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Hämeentie 14, 31500 KOSKI TL / p. (02) 484 330 
Länsiranta 8, 24100 SALO / p. (02) 727 8850

Kauppatie 15, 25260 VASKIO / p. (02) 727 8800

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.
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Kaiku urheilee –  
puheenjohtajan mietteitä
Kaikkien 
koskelaisten 
Kaiku

Mikä on urheiluseu-
ran perustarkoitus? 

Hyvä kysymys, johon vas-
taamiseen tarvitaan vähän 
enemmän kuin yksi lause. 
Oikeita vastauksia on ni-
mittäin useampia.

Jos asiaa katsellaan pe-
rinteisessä mielessä, ur-
heiluseuran tehtävänä on 
tuottaa hyviä urheilijoita. 
Järjestää vähintään riittä-
vät harjoitusolosuhteet ja 
antaa osaavaa valmennus-
ta lahjakkaille nuorille ja 
miksei aikuisille ja veteraa-
neillekin. Tavallisesti apua 
tarvitaan myös välineisiin 
ja kilpailumatkoihin.

Tästä periaatteesta ha-
luamme pitää kiinni: Kaiku 
on ehdottomasti kilpa- ja 
huippu-urheiluseura, jonka 
edustajien halutaan menes-
tyvän. Pienellä paikkakun-
nalla jonkin lajin menestys 
on tavallisesti kiinni muuta-
man ja jopa yhden aktiivi-
sen henkilön panostukses-
ta. Siksi on luonnollista, että 
jokaisella lajillamme on pa-
rempia ja huonompia aiko-
ja. Juuri nyt elämme huip-
puhetkiä pöytätenniksessä, 
jossa onnistuimme koko-
naan omin kasvatein nou-
semaan maan ylimmälle 
sarjatasolle.

Kilpa- ja huippu-urhei-
lun ohella urheiluseural-
la on luonteva rooli myös 
kaikkien kuntalaisten lii-
kuttajana, nuorten ”hönt-
säilystä” vaikkapa eläke-
läisliikuntaan. Kaiun har-
rasteliikuntajaosto on Han-
na Kanasuon johdolla tart-

tunut tähän teemaan aktii-
visesti ja on saanut hyvää 
taustatukea seuran johto-
kunnalta. Niinpä olemme 
järjestäneet mm. Unelmien 
liikuntapäivän toukokuussa 
ja Täydellisen liikuntakuu-
kauden syyskuussa. Ensi 
vuonna pannaan vielä pa-
remmaksi, kun itsenäisyy-
temme juhlavuosi on myös 
Täydellinen liikuntavuosi.   

Hyvä urheiluseura an-
taa jotakin niillekin, jot-
ka eivät joko voi tai halua 
harrastaa itse. Aktiivinen 
seura järjestää talkoita ja 
tarvitsee monenlaista työ-
voimaa liikunnan ja urhei-
lun hankkeisiin. Tästä hyvä 
esimerkki on Piika Vainion, 
Jukka Lehden ja Anne Nie-

melä-Laaksosen Kahviait-
taan pystyyn polkaisema 
”koskelainen urheilumu-
seo”. Tämä mainio näyttely 
ei olisi ollut mahdollinen il-
man yhdistysten välistä yh-
teistyötä. Niinpä kiitos asi-
asta lankeaa myös Kosken 
Tl Maaseutunaisille.

Mutta olipa toiminta sit-
ten kilpaurheilua, harraste-
liikuntaa tai vaikkapa nuor-
ten lajikokeilujen mahdol-
listamista, se vaatii yleen-
sä rahaa. Kosken Kaiun ta-
lous on hyvässä kunnossa, 
mikä on suurelta osin tä-
män lehden ilmoitustuotto-
jen ansiota, kunnan merkit-
tävän tuen ohella. Siksi ha-
luan tässä yhteydessä kiit-
tää kaikkia ilmoittajiamme: 

mainoksen hyötyä itse lii-
ketoiminnan näkökulmas-
ta en osaa arvioida, mutta 
Kosken Kaiulle jokainen il-
moitus on erittäin tärkeä. 

Lehtemme on meille 
merkittävä taloudellises-
ti, mutta sen avulla pys-
tymme myös kertomaan 
toiminnastamme. ”Jos et 
näy, et ole olemassa”, sa-
noo nykypäivän viestintä-
viisaus. Kaikki koskelaiset 
eivät käy internetissä eivät-
kä Facebookissa, joten ihan 
perinteisellä painetulla sa-
nallakin on edelleen paik-
kansa.

Hyviä juttuvinkkejä 
otetaankin vastaan. Kerro 
meille, mistä tai kenestä 
haluaisit lukea, sillä Kaiku 
urheilee myös ensi vuon-
na. Juttuidean voi lähettää 
tämän kirjoittajalle, mutta 
voit myös nykäistä ketä ta-
hansa johtokunnan jäsen-
tä raitilla hihasta ja kertoa 
toiveesi.

Ja yhden merkittävän 
asian ihan jokainen kos-
kelainen voi tehdä: vielä 
ehtii maksaa Kosken Kai-
un jäsenmaksun vuodelta 
2016. Lisää tästä asiasta voit 
lukea sivulta 31.

Miellyttäviä lukuhetkiä!

Esko Heikkinen
Kosken Kaiun 
puheenjohtaja
esko@pingiskeskus.fi
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TÄYDEN PALVELUN  
PIENKONE- JA VAPAA-AJANLIIKE

Myymälät Someron ja Salon keskustoissa sekä 
Kaarinan Krossin alueella hyvien liikenneyhteyksien 
päässä.

Salon ja Kaarinan liikkeen valikoimistamme löydät  
pienkoneet ruohonleikkureista mönkijöihin ja 
mopoihin, Somerolta näiden lisäksi myös kaikki 
perinteiset harraste- ja urheiluvarusteet  
joka lähtöön. Jokaisessa liikeessämme  
huolto- ja varaosapalvelu!

Somerolta varattavissa  
Sporttiareenan 
tennis- ja sulkapallovuorot!

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

•  SALO, Joensuunkatu 5 (02) 7211 400 
• SOMERO, Ruunalantie 5 (02) 7489 300
•  KAARINA, Hallimestarinkatu 4 (02) 7211  500• Salo • Somero • Kaarina

Tutustu 
verkkokauppa-

sivuihimme!
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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. 050 569 6341

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

PALVELEVA MAATALOUS- JA RAKENNUSTARVIKELIIKE

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

Hämeentie 21 A
31500 Koski Tl www.ojaranta.fi

marko.koski@koskenbetonielementti.fi
www.koskenbetonielementti.fi
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Talkootyö on seuran 
elinehto

Pari vuotta Kaiun toimin-
nassa hyörineenä olen 

yllättänyt seurassa tapah-
tuvan pyyteettömän tal-
kootyön määrästä. Se, että 
pienen seuran harjoitukset, 
kisat ja valmennus tehdään 
talkootyönä, on kaikille tut-
tua ja tuntuu jopa itsestään 
selvältä. Mutta kulissien ta-
kana tapahtuva varsinkin 

varainhankintaan liittyvä 
talkootyö on jo paljon vai-
keammin havaittavissa ja 
jää monelta huomaamatta. 
Seuraavassa muutama esi-
merkki siitä, kuinka talkoo-
työ on kunniassaan.

 Kaiulla on jo 15 vuo-
den ajan toiminut postin-
jakelurinki, jossa erilaiset 
ilmaisjakelut ja tiedotteet 
siirtyvät talkoolaisten voi-
min kunnan asukkaille lu-
ettavaksi. Rinkiin kuuluu 15 
jakoaluetta ja jakajaa, ja-
koja on 7-10 kpl vuodessa, 
kilometrejä kertyy kerralla 
360km, aikaa menee noin 
25 tuntia. Tekee vuosittain 
melkoisen määrän korva-
uksettomia tunteja ja kilo-
metrejä. 

Talvikaudella liikunta-
hallin iltavalvonnat tapah-
tuvat myös seuran aktiivien 
tuella. Valvonta alkaa viite-
nä päivänä viikossa kello 
17 ja päättyy hallin lattian 
moppaamiseen noin kel-
lo 22. Illan aikana huoleh-
ditaan, että kaikki tapah-
tuu sovitusti, tarkistetaan, 

Erja Salminen ja Martti Nur-
mi keskustan jätepisteen ke-
vätsiivouksessa.

että kuntosalilla kävijöillä 
on kausikortit, ja huoleh-
ditaan siitä, että välineva-
rasto pysyy järjestykses-
sä. Päätteeksi varmistetaan 
vielä, että ovet ja ikkunat 
ovat kiinni. 

Kunnan alueella on nel-
jä jätteiden lajittelupistet-
tä, joiden järjestyksenpito 
ja siivous kuuluvat Kaiun 
yleisurheilujaostolle. Näi-
den hoidosta kokemusta 
omaavana on pakko myön-
tää, että homma onkin ollut 
varsin haasteellinen. Oh-
jeistuksesta huolimatta alu-
eille tuodaan monenlaista 
sinne kuulumatonta jätettä, 
jota me talkooväki valitet-
tavasti joudumme kuljetta-
maan niiltä pois.  

Talkootyön tulos on 
myös tämä kädessäsi oleva 
Kaiku urheilee -lehti. Eri-
laiset haastattelut, kuvat, 
mainosmyynnit ja tekstit 
on tehty omin voimin, jo-
ten toivottelen mukavia lu-
kuhetkiä.

Leena Aarikka
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Koskelaisii urheilun kaikui

Maaseutunaisten Kahvi-
aittas on nyt sit näyt-

tely koskelaisist urheilu- ja 
liikuntamuistoist. Meinaan 
taas tehrä kiarroksen, aina-
ki kolmannen, ku lupasin 
siit jutun kirjottaa. Vaikka 
kyl mää ne tavarat muistan, 
ku itte olin näyttelyy kok-
koomas. Mut ilman Salmi-
sen Tainan appuu mei ei ols 
päästy vissiin alkuu pirem-
mäl koko hommas.

Siin on koht Hyppäkee-
ko toivottamas tervetul-
leeks. Kymmenkunta vuat-
ta jakso talkooväki puuhata 
niit Hyppykarnevaalei. Oli 
tääl kyläl sillon monenmaa-
laist loikkaajaa. Se ykskin 
musta ”Norpertti” tuli mun 
savusaunaani ja mei varo-
tettiin, ettei saa koskee sei-
niin ku siält voi tulla mus-
taks. Ei noest sen mustem-
maks ols tullu kun se jo oli. 
Kyl mei sit naurettiin. 

Nää portaat on niin jyr-
kät, ettei tänne kaikki pää-
sekkä. Taikka kyl mar van-
hat urheilijat sen verran 
kunnostas hualta pittää, 
etteivät juur kankistu. Mut 
tiätty nee urheiluvammat-
ki voi ruveta vaivaamaan 
vanhemmiten. Määki sen 
jo tunnen nahoisani enkä 
sentään karu mittään pe-
lei. Mukavii kaverei siäl sai. 
Ja tyässäni mää huamaan 
koht, et liikuntaa harrastan-
neet tuntevat oman krop-
pas pal paremmin. Kun saa-
taiskin kaikki nuaret liikku-
maan, etteivät vallan noit-
ten puhelimmeis kans tou-
huis.

On tääl sit tavaraa! Tual 
on juur tommonen verryt-
telypuku ku mullakin oli 
ensmäinen. Kerran viikos 
tairettiin harjotella. Syr-
jälän Esko ja Lappalaisen 
Martti sillon ainaki olivat 
vetäjii ja joutusivat minnuu 
joskus kottoo hakemaan 
kilpailuihin, kun olin niin 

ällipää. Enkä ain lähtenyk-
kä.  Mun kilpailut loppus sit 
kun tuli muut juaksut miä-
leen, vaikka ols viissiin lah-
joikin vähä ollu.

Tosa pöyräl on puinen 
keihäs ja kiakko, niil on var-
maan harjoteltu jo ennen 
sottii. Ja Tuamisen Kallen 
kuntopallo. Se oli kova poi-
ka viäl vanhana harjottam-
maan kuntoas ja aika van-
haks se elikin, lähemmäs 
sattaa vuatta. Pinkis nousi 
1970-luvul kohinal ja ku-
vas näkkyy olevan SM-mi-
talijoukkue vuarelt  1980. 
Siin on toi seuran nykynen 
puheenjohtajakin viäl ihan 
pojankloppi. Esko se tais 
uurestaan saara lajin nou-
suun tääl Koskel. Nyt siäl 
onki jo uus sukupolvi hui-
pul, nuaret reissaa ulka-
maita myäten kilpailemas 
ja erustamas Suamee. 

Hiihto on vissiin kautta 
aikain ollu yks suamalais-
ten lempilajeist. Itte tehryil 
suksil vaan mentiin. Nyky-
ään se onkin simmost vä-
lineurheiluu jo. Tosa on 
Marja-Liisan hiihtoviästi-
pronssin puku ja välineet 
1980-luvun pualvälist. Van-

hanaikasilt neekki jo näyt-
tää. On siin monta par-
rii vanhoi monoi ja suksii, 
kuin mahrottoman pitkäkki 
noo yhret on. Ja katos kuin 
levjät! Jaa, ne onkin mäki-
hyppyy varten tehty. Kyl 
meikki jokirannas hyppy-
rei tehtiin ja hypättiin. Koht 
ain koulun  jälkeen lähret-
tiin ulos möyhäämään en-
nenku pimjä tuli. Ja kerran 
mult meni melkein uuret 
sukset poikki hypätes. Isä 
paikkas pellinkappalal ja 
niil sit tartti pärjätä.

On Koskel näemmä jää-
kiakkooki pelattu. Kaiun 
historiikis siit oli mainin-
ta, mut kyl noo varusteet 
taitaa olla uuremmat. Mei 
pruukattiin joskus jokijää-
lä luistella vaikka oli sillon 
Nuartentuvan takan luistin-
rataki. Ja hiano paviljonki, 
misä sai vaihtaa luistimet 
jalkaas. Harmi ku se puret-
tiin pois, oli siinkin paljon 
tehty talkootunnei kun se 
rakennettiin 1930. Sillon 
piisas talkoolaisiiki niinku 
kuvast näky.

Jaaha ja siin on Eränkä-
vijöitten ensmäinen takki 
merkkeines päivines. Kyl 

niit hyvvii nuarii ampujii oli 
Koskel yhrenpuhrin paljon. 
Ilmakivääril ne kilpaili. Ja 
taustajoukot kehitteli hia-
not maalitaulut ja systeemit 
kilpailuihin. Ne taisivat olla 
laajemmaltiki käytös. Ny-
kyään mää kuuntelen vaan 
tarinoi haulikkokisoist ja 
mettästyksest.

Nuarisoseuran alla tääl 
urheiltiin paljon ensalkuun. 
Niin ja Suajeluskunnan ur-
heilujoukostkin mää näin 
tääl kuvan. Joku alaosasto 
niil Nuarisoseuraan tuli ur-
heiluu ja voimistelluu var-
ten ennenku Kosken Kau-
hu perustettiin. Uuremmist 
lajeist lentopallo kummin-
kiin alko Nuarisoseuras en-
nenku se Kaiun alasuuteen 
muuttus. Nyt se onkin vis-
siin suurin Kaiun jaostoist. 
Jaa, mut tosa nee onkin juut-
tunee verkkoon vanhat ja 
uuret peliasut. Noit vihriä-
violetei pelipairoi mei om-
meltiin itte 90-luvun alus. 
Ei sillon kaikkii valmiina ti-
lattu. Koitettiin saara halval 
ja hyvin kelpas. Pääasja et 
joukkue näytti yhtenäiselt. 
Mul taitaa viäläki olla niit 
kankaankappalii jossain 
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laatikos. Ja noo ruutupaloist 
kootut takit mei tehtiin nais-
joukkueel. Juniorijoukkuei 
ei tainnu sillon viäl montaa 
ollakkan. Tost sen sais tar-
kistettuu, ku on kaikki len-
topallojulkasut ja Kaiku ur-
heilee-lehret samas paikas. 
Näit oliskin mukava tutkii, 
mut siin se päivä sit kulluu-
kin äkkiin.

Tual roikkuu vanhoi ui-
mapuvui ja siin on kuva ui-
makoululaisist. Uimakoului 
pirettiin soran jälkeen ai-
naki Sorvastol ja Pappilan 
rannas. On siin monenikäst 
pellavapäätä sakis. Eikä ui-
mapuvuis ol näyttäny ole-
van lykraa, roikkuvat niin, 
et hyvä jos päälä pysyvät. 
Polkupyäril vaan mentiin, 
ei sillon autoil kuskattu. 
Mun nuaruures käytiin sit 
jo Liipolas uimakouluu ja 
määkin suaritin koht ui-
makandidaatin merkin ku 
opein uimaan. Kerkolaan 
meitit kuskattiin hypyi sua-
rittammaan. Ja leivottiin siäl 
yks ”Maisterikin”. On se 
vaan kauhjan tärkkiä taito 
ihmisel se uimataito.

Siin on sit voimisteluvä-
linei. Mun voimistelupuku-
ni oli kyl sit jo kreppii, näät 
on vanhempaa  sorttii, tai-
tavat olla 50-luvult. Koulus 
meitin Aili-opettaja oli itte 
vaan hame päälä ja komen-
si  mitä tehrään. Eikä mun 
vartalol kumminka kos-
kaan saatu tota hulavan-
net pyärimään.  Voimiste-
lurenkaat meitilki roikkus 
välikös ja niis sit kiaput-
tiin. Ei tairettu purotakka 
koskaan. Nykyään ei las-
ten tairotka kehity, ku ain 
vaan kiälletään kiipeemäst 
mihinkään.

Tosa on sit Kosken 
oman ”jäämiähen” tarinaa 
ja palkintopytyi. Suurii on 
ja komjoi. Mää en ol kos-
kaan ollu moottoriurhei-
lun  suuri ihailija, mut olen 
määki sentään Teboil-rallii 
ollu seuraamas Myllykyläs 
70-luvul. Ei ol tullu vanhem-
mitenka innostust harrikoi-
hin, niinku monel käy. Mut 
jokasel sit vaan löytyy joku 
harrastus, pojat kumminki 
tykkää kaikkein vehkeit-
ten kans pelata. Tommot-

tes  moottoriur-
heilus tarvitaan 
vaan niin kau-
hiast rahhaa.

Onpa tääl Kos-
kel suunnistusta-
ki harrastettu jo 
kauan.  Ennen-
vanhaan ihmiset 
osas kulkee met-
tis ihan suunta-
vaistos kans ja 
elukkain polui 
oli helppo seura-
ta. Nykyään ei tai-
ra nuaret ennää 
osata simmot-
toon kulkeekan. 
Vaikka kyl mää 
ittekki ympyrän 
kiärrän vähä hel-
postas, ku viaraas 
mettäs kuljen. 
Kerran mää me-
nin Jallin Maisan 
kans kokkeilem-
maan tätäki lajjii 
tonne Myllykylän 

mettiin. Maisa lupas min-
nuu opastaa ja mennä hil-
jaa. Ei mei sillon sentään 
eksytty mut ei mei ihan 
suaraan kaikil rasteilkan 
osuttu. Ilma oli hikinen ja 
piänii kärpäsii kuhisi sil-
mäin eres parvena. Ei mun 
tullu toista kertaa mentyy 
rastei hakemaan. Mää kul-
jen muuten vaan ja poimin 
marjoi ja siänii. Ja miäli vir-
kistyy, kun linnut laulaa ja 
mettä haisee hyväl.

Pesäpallo oli uus laji 
mitä tääläkin pelattiin koh-
ta Kaiun alkuajoist lähti-
en. Vinkon Pentti sanos, et 
hän pääsi kloppina miäs-
ten kans pellaamaan. Tosa 
se Pentinkin kulunu räpylä 
on. Mei pelattiin pesist us-
sein kakarina  Pappilanha-
kas. Mul oli kumminki isän 
sorvaama maila, mut tais 
seurakunnalki jottain väli-
nei olla kun sen maata se 
oli misä pelattiin. Jottain 
harrastepesäpalloo pelat-
tiin kans 80-luvul, mut se 
laapaattus. Paril kesäl ovat 
taas pelannee Nuartentu-
van takan, kun siin on ny 
pesäpallokenttä vanhan ur-
heilukentän paikal. Ei mun 
juaksemisest ainakan tuls 
mittään vaikka lyänti osuis-
kin ja on tainnee säännötki 
jo vähä muuttuu.

Ratsastus tais rantauttuu 
vahvastas Koskel ton Mer-
jan tallin myätä 90-luvul. 
Hevoshullui pikkulikoi ru-
pes olemaan paljon ja nyt 
on hevosaitauksii siäl sun 
tääl. Munki likkakaveri kävi 
70-luvul Ypäjäl saakka rat-
sastamas. Mut olen määki 
hevosen seljäs ollu aina-
kin kaks kertaa. Mummulas 
pikkulikkana isä nosti tyä-
hevosen selkään, eikä siin  
tarvittu eres satulaa. Toisen 
kerran nousin oikeen sa-
tulaan aikuisena, ku kave-
ri talutti hevost hiljaksiin. 
Minnuu naurutti, kun tun-
tus, et juur koht mää siält 
puttoon. Ei se ihan helppoo 
ollukka. Hyvvää terapiaa se 
on monil vammasil ja sai-

rail ja ryhrikkäänä siäl ai-
naki oppii olemaan.

Täsä viimeses nurkas 
onki sit kisamuistoi suur-
kisoist, EM-kisoist  ja pe-
räti Olympialaisist. Itte olin 
yhrentoist, kun oltiin suur-
kisois Tampereel. Maalais-
tyttö kulki ihmeisäs kau-
punkil ja tuli törmänneeks 
lyhtypylvääseen. Enkä mää 
varsinaisist kilpailuist mit-
tään muistakka. Mei men-
tiin sentään linja-autol, mut 
-56 vuanna menivät Hel-
sinkiin kuarma-auton la-
val pressun alla. Ja peril 
sato kuulemma vettä niin 
et paikat oli yhtä kuravellii. 
Mut hyvin olivat vissiin har-
jotellee yhteisvoimistelut 
näytöksiin, likatki keilais 
kans. Yhtä tärkkiä tapahtu-
ma taitaa nykyään olla toi 
lentopallon Pover kuppi. 
Jotkut käy vuarest toiseen 
joko pelaajana tai valmen-
tajana. Mut nää Olympia-
laisten tavarat vast arvok-
kai on, niit kisoi ei Suames 
ennää järjestettä. Tääl on 
huivii ja pöytäliinaa, nenä-
liinaa ja vilttii. Ja tosa vitrii-
nis on jottain pääsylipuikin 
noitten palkintojen seas. Ei 
saatu v. 1940 pirettyy kisoi, 
kun sota sotki koko mail-
man mut, muistoi on siäl-
täkin sentään jääny. Taitaa 
olla oikeen keräilyharvi-
naisuuksii.

Olis mar tääl ollu mu-
kava hunteeratta toisten 
kans, mitä sit kullekki olis 
muistunu miäleen. Siin olis 
kuullu tarinan jos toisenki. 
Menen viäl tonne alas kah-
veel ja katon taas sen vi-
deokoosteen, minkä Jukka 
teki. Täytyy kaikkein käs-
kee tällätä tavarat hyvvään 
korjuun, jos kumminki tar-
vitaan taas kymmenen vua-
ren pääst.

Näit pakinoitti se avojaloin 
satasen SE:n  pinkonu 

Piika Vainio
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 Someron Ympäristöhuolto Oy
 

 0400 823 405
 

Kaikki pienet ja suuret suunnittelutyöt 25Kaikki pienet ja suuret suunnittelutyöt 25Kaikki pienet ja suuret suunnittelutyöt 25---vuoden kokemuksellavuoden kokemuksellavuoden kokemuksella   
 Maatalouden ja teollisuuden sähkösuunnitelmat 
 Kiinteistöjen sähkösuunnittelu ja energiaratkaisut  
 Prosessi-, laitesuunnittelu ja konsultointipalvelut 
 Automaatiosuunnittelu ja logiikkaohjelmointi 

 Sähköisellä asialla...      

Puh.(02) 484 1888, gsm 0400 867 688, mika.toivonen@elemika.fi 

         Asennustyöt urakalla tai tuntitöinäAsennustyöt urakalla tai tuntitöinäAsennustyöt urakalla tai tuntitöinä   
 Sähköasennukset ja sähkökeskusvalmistus 
 Automaatio-, prosessi– ja laiteasennukset 
 Ilmalämpö- ja ilma-vesi lämpöpumput,  
TUKESIN Hyväksymä asennusliike 

Härkätie 450, Koski Tl 

HUOVINTIE 16
31500 KOSKI TL

Puh. 0400-400 561
johanna.oras@kolumbus.fi

www.johannaoras.com

Avoinna sopimuksen mukaan
Tervetuloa

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

MÄNTYNIEMEN PUU Oy 

puh. (02) 484 1413, 0400 615 878, 0500 615 878
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FHevonlinnan 24-väyläisen 

frisbeegolfradan 
avajaiskilpailu

Hevonlinnan henkeäsalpaavassa maastossa harju-
maiseman yhteydessä sijaitsee juuri uudistettu 

24-väyläinen frisbeegolfratamme. Hevonlinnan rata 
on alun perin avattu vuonna 2014. Tällöin radasta to-
teutettiin vain kymmenen ensimmäistä väylää. Tänä 
vuonna toteutettiin loput väylät, joita jo alustavasti hah-
moteltiin radan ensimmäisen vaiheen toteutuksessa. 
Rata on toteutettu ELY-keskuksen tukemana ja raken-
nettu paikallisin voimin. Suunnittelusta on vastannut 
Kaiun frisbeegolfjaosto (Teemu Vesala, Jari Esselström 
ja Pekka Raitanen) ja rakentamisesta on huolehtinut 
pääosin kunta frisbeegolfjaoston auttamana.

Radan avajaisia vietettiin Kohaus-viikonlopun sun-
nuntaina 31.7.2016. Avajaisiin osallistui kunnan edus-
tajana vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Timo 
Toivonen. Hän käytti puheenvuoronsa kiittäen hank-
keen tukijoita, mahdollistajia ja rahoittajia. Kiitokset 
jaettiin myös molemmin puolin hienosti toimivasta ja 
rakentavasta yhteistyöstä Kaiun ja kunnan välillä. Tä-
män jälkeen Timo heitti ykkösväylällä radan viralli-
sen avausheiton. Avajaiset saivat pelaajilta arvoisensa 
taputukset ja suosionosoitukset.

Seremonioiden jälkeen pelattiin avajaiskilpailu. 
Kilpailuun oli saapunut runsaasti pelaajia. Paikallisten 
lisäksi heitä saapui mm. Turusta, Salosta ja Forssasta 
Kilpailussa pelattiin avoimen sarjan lisäksi nuorten 
sarja, naisten sarja sekä masters-sarja. Rankan kil-
pailupäivän päätteeksi parhaat palkittiin. Tällä ker-
taa ei voittoa tullut missään sarjassa Koskelle, mutta 
päivä oli muulta osin onnistunut ja upea ratamme sai 
arvoisensa avajaiset.

Teemu Vesala
frisbeegolfjaoston puheenjohtaja

11

Hevonlinnallla on hiekkaa ja hiekassa kori. 

Timo Toivonen heitti uuden radan virallisen avausheiton.

Selkeä ratakartta opastaa radan uusia käyttäjiä.
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KOSKEN ALUELÄMPÖ OY
Lämpöä läheltä

044 522 4182    0400 534 834

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

Jalkahoitola
Riitta Heikkinen

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

Rauta- ja Peltineliö Oy
Lummetie 5, 31400 Somero

p. 040-0863717, 050-3764798, www.rautajapeltinelio.fi

Rakennuspeltityöt
konesaumakatot
sadevesijärjestelmät
kattoturvatuotteet
peltilistat (max 6 m)

Ilmastointityöt
asennukset
tarvikemyynti
iv-mittaukset

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

SIKA-, NAUTA- JA HEVOSKALUSTEET

•  Vesijärjestelmät eläintiloihin 
•  Suuri valikoima rst-pultteja 

ja -ruuveja

www.ransuco.fi

Kelloliike
J. MÄKELÄ OY

KULTASTORE.fi
Turuntie 12, 32200 LOIMAA • Puh. (02) 7622 569

www.kelloliikejmakela.fi

PELTI-SALMI OY
0400 573 702



Lisää liikettä arkeen  
– Ideoita?

H
ARRASTE
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Liikunta on iso osa ihmi-
sen hyvinvointia. Lap-

silla on luontainen halu 
liikkua, mutta me aikuiset 
- joiden tulisi olla lastemme 
roolimalleja ja liikkumisen 
mahdollistajia - toimimme 
monesti päinvastoin. Olet-
ko koskaan huomannut 
sanovasi ”älä juokse ettet 
kaadu”, ”älä kiipeä ettet 
putoa”, ”mennään nyt his-
sillä niin päästään nopeam-
min” tai ”voin viedä sinut 
autolla kun siellä sataa”.

Vastikään julkaistiin 
uudet varhaiskasvatuksen 
liikuntasuositukset. Alle 
8-vuotiaiden lasten tulisi 
liikkua kolme tuntia päiväs-
sä; tunti vauhdikasta liikun-
taa (kiipeilyä, hyppelyä, 
juoksua, uintia, hippaa…) 
ja kaksi tuntia reipasta ul-
koilua ja kevyttä liikuntaa 
(tasapainoilua, pyöräilyä, 
palloilua, keinumista…). 
Pienetkin pyrähdykset ja 
leikit lasketaan mukaan. 
Tämän lisäksi tulisi huo-
mioida, ettei lapsille tulisi 
yhtäjaksoista istumista yli 
tunnin mittaista pätkää.

Tunnustan, että tässä 
on haastetta, sillä maail-

ma on muuttunut hurjasti 
niistä ajoista kun esimer-
kiksi itse olin lapsi. Nyky-
ään lähes jokaisesta kodis-
ta löytyy vähintään yksi TV, 
pari tietokonetta ja joku pe-
likonsoli. Lisäksi lapselta 
itseltään saattaa löytyä jo 
oma kännykkä tai tabletti, 
jonka pelit kiehtovat viettä-
mään aikaa niiden parissa. 
Mainitut välineet toimivat 
myös lapsenvahteina, sil-
loin kun haluamme lasten 
olevan hiljaa paikallaan. 

Mutta välillä täytyy olla 
tylsää, jotta lapsen luovuus 
saa vallan. Mietipä, jos kiel-
täisimme alle 8-vuotiailta 
lapsiltamme kaiken ruutu-
ajan vaikka viikoksi. Kuin-
kahan kauan he istuisivat 
paikallaan tuijottaen tyh-
jyyteen? Ei kovin kauaa. To-
dennäköisesti melko pian 
alkaisi jokin leikki, jossa 
lapsi liikuttaa itseään tai 
jotain esinettä. Toki lap-
sen täytyy oppia sietämään 
paikallaoloa, mutta jottem-
me ainakaan tietoisesti yl-
lyttäisi lapsia passiivisiksi, 
voisimmeko yhdessä miet-
tiä ja ideoida keinoja lisä-
tä liikettä ja vähentää pas-

siivisia hetkiä etenkin las-
temme arjessa? Toki myös 
omassamme.

Hyvinvointivalmentaja 
Kristian Ekström on lan-
seerannut mielestäni osu-
van lauseen: ”Jos sinulla 
ei ole aikaa levätä, syödä, 
ajatella ja LIIKKUA hyvin, 
on sinulla oltava aikaa sai-
rastaa myöhemmin.” Tämä 
lause iskee todennäköises-
ti kaikkein kipeimmin nii-
hin henkilöihin, jotka ovat 
menettäneet terveytensä 
tai kykynsä liikkua. Mik-
si terveyttä ja hyvinvointia 
on niin vaikea vaalia silloin 
kun se meillä on? Elämme 
jatkuvassa muutoksen tilas-
sa, joka kuljettaa meitä ar-
kisten valintojemme kaut-
ta joko kohti hyvinvointia, 
tai siitä poispäin. Siksi pie-
net valinnat ratkaisevat. Ly-
hytkin reippailu ulkona on 
enemmän kuin se, että is-
tuisi sisällä. Pyytämällä ys-
tävän tai naapurin mukaan 
saat myös toisen ihmisen 
liikkeelle.

Me harrasteliikuntaja-
ostossa haluamme mahdol-
listaa ja kannustaa kaikkia 
koskelaisia liikkumaan hie-

man enemmän. Tästä syys-
tä olemme olleet vahvasti 
tuomassa #KokoKoskiLiik-
keelle -kampanjaa kaikki-
en tietoisuuteen ja järjes-
täneet yhteystyössä mui-
den tahojen kanssa Unel-
mien liikuntapäivää. Edes-
sä on Suomi 100 – Liikun-
nan unelmavuosi. Laitetaan 
unelmat liikkeelle. Ja itsem-
me myös.

Hanna Kanasuo
Puheenjohtaja
Harrasteliikuntajaosto
Kunnon kuntalainen 2015

Vieraile sivuillamme
www.koskenkaiku.fi
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Unelmien liikuntapäivä 
onnistui mainiosti

H
ARRASTE

Tiistai 10. toukokuuta 
2016 järjestettiin kaik-

kien koskelaisten liikunta-
päivä. Kaiku juhlisti ensim-
mäistä kansallista Unelmi-
en liikuntapäivää monin 
tavoin, yhdessä muiden 
paikallisten yhdistysten 
kanssa. Toiminnan keski-

pisteenä oli liikuntahalli ja 
sen ympäristö.

 Ohjelmaan kuului mah-
dollisuus kokeilla frisbee-
golfia, Eränkävijöiden la-
ser-ammuntaa, pöytäten-
nistä, salibandyä, suun-
nistusta, zumbaa ja yleis-
urheilua. Tarjolla oli myös 

Kaiun johtokunta tarjosi keskustakierroksen Palvelukeskuksen asukkaille.

MT-Teamin keppihevosra-
ta. Lisäksi hallilla oli lasten 
super-peuhu ja VPK esitteli 
vajajumppaa ja kalustoaan. 
Seuran johtokunta kantoi 
kortensa kekoon ulkoilut-
tamalla siihen halukkai-
ta Palvelukeskuksen van-
huksia.

 Kokeileminen - vaikka 
vain vähän - ja yhdessä te-
keminen olivat ensimmäi-
sen Unelmien liikuntapäi-
vän tausta-ajatuksia. Samal-
la otettiin hiukan alkuläm-
mittelyä syyskuiselle täy-
delliselle liikuntakuukau-
delle.

 



H
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Harrasteliikunnan ryhmät kaudella 2016-2017
 
Perhe-Peuhu
Sunnuntaisin, 25.9. lähtien 
klo 10-12
Kosken Liikuntahalli (koko halli)
- maksuton –
Ilmoittautuminen: www.seuramappi.fi/koskenkaiku -> jaosto: harrastelii-
kunta -> Ryhmä: Perhe-Peuhu

Perhe-Peuhuun voi tulla koska vain, ja lähteä koska vain klo 10-12 välissä! 
Käytössä on kaikki liikuntahallin välineet. Ei ohjattua toimintaa. Toimintaa 
pyörittävät Liikuttajaperheet. Liikuttajaperhe tulee paikalle ensimmäisenä, 
avaa ovet ja rakentaa temppuradan salin toiseen päähän. Välineet siivo-
taan porukalla, jonka jälkeen Liikuttajaperhe tarkistaa tilat ja sulkee ovet.
 
Jalkapallokerho alakouluikäisille
Keskiviikkoisin klo 18-19
Kosken Urheilukenttä
Hinta: 10€
Ilmoittautuminen: www.seuramappi.fi/koskenkaiku -> 
jaosto: harrasteliikunta
-> Ryhmä: Jalkapallokerho
 
Ohjaajana kerhossa aloittaa Koskelle vastikään muuttanut pallotaituri Tee-
mu Östlund. Apuohjaajiksi ovat lupautuneet Kalle Tiepelto ja Mona Laak-
so. Jalkapallokerhoa on ainakin 8 kertaa. Jatko tarkentuu syksyn edetessä. 
Lisätietoja harrasteliikuntajaoston puheenjohtajalta.

Harrasteliikuntajaosto 
liikuttaa

Harrasteliikuntajaoston kokoonpano 2016

Hanna Kanasuo Puheenjohtaja 044-906 0196

Miikka Saarinen Varapuheenjohtaja  

Saku Kanasuo Sihteeri  

Eveliina Salminen Talous  

Kirsi Aalto Perhe-Peuhu vastaava  

Minna Flinkman Perhe-Palloilu vastaava

Harrasteliikuntajaostossa on helppo kokeilla uusia liikuntamuotoja ja harrastamisen tapoja. Erilaiset projek-
tiluontoiset kokeilut voidaan rakentaa hyvinkin nopealla aikataululla. Vuosien saatossa olemme toteuttaneet 

mm. VipinäVarpaat -liikuntakerhoa, satubalettia, show-tanssia, nuorten Kokeile! -ryhmää, perhepeuhua, perhe-
palloilua, aikuisten juoksukoulua ja nyt uusimpana alakouluikäisten jalkapallokerhoa. Ota siis rohkeasti yhteyttä, 
jos sinulla on hyvä idea liikuttaa koskelaisia!
 

Perhe-Peuhussa löytyy tekemistä 
kaiken ikäisille.
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TERO 050-5314 066

Tero PuisTo
0400 534 834

KALLIOMURSKEET,
SORAT ja MULLAT

VELJ. NUORITALO OY
Puh. 0400 533 739, 0400 321 314

PARTELAN PUU JA KONE
Härkätie 506, 31500 Koski Tl

050 569 6085
(02) 484 2707
050 563 0071

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

# POHJAVESIPORAUS OY
Kaivot maahan ja kallioon vesitakuulla.

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

SORAA SOPIVASTI, MULTAA MUKAVASTI

JUSSI NOKI
Huovintie, 31500 KOSKI TL

Puh. (02) 767 1885, 0400 875 862

Autoilija

Haavisto Olli-Heikki
Puh. 0400 123 234

Pohjolantie 26, 31500 Koski Tl. Ajotilaukset 0400 786 704HÄMEENTIE 1   31500 KOSKI TL                                    (02) 484 1207

Tuoreet uutiset ja parhaat edut
uusilta verkkosivuilta

www.pjlehto.fi

HÄMEENTIE 1   31500 KOSKI TL                                    (02) 484 1207

Tuoreet uutiset ja parhaat edut
uusilta verkkosivuilta

www.pjlehto.fi

koskenkaiku.fi
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Eino Virtanen täytti ke-
väällä pyöreitä ja halusi 

syntymäpäivänsä kunniak-
si muistaa Kosken Kaikua. 
Ehtona oli, että lahjoitus 
käytetään nimenomaan 
nuorten urheiluun ja liikun-

Einon lahjoitus poiki 
jalkapalloharrastuksen

taan. Erilaisia ajatuksia sin-
koili, mutta johtokunta otti 
pienen tuumaustauon en-
nen kuin sopiva lahjakoh-
de löytyi. Siihen asti rahat 
odottivat turvallisesti seu-
ran stipenditilillä. 

vuttamassa tarvittavat tava-
rat Teemulle ja uusille ker-
holaisille.

Varapuheenjohtaja 
Saku Kanasuo kiitti Einoa 
lahjoituksesta, joka mah-
dollisti kerhotoiminnan 
alkamisen Kaiun harraste-
liikuntajaoston alaisuudes-
sa. Paikalle tulleet lapset 
antoivat Einolle kiitoksek-
si raikuvat aplodit uusista 
palloista ja muista tarvik-
keista.

Lahjoituksen tehnyt 
Eino vaikutti suorastaan 
liikuttuneelta ilosta, jonka 
hän lapsille mahdollisti. 
Myös Kaiun johtokunnan 
mielestä tuntuu, että se pal-
lo osui maaliin.

Esko Heikkinen

Idea jalkapallon – maa-
ilman ylivoimaisesti suosi-
tuimman urheilulajin – pe-
laamisesta Koskella herä-
si kesällä, kun aika moni 
nuori matkasi jalkapallo-
harjoituksiin naapurikun-
taan Marttilaan. Koskella 
oli hieno kenttä ja kunnon 
maalit, mutta kunnon jalka-
palloja ei nimeksikään. Ku-
ten ei myöskään harjoituk-
sissa tarpeellisia ”tötsiä”.

Syyskuussa kaikki lok-
sahti kohdalleen. Ensin 
paikkakunnalle muutti la-
jia harrastanut Teemu Öst-
lund, joka ilmaisi kiinnos-
tuksensa jalkapallokerhon 
vetämiseen. Rahat välinei-
siin saatiin Einon lahjoituk-
sesta. Tiistaina 13.9. Eino 
kävi henkilökohtaisesti luo-

Teemu Östlund sai pallokassin Eino Virtaselta.

Yhteispotretissa kerholaiset ja lahjoituksen tekijä.

Teemu otti ohjat käsiin heti 
avaustapaamisessa.
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DEEREN
varaosat ja huolto
CASTROL ÖLJYN myynti

KONEHUOLTO T. LAUKKANEN OY
Lieto, Yliskulma

Puh. (02) 4875 965, 0500 226 028
www.konehuoltolaukkanen.fi

Juhani Mäki
Koski Tl 050 538 3920

traktoriurakointi puunajo rakennustyöt

www.koskenkotijuusto.fi

Pirkko ja Janne Saari
Tuimalantie 185, 31500 Koski Tl

Puh. 0400 524 714
kosken.kotijuusto@koski.fi

Fysioterapiapalvelut
30 vuoden kokemuksella
nyt uusissa avarammissa 
tiloissa
Hämeentie 6 A 3

Isokuovintie 6, 31500 Koski Tl 
puh (02) 484 1507 
gsm 0400 536 944

Kalliotie 7, 04360 Tuusula 
puh (09) 694 0488 
gsm 044 0841 803

Kosken 
Hammashuolto Oy

EHL Simo Kosonen 
Hämeentie 18 A 2, Koski Tl. 

Puh. (02) 484 1050

KOSKEN TL YRITTÄJÄT ry20

kohaus_lehti_2015_final.indd   20 6/29/15   5:47 PM

Vieraile sivuillamme 
www.koskenkaiku.fi

Koski TL

Valmismatkat • Tilausajot
044 020 31 17
matkaheino@gmail.com

www.matkaheino.fi

puh. 0400 464 762
OPETUSTA KOSKEN LUKION TILOISSA

Kosken
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Puheenjohtajan 
katsaus

HIIHTO

Ennen oli itsestään sel-
vää, että talvisin on lun-

ta ja että kaikki pääsevät 
hiihtämään. Nykyään jänni-
tämme, onko tätä hiihtämi-
sen mahdollisuutta talvella 
lainkaan, tai kuinka pitkäl-
le kevääseen hiihtokelejä 
riittää.  Sukset eivät taida 
olla enää joka pojan jou-
lulahjatoiveiden ykkönen. 
Hiihtämisessä on kuitenkin 
jotain niin suomalaista ja 
maahamme kuuluvaa, että 
hiihtotaidon vaaliminen 
tuntuu nykyään entistäkin 
tärkeämmältä. 

Nykyään aloitamme 
hiihtoharjoitukset hiihto-
putkessa ja näin takaamme 
harrastajillemme mahdol-
lisuuden lajiharjoitteluun, 
vaikkei niitä luonnonlatu-
ja vielä olisikaan. Lumen 
tultua Koskella on hienot 
mahdollisuudet hiihtää niin 
keskustan pururadalla kuin 
Hevonlinnan jylhissä mai-
semissakin.

Kosken Kaiun hiihto-
jaosto tarjoaa tulevan al-
keishiihtokoulun ilmaiseksi 
kaikille osallistujille. Terve-
tuloa siis mukaan toimin-

Vilho Salonen on mies, 
jolle hiihto on sydä-

men asia. Hän on tehnyt 
pitkän ja ansiokkaan uran 
Kosken Kaiun hiihtojaoston 
puheenjohtajana ja järjes-
töaktiivina.

Vilhon into urheiluun 
syntyi jo pikkupoikana, 
kun naapurinpojat innos-
tivat hänet mukaan ensin 
kesälajeihin ja myöhemmin 
myös talvilajeihin. Menes-
tystä on tullut niin koulujen 
välisistä hiihtokilpailuista 

Vilho Salonen – ”syntynyt hiihtoon”
kuin Kosken Kaiun kisois-
ta. Piirimestaruustasollakin 
vauhti on riittänyt lähelle 
kärkisijoja. Kun hiihtoon 
on kerran hurahtanut, siitä 
on tullut elinikäinen har-
rastus. Aina kun lunta tulee, 
tekee Vilhon mieli ladulle. 
Vielä nykyisinkin hiihtoki-
lometrejä kertyy tuhat tal-
ven aikana, välillä vauhtia 
haetaan myös Lapin mai-
semista.

Vilho on luotsannut 
Kaiun hiihtojaostoa vuosi-
kymmeniä. Hän toimi hiih-
tojaoston puheenjohtaja-
na kaksi kautta 1960-luvun 
loppupuolella ja jatkoi pu-
heenjohtajuutta 70-luvun 
alkupuolelta yhtäjaksoises-
ti neljänkymmenen vuo-
den ajan. Vuosiin on mah-
tunut paljon erilaisia töitä. 
Talkoohommiakin on teh-
ty risusavotasta viljan ke-
räykseen. Varsinkin 80-lu-
vulla on kiirettä piisannut, 
kun Kaiun hiihtäjät ovat me-
nestyneet SM-tasolla, mm. 
naisten viestissä on ylletty 
kahdesti pronssille. Silloin 

on Hevonlinnan maisemis-
sa järjestetty myös piirin-
mestaruuskilpailuja.

Vilho on palkittu pitkä-
jänteisestä työstä hiihdon 
hyväksi Suomen Hiihtolii-
ton hopeisella ja kultaisel-
la ansiomerkillä. Hänet on 
valittu Kunnon Kuntalaisek-
si 1984, Nipaali-palkinnon 
saajaksi 2008 sekä Kosken 
Kaiun kunniajäseneksi.

Hiihdossa on vuosien 
saatossa tapahtunut mo-
nia muutoksia. Harjoittelu 
ja välineet ovat kehittyneet 
huimasti. Vilho muistelee, 
kuinka vaikeaa oli siirtyä 
hiihtämään puusuksilta la-
sikuitusuksille. Ero oli val-
tava. Suksi luisti paremmin 
ja nopeutti vauhtia. Myös 
voitelu on nykyisin mel-
koista taiteilua, kun voitei-
den rinnalle ovat tulleet 
jauheet ja pulverit. Hiih-
totekniikka koki aikamoi-
sen muutoksen 80-luvulla, 
kun alettiin hiihtää vapaal-
la tyylillä. Kilpailutilanne 
muuttui, sillä menestymi-
seen vaadittiin voimaa eri 

tavalla kuin aikaisemmin.
Vilhon mielestä jouk-

kuepelien vetovoimaisuus 
nuorten keskuudessa on 
saattanut vähentää kiin-
nostusta hiihtoon. Jouk-
kuepelejä on helppo har-
rastaa, eivätkä sääolosuh-
teet vaikuta kuten lumet-
tomuus hiihtoon. Hiihto on 
myös laji, joka vaatii mel-
ko kalliit varusteet, aikaa ja 
sekä oman että vanhempi-
en sitoutumisen. Hiihtämi-
nen on kuitenkin niin mu-
kavaa, että sitä kannattaa 
kokeilla. Kaikista ei tarvitse 
tulla huippuhiihtäjiä. Kai-
kentasoisia nuoria hiihtä-
jiä pitää tukea ja kannustaa, 
sanoo mies, joka on ”syn-
tynyt hiihtoon”. 

Pirjo Sarapik

Tapani Rantanen 
hiihtojaoston 
puheenjohtaja  

taan ja hiihtämään. Toiveis-
sa on varsinainen lumitalvi!

Nico Hyppönen on Kaiun 
nuoria lupaavia hiihtäjiä.

Jonna Pakolan kesätyömaa.
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Ikäluokkajoukkueiden 
tärkeys

L
E

N
TOPALL

O

Kosken Kaiku on jo pit-
kään profiloitunut laa-

dukkaaksi lentopallon kas-
vattajaseuraksi. Pyrimme 
aktiivisesti tekemään yh-
teistyötä naapuriseurojen 
kanssa, jotta kaikille haluk-
kaille löytyisi oman tasoi-
nen, oman ikäluokan jouk-
kue, jossa yksilöt pääsisi-
vät harjoittelemaan omien 
tavoitteiden ja resurssien 
mukaan, jos omasta seuras-
ta joukkuetta ei löydy.

Lajien ja seurojen vä-
linen yhteistyö on todella 
tärkeää, mutta vieläkin tär-
keämpää jatkuvuuden kan-
nalta on, että omasta seu-
rasta löytyisi ikäkausijouk-
kueet jokaiseen ikäluok-
kaan. Kosken kokoisessa 
kunnassa kyseisen täydel-
lisyyden tavoittelu on vä-

hintäänkin haastavaa. Rat-
kaisuksi tähän olemme teh-
neet siirtymisen ikäluokis-
ta toisiin mahdollisimman 
helpoksi, sekä tyttö- ja poi-
kajoukkueiden yhdistämi-

sen sekajoukkueeksi, jos 
joukkueen tai harjoitus-
ryhmän muodostaminen 
ei muuten onnistuisi.

Näistä kyseisistä toi-
menpiteistä on ollut erit-
täin hyviä kokemuksia ja 
tulemme jatkossakin kehit-
tämään uusia toimia, jotta 
mahdollisimman monelle 
löytyisi paikka harrastaa. 
Pienen seuran yksi vahvuus 
pitäisi nimenomaan ollakin 
joustavuus sekä tilanteisiin 
nopeasti reagoiminen ja 
sopeutuminen.  

 Syksyllä meillä alkoi 
uusina ryhminä 3-4-vuoti-
aiden pallokoulu sekä nais-
ten 2-sarjajoukkue, joka 

muutaman välivuoden jäl-
keen tekee paluun parke-
teille. Näin ollen Kaiun len-
topalloperhe laajenee enti-
sestään tarjoten liikunnan 
riemua todella laajalla ikä-
haarukalla.

 

Saku Kanasuo
lentopallojaoston 

puheenjohtaja

Lento-
pallo-
kauden 
päätök-
sessä 
palkitut.

F-pojat Power Cup 2016
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Kaiun lentopallojuniorit 
ovat päässeet monella 

muotoa esille lentopallo-
liiton erilaisissa julkaisuis-
sa. Tätä on edesauttanut se, 
että Kaiun pikkujuniorei-
den valmentaja Hanna Kan-
asuo työskentelee Suomen 
Lentopalloliitossa Lounais-
Suomen aluepäällikkönä ja 
vastaa osaltaan monien eri 

Lentopallojunnut 
mannekiineina

junnumateriaalien tuotta-
misesta liitolle. 

Vuonna 2012 poseerasi-
vat tuolloin vielä alle koulu-
ikäiset naperot Lentis-Liik-
kari materiaalien kuvauk-
sissa. Talvella 2015 Kosken 
Kaiun F-juniorit ottivat osaa 
Forssassa järjestettyyn 
turnaustapahtumaan, jos-
sa Lentopalloliitto kuvasi 

promokuvia ko. ikäluokan 
toiminnasta. Tämän vuoksi 
koskelaisia lapsia on vilah-
dellut erilaisissa Lentopal-
loliiton oppaissa, kirjoissa, 
nettiuutisissa, twiiteissä ja 
facebook-päivityksissä.

Kesällä 2015 Kosken lii-
kuntahallilla kuvattiin Len-
topalloliiton koululentis-
kampanjan videoita. Videot 

löytyvät Youtubesta haku-
sanalla Koululentis. Talvella 
2016 Kosken Kaiun ja Ypä-
jän Yllätyksen juniorit toi-
mivat mannekiineina, kun 
kuvattiin nuorten Erotuo-
marivideoita. Myös nämä 
videot on katsottavissa You-
Tubessa ja ne löytyvät hel-
poiten hakusanoilla ”Len-
topallo” ”erotuomari”.

Aino Honkala

Lentopallojunnut ennen turnausta

Lentopallo-liikkari
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Paluu naislentopalloon

Muutaman vuoden tau-
on jälkeen Koskella 

pelataan taas naisten len-
topalloa 2-sarjassa. Kevään 
ja kesän aikana heräsi aja-
tus, että nyt olisi jälleen 
aika palata aikuisten sarjoi-
hin myös naisten puolella. 
Muutaman kokeneemman 
pelaajan kanssa asiasta 
juteltuani päätettiin ryh-
tyä kasaamaan joukkuetta. 
Kokoonpano tulee olemaan 
nuoruuden intoa ja koke-

muksen tuomaa varmuutta, 
hyvä yhdistelmä siis. 

Ensimmäiset yhtei-
set harjoitukset aloitettiin 
elokuun puolessa välissä. 
Treeneissä on ollut erittäin 
hyvä henki ja yrittämisen 
halua, lupaavalta näyttää. 
Vaikka useammat pelaa-
jat pelaavat ensimmäistä 
kertaa yhdessä, uskon että 
joukkueen vahvuutena tu-
lee olemaan tiivis joukkue-
peli. 

Tähänkö vastustaja pysähtyy?

Ensimmäiset pelit pe-
lattiin jo 4.9, kun koskelle 
saapui pari joukkuetta har-
joitusturnaukseen. Viralli-
set pelit alkavat lokakuun 
alkupuolella. Silloin pitää 
olla valmis taistelemaan jo-
kaisesta pisteestä ja jokai-
sen ottelun voitosta. 

Pari vuotta Lempäälässä 
pelatessani huomasin, että 
siellä nuoret kävivät äitien, 
isien, sisarusten tai ystävi-
en kanssa katsomassa ai-

kuisten pelejä. Siitä alkoi 
muodostua ”lentisbuumia” 
paikkakunnalle.

Haastankin teidät Kos-
kelaiset saapumaan liikun-
tahallille kannustamaan 
kotijoukkuetta ja luomaan 
jonkinlaista historiaa Kaiun 
lentopallossa.

Jukka Lehti

Passarilahjakkuus Riikka Vuorentausta 
pyörittää KoKan peliä.
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Selfiesuunnistusta Eerikkilässä
Lentisjunnun kertoma 
tarina siitä, mitä lentis-
leirillä Eerikkilän Urhei-
luopistolla tapahtui.

Eräänä synkkänä maa-
nantai-iltana istuin ruo-

kapöydän ääressä syömäs-
sä iltapalaa. Katsoin ulos ja 
näin taivaalla tummia pil-
viä: “Oumaigaad! Aamulla 
on lähtö Eerikkilän urheilu-
opistoon - toivottavasti huo-
menna on poutaa!” 

Ei siinä muu auttanut 
kun mennä hammaspesun 
kautta pehkuihin. Aamul-
la heräsin kun Joonas tuli 
meille, sillä isi oli sopinut 
Katjan kanssa että se pää-
see meidän kyydissä. Se 
oli karmee herätys. Noh, 
nousin ja menin sanoon 
äitille heipat, sillä se oli 
just lähössä töihin. Aamu-
palan jälkeen tuli Aada, ja 
kun se tuli niin lähdettiin-
kin melkein heti Nuorten-
tuvalle kun siellä oli sovit-
tu tapaaminen lähtijöiden 
kanssa.

Ajettiin Eerikkilään jos-
sa mentiinkin heti ilmoit-
tautumaan että ollaan mes-
toilla. Ei päästy heti huo-
neisiin vaan vietiin tava-
rat johki ihme luokkahuo-
neeseen jossa oltiin hetki 
ennen ku mentiin ekoihin 
sisäharkkoihin. Harkois-
sa venyteltiin ja harjoitel-
tiin kaikenlaisia tekniikka-
juttuja. Ku harkat loppu ni 
mentiin syömään. Ruoka oli 
ihan sairaan hyvää!

Sitten mentiin takas sin-
ne luokka-höskeli-hom-
maan. Sillä aikaa ku muut 
venytteli, Jukka haki avai-
met huoneisiin. Sit kun Juk-
ka tuli takas mentiin huo-
neisiin. Mun kaa samassa 
huoneessa oli Aada, Sanni 
ja Sofia.

Kun oltiin oltu hetki 
huoneessa mentiin ulos 
pelaamaan selfiesuunnis-

tusta. Se oli kivaa! Ois ollu 
kyl kivempaa jos ois saanu 
päättää ite ryhmän, mut ai-
kuiset päätti arpoa ne ni kai 
se oli silti ihan ok. Säännöt 
oli et piti ottaa aina koko 
ryhmästä selfie-kuva ras-
tin luona et se rasti näky 
kuvassa. Isi ja Jukka oli sit 
viel siel teettämässä tehtä-
viä. Ihmispyramidi ja joku 
ihme laskutehtävä. No me 
kierrettiin sit koko Eerikki-
län alue ku Hanna oli lait-
tanut rasteja vaikka minne.

Sit mentiin taas syö-
mään. Oli kyl taas aika kova 
nälkä. Ruoan jälkeen men-
tiin huoneille et sai mahan 
laskeutumaan - onneks, ku 
illalla mentiin viel uimaan 
ja saunaan sinne uima-al-
taalle. Viel oli iltapala ja sit 
takasin kämpille missä ai-
kuiset kerto suunnistuksen 
voittajat ja anto palkinnot. 
Sit mentiinkin nukkumaan.

Kun aamulla herättiin ni 
mentiin melkein heti aamu-
palalle. Sen jälkeen pakat-
tiin kamat läjään jotta Juk-
ka sai luovuttaa huoneet 
pois. Aadalta jäi aurinkola-
sit huoneeseen mut onneks 
myöhemmin, ku mentii ky-
symään niitä isin kaa res-
pasta ni siivooja oli ne löy-

täny. No, me otettiin tavarat 
mukaan hallille ku mentiin 
harkkoihin. Ei me pelattu 
oikeestaan ollenkaan vaan 
harjoteltiin tekniikkajuttu-
ja. Sit oli taas ruoka jonka 
jälkeen mentiin makoile-
maan nurmikentälle. Siin 
odotellessa et ulkoharkat 
alkaa, osa pelas jalkkista 
ja osa meni hippaa.

Ku harkat loppu ni men-
tiin viel kodalle paistamaan 
makkaraa. Ku oltiin ne pais-
tettu ja syöty ni lähdettiin 
kotiin. Kotimatkalla vie-
tiin vielä Mattias ja Aada 
omiin koteihinsa ja men-
tiin omaan kotiimme. Vaik-
ka reissukin oli tosi mukava 
ja sai olla kavereiden kans-
sa, niin on kotonakin silti 
ihanaa!

Pinja Hakala, 
D-juniori

Kaiun lentopallojaosto jär-
jesti F-D-ikäisille junioreil-
le lentopalloleirin Eerikki-
län urheiluopistossa Tam-
melassa 9-10. elokuuta.

Käytimme leirin järjes-
tämiseen Opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä saatua 
hanketukea. Mukaan lei-
rille lähti neljän ohjaajan 
lisäksi 15 reipasta junioria.

Leirin tavoite oli keskit-
tyä tarkemmin lajin tekni-
sen osaamisen harjoitte-
luun, mutta tarjota nuoril-
le myös leirimäistä yhteis-
aikaa toistensa kanssa.

Osallistujat - niin lap-
set kuin aikuisetkin - piti-
vät leiristä niin kovasti, että 
emmeköhän me jaostolai-
set jatkossakin jotain kivaa 
harrastajille keksitä.

Timo Hakala
lentopallojaosto
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Illalla on treenit

Siihen olen tottunut 31 
vuotta kestäneen lento-

pallon perässä pomppimi-
sen aikana. Silloin 31 vuotta 
sitten ensimmäisiin lento-
palloharjoituksiini osallis-
tuivat lisäkseni luultavasti 
ainakin Lehtin Juha, Saksin 
Sami, Roosin Antti ja Laak-
son Markku, varmaan Nuo-
tion Tuomaskin. Siitä olen 
aivan varma, että valmenta-
jana toimi Taisto Lehti, joka 
aloitteli lajin junioritoimin-
taa Koskella. 

Tämän illan harjoituk-
sissa pelaajisto on seuraa-
va: Matti ja Mikko Oivanen, 
Jesse Mäntylä, Eemeli Kou-
ki, Tomi Mutka, Karri Kutin-
lahti, Tuomas Koppanen, Jo-
hannes Laine, Akseli Haltia, 
Niilo Laine, Luke Smith ja 
Harrison Peacock. Valmen-
nuksesta vastaavat Lauri 
Rantanen ja allekirjoittanut. 

Aloitin kesäkuussa Hur-
rikaani-Loimaan apuval-
mentajana. Olen tehtäväs-
täni äärettömän innoissani 
ja kieltämättä myös ylpeä. 

Mestaruusliigadebyyttini 
tapahtuu Porin Isometsän 
jäähallissa 16.10. ottelus-
sa VaLePa-Hurrikaani. Sitä 
ennen ja sen jälkeen jouk-
kueella on vielä paljon te-
kemistä, jotta pelaamme 
kauden aikana voittavaa 
lentopalloa.

Hurrikaanissa suurin 
osa pelaajista saa sen ver-
ran palkkaa, että he pysty-
vät keskittymään vain len-
topalloon. Voidaan siis pu-
hua ammattilaisjoukkuees-
ta. Lentopalloilijan arki on 
toisaalta melko yksinker-
taista ja se voidaan tiivistää 
kahteen sanaan: harjoittele 
ja palaudu. Toisaalta huip-
pukuntoon pääseminen ja 
sen säilyttäminen vaatii 
suurta kurinalaisuutta. 

Harjoituksia oli ennen 
kauden alkua ollut 8-10 
kertaa viikossa. Fysiikka-
harjoittelusta vastaava Arto 
Savonen vannoo tehojen ja 
laadun nimeen voimahar-
joittelussa, joten punttisa-
lilla on käyty 2-3 kertaa vii-

kossa ja pelaajia on kiel-
letty viettämästä siellä yli 
tuntia kerrallaan. 

Pallon kanssa on ke-
sällä hiottu henkilökoh-
taista tekniikkaa, etenkin 
vastaanoton ja puolustuk-
sen osalta. Tahdomme olla 
eliittiä puolustuksen jälkei-
sen passin tarkkuuksissa. 
Omatoimijakson jälkeen 
elokuun alusta alkaen pai-
nopiste siirtyi vahvasti kuu-
sikkoharjoitteluun. Erilai-
sia pienpelejä pelataan jo-
kaisessa harjoituksessa ja 
voin kertoa, että ne todella 
halutaan voittaa! Palautu-
misen suhteen ohjeet ovat 
myös tarkat. Jokainen pe-
laaja saa erinäisten testien 
perusteella yksilölliset oh-
jeet ruokailuun ja lepoon. 

Suurimman vaikutuk-
sen minuun on tehnyt se 
innostus ja halu kehittyä, 
jota täynnä pelaajat joka 
ilta hallille tulevat. He ha-
luavat oppia uutta ja tulla 
paremmiksi lentopalloili-
joiksi, sen takia heistä on 

tullut niin hyviä. Valmenta-
jan tärkein tehtävä urheili-
joiden tasosta riippumatta 
on nähdäkseni ruokkia tätä 
intoa ja mahdollistaa hei-
dän kehittymisensä omaan 
parhaaseensa. Helppoa? Ei 
varmasti, mutta mielenkiin-
toista ja palkitsevaa. On-
neksi illalla on treenit!  

Osoitteesta www.hurri-
kaani.fi löydät otteluohjel-
mamme sekä muuta lisätie-
toa joukkueesta. Tervetuloa 
katsomaan pelejä!

Jani Korhonen

Hurrikaani-Loimaa 2016-2017
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Harrasteryhmä:
Ylä vasen: Noora Valtonen, Valmentaja Virpi 
Hahko, Vlad Kichuk, Riina Hahko
Ala vasen: Henna Lehti, Jutta Mikola, Saara 
Palomäki, Eerika Vieraankivi

Naiset 1: 
Ylä vasen: Anniina Witka, Krista Valtonen, 
Terhi Hämäläinen, Pirjetta Lehtinen, 
Triin Koivunen, Renja Rasimus,  
Niina Vesala, Hanna Kanasuo,  
valmentaja Jukka Lehti
Ala vasen: Riikka Vuorentausta,  
Heidi Nevala, Riina Hahko, Mira Heino,  
Jenna Lehtinen

Miehet 2:
Ylä vasen: Antti Virtanen, Juha Lehti,  
Kalle Petranen, Joonas Nuotio,  
Kalle Koivunen, Jukka Lehti
Ala vasen: Robin Ruus, Markus Nuotio,  
Pasi Autio, Anton Kataja, Saku Kanasuo
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D-juniorit:
Ylä vasen: Valmentaja Timo Hakala, 
Valmentaja Juuso Simola, Riina Vaparanta, 
Pinja Hakala, Emilia Simola,  
Juho Leppä 
Ala vasen: Roni Pulkkinen, Mattias Lihtkivi, 
Benjamin Hakala, Niilo-Kustaa Rautoma, 
Lauri Ahola, Kia Simola, Katja Kichuk

E-juniorit:
Ylä vasen: Valmentaja Timo Hakala, 
Benjamin Hakala, Oskari Mikkola,  
Sofia Pettersson, Joukkueen johtaja  
Risto Hämäläinen
Ala vasen: Kia Simola, Kerttu Kanasuo,  
Aino Honkala, Karolin Rakovits,  
Aurora Hämäläinen

F-juniorit:
Ylä vasen: Valmentaja Leila Väätäinen, 
Joukkueenjohtaja Katja Salonen,  
Otto Mikkola, Joonas Truss, Joonas Laakso, 
Valmentaja Juha Haapanen
Istumassa vas: Alina Kupi, Jimi Friman, 
Johanna Lehti, Jesse Haapanen,  
Santeri Väätäinen, Valmentaja  
Saku Kanasuo 
Edessä vas: Aapo Kanasuo, Jaro Hakala
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Pienten pallokoulu:
Ylä vasen: Joni Haapanen,  
Aleksi Salminen, Karoliina Virolainen, 
Frida Nuotio, Eetu Koskela,  
Valtteri Toivonen
Ala Vasen: Valmentaja Kalle Koivunen, 
Lucas Palomäki, Niklas Luhtala,  
Minea Mattson, Emmi Koivunen,  
Tinja Koivunen, Maija Nurmi, Lilli Hörkkö, 
Valmentaja Triin Koivunen

Isojen Pallokoulu:
Ylä vasen: Frans Meller, Tapio Pitkänen, 
Ossi Nieminen, Aku Kakko,  
Kasperi Salminen
Ala vasen: Matias Kupi, Topi Mäkinen, 
Saku Pettersson, Neea Friman, 
Vilhelmiina Toivonen, Minttu Nieminen, 
Valmentaja Timo Toivonen

p. 0500 720 491

TAKSI Knuutila
 Jouko 0400 769 320
 Kaarina 0400 822 320



Leikkeet
AurAjuustoleike   13 €
porsaan ulkofilee, aurajuustokastike, salaatti

PiPPurileike   13 €
porsaan ulkofilee, pippurikastike, salaatti

Metsästäjänleike   12,5 €
porsaan ulkofilee, herkkusienikastike, salaatti

troPicAnA leike   11,5 €
porsaan ulkofilee, ananas, salaatti

KaiKKi leiKKeet 180 g, laKtoositon

kebabit
PitAkebAb   8 €
riisillä   8,50 €
rAnskAlAisillA   8,50 €
kerMAPerunoillA   9 €
lohkoPerunoillA   9 €
rullAkebAb   9,50 €
iskender   9,50 €
lisätäytteet   1 €
aurajuusto, fetajuusto, cheddar

burgerit
cheeseburger-AteriA 13 €
naudanlihapihvi, salaatti, suolakurkku, tomaatti, sipuli, 
cheddar, majoneesi

Pekoniburger-AteriA 13 € 
naudanlihapihvi, salaatti, pekoni, tomaatti, sipuli, majoneesi

kAnAburger-AteriA  13 €
broilerin ulkofilee, salaatti, tomaatti, sipuli, currymajoneesi

KaiKKiin aterioihin Kuuluu ransKalaiset ja 0,33 l juoma, 
KaiKKi pihvit 180 g, laKtoositon

Lastenannokset
PizzA    6 €
nAkit rAnskAlAisillA 6 €
lihAPullAt rAnskAlAisillA 6 €
kAnAnugetit rAnskAlAisillA 6 €

aLkohoLijuomat
olut Pieni   5 €
olut iso   5,50 €
siideri   5,50 €
lonkero   5,50 €

Pihvit
MetsästäjänPihvi   17 €
naudan ulkofilee, metsästäjänkastike, salaatti

PiPPuriPihvi   17,5 €
naudan ulkofilee, pippurikastike, salaatti

AurAjuustoPihvi   17,5 €
naudan ulkofilee, aurajuustokastike, salaatti

lehtiPihvi   17,5 €
naudan ulkofilee, maustevoi, salaatti

siPuliPihvi   16 €
naudan ulkofilee, sipuli, maustevoi, salaatti

KaiKKi pihvit 180 g, laKtoositon

lisuKevaihtoehdot: riisi, ranskalaiset, lohkoperunat, kermaperunat

Pizzat
  norm. perhe

1 täyte  7,50 12 €
2 täytettä  8,50 14 €
3 täytettä  9,50 16 €
4 täytettä  10,50 18 €
täytteet: kinkku, salami, tonnikala, ananas, feta, aurajuusto, oliivi, 
sipuli, paprika, herkkusieni, jalapeno, pepperoni, kana, tomaatti, 
pekoni, turkinpippuri, kebab, kapris, parsa, persikka, kananmuna, 
jauheliha, mozzarella, simpukka, katkarapu, aurinkokuivattu 
tomaatti, bbq-kastike

kanaruuat
AurAjuustobroileri 14 €
broilerin rintafilee, aurajuustokastike, salaatti

Metsästäjän broileri 14 €
broilerin rintafilee, metsästäjänkastike, salaatti

PiPPuribroileri   14 €
broilerin rintafilee, pippurikastike, salaatti

lisuKevaihtoehdot: riisi, ranskalaiset, lohkoperunat, kermaperunat

saLaatit
kreikkAlAinen sAlAAtti 9,5 €
salaatti, tomatti, kurkku, paprika, sipuli, oliivi, feta, talon kastike, leipä

tonnikAlAsAlAAtti  10 €
salaatti, tomaatti, kurkku, sipuli, tonnikala, talon kastike, leipä

kAnAsAlAAtti   10 €
salaatti, tomaatti, kurkku, paprika, sipuli, kana, talon majoneesi, leipä

juomat
virvoitusjuoMA  0,33 l  2,50 €
virvoitusjuoMA  0,5 l  3,50 €
virvoitusjuoMA  1,5 l  4,50 €
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Kosken Tähti
Ravintola

Pihvit Leikkeet Pizzat Burgerit Kebabit Kanaruoat

Maista 
ja 

muista!

• Pappilantie 2, 31500 Koski  •  Puh. 02 484 1863 •



avoinna:

ma-to 10.30 − 21.00

Pe 10.30 − 02.00

La 11.00 − 02.00

su 12.00 − 21.00

omistaja vaihtunut, ravintola täysin remontoitu!

Sale Koski
ma-pe 8-21 • la 8-20 • su 10-20

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

Tilauskonepaja:
Rauta, AL., RST.
Rakenteet luotettavasti

GSM 0500 720 491
 

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

Hämeentie	12	•	Puh.	(02)	484	1223
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Seuramappi – Kaiun uusi jäsenrekisteri
Kosken Kaiku siirtyy uuden jäsenhallintajärjestelmän käyttöön. Järjestelmän nimi on 
Seuramappi, ja sen avulla tullaan syksystä 2016 lähtien hallinnoimaan kaikki jaostojen 
järjestämät toiminnat (ryhmät ja tapahtumat) ja niiden laskutus, sekä vuodesta 2017 lähtien 
seuran jäsenlaskutus. 

Tämän syksyn aikana on siis tarkoitus kerätä vanhojen ja uusien jäsentien tiedot uuteen 
sähköiseen järjestelmään. Ensivuonna lähetämme jäsenmaksulaskut joko sähköisesti tai 
paperilaskuna, jäsenen toiveen mukaisesti.

Ilmoittaudu jäseneksi

Voit ilmoittautua Kosken Kaiun jäseneksi osoitteessa www.seuramappi.fi/koskenkaiku 
Toimi näin:
1. Valitse ”ILMOITTAUDU” -välilehti.
2. Täytä kaikki pakolliset kentät.
3.  Valitse kaikki ne jaostot, joiden toiminnassa olet / haluat olla mukaan.
4. Valitse kaikki ne jaostojen ryhmät joissa olet / haluat olla mukana.
5.  Jatkossa voit kirjautua sisään tunnuksillasi, ja ilmoittautua mukaan ryhmiin ja tapahtumiin. 
Omilla tunnuksilla pääset myös hallinnoimaan jäsentietojasi.

Kaikissa jäsenrekisteriin liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä voit ottaa yhteyttä joko oman 
lajijaostosi puheenjohtajaan, tai seuran sihteeriin: 
 
Hanna Kanasuo 
Sihteeri 
Kosken Kaiku ry 
044 906 0196 
hanna.kanasuo@lentopalloliitto.fi

Jos et käytä tietokonetta, ja sähköinen jäsentietojen jättäminen on mahdotonta, voit täyttää 
viereisellä sivulla olevan Jäsentietojen ilmoituslomakkeen ja toimittaa sen Kosken TL 
kirjastoon. Lomakkeita on saatavilla myös seuran nettisivuilta ja kirjastosta.
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Järjestelmän nimi on Seuramappi, ja sen avulla tullaan syksystä 

nat (ryhmät ja tapahtumat) ja niiden laskutus, sekä vuodesta 

 

www.seuramappi.fi/koskenkaiku 

ken TL kirjastoon 

Etunimi  Sukunimi  

Katuosoite    

Toimipaikka  Syntymäaika  

Puhelin  Sukupuoli  Mies    Nainen 

    

Jaostot joiden toiminnassa olet mukana: 

 Frisbeegolf 

 Hallivalvonta 

 Harrasteliikunta 

 Hiihto ja suunnistus 

 Pöytätennis 

 Yleisurheilu 

 Ei jaostoa 

Haluan paperilaskun: 

 Kyllä       Ei 

Lisäinfo: 

Leikkaa tästä 

 
 

Kosken TL Kirjastoon  

Ystävällisin terveisin: Kosken Kaiku ry:n johtokunta 



Muista maksaa Kaiun jäsenmaksu!
Jos et käytä verkkopankkia, voit leikata tilisiirtolomakkeensiirrolla irti tämän sivun alareunasta. 
Vaikka jäsenmaksumme ovat maltillisia, ne muodostavat merkittävän osan vuosittaista 
varainhankintaamme.

Tuki- ja kannatusjäsenmaksut ovat erinomaisen toivottuja, mutta erityisesti oletamme, että kaikki 
Kaiun kilpailutoimintaan tai seuran järjestämiin harjoituksiin osallistuvat henkilöt huolehtivat 
jäsenmaksustaan.
 
Jäsenmaksut vuonna 2016

	 alle 15-vuotiaat 5 euroa, yli 15-vuotiaat 10 euroa

	 perhemaksu (sisältää kaikki perheenjäsenet) 25 euroa

	 kannatusjäsenmaksu 200 euroa

	 maksu suoritetaan Kosken Osuuspankin tilille FI5447101020012309.

	 merkitse maksun saajaksi Kosken Kaiku ry

	 maksajan paikalle oma nimi, tilisiirron viestiosaan osoite ja syntymäaika

	 perhejäsenmaksua maksettaessa viestiosaan kaikki henkilöt (etu- ja sukunimi), joita 
maksu koskee, myös syntymäajat
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Kivimaan Kuljetus 

 

 

 

Janne Salin 0400 856 606 
 

 

•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

-Mainosteippaukset
 -Internetsivut
  -Graafinen suunnittelu
   -Tekstiilipainatukset

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

Timppa 040-1937338
Ilmastointihuolto P. Kankare

• Asennukset • Puhdistukset 
• Säätö • Suodatinmyynti

041-461 8526

Sähköasennus Jouko Kujala Oy
Tyyneläntie 11, Koski TL

Puh. 0400 730 956, 0400 840 019

www.elfin.fi 
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Pöytätenniksen 
SM-sarjaa Koskella

P
Ö
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Kosken Kaiku pelaa ku-
luvana talvena pöytä-

tenniksen SM-sarjassa yli 
30-vuoden tauon jälkeen! 
Nousu varmistui viime ke-

sia. Kultaa tuli 17-vuotiai-
den joukkuekisassa jouk-
kueella Veikka, Alex, Miro 
Seitz ja Esa Kanasuo. Lisäk-
si Veikka ja Alex voittivat 

oli 64 parhaan joukossa ju-
nioreissa ja Alexin 32 par-
haan joukossa kadeteis-
sa (alle 15-vuotiaat). Alex 
on noussut tänä vuonna 

nen. Edelliset pingiskou-
lut ovat tuottaneet pelaajia 
aina kansainvälisiin kisoi-
hin asti, joten toiveissa on 
nytkin saada muutama uusi 
nuori pelaaja innostumaan 
lajistamme. 

Kosken Kaiku jatkaa 
myös mukana Suomen Pöy-
tätennisliiton Tsemppiseu-
ra-hankkeessa, joka tukee 
lajilevitystä ja juniorival-
mennusta koko Suomessa. 
Hankkeen nimissä yritäm-
me järjestää Koskelle ju-
niorileirin sekä lisää kou-
luesittelyjä.

KoKa on ahkera kisa-
järjestäjä ja tuleva kausi 
ei tule olemaan poikke-
us. Elokuussa järjestimme 
piirinmestaruuskisat, loka-
kuussa (15.10.) on vuoros-
sa SM-sarjan 2/5 kierros 
ja marraskuussa (12.11.) 
2.divisioonan 2/4 kierros. 
Vuoden vaihteen jälkeen 
tammikuun 7.-8. päivä on 
taas perinteisen Kosken 
Maljan vuoro. Sinne odo-
tetaan maan parhaita pe-
laajia kisaamaan kierto-
palkinnosta. Pöytätennistä 
voi siis harrastaa Koskel-
la myös penkkiurheiluna 
– hallille voi piipahtaa seu-
raamaan pelejä ja nautti-
maan kahvion antimia ki-
sojen aikana. 

Jännittämistä riittää koko 
kaudeksi, tervetuloa katso-
maan!

Tero Naumi
pöytätennisjaoston 

puheenjohtaja

väänä, kun KoKa voitti 1. 
divisioonan ylivoimaiseen 
tapaan ja nousi korkeim-
malle sarjatasolle. KoKan 
joukkue Riku Autio, Veikka 
Flemming ja Alex Naumi 
on SM-sarjan nuorin ja ko-
konaan oman seuran kas-
vateista koostuva. Sarjan 
muut joukkueet tulevat 
Suomen suurimmista kau-
pungeista, joten Kaiku on 
myös ainoa maaseudul-
ta tuleva mestaruussarja-
joukkue. Koskella pelataan 
15.10.2016 pöytätenniksen 
SM-sarjaa 38 vuoden tauon 
jälkeen sillä vuonna 1978 
pelattiin koulun salissa 
edelliset SM-pelit. 

Pöytätenniskausi 2015–
2016 tuotti taas useita SM-
mitaleita. Pelaajamme saa-
vuttivat lajin SM-kisoissa 
yhteensä kolme kultaa, yh-
den hopean ja viisi prons-

kultaa 17-vuotiaiden nelin-
pelissä sekä Alex 15-vuo-
tiaden kaksinpelissä. Myös 
aikuisten SM-kisoista saa-
tiin mitali, kun Alex yhdes-
sä MBF:n Pihla Erikssonin 
kanssa voitti pronssia se-
kanelinpelissä. Vesalaisen 
kaksoset Matias ja Rasmus 
voittivat myös ensimmäiset 
SM-mitalinsa sijoittumalla 
12-vuotiaiden joukkuekil-
pailussa eli Nappulaliigas-
sa pronssille. 

Veikka ja Alex edusti-
vat Suomea jo kolmantena 
vuotena peräkkäin juniori-
en Pohjois-Euroopan mes-
taruuskisoissa Haapsalus-
sa Virossa sekä Euroopan 
mestaruuskisoissa Zagre-
bissa Kroatiassa. Haaps-
alusta Alex ja Veikka nap-
pasivat pronssia 17-vuotiai-
den eli juniorien luokassa, 
Zagrebissa Veikan sijoitus 

hienosti myös Euroopan 
15-vuotiaiden rankinglis-
talla ja oli elokuussa 2016 
listan 21.

Kosken Kaiulla tulee 
olemaan alkavalla kau-
della kuusi sarjajoukku-
etta. Ykkösjoukkueemme 
pelaa SM-sarjassa tavoit-
teenaan säilyttää sarja-
paikka. Myös kakkosjouk-
kueemme on vahva ja sillä 
on kaikki mahdollisuudet 
päästä taistelemaan nou-
susta 1. divisioonaan. Li-
säksi Kokalla on joukkue 
3. divisioonassa, 4.divisi-
oonassa sekä  5. divisioo-
nassa. Tavoitteissa on saa-
da 5. divisioonan joukkue 
ensi kaudeksi sarjaporras-
ta ylemmäksi.

Tänä syksynä aloitam-
me taas Pingiskoulun, jos-
sa vetäjinä toimivat Miro, 
Antti Posti ja Timo Vesalai-

Teppo Ahti on kakkos-
divisioonajoukkueen 
runkomiehiä jo monen 
vuoden ajalta.



VARAA AIKA DIACOR.FI TAI 09 775 O800

Parasta osaamista urheilijoille ja liikunnan harrastajille. Huippu-urheilijat ovat 

saaneet meiltä avun jo vuosikymmenien ajan. Tämä takaa hyvät hoitotulokset myös 

kuntoilijoille. Fysioterapeuteiltamme saat tukea urheiluvammojen jälkeiseen hoitoon 

ja kuntouttamiseen, ja kohta olet taas radalla.

Kysy seura- ja liittoyhteistyötä esko.heikkinen@diacor.fi 

URHEILUSSA VOI OTTAA 
RISKEJÄ, TERVEYDESSÄ EI

LÄHELLÄSI.Diacorin omistaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. 

Suomen olympiakomitean 

terveydenhuollon 

yhteistyökumppani.

 Harri Heliö, sairaalan ylilääkäri  Lassi Etelätalo, keihäänheittäjä
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Pohjois-Euroopan 
mestaruuskilpailut Virossa

Youth NETU eli nuorten 
Pohjois-Euroopan mes-

taruuskisat pelattiin jälleen 
kerran Viron Haapsalussa. 
Mukana olivat isäntämaa 
Viron lisäksi Norja, Suomi, 
Islanti, Tanska ja Ruotsi. 

Lähdimme matkaan 
23.kesäkuuta ja kisat päät-
tyivät 26. päivä. Vietimme 
siis juhannuksen Virossa. 
Suomella oli joukkueet kai-
kissa sarjoissa - kaksi jouk-
kuetta junioripojissa ja yksi 

junioritytöissä sekä kadet-
tipojissa ja -tytöissä. 

Hallissa oli hyvin kos-
teaa ja kuumaa. Muuten-
kin pallo liikkui hitaam-
min kuin Suomessa. Se joh-
tui lattiamateriaalin erilai-
suudesta. Silti pelasimme 
Veikan kanssa hyvin tuo-
den Suomelle ainoat mi-
talit junioripoikien sarjas-
ta. Olimme junioripoikien 
kaksinpelissä sijoilla 3. ja 
4., mutta saimme molem-

mat pronssiset mitalit.
Joukkuekisa meni osal-

tamme hieman penkin alle, 
kun hävisimme heti ensim-
mäisen ottelun Norjan kak-
kosjoukkueelle. Se tarkoit-
ti käytännössä jatkopaikan 
menettämistä. Toivo eli kui-
tenkin hetken aikaa jatkos-
ta, kun pääsimme toisella 
kierroksella ennakkosuo-
sikki Liettuaa vastaan 1-1 
tilanteeseen. Hävisimme 
kuitenkin seuraavat kaksi 

Alex ja Veikka junioripoikien palkintojenjaossa.

peliä niukasti ja jatkopaik-
ka lipesi käsistä. Viides sija 
oli meille suuri pettymys. 
Suomen muutkaan jouk-
kueet eivät päässeet mita-
leille, kadetti- ja juniority-
töt sijoittuivat neljänneksi, 
kadettipojat viidenneksi ja 
junioripoikien kakkosjouk-
kue kahdeksanneksi.

Alex Naumi

.
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Autoilija Kyösti Vaparanta
0500 781 388

Heikki 0500 630 835

• Huollot, korjaukset, testit

• Nelipyöräsuuntaukset

• Katsastuskäynnit

• Rengas- ja tarvikemyynti

• Auton pikapesu alk 8 € / pesu

 max. korkeus 2,70 m

• Auton ilmastointilaitehuolto

 

KOSKEN
Automaalaus Ky

Koski  Puh. 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

Verhoomo ToppatuoliVerhoilupalvelua 
ilolla ja ammattitaidolla

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

Tapalantie 255, 31500 Koski Tl
P. 045 129 9123

p.s. Ilmainen arviointi ja kuljetus!
www.toppatuoli.fi

Koski TL 
puh. 02-4841 706
Hämeentie 8 31500

Marttila 
puh. 02-4845 828
Postitie 1 21490

Tuomas Sallinen, Jenni Haapasalo,  
Miikka Saarinen ja Milka Hirvonen

Fysioterapia, hieronnat ja liikunnanohjaus

Koski TL 
puh. 02-4841 706
Hämeentie 8 31500

Marttila 
puh. 02-4845 828
Postitie 1 21490

Tuomas Sallinen, Jenni Haapasalo,  
Miikka Saarinen ja Milka Hirvonen

Fysioterapia, hieronnat ja liikunnanohjaus
Koski TL 

puh. 02-4841 706
Hämeentie 8 31500

Marttila 
puh. 02-4845 828
Postitie 1 21490

Tuomas Sallinen, Jenni Haapasalo,  
Miikka Saarinen ja Milka Hirvonen

Fysioterapia, hieronnat ja liikunnanohjaus

Tuomas Sallinen
Miikka Saarinen



37

Lähdimme Zagrebiin 
torstaina 7.7. ja kokoon-

nuimme Helsinki-Vantaan 
lentokentällä maajoukku-
een kanssa.  Teimme lyhyen 
välilaskun Amsterdamiin ja 
saavuimme Zagrebiin, jos-
sa meitä odotti bussikulje-
tus hotellille. Sieltä oli noin 
10 minuutin kävelymatka 
pelihallille. Kävim-
me vielä samana 
päivänä hakemassa 
tuntumaa pelihalliin 
ja sen pöytiin ennen 
seuraavan päivän 
avausotteluita. 

Epäilimme, että 
lämpötila hallissa 
nousisi kisojen ede-
tessä hirveän kor-
keaksi, koska ulko-
na lämpötila pysyt-
teli yötä päivää yli 
30 asteessa ja hipoi 
välillä jopa 40 astet-
ta. Hallin ilmastointi 
oli kuitenkin todella 
hyvä (tietysti, koska 
se oli KHL-jääkiek-
koliigan areena) ja 
lämpötila sekä kosteus py-
syivät siedettävinä. 

Kilpailut alkoivat 8. päi-
vä joukkuekilpailulla.  Suo-
men joukkueet olivat ju-
nioritytöt (Pihla Erikson, 
Annika Lundström ja So-
fie Eriksson), junioripojat 
(Veikka Flemming, Pedram 
Moradabbasi, Matias Oja-
la ja Veeti Valasti) ja kadet-
tipojat (Alex Naumi, Arttu 
Pihkala ja Noah Steif). 

Junioripojilla alkuloh-
koon vastaan asettui kil-
pailujen järjestäjämaa Kro-
atia sekä Kreikka ja Bosnia-
Herzegovina. Kadettipojat 
saivat vastaansa Bulgarian, 
Kyproksen ja Serbian. Ju-

Junioreiden EM-kilpailut 
Kroatiassa

nioritytöt kohtasivat alku-
lohkossaan Sveitsin, Latvi-
an ja Slovenian. Alkulohko-
pelien jälkeen junioripojat 
jäivät lohkon nelosiksi, jol-
loin jatkolohkossa vastaan 
asettuivat Skotlanti, Arme-
nia ja Kosovo. Kadettipojat 
jäivät lohkokakkosiksi hä-
vittyään ratkaisevan tiukan 

ottelun Serbialle ja voitet-
tuaan kaksi muuta maata 
helpohkosti. Näin heille jat-
kolohkovaiheessa vastaan 
tulivat Puola ja Liettua. Ju-
nioritytöt jatkoivat myös 
kilpailuja lohkokakkosina 
ja heille vastaan asettuivat 
Englanti ja Italia.  

Sijoitusottelut alkoivat 
jatkolohkojen päätyttyä. Ju-
nioripojat jäivät jatkoloh-
kon kakkosiksi hävittyään 
niukasti Skotlannille sekä 
voittaen Armenian ja Ko-
sovon. Viimeiset pelit olivat 
Bulgariaa ja Viroa vastaan. 
Niistä tappio Bulgarialle ja 
voitto tutusta vastustajasta 
Virosta. 

Kadettipojat jäivät myös 
lohkokakkosiksi voitettu-
aan Liettuan, mutta hävit-
tyään niukasti Puolalle.  
Sijoitusottelutteluissa vas-
tustajat olivat Tshekki sekä 
toistamiseen Serbia. Näis-
tä otteluista tuli molemmis-
ta tappio. Junioritytöt jäivät 
jatkolohkonsa kolmansik-

si. Viimeisiin otteluihin he 
saivat vastaansa Tanskan 
ja Itävallan. Tulokseksi jäi 
tappio Tanskalle ja voitto 
Itävallasta. Näin oli jouk-
kuekilpailu pelattu. Voitta-
jiksi selvisi junioripojissa 
yllättäen Italia, kadettipo-
jissa Venäjä ja junioritytöis-
sä Romania. Suomen jouk-
kueiden sijoitukset olivat 
junioritytöissä 27., pojissa 
35. ja kadettipojissa 24.  

Torstaina 14.7 alkoivat 
kilpailujen henkilökohtai-
set luokat. Kaksinpeleissä 
minä ja Alex pelasimme it-
semme pääkaavioon mu-
kaan. Muut suomalaiset tip-
puivat suoraan ensimmäi-

sellä kierroksella ja jat-
koivat näin consolationis-
sa eli ”lohdutus luokassa”. 
Hyviä pelejä ja voittojakin 
tuli myös nelinpeleissä ja 
sekanelinpeleissä. Kaksin-
pelien jatkopeleissä Alex 
kohtasi puolalaisen Maciej 
Kubikin, josta Alexille hie-
no taisteluvoitto. Minä koh-

tasin 64 parhaan jou-
kossa kilpailun toi-
seksi sijoitetun slo-
venialaisen Darko 
Jorkicisin. Hyvä peli 
kääntyi kuitenkin 
slovenialaiselle. 

Illalla Alex kohta-
si 32 parhaan joukos-
sa kadettien neljän-
neksi sijoitetun ita-
lialaisen Carlo Ros-
sin. Tasaisen vään-
nön jälkeen Rossi 
vei ottelun nimiin-
sä ja näin olivat ju-
nioreiden Euroopan 
mestaruuskilpailut 
sekä koskelaisittain 
että suomalaisittain 
päättyneet. Kaksin-

pelin voittajiksi nousi juni-
oripojissa Ranskan Alexan-
der Cassin, junioritytöissä 
Romanian Adina Diaconu 
ja kadettipojissa Venäjän 
Vladimir Sidorenko. Kos-
kelaiset jatkosta pudotta-
neet Rossi ja Jorkic etenivät 
aina pronssille asti. 

Paluupäivänä sunnun-
taina meillä oli pitkä kah-
deksan tunnin odotus Ams-
terdamissa, josta pääsim-
me Helsinkiin myöhään 
yöllä. Kilpailuista jäi käteen 
hyviä ”päänahkoja” sekä 
tietysti paljon uutta koke-
musta arvokisoista.

Veikka Flemming
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Alex ja pöytätennisharjoittelua 
Ruotsissa

Aloitin seitsemän viikon 
pituisen harjoitusjak-

soni Eslövissä tämän vuo-
den tammikuun 4. päivänä. 
Olin jo ennen tätä kahden 
kuukauden jaksoa ollut 
monia kertoja Eslövin lei-
reillä, joita siellä valmenta-
va Peter Sartz oli suositellut 
minulle. 

Eslövin pelihalli on 
hyvä ja siellä on myös ma-
joitustila, jossa voi yöpyä. 
Aamiaisenkin saa hallil-
ta, jos kyseessä on lyhyt, 
esim. yhden viikon leiri. 
Eslöviin on myös helppo 
matkustaa, kun lentää Hel-
sinki-Vantaan lentokentältä 
Kööpenhaminaan ja jatkaa 
sieltä junalla paikan päälle. 
Tällä kertaa asuin kuitenkin 
äidin kanssa Lundissa, joka 
on isompi kaupunki lähel-
lä Eslöviä. Kuljin 10 minuu-
tin Lund-Eslöv junamatkaa 
päivittäin. 

Eslöv on erinomainen 
paikka harjoitella, sillä 
Ruotsin mestaruusjouk-
kue on tullut sieltä jo viisi 
kertaa peräkkäin. Eslövissä 
on monta huippuvalmenta-
jaa ja myös monia lupaa-
via ruotsalaisia junioreita 
harjoittelee siellä, mm. Eu-
roopan alle 14-vuotiaiden 
ykköspelaaja Truls Möre-
gårdh.  Paikalla on monia 
huippupelaajia mm. Eng-
lannista, Tanskasta ja Aust-
raliasta. Myös Venäjän pa-
ras pelaaja Alexander 
Shibaev harjoittelee siel-
lä usein.

Eslöviin muuton tarkoi-
tuksena oli saada kosketus-
ta elämään, jossa pöytäten-
niksen harjoittelu on kaik-
kien muiden asioiden edel-
lä, mutta silti pitää myös 
opiskella. Siellä asuminen 
ja harjoitteleminen olivat 
varsinkin ensimmäisellä 
viikolla sekä fyysisesti että 

henkisesti raskaita – harjoi-
tusmäärä muuttui 4-6 ker-
rasta viikossa 10 kertaan ja 
koulunkäynnin kieli muut-
tui uudessa koulussa suo-
mesta ruotsiin. 

Päivät olivat pitkiä – 
herätys klo 7 ja kotona sa-
maan aikaan illalla. Erityi-
sesti kolmet aamutreenit 
viikossa tuntuivat aluksi 
raskailta. Lihakset olivat 
usein venyttelystä huoli-
matta aivan jumissa ja joi-
nain aamuina oli vaikea he-
rätä ja nousta sängystä. Sil-
loin muistutin itseäni, miksi 
olin siellä: olen täällä teh-
däkseni sitä, mitä rakastan. 
Raskaat aamut ja lihassäryt 
eivät harjoittelua haitan-
neet, sillä tiesin, että tämä 
on sitä mitä haluan tehdä.

Harjoittelua  
ja koulua
Harjoittelun taso Eslövis-
sä oli jotain aivan uskoma-
tonta minulle: huippuval-
mentajat Peter Sartz (tans-
kalaisen Euroopan mesta-
rin Michael Mazen entinen 
valmentaja), Peter Anders-
son (entinen huipputa-

son pelaaja) ja 
Andy Kiele (ko-
kenut saksalai-
nen juniorival-
mentaja) sekä 
monia saman-
tasoisia harjoi-
tusvastustajia. 
On myös ollut 
hienoa nähdä 
Ruotsin parhai-
ta pelaajia har-
joittelemassa. 
Keskittymisen 
taso, mikä esi-
merkiksi Eslö-
vin mestaruus-

liigajoukkueen pelaajalla 
ja entisellä Kiinan maa-
joukkuepelaajalla Xu Huil-
la on joka ikisessä pallossa 
treeneissä, on jotain usko-
matonta. Hän haluaa saada 
jokaisesta lyönnistä irti 100 
prosenttia.

Harjoittelujakson aika-
na kävin pelaamassa ki-
soja pari kertaa Suomes-
sa ja kerran Södertäljessä 
Ruotsin 2. divisioonaa Järna 
SK:n joukkueessa. Kaiken 
kaikkiaan Eslövissä harjoit-
telu on vahvistanut tunnetta 
siitä, että tulen käymään lu-
kion siellä. Kymmenen ko-
vaa treeniä viikossa vähin-
tään kolmen vuoden ajan 
kuulostaa fantastiselta. 

Ruotsissa ollessani kä-
vin myös koulua, Eslövin 
yläastetta, nimeltään Käl-
lebergsskolan. Koulun-
käynti oli jokseenkin han-
kalaa, sillä ruotsi ei minulta 
ihan täydellisesti vielä tai-
vu. Se ei sinänsä ole hai-
tannut, koska koulunkäyn-
nin olikin tarkoitus olla tois-
sijaista ja pöytätenniksen 
numero Uno. Kouluun me-
nemisen tarkoituksena oli 
pääasiassa oppia ymmär-
tämään Skånen murretta 
ja puhumaan parempaa 
ruotsia sekä tehdä oman 

kouluni tehtäviä. Koulussa 
minut otettiin hyvin vas-
taan. Kaikki saivat koulus-
sa iPadin ja sillä tehtiin lä-
hes kaikki tehtävät. Ero oli 
suuri nykyiseen kouluuni, 
jossa kaikki tehtävät teh-
dään vihkoon tai kirjaan.

Isoin ero verrattuna 
pöytätenniksen harjoitte-
luun Suomessa on mieles-
täni pallolaatikkoharjoitte-
lun määrä. Pallolaatikossa 
valmentaja lyö pelaajalle 
lyöntejä toiselle puolelle 
pöytää ja ottaa aina uuden 
kourallisen palloja välillä 
isosta pallolaatikosta. Eslö-
vissä harjoittelin pallolaa-
tikkoa noin 2-3 kertaa vii-
kossa valmentajien kans-
sa ja 1-2 kertaa toisen pe-
laajan kanssa. Jälkimmäi-
sen tekemistä Suomessa 
en juuri ole nähnyt. Lisäk-
si harjoiteltiin enemmän 
epäsäännöllistä jalkatyötä. 

Myös fysiikkaharjoit-
teluun panostettiin ja sitä 
varten Eslövissä on oma 
fysiikkavalmentaja. Voima-
noston Ruotsin mestari Jim-
my Karlsson ohjaa tunnin 
mittaisia fysiikkaharjoituk-
sia kaksi kertaa viikossa, 
tiistaisin ja keskiviikkoisin 
harjoitusten jälkeen. Lisäk-
si kävin punttisalilla noin 
2-3 kertaa viikossa. Eslö-
vin keskustassa on puntti-
sali, joka on kaikille Eslövin 
pelaajille ilmainen. 

Voin näin jälkeenpäin 
todeta, että viikot Eslövis-
sä olivat mahtavia. Kehityin 
pelaajana ja ennen kaikkea 
aika kasvatti minua henki-
sesti. Pelaajat ja valmenta-
jat olivat mukavia ja harjoi-
tukset hyviä. Olisi mukava 
ensi vuonnakin viettää pari 
kuukautta Eslövissä, jos se 
koulunkäynnin kannalta on 
mahdollista.

Alex Naumi

Alex yhteiskuvassa valmen-
tajiensa Peter Anderssonin 
ja Andy Kielen kanssa
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Kosken Kaiun 
pöytätennisjoukkueet 2016-2017

KoKa 1: Vas. Riku Autio, Veikka Flemming, 
pelaajavalmentaja Jouni Flemming ja Alex Naumi.

KoKa 2: Vas. Joonatan Khosravi, Janne Vuorinen, Teppo Ahti ja 
Sami Ruohonen

KoKa 3: Mika Lappalainen, Esko Heikkinen, Denis Fouxman ja 
Janne Relander

KoKa 4: Antti Posti, Matias Vesalainen, Esa Kanasuo ja Rasmus 
Vesalainen. Kuvasta puuttuu Erkki Henttinen.

KoKa 5: Vas. Kalevi Kyrölä, Markku Reiman, Urmas Liivo,  
Esko Akkanen ja Jari Suutari.
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Autoilija Harri Toivonen
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Kampaamo
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Koski Tl
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Fysioterapiapalvelut 
30 vuoden kokemuksella 
Hämeentie 6 A 3
Koski Tl
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Eräs ystäväni muutti ja 
olin muuton jälkeen en-

simmäistä kertaa käymässä 
hänen luonaan. Näpyttelin 
osoitteen navigaattoriin ja 
katsoin reitin suunnilleen 
mieleeni siltä varalta, että 
navigaattori alkaisi temp-
puilla. Vierailun jälkeen kä-
vin kauppakeskuksessa ja 
katsoin opastaululta erään 
liikkeen sijainnin. Illalla kä-
vin vielä viemässä raste-
ja metsään Viikkorasteja 
varten.

Ehdin siis päivän aika-
na suunnistamaan kolmes-
ti: maantiekartalla, kauppa-
keskuksen opaskartalla ja 
suunnistuskartalla. 

Karttoja on kaikkialla. 
Lähes jokaisella on älypu-
helimessa navigaattori, jot-
ta löydämme haluamaam-
me osoitteeseen. Urheilus-
sa tarpeellisia ovat latukar-
tat, frisbee- (ja tavallisen) 
golfin väyläkartat, juoksu-
tapahtumien reittikartat, 
urheilukenttien ja hallien 
opastekartat ja tietenkin 
suunnistuskartat.

Kartan ajatus on olla 
riittävästi yleistetty kuva-
us kartan alueesta lintu-
perspektiivistä katsottu-
na. Tarkoituksenmukainen 
yleistys on kartan tärkein 
ominaisuus. Hiihtäjälle riit-
tää usein katsoa kartasta oi-
kea ladun risteys tai etäi-
syys seuraavalle laavulle; 
frisbeegolfissa katsotaan 
puolestaan väylien reuno-
ja ja seuraavan väylän läh-
töpaikan suuntaa, kun taas 
juoksijalle voi reittikartal-
la tärkeää olla juomapistei-
den etäisyydet. Suunnistuk-
sessa kartalta tärkeät asiat 
ovat ne, jotka on helpointa 
havaita omassa vauhdissa 
maastosta. Kovassa vauh-
dissa ne voivat olla teiden 

Jokainen osaa suunnistaa, 
kaikki eivät vain tiedä sitä!

risteyksiä, ojia tai mäen rin-
teen suuntia; hitaasti liik-
kuessa jyrkänteitä, pieniä 
kumpareita tai kiviä.

Useilla kiinteästi sijoite-
tuilla kartoilla on merkitty 
”olet tässä” -piste ja kartta 
on aseteltu “oikeaan” suun-
taan, eli samaan suuntaan, 
jossa kohteet ovat kartan 
katselusuunnasta nähden. 
Periaatteessa suunnistuk-
sessa tarvitsee vain ha-
kea oma “olen tässä” -pis-
te, kääntää kartta maaston 
mukaan ja siirtyä kartalla 
kohti rastia. 

Kartan valmistus
Suunnistuskarttaa tehdes-
sä pohjana on ilmakuva 
ja tulkittu stereokartta. 
Stereokartta on kahdella 
kameralla kuvattu ”3D”-
kartta, josta stereokartoit-
taja piirtää maaston kor-
keuserot ja tiet sekä mui-
ta selkeitä maastonkohtia. 
Nykyisin stereotulkinnan 
sijaan käytetään myös la-
serkeilausaineistosta tie-
tokoneella luotua korkeus-
käyräkarttaa. 

Kartan ja ilmakuvan yh-
distelmästä saadaan piir-
rettyä loput tiet, peltojen 
reunat, rakennukset, jär-
vet ja lammet sekä joita-
kin metsäkuvioiden rajo-
ja. Tässä vaiheessa kart-
ta alkaa saada muotoaan, 
mutta siinä on paljon tyhjiä 
alueita. Maanmittauslaitok-
sen avoin data tarjoaa myös 
kartantekijän avuksi mm. 
rakennusten ja teiden si-
jaintitiedot.

Suunnistuskartan val-
mistuksen työläin ja ai-
kaavievin vaihe on maas-
tokartoitus. Kartalla olevat 
metsäalueet täytyy kävel-
lä katsomassa ja merkitä 

edellisessä vaiheessa val-
mistetulle karttapohjalle 
riittävän isot kivet, kum-
pareet ja muut oleelliset 
maastokohteet. Kartoittaja 
jakaa alueen yleensä pie-
nenpiin palasiin esimerkik-
si teiden, mäkien tai pelto-
jen muodostamien aluei-
den mukaan.

Kartoitustyö vaatii maas-
tosta ja kartoittajan koke-
muksesta riippuen aikaa 
noin 25-80 tuntia/km² (A4-
kokoinen kartta on maas-
tossa noin 5 km²). Rakenta-
misen, metsänhoitotöiden 
ja muiden maaston muutos-
ten johdosta kartta on ilta-
rastikäyttöön riittävän ajan-
tasainen noin 5-10 vuotta, 
jonka jälkeen se tarvitsee 
ajantasaistuksen (joka on-
neksi on huomattavan pal-
jon pienitöisempi). 

Aiemmin mainitsemani 
”yleistys” lienee syytä ava-

ta. Jotta kartasta saadaan 
luettava, välillä täytyy lii-
oitella joidenkin kohteiden 
etäisyyksiä tai mittasuhteita. 
Esimerkiksi kiven merkki on 
1:15000 kartalla 0,4mm, joka 
tarkoittaa luonnossa 6 met-
riä; kartalle kuitenkin mer-
kitään kivet, joiden korke-
us on yli yksi metri. Loppu-
jen lopuksi suunnistuskartta 
onkin kartoittajan näkemys 
maastossa olevista kohteis-
ta ja kymmenen kartoittajaa 
tuottaa samasta maastosta 
kymmenen keskenään hy-
vinkin erilaista karttaa.

Vielä ennen kartan pää-
tymistä painokuntoon se 
rajataan haluttuun kokoon, 
lisätään suunnanottoviivat, 
mittakaava- ja kartoitustie-
dot, sekä reunukset. 

Pysytään kartalla

Antti Virtanen

Sama alue kartalla ennen 
ajantasaistusta (yllä) ja 
sen jälkeen (alla).

Käyräkartta 
eli kartta, josta 
puuttuvat kohteet, 
jotka kartoitetaan 
maastokartoitus-
vaiheessa. (kartta 
samasta kohdasta 
kuin ajantasaistus-
esimerkin 
karttakuvat)

Vasemmalla 
ote valmiista 
kartasta, oikealla 
osittain piirretty 
hahmotelma 
samasta alueesta.
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Tässä vaiheessa kesää 
yleisurheilukausi alkaa 

olla lopuillaan ja on hyvä 
hetki pysähtyä miettimään 
mennyttä kautta, mitä kaik-
kea se pitikään sisällään. 
Päälimäisenä tulee ajatus, 
että kesä oli menestykse-
käs, melko työteliäskin. Vä-
littömästi toisena ajatuksiin 
tulee iloiset, innostuneet 
lapset, jotka omalla aidol-
la välittömyydellään tekee 
tästä touhusta niin antoisaa. 

Kesän harkoissa olem-
me pyrkineet lapsia tutus-
tuttamaan mahdollisim-
man moniin yleisurhei-
lunlajeihin. Meillä on ollut 
ulkopuolisia opastajia mm. 
moukarissa, korkeudessa, 
seipäässä ja pituushypys-
sä. Lisäksi meillä oli onni 
saada kesän ajaksi harjoi-
tusten vetäjiksi nuoria lii-
kunnan ammattilaisia ja ko-
keneita konkareita. Tässä 
yhteydessä iso kiitos teil-
le kaikille, olitte suureksi 
avuksi.

Tutkimusten mukaan 
lasten omaa lajivalintaa ei 
ole hyvä tehdä kovin nuore-
na vaan harrastaa mahdol-
lisimman monipuolisesti 

Yleisurheilussa 
menestyksekäs kausi

eri urheilulajeja, siis myös 
lajeja yleisurheilun ulko-
puolelta. Pohjaa on hyvä ra-
kentaa laaja-alaisesti, sil-
lä, jokainen urheilulaji tuo 
lapsen kehitykseen oman 
lisänsä. Lapsuus ja nuo-
ruushan ovat parasta ai-
kaa erilaisten taitojen luo-
miseen ja rakentaa pohjaa 
fyysiselle kunnolle. Yleis-
urheilun vahvuuksina näen 
lajin monipuolisuuden. 

Yleisurheilussa laje-
ja on paljon ja koska ky-
vyiltämme ja kiinnostuk-
sen kohteiltamme olemme 
varsin erilaisia, olisi lasta 
motivoivaa, että hän saisi 
kaiken muun harjoittelun 
ohessa mahdollisimman 
usein harjoittaa myös nii-
tä lajeja, joista oikeasti pi-
tää ilman sen kummempaa 
lajivalintaa. Onhan selvää, 
että esim. kestävyysjuok-
su ja kuulantyöntö vaati-
vat erilaisia ominaisuuksia. 
Liikkumisen ja onnistumi-
sen ilo takaa liikuntahar-
rastuksen jatkumisen koko 
loppuelämän, joka mieles-
täni onkin tärkeä tavoite, 
sillä harvasta meistä tulee 
huippu-urheilijoita.  Valitet-

tavasti vastaan tulee pienen 
seuran ongelma, ohjaajia 
on vähän eikä välttämättä 
kaikkien lajien syvällisem-
pää tuntemusta ole. Tässä 
on meille yleisurheilulle 
haastetta.

Palataanpa mennee-
seen kauteen.  Yleisur-
heilulla on ollut ilo saada 
suomenmestaruuskisoista 
tuplamitalisti 15- vuotiai-
den tyttöjen sarjassa. Pii-
rinmestaruusmitaleja tuli 
monessa lajissa mm. tyttö-
jen 13v. korkeudessa tuli 
jälleen kaksoisvoitto. Wat-
tenfall- seuraottelussa voi-
timme Loimaalla järjeste-
tyn osakilpailun ja jäimme 
valitettavasti ensimmäise-
nä seurana ulos valtakun-
nallisesta kisasta. Kyllä se 
pienikin pärjää, hyvä, hyvä.

Kohaushölkkä juostiin 
tuttuun tapaan heinäkuun 
viimeisellä viikolla. Tänä 
vuonna oli mahdollisuus ki-
sata myös kolmen hengen 
joukkueena, mutta mah-
dollisuus oli ilmeisesti vie-
lä jäänyt huomaamatta, sil-
lä joukkueita oli vain yksi. 
Niinpä tässä haaste teille 
yritykset, yhdistykset, ka-

veriporukat yms. leikki-
mieliseen kisaan ensi ke-
sän hölkkään. 

Tulevaa yleisurheilu-
kautta lähdemme taas yh-
dessä rakentamaan mar-
raskuun alussa alkaval-
la sisäharjoittelukaudella. 
Tuolloin lajiharjoittelu on 
vähäisempää ja keskitym-
me motorisiin perustaitoi-
hin, koordinaatioon ja mo-
nipuoliseen lapsille sopi-
vaan voimaharjoitteluun. 
Käytännössä teemme mm. 
oikeaan juoksutekniikkaan 
liittyviä harjoitteita, erilai-
sia hyppelyitä, reaktiohar-
joituksista jne. Yleisurhei-
lun talviharkkoihin kaikki 
lapset olette tervetulleita.

Leena Aarikka
yleisurheilujaoston 

puheenjohtaja

Elias Rantanen elias.rantanen@gmail.com   040 8356 890

Värillinen tunnus ilman kuvausta

Parturiliike 

Marja-Liisa
 

02 484 1034

Juhannuksesta - 10.8. avoinna arkisin 9-17
Avoinna arkisin 9-17, lauantaisin 9-13

SKY-cidesco kosmetologi 
Päivi Koskelin-Luhtala

VARAUDU TULEVAAN KESÄÄN!
Bikini, kainalo ja säärikarvojen
poisto Alexandrian sokerilla

Huolettomat ripset
pidennyksillä sekä kestomaxcaralla

Harmony Gelish geelilakkauksilla
näyttävät ja kestävät kynsienlakkaukset

Kirkastavat ja uudistavat kasvohoidot
Sesderman happohoidoilla sekä
Dermalogican tuotteilla.

Hoitolasta myös
kotihoitotuotteet

Kauneushoitola

P. 044 9922 950

Hämeentie 18, 31500 Koski Tl
www.harmonic.�

Puh. 02 4841 197

K A M P A A M O 
RIITTA LAINE
P.  0 2  4 8 4  1 5 1 8 

Hämeentie 19, Koski Tl

Hemmottele jalkojasi 
perusjalkahoidolla tai 
vyöhyketerapialla.  
Myynnissä myös lahjakortteja 
sekä tuotteita jalkojesi 
hyväksi.  
Mahdollisuus kotikäynteihin!

Tervetuloa jalkahoitoon!

Jalkahoitola Riitta Heikkinen
Ikkarmäentie 14, 31500 Koski Tl
p. 02 484 1853 / 050 384 6062

Harjutarhat
Tuoreita näkemyksiä

Harjutarhat Oy    I    Huovintie 334    I    31500 KOSKI TL 
Puh. 050 400 3041    I     www.harjutarhat.fi

Ma-pe 9-18, la 9-16, su 9-14

KOSKEN TL YRITTÄJÄT ry6
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Onnea Heidi!
Heidi on tämän kesän 15-vuotiaiden tyttöjen kak-
sinkertainen SM-mitalisti.
SM-kultaa tuli kuulassa ja SM-pronssia mouka-
rinheitossa.

Piirinmestaruuskisoissa kuulasta tuli niin ikään 
kultaa ja moukarista hopeaa.
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Keväällä 2016 järjestet-
tiin Koskella TL Yleis-

urheiluohjaajatutkinto, taso 
1. Tutkinto antaa valmiu-
det ohjata lasten liikuntaa 
ja harjoituksia. Kouluttaja-
namme oli Asta Keskitalo, 
joka toimii mm. myös yleis-
urheiluvalmentajana. 

Koulutukseen osallis-
tujia oli noin 15 eri-ikäis-
tä monelta paikkakunnal-
ta. Osallistujilla oli erilais-
ta taustaa urheilun paris-
sa, mm. entisiä ja nykyisiä 
SM-tason yleisurheilijoita 
ja mitalisteja, muun har-
rastus- ja liikuntatoimin-
nan ohjaajia, aktiiviliikku-
jia sekä yleisurheilua har-
rastavien lasten vanhem-
pia. Omasta seurastamme 
osallistui myös Kosken Kai-
un yleisurheilujaoston pu-
heenjohtaja Leena Aarikka, 
jolla on mm. naisten 800 m 
juoksun hallisuomenmes-
taruus.

Itse ohjauduin Kaiun 
yleisurheilujaoston toimin-
taan ja Yleisurheiluohjaa-
jatutkinnon suorittamiseen 
Kaiun yleisurheilujaoston 
ehdotuksesta. Olen ohjan-
nut vuodesta 2005 erilaisia 
jumpparyhmiä ”vauvasta 
vaariin” monella eri paik-
kakunnalla. Oma 10-vuo-
tias Leevi-poikani on ihan 
pienestä asti ollut erittäin 
liikunnallinen ja hänellä 
on useita harrastuksia, joi-
hin myös yleisurheilu on 
kuulunut. Liikumme ja ur-
heilemme myös paljon yh-
dessä.

Koulutus oli mielen-
kiintoinen, monipuolinen, 
hauska ja haastavakin. 
Yleisurheiluohjaajatutkin-
toon kuului lähiopetuspäi-
viä, jotka sisälsivät käytän-
nön harjoittelua ja teoria-

Yleisurheiluohjaajatutkinto 
järjestettiin Koskella

opetusta. Lähiopetuspäi-
vät sisälsivät monipuolista 
laji- ja tekniikkaharjoitte-
lua. Lisäksi käytiin läpi har-
joituksia lapsille vedettä-
vien harjoitusten näkökul-
masta. Harjoitukset sisälsi-
vät siis osin myös pelejä ja 
leikkejä. 

Lähiopetuspäivien li-
säksi tehtiin etätehtäviä. 
Osa etätehtävistä oli kir-

jallisia, osa suunnitelman 
käytännön toteutusta. Yksi 
käytännön tehtävä oli suun-
nitella lapsille rata, jossa 
on vaihtuvia tehtäviä. Teh-
tävää piti valita suoritta-
maan lapsi/a ja videoida 
suoritus. Etätehtäviin kuu-
lui myös yleisurheiluoh-
jaustunnin suunnittelu en-
sin kirjallisesti ja sen to-
teuttaminen käytännössä 

yleisurheiluharjoituksissa.
Lasten ja nuorten liikun-

nanohjaukseen kaivataan 
koko ajan lisää ohjaajia. 
Kannattaa tulla juttelemaan 
yleisurheilujaostolaisten 
kanssa, jos olet kiinnostu-
nut ja haluaisit lisätietoja 
koulutuksista. 

Johanna Heikkilä

 Koskelaisia yleisurheiluohjaajia.

Asta Keskitalo ja Johanna lähtöharjoituksissa.
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Kuvasatoa kesän 2016 yleisurheilukaudesta

Julia Vuollin taidonnäyte seiväshypyssä.
Julia voitti kauden aikana 13-vuotiaiden tyttöjen 
piirinmestaruuden korkeudessa sekä hopeaa 
seipäässä.

Saara Mattila sai piirinmestaruus hopeaa 
13-vuotiaiden tyttöjen korkeushypyssä

Lauri Salo loikki 
kolmiloikassa 
piirinmestaruus-
hopeaa

Otto vauhdissa

Pituutta 
hyppäämässä
Ilona Laine

Roosa ja Anna 
harkoissa

Kerttu ja Johanna verryttelevät
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Kuvasatoa kesän 2016 yleisurheilukaudesta

Anna, Roosa ja Kerttu, voitto mielessä 
seuraotteluun lähdettäessä.
Loimaan osakilpailussa 
Kaiku olikin voittaja!

Valmistautumista kesän 
Vattenfall -seuraotteluun

Ottelu koostuu kahdesta piirin 
osakilpailusta, joukkueet on jaettu 
alueittain. Kaiku kuuluu Salon/
Loimaan lohkoon. Tänä vuonna 
kisattiin Somerolla ja Loimaalla.

Jaakko lähtötelineissä

Matias, 
Rasmus 
ja Julia
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Serkukset Martti ja Aapo 
seuran mestaruuskilpailussa.

Seuran mestaruuskisoissa 
ollaan lähtövalmiina.

Kohaushölkkä on totinen laji, 
kuten kuvasta näkyy

Kohaushölkän lähtötunnelmissa, 
jälleen osui aurinkoinen keli

Tänä kesänä juostiin muutaman vuoden 
tauon jälkeen myös kunniakierros.

Kuvassa Johanna&kump. reippaina 
tunnin taivalluksen jälkeen.
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Tervetuloa Koskelaiseksi
Laajasta tonttitarjonnastamme löydät 
varmasti mieleisen paikan kodillesi. Tont-
timme ovat isoja ja edullisia (alkaen1,70/ 
m2) ja meillä pääset rakentamaan heti. 
Nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet mah-
dollistavat etätyöskentelyn- ja opiskelun.

www.koski.fi

Koski Tl
Koskettaa

K
ai

un
 u

ud
et

 yleisurheiluennätykset 20
1

6

                    (10.10. tiedossa olevat)

Julia Vuolli     T13 seiväs 267
 
Heidi Nevala N kuula 10,94 (4,0 kg)
 T15, T16 kuula 13,54 (3,0 kg)
 T15, T16 moukari 51,44 (3,0 kg)

Otto Syrjälä P10 1500 m 6.10,22

Kalle Raitala M 800 m 1.59,94
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Hiilimurskakenttä ja 
hiekkainen kotitie ovat 

vaihtuneet Ratinan uuden-
karheaan mondo-pinnoit-
teeseen. Alun perin Mel-
lilästä kotoisin oleva Kal-
le Raitala siirtyi Kosken 
Kaikuun valmentaja Janne 
Lehden löydyttyä Koskelta. 
Päälajiksi Raitalalle muo-
dostui nopeasti pikajuok-
su. Vähitellen hän alkoi 
erikoistua ratakierroksen 
kiertäjäksi sen tunnuttua 
sopivimmalta. 

Vaikka valmentaja on 
maisemanvaihdoksen 
myötä vaihtunut tampere-
laiseen Niina Aatsinkiin, 
Raitala on päättänyt silti 
edustaa Kosken Kaikua.

Kalle Raitala  
– Mellilän mies Kaiun paidassa

–Iso tamperelainen seu-
ra ei tarjoa mitään sellaista, 
jonka vuoksi seuranvaih-
dolle olisi tarvetta.

Kesäkauden viimeisten 
kilpailujen jälkeen Raitala 
siirtyy pienen loman myö-
tä harjoittelemaan tulevaa 
kautta varten. Harjoittele-
minen maistuu miehelle 
edelleen, eikä kauppatie-
teellisen opintojen sovitta-
minen urheilun kanssa ole 
ollut hankalaa. 

Kesän kilpailukausi oli 
hyvän hallikauden jälkeen 
Raitalalle pieni pettymys, 
vaikka tulokset säilyivät-
kin edelliskauden tasolla. 
Epäonneakin matkassa oli, 
sillä kauden parasta tulos-
kuntoa häiritsi flunssa SM-
kisaviikonloppuna. 

–Tavoitteena minulla 
on parantaa puoli sekuntia 

vuodessa, joten tästä kesäs-
tä jäi petrattavaa ensi kau-
delle, Raitala kertoo. Lisäk-
si muutaman kymmenyk-
sen päässä oleva seuraen-
nätys motivoi parantamaan 
tulosta. Varsinkin, kun 800 
metrillä vanha seuraen-
nätys kaatui tänä syksynä 
ajalla 1,59,94.

Sairastelusta huolimatta 
Raitalan sijoitus oli SM-ki-
soissa 400 metrin juoksus-
sa 10. Aiemmin kesällä hän 
juoksi hopealle Hämeen 
piirinmestaruuskisoissa 
samalla matkalla.

Markku Haavisto

Kosken Kaikua edustava 
Aku Kallio voitti heinä-

kuussa 200 metrin juoksun 
ja pituushypyn 35-39-vuo-
tiaiden miesten sarjassa 
Odensen Pohjoismaiden 
mestaruuskisoissa tulok-
silla 24.74 sekuntia ja 5,61 
metriä. Satasella tuli niu-
kasti toinen sija uudella 
omalla ennätysajalla 12.22. 
Ratakierroksella tulokse-
na oli kolmas sija. Tämän 
lisäksi Kallio oli mukana 
Suomen voittoisassa ruot-
salaisviestijoukkueessa.

–Löysin yleisurheilun 
uudelleen nuoruusvuosi-
en jälkeen, kun jalat eivät 
enää kestäneet salibandya. 
Pari kesää sitten asetin ta-
voitteeksi Odensen PM-
kisat, kertoo Aku. Kosken 
Kaiun väreissä 15-vuotiaak-
si asti yleisurheillut Kallio 
edustaa kasvattajaseuraan-
sa, vaikka asuukin Tampe-
reen seudulla. 

Aku Kallio aikuisyleisurheilee Kaiun väreissä
välle, mikä vähän verotti tu-
loksia: 24.96 ja 5,52.

–Huippukunnon ajoi-
tus onnistui hyvin. Valitet-
tavasti SM-kisojen jälkeen 
tuli takareisivamma, mitä 
tällä hetkellä kuntoutetaan 
fysioterapialla. Peruskun-
tokausi alkaa sen jälkeen, 
kun reisilihas on kunnos-
sa. Kahdentoista sekunnin 
rajan tavoittelu satasella 
jatkuu ensi kesänä, kertoo 
Kallio.

–Olisi hienoa saada ka-
saan ruotsalaisviestijouk-
kue ensi kesäksi Kosken 
Kaiun väreihin, heittää Aku 
Kallio haasteen kaikulaisil-
le. Eli kaikki kynnelle kyke-
nevät kaivamaan piikkarei-
ta esiin naftaliinista ja suun-
ta urheilukentälle!

Tuija VälimaaVoittajan on helppo hymyillä 
ja tuuletus kuuluu asiaan. Aku 
Kallio voitti sekä 200 metrin 
että pituushypyn Pohjoismai-
den mestaruuden M35 sarjassa. 
Kuva: Hannu Kemppinen

–Yleisurheilussa mi-
nua kiehtoo mitattavuus 
ja omien rajojen rikkomi-
nen. Kellosta ja mittanau-
hasta näkee helposti päi-
vän kunnon. Talvella har-
joittelen Pirkkahallissa. Ke-
sällä minut voi löytää vä-
lillä myös Kosken urheilu-
kentältä. Tänä kesänä pi-
din kahden viikon viimeis-
telyleirin Koskella ennen 
Odensen reissua. Varsinais-
ta valmentajaa minulla ei 
ole, mutta Janne Lehti an-
taa auliisti neuvoja kun nii-
tä tarvitaan, kiittelee Kallio. 

Tälle kaudelle oli ase-
tettu tiukat tavoitteet: 12 se-
kunnin alitus sadalla met-
rillä ja 6 metrin ylitys pituu-
dessa. Iisalmen SM-kisois-
sa elokuun alussa satasen 
ennätys parani huimasti lu-
kemiin 12.06, ja tuloksena 
oli pronssia. Kauas ei siis 
haamuraja jäänyt. 200 m ja 
pituus osuivat samalle päi-
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Härkätien Puhelin Oy  puh. (02) 484 484
Härkätie 733    info@htp.fi
21490 Marttila    www.htp.fi

• Voit katsoa vaikkapa kännykästäsi mitä kotona tapahtuu
• Helppo asentaa
• Ei kuukausimaksuja
• HD-tason kuvaus (1280x720)
• Yönäkö 10m
• Äänen tallennus
• Hälytykset puhelimeen ja/tai sähköpostiin 
• IP66-tason sääsuojaus
• Langaton (WLAN) tai langallinen (Ethernet) asennus
• PoE-virransyöttömahdollisuus

Laadukkaat Y-cam

valvontakamerat

ilmaisella

pilvitallennuksella!

Ulkokameran
hinta 299,00€



Puunhankinnassa korostuvat kokemus, 
kokonaisvaltaisuus, ammattitaito ja korjuujälki.

Haluathan parhaan kokonaisratkaisun
metsällesi ja itsellesi? 

Myy siis puusi meille.

WESTAS GROUP
www.westas.fi

OSTAJISSA 
ON EROJA

Näkemyksiä puusta.

Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero 2016


