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POP Pankki on kaikilla 
asiakastyytyväisyyden 
alueilla huipputasolla. 
Kahdeksatta kertaa. 

EPSI Ratina 2019

KETKÄ TIETÄVÄT 
PARHAITEN 
MIKÄ PANKKI 
ON HYVÄ?

SEN ASIAKKAAT.
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Urheilua katsomaan!

Kosken Kaiku on tunnetusti kaikkien koskelaisten 
urheiluseura. Toiminta-ajatuksemme mukaan edis-
tämme liikuntaharrastusta siten, että mahdollisim-
man moni harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-ur-
heilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Oma harrastaminen kunto-, kilpa- tai huipputasolla 
on seuran kovaa ydintä, mutta sen ohella Kaiku 
tarvitsee ja tarjoaa paljon muutakin. Kuten pieniä 
hallintotehtäviä, varainkeruuta, toimitsijahommia 
tai peräten valmennusta. Jokaiselle siis löytyy jota-
kin, omista haluista ja kyvyistä ponnistaen.

Kyseisiä hommia ei kannata turhaan pelätä, varsin-
kaan jos jonkinlaista orastavaa innostusta on ole-
massa. Niiden lisäksi on olemassa vielä ultrakevyt 
vaihtoehto: käy katsomassa urheilu- ja liikunta-
tapahtumia! Useimpiin niistä ei ole edes sisäänpääsy-
maksua, mutta järjestäjien kassaa voi usein tukea 
esimerkiksi juomalla kupin kahvia.

Varsinkin lapsille ja nuorille yleisön läsnäolo on hie-
noa. Yleisö on luomassa tunnelmaa, joka on kaikkien 
urheilutapahtumien suola. Katsomossa on yleensä 
kivaa ja aika kuluu nopeasti. Äitien ja isien ohella 
penkkiurheilu kuuluu myös isovanhemmille. Näillä 
kokemuksilla lapsille jätetään hieno muistijälki. 

Kaiku järjestää tulevanakin vuonna mm. lasten 
Poppi-kisoja niin yleisurheilussa kuin hiihdossakin 
(tähän toki säävaraus…), Kohaushölkän, pöytäten-
niksen GP-kisan ja mestaruussarjaturnauksen ja 
paljon frisbeegolf-kisoja, lentopallon lukuisista sarja-
kamppailuista puhumattakaan. Kaikkiin näihin 
halutaan katsojia. Ei tarvitse olla lajin osaaja, katso-
mossa oppii kyllä! 

Ja toki joka lajin harjoituksiakin saa käydä katso-
massa. Urheilukentän ja liikuntahallin ympäristössä 
tapahtuu monenlaista, kuten myös Hevonlinnalla. 
Kun käy kävellen urheilupaikoilla, tulee samalla 
harrastettua omakohtaistakin liikuntaa.   

Urheilullisesti Kosken Kaiulle kuuluu pelkkää 
hyvää. Kuten tämäkin lehti näyttää, toiminta eri 
jaostoissa on voimakasta ja tuloksellista. Hiihdos-
sa toivotaan taas lumista talvea, jotta suosituille 
hiihtokouluille saadaan jatkoa. Frisbeegolf on 
muutamassa vuodessa vakiinnuttanut paikkansa 
koskelaisessa urheilutarjonnassa ja kilpailullises-
tikin ollaan jo edetty SM-tasolle. Yleisurheilussa 
kasvatellaan uutta sukupolvea lasten urheiluker-
hojen kautta ja lentopallossa junioripalloilijoiden 
määrä on jo lähes päätä huimaava. Pöytätennik-
sessä Kaiku oli vuonna 2018 Suomen ylivoimai-
sesti paras poikajunioriseura.

Kiitän lehden lukijoita kiinnostuksesta ja lukui-
sia ilmoittajiamme taloudellisesta tuesta. Miltei 
kaikki koskelaiset yritykset ovat mukana lehdes-
sämme, mikä mahdollistaa urheiluseuralle toi-
mintamme jatkumisen.

• Esko Heikkinen
Kosken Kaiun puheenjohtaja

Urheilua katsomaan!
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Kaiku valmistelee 100-vuotishistoriaa – 
anna oma panoksesi!

Kosken Kaiku  perustettiin 1925. 
Runsaan viiden vuoden kuluttua 
vietetään siis seuran 100-vuotisjuhlaa. 

Kaiku aikoo juhlistaa pitkää histo-
riaansa julkaisemalla ”oikean” histo-
riikin. Kirjan valmistelu on jo aloi-
tettu. Historiakirjoituksesta vastaa 
Urheilumuseon tutkimuspäällikkö 
Ossi Viita, jota voi pitää yhtenä 
maamme kokeneimmista urheiluhis-
torioitsijoista.
 
Viita teki väitöskirjansa Hannes Ko-
lehmaisesta ja on tämän lisäksi kir-
joittanut mm. Ville Ritolan elämän-
kerran sekä suomalaisen pöytäten-
niksen historian. Kaiulla on omasta 
teoksestaan kirjoitussopimus Urheilu-
museosäätiön kanssa.

Historiatyöhön lähdettiin ajoissa ja 
ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin 
vastaavissa hankkeissa tahtoo aina 
tulla lopulta kiire, etenkin kun töihin 
ryhdytään liian myöhään. Sen myötä 
monet tärkeät asiat saattavat jopa 
unohtua. Toiseksi kunnollisen histo-
riateoksen tekeminen on aika arvo-

kasta. Kun kustannukset jakaa esi-
merkiksi kymmenelle vuodelle, hinta 
ainakin tuntuu inhimillisemmältä. 
Kolmanneksi voi todeta, että alku-
pään historia ei enää muutu – mikään 
ei siis estä sen kirjoittamista.

Toki historiankirjoitusta on seurassa 
ollut aiemminkin, sekä pienempi-
muotoisena että ihan Matti Heinosen 
aikanaan tekemäksi kirjaseksi asti. 
Ossi Viidan mukaan seuran aineisto 
on säilynyt hyvin ja toimintakerto-
muksetkin löytyvät miltei vuosi vuo-
delta. Ja aikaan ennen internettiä ja 
digitaalista maailmaa pöytäkirjat oli-
vat nykyistä paljon huolellisempia.

Mitä tarkoitamme, kun puhumme 
”oikeasta” historiikista? Ainakin sitä, 
että asioita käsitellään laajemmin kuin 
vain oman seuran näkökulmasta, 
sijoittaen niitä yhteiskunnalliseen ke-
hykseensä. Tätä työtä voi tehdä esi-
merkiksi aikanaan ilmestyneiden sa-
nomalehtien kautta. Toiseksi varsi-
naista ”pöytäkirjahistoriaa” pyritään 
elävöittämään henkilötarinoilla sekä 
tapahtuminen yksityiskohtaisemmilla 
kuvauksilla. Jälkimmäiseen tarvitaan 
kaikkien koskelaisten apua. Onko 
sinulla säilynyt joku kovin vanha ur-
heiluväline, -vaate tai vaikkapa pinssi? 
Tai pääsylippu tai tapahtumaesite/
-mainos? Entä tiedätkö hyvän tari-
nan, jota ei aiemmin ole dokumen-

toitu? Vanhat valokuvat olisivat eri-
tyisen arvokkaita. Osaatko kertoa jo-
takin koskelaisesta pikaluistelusta, pe-
säpallosta tai jostakin muusta lajista, 
joka vuosien saatossa on vaipunut 
unholaan? Pienessä kunnassa ja seu-
rassa on normaalia, että urheilu-
lajeja tulee ja menee. 

Nykyisistä lajeista vain hiihto ja yleis-
urheilu ovat olleet Kaiun ohjelmassa 
seuran perustamisesta lähtien.

Kaikkien hauskinta olisi, jos joku 
oma-aloitteisesti tarjoutuisi jonkin 
jutun kirjoittajaksi. Sanan taitajia tar-
vitaan varsinkin henkilökuviin, mutta 
mielenkiintoisia aiheita löytyy muu-
altakin. Esimerkkinä voi mainita, että 
Timo Honkala on jo lupautunut kir-
joittamaan Kaiusta tanssijärjestäjänä.

Kun vuosi 2025 lähestyy, historia-
kirjasta tullaan tekemään ns. joukko-
rahoitushanke. Kirjaa siis myydään 
ennakkotilauksina ja näin saaduilla 
rahoilla katetaan painatus- ja muita 
kustannuksia.

Jos tämä herätti sinussa ajatuksia, 
älä epäröi ottaa yhteyttä. 
Kätevimmin se käy sähköpostilla 
osoitteeseen esko.heikkinen@sptl.fi. 
Soittaakin voi, numero on 050 62532.

Esko Heikkinen

Ossi Viita
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Kaiun jäsenrekisteri siirtyy myClubiin

Muutaman vuoden käytös-
sämme ollut Seuramappi-
järjestelmä on ajautunut 

tiensä päähän ja lakkaa toimimasta 
kuluvan vuoden lopussa. Tämän seu-
rauksena Kaiun johtokunta päätti 
siirtää jäsenrekisterinsä myClub-so-
vellukseen, jota hallinnoi Taikala Oy.
 
MyClubin myötä Kaiun jäsenpalve-
lut siirtyvät myös napsauksen nyky-
aikaisempaan muotoon. MyClubin 
kautta tullaan hallinnoimaan jäsen- ja 
kausimaksujen laskutus, tiedottami-
nen seuran sääntömääräisistä asiois-
ta, tapahtumiin ja harjoitusryhmiin 
ilmoittautuminen sekä läsnäoloseu-
ranta.
 
Jäsenet voivat maksuttomasti ladata 
älypuhelimiinsa oman myClub-apli-
kaation joko Play Kaupasta tai App 
Storesta ja hoitaa jäsenasiansa sitä 
kautta helposti ja vaivattomasti.

 
Jäsenrekisteriä koskevissa asioissa 
voit  ottaa yhteyttä Kosken Kaiun jä-
senrekisterin hoitajaan:

Hanna Kanasuo
044 906 0196
hanna.kanasuo@outlook.com

Ransuco 
50 v 
1969 - 2019

Verstaantie 4, Koski Tl, 02-484 080, www.ransuco.fi

www.koskenseo.fi
huolto 02 484 1690
kahvio 02 484 1625

Kahvio
meillä leivotaan 

joka pävä

•Huollot, korjaukset, testit
•Nelipyöräsuuntaukset
•Katsastuskäynnit
•Rengas- ja tarvikemyynti
•Auton pikapesu, max. korkeus 2,70
•Auton ilmastointi-
    laitehuolto
•Arkilounas klo 11.00 -14.00

Martinkosken seurakunta
p. 044 474 3414

martinkosken.seurakunta@evl.fi
www.martinkoskenseurakunta.fi
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     SISUSTUS – TILAT – TEKSTIILIT 

 
 

Sisustus- ja tekstiilisuunnittelu sekä 
ompelu … kotiin, julkisiin tiloihin … 

Sähkösuunnittelu- ja –asennus 
Robotti- ja logiikkaohjelmointityöt 
Bioenergia: puu-, tuuli-, aurinko- ja 

ilmalämpöpumppu ratkaisut  
…kotiin, maatalouteen, teollisuuteen ... 

”KAIKKI SAMAN 
KATON ALTA” 

 

ELEMIKA OY 
Mika Toivonen  
p. 0400 867 688

mika.toivonen@elemika.fi 
 

LA CABRA DESIGN 
Taina Salminen  
p. 040 762 7526 

lacabradesign@elemika.fi 

HÄRKÄTIE 450, KOSKI TL 

SÄHKÖ – KYLMÄTEKNIIKKA – LÄMPÖ   

 LA CABRA DESIGN 

www.summitmedia.fi
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Uskomaton kausi takana 
– mitalihaaveita SM-sarjassa

Pöytätenniksen suosio on viime 
vuosina kasvanut Benedek Olá-
hin olympiamatkan myötä. 

Keväällä laji teki paluun myös Yleis-
radion urheilulähetyksiin, kun Rus-
keasuolla pelatuista joukkueiden EM-
karsintaotteluista tuli livekuvaa Ylen 
kanavilla. Suomen joukkue oli muka-
na karsimassa paikasta EM-kisoihin 
ja lähellä paikka kisoihin olikin. Tap-
pio viimeisessä pelissä Luxemburgille 
luvuin 2-3 tiesi kuitenkin lopulta pu-
toamista kisoista. Lajin MM-kisat pe-
lattiin keväällä Budapestissä, Unkaris-
sa. Suomesta kisoissa olivat mukana 
Benedek ja Alex miehissä sekä Anna 
Kirichenko naisissa. Benedek ja Alex 
pelasivat itsensä nelinpelissä hienosti 
16 parhaan joukkoon, mikä on mer-
kittävä saavutus koko Suomen pöy-
tätennishistoriassa. Kiina vei odote-
tusti kaikki jaossa olleet kultamitalit, 
mutta eurooppalaista väriä nähtiin 
sekä miesten kaksinpelin että nelin-
pelin loppuotteluissa. Ehkä hieman 
yllättäenkin Ruotsin Mattias Falck 
otti hopeaa miesten kaksinpelissä. 
Tasoero Kiinan ja Euroopan parhai-
den välillä on siis kaventumassa.

Kotimaassa ykkösjoukkueemme pe-
lasi kolmatta kautta SM-sarjassa. 
Joukkueessa pelasivat Riku Autio, 
Veikka Flemming, Anastasiia Burkova 
sekä muutaman ottelun Sam Khos-
ravi. Joukkue pelasi hyvin ja taisteli 
suorasta säilymisestä sarjassa aina 
viimeiseen turnaukseen asti. Alku-
kauden pistemenetykset kuitenkin 
veivät joukkueen karsintoihin, jotka 
se selvitti helposti varmistaen näin 
SM-sarjapaikan tällekin kaudelle. 
Alexin joukkueeseen paluun myötä 
joukkue taistelee jopa mitalista.

Kaiun kulunut kausi oli SM-tasolla 
lähes uskomaton.  KoKa vei joukkue-
mestaruudet kaikissa poikien jouk-
kuekilpailuissa 12-vuotiaista 17-vuo-
tiaisiin! Lisäksi Alex saavutti toisen 
miesten kaksinpelin hopeansa ja en-
simmäisen nelinpelin kultansa yhdes-
sä Oláhin kanssa. Anastasiia putsasi 
pöydän naisten sarjoissa voittamalla 
kaksinpelin ja nelinpelin yhdessä 
Sofie Erikssonin kanssa. Junioreissa 
Sam vei nimiinsä 13- ja 15-vuotiaiden 
mestaruudet. Kaikulaiset keräsivät 
SM-mitaleita viime kaudella yhteen-
sä 22, joista 11 kultaa, 4 hopeaa ja 7 
pronssia. 

Juniorien EM-kisoissa Ostravassa seu-
rastamme olivat mukana Alex ja Sam. 
Alex sijoittui 32 parhaan joukkoon 
sekä juniorien kaksinpelissä että ne-
linpelissä yhdessä Arttu Pihkalan 
kanssa.  Matias ja Rasmus Vesalainen 
edustivat Suomea Juniorien Pohjois-
Euroopan mestaruuskilpailuissa Vi-
ron Haapsalussa. Näistä kisoista lisää 
seuraavilla sivuilla.

Kosken Kaiulla on alkavalla kaudella 
viisi sarjajoukkuetta. SM-sarja jouk-
kueemme lisäksi meillä on kaksi 
joukkuetta 2. divisioonassa, yksi 4. 
divisioonassa sekä yksi joukkue 5. 
divisioonassa. 

 
Tero Naumi 

pöytätennisjaoston puheenjohtaja

Huippupöytätennistä Koskella:

• Joukkue- ja A-luokan SM-kilpailut 23.–24.11.2019

• Kosken Malja GP 4.-5.1.2020

• SM-sarjaturnaus 9.2.2020

Tervetuloa katsomaan pöytätennistä 
Suomen huipulla!
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Pääsimme ensimmäistä kertaa edustamaan Suomea kesäkuun lopussa Viron 
Haapsalussa järjestetyissä pöytätenniksen junioreiden NETU-kilpailuissa. 

NETU tarkoittaa pöytätenniksen Pohjois-Euroopan unionia, joten kilpailuihin 
osallistui pelaajia Suomesta, Islannista, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta 
ja tietenkin Virosta. Ruotsalaisia pelaajia ei kisoissa tänä vuonna ollut. 

Suomen joukkueeseen kuului yhdeksän poikaa, viisi tyttöä ja kolme valmentajaa. 
Kaiken kaikkiaan kilpailuissa oli 71 pelaajaa. Mitaleista kisattiin joukkue- ja 
kaksinpeleissä kahdessa ikäluokassa, junioreissa (alle 17 vuotta) ja kadeteissa 
(alle 14 vuotta).

Matias ja Rasmus 
Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailuissa

Lähdimme matkaan juhannuksen 
jälkeisenä tiistaina, jolloin kokoon-
nuimme Helsingin Länsisatamaan. 
Matkustimme laivalla Tallinnaan, jos-
ta jatkoimme bussilla Haapsaluun. 
Perillä majoituimme hostelliin, joka 
oli pelihallin kanssa samassa raken-
nuksessa. Illalla kävimme koko jouk-
kueen kanssa syömässä ja ottamas-
sa tuntumaa pelipaikkaan. Heti kävi 
selväksi, että halli tulisi olemaan 
hyvin kuuma, koska siellä ei ollut 
kunnollista ilmanvaihtoa. Tunnelma 
joukkueessa oli innostunut ja odotta-
va, sillä mukana oli useita muitakin 
ensikertalaisia meidän lisäksi.

Kilpailut alkoivat keskiviikkoaamu-
na joukkuekilpailulla. Muodostimme 
kadeteissa Suomen kakkosjoukkueen. 
Alkupoolissa meidät oli arvottu sa-
maan pooliin Viron kakkosjoukku-
een, Liettuan ja Norjan kanssa. 
Ensimmäisessä ottelussa kohtasim-
me Viron kakkosjoukkueen. 
Ottelusta jäi meille ihan hyvä fiilis, 
vaikka lopulta hävisimme sen 1-3. 
Matias onnistui voittamaan Artjom 
Antipinin, mutta ratkaisevaksi muo-
dostui nelinpeli, jossa emme saa-
neet peliä kulkemaan parhaalla taval-
la ja hävisimme sen erin 1-3.

Toisessa ottelussa kohtasimme Liettu-
an, jonka tiesimme jo etukäteen ko-
vaksi joukkueeksi. Yritimme taistella, 

mutta emme voineet paremmille 
mitään. Matias haastoi tiukasti Gutis 
Kneziuksen, mutta erävoitot jäivät 
yhteen. Ottelusta merkittiin pöytä-
kirjoihin tappio lukemin 3-0.

Viimeisessä alkupoolipelissä Norjaa 
vastaan voitimme nelinpelin tiukasti 
erin 3-2, mutta kaksinpeleissä ener-
giamme olivat vähissä emmekä saa-
neet parasta irti itsestämme. Näin ol-
len tästäkin ottelusta tappio lukemin 
1-3.

Illalla ensimmäisessä sijoitusottelus-
sa kohtasimme Risto Jokirannan ja 
Turo Penttilän muodostaman Suomen 
kolmosjoukkueen. Hyvin tasaisten pe-
lien jälkeen voitto meille 3-2. Tämä 
oli meille tärkeä voitto, sillä sen myötä 
saimme jatkaa joukkuekilpailua tors-
taina vielä kahdella ottelulla.

Islannin pojat asettuivat vastaan tors-
taiaamuna. Tässä ottelussa olimme 
selvästi taitavampia ja voitimme mo-
lemmat kaksinpelit sekä nelinpelin. 
Ottelusta siis voitto puhtaasti 3-0. 
Viimeisessä sijoitusottelussa Latvian 
kakkosjoukkuetta vastaan panoksena 
oli seitsemäs sija. Ensimmäisessä pe-
lissä Rasmus hävisi niukasti viiden 
erän taistelun Haralds Fjodorovsille, 
mutta siitä oli kuitenkin hyvä jatkaa 
eteenpäin. Matias löysi oivan peli-
vireen ja nappasi molemmista kaksin-

peleistä 3-0 voitot ja nelinpeli meni 
oivalla yhteispelillä samoin eräluvuin. 
Voitto siis Latvia II:sta 3-1 ja joukkue-
kilpailun loppusijoitus oli 7. 

Torstai-iltapäivällä alkoivat kaksin-
pelit. Ensimmäisellä kierroksella Ma-
tias kohtasi Islannin pelaajan. Rutiini-
voitto erin 3-1. Rasmuksella oli vas-
tassa Latvian pelaaja ja peli kulki mal-
likkaasti. Voitto puhtaasti 3-0. Toisella 
kierroksella molemmille tuli vastaan 
Viron kärkipelaaja ja meillä ei ollut 
juurikaan voittomahdollisuuksia niis-
sä peleissä. Tappioiden jälkeen pelit 
jatkuivat vielä sijoitusotteluilla. Ras-
mus hävisi jälleen virolaiselle ja voitti 
islantilaisen. Matias voitti uudelleen 
saman virolaisen, jonka voitti myös 
joukkuekilpailussa, mutta harmittava 
häviö latvialaiselle romutti haaveet 
vielä paremmasta loppusijoituksesta.

Perjantain matseissa Rasmus joutui 
taipumaan jälleen yhdelle virolaiselle 
ja lisäksi norjalaiselle. Rasmuksen lop-
pusijoitus oli 20. Matias taisteli sisuun-
tuneena hyvät voitot ensin latvialai-
sesta ja sitten norjalaisesta. 

Nämä voitot nostivat Matiaksen sijalle 
13. Suomalaisista ainoana mitalisijoille 
ylsi Aleksandra Titievskaja voittamal-
la pronssia kadettityttöjen kaksin-
pelissä.
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Reissu oli meille pelillisesti erittäin 
opettava ja matkassa oli mukava po-
rukka nuoria pelaajia. Pelit menivät 
melko hyvin, mutta olisivat voineet 
mennä paremminkin. Etenkin jouk-
kuekisan ensimmäinen päivä sujui 
hieman alakanttiin, mutta toisaalta 
toinen päivä oli erinomainen. Kak-
sinpeleissä Matiaksen suoritus koko-
naisuutena oli mainio. Rasmus ei 
väsyneenä viimeisissä peleissä pääs-
syt aivan omalle tasolleen. 

Saamme osallistua vielä kahtena seu-
raavanakin vuonna samoihin kadetti-
luokan kilpailuihin, kunhan vain säi-
lytämme asemamme ikäluokan koti-
maan rankingin kärkipäässä. Tavoit-
teenamme on olla ensi vuonna mu-
kana taistelemassa huomattavasti pa-
remmista sijoituksista.

Matias ja Rasmus Vesalainen

Matiaksella sandaalit, Rasmuksella ei. Ja molemmilla maajoukkueverska.



-

lopputulokseksi tuli joukkuekulta, 
nelinpelikulta ja -pronssi sekä kaksin-
pelihopea ja -pronssi.

Viimeisenä iltana ei ollut kisajärjes-
täjien puolesta mitään aktiviteettia. 
Pienellä porukalla kävimme Cott-
busin keskustassa kiertelemässä katu-
ja. Maanantai oli viimeinen päivä 
Saksassa. Aamulla lähdimme Cott-
busista Berliiniä kiertelemäään. Len-
to Helsinkiin lähti vasta myöhään il-
tapäivällä, joten meillä oli hyvin ai-
kaa katsella kaupunkia. Näimme 
mm. juutalaisten Holocaustin muisto-
merkin, vanhan muurinylityspaikan
Checkpoint Charlien sekä ja Branden-
burgin portin. Matka oli kokonaisuu-
dessaan mahtava, niin pelien puolesta
kuin reissunakin! Järjestelyt sujuivat
moitteettomasti, sain tutustua uusiin
pelaajiin ja pääsin käymään Saksassa.

Kiitokset kaikille, jotka matkaan osal-
listuivat ja heille, jotka matkan jär-
jestivät. 

Esa Kanasuo
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Pelasin urani ensimmäiset kan-
sainvälisten pöytien ottelut ke-
sällä Saksassa. Matka alkoi kes-

kiviikkona 1.8 Helsinki-Vantaan len-
tokentältä, jonne ensimmäistä kertaa 
koossa ollut joukkueemme kokoontui. 
Lento Berliiniin kesti pari tuntia. Len-
tokentältä oli järjestetty kyyti Turun 
kokoiseen Cottbusiin, jossa meille oli 
yöpymispaikat lähellä pelihallia. 

Ensimmäisenä kokonaisena vierailu-
päivänä meille oli järjestetty ohjel-
maa koko rahalla. Ajoimme bussilla 
ainakin itselle yllättävään kohteeseen 
eli hiilivoimalaitokseen. Siellä meille 
oli järjestetty opastettu kierros ympäri 
aluetta ja pääsimme myös katsomaan
laitosta sisältäpäin. Toinen kohteem-
me oli gondolin kanssa liikkumista, 
joko tosi pienessä joessa tai todella 
suuressa purossa. Gondolissa meille 
tarjoiltiin juotavaa ja napostelta-
vaksi kahta erilaista suolakurkkua. 
Gondolikierroksen päätyttyä meillä 
oli seisova pöytä täynnä erilaisia 
grilliruokia, perunoita, kasviksia, lei-
piä, juustoja ja muutakin. 

Illalla päästyämme takaisin majoitus-
paikallemme päätimme vielä käydä 
testaamassa pelihallin. Ensimmäinen 
päivä loppui ja uni tuli heti, kun 
silmät ummisti.

Perjantai oli ensimmäinen pelipäivä. 
Se alkoi joukkuekisalla. Joukkuees-
samme pelasivat espoolaisvahvistus 
Matias Ojala, Anastasiia Burkova, 
Sam Khosravi ja allekirjoittanut. 
Ensimmäinen päivä päättyi hyvin 
joukkuekisan voittoon! Saavutus oli 
ensimmäinen suomalaisjoukkueiden 
kisahistoriassa.

Toisena päivänä aloitettiin henkilö-
kohtaiset kilpailut ja nelinpeli. Pää-
simme kaikki omista alkupooleistam-
me jatkoon. Nelinpelissä molemmat 

Matkalla Cottbusissa

parit Kanasuo/Khosravi ja Burkova/
Ojala voittivat ensimmäiset pelinsä 
ja pääsivät näin jo 16 parhaan jouk-
koon. Pelien lopuksi kaikki oli kutsut-
tu Cottbusin hienoimpaan Radisson 
Blue -hotelliin. Siellä kisan järjestäjä 
Klaus Lehmann kiitti kaikkia, jotka 
olivat päässeet paikalle kisatapahtu-
maan ja kertoi kisojen historiasta. 
Hotellilla oli seisova pöytä, josta ei 
puuttunut mitään. Ilta oli erittäin hie-
no ja itselleni ainakin ikimuistoinen. 

Sunnuntai alkoi nelinpeleillä. Pari 
Kanasuo/Khosravi hävisi välierässä 
slovakialaisparille niukasti viidennes-
sä erässä. Pari Burkova/Ojala voitti 
slovakialaisparin viidennessä erässä 
loppuottelussa. Kanasuon ja Ojalan 
henkilökohtaiset pelit olivat päättyneet 
jo edellisenä päivänä. Itse sijoituin 
32 parhaan joukkoon ja Ojala 16 par-
haan joukkoon. Khosravi selvisi semi-
finaaleihin, jossa tappio Slovakian 
pelaajalle 1-3. Burkova pääsi finaa-
liin saakka, mutta slovakialainen oli 
vahvempi ja finaali päättyi 3-1 slova-
kialaiselle Marek Novotnylle. Kisojen 

Hiilivoimalaitokseen tutustumassa valmentaja Markus Heikkinen 
(vas.), Anastasiia Burkova, espoolaisvahvisus Matias Ojala, 

Sam Khosravi ja Esa Kanasuo.
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Pöytätenniksen henkilökohtaiset maailmanmestaruuskilpailut 
pelattiin keväällä Budapestissa. Kiina vei kaikki jaossa olleet 
viisi mestaruutta, mutta suomalaisetkin saavat olla tyytyväisiä 
esityksiinsä. Alex Naumi ja Benedek Oláh ylsivät jopa 16 
parhaan joukkoon miesten nelinpelissä.

Alexille kaikkien aikojen MM-sijoitus

Alex ja Benedek olivat virallisesti 
sijoilla 9-16. Se kaikkien aikojen kovin 
suomalaissuoritus henkilökohtaisissa 
luokissa MM-kilpailuissa. Saattaa hy-
vin olla, että se on myös kaikkien aiko-
jen paras koskelaissuoritus yleisen 
sarjan MM-kilpailuissa. Ainakaan heti 
ei tule mieleen kovempaa.

Saavutuksen pohjalle kannattaa heittää 
perustieto, että Kansainvälinen Pöy-
tätennisliitto on maailman suurin 
kansainvälinen urheilujärjestö 226 
jäsenellään. Käytänössä voimme sa-
noa, että pöytätenistä pelataan maa-
ilman jokaisessa maassa. Alexin saa-
vutus on siis erittäin, erittäin kova. 
Lajilla on harrastajia paljon enemmän 
kuin mitä esimerkiksi kaikilla talvi-
lajeilla on maailmassa yhteensä.

MM-kisojen kaksinpelin karsinnas-
sa Alex voitti San Marinon Mattias
Mongiustin helposti 4-0, mutta Saksan
uusi kiinalaisvahvistus Qiu Dang oli
samoin numeroin Alexia parempi,
kun pelattiin karsintalohkon voitosta
ja pääsarjapaikasta. Sekanelinpelissä

Anna Kirichenkon kanssa kukistui 
ensin montenegrolaispari, mutta toi-
sella karsintakierroksella kohtaloksi 
koitui kova singeporelaiskaksikko.

Sitten alkoi tapahtua. ”Pena” Oláh ja 
ja Alex paransivat miesten nelinpe-
lissä otteitaan koko ajan. Jo karsinta-
kierroksen voitto hollantilaisparista 
Rajko Gommers / Ewout Oostwouder 
oli mainio esitys. Pääsarjan avauskier-
roksella (64) suomalaiset löivät Slo-
vakian hyvän parin Samuel Kaluzny 
/ Lubomir Pistej 4-1. Ottelu oli Bene-
dekin mielestä täydellinen taktiikan 
riemuvoitto. Alex totesi saman ja sa-
noi vielä, että Benedekin rinnalla oli 
kiva pelata, kun koko ajan tuli ohjeet, 
minne ja miten pallo pelataan. Vielä 
parempaa oli kuitenkin tulossa.

Nimittäin 32 parhaan joukossa Pena 
ja Alex intoutuivat suorastaan hurmi-
oon ja kukistivat ranskalaiset Can 
Akkuzun ja Alexandre Cassinin 4-3. 
Alex saattoi hyvin pelata uransa 
parhaan kansainvälisen pelin ja Pe-
nallakin kulki mainiosti. 

Sijoitus 16 parhaan joukossa MM-
tasolla kaikkien aikojen paras suoma-
laissuoritus. Tarkasti ottaen Monica 
Grefberg (Portin) oli länsisaksalaisen 
Andrea Gutknechtin kanssa sijoilla 
9-16 Tokiossa 1983, mutta aika on
nyt toinen ja parikin tällä kertaa ko-
konaan kotimainen.

Neljännesvälierässä vastassa oli kivi-
kova eteläkorealaispari Jeoung Young-
sik / Lee Sangsu. Ottelu päättyi 0-4, 
mutta ensimmäisessä ja kolmannessa 
erässä suomalaisilla oli mahdollisuu-
tensa tilanteessa 9-9. Tuskin ensim-
mäisen erän kääntyminen olisi lop-
putulosta muuttanut, mutta sellainen 
tilanne olisi ollut hauska nähdä. 
Joka tapauksessa Alex koki hulinan, 
josta ei kymmenkunta vuotta sitten 
yhteiskoulun salilla olisi osannut 
edes uneksia. 

Esityksen tasosta kertoo se, että mies-
ten nelinpelin pääkaavion 16 parhaan 
joukossa oli ”alapaperilla” seitsemän 
paria Aasiasta ja yksi Euroopasta 
eli Suomesta. Alex hyppäsi pelis-
sään kerralla uudelle kansainväliselle 
tasolle.

Esko Heikkinen

Alex vielä vähän pyörällä päästään, 
kun yllätysvoitto ranskalaisista 

on varmistunut.

Alex todellisissa parrasvaloissa MM-neljännesvälierässä.
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Tämän vuoden junioreiden EM-
kisat (JEM) järjestettiin Tšekin 
Ostravassa. Kisat olivat omalta 

osaltani kuudennet sekä viimeiset, 
sillä vuodenvaihteen jälkeen siirryn 
senioriluokkaan enkä siis ”jemmei-
hin” mahdu enää mukaan. 

Tänä vuonna Suomesta lähti vain ju-
niori- ja kadettipoikien joukkueet se-
kä yksi juniorityttö. Kosken Kaiusta 
matkaan lähti lisäkseni kadetti-ikä-
luokkaan kuuluva Sam Khosravi. Läh-
dimme matkaan päivää ennen kisojen 
alkua eli 6. heinäkuuta. Olin matkassa 
innostuneena ja kovin odotuksin, sillä 
kevät oli sujunut pelillisesti mainiosti, 
treenit olivat sujuneet loistavasti ja 
mahdollisuudet menestyä olivat hyvät. 

Hyvin nukutun yön jälkeen oli en-
simmäisen joukkuepelipäivän aika. 
Joukkueessani pelasivat myös Arttu 
Pihkala ja Noah Steif. Olimme lohkon 
kakkossijoitettuja ja tavoitteet olivat 
kovat: lohkovoitto ja karsintapelien 
kautta nousu mestaruusdivisioonaan. 
Alku oli lupaava, kun ensimmäisenä 
päivänä joukkueelle napsahti helpoh-
kot 3-0 ja 3-1 voitot Bulgariasta ja 
Liettuasta. Kakkospäivän ainoa peli 
oli taistelu lohkovoitosta ykkössijoitet-
tua Moldovaa vastaan. Etukäteen oli 
tiedossa, että heillä on kaksi hiukan 
heikompaa pelaajaa sekä erittäin hyvä 
ykköspelaaja, joka loistopelillä oli-
si kuitenkin voitettavissa. Kolmos-
pelaajien välinen kohtaaminen olisi 

Junioreiden Euroopan mestaruuskilpailut

tärkeässä roolissa. Ensimmäiset kaksi 
ottelua odotetusti molempien maiden 
ykköspelaajille selkeästi ja tilanne 1-1. 
Kolmospelaajien vääntö valitettavasti 
tiukasti Moldovalle 2-3. Tämän jäl-
keen oli allekirjoittaneen aika kohda-
ta Moldovan ykkönen. Tässä pelissä 
valitettavasti jokainen tiukka erä 
kääntyi vastustajalle ja tuloksena 0-3 
sekä 1-3 tappio joukkueelle. Nousu 
jäi siis tänäkin vuonna vain unelmaksi. 
Alkoi vääntö sijoituspeleistä, jotka 
olivat sinänsä hölmöjä, sillä kansain-
välisen pöytätennisliiton sääntömuu-
toksen myötä näistä peleistä ei edes 
jaettu rankingpisteitä eli olivat ns. 
“merkityksettömiä”. Pelit olivat silti 
hyvää treeniä ja ottelut vedettiin täy-
sillä loppuun asti. Kakkosvaiheen loh-
kossa 3-2 voitto Sveitsistä ja Tanskalle 
kivulias 0-3 häviö, jonka myötä jäim-
me tässä lohkossa jumboiksi. Viimei-
set kaksi sijoituspeliä olivat Israelia 
ja Itävaltaa vastaan, ensimmäisestä 
3-2 voitto ja toisesta tappio samoin
lukemin. Lopullinen sijoituksemme
oli 26. Kadettijoukkue, jossa pelasi
Samin lisäksi Aleksi Räsänen, sijoit-
tui 29. Mahdollisuuksia oli paljon pa-
rempaankin, sillä kadettien pelit me-
nivät ensimmäisessä lohkossa ikäväs-
ti ristiin.

Pitkän joukkuekisan jälkeen sain yh-
den lepopäivän, sillä en osallistunut 
sekanelinpeliin ja olin sekä kaksin- et-
tä nelipelissä sijoitettu suoraan toisel-
le kierrokselle. Nelinpelissä yhdessä 

Arttu Pihkalan kanssa 0-2 tappioti-
lanteesta 3-2 riemukas voitto toisella 
kierroksella. Kolmannella kierroksella 
kirvelevä 2-3 tappio 32 parhaan jou-
kossa kovaa saksalaisparia vastaan. 

Kaksinpelissä ensimmäiseltä kierrok-
selta helppo 4-0 voitto hollantilais-
pelaajasta. Seuraavalta kierrokselta 
hyvä 4-3 voitto Espanjan Ruizista. 
Tämä peli tuntui koko ajan olevan 
hallinnassani, mutta 3-1 johtoase-
massa espanjalainen pääsi pienen 
herpaantumisen jälkeen tasoitta-
maan. Seuraavalla kierroksella voi-
daan puhua hieman huonosta arpa-
onnesta, kun 32 parhaan joukossa 
vastaan asettui kisojen ykkössijoitet-
tu Venäjän Lev Katzman. Peli sujui 
mainiosti, mutta kun tiukat erät kään-
tyivät johtoasemien ja 9-9 tilanteiden 
jälkeen vastustajalle, tuloksena oli 1-4 
tappio. Kadettiluokassa Sam hävisi 
ensimmäisen kierroksen pelinsä 1-4 
kivenkovaa puolalaista vastaan, joka 
eteni lopulta aina semifinaaliin asti. 

Näin oli viimeinen JEM-kisani pake-
tissa. Pelillisesti olin tyytyväinen, 
vaikka omista tavoitteistani jäinkin. 
Ostravasta en hirveästi voi kaupun-
kina mitään sanoa, sillä kymmenen 
päivän aikana en ehtinyt lähteä yhte-
näkään päivänä 200 metriä hallia tai 
hotellia kauemmaksi. Peliolosuh-
teet ja hotelli olivat kylläkin loistavia! 
Viimeisestä juniorikaudesta on jäl-
jellä mahdollisesti enää juniorien 
MM-kisat Thaimaassa, sitten alkaa
pitkään odotettu senioriura.

Luvassa on mielenkiintoinen kausi, jo-
hon kuuluvat mm. Suomen mesta-
ruuden tavoitteleminen Kosken Kaiun 
paidassa (yhden välivuoden jälkeen) 
sekä pelaaminen Ruotsin pääsarjaa 
hallitsevan mestarin Eslöv AI BTK:n 
paidassa. 

Alex Naumi kiittää ja kuittaa!
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KoKa 3 
Sofie Eriksson, Teppo Ahti, Esa Kanasuo  
ja Janne Vuorinen

KoKa 2
Sami Ruohonen, Janne Relander, 
Rasmus Vesalainen ja Matias Vesalainen 
ja Denis Fouxman

KoKa 1 
Alex Naumi Veikka Flemming, 
Anastasiia Burkova, Riku Autio, 
ja Sam Khosravi
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KoKa 5
Martti Kanasuo, Erkki Henttinen, Arto Karppinen, 
Mika Lappalainen ja Antti Posti

Kuvasta puuttuu  Arto Karppinen

KoKa 4
Jari Suutari (vas.), Einar Kulmala, Joni Lehtonen, Kalevi Kyrölä, 
Sami Hellberg, Esko Akkanen ja Markku Reiman

Kone- ja kiinteistötyöt 

Rakennus- ja asennustyöt 

Metsuripalvelut 

Janne Välimaa 
0400 828 549 

f JV-Maaseutupalvelut 

Soita ja 
varaa aika!

Kauneuspalvelut 
sinulle luoden!

Kauneushoitola

HÄMEENTIE 18, 31500 KOSKI TL
www.harmonic.fi

P. 044 992 2950
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Yhteisöllisyys yhdistää

Seuramme arvoihin on kirjattu 
yhtenä kohtana yhteisöllisyys. 
Yhteisöllisyyden kantavia tee-

moja ovat luottamus, osallisuus, si-
toutuminen, motivaatio ja läheisyys. 
Seuratyön näkökulmasta yhteisölli-
syys on elinehtomme, jota pitäisi kas-
vattaa ja vaalia kaikin mahdollisin 
keinoin. Yhteisöllisyyttä ei pysty os-
tamaan verryttelyasun tapaan Seura-
kaupasta, vaan sen luominen on 
pitkä prosessi, joka vaatii koko ryh-
män ponnisteluja. 

Sitoutuneet valmentajat ja joukku-
eenjohtajat ovat erittäin tärkeässä roo-
lissa yhteisöllisyyden kasvattamisessa. 
Kosken Kaiun lentopallojaostolla on 
käynyt ilmiömäinen tuuri, koska juu-
ri me olemme saaneet joukkoomme 
valmentajia ja taustahenkilöitä, jotka 
ovat omilla osaamisalueillaan Suomen 
eliittiä. Joukossamme on tällä hetkellä 
noin kaksikymmentä aktiivista val-
mentajaa ja joukkueenjohtajaa, joita 
haluaisin nostaa jalustalle. Heissä ki-
teytyvät kaikki yhteisöllisyyden kan-
tavat teemat ja ilman heitä lapsemme 
liikkuisivat piirun verran vähemmän. 

Valmentajamme eivät saa työstään 
palkkaa, mutta se ei tarkoita sitä, 
etteikö työ olisi palkitsevaa. Uskon, 
että kaikki vanhemmat osaavat antaa 
arvoa henkilöille, jotka uhraavat va-
paa-ajastaan kymmeniä tunteja yh-
teisen hyvän vuoksi. Junioreiden val-
mentaminen on erittäin pitkäjänteistä 
toimintaa, jonka tulokset saattavat 
näkyä vasta pitkän ajan kuluttua. 
Kaikista ei missään nimessä voi tulla 
huippu-urheilijoita, mutta tärkeää 
olisi, että osaisimme valmentaa ju-
niorimme urheilulliseen ja terveelli-
seen elämäntapaan, joka kestäisi läpi 
koko elämän. Joukkueurheilun har-
rastaminen antaa lisäksi hyvät eväät 
elämän muillekin osa-alueille. Maa-
ilmassa harva ihminen pärjää yksi-
nään ja joukkuelajissa opitut peli-
säännöt pätevät myös monissa muissa 
yhteisöissä. Joukkuepelaajat osaavat 
toimia erilaisten ihmisten kanssa 
siten, että parhaaseen mahdolliseen 
lopputulokseen päästään niillä pelaa-
jilla, joita sinulla on käytössäsi. Tämä 
on erinomainen kyky varsinkin työ-
elämässä, jossa lähes kaikki asiat 
mitataan tehona tai euroina.

Kosken Kaiku on erittäin arvostettu 
seura koko Suomessa. Toivottavasti 
osaamme myös itse antaa hienolle 
seurallemme ja tekijöillemme sen ar-
vostuksen, joka heille kuuluu.

Saku Kanasuo
lentopallojaoston puheenjohtaja

Kaiku vastasi 
nyrkkeily-illan kanttiinista.
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Yhteisöllisyyttä parhaimmillaan 
yli kuntarajojen. Hurrikaani-
Loimaan pelaajat pitämässä 

harjoituksia Kaiun junioreille.

Power Cup Rovaniemellä. 
Kaiun C-tytöt pelaavat ja C-pojat 

kentän laidalla kannustamassa.

Kauden päätös Hevonlinnalla.
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Kisakallion urheiluopistolla oli 
07-syntyneiden tyttöjen ja poi-
kien teholeirit. Teholeirit ovat

osa lentopallon valmennusjärjestel-
mää, jonka tarkoituksena on etsiä ikä-
luokkien parhaimmat pelaajat omalta 
alueelta ja antaa mallia urheilijan ar-
jesta. Teholeireille pääsi Kosken Kai-
usta yksi tyttö ja yksi poika, Kerttu 
Kanasuo ja Benjamin Hakala. Leireille 
valitaan yleensä 25-30 lasta massa-
leirien kautta. Leirit kestivät neljä 
päivää, joiden sisällä oli yhteensä 16 
harjoitusta. Osa harjoituksista oli 
laji- ja osa lihaskuntoharjoituksia. 
Meille pidettiin myös kunto-/kes-
tävyystestit Susi-Training Centerissä, 
jossa treenaavat Suomen kovimmat 
koripalloilijat. Yhdet harjoitukset kes-
tivät pääsääntöisesti 1½ - 2½tuntia. 
Treenit olivat kovia, joten venyttely 
ja verryttely olivat äärimmäisen 
tärkeitä. Leirillä opin myös uusia ve-
nyttelyliikkeitä.  Tyttöjen harjoituksia 
vetivät aluevalmentajat Katariina 
Kojo, Elizaveta Mikkonen ja Jenni 
Sorola. Poikien treenejä taas veti 
Oskari Muurinen.  Paikalla pyöri myös 
Lounaisen lentopalloalueen valmen-
nuspäällikkö Marko (Makke) Siivonen.

Majoituimme kaikki lentopalloleiri-
läiset samaan rakennukseen viiden 
hengen huoneisiin. Majoitus raken-

nuksen vieressä oli beachvolleykent-
tä, jolla saimme pelailla vapaa-ajal-
lamme. Yleensä vapaa-ajalla me tytöt 
olimme omissa tai kavereiden huo-
neissa, oleskelutilassa juttelemassa tai 
pelaamassa beachia. Meille kaikille 
tytöille annettiin mahdollisuus mennä 
uimaan läheiseen järveen, mutta aja-
tus ei enää oikein kiinnostanut, kun 
meille kerrottiin, ettei meillä ole sau-
naa käytössä. Kolme tyttöä ja minä 
uskallettiin sinne kuitenkin!

Leirillä valmentajat painottivat, ettei 
kaikessa tarvitse onnistua, mutta edis-
tyäkseen lentopallossa aina on yri-
tettävä loppuun asti ja kaveria pitää 
tsempata! Aluevalmentaja Katariina 
Kojo sanoi myös, että hyvä pelaaja saa 
omilla suorituksillaan pelikaverin 
näyttämään paremmalta pelaajalta. 
En vieläkään oikein täysin ymmärrä
mitä Katariina tarkoitti, mutta luulen 
että se paljastuu minulle joskus.
Leirin lajiharjoituksissa harjoittelim-

07-teholeirit 2019 15-18.7

me pelaamaan kuuden kentällä, mikä 
oli minulle jo tuttu asia, mutta silti se 
avasi täysin uuden ulottuvuuden pää-
ni sisään ja nyt näen lentopallon 
ihan uudella tavalla. Se ei ole enää 
vain syöttö, nosto, passi, hyökkäys, 
vaan nyt me teemme yläkauttasyöt-
töjä, takapasseja, hyppypasseja, isku-
lyöntihyökkäyksiä, iskulyönnin aske-
leita, torjunnan askeleita, torjumme 
sekä harjoittelemme tietyillä peli-
paikoilla pelaamista. Itse haluaisin 
olla passari, mutta ainut haittapuo-
li on se, että joudun torjumaan, 
mikä on hieman hankalampaa mi-
nulle lyhyelle kuin jollekin pitkälle, 
jolla on jo valmiiksi sormenpäät ver-
kon yläpuolella. Ei siis muuta kuin 
hyppäämään. Liberon paikka minulle 
sopisi. Ei tarvitsisi hyppiä ollen-
kaan, mutta nostot eivät ole vahvin 
alueeni (vielä!).

Kerttu Kanasuo

Treenit menossa

07-syntyneiden Teholeiriläiset
yhteiskuvassa

Asenne ratkaisee
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Jos haluaa kehittyä mahdollisim-
man hyväksi lentopalloilijaksi, 
pitää olla valmis ottamaan kaikki 

tarjolla oleva valmennus ja oppi vas-
taan avoimin mielin. Ja tietenkin pi-
tää olla valmis harjoittelemaan ahke-
rasti. Entä sitten jos valmentajana 
haluaa kehittyä ja kasvattaa omaa val-
mennusosaamistaan? 

Mielestäni siihen vaaditaan pitkälti 
samoja asioita kuin urheilijaltakin. 
Valmentajan pitää olla utelias ja halu-
kas oppimaan uutta. Omia harjoit-
teita voi aina tarkastella uudesta 
näkökulmasta ja pyrkiä kehittämään 
paremmin omille valmennettaville 
sopiviksi. 

Mistä näitä uusia näkökulmia sitten 
saa? No esimerkiksi oman seuran 
muilta valmentajilta, internetistä ja 
erilaisista valmennusoppaistakin voi 
löytää uusia työkaluja omaan valmen-
tamiseen. Mutta ainakin itselläni tällä 
hetkellä suurin apu löytyy Lentopal-
loliiton järjestämästä 2-tason valmen-
tajakoulutuksesta, johon ilmoittau-
duin mukaan tänä syksynä.

2-tason valmentajakoulutus on suun-
nattu nuorten ja nuorten aikuisten

valmentajalle, jolta löytyy jo aikai-
sempaa kokemusta valmentamisesta.  
Koulutuksen tavoitteena on, että val-
mentaja hallitsee yksittäisen urheili-
jan kehittämisen osana lentopallo-
joukkuetta vuoden mittaisella jak-
solla.

Omalla kohdallani ei voida puhua 
nuorten tai nuorten aikuisten kehittä-
misestä, sillä F- ja E-ikäisiä valmen-
nettaessa puhutaan pikemminkin vie-
lä lasten valmentamisesta. Siitä huo-
limatta 2-tason koulutus on tähän 
mennessä tarjonnut jo paljon uutta 
valmentamisen saralla. Koulutus 
koostuu lähinnä itseopiskelusta ja 
kotona suoritettavista etätehtävistä. 
Näistä esimerkkeinä harjoittelun 
vuosisuunnitelman laatiminen omalle 
joukkueelle sekä erilaisten harjoittei-
den ohjaamista ja videoimista oman 
joukkueen kanssa. 

Koulutukseen sisältyy myös muuta-
mia lähijaksoja, jotka järjestetään 
Varalan Urheiluopistolla Tampereella. 

Lähijaksoilla paneudutaan vielä tar-
kemmin nuorten harjoittelun ohjel-
mointiin ja suunnitteluun. Tämän 
lisäksi saamme kouluttajilta paljon 

erilaista tietoa siitä, miten lasten ja 
nuorten taitoja tulisi lentopallon eri 
osa-alueilla harjoittaa. Myös nuorten 
fyysisestä harjoittelusta tarjotaan pal-
jon tietoa. Koulutus on tasokasta ja 
monipuolista. 

Tästä huolimatta nostaisin lähijak-
sojen suurimmaksi hyödyksi kaikki 
muut koulutukseen osallistuvat val-
mentajat. Koulutukseen osallistuu täl-
lä hetkellä itseni lisäksi noin 20 val-
mentajaa eri puolilta Suomea. 
Kaikilla on erilainen tausta valmen-
tajana ja kaikki valmentavat tällä 
hetkellä erilaisia joukkueita. Joku 
D-tyttöjä, joku taas miesten liiga-
joukkuetta. Tämän vuoksi mielipi-
teitä ja kokemuksia valmentamisesta
on mieletön määrä ja onkin ollut
erityisen antoisaa päästä kuulemaan
muiden kokemuksia valmentami-
sesta. Sitä kautta saa omaan teke-
miseen uusia näkökulmia. Yhtä oi-
keaa tapaa lentopallon valmentami-
seen ei ole, vaan jokaisen valmen-
tajan pitää löytää ne omat keinonsa
nuorten taitojen kehittämiseen. Ja
näitä erilaisia keinoja 2-tason val-
mentajan koulutus mielestäni erityi-
sesti tarjoaa. Tietenkin monipuoli-
sen lajitietämyksen lisäksi.

Kun haluat kehittyä!

Valmentajakoulutuksissa asioita tehdään myös käytännössä salin puolella
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Valmentamiseen kuuluu paljon muu-
takin kuin vain treenien vetäminen 
pari kertaa viikossa ja turnaukset 
päälle. Itsellänikin on tällä hetkellä 
melkein 20 innokasta junioria val-
mennettavana, joten harjoitusten 
suunnitteluun kuluu viikossa useita 
tunteja. Isossa porukassa tasoerot 
voivat junnujen välillä kasvaa isoiksi, 
joten tämä on tärkeää ottaa harjoitte-
lun suunnittelussa huomioon, jotta te-
keminen on jokaiselle lapselle miele-
kästä ja hauskaa. Eikä näin isoa pa-
lettia yksi mies voisi pyörittää vaan 
osaavat ja ahkerat apuvalmentajat ja 
joukkueenjohtajat ovat elintärkeitä. 
Vanhempia tietenkään unohtamatta.

Valmentaja ei koskaan saa ajatella 
tietävänsä kaikkea tai olevansa jos-
sakin vaiheessa täysin valmis. Aina 
pitää pyrkiä kehittämään omaa teke-
mistään ja olla innokas oppimaan 
uutta. Tämän vuoksi voin suositella 
lentopallon valmentajakoulutuksia 
kaikille, jotka ovat kiinnostuneita 
lasten ja nuorten ohjaamisesta tai 

valmentamisesta. Näistä koulutuksis-
ta on paljon hyötyä, oli valmennus-
kokemusta sitten enemmän tai vä-
hemmän.  

Lopuksi haluan rohkaista sellaisia 
henkilöitä, joita valmentaminen kiin-
nostaa, olemaan rohkeasti yhteyde-
ssä joko allekirjoittaneeseen tai mui-
hin Kaiun lentisvalmentajiin. Lajista 
kiinnostuneista ja innokkaista ihmi-
sistä on aina kysyntää.

Nähdään hallilla!

Niko Nevala

Valmentajan työ on erittäin monimuotoista
Niko Nevala ja 

2-tason valmentajakoulutuksen 
pääkouluttaja Pertti Honkanen
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Hurrikaani-Loimaa ja Lempo Volley pelasivat harjoitus-
pelin Kosken liikuntahallilla keskiviikkona 11.9.2019 
kello 18.00. Tämä ei kuitenkaan ole otteluraportti. 
Tämä on kertomus tapahtumista ottelun ympärillä. 
Se oli hieno keskiviikko. 

Yhteisöllisyys. Erään määritelmän mukaan sillä tarkoite-
taan sujuvaa yhdessä tekemistä ja toimimista, jonka  tulok-
sena syntyy jotain uutta. Yksilön ja yhteiskunnan välinen 
suhde pohjautuu yhteisyyden tunteelle, se pitää yhteis-
kunnat koossa. Yhteisöllisyys, yhteisöt ja yhteisöllinen 
elämä ovatkin välttämättömiä ihmisen olemassaololle ja 
toiminnalle. Perinteisesti ihmiset mieltävät yhteisöksi 
perheen, suvun, kylän ja heimon.  

Hyvän mielen keskiviikko

Nauhat kiinni 
ja treenit voivat 
jatkua.

Kuvat kertovat – yhteistyössä on voimaa! 

Illan nuoremmat 
ja kokeneemmat 

tähdet yhteis-
kuvassa.

Lempo Volley 
teki rahalahjoituksen
Kaiun lentopallojunioreille. 
Kaiun kasvateista Jukka Lehti ja Timo Kela ovat 
pelanneet pitkään  Lempon edeltäjän Lempäälän 
Kisan riveissä. 
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Keskiviikko oli yhteisöllisyyden rie-
mujuhla. Kosken Kaiun, Kosken Tl 
kun-nan, Hurrikaani-Loimaan ja Lem-
po Volleyn lentopalloihmiset järjes-
tivät illan, joka toi hymyn monille 
kasvoille.               

Ennen oman lämmittelyn aloittamista 
Hurrikaani-Loimaan pelaajat pitivät 
harjoitukset Kaiun junioreille. Lähes 
kolmekymmentä urheilijan alkua oli 
saapunut saamaan oppia lajin huipul-
ta. Lapset olivat silmin nähden in-
noissaan ja taisivat pelaajatkin nauttia. 
Treenin jälkeen Hurrikaanin pelaajat 
aloittivat oman peliin valmistavan 
lämmittelynsä, jota sai tietenkin jäädä 
seuraamaan. Halukkaille oli myös jär-
jestetty temppurata, jossa sai käydä 
touhuamassa ennen pelin alkua.
  
Pelissä pallotyttöinä, luuttupoikina ja 
toimitsijoina toimivat Kaiun juniorit. 
Katsojia saapui liikuntahallille raken-
nettuun katsomoon noin 170, muille 
kiinnostuneille oli tarjolla suora kuva-
yhteys pingisjaoston avulla. Kanttiini 
ja makkaranmyynti täydensivät täysi-
painoisen urheiluelämyksen. 

Ai niin, peli. 
Hurrikaani voitti 4-0. 
  
Hurrikaani-keskitorjuja, Nurmon Jy-
myn kasvatti, Karri Kutinlahti istahti 
hetkeksi juttelemaan matkastaan pal-
lon perässä Pohjanmaan lakeuksilta 
Loimaan saviseudulle. Oppia on tul-
lut lajitaitojen lisäksi myös muuhun 
elämään.  

Kerro, miten aloitit lentopallon 
ja innostuit lajista? 

Menin hallille isoveljen perässä 6-vuo-
tiaana. Ensimmäinen valmentajani 

 Karri Kutinlahti

Katariina Toivola oli innostava ja piti 
hyviä treenejä. Se ei ollut pelkkää len-
topallon opettelua, vaan harjoituksis-
sa ja pelireissuilla oli opittava myös 
käyttäytymään. Esimerkiksi Power 
cupissa on niin paljon porukkaa, että 
siellä on pakko huomioida myös mui-
ta ja samalla osata huolehtia myös it-
sestään.  

Oletko harrastanut muita lajeja? 

Jääkiekkoa, pesäpalloa ja salibandyä. 
Yläasteella tein päätöksen panostaa 
enemmän lentopalloon.  

Millaisia ovat parhaat muistosi 
junnuvuosilta? 

Kyllä ne pelireissuihin liittyvät, var-
sinkin Power cupit ovat jääneet mie-
leen. Siellä sai tutustua myös muiden 
seurojen pelaajiin, siltä ajalta on edel-
leen paljon kavereita. Myöhemmin 
kutsut aluejoukkueeseen tuntuivat 
kuin maajoukkue-edustuksilta. Ja sa-
ma homma siinäkin oli, syntyi yh-
teisiä juttuja, joille vieläkin naures-
kellaan, kun nähdään. Ja tuli meille 
kivasti menestystäkin niissä karke-
loissa. 

Olet myös muuttanut lento-
pallon perässä? 

Kyllä. Menin lukion ensimmäiselle 
luokalle Kuortaneen Urheiluopistolle 
asumaan, käymään koulua ja pelaa-
maan urheilukeskuksen joukkuee-
seen, jossa oli suurin osa ikäluokan 
maajoukkueesta mukana. Se oli iso 
hyppy itsenäistymiseen, vaikka kotiin 
olikin vain puolen tunnin matka. 
Lukion neljännelle muutin sitten Loi-
maalle ja Hurrikaaniin riveihin. Mo-
lemmissa muutoksissa oli hurjasti 
apua siitä, että mukana oli jo aiem-
min tuttuja kavereita.

Olet saavuttanut sellaisen tason, 
että saat pelata lentopalloa 
ammatiksesi. 

Millaisia muita asioita olet 
6-vuotiaana alkaneesta har-
rastuksesta elämääsi saanut?
 
No on se opettanut tulemaan toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. Meillä on 
liigajoukkueessa ollut pelaajia mm. 
Marokosta, Serbiasta, Venäjältä ja 
Australiasta. Kaikkien kanssa on pys-
tyttävä tekemään yhteistyötä, jotta 
yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Mutta suurin juttu on loppujen lo-
puksi kaverit ja ystävät. Esimerkiksi 
Toivolan Matin kanssa ollaan yhdessä 
kasvettu lentopallon parissa ja meistä 
on sitä kautta tullut parhaat ystävät. 
Myös liigassa ja koko lentopalloväessä 
on sellainen yhteisöllisyyden tuntu, 
joka on todella hieno juttu. Mielestä-
ni se juontaa juurensa mainitsemiini 
Power cup-tapahtumiin, jossa nuku-
taan yhdessä koulun lattialla, pela-
taan välillä lentopalloa ja jutellaan 
levottomia. 

• Jani Korhonen
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Pallokoulu pienet:
Takarivi vas. Apuohjaajat Aapo Kanasuo, Kerttu Kanasuo, 
Aino Honkala

Eturivi vas. Ohjaaja Hanna Kanasuo + Paavo, Niklas Rautiainen, 
Jooa Makkonen, Aava Honkala, Eevi Honkala, Markus Verho,
Iivari Honkala

D-pojat:
Takarivi vas. Benjamin Hakala, Oskari Mikkola, Otto Mikkola, 
Veeti Salminen

Eturivi vas. valmentaja Saku Kanasuo, Jesse Haapanen, 
Aapo Kanasuo, Marcus Tiik, joukkueenjohtaja Teea Mikkola

D-tytöt:
Takarivi vas. joukkueenjohtaja Terhi Pettersson, 
Aino Honkala, Sofia Pettersson, Katriina Ahola, 
valmentaja Pasi Autio

Alarivi vas. Wilhelmiina Mäkelä, Kerttu Kanasuo,
 Anniina Hyvärinen, Kia Simola

C-juniorit:
Takarivi vas. Olivia Ojala, Ilkka Turunen, Lauri Ahola, 
Niilo-Kustaa Rautoma, valmentaja Timo Hakala

Eturivi vas. Petra Minerva, Aurora Hämäläinen, 
Katja Kichuk, Aapo Kanasuo, Benjamin Hakala

Pallokoulu isot:
Takarivi vas. apuohjaaja Kerttu Kanasuo, 
Viola Ojala, Teppo Pursimo, Matti Pursimo, 
Aleksi Salminen, Minea Mattsson, 
Hermanni Nyhä, Eemeli Rahkonen, 
Lilli Hörkkö, apuohjaaja Aino Honkala

Eturivi vas. Ohjaaja Hanna Kanasuo, 
Ella Laine, Helmi Laine, Aada Lehti, 
Tiitus Karonen, Jemina Verho, Jere Verho, 
Niklas Luhtala, Niilo Virta, 
ohjaaja Minna Karonen
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F-juniorit:
Takarivi vas. Valtteri Toivonen, Tuomas Truss, Kasperi Salminen, 
Saku Pettersson, Minttu Nieminen, Iivari Manni, 
Vilhelmiina Toivonen, valmentaja Niko Nevala. 

Keskirivi vas. Veeti Palomäki, Jenna Lehti, Mika Aho, 
Karoliina Virolainen, Silvia Ojala, Titta Karonen. 

Alarivi vas. valmentaja Juha Haapanen, Jooa Kujanpää, 
Joni Haapanen, Liina Manni, Juuso Kokkala, 
joukkueenjohtaja Minna Toivonen

Naiset harraste:
Takarivi vas. Inkeri Meller, Sara Salminen, Anne Mäkelä, 
Hanna Kanasuo, Hely Kanasuo, Kaija Rasimus, Leena valta

Eturivi vas. Sanni Väätäinen, Leila Väätäinen, Elsa Pietilä, 
Niina Vesala, Anne Niemelä-Laaksonen, Sinna Saksi, 
Kirsi Aalto, Triin Koivunen

Miehet 2:
Takarivi vas. Markus Nuotio, Joonas Nuotio, Robin Ruus, 
Antti Virtanen, 

Eturivi vas. Saku Kanasuo, Niko Nevala, Anton Kataja, Pasi Autio

E-juniorit:
 Takarivi vas. Juho Kujanpää, Juho Lehti, Timi Karonen, 
Johanna Lehti

Alarivi vas. joukkueenjohtaja Janna Kujanpää, 
Joni Haapanen, Jooa Kujanpää, valmentaja Niko Nevala
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Joensuuntie 27, 31400 Somero, p. 029 041 2310
Turuntie 1, 24100 Salo, p. 029 041 2360 
Torikatu 6, 30100 Forssa, p. 029 041 2330    

www.saastopankki.fi/someronsp

EIKÖ NÄYTÄKIN HYVÄLTÄ?
YLPEÄNÄ  
ESITTELEMME:  
uusi Säästöpankki 
-mobiilisovellus
on täällä!
Voit ladata
sen puhelimeesi
sovelluskaupastasi.

P.S. Lataa samalla  
Säästöpankki 
Tunnistus  
-sovellus.

Valikoimistamme löydät pienkoneet 
ruohonleikkureista mönkijöihin ja niiden 
varaosat. 

Lisäksi Somerolla 
perinteiset harraste- 
ja urheiluvälineet 
sekä laaja valikoima 
laadukkaita urheilu-
asuja- ja jalkineita. 

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

• Salo • Somero • Kaarina • Loimaa

•  SALO, Joensuunkatu 5 (02) 7211 400 
• SOMERO, Ruunalantie 5 (02) 7489 300
• KAARINA, Hallimestarinkatu 4 (02) 7211 500
• LOIMAA, Lamminkatu 40  (02) 7211 300

Somerolta 
myös Sportti-

areenan tennis- 
ja sulkapallo-

vuorojen 
varaus!
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Suomessa frisbeegolfratoja on jo 
noin 700. Kaikilla niillä, jotka 
haluavat harrastaa frisbeegolfia, 

on rata melko lähellä ja varusteiksi 
riittävät muutama kiekko ja normaalit 
ulkoiluvarusteet. 

Täällä Koskella on todella hieno ti-
lanne, kun meillä on kaksi mukavaa 
rataa. Urheilukentän rata on yhdek-
sänväyläinen ja sopii erinomaisesti 
aloittelijoille. Hevonlinnan 24 väylää 
antavat haasteita kaiken tasoisille pe-
laajille. Hevonlinnan rata on suunni-
teltu siten, että siellä voi pelata myös 
eri pituisia kierroksia, esimerkiksi 
kymmenen väylää, 15 väylää tai sitten 
koko kierros eli 24 väylää. Toki voi 
kehittää myös oman kierroksensa tai 
heittää vain yhtä väylää.

Kiekkojen hankkiminen on helppoa, 
sillä niitä myyvät päivittäistavara-, 
urheilu- ja nettikaupat. Kiekot ovat 
kohtuuhintaisia, sillä yhden kiekon 
hinta on 10-20 € ja sehän riittää har-
rastuksen aloittamiseen. Sitten ei 
muuta kuin radalle, yksin, kaksin tai 
yhdessä mummon ja vaarin kanssa.
Radalla on hyvä muistaa, että siellä 
liikkuu muitakin. Aina ennen heit-
toa on katsottava, että edessä ei ole 
ketään. 

Helppoa ja mukavaa!

Tänäkin vuonna Kaiun frisbeegolf-
jaosto on järjestänyt huhtikuusta al-
kaen Hevonlinnan radalla viikkoki-
soja joka toinen viikko. Kesäaikaan 
viikkokisat olivat torstaisin, syyskuus-
ta alkaen lauantaisin. Viikkokisat on 
suunnattu kaikille, jotka haluavat ko-
keilla kilpailemista ilman kilpailuli-
senssin ostamista. 

Mikäli kilpaileminen kiinnostaa enem-
män, voi seuran kautta hankkia kil-
pailulisenssin, joka oikeuttaa osallistu-
maan PDGA:n (Pofessional Disc Golf 
Association) alaisiin kilpailuihin. 
Seurassa on muutama aktiivinen pe-
laaja, jotka ovat kauden aikana kier-
täneet kymmeniä kilpailuita aina SM-
kisoihin asti. 

Seuratoiminnassa voi osallistua myös 
kilpailuiden järjestämiseen. Viikko-
kisojen lisäksi jaosto järjesti keväällä 
viralliset kisat (AM-Tour Etelä -osakil-
pailu) Marttilassa ja lokakuussa on tu-
lossa Hevonlinna AM Koskella. Tänä 
vuonna on ohjelmassa myös kahdet 
parikisat. Kohaus Open järjestettiin 
heinäkuussa ja lokakuussa järjestetään 
October-Best -parikilpailu. Kilpailu-
toimintaa järjestetään yhdessä Martti-
lan ja Forssan seurojen kanssa.

Frisbeegolf on mukavaa yksin tai 
yhdessä! 

Jari Esselström
frisbeegolfjaoston puheenjohtaja
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Piikan 
fysioterapia

p. 040-740 2230

Hämeentie 6 A 3, Koski Tl

piika.vainio@koski.fi
www.piikanfysioterapia.fi

Jalkahoitola Riitta 
Heikkinen 

Ikkarma.entie 14 31500 Koski Tl 
p. 050 384 6062
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yleisurheilu

Yleisurheilu pitää sisällään lähes kaiken perusliikkumiseen tarvittavan: 
juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen eri muodoissaan. 
Näitä muokkaamalla ja niihin jonkin välineen yhdistämällä saadaan aikaan 
monipuolista lajikirjoa urheilun merkeissä. 

Yleisurheilu on kivaa!

Jos haluaa urheilla, näitä perusasioita olisi 
jokaisen lajista riippumatta harjoitettava 
jossakin vaiheessa  elämäänsä ja mieluiten 
mahdollisimman nuorena, ainakin huippu-
urheilun näkökulmasta katsottuna. 

Itse olen ollut  tekemisissä hyvinkin monen
eri lajin huippu-urheilijan kanssa ja voin 
vakuuttaa, että yleisurheilutaustasta on 
poikkeuksetta ollut hyötyä. 

Kosken Kaiun ohjelmassa yleisurheilu 
on ollut seuran perustamisesta alkaen 
ja tulee olemaan edelleenkin. Keinot, 
joilla sitä seurassa harjoitetaan ovat 
kaikulaisista itsestään kiinni. Yleis-
urheilu on yksilölaji, sitä voi ja oikeas-
taan pitääkin harjoittaa myös ihan it-
sekseen, toki mielellään ainakin jon-
kinlaisessa valmennuksessa. Sekään 
ei ole välttämätöntä, jos intoa ja paloa 
lajiin riittää. 

Koskella on harjoittelun kannalta 
loistava, hyväkuntoinen urheilukenttä 
ja toivoisinkin näkeväni siellä enem-
män yksittäisiä nuoria ja vanhempia 
yleisurheilun harrastajia harjoitte-
lemassa taikka vain kokeilemassa eri 
lajeja. Muulloinkin kuin ohjattujen 
harjoitusten yhteydessä, jotka nekin 
erityisesti lajiin perehdyttämisen kan-
nalta ovat ainakin nuorille tärkeitä.
 
Kaiussa on aina nojattu perinteiseen 
suomalaiseen vapaaehtoistyöhön ja 
vetäjät ovat vuodesta toiseen tehneet 
hommia rakkaudesta lajiin. Aika on 

kuitenkin muuttumassa eikä vapaa-
ehtoisia vetäjiä ole enää yhtä helppo 
saada töihin kuin menneinä vuosi-
kymmeninä. Tämä ei ole pelkästään 
koskelainen ilmiö, vaan samoja haas-
teita on muuallakin maassa ollut jo 
pitkään. 

Toisaalta jos halutaan saada aikaan 
ammattimaista jälkeä, työ on tehtävä 
ammattimaisesti ja valitettavasti se 
maksaa. Hyvänä puolena tässä on se, 
että urheilemista ja valmentamista 
aletaan ehkä yhä enemmän pitää 
tavoittelemisen avoisena työnä, josta 
vaikkapa 20 vuoden uran tehneelle 
urheilijalle/valmentajalle saattaa ker-
tyä jopa eläke- ja sosiaaliturvaa, toi-
sin kuin nykyään enimmäkseen ta-
pahtuu. 

Koskella ongelmana viime vuosina 
on ollut vetäjien löytäminen nuorten 
yleisurheiluharjoituksiin ja ehkä on 
aika toiminnan turvaamiseksi pohtia 
sitä, onko seuralla mahdollisuuksia 
maksaa harjoitusten vetämisestä. 

Mahdottomalta ei tuntuisi ajatus pal-
kata loppukevään/kesän ajaksi koske-
laista sopivasti koulutettua nuorta ve-
tämään yu-harjoituksia arki-iltaisin 
siten, että harjoitusten tiheyttä voitai-
siin samalla lisätä kehittävälle tasolle.   
Ilman vedettyjäkin nuorten harjoi-
tuksia yleisurheilu Koskella kuitenkin 
jatkuu ja seura on valmis tukemaan 
kaikilla niillä keinoilla, jotka sillä on 
käytettävissä, nuoria ja vanhempia 
urheilijoitaan. On hyvä muistaa, että 
valtaosa menestyneistä suomalaisis-
ta yleisurheilijoista on kotoisin pie-
niltä paikkakunnilta. Mahdollisuudet 
edustaa kotipaikkakunnan seuraa 
paikkakunnalta pois muuttamisen 
jälkeenkin ovat ihan hyvät. Mutta 
myös kasvattajaseuran rooli sopii 
Kosken Kaiun strategiaan oikein 
mainiosti. 

Tuomas Sallinen 
yleisurheilujaoston puheenjohtaja
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HINAUSPALVELUA 
KOSKELLA TL

KULJETUSPALVELUA 
KAUTTA MAAN

040 9010 961
TILAA NUMEROSTA

www.koskenautokeskus.fi

24 H VUOROKAUDESSA,
VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ.
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yleisurheilu

Kuvassa Julia Vuolli

Roosa Syrjälä
T10 1500m 6.34,28

• • •
Ilona Laine
T13 1000m kävely 6.06,62

Julia Vuolli
N16 200m 29,62
N, N16 seiväs 340

• • •
Lauri Salo
M19, M18 600m 1.29,71

Kosken Kaiun uudet seuraennätykset 2019
(22.9 tiedossa olevat)

Menneenä kesänä järjestettiin 
perheen pienimmille urhei-
lukerho, jossa oli 3-5- ja 6-8 

vuotiaiden ryhmät. Tarkoituksena oli 
tutustuttaa lapsia tuttuihin yleisurhei-
lulajeihin; juoksu, pituus sekä pallon-
heitto. Kerho sisälsi muitakin liikun-
tamuotoja kuten frisbeen heittelyä, 
jalkapalloa, pururataan tutustumista, 
suunnistusta. Ja paljon muuta kivaa.
 
Kesä oli suotuisa liikuntakerroillem-
me, kun kokoonnuimme joka maa-
nantai urheilukentälle. Ainoastaan 
kerran jouduimme piiloutumaan sa-
teelta liikuntahallille, mutta eipä tuo 
menoa haitannut.
 
Osallistuneita oli kummassakin ryh-
mässä mukavasti ja usein pyrimme 
jakamaan lapset pienryhmiin. Näin 
vältyttiin odotteluilta ja saimme huo-
mioitua jokaisen lapsen. Opetus oli 
yksilöllisempää.
 
Kerhossa kannustettiin suorituksia 
tekeviä lapsia. Pyrimme siihen, että 
lapsilla on hauskaa jokaisella kerralla, 
ja että seuraavaa kertaa odotetaan taas 
innolla. 

Yleisurheilukerho

Kiitämme kaikkia osallistu-
neita lapsia, vanhempia, apu-
kouluttajia Kiiaa ja Kerttua 
sekä muita varavetäjiä. 

Porukalla saatiin kivat kesä-
maanantait.
 

Katri ja Petri Rautiainen

Kelit suosivat pieniä liikkujia.

Ennen jokaista tuokiota pidettiin alkupiiri.
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yleisurheilu

Menneenä kesänä Kohaushölkkää järjestettäessä oli kaksikin juhlan aihetta. 
Hölkkätapahtuma järjestettiin 25. kerran ja kotikuntamme viettää 150- vuotis-
juhlaa. Juhlan kunniaksi hölkkään osallistuneille jaettiinkin Johanna Oraksen 
suunnittelema Koski 150 vuotta -juhlamitali. Kaiun yleisurheilun järjestämä, 
heinäkuun viimeisen viikon keskiviikolle sijoittuva hölkkätapahtuma, on nimensä 
mukaisesti osa viikonlopulle huipentuvaa Kosken Kohausta. 

Kohaushölkkä täytti 25 vuotta

Hölkän historian aikana reitti ja mat-
kat ovat vaihdelleet varsin vähän, 
mutta ajanotto on tehnyt digiloikan. 
Täysin pysyvääkin on ollut, sillä Ko-
haushölkän isä Jouko Sinkko on ollut 
mukana alusta saakka. Ensin 20 vuot-
ta hölkän järjestelyjen vastuuhenki-
lönä ja sen jälkeen vielä avustavassa 
roolissa.

Ensimmäiset hölkät juostiin pitkin 
kylänraittia, mutta varsin pian tapah-
tuma siirrettiin urheilukentän lähi-
maastoon. Kuovin teollisuusalueen 
kautta kiertävä 4,3 km:n perinteinen 
hölkkäreitti palveli pitkään. 

Muutamaksi vuodeksi pitkä matka 
muutettiin Liipolanjärven ympäri-
juoksuksi, kunnes tänä vuonna 
palattiin jälleen kokonaan urheilu-
kentän tuntumaan. 

Reitiksi muodostui 2,5 km:n   met-
sälenkki, jota talvella myös ahke-
rasti hiihdetään. Kaiken kuntois-
ten sarjassa lenkki tuli kierrettä-
väksi kahteen kertaan ja kilpa-
sarjalaiset pistelivät sen neljästi. 
Tavoitteena oli saada kilpailu hel-
posti yleisölle seurattavaksi ja tii-
vistää tapahtuman tunnelmaa.

Voittajan on helppo hymyillä, 
10-vuotiaiden tyttöjen voittaja
Roosa Syrjälä.

Kilpasarja starttaa.



Kosken KAIKU 2019 37

yleisurheilu

Ajanotto on muuttunut käsikelloista 
sähköiseen ajanottoon. Nyt ajanottoa 
hoitavan apuna tarvitaan vain pari 
ilmoittautuneiden kirjaajaa ja sen 
jälkeen osallistujien numerolappui-
hin kiinnitetyt chipit ja tietotek-
niikka hoitavat tehtävän. 

Tulevaisuuden tavoitteena on tehdä 
tapahtumasta entistä enemmän kaik-
kien koskelaisten kuntoilutapahtuma. 
Tänä vuonna lähestyimme koskelai-
sia yrityksiä ja yhdistyksiä osallistu-
mishaasteella leikkimieliseen kolmen 
hengen joukkuekisaan, jossa osallis-
tujien ajat laskettiin yhteen. Tässä ki-
sassa palkittiin nopeudesta, mutta 
koska kyseessä oli leikkimielinen kai-
ken kuntoisten kisa, tuli osallistujilta 
oikeutetusti toive, että myös paras 
joukkueasu tms. olisi palkinnon pe-
ruste. Myös kävelysarjaa ilman ajan-
ottoa on toivottu, siis reilusti mu-
kavaa lenkkiseuraa ja liikuntatapah-
tuman tuntua. 

Tästä on hyvä jatkaa jälleen ensi 
vuonna. Nähdään heinäkuun viimei-
sellä viikolla 2020.

Leena Aarikka

Karasta Kohaushölkkään osallistui 
kaksi joukkuetta ja kuten kuvasta näkyy, juoksutapahtumassakin tarjoilu pelasi.

Kohaushölkän yllätysvieras 

jääkiekon huipulta ja Mies 44 

(Kaapo Kakko ja Jukka Matilainen).

Rento fiilis ajanottoteltassa. 
Ratamestari Jouni Lehti (vas.), 
vuosia kuulutuksen hoitanut 
Esko Heikkinen, ajanotossa 
avustava Erja Salminen sekä 
ajanoton hoitanut Risto Kivinen,  
Result Fellows – Tuloshemmot.
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yleisurheilu
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yleisurheiluPOPPI-kisat voivat hyvin!

Kosken Osuuspankki ja Kaiun hiihto- ja yleisurheilu-
jaostot tekevät mainiota yhteistyötä lasten liikutta-
misessa. Viime talvena Poppi-hiihdoissa kisasi 
3-11-vuotiaita lapsia 31 ja kesän Poppi-kisoissa oli 
2-7-vuotiaita osanottajia peräti 64.

Poppi-kisa on ollut suosittu tapahtu-
ma, sillä hiihdon osanottajamäärä on 
tavallisesti 30-40 ja kesän yleisurhei-
lussa olemme aina päässeet yli 60 osal-
listujaan. Vanhemmat kyselevät usein 
jo etukäteen, milloin kisoja järjeste-
tään, kertoo Anne Aho Kosken Osuus-
pankista.

Sijoitus ei ole Poppi-kisojen ykkös-
asia. Sen sijaan on tärkeää, että jokai-
nen osanottaja palkitaan. Poppi-kisa
on koko perheen tapahtuma, jossa 
lapset nauttivat liikunnasta ja kisaa-
misesta. Myös kesäkisoissa vieraileva 
Poppi-Kaija on aina odotettu hah-
mo. Lajeina kesäkisoissa ovat juoksu, 
pituushyppy ja pallonheitto.

Pankki haluaa olla tukemassa lasten 
liikuntaharrastusen  aloittamista. Siksi 
kisoja halutaan järjestää, Anne Aho
sanoo.

Tämä sopii hyvin Kaiullekin. 

Olemme kirjaimellisesti yhteisellä 
asialla.

Poppi-Kaija

Poppi-kisoissa kaikki 
saavat palknnon.



hiihto
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Takana on vihdoinkin luminen talvi ja hiihtokausi. 
Hiihtämiseen kun ei tarvita kuin lunta. 
Ilokseni sain huomata, että hiihtointoa ja hiihtäjiä 
kyllä löytyy, kun lumiolosuhteet sen sallivat. 

Hiihdetään kun on lunta!

Kosken kaiun järjestämään lasten il-
maiseen hiihtokouluun osallistui mel-
kein 30 innokasta lasta. Nuorimmat 
hiihtäjät olivat 3-vuotiaita. Pienet hiih-
täjänalut harjoittelivat suksilla liikku-
mista ja pystyssä pysymistä. Moni 
voitti itsensä ja uskaltautui laskemaan 
pienempää ja isompaakin mäkeä. 
Pienten hiihtokoulua ohjasivat Essi 
Pietilä, Virpi Pakola ja Pirjo Sarapik. 

Isommat hiihtäjät harjoittelivat Jonna 
Pakolan asiantuntevassa ja kannusta-
vassa ohjauksessa sekä perinteisen 
että vapaahiihdon tekniikoita. Innok-
kaat lapset nauttivat suksilla kisai-
lusta ja temppuilusta. Suksilla pääsi 
kokeilemaan jopa kuperkeikan teke-
mistä. Hevonlinnan hiihtokeskukses-
sa riitti vipinää. Pienet hiihtotaiturit 
kisailivat Nappulakisoissa sekä Kos-
ken Osuuspankin ja Kaiun yhteisissä 
Poppi-kisoissa. 

Aikuisten hiihdon tekniikkakurssil-
lakin oli hyvin osallistujia, vaikka 
pakkanen hieman kiusasikin. Tutuiksi 
tulivat molemmat hiihtotyylit, pertsa 
eli perinteinen ja vapaa eli luistelu-
tyyli. Opettajana tekniikkakurssilla 
toimi kokenut opettaja Teuvo Munk-
ki, jolta jokainen hiihtäjä sai henki-
lökohtaista opastusta oman lajitek-
niikkansa parantamiseksi. Suksien 
voiteluapuakin oli tarjolla. 

Lumen salliessa pidetään hiihtokou-
lua myös tulevana talvena. Jatkossa-
kin olisi ihana hiihdellä luonnon lu-
milla, toivottavasti tavataan ladulla. 
Erityiskiitos kaikille talkoolaisille tär-
keästä työstä ja kunnalle erinomai-
sesti hoidetuista laduista. 

Tapani Rantanen
hiihtojaoston puheenjohtaja
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Tilausliikenne 
HACKLIN Oy
puh. 040-7419736

-henkilökuljetukset 1-19 hlö
-tilausajot, kysy tarjousta
-invakuljetukset, oma pyörätuoli

• UUDET Ci- MATKA-AUTOT
• KÄYTETYT HENKILÖAUTOT
• PAKETTIAUTOT
• MATKAILUAUTOT
• TUONTIAUTOT EUROOPASTA

• OSTO
• MYYNTI
• RAHOITUS
• LEASING
• LOPPUVELAN LUNASTUS

0440 532305, 0500 532305 
www.autoanttila.fi, ari.anttila@autoanttila.fi

0440 532 305
(02) 430 8000

ARI ANTTILA OY

• OSTO
• MYYNTI
• RAHOITUS
• LEASING
• LOPPUVELAN

LUNASTUS

• UUDET Ci-
MATKA-AUTOT

• KÄYTETYT HENKILÖAUTOT
• PAKETTIAUTOT
• MATKAILUAUTOT
• TUONTIAUTOT EUROOPASTA
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• MYYNTI
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MATKA-AUTOT

• KÄYTETYT HENKILÖAUTOT
• PAKETTIAUTOT
• MATKAILUAUTOT
• TUONTIAUTOT EUROOPASTA

0440 532305, 0500 532305 
www.autoanttila.fi, ari.anttila@autoanttila.fi

0440 532 305, (02) 430 8000
www.autoanttila.fi, arto.anttila@autoanttila.fi

Arto Anttila

Tuotekatu 12
21200 Raisio

Oskarintie 3, 31500 Koski TL
Puh. (02) 4841 170, Koti (02) 484 1595ARI ANTTILA OY

Ari Anttila

Oskarintie 3, 31500 Koski TL
Puh. (02) 4841 170, Koti (02) 484 1595ARI ANTTILA OY

A

A

A

A
www.autoanttila.fi

arto.anttila@autoanttila.fi

0500 532 305
(02) 430 8000

Tuotekatu 12
21200 Raisio

www.autoanttila.fi
ari.anttila@autoanttila.fi

0440 532 305
(02) 430 8000

ARI ANTTILA OY

• OSTO
• MYYNTI
• RAHOITUS
• LEASING
• LOPPUVELAN

LUNASTUS

• UUDET Ci-
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• MATKAILUAUTOT
• TUONTIAUTOT EUROOPASTA

0440 532305, 0500 532305 
www.autoanttila.fi, ari.anttila@autoanttila.fi

0440 532 305, (02) 430 8000
www.autoanttila.fi, arto.anttila@autoanttila.fi

Arto Anttila

Tuotekatu 12
21200 Raisio

Oskarintie 3, 31500 Koski TL
Puh. (02) 4841 170, Koti (02) 484 1595ARI ANTTILA OY

Ari Anttila

Oskarintie 3, 31500 Koski TL
Puh. (02) 4841 170, Koti (02) 484 1595ARI ANTTILA OY

A

A

A

A
www.autoanttila.fi

arto.anttila@autoanttila.fi

0500 532 305
(02) 430 8000

Tuotekatu 12
21200 Raisio

www.autoanttila.fi
ari.anttila@autoanttila.fi
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Hämeentie 12
31500 Koski Tl
044-986 3937

www.hskruunu.fi
Nettiajanvaraus 24/7

Avoinna 
ti-pe 9–17

la 9–13
tai sopimuksen 

mukaan

Kosken Koti- ja Hierontapalvelu 
Kumpulantie 16, Koski Tl 
 
P. 050 5576421 / Katja Valtonen 
www.koskenhierontapalvelu.fi

Tervetuloa!

  Kosken 
Hierontapalvelu

Klassinen hieronta, Intialaiset hoidot, Hot 
Stone- kuumakivihieronnat, Hermoratahieronta, 

Saunahoidot, Perinteinen verikuppaus

RENTOUTTAVIA 
HIERONTAKOKEMUKSIA 
KOTOISASTI KOSKELLA!
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               Aukioloajat ja Hinnat 
    alkaen 03.09.2018 

Ma     10.00-18.00 
TI-TO      10.00-21.00 
PE-LA      10.00-23.00 
Ma-Pe klo 10-17 16€/rata lapset ja eläkeläiset 14€/rata
Ma-To klo 17-21 19€/rata
Pe klo 17-19 19€/rata
La klo 10-19 19€/rata
Pe-La klo 19-23 22€/rata HOHTOKEILAUS
Suositus: max. 4hlö/rata

OHJELMAPALVELU AIKALISÄ
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KANNOT PURUKSI
PIHAPUIDEN KAADOT,
KIIPEILYKAADOT

puh. 044 584 2508

www.aakh..

www.aakh..

Aukioloajat: 
ma-to  9-17  

pe  9-24  
la 12-02 

su  suljettu

Hämeentie 
9 Koski tl

p.044-5456055
www.juhlapalvelutanjaleino.fi

tanja@juhlapalvelutanjaleino.fi 
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Tapalantie 26, 31500 Koski Tl
Puh. 0500 554 214

Soraliike 
Jouko Knuutila

 0400 769320

Harjun hallitie 4, p. 748 6406, www.paljeovi.fi
•  Markiisit
• Taiteovet
• Rulla- ja sälekaihtimet - myös varaosat ja tarvikkeet
• Mittaus- ja asennuspalvelu

Välty
sp

alvelu 

KARAsta
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123451234512345EEVAN tilit
050 567 0933
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puh. 050 5210266 • inari@justgo.fi • Häntäläntie 397 • 31450 Somero •  www.justgo.fi

Tarjoan palvelukseesi 
idearikkaan ja ammattitaitoisen 
mainonnan tekijän.

Kuuntelen ja katson asioita asiakkaan 
näkökulmasta, ja jokaiseen toimeksi-
antoon paneudun ennakkoluulottomasti 
ja innostuneesti. 

Lopputulos on tässä työssä tärkein.

.

Taikuri en ole, 
mutta pieniä 
ihmeitä voin kyllä 
tehdä. 

Perinteet velvoittavat…
Huomasithan, että tämäkin lehti on 
painettu Sälekarin Kirjapainossa.

Me Sälekarilla olemme sitä mieltä, että 
painotekniikan historian ja perinteen 
tuntemus ovat avain myös modernin 
painopalvelun toteuttamiseen.

Meille perinteeseen nojaaminen tarkoittaa 
ennenkaikkea ammattitaitoa, nopeutta ja 
hyvää palvelua sekä kalustoa, joka sopii 
parhaiten asiakkaidemme tarpeisiin, niin 
pienissä, kuin keskisuurissakin painotöissä.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja 
tiedustele, mitä voimme tehdä hyväksesi.

Heidelberg tiikeli,
vuodesta 1971 Sälekarilla. Hannu, painaja,

vuodesta 1987 Sälekarilla.

Heidelberg Speedmaster B1,
vuodesta 2004 Sälekarilla.

KarrinPuomi Ypäjä
Viikonloppuisin 14-02, arkisin 14-22
  UUSI KEITTIÖ

Kurjenmäentie 4, 02 7673 142 
www.karrinpuomi.fi



YHDESSÄ  
OLEMME VAHVOJA

Westaksen arvoissa korostuvat kokemus, ammattitaito ja 
kokonaisvaltaisuus. Palveleva henkilökunta ja pitkäaikaiset 
asiakassuhteet ovat toimintamme perusta. Mikäli haluat 
parhaan kokonaisratkaisun metsällesi ja itsellesi,  
myy puusi meille. 

Alueesi metsäasiantuntijan löydät osoitteesta westas.fi


