako Powerissa olet ollut? 

2. Mikä on parasta Powerissa? 
3. Paras muistoni Powerista?

Inkeri Meller
1. Kolmas Poweri
2. Powerissa on mukavaa hyvä 
joukkuehenki ja pelin ilo
3. Kun voitimme E-tytöissä ho-
peaa Turussa

Saara Palomäki
1. Toinen Poweri
2. Siellä on hauskaa pelata ka-
vereiden kanssa lentopalloa ja 
viettää aikaa heidän kanssaan. 
On kivaa nukkua niin monen 
kanssa samassa huoneessa. 
Pelaaminen ja tuomarointi ovat 
parasta!
3. Kun voitimme Mikkelissä en-
simmäisen pelimme ja se kun 
ylitimme itsemme!

Saara Mattila
1. Kolmas Poweri
2. Kun saa pelata ulkona ja kun 
voittaa pelin
3. Kun F-tyttöjen peleissä Lah-
dessa minua kutsuttiin kärpäk-
si!
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D- ja C-pojat
Takana vas: Valmentaja Niko Nevala, Erno Salminen, Santeri Rajala, Kristo Kreen, Juuso Simola
Edessä vas: valmentaja Terhi Simola, Roope Rajala, Alex Naumi, Niko Haavisto, Nico Känkänen
Puuttuu: Elias Pursimaa, Urho Vuori, Niklas Jansson

C- ja B-tytöt
Takana: Jenni Haavisto, Inka Känkänen, Vilma Tiepelto, Milla Simola, Hanna Kyynäräinen, Johanna Witka
Keskellä: valmentaja Markus Haavisto, Siiri Salminen, Aleksa Mäki, Kristiina Puhakka, Saara Palomäki, Riina Hahko, joukkueenjohtaja 
Arto Mäki  Edessä: Siiri Meller, Meeri Kanasuo, Adele Soosaar, Minni Ahola. Puuttuu: Laura Flemming, Hilda Nurmi
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D-tytöt
Takana: valmentaja Maija Mattila, Heidi Nevala, Venla Tiepelto, Anniina Witka, Ida Juselius, Noora Valtonen
Edessä: Diana Tiik, Josefiina Nurmi, Sara Salminen, Riikka Vuorentausta, Inkeri Meller, Julia Vuolli

E- ja F-juniorit
Takana: Karolin Rakovits, Eelis Pietilä, Iida Pietilä, Jesse Haavisto, Sofia Pettersson
Keskellä: Ilona Laine, Wiljam Vapaavuori, Aino Honkala, Olivia Ojala, Mattias Lihtkivi, valmentaja Hanna Kanasuo
Edessä: valmentaja Saku Kanasuo, Kerttu Kanasuo, Kia Simola, Wenni Vapaavuori, Aapo Kanasuo, Ellen Ojala
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Autoilija Kyösti Vaparanta
0500 781 388

Heikki 0500 630 835

Vinarin 
Rakennus Oy

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

•	 Huollot,	korjaukset,	testit

•	 Nelipyöräsuuntaukset

•	 Katsastuskäynnit

•	 Rengas-	ja	tarvikemyynti

•	 Auton	pikapesu	alk	8	€	/	pesu

	 max.	korkeus	2,70	m

•	 Auton	ilmastointilaitehuolto

 

KOSKEN
Automaalaamo Ky

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

– Autojen sisäpuhdistukset ja penkkien pesut –

• MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUT

• KYLMÄKONEMYYNTI JA HUOLTO 
SEKÄ ANTENNIASENNUKSET

TSR-tekniikka Oy
Tapani Siren

P. 7673 903, GSM 0500 594 468

HAUTAUS- JA KUKKAPALVELU
SILTASAARI

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



Jättebra pingis!
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Pöytätennisliiton tuore 
päävalmentaja Matti-

as Bergkvist vieraili syys-
kesällä Kaiun pöytäten-
nisharjoituksissa. Matkan 
varsinaisena aiheena oli 
Alex Naumin, Miro Seitzin 
ja Veikka Flemmingin ot-
teiden seuraaminen, mutta 
syrjäsilmällä ruotsalainen 
katseli muitakin. Ja vakuutti 
olevansa tyytyväinen.

”Teillä on harjoituksis-
sa uskomattoman hieno fii-
lis, kun vanhemmatkin her-
rat pelaavat tasavertaisesti 
nuorten kanssa. Me puhum-
me Ruotsissa paljon yhtei-
söllisyydestä. Te ette pel-
kästään puhu vaan selvästi 
olette yhteisöllisiä. Katse-
lin jo kesäleirin yhteydessä, 
että teillä on hauskaa. Se on 
jättebra” (eli erittäin hyvä), 
tuumi Bergkvist, jonka mie-
lestä Kosken nuoret pelaa-
jat ovat ehdottomasti kaikki 
maan lahjakkaimpien pin-
gispelaajien joukossa. 

Mikäpäs on pitäessä 
hauskaa, kun takana on taas 
kerran kaikkien aikojen 
paras pingiskausi. Se an-
toi kaikulaisille mm. 13 SM-
mitalia, joista peräti seit-
semän oli kultaista. Alexin 
kausi oli komea, sillä saa-
liina viiden Suomen mes-
taruuden lisäksi oli myös 
yksi hopea ja kaksi prons-
sia. Paljon ei jäänyt jälkeen 
Veikka, jonka saalis oli nel-
jä kultaa ja kolme prons-
sia. Yllättävin mestaruus oli 
Veikan ja Alexin nelinpe-
livoitto alle 15-vuotiaissa. 
Miron saalis oli ”vain” kak-
si kultaa ja kaksi pronssia. 
Kaikki koskelaisten SM-mi-
talit löytyvät verkosta osoit-
teesta http://www.poyta-
tennis.com/historia/ko-
kalaisten-sm-mitalit.html.

nassa Veikan kanssa alku-
kesästä. Veikka jatkoi tästä 
junioreiden EM-kilpailui-
hin Tsekkeihin käväisty-
ään jo tätä ennen Puolan 
avoimissa juniorimesta-
ruuskilpailuissa. 

Veikka ja Miro kilpai-
livat kolme kertaa Virossa 
ja kerran Ruotsissa ja Alex 
kaksi kertaa Virossa ja kol-
me kertaa Ruotsissa. Elo-
kuun alussa Veikka, Alex ja 
Miro leireilivät viikon Tuk-
holmassa ja leirin päälle 
Alex nappasi komeat voi-
tot sekä alle 12- että alle 
13-vuotiaissa Ängby SK:n 
Sommarpool –kisassa. Elo-
kuun lopussa Alex ja Miro 
edustivat vielä Suomea 
Euro Mini Champs –kil-
pailuissa Ranskassa. ”Pik-
kupoikien” lisäksi Riku Au-
tio kävi jo toista vuotta pe-
räkkäin pelaamassa myös 
Norjan sarjoissa.

Kansainvälinen tuu-
lahdus kävi Koskellakin, 
kun saksalainen Cottbu-
sin joukkue kävi vastavie-
railulla Koskella kesäkuun 
alussa, yhtä aikaa Pöytäten-
nisliiton perinteisen kesä-
leirin kanssa. Saksalaiset 
vierailivat mm. Raunion sa-
halla ja Liipolan museossa 
ja olivat kokemuksiinsa ko-
vin tyytyväisiä. 

Sarjajoukkueissa 
nuorennusleikkaus
Miesten ykkösjoukkue sel-
vitti keväällä tiensä aina 
mestaruussarjan karsintoi-
hin asti, mutta pääsarjapaik-
ka jäi kuitenkin saamatta. 
Uuteen kauteen lähdetään 
sarjan selvästi nuorimmal-
la joukkueella, sillä perus-
rungon muodostavat Veikan 
ohella Riku Autio ja Sami 
Ruohonen. Jouni Flemming 

KoKa 3 eli vasemmalta Mika Lappalainen, Veeti Valasti, Miro 
Seitz ja Antti Posti.

KoKan kakkosjoukkueessa iskevät (vas.) Markus Heikkinen, 
Alex Naumi, Esko Heikkinen ja Teppo Ahti.

Tätä luettaessa uusi ala-
asteen ykkösluokkalais-
ten pingiskoulu on jo star-
tannut. Siitä kasvaa Kaiun 
seuraavat huiput. Ihan val-
tavaa kiirettä ei ole, sillä 
Alex, Miro ja Veikka tule-
vat olemaan Suomen paras 
juniorijoukkue vielä monta 
vuotta. Joukkueella lisäksi 
vahvistuksena helsinkiläi-
nen Veeti Valasti, jonka isä 
Pasi on Suomen kaikkien 
aikojen parhaita pelaajia. 
Pasi ja Veeti vierailivat vii-
me kesänä muutaman ker-

ran yläasteen harjoituksis-
sa antamassa vauhtia Kos-
ken pojille.

Vauhtia on tosin piisan-
nut omastakin takaa, sillä 
nuorten poikien menes-
tys tarkoittaa väistämättä 
myös tiukkaa kansainvä-
listä toimintaa. Alex osal-
listui kevään aikana kah-
delle kansainväliselle lei-
rille (EuroKids Monteneg-
rossa sekä ITTF Hopes Itä-
vallassa) ja edusti Suomea 
Pohjois-Euroopan mesta-
ruuskilpailuissa Tallin-
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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 

040 6585765 – info@pingiskeskus.fi  
www.pingiskeskus.fi 

Esko ja Markus Heikkinen 
 

MAILAT JA PÖYDÄT ASIANTUNTIJALTA

040 6585765 – info@pingiskeskus.fi  
www.pingiskeskus.fi 

Esko ja Markus Heikkinen 
 



siirtyi ykkösjoukkueen ja 
Esko Heikkinen kakkos-
joukkueen varamieheksi.

Riku oli kuluneella kau-
della koko ykkösdivisioo-

VERKOSSA

Kosken Kaiun pöytätennisjaoston kotisivut: http://www.poytatennis.com

Kaiun pöytätennis Facebookissa: https://www.facebook.com/#!/koskenkaiku.poytatennis?fref=ts

Käy tykkäämässä!

Pöytätennis-
tapahtumia

Kosken 
liikuntahallilla

Joukkueiden 
 SM-Cup

23.-24.11.2013 

Kakkosdivarin 
turnaus

14.12.2013

Kosken Malja GP
4.-5.1.2014

Ykkösdivarin 
turnaus

15.3.2014Vieraat Cottbusista pääsivät nauttimaan mainion harjoitussalimme tunnelmasta.
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nan paras pelimies ja läh-
tee uuteen kauteen haasta-
maan maan kovimpia pin-
gismiehiä. Paikka maan 10 
parhaan pelaajan joukossa 
ei ole armeijan ikeestä va-
pautuneelle ja Tampereel-
le opiskelemaan siirtyvälle 
Rikulle ollenkaan mahdot-
tomuus.

Kakkosjoukkueessa is- 
kevät Alexin ja Eskon 
kanssa Teppo Ahti ja Mar-
kus Heikkinen. Kolmoses-
sa aloittavat Miron ja Vee-
tin kanssa Mika Lappalai-
nen ja Antti Posti. Pöytäten-
nisliiton säännöt sallivat 

alempisarjalaiselle kol-
me peliä ylemmällä sar-
jatasolla, mikä tietänee ko-
via pelejä ainakin Mirolle 
ja Alexille.

Huippupingistä ja 
pingiskoulua taas 
tarjolla
Kaiku sai kesällä miellyttä-
vän uutisen, sillä Pöytäten-
nisliitto myönsi meille kah-
den vuoden tauon jälkeen 
uudemman kerran joukku-
eiden SM-kisan järjestely-
oikeudet. Omien poikien 
pelejä voi seurata myös 
divisioonien sarjaturna-
uksissa, joita järjestetään 
ainakin kaksi, mahdollises-
ti useampikin. Kun tuttuun 
tapaan Kosken Malja GP 
pelataan taas tammikuun 
alussa, riittää Koskella 

näyttävää pingistarjontaa.
Odottelemme paljon 

myös uudelta pingiskou-
lulta, jossa Veikka, Alex ja 
Miro ohjaavat Jouko Flem-

mingin valvonnassa ala-as-
teen ykkösluokkalaisia lajin 
saloihin. Koskella osataan 
oikean lyöntitekniikan opet-
taminen, mikä näkyy hyvin 
niin Miron, Alexin kuin Vei-
kankin peleissä. ”Esimer-
kiksi Miron lyönnit mahdol-
listavat teknisesti millaisen 
pelin tahansa. Nyt pitää vain 
harjoitella kovaa ja paljon”, 
tuumi ruotsalaisvalmentaja 
Bergkvist. 

Jo jouluna aletaan näh-
dä, kuinka lyöntitekniikan 
oppiminen sujuu seuraa-
valta sukupolvelta. Pöytä-
tennis on kärsivällisyyttä 

vaativa laji, jossa edisty-
minen on alkuun hidasta. 
Pallo alkaa pysyä pöydällä 
vasta ehkä puolen vuoden 
kuluttua ensikosketukses-
ta. Siihen saakka on vain 
jaksettava.

Ja jaksettava on sen jäl-
keenkin. Veikan, Alexin ja 
Miron tasolla harjoituk-
sia olisi hyvä olla kahdes-
ti päivässä. Vanhan sanon-
nan mukaan sanakirja on 
ainoa paikka, jossa menes-
tys tulee ennen työntekoa.

Esko Heikkinen
Pöytätennisjaoston pj.



24

Flemmingin Veikka on 
ihan tavallinen koskelais-

nuori. Paitsi, että hän on ikä-
luokkansa paras pöytäten-
niksen pelaaja Suomessa. Ja 
paitsi että hänellä on ns. yk-
köstyypin diabetes, vanhan 
kansan kielellä sokeritauti. 
Viereisellä sivulla on Veikan 
oma tarina kesän matkasta 
junioreiden EM-kilpailuihin 
Tsekkeihin. Huhtikuussa 14 
vuotta täyttänyt Veikka on 
osoittanut, että urheilu ja lii-
kuntaharrastukset sujuvat, 
kun diabeteksen hoitotasa-
paino on kunnossa.

Veikan kunnossa ei to-
dellakaan ole mitään vikaa. 
Osoituksena siitä on mm. ke-
säinen hetken mielijohteesta 
tehty juoksulenkki Tuimalas-
ta Kerkolan järvelle uimaan. 
Sinänsä ”ilmiö” ei ole uusi. 
Pelasihan esimerkiksi sa-
masta vaivasta kärsinyt Olli 
Rahnasto aikanaan tennistä 
maailman 100 parhaan pe-
laajan joukossa.  

Diabetes on sokeriai-
neenvaihdunnan sairaus, 
joka johtuu insuliinin tuotan-
non vähenemisestä tai koko-
naan lakkaamisesta haimas-
sa. Tällöin kehon tarvitsema 
insuliini on hoidettava lää-

Diabetes ja pallo hallussa

kityksellä. Siksi diabeetikon 
ongelmana voi olla joko lii-
an matala tai liian korkea so-
keritasapaino. Jälkimmäinen 
syntyy, kun insuliinia ei saa 
tarpeeksi. Liiallinen insulii-
nin saaminen taas laskee so-
keritasoa liikaa.

”Juuri tästä syystä Veikan 
kohdalla hoitotasapaino on 
kaikkein oleellisin asia. On 
tärkeää mitata verensokeria 
säännöllisesti ja seurata hiili-
hydraattien määrää suhtees-
sa insuliinin määrään. Soke-
ritaso saattaa heitellä silti, 
jolloin joudutaan tekemään 
korjausliikkeitä”, selittää äiti 
Sari, josta vuosien saatossa 
on kehkeytynyt melkoinen 
Veikan diabeteksen asian-
tuntija. Veikan tauti löytyi 
oikeastaan puolivahingos-
sa 4-vuotiaana ja ilmeisesti 
varsin pian puhkeamisensa 
jälkeen. 

Janon tunne, laihtuminen 
ja väsyminen ovat tyypilli-
siä oireita diabetekseen sai-
rastuttaessa ja diabeteksen 
puhjetessa. Yleensä ne hä-
viävät lääkehoidon aloitta-
misen jälkeen, vaikka janon 
tunnetta voi toki olla korkei-
den sokereiden yhteydessä 
myöhemminkin. Kun hoito-

tasapaino on kunnossa, dia-
beetikko voi urheilla aivan 
kuten kuka muu tahansa. 

”Veikalla liikunta alentaa 
verensokeria ja hän tykkää 
harjoitella kovaa”, Sari selit-
tää. Hän kertoo samalla anta-
neensa jonkin verran vertais-
tukea myös muille samasta 
vaivasta kärsivien lasten van-
hemmille ja myös saaneensa 
neuvoja muilta diabeetikko-
jen vanhemmilta.  ”Neuvoa 
saa aina kysyä”.

Nuoresta iästään huoli-
matta Veikka on pelannut 
pingistä jo seitsemän vuotta. 
Setämies Jouni kuului aika-
naan maan kärkipelaajiin ja 
hankki mailan ja pallot, mut-
ta varsinaisesti alku otettiin 
isosisko Lauran kanssa Kai-
un pingiskoulussa.  Isosiskon 
pingis jäi, mutta Veikasta pe-
laaminen on aina vain yhtä 
hauskaa. Meriittilistalla on 
jo mm. 21 SM-mitalia. Veik-
ka on mm. alle 13-vuotiaiden 
hallitseva Suomen mestari ja 
edusti Suomea kesällä sekä 
junioreiden EM-kilpailuissa 
Tsekin Ostravassa että Poh-
jois-Euroopan mestaruuskil-
pailuissa Viron Haapsalussa.

Veikka ei ole koskaan 
urallaan hävinnyt ikäisel-
leen tai nuoremmalleen ju-
nioripojalle Suomessa, mutta 
tytölle on: helsinkiläinen Pih-
la Eriksson onnistui vuosia 
sitten lyömään Veikan ker-
ran. Poikkeus vahvistakoon 
säännön.

Pingis on hyvä laji!
Liikunta auttaa diabeetikkoa 
sokeritasapainon hallitsemi-
sessa. Niinpä Veikkakin on 
harrastanut pöytätenniksen 
ohella lentopalloa ja vähän 
yleisurheilua, nyttemmin 
myös salibandya ja jalka-
palloa.

”Pingis on hyvä laji, sillä 
vaikka pelipäivät ovat pitkiä, 
ottelut kestävät aina vain tie-
tyn ajan. Se helpottaa ruokai-

luja ja mittauksia, joita pitää 
tehdä päivän mittaan usein”, 
kertoo puolestaan isä Jouko, 
joka tunnetaan pöytätennis-
jaoston väsymättömänä puu-
hamiehenä ja Veikan auton-
kuljettajana. Itse pistooliam-
muntaa harrastava Jouko pi-
tää pingistä mainiona lajina 
siksi, että sitä voi harjoitella 
tehokkaasti omalla paikka-
kunnalla. ”Siitä saa myös hel-
posti elinikäisen harrastuk-
sen, mitä ei kaikista muista la-
jeista voi sanoa”, Jouko pohtii.

Veikka on kokenut mit-
taaja ja tilansa arvioija itse-
kin. Kaksi ja puoli vuotta sit-
ten hän sai insuliinipumpun, 
joka syöttää pientä määrää 
insuliinia kehoon jatkuvas-
ti. ”Se helpotti paljon ja on 
mukavampi kuin pistoshoi-
to”.  Veikan mukaan sokeri-
tasapainon heittelyn huomaa 
kyllä yleensä helposti, mutta 
joskus tiukka keskittyminen 
kilpailutilanteeseen saattaa 
hämätä. 

Veikka on kaikilta osin ta-
sapainoinen nuori pingispe-
luri, jota maajoukkueen tuore 
ruotsalaisvalmentaja Matti-
as Bergkvist kehui hyväksi 
taktikoksi ja harjoitusasen-
teeltaan esimerkilliseksi. Tu-
levalla talvikaudella Veikka 
pelaa Kaiun ykkösjoukku-
eessa miesten ykkösdivisi-
oonaa ja pääsee vielä ensi 
kesänäkin edustamaan Suo-
mea alle 14-vuotiaiden EM-
pöydillä. 

Diabetes ei paljon tah-
tia haittaa, sillä hän ikäisek-
seen kaikin puolin mainiossa 
fyysisessä kunnossa. Hyvän 
hoitotasapainon diabeetikko 
voi harrastaa mitä tahansa lii-
kuntaa ja kuinka rasittavasti 
tahansa. Niin tekee Veikka-
kin. Kokemuksesta uskallan 
väittää, että ainakin pingis-
paloa hän lyö kovaa.

Esko Heikkinen
Pöytätennisjaoston pj. 

Veikka keskittyy rystyblokeeraukseen.



Junioreiden EM-
pöydillä Tsekeissä
Kokoonnuimme maajouk-
kueen kanssa lentokentäl-
lä 11.7.2013 klo 08.10. Len-
simme Helsingistä Puoöan 
Krakowaan, josta meidät 
kuljetettiin bussilla Tsekin 
puolelle Ostravaan. Bussi-
matka oli ahtaasta bussista 
johtuen epämukava, eikä 
maisematkaan olleen ko-
vin ihmeelliset. Ostravassa 
kuitenkin oli ihan hienoa, 
vaikka majoittumispaik-
kamme oli ulkoa katsottu-
na aika huonokuntoinen. 
Sisältä kuitenkin ihan siisti. 

Majoituttuamme läh-
dimme syömään. Ruokai-
lupaikkana oli joku koulu 
tai vastaava. Ruoka oli silti 
ihan hyvää, vaikka välillä 
olikin erikoisia ruokalajeja. 
Syötyämme lähdimme hal-
lille treenaamaan seuraa-
vana päivänä edessä ole-
via pelejä varten. Kisoissa 
oli mukana 560 pelaajaa 46 
eri maasta, joten harjoitus-
mahdollisuuksia oli ahtaas-
ti. Koko Suomen joukkueel-
le (12 pelaajaa) oli varat-
tu vain kaksi pöytää. Tytöt 
harjoittelivat toisella pöy-
dällä ja pojat toisella. 

Pelihalli oli kolmiosai-
nen. Ykkössali eli pääsali 
oli isoin ja siellä pelattiin 
kaikki ratkaisu-ottelut. Yk-
kössalissa oli kaksi tv-pöy-
tää. Ensimmäinen oli ”live-
pöytä”, jonka pelit näkyi-
vät suorana netissä. Toisen 
tv-pöydän pelit tallentuivat 
nettiin, josta saattoi katsoa 
jälkeenpäin. Sain itsekin 
pelata noin puolet peleistä-
ni pääsalissa ja muutaman 
pelin tv-pöydillä.

Kakkossali oli hieman 
pienempi eikä katsomo ol-

lut niin hieno kuin ykkössa-
lissa. Kolmossali oli treeni-
sali, joka oli erotettu kak-
kossalista väliverholla. Yh-
teensä pelipöytiä oli 24 ja 
treenipöytiä saman verran. 
Kisoissa oli myös ”racket 
control”, jossa pelimaila 
piti käydä tarkistuttamas-
sa. Kontrollissa tarkistettiin 
kumin paksuus ja laillisuus 
sekä maila ”haisteltiin” lait-
teella, joka haistoi väärän-
laisen liimauksen. Toinen 
pelimailoistani hylättiin 
johtuen kumin liiallisesta 
hajusta. Muillakin suoma-
laisilla oli paljon vastaavan-
laisia ongelmia. 

Illalla meillä oli palaveri 
jossa kerrottiin miten val-
mistautua peleihin ja mil-
laisella asenteella pitää 
lähteä pelaamaan. Seuraa-
vana päivänä alkoivat jouk-
kuekilpailun lohkopelit. 
Joukkueessamme pelasivat 
minun lisäkseni espoolai-
set Jan Nyberg ja Mikhail 
Kantonistov. Lohkossamme 
oli Espanja, Bulgaria ja Slo-

vakia. Ensimmäinen otte-
lu Espanjaa vastaan alkoi 
klo 11, joten oli hyvää ai-
kaa heräillä ja lämmitellä. 
Hävisimme Espanjalle 3-1. 
Voitin yhden pelin, mutta se 
ei riittänyt. Illalla oli vastas-
sa Bulgaria, jolle hävisim-
me samoin luvuin. 

Kolmantena päivänä en 
päässyt pelaamaan, koska 
kolmospelaajamme pelasi 
viimeisen lohkopelin Slo-
vakiaa vastaan. Hävisimme 
pelin 0-3. Vaikka en päässyt 
nyt pelaamaan, näin hyviä 
matseja ja otin niistä oppia. 
Olimme lohkomme viimei-
siä, joten jouduimme alem-
paan jatkolohkoon.

Neljäntenä päivänä vas-
tassa olivat Sveitsi ja Nor-
ja. Sveitsille hävisimme 
niukasti 2-3 ja Norjalle 1-3. 
Alemmassa jatkolohkossa 
oli myös Irlanti, jonka kukis-
timme helposti 3-0. Kuuden-
tena pelipäivänä vastaan tu-
livat Wales ja Islanti. Voitim-
me molemmat 3-0 ja lopul-
linen sijoituksemme oli 36.

Henkilökohtaiset luokat 
aloitettiin sekanelinpelillä. 
Parinani pelasi MBF:n Pihla 
Eriksson. Vastaamme aset-
tui kova Romania. Hyvän 
taistelun jälkeen hävisim-
me tiukasti 1-3. Sen jälkeen 
katselimme joukkuefinaa-
leita. Kadettipoikien (alle 
14 vuotta) joukkuefinaalis-
sa Tsekki löi Slovenian 3-2 
kun taas tyttöjenfinaalissa 
Romania löi Ranskan 3-1. 
Junioripoikien (alle 17 v) 
joukkuefinaalissa Italia yl-
lätti ja voitti ykkössijoite-
tun Ranskan 3-1. Tytöissä 
Romania voitti odotetusti 
Saksan 3-1.

Kahdeksantena päivänä 
olivat kaksinpelit ja nelin-
pelit. Kaksinpelit pelattiin 
paras seitsemästä (neljä 
voitettua erää), joka oli mi-
nulle uutta. Hävisin tiukasti 
1-4 tsekkipelaajalle. Nelin-
pelissä Jan Nybergin kans-
sa löimme Turkin 3-1. Seu-
raavana päivänä vastaam-
me asettui ruotsalaispari, 
jolle hävisimme 0-3, vaikka 
pelasimmekin hyvin.

Pelimme päättyivät sii-
hen. Loppukisat kuluivat 
muiden pelejä katselles-
sa. Kadettipojat voitti Tse-
kin Tomas Polansky ja –ty-
töt Romanian Adina Diaco-
nu. Junioripojissa voittaja 
oli Ranskan Enzo Angles, 
kun taas tyttöjen paras oli 
Saksan Nina Mittelham. 

Euroopan mestaruuskil-
pailut toivat minulle koke-
musta ja oppia miten pelata 
kovia pelaajia vastaan. Näin 
myös, miten eurooppalai-
set huiput pelaavat ja mis-
sä asioissa he olivat minua 
parempia. 

Veikka Flemming

Veikka Flemmingin kesän huippuhetki oli 
maajoukkue-edustus junioreiden Euroopan 
mestaruuskilpailuissa Ostravassa. Seuraavassa 
Veikan oma kertomus kisamatkasta.

Veikka (oik.) iskee Kaiun ykkösjoukkueen jämäkät 
pelimiehet Jouni Flemming (vas.), Riku Autio ja Sami 
Ruohonen.
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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



Mikä on tärkeintä liikku-
jan ruokailussa? 
– Kaikki pohjautuu ajoi-
tukseen. Jos töistä palat-
tua syö ison aterian, liik-
kumaan lähteminen jää 
helposti ja mieluummin 
painuu sohvan pohjalle. 
Suosittelenkin töiden jäl-
keen isompaa välipalaa 
esim. klo 15-16 aikaan, 
jolloin energia riittää il-
lan jumppaan, muttei ole 
liian täysi olo. 
– Treenin jälkeen on hyvä 
syödä vasta päivällinen 
tai isompi iltapala. Jos 
ruoka ei heti treenin jäl-
keen maistu, niin juomi-
nen on tärkeää. Paras pa-
lautusjuoma on lasillinen 
maitoa tai piimää. 
– Liian kova nälkä illalla 
jumpan jälkeen voi taas 
johtaa ”iltasyöpöttelyyn”. 

 Tankkaatko oikein 
– ravitsemusterapeutti Hanna Partasen 
vinkit huipulle ja kuntoiluun

Treenin jälkeen voi syödä 
vaikka välipalapatukan, 
jotta syöminen pysyy pa-
remmin hallinnassa.
 
Mitä kaikkea kilpaurhei-
lijan ruokavaliossa tulisi 
huomioida? 
– Kasvavan ja paljon har-
joittelevan nuoren ener-
giankulutus on todella 
suuri. On muistettava, että 
lihas ei pysty kasvamaan 
ja kehittymään, jos energi-
aa ja rakennusaineita ei ole 
riittävästi. 
– Syömisen rytmittämi-
nen voi myös olla hanka-
laa. Suosittelenkin energi-
aa antavia välipaloja. Esi-
merkiksi paljon liikkuva 
urheilija voi huoletta syö-
dä pussillisen pähkinöitä 
välipalaksi. 
– Tärkeää on myös riittävä 
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nesteen saanti. Urheilijan 
tulee juoda pitkin päivää, 
jotta nestetasapaino säilyy 
myös harjoituksen aikana. 
 
Mitä mieltä olet ruualla 
”kikkailusta”, esim. karp-
paamisesta? 
– Ravitsemus on tieteenala-
na hyvin vaikeasti tulkitta-
vissa ja usein toimittajat 
yksinkertaistavat tutkimus-
tuloksia ja kärjistävät asioi-
ta. Toisaalta on hyvä, että 
ravinto pysyy esillä ja ih-
miset alkavat miettiä, mitä 
syövät. 
– Järkevässä karppaukses-
sa on paljon hyviä puolia: 
kasvisten ja pähkinöiden 
käyttö mm. lisääntyy. Hy-
viä hiilihydraatteja, kuten 
täysjyvätuotteita, tummaa 
riisiä ja pastaa, tosin on ai-
van turha välttää.

– Olisi tärkeää muistaa, 
että viralliset ravitsemus-
suositukset tehdään koko 
kansalle. Ei olisi mitään 
järkeä markkinoida kai-
kille jotain hyvin erityis-
tä ruokavaliota, jota vain 
pieni osa ihmisistä pys-
tyy noudattamaan. Kan-
salliset suositukset ja yk-
silövastaanotolla annetut 
neuvot ovat erilaisia. Ra-
vinto ja ruokavalio ovat 
yksilöllisiä asioita.  

Sanna Mönkkönen

Lähde:  Voimistelun 
Verkkolehti 2/2012.
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Puhelun hinta: 
0,0828 €/puhelu + 0,1199 €/min

Hämeentie 23, 31500 Koski Tl, 
puh. 02 484 1151

Maatalouskaupan palvelupiste
Mestarintie 7, Koski Tl
puh. 075 3030 3060

Tervetuloa!

Edullinen. Tuore. Helppo.

Tervetuloa!

Sale Koski Tl palvelee sinua

www.sso-rmp.fi

www.sso.fi

8-21, 8-18, 12-18

www.koneurakointilaurila.fi 

- Polttopuurangan tekoa
-  Energiapuu-
kuljetukset 
nuppiautolla

-  Pellonreunojen 
raivausta raivaus-
hakkuukalustolla

UU-

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

Tilauskonepaja:
Rauta, AL., RST.
Rakenteet luotettavasti

GSM 0500 720 491
 

Kebab pizzeria Plussa
Käytämme suomalaista Heikin lihaa.

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

16-, 20- ja 49-
paikkaiset bussit 

tilausajoon
Valmismatkat ryhmille

044 0203 117
heinoline@gmail.com

www.matkaheino.fi

Isokuovintie 24 Fax 02-4841 735 Mika Pettersson
31500 Koski Tl puh 02-4841 409 0440 848 080

www.protecmatic.fi 

VUORENMAAN PALVELUPISTE

• Hydrauliikka letkut - liittimet - teräsputket
• Rautarakenteiden hitsausta/koneistusta
• Maatalouskoneiden korjaukset

• Hydrauliikka laitteiden korjaus/huolto/myynti
• Hydrauliikka sylinterien tiivisteet/korjaukset
• Kippisylinterien korjaukset

OLEMME MYÖS VALTAKUNNALLINEN

020 527 500
24 h

www.hydropiste.fi

 

Kosken Apteekki
Avoinna:	arkisin	 klo	9.00–17.00
	 lauantaisin	 klo	9.00–13.00

Hämeentie	12	•	Puh.	(02)	484	1223



650 päivää vielä

S
U

UNNISTU
S

Ennen kun päästään otsi-
kon asiaan, otetaan pe-

rinteinen yhteenveto kulu-
neesta kaudesta. Kesä 2013 
meni suunnistusjaoston 
osalta tutuissa merkeissä: 
kolmet viikkorastit, muuta-
mat harjoitukset, osallistu-
minen viikkorastiviestiin ja 
suunnistuksen alkeiskurssi. 
Koskella järjestetyillä viik-
korasteilla oli mukavasti 
osallistujia, vaikka koske-
laisia olisi toivonut enem-
mänkin mukaan.

Karttatilanne
Koskella suunnistuskartta-
tilanne on kaksijakoinen. 
Suuri osa suunnistuskar-
toista on ajantasaistettu vii-
me vuosien aikana ja kar-
tat ovat melko hyvin ajan 
tasalla. Vain pari karttaa on 
kokonaan tai osittain päivi-
tetty viimeksi yli 10 vuot-
ta sitten. Toisaalta Kosken 
alueella olevat suunnis-
tusmaastoiksi sopivat alu-
eet on ainakin lähes kaikki 
kartoitettu. 

Suunnistuksen 
alkeiskurssi
Loppukesästä järjestettiin 
neljännen kerran suunnis-
tuksen alkeiskurssi. Osal-
listujia oli sopivasti (5) ja 
kaikki oppivat uutta. Kurs-
sin aikana ehti kertyä sen 
verran luottamusta omiin 
taitoihin, että kaikki kurs-
sille osallistujat ovat käy-
neet iltarasteilla vielä kurs-
sin jälkeen.

Paimioon kesällä 
2015?
Suunnistus on yksi har-
voista lajeista, joissa har-
rastelija voi päästä kirjai-
mellisesti lähtemään ki-
saamaan samalta viival-
ta lajin maailman kärjen 
kanssa. Tätä kirjoittaessa 
on otsikon mukainen 650 
päivää jäljellä Paimiossa 
järjestettävään Louna-Ju-
kolaan. Suunnistusjaos-
ton tavoitteena on saada 
Venlojen viestiin ja/tai 
Jukolan viestiin joukkue 
kasaan. 

Mikäli kiinnostuneita 
löytyy, niin rohkeasti vain 
yhteyttä minuun. Tässä on 
riittävästi aikaa opetella 
suunnistusta ja kerätä kunto 
kohdilleen, jos jompi kum-
pi tai molemmat kaipaavat 
harjoitusta. Alaikäraja osal-
listumiselle on 15 vuotta. 

Ennen kesää 2015
Lehden ilmestyessä alkaa 
suunnistuksen kilpailu-

kausi olla ohi. Enää jäljellä 
ovat erikoisemmin nimetyt 
Raatojuoksu, Rastijahti ja 
Nenänvalkaisusuunnistus.

Ensi keväänä sitten uu-
della innolla rasteille ja toi-
vottavasti mukana näkyy 
nykyisten suunnistajien li-
säksi uusia innostuneita. 

Antti Virtanen
suunnistusjaoston 

puheenjohtaja

Jonna Pakola verryttelemässä ennen omaa osuuttaan.

Viikkorastiviestin lähtö Tarvasjoella. Kaiun suunnistuspaidassa Petri Pakola (toinen oikealta harmaissa housuissaan).
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Syyskuinen jutustelu Au-
tion Pasin kanssa alkaa 

tutun kaavan mukaises-
ti. Kuulumisia kyseltäessä 
puhe siirtyy nopeasti hä-
nen poikansa Rikun viime-
aikaisiin pöytätennispelei-
hin. Menestys on jälleen ol-
lut hienoa, tällä kertaa tuo-
rein saavutus on viides sija 
Suomen EM-katsastukses-
sa. Tyypillistä Pasia, itsestä 
ei pidetä suurta meteliä ja 
pojankin suoritukset arvi-
oidaan tarkalla silmällä ja 
viiltävästi analysoiden. Nyt 
on kuitenkin syytä nostaa 
jalustalle mies itse, 50 vuot-
ta talvella täyttänyt lento-
pallon suurvisiiri. Edessä 
on 40. vuosi lentopallon 
parissa ja 30. vuosi koske-
laisten laji-ihmisten ilona.

Miksi lentopallo? 
Lentopallossa kiinnosti la-

Ööde-pappa 
lentopallon perässä Koskelle

jin monipuolisuus ja sosi-
aalisuus, meillä oli junio-
reista asti Petäjävedellä 
mukava porukka, jossa oli 
kiva pelata. Olen pelan-
nut myös jääkiekkoa, mut-
ta rauhalliselle luonteelle 
sopi paremmin laji, jossa 
ei ole kontaktia. Näin mie-
lestäni myös todellinen tai-
to pääsee paremmin esiin. 
Tietenkin myös mahdolli-
suudet harrastaa vaikutti-
vat lajivalintaan. Asuimme 
koulun vieressä ja harjoi-
tuksiin oli matkaa 100 met-
riä, lisäksi isällä oli koulun 
talkkarina avaimet saliin.

Mainitsitkin jo lätkän. 
Mitä muita lajeja olet har-
rastanut? 
Liikunta ja urheilu olivat 
meidän poikaporukallem-
me parasta ajanvietettä ja 
kaikkea mahdollista tuli 

kokeiltua. Keihäänheitto 
oli paras lajini yleisurhei-
lun puolella, siinä ennätys 
on 68,32, tämän kesän kär-
kitulos harjoituskentältä on 
karvan alle 45 metriä. Jää-
kiekkoura kolmosdivaris-
sa alkoi muuten ikimuistoi-
sesti: ensimmäisessä pelis-
sä ei ihan pärjätty, takkiin 
tuli 30-0.

Mitä hyötyä monipuoli-
sesta urheilun harrasta-
misesta mielestäsi on len-
topalloilijalle tai miksei 
muillekin urheilijoille? 
Ajattelen, että monipuoli-
suus kehittää kaikenlaista 
kehonhallintaa ja hahmot-
tamista. Tätä kautta uusia 
liikeratoja on helpompi 
omaksua, kun lihasmuis-
tissa on jo valmiiksi enem-
män vaihtoehtoja. Oppi-
minen helpottuu. Lisäksi 

lihakset ovat tottuneet eri-
laisiin ärsykkeisiin, jolloin 
myös loukkaantumisriski 
vähenee. 

Kuvaile omaa harjoitte-
luasi urasi alkuvaiheissa. 
Esimerkin voima oli vah-
va. Pyörin jo pikkupoikana 
HeRaKo:n edustusjoukku-
een treenejä ja pelejä kat-
somassa, Petäjävedellä pe-
lattiin tuolloin parhaimmil-
laan ykkössarjaa. Kun opin 
vähän pelaamaan, pääsin 
pelimiesten sekaan heit-
telemään ja syöttelemään 
palloa. Jos viikonloppuna 
oli vapaita vuoroja, keräsin 
kavereista porukan ja me-
nimme isän avaimilla salil-
le. Usein saattoi vierähtää 
4-5 tuntia, kun miehestä 
otettiin mittaa pienpelien 
merkeissä.

Pasi Autio
Syntymäaika ja – paikka: 13.1.1963 Petäjävesi   

Pelipaikka: passari

Seurat: HeRaKo (Helsingin Rauta Koskensaari Oy) Petäjävesi, Petäjäveden 
Petäjäiset, Kosken Kaiku, Rantaperkiön Isku 

Saavutuksia: Lentopallossa pelaajavalmentajana Kaiun edustusmiehistön 
kanssa nousu 5-sarjasta 3-sarjaan, valmentajana SM-10 C- ja B-pojissa, 
ikämieslentopallossa kolme SM-mitalia, keihäänheitossa kaksi ikämies-
ten SM-mitalia.
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Pasi on lentopallo-, pöytätennis- ja yleisurheilumies. Kuvassa tämä todellinen koskelainen urheilumies on Kosken Maljassa 
pingistuomarina.

Mikä toi miehen Keski-
Suomesta Koskelle? 
Siitä on pitkälti syyttämi-
nen Selänteen Jounia. Sa-
tuimme armeija-aikana 
samalle pioneerien kone-
kurssille Korialla, tulimme 
heti juttuun ja puhe kään-
tyi lentopalloon. Juntti oli 
yhtä innoissaan lajista kuin 
minäkin. Olin hakemassa 
Tekuun ja jotenkin Turku 
muodostui sitten ykkös-
vaihtoehdoksi. Pääsinkin 
armeijan jälkeen Turkuun 
opiskelemaan ja Selänne 
raahasi katsomaan Kaiun 
miesten joukkueen har-
joituksia. Ihmettelin kaa-
osta hetken ja ehdotin sit-
ten varovasti, josko voisi 
vähän harjoitellakin. Pian 
huomasin olevani pelaaja-
valmentajana joukkueessa.

Miesten maajoukkue 
on viime vuosina noussut 

haastamaan jopa maailman 
kärkeä. Näin EM-kisojen 
kynnyksellä on syytä selvit-
tää myös Pasin näkemyksiä 
lajin tilasta Suomessa.

Miltä näyttää suomalai-
nen lentopallo tällä het-
kellä?
Huipulla on hyvä meinin-
ki, paljon tehdään selvästi 
oikein. Tästä on osoitukse-
na hienot tulokset etenkin 
miehissä ja pojissa. Val-
mennus on kehittynyt hur-
jasti niin fyysisten, taidol-
listen kuin henkistenkin 
asioiden osalta. Naisten ja 
tyttöjen puolella kehitys 
on ikävä kyllä syystä tai 
toisesta jälkijunassa. Toi-
saalta harrastajamäärät 
ovat hälyttävässä laskus-
sa. Suuremmista massoista 
olisi kuitenkin todennäköi-
sempää löytää ne tulevai-

suuden huiputkin. Lisäksi 
pelejä käy katsomassa ja 
maajoukkuettakin kannus-
tamassa yleensä lajia itse 
harrastaneet, joten huippu-
lentopallo ja harrastelento-
pallo ovat vahvasti riippu-
vaisia toisistaan.

 
Mikä on Suomen sijoitus 
tulevissa EM-kisoissa? 6.

Periaatteessa Pasin 
kanssa jaarittelisi mielel-
lään urheilusta ja elämästä 
vaikka kuinka kauan. Aika 
ja palstatila ovat kuitenkin 
rajalliset, joten seuraaviin 
kysymyksiin tarvitaan na-
pakoita vastauksia:

Mitä tulee mieleen sa-
noista
1) lentopallo: paras
2) pöytätennis: nopea
3) Kosken Kaiku: hieno

4) Miesten kakkosjouk-
kue: …yhteisö.

Pyydettäessä Pasi ojensi 
vielä kokemuksen syväl-
lä rintaäänellä muutaman 
kultahipun seuramme nuo-
rille pelaajille. Nyt junio-
rit tarkkana! ”Pitkäjäntei-
syys, omistautuminen ja 
säännöllisyys ovat mieles-
täni avainasemassa, jos ha-
luaa kehittyä hyväksi jos-
sain asiassa, se pätee myös 
lentopallon pelaamiseen.”

Nöyrä kiitos Pasille 
haastattelusta ja lento-
pallon eteen tekemästäsi 
työstä. Onnittelut!

Jani Korhonen
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Yleisurheilu on 
monipuolista liikuntaa

Y
L
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Mietin, miksi itse olen 
aikoinaan ajautunut 

yu-toimintaan mukaan. 
Historian lehtiä pitää se-
lata vuosikymmeniä taak-
sepäin, jolloin "syylliset", 
serkkupojat Marttilasta 
löytyvät innoitukseni läh-
teeksi. Ajauduin heidän 
peleihinsä ja leikkeihinsä 
mukaan silloin, kun poi-
kaporukasta puuttui yksi 
osanottaja, jotta yleensä-
kään saatiin peli tai leikki 
alkuun. 

Jossain vaiheessa alet-
tiin kotipihallani järjestää 
yleisurheilukisoja. Hiekka-
kasa toimi sekä korkeushy-
pyn että pituushypyn alas-
tulopaikkana. Korkeushyp-
pytelineet olivat huojuvat ja 
itse tehdyt, mutta toimivat. 
Lyhyttä matkaa juostiin nur-
mikkomme suoralla ja pit-
kää matkaa monta kierros-
ta talomme ympäri. Tästä 
olikin jo helppo reitti Mart-
tilan urheilukentälle, jossa 
harjoiteltiin omin päin ja 
ohjatusti vuosikausia. Ai-
kuisiällä olinkin jo itse sa-
maisella kentällä ohjaaja-
na. Koskelle muutettuani oli 
helppoa tulla Kaiun yleis-
urheilutoimintaan mukaan.

Miksi aloin aikanaan 
harrastaa yleisurheilua? 
Ensinnäkään silloin ei 
hiihdon lisäksi ollut pal-
jon muita liikuntaharras-
tusmahdollisuuksia lap-
sille tarjolla. Toisekseen 
ehdin kyllä hyvin harras-
taa muutakin: harjoittelin 
päivittäin, välillä tuntikau-
sia mm. soittamista. Ehdin 
hoitaa myös kouluni - ilmei-
sesti osin juuri säännölli-
sen liikuntaharrastukseni 
vuoksi - kunnialla. Kolman-
neksi yleisurheilu oli niin 
mielenkiintoista, kun siinä 

lajia vaihtaen sai pomppia, 
juosta tai heittää. Yksitoik-
koista ei todellakaan ollut. 
Vieläkin mielenkiintoisem-
maksi yleisurheilu tuli siinä 
vaiheessa, kun sain oman 
harjoitusohjelman ja mi-
nulla oli innostava vetäjä ja 
mukava harjoitusporukka.

Kesäisin yleisurheilu-
kentällä todellakin touhu-
taan monenmoista. Yleisur-
heilu on lajina siksi kiva, 
kun lähes jokaiselle löytyy 
oma mielilaji, olipa se sit-
ten keihäänheitto tai aita-
juoksu, korkeushyppy tai 
kuula. Kentällä voi touhuta 
omin päin tai käydä seu-
ran ohjatuissa harjoituk-
sissa, joiden ohjaajat ovat 
joka ikinen koulutuksen 
saaneita! Nykyisinkin eri 
harrastusten pariin tarvit-
taisiin serkkupoikieni kal-
taisia keulahahmoja, jotka 
rohkeasti uskaltaisivat ko-
keilla uusia juttuja ja omalla 
hyvällä esimerkillään toi-
sivat myös yleisurheilun 
pariin uusia harrastajia - 
sekä kentälle että kentän 
laidalle!

Yleisurheilun harrasta-
minen onkin tosi monipuo-
lista, sillä sitä harrastaes-
saan voi pomppia yhdellä 

tai kolmella loikalla, pitkäl-
le tai korkealle, juosta lu-
jaa tai hitaasti, heittää tai 
työntää! Lisäksi yleisurhei-
lulla olisi paljon tarjottavaa 
myös muiden lajien harras-
tajille, sillä kesällä kentällä 
hankitaan nopeutta, kette-
ryyttä, kimmoisuutta, pon-
nistusvoimaa. Ei olisi ollen-
kaan huono vaihtoehto pa-
tistaa kesällä lapset yleis-
urheilukentälle, jotta ns. tal-
vilaji sujuisi ketterämmin ja 
pontevammin.

Tänä vuonna Kaiulla on 
ollut ohjattua harjoitustoi-
mintaa pari kertaa viikossa: 
kesällä urheilukentällä ja 
muulloin sekä ulkona että 
sisätiloissa. Kesällä kentäl-
lämme vieraili korkeushy-
pyn, kiekonheiton ja kuu-
lantyönnön erikoisosaajia 
kouluttamassa innokkai-
ta junioreitamme, heidän 
vanhempiaan ja omia oh-
jaajiamme. Harjoittelu on 
tuonut myös tulosta. Vii-
meisten Kaiun mestaruus-
kisojen tuloksia katsoessa-
ni huomasin, että monen tu-
los oli mm. lyhyillä juoksu-
matkoilla parantunut jopa 
sekunteja. Pikamatkalla se-
kunti on todella paljon. 

Pieni mutta pippurinen 

ryhmä haali monta piirin-
mestaruusmitalia, itse asi-
assa jokainen urheilija oli 
vähintään pistesijoilla! Li-
säksi 19-vuotiaat tekivät 
tänäkin vuonna historiaa 
viestijuoksumenestymi-
sensä myötä. Joensuussa 
SM-viestijoukkue juoksi 4 x 
400 metrin viestissä prons-
sia, mikä on aivan miele-
tön ponnistus sekä pieneltä 
seuraltamme, valmentajal-
ta että itse juoksijoilta. Se 
taisi olla yleisesti yleisur-
heilupiireissä pienoinen 
ihmetyksen aihe, kun Kai-
ku juoksullaan voitti mon-
ta suurseuraa. 19-vuotiaat 
juniorimme menestyivät 
hyvin myös henkilökoh-
taisissa SM-kisalajeissaan. 
Kuitenkaan yleisurheilutoi-
minnassa olevien ei tarvit-
se kilpailla, vaikka useasti 
lapset ja nuoret haluavat-
kin ottaa toisista mittaa eri 
lajeissa.

Jaostollamme on myös 
ollut ilo tehdä yhteistyötä 
sulkapalloharrastajien ja 
maataloustuottajien kans-
sa. Ensin mainittu luovutti 
oman turnauksensa osanot-
to- ja kanttiinituoton koko-
naisuudessaan yleisurhei-
lujunioreiden palkintoihin 
ja jälkimmäinen oli muka-
na Kohaushölkässä jaka-
en palautusjuomaksi mai-
toa jokaiselle osallistujalle. 
Pienellä paikkakunnalla eri 
järjestöjen välistä yhteis-
työtä pitäisikin lisätä, sil-
lä yhdessä tulemme vielä 
vahvemmaksi.

Kiittäen tästä vuodesta 
ja yleisurheilutoiminnassa 
nähdään!

Erja Salminen
yleisurheilujaos-

ton puheenjohtaja

Voi Kunniakierrosta kiertää näinkin: Janne Lehti.
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Yleisurheilun SM-vies-
tit järjestettiin kesällä 

Joensuussa. Kosken Kai-
un joukkue lähti matkaan 
kovin tavoittein; juoksujen 
jälkeen käteen pitäisi jää-
dä muutakin kuin käytet-
ty kilpailunumero. Viime 
vuoden neljäs sija 4x400m 
juoksussa osoitti, että mita-
lisijatkin olisivat tällä ker-
taa ulottuvilla. Matka kilpai-
lupaikalle oli pitkä, oike-
astaan paljonkin pidempi 
kuin tuo puuduttava puoli-
päiväinen auton takapen-
killä. Valmentajamme Janne 
Lehden johdolla harjoitel-
tiin lujaa läpi talven ja vies-
tivahvistuksiksi houkutel-
tiin 16 -vuotiaat Olli Jalli ja 
Kevin Kreen. Viime vuoden 
viestinviejistä Markku Haa-
visto, Kalle Raitala ja Eeme-
li Laaksonen jatkoivat edel-
leen joukkueessa.

Joensuussa avauspäivän 
ohjelmassa oli pikaviesti, 
4x100m. Viime vuonna la-
jista irtosi loppukilpailu-
paikka, jota tälläkin kertaa 
lähdimme tavoittelemaan. 
Kvartetilla Markku Haa-
visto, Kalle Raitala, Eemeli 
Laaksonen ja Kevin Kreen 
tiimimme pinkoi alkueräs-
sään kolmanneksi. Varmal-
ta näyttänyt finaalipaikka 
vaihtui kuitenkin katkeraan 
pettymykseen, sillä maalis-
sa joukkueemme hylättiin 
vaihtovirheen seuraukse-
na. Finaalin voitti lopulta 
Vantaan KU-58.

Seuraavana aamuna 
pettymys oli kuitenkin 
unohdettu ja edessä odot-
ti kisojen päämatka, 4 x 
400m. Juoksujärjestys pi-
dettiin kolmen ensimmäi-
sen juoksijan osalta sama-
na ja ankkuriksi nostettiin 
suunnitellusti jalkapallo-
vahvistuksemme Olli Jalli. 
Itse kilpailussa joukkueem-
me aloitus oli kova; Kaiku 
johti kilpailua alusta alkaen 

Viestipronssia Joensuusta

aina päätösosuuden puo-
liväliin saakka, jolloin Olli 
joutui tunnustamaan kolme 
vuotta vanhemmat HKV:n 
ja KU-58:n ankkurit parem-
makseen. Muut seurat jäi-
vät kuitenkin kauas kärki-
joukkueista ja Kaiun viesti-
pronssi oli varma! Vuoden 
takainen aika 3,29,85 pa-
rani lukemiin 3,26,26 kol-
misen sekuntia mestareik-
si juosseiden helsinkiläis-
ten takana. SM-mitali oli 
pienen seuran urheilijoil-
ta kova saavutus ja tunne 
palkintopallille noustessa 
sen mukainen.

Joensuun kilpailut ve-
tivät paljon yleisöä, min-
kä ansiosta kannustusta ja 
tunnelmaa riitti. Tietenkin 
erityisesti mitalin nappaa-
minen suurseurojen nenän 
edestä lämmitti mieltä. Ra-
takierroksen viestissä taak-
semme jäivät mm. Turun, 

Jyväskylän ja Espoon vies-
tinviejät. Kolmella ensim-
mäisellä osuudella Kosken 
Kaiun junioreiden kyydissä 
ei pysynyt yksikään seu-
ra. Osaan arvostaa tiimim-
me saavutusta laittaessani 
sen vaikkapa näihin mitta-
suhteisiin: koskaan ennen 
Kosken kokoisesta tai pie-
nemmästä kunnasta pon-
nistava seura ei ole kyennyt 
juoksemaan miesten sar-
jan pikaviesteissä (4x100m, 
4x400m) palkintokorok-
keelle. Myönnettäköön, 
etteivät vanhimmat tilastot 
ole ainakaan netistä nähtä-
vissä, mutta hyvin harvassa 
pikkuseurojen mitalit joka 
tapauksessa ovat. On piris-
tävää onnistua lajissa, joka 
yleensä on osa suurseuro-
jen temmellyskenttää.

Tulevaisuuden viestiku-
viot ovat vielä hämärän pei-
tossa. Joukkueen jäsenet, 

juoksumatkat ja jopa sarja 
ovat epäselviä. Allekirjoit-
tanut ei enää ikänsä puo-
lesta mahdu 19-vuotiai-
den sarjaan, joten edessä 
on siirtyminen miesten ta-
solle tai uuden joukkueen 
kokoaminen juniorisarjaan 
vielä kaudeksi, muut vies-
tinviejät kun nuorempina 
siihen mahtuvat. Varmaa 
kuitenkin on, että tämän 
kesän onnistumiset moti-
voivat juoksemaan viestiä 
myös jatkossa. Sinne pal-
kintokorokkeelle kun olisi 
kiva kavuta toistekin.

Lopuksi vielä kiitokset 
seuralle, viestikavereille ja 
tietysti koutsillemme Jan-
nelle. Ilman kovaa työtä tä-
mäkin mitali olisi matkan-
nut jonkun muun palkinto-
kaappiin.

Kalle Raitala

Iloiset SM-mitalistit (vas.) Eemeli Laaksonen, Kalle Raitala, Olli Jalli ja Markku Haavisto.
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Kaiun yleisurheilun 
piirinmestaruusmitalistit 
vuonna 2013
Saara Mattila  hopea T10 korkeus
 pronssi T10 1000m

Julia Vuolli kulta T10 korkeus
 kulta T10 seiväs
 pronssi T10 keihäs
 pronssi T10 pituus

Heidi Nevala kulta T12 moukari
 Kulta T12 kiekko
 hopea T12 keihäs
 hopea T12 kuula

Juho Mattila kulta P14 korkeus

Kaiun yleisurheilun 
aluemestaruusmitalistit 
vuonna 2013
Markku Haavisto kulta M19 400m aidat
 pronssi M19 400m

Eemeli Laaksonen hopea M19 400m 

Kaiun yleisurheilun 
SM-sijoitukset 
vuonna 2013
M19 viestiporukka (Markku Haavisto, Kalle Raitala, 
 Eemeli Laaksonen, Olli Jalli) 
 pronssi M19 4 x 400m 

Markku Haavisto 5. M19 400m aidat
 8. M19 400m
 
Eemeli Laaksonen 9. M19 400m
 13. M19 200m

Kalle Raitala 13. M19 400m
 15. M19 200m
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Alle 14-vuotiaiden korkeushypyn piirinmestari Juho Mattila. 
Kuva Marja Haapio.
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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 



Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero 2013

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


