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Lähellä ihmistä
KOSKI TL Hämeentie 14 / Puh. 02 484 330, SALO Länsiranta 8 / Puh. 02 727 8850

VASKIO Kauppatie 15 / Puh. 02 727 8800

SOPIVASTI
SINUNLAISESI

Luottamus syntyy teoilla, siksi tarjoamme arkeesi sopivia palveluita sekä 
aina tutun henkilön pankkiasioista juttelemaan. Tämä on nostanut meidät 

Suomen pankkien tyytyväisyystutkimuksessa yksityisasiakkaiden ykköseksi*. 
Tervetuloa paikalliseen pankkiin – meillä on aikaa sinullekin.

*EPSI Rating: Suomen pankit 2015
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Kosken Kaiku

P ienen kunnan toimijana Kosken Kaiulla on luon-
nollinen tehtävä urheilun ja liikunnan kasvattaja-

seurana. Viimeistään lukion jälkeen iso osa nuorista 
muuttaa opiskelemaan tai työelämään kunnan ulko-
puolelle. Heistä iso osa jatkaa Kaiussa aloittamaansa 
urheiluharrastusta uudella asuinpaikkakunnallaan.

    Näin sen pitääkin mennä. Tällä hetkellä voimme sa-
noa, että Kaiussa voi saada hyvän perusopin ja -kipi-
nän ainakin frisbeegolfissa, hiihdossa, lentopallossa, 
pöytätenniksessä ja yleisurheilussa. Harrasteliikunta-
jaoston kautta voimme tarjota muitakin lajikokeiluja.
Joissakin tapauksissa todelliseksi huippuurheilijaksi 
tähtäävä nuori voi jättää seuramme jo aikaisemminkin. 
Kyse voi olla esimerkiksi harjoitusvastuksen, joukkue-
kavereiden tai valmennuksen laadusta ja tasosta. 
Tästäkään emme ole pahoillamme vaan päinvastoin 
osaamme nauttia heidän menestyksestään myös uuden 
seuran väreissä. Siksi vielä tätäkin kautta onnittelut 
Henri Liipolalle Kalevan Kisojen hienosta moukarivoi-
tosta Someron Esan paidassa.

    Johtokunta on lähtenyt rohkeasti linjaamaan Kosken 
Kaiun toimintalinjaa ja tulevaisuutta. Näistä asioista 
voi kertoa enemmän sen jälkeen, kun seuran yleiskokous 
on linjaukset hyväksynyt. Sen verran voi kuitenkin 
paljastaa, että me haluamme olla Suomen paras ja esi-
merkillisin kasvattajaseura.

    Kaiun toinen tärkeä tehtävä on liikuttaa kaikenikäi-
siä koskelaisia. Jo kaksi kertaa järjestetty Unelmien lii-
kuntapäivä on mainio esimerkki tästä työstä. Edelleen 
talkoo- ja hallintotehtävien kautta seura sitoo itseensä 
monia ihmisiä. 

    Yksi toiminnallisista kivijaloistamme on yhteistyö. 
Erityisen kiinnostuneita olemme yhteistyöstä koululai-
toksen kanssa. Eikö olisi komeaa, jos Koskella olisi esi-
merkiksi liikuntapainotteinen ala- tai yläaste tai lukio?

    Jos kuntalaisille ja muille tämän lehden lukijoille saa 
esittää toivomuksia, Kaiullakin on sellainen: liittykää 
Kosken Kaiun jäseneksi, vaikka vain kannatusmielessä. 

Kasvattajaseuran rooli on kiva

Kymmenen euron jäsenmaksu ei kaada kenenkään 
kukkaroa, mutta yhteen koottuna jäsenmaksut muo-
dostavat tärkeän osan varainhankintaamme. 

Urheiluseuran jäsenyydestä saa hyvän mielen!

Tässä lehdessä seuramme jaostot kertovat toiminnas-
taan kuluvan vuoden aikana. Kuten sivumäärästä 
näkyy, toimintaa on ollut paljon. Tosin sivumäärää 
nostavat ilahduttavan paljon myös ilmoitukset,
joiden kautta paikalliset yritykset haluavat tukea 
toimintaamme. Siitä heille lämmin kiitos.

Miellyttäviä lukuhetkiä
• Esko Heikkinen

Kosken Kaiun puheenjohtaja
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Kosken Kaiku

Kosken Kaiku on siirtynyt sähköiseen jäsenhallintajärjestelmään, 
 jonne keräämme jatkuvasti  jäsentietoja. 

Ohjelmiston nimi on Seuramappi. 

Erityisesti muutos koskee perinteisellä tavalla jäsen-
maksunsa pankkiin maksaneita kaikulaisia: kun tiedot 
kerran syötetään Seuramappiin, saat jatkossa jäsenmak-
sulaskun oman valintasi mukaan joko sähköpostiisi tai 
paperilaskuna kotiisi. Aikaisempina vuosina Kaiku on ja-
kanut jäsenmaksulomakkeita jokaiseen kotiin, mutta tästä 
käytännöstä on luovuttu.
    Jokaisen seuran jäsenen yhteystietojen saaminen Seura-
mappiin on siis tärkeää. Toivomme, että jäsenet – ellei ole 
sitä jo tehnyt - kävisivät täyttämässä jäsentietolomakkeen 
osoitteessa 
https://www.seuramappi.fi/koskenkaiku/ilmoittaudu.php

    Jos et käytä tietokonetta (eikä jälkikasvu, ystävä jne. voi 
auttaa), voit täyttää viereisellä sivulla olevan Jäsentietojen 
ilmoituslomakkeen ja toimittaa sen Kosken Tl kirjastoon. 
Lomakkeita on saatavilla myös kirjastosta. 

Mahdollisissa seuramappiin liittyvissä kysymyksissä voit 
kääntyä Hanna Kanasuon puoleen (puhelin 044 906 019, 
sähköposti hanna.kanasuo@lentopalloliitto.fi).

Jäsentiedot sähköiseen muotoon – jokaisen 
kaikulaisen velvollisuus

Vaikka jäsenmaksumme ovat maltillisia, ne muodostavat merkittävän osan vuosittaista varainhankintaamme. 
Kannatusjäsenmaksut ovat erinomaisen toivottuja, mutta erityisesti oletamme, että kaikki Kaiun kilpailutoimintaan 
tai seuran järjestämiin harjoituksiin osallistuvat henkilöt huolehtivat jäsenmaksustaan.

Pitkän tähtäyksen tavoitteemme on, että joka neljäs koskelainen olisi Kaiun jäsen. Se tarkoittaisi yli 400 jäsentä.

Vuonna 2018 jäsenmaksu on alle 15-vuotiailta 5 euroa ja yli 15-vuotiailta 10 euroa. Kannatusjäsenmaksu on 200 euroa.

Ystävällisin terveisin 
• Kosken Kaiku ry:n johtokunta
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Urheilun ystävälle on tärkeää seurata mielilajia sil-
loin, kun jotain todella tapahtuu. Meneillään 
olevan Suomi-Ruotsi -pelin hurma - tai pettymyk-

set - pitää elää mukana tässä ja nyt. Näin voi kotisohvalla-
kin kokea olevansa yhtä perhettä muiden kannustajien 
kanssa.

   Entä jos lähetysajat eivät osu kohdalleen tai mielilajin 
tarjonta ei riitä? Kotona voi olla myös kinaa valittavasta 
kanavasta. Aina ei kuvan laatukaan vastaa sitä, miltä se 
näytti Gigantissa. Valokuitukodissa lähes kaikkeen löytyy 
ratkaisu.

Ensin eroon antennista 

Koski Tl on alue, jossa useiden TV-lähettimien alueet 
osuvat päällekkäin. Samassa naapurustossa joku katsoo 
YLE:n alueuutiset Lounais-Suomesta, toinen Hämeestä. 
Kerran suunnattu antenni ei välttämättä toimikaan niin 
pitkään kuin oli toivottu. Lisäksi mm. matkapuhelinver-
kon taajuusmuutokset vaativat toistuvia investointeja
antenneihin. 

    Valokuidun välittämä 
kaapelitelevisio vapauttaa 
antennihuolista. Kaapelite-
levisio välittää kaikki ns. 
”must carry”-kanavat sekä 
monia ilmaisia lisäkanavia 
– ja vieläpä tarkimpana
teräväpiirtona.
Seinälle ei myöskään tar-
vitse enää asennella lautas-
antenneja, koska urheilun 
ystävien suosimat Viasat, 
C-More ja Ruutu+ paketit
kuuluvat kaapelitelevision
laajaan maksukanavapaket-
tien valikoimaan.

Watson vapauttaa

Nettitelevisio mahdollistaa ohjelmien katsomisen jälkikä-
teen tai jopa ennen niiden ”ensiesitystä”. Watson viihde-
paketti yhdistää monen nettitelevision tarjonnan ja mah-
dollistaa valittujen ohjelmien rajattoman automaatti-
tallennuksen kuudeksi kuukaudeksi. Näin ollen omasta 
ohjelmakirjastosta riittää katsottavaa silloinkin, kun kana-
van koko tarjonta ei enää kerralla tallennu. Tämä rajoite 

Kuitukoti  - penkkiurheilijankin paratiisi

HYÖDY HANKKEESTA
JA HANKI SINÄKIN
VALMIUDET DIGILOIKKAAN!

YHDESSÄ KOHTI  
POSITIIVISTA 

TULEVAISUUTTA! 

Esa Heinonen
044 5224150

digihanke@koski.fi
      facebook.com/digihanke

VALMIUDET  
DIGILOIKKAAN
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Valmiudet digiloikkaan –hanke tiedottaa myös 
television uusista mahdollisuuksista.
Hankkeen asiantuntija Antero Riihimäki ja Härkätien 
Puhelimen ATK-asiantuntija Tuomo Vesala 
”Päivä koskelaisena” -näyttelyosastoilta.

johtuu tekijänoikeusjärjestöjen vaatimuksesta, kuten 
myös vajaan kolmen euron tekijänoikeusmaksu.

    ”Watson vapauttaa” on mainoslauseena osuva, koska 
valokuitukodissa voi katsoa mitä vain, missä vain ja mil-
loin vain. Laajan ilmaiskanavien tarjonnan rinnalla on 
satojen maksukanavien valikoima sekä Makuuni-video-
vuokraamo. Mielielokuvan voi katsoa itselle sopivana 
ajankohtana ja muutaman euron vuokra peritään aika-
naan puhelinlaskun yhteydessä. Salasanalla varmistetaan, 
että tilaajalla on maksajan lupa.

Katselu kännykällä

   Watsonia kuten muitakin nettitelevisioita voi katsella 
myös mobiililaitteilla. Kun yhtä aikaa voi katsoa ohjelmia 
viidellä laitteella, on jokaisella perheenjäsenellä rauha kes-
kittyä mielilajiinsa. 

Kuitukoti  - penkkiurheilijankin paratiisi

jatkuu seuraavalla sivulla...

120 VUOTTA 
YHTEYDENPITOA

WWW.HTP.FI

Marttilan Telefooni – 
Härkätien Puhelin 
1897 – 2017
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   Kotona ollessa on tärkeää, että mo-
biililaitteisiin saadaan nopea netti ko-
din valokuidusta. Nopeampi ja tasai-
sempi laajakaista tuo tarkemman ku-
van. Kuitukaistaan ei vaikuta mobiili-
verkon kuormitushuiput, joten kui-
dussa rajaton käyttö sujuu jatkossakin 
kiinteään hintaan.

   Jos tekee mieli katsoa vaikkapa Lasse 
Virénin kaatuminen kultamitalijuok-
sussa tai Granlundin ”ilmaveivi” isol-
ta ruudulta, niin älypuhelimen voi 
edullisesti linkittää tavalliseen televi-
sioon. Useimmat puhelimet ovat 
nykyään Android-puhelimia, joiden 

kumppaniksi sopii televisioon liitettä-
vä Google Chromecast -laite. 

Kohti virtuaalitodellisuutta

Tuleva 5G-verkko edellyttää, että 
valokuitu on lähellä loppukäyttäjää. 
Uuden tekniikan myötä välitettävä tie-
tomäärä moninkertaistuu, mutta on-
neksi valokuituliittymän kapasiteetti 
riittää. Siksi kodin valokuitu on tärkeä 
investointi tulevaisuuteen.

   Asiantuntija-arvioiden mukaan Pe-
kingin talviolympialaiset 2022 ovat 
ensimmäiset kisat, joita seurataan 
yleisesti virtuaalitodellisuudessa. 
Tällöin katsoja voi seurata tapahtumia 
kolmiulotteisesti monesta suunnasta 
aivan kuin olisi itse vaikkapa keskellä 

pelikenttää. Se jos mikä takaa ainut-
laatuisen urheilunautinnon.

jatkuu...

Pöytätennistä pelattiin Koskella 
jo 1960-luvulla
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Sain käsiini Kosken Kaiun 
60-vuotisjulkaisun Kosken Mal-
jassa, kun Jouko Manni toi sen ja

pari leikekirjaa minulle. Seuran sil-
loinen puheenjohtaja Martti Lappalai-
nen oli kirjoittanut lehteen artikkelin 
Kosken Kaiun pöytätennishistoriasta. 
Pöytätenniksen alkamisesta Koskella 
artikkelissa kerrotaan seuraavasti:
 ”Pöytätennisharrastuksen voidaan 
katsoa alkaneen 1963–64. Aluksi 
pelattiin Nuortentuvan kellarissa, vin-
tillä ja Laaksonen ky:n tiloissa itseteh-
dyillä lastulevypöydillä.”

    Vuoden 1965 vuosikokouksessa 
pöytätennis lisättiin virallisesti seu-
ran ohjelmaan. Vuotta myöhemmin 
KoKa meni ensimmäisen kerran mu-
kaan sarjatoimintaan, Martti kävi val-
mennusopissa Pajulahdessa ja harjoi-
tuspaikka vakiintui Nuortentuvaksi. 
Martti oli kelloseppänä näppärä käsis-
tään ja rakensi itse pingisrobotin pe-
laajien käyttöön. 

   Parhaimmillaan 1970-luvun alussa 
pelaajia oli nelisenkymmentä. Vuon-
na 1973 KoKa nousi mestaruussarjaan 
ja samana vuonna nykyinen Kaiun 
puheenjohtaja Esko Heikkinen voitti 
Nappulaliigan joukkuemestaruuden 
yhdessä Paavo Laaksosen kanssa. 
Harjoitukset siirtyivät Nuortentuvalta 
koulun saliin. 

    KoKan mestaruussarjataival hui-
pentui vuosikymmenen lopussa seu-
ran toistaiseksi ainoaan Suomen mes-
taruuteen 1980. Joukkueessa pelasivat 
Martti Autio, Harry Serlo, Jouko Man-
ni ja Esko Heikkinen.  Mestaruuteen 
myös päättyivät KoKan pelit mesta-
ruussarjassa, kun lähinnä taloudellis-
ten vaikeuksien vuoksi joukkue hajosi 
ja mestaruussarjapaikka luovutettiin 
Turun Kaiulle. Martti lopettaa artik-
kelin sanoihin: 

”Saattaa vaikuttaa, että tämä kirjoi-
tus on kuin pöytätennis in memoriam, 
mutta 60-vuotias seuramme on nähnyt 
vuosien varrella monia vuoksia ja lu-
oteita eri urheilulajeissa, joten vanno-
matta paras. Tietoa, taitoa ja valmiut-
ta pelin nostamiseen uuteen kukois-
tukseen löytyy, kunhan löytyy vain 
innostunut vetäjä.”

    Tänä päivänä voidaan Martin en-
nustuksen todeta käyneen toteen. 
Pöytätennis tuli seuran lajivalikoimaan 
takaisin 2000-luvun alussa ja on siitä 
asti tuottanut uusia pelaajia aina 
Suomen huipulle asti. KoKa nousi 
takaisin SM-sarjaan kaudella 2016–
17 ja pelaa siellä myös tällä kaudella. 
Joukkue jatkaa vuoden kokeneempa-
na samalla entisellä kokoonpanolla. 
Kulunut kausi oli muutenkin me-
nestyksekäs, sillä Kosken Kaiku vei 
yhtä lukuun ottamatta kaikki poikien 
Suomen mestaruudet 12-vuotiaista 
17-vuotiaisiin!

Alex vei nimiinsä 17- ja 15-vuotiaiden 
henkilökohtaiset mestaruudet ja Sam 
Khosravi 13- ja 12-vuotiaiden mesta-
ruudet. 

Pöytätennistä pelattiin Koskella 
jo 1960-luvulla

Pöytätennistä 
Kosken Liikuntahallissa:

• 11.11.2017
SM-sarjapelejä

• 3.12.2017
2.divisioonan pelejä

• 6.-7.1.2018
Kosken Malja

    Veikka ja Alex muodostivat Suomen 
miesjuniorijoukkueen rungon junio-
rien Euroopan mestaruuskisoissa Gui-
maraesissa Portugalissa.  Veikka oli  Vi-
ron Haapsalussa juniorien Pohjois-
Euroopan mestaruuskisojen paras ju-
nioripelaaja voittamalla 17-vuotiai-
den henkilökohtaisen mestaruu-
den ja joukkuemestaruuden. Näistä 
kisoista lisää seuraavilla sivuilla. Alex 
valittiin myös aikuisten MM-kisoi-
hin Düsseldorfiin Saksaan hakemaan 
kokemusta isoista kisoista.

  Kosken Kaiulla on alkavalla kau-
della viisi sarjajoukkuetta. Ykkösjouk-
kueemme lisäksi meillä on kaksi jouk-
kuetta 2. divisioonassa ja kaksi jouk-
kuetta 4. divisioonassa. Tänä syksynä 
alkaa myös pingiskoulu, jossa Esko 
Heikkinen, Antti Posti ja Timo Ve-
salainen opastavat pingiskoululaiset 
lajin saloihin. 

Uusia pelaajia salille odotellessa

• Tero Naumi
pöytätennisjaoston puheenjohtaja
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Itse tehty mestaruussarjajoukkue

Kaiun temppu eli pääsarjaan nou-
su ja siellä säilyminen jäi sit-
tenkin aika vähälle huomiolle. 

Asiaa tarkemmin seuranneet osaavat 
arvostaa sitä, että alle 2500 asukkaan 
kunta tuottaa lajin pääsarjaan koko-
naan omista kasvateista koostuvan 
joukkueen, joka kaiken kukkuraksi 
on vielä sarjan selvästi nuorin. Sitä voi 
varmasti pitää yhdenlaisena ”Suomen 
ennätyksenä”.

    Parasta asiassa on, että kaikulaiset 
eivät ole ollenkaan vielä sanoneet 
viimeistä sanaansa. Jo nyt käsillä ole-
vaan kauteen lähdetään täysin toi-
sista lähtökohdista, sillä Riku Autio, 
Veikka Flemming ja Alex Naumi ovat 
vuotta viisaampia ja kokeneempia. 
Kun kaikki osuu kohdalleen, yksikään 
vastustaja ei voi lähteä koskelaisia vas-
taan ”takki auki”. Menneellä kaudella 
pistetilin lähti karttumaan vasta mai-
niosti sujuneessa kotiturnauksessa, 
mutta nyt pojat aikovat pistää täyden 
rähinän päälle heti alkusyksystä.

    Joukkueen nestori (24) Riku Autio 
opiskelee ja harjoittelee Tampereella. 
Pelikäden olkapäässä on ollut vaivaa 
jo keväästä lähtien, mutta Riku on silti 
hyvällä mielellä. Arvio käsillä olevasta 
kaudesta on joukkueen varovaisin.

-Viime vuoden sijoitusta lähdetään
parantamaan, se on selvä.

Veikka Flemming (18) nappasi kesällä 
Pohjois-Euroopan juniorimestaruu-
den ja napsi kevään GP-finaalissa ko-
meita voittoja maan kokeneista kärki-
pelaajista. Tuore ajokortti mahdol-
listaa harjoitusmatkat kunnan ulko-
puolellekin, joskin toisaalta ylioppi-
laskirjoitukset voivat verottaa harjoit-
telua jonkin verran. Veikallakin on 
ollut kesällä pelikäden olkavaivaa, 
mutta pelinälkä ei tunnu sammuneen, 
päinvastoin.

-Olen aika luottavainen, sillä pela-
simme jo viime kaudella kohtalaisen 
hyvin. Näytimme, että hyvän päivän 
tullen voimme voittaa minkä tahansa 
joukkueen. Sarjan nuorimpana jouk-
kueena olemme nälkäisempiä kuin 
monet konkaripelaajat.

    Joukkueen kuopus (16) Alex Nau-
mi päätti koulunsa Suomessa ja Kos-
kella yläasteeseen ja suuntasi syksyllä 
lukio-opintoihin Eslöviin Ruotsiin. 
Siellä valmentajan töitä tekee mm. 
Peter Sartz, joka aikanaan valmensi 
vasenkätisen tanskalaisen Michael 
Mazen Euroopan mestariksi. Nyt 
ruotsalainen saisi tehdä saman tem-
pun vasenkätiselle suomalaiselle. Alex 
on kuluvaa kautta pohtiessaan kaik-
kein räväkin.

- Mitalipeleihin eli neljän parhaan
joukkoon on sopiva tavoite. Lisäksi 
henkilökohtainen ottelusuhde pitää 
saada positiiviseksi, eli voittoja on 
kauden jälkeen oltava enemmän kuin 
tappioita.

Jos vaikka…
Koskella juhlittiin mestaruussarjan 
voittoa vuonna 1980. Silloin miehis-
töön tarvittiin kuitenkin ulkopuolista 
apua aika runsaasti. Nyt tilanne on 
toinen, kun koko pelaajisto on koko-
naan Koskelta. Jokainen poika on syn-
tynyt Koskella ja heidän vanhempansa 
asuvat täällä edelleen, joten paikalli-
suuden suhteen ei ole pienintäkään 
epäröintiä. Jokainen pelaaja on lisäk-
si lyönyt peliuransa ensimmäiset 
lyönnit yläasteen salilla.

    Kun Kosken Kaiku oli mukava 
urheiluseurojen kehittämishankkeessa, 
seuroille haettiin tarinoita. Kosken 
poikien tarina oli aika helppo liit-
tää haikaraan, sillä niin omatekoisia 
Kaiun mestaruussarjamiehistön kaik-
ki pelurit ovat. Naapuriseuroja nau-
ratti, kun kerroimme, että pienessä 
seurassa kaikki pitää pelaajia myöten 
tehdä itse.

    Mutta voisiko tällä kokoonpanolla 
voittaa vaikka mestaruuden? Vastaus 
on kyllä, vaikkakaan ei ehkä vielä tänä 
vuonna. Ihan mahdotonta sekään ei 
ole, mutta melkoisesta yllätyksestä sil-
loin puhuttaisiin. Tosin ainakin pari 
pääsarjaseuraa on hiukan hillinnyt ul-
komaalaishankintojaan, mikä helpot-
taa tehtävää jonkin verran.

Pöytätenniksen mestaruussarjan menneen kauden joukkueet tulivat pääosin 

isoista kaupungeista, sillä mukana olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, 

Turku, Oulu ja Lahti. Ja piskuinen Koski Tl. Kauden päätyttyä Turku putosi sarja-

porrasta alemmas ja Kosken Kaiku jatkoi pääsarjataivaltaan karsinnan kautta.
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Valmentaja 
Jouni Flemming (vas.) 

ja Riku lämmitte-
levät Ruskeasuon 

turnauksessa…

…kuten myös 
Veikka (vas.) ja Alex.

    Toisaalta sarjapaikan varmistami-
nen on ihan kova tavoite sekin. Mut-
ta kuten Veikka sanoo, nälkä kasvaa 
syödessä. On kummallista ajatella, 
että pojat olisivat ainakaan huonom-
pia kuin menneellä kaudella.

    Joka tapauksessa on mukava näh-
dä, kun todelliset oman kylän pojat 
pelaavat kotikentällään muiden maan 
pääsarjaseurojen kanssa. Marraskuun 
11. päivä kaikki joukkueet kokoontu-
vat Kosken liikuntahallille. Tervetuloa
katsomaan ja kannustamaan oman
kunnan kasvatteja.

• Esko Heikkinen



Kosken KAIKU 201714

Piikan 
fysioterapia

p. 040-740 2230

Hämeentie 6 A 3, Koski Tl

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

Koulutettu Hieroja Helena Salminen
Ruispolku 14, 31500 Koski Tl

045 6996588

Sinullekin höyhenen kevyt olo!
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Junioreiden EM-kilpailut Portugalissa

Juniorikisojen lisäksi Alex ehti kesän ja syksyn aikana jo 
aikuisten MM- ja EM-kisoihinkin.

L  ähdimme Veikka 
Flemmingin ja muun 
maajoukkueen kans-

sa 12. heinäkuuta matkaan 
kohti junioreiden EM-ki-
soja, jotka tänä vuonna 
olivat Portugalin Quim-
araesissa. Minulle ja Vei-
kalle matkaa voisi kutsua 
jo periteiseksi, sillä kisat 
olivat Veikalle viidennet ja 
minun neljännet Euroo-
pan mestaruuskilpailut.

   Pelasimme Veikan kanssa 
junioripoikien joukkuees-
sa (U18). Junioripoikien 
lisäksi Suomesta lähtivät 
matkaan kadettipojat (U15) 
sekä juniori- ja kadettity-
töt. Ensivaikutelma paikas-
ta oli suoraan sanottuna 
karmaiseva, kun ruoka ui 
oliiviöljyssä, hallin valais-
tus oli joillakin pöydillä  
erittäin huono ja ”hotel-
limme” oli noin 40 mi-
nuutin päässä hallista. 
Hotellilla tarkoitan yhden 
tähden yliopistomajoi-
tusta, eli voisimme puhua 
motellista. Onneksi siellä 
oli sentään ilmastointi, sillä sää oli 
koko 11 päivän ajan 30-asteista paah-
toa. Se ei meille pohjoisen pojille niin 
hyvin sovi. 

   Kisat alkoivat joukkuekilpailulla, 
jossa kaksi joukkueen pelaajaa pelaa 
1-2 kaksinpeliä ja kolmas pelaaja
yhden. Pelit pelataan paras viidestä
eli yhden ottelun voittoon tarvitaan
kolme voitettua erää. Voitetusta kak-
sinpelistä saa yhden pisteen ja kol-
mella pisteellä voittaa koko joukkue-
ottelun.

   Ensimmäisenä vastustajamme oli 
Luxemburg. Koimme tiukahkon 1-3 

tappion. Heidän paras pelaajansa 
pelaa pitkällä näppyläkumilla rystyllä, 
josta emme Veikan kanssa hirveästi 
innostuneet. Seuraavaksi pelasimme 
isäntämaa Portugalia vastaan, jos-
ta myös tuli 1-3 tappio. Varsinaiseen 
mutasarjaan joutumisen eli viimeisis-
tä sijoista pelaamisen vältimme voit-
tamalla Islannin ja Skotlannin puh-
taasti 3-0. 

   Loput kaksi sijoituspeliä pelasimme 
Montenegroa ja Ukrainaa vastaan. 
Montenegrosta voitto 3-1 ja Ukrai-
nalle kiihkeässä pelissä 2-3 tappio. 
Loppusijoitus (30.) oli ehkä 
pienoinen pettymys. Alun kahden 

Kisat olivat Veikan viimeiset alle 18- 
vuotiaiden EM kisat, joten sikäli oli 
ikävää, että olkapää piinasi juuri näissä 
kisoissa (taiteilija poistuu estraadilta 
kohti uusia seikkailuja). No mutta 
eiköhän Veikalla kumminkin tulevai-
suudessa maajoukkue kutsuja riitä ai-
kuisten puolella. Itse mahdun vielä alle 
18-vuotiaiden sarjaan kaksi vuotta.

• Alex Naumi

tappion myötä oli enää  
mahdollisuus sijaan  29.

   Kaksinpelissä, jossa pelit 
pelataan joukkueesta poi-
keten paras  seitsemästä 
(neljä voitettua erää), mo-
lempien tavoitteena oli 
”pääkaavioon pääseminen” 
eli 64 parhaan selviyty-
minen. Veikka aloitti urak-
kansa voittamalla karsinta-
pelissä Skotlannin Calum 
Morrisonin 4-1. Tämän jäl-
keen kisoissa olkapäävam-
masta kärsineen Veikan 
tie nousi pystyyn Bulgarian
Todorovia vastaan (1-4).
Tämä selviytyi lopulta aina 
16 parhaan joukkoon. 

   Allekirjoittaneella oli hie-
man arpaonni myötä ja 
vältyin karsinta kierrok-
selta, jonka jälkeen voitin 
Luxemburgin Moron luke-
min 4-1. Seuraavassa otte-
lussa hävisin pronssille 
yltäneelle Ruotsin Simon 
Söderlundille 1-4. 



Kosken KAIKU 201716

TEHDÄÄN  
REILUT KAUPAT

Tuotekatu 12 Raisio 
www.autoanttila.fi 
autoanttila@suomi24.fi 
02 430 8000 
Ari     0500 532 305 
Arto  0440 532 305Myllyä vastapäätä

Ostamme autoja!

KA-RENGAS
KOSKI TL • TURKU • VANTAA • SALO www.karengas.fi

02 484 1071      
040 9010 963

Henkilöautoihin

Kuorma-autoihin

Maatalous- ja
työkoneisiinM

ei
lt

ä
R

E
N

K
A

A
T

UUSI
SALOSSA,
A V A T T U

Raitalankatu 5

TOIMI 
PISTE

Osta nastarengaspaketti 
KA-RENKAASTA, 
niin talvi ei yllätä.
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pöytätennisJunioreiden Pohjois-Euroopan 
mestaruuskilpailut Haapsalussa

Lähdimme juhannuksen jälkeen 
sunnuntai-iltapäivällä kohti Vi-
ron Haapsalua. Illalla haimme 

vielä tuntumaa pelihalliin ja valmistau-
duimme seuraavana päivänä alkavaan 
joukkuekilpailuun. Edustin Suomen 
ykkösjoukkuetta junioreissa yhdessä 
Arttu Pihkalan ja Noah ”Luffe” Steifin 
kanssa. Suomen kisajoukkueeseen 
kuului myös toinen junioripoikien 
joukkue, juniorityttöjen joukkue sekä 
nuoremmat eli kadettijoukkueet niin 
pojissa kuin tytöissä. 

    Kilpailut alkoivat seuraavana päivä-
nä joukkuekilpailulla. Alkulohkoom-
me kuului Norjan kakkosjoukkue, Is-
lanti ja Viro. Takkuilevassa avausotte-
lussa kaadoimme Norja kakkosen 
3-2. Seuraavissa otteluissa Viro ja Is-
lanti kaatuivat helpohkosti 3-0. Näillä
voitoilla varmistimme lohkovoiton ja
mitalipeleihin pääsyn.  Tuloksellisesti
kelpo päivä ei kuitenkaan tyydyttänyt
ainakaan minua, sillä oma peli ei läh-
tenyt kulkemaan koko päivänä. Peli-
halli (tennishalli) on tuttu jo monien
kesien takaa, mutta sen vaikea pehmeä 
alusta aiheutti edelleen suoraviivaisen
pelityylini kanssa ongelmia.

    Seuraavan aamun semifinaalissa 
vastaan asettui Ruotsi. Hienon taiste-
lun jälkeen etenimme loppuotteluun 
Ruotsin kaaduttua 3-2. Finaalissa jy-
räsimme Norjan ykkösjoukkueen 3-0 
yhtenäisellä pelillä ja hyvällä joukkue-
hengellä. Näin Suomi voitti monen 
vuoden jälkeen Pohjois-Euroopan 
mestaruuden junioripojissa.

    Kilpailut jatkuivat henkilökohtai-
silla kaksinpeleillä. Selvitin alkuloh-
koni lopulta tappiotta, vaikka voinkin 
todeta, ettei se helpolla tullut ja tuuria-
kin oli hieman matkassa. Alkulohkoni
ruotsalaisvastustajalla oli useampi ot-
telupallokin minua vastaan. Mutta 
kanttilyöntikin sattui osumaan pöy-
tään ja näin peli kääntyi vielä minulle. 
Jatkopeleissä ensimmäisellä kierrok-
sella Norjan Thomas Låtte kaatui 3-1. 
Puolivälierässä vastaan asettui jouk-
kuekaverini Noah Steif. Vedin meistä 
pidemmän korren ja tieni jatkui semi-
finaaliin.

    Semifinaali kamppailtiin seuraava-
na aamuna. Vastaani sain Liettualai-
sen Agnius Kacerauskaksen. Ottelus-
sa tunteet kuumenivat niin pelaajilla 

ja valmentajilla. Tuskailin liettualai-
sen sääntöjen rajamailla olleiden 
syöttöjen kanssa. Tuomari ei kuiten-
kaan puuttunut niihin, joten ei autta-
nut kuin taistella. Niin siinä kävi, että 
sain käännettyä vastustajan syötöistä 
johtuvan turhautumiseni taisteluvi-
reeksi ja ottelu kääntyi minulle 3-1. 

    Loppuottelussa sain vastaani jo 
joukkuekilpailussa kaatamani ruotsa-
laisen Lee Larssonin. Pelini oli hieman 
nihkeää, mutta varmalla omalla teke-
misellä ottelu kääntyi minulle 3-1. 
Näin marssin kaksinpelin voittoon ja 
toiseen Pohjois-Euroopan mestaruu-
teen. Kisojen toinen suomalaisvoittaja 
oli juniorityttöjen Annika Lunström, 
joka kaatoi finaalissa myös ruotsalai-
sen 3-2. 

    Omalta kohdalta kisat menivät lo-
pulta nappiin, alkukankeuksista huo-
limatta. Peli alkoi luistaa koko ajan 
paremmin ja sitä kautta itseluottamus 
kasvoi. Näin poika tuli kotiin Suo-
meen ja kerrankin tuliaisina oli muu-
takin kuin kassillinen kokemusta.  

• Veikka Flemming
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Tapalantie 26, 31500 Koski Tl
Puh. 0500 554 214

Harjun hallitie 4, p. 748 6406, www.paljeovi.fi

• Markiisit
• Taiteovet
• Rulla- ja sälekaihtimet - myös varaosat ja tarvikkeet
• Mittaus- ja asennuspalvelu
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KoKa mestaruussarja
Vas. Riku Autio, Veikka Flemming 
ja Alex Naumi.

KoKa 2
Vas. Sami Ruohonen, Janne Vuorinen ja 

Jonnatan Khosravi. 
Kuvasta puuttuu Sam Khosravi.

KoKa 3
Vas. Esa Kanasuo, 
Teppo Ahti, Esko Heikkinen ja  
Janne Relander.

KoKa 4
Vas. Denis Fouxman, 

Matias Vesalainen, Mika Lappalainen, 
Rasmus Vesalainen ja Antti Posti.

KoKa 5
Vas. Esko Akkanen, Urmas Liivo, 
Kalevi Kyrölä ja Jari Suutari. 
Kuvasta puuttuu Erkki Henttinen.
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Tällä lipukkeella lounas 5 €
Leikkaa mukaan!

Pohjolantie 45, 31500 Koski TL     hanna.makinen@koski.fi

Nyt voit varata ajan kätevästi myös netissä!!
www.pakablak.fi

Hanna Mäkinen

Kosken hierontapalvelu
- Rentouttavia hierontakokemuksia -

Klassinen hieronta, kuumakivihieronta, intialaiset 
hieronnat, hermoratahieronta

Katja Valtonen, Puh. 050 5576421 
www.koskenhierontapalvelu.fi

Harmonicista saat seuraavat palvelut:

Kauneushoitola

P. 0 44 9922 950
Hämeentie 18, 31500 Koski Tl

meikkaukset 
ihokarvojen 
poistot sokeroinnilla 
lahjakortit 
Moroccan  Tan suihkurusketus 
Mikroneulaus yhdistelmähoidot

kasvohoidot 
jalkahoidot 
käsihoidot 
geelilakkaukset 
ripsienpidennykset 
ripsi-kulmavärjäykset

Hoitolasta Sesderman 
ja Dermalogican 

tuotteet

Tervetuloa!
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• Tanssiorkesteri Aikalisän keikat

• Luontoretkipalvelut

www.aikalisa.net 
0500-720 491

Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden joukkoon !
Säästöpankki

on pikainen päätöksissään,  
myös laina-, säästö- ja sijoitusasioissa. 

Meiltä myös lakipalvelut.  
Tarjoamme sinulle  

erinomaista palvelua 
ja elämäsi  

pankkisuhteen! 
Tervetuloa  

- tule ja koe itse!

www.saastopankki.fi/someronsp
Joensuuntie 27, 31400 Somero 

ma-pe 10 - 16.30  
p. 029 041 2310

OHJELMAPALVELU AIKALISÄ
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yleisurheiluYleisurheilussa on hyvä meininki!

kilpailla maan mestaruuskisoissa, sillä 
osallistuminen edellyttää ennakkoon 
määritellyn tulostason saavuttamista 
ennen kilpailua.

    Tämän kesän yleisurheilussa on ol-
lut paljon kisaamista myös yhteisen 
päämäärän saavuttamiseksi, mikä 
on tuonut yhteishenkeä ja yhdessä 
tekemisen meininkiä. Seuracupissa 
onnistuimme pääsemään muutaman 
välivuoden jälkeen taas finaaliin ja 
toinen yhteinen koitos oli jo keväällä 
juostu piirinmestaruusmaaston seka-
viesti. Niistä lisää seuraavilla sivuilla 
kuvien kera.

    Hyvä yhteishenki ja mukavat kave-
rit ovat tärkeitä, kun treenataan välillä 
tylsiltäkin tuntuvia juttuja. Yleisurhei-
luun kuuluu paljon erilaisia koordi-
naatioharjoitteita, hyppelyjä ja muuta 
hieman puuduttavalta tuntuvaa. Hyvä, 
oikea juoksutekniikka ja hyvä kehon-
hallinta kehittyvät edellä mainittujen 
harjoitteiden kautta. Niitä vain tulee 
tehdä säännöllisesti mahdollisimman 
usein muun treenaamisen ohessa. 
Niinpä lasten ja nuorten suusta kuul-
tu, “miksi aina näitä samoja joka ker-
ta” on musiikkia ohjaajan korville. 
Hienoa, olemme muistaneet koordi-

naatioharjoitteet! Kasvattavathan ne 
myös kärsivällisyyteen ja työn tekoon 
saavutusten eteen. Saavutuksia ei tule 
ilman ponnisteluja. 

    Miten tämä yhteishenki ja kaveruus 
tai jokin muu ryhmässä pysymisen 
motivaatio ulottuisi nuoriin, jotka pik-
kuhiljaa jäävät pois toiminnasta. Ei ole 
uusi asia, että monen nuoren kohdalla 
innostus hiipuu, ja ilmiö koskee kaik-
kia liikuntalajeja. Tilalle tulee muuta 
tekemistä ja liikunta jää toiseksi tai 
kolmanneksi. Yleisurheilussa mukana 
oleville nuorille olisi motivoivaa saa-
da esimerkiksi erilaisiin joukkueisiin 
enemmän oman ikäluokan edustajia ja 
näin ollen mahdollisuuksia myös me-
nestyä. Tämän kaltaiset kisat tuovat 
mukavaa vaihtelua muuten hieman 
yksinäiseen tekemiseen ja kisaami-
seen. Se lisää innostusta eteenpäin ja 
hyvää meininkiä. Tässäkin siis meille 
pohdittavaa uutta kautta suunnitelles-
sa.

Tällaisin ajatuksin tänä 
syksynä.

• Leena Aarikka
yleisurheilujaoston puheenjohtaja

Yleisurheilun tilasta maassamme 
on kesän aikana puhuttu pal-
jon. Lontoon MM -kisat vauh-

dittivat keskustelua niiden sujuessa 
odotettua heikommin. Maailman 
kärki tuntuu karanneen joltain osin 
suomalaisilta. Paljon on puhuttu yleis-
urheilun resursseista, valmennuksesta 
ja urheilijoiden taloudellisen taustan 
pitkäjänteisestä turvaamisesta, jotta 
tehokas harjoittelu olisi mahdollista. 

    Onneksi näin Kaiun edustajana ei 
tarvitse ottaa kantaa tuon tason kes-
kusteluihin, mutta samankaltaista 
pohdittavaa riittää meilläkin. Kas-
vattajaseurana tehtävämme on luo-
da edellytyksiä lahjakkaille nuorille 
rakentaa pohjaa urheilu-uralleen ja 
ohjata pääsyä eteenpäin. Lisäksi on 
taattava mahdollisuus kaikille lajista 
kiinnostuneille harrastaa yleisurhei-
lua ja sen eri lajeja. 

    Tämä kaikki edellyttää niin 
taloudellisia kuin henkilöresursseja. 
Näitä joudumme jälleen miettimään 
kauden päätyttyä. Esimerkkinä kas-
vattajaseuran työstä olemme ilolla ja 
ylpeydellä seuranneet Liipolan Hen-
rin menestystä moukarinheitossa. 
Kaiun kasvatti on löytänyt seuran, 
jossa on vahvaa moukariosaamista 
ja taitoa viedä nuorta urheilijaa vaa-
tivammille areenoille.  Se kuitenkin 
suotakoon, että sopivalla hetkellä 
muistamme kertoa, että Henri on 
Koskelta ja entinen kaikulainen!

    Vauhdikas yleisurheilukausi on 
päättymässä ja viime vuotiseen tapaan 
en malta olla hehkuttamatta kesän 
aikana tullutta menestystä. Tänä 
vuonna SM-kisoihin osallistui Kaiusta 
kaikkiaan kuusi nuorta. Yksi urheilija 
kisasi ensimmäistä kertaa aikuisten 
sarjassa Kalevan Kisoissa ja viisi ikäis-
tensä sarjoissa. Ei ole itsestään selvää 
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Kosken Tl seurakunta
avoinna ti klo 9-14 ja to klo 9-12

Kirkkoherran virasto p. 484 340 tai 044 474 3414 
Taloustoimisto p. 484 3411, Nuorisotoimisto p. 484 3413

koskentlseurakunta@evl.fi
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yleisurheiluKaiun yleisurheilijoita 
runsaslukuisesti SM-kisoissa

Kalevan Kisoissa oli pitkästä aikaa kaikulaista edustusta mukana, 
kun 23-vuotias Kalle Raitala oli lähellä saavuttaa finaalipaikan 
400m juoksussa ensimmäisissä aikuisten SM-kisoissaan.

16- ja 17-vuotiaiden SM-kisoissa
Iisalmessa kaikulaisista olivat mukana
Heidi Nevala ja Lauri Salo. Heidi voit-
ti hopeamitalin omalla ennätystulok-
sellaan (13,91cm) N16-sarjan kuu-
lantyönnössä jääden kultamitalista
vain parisenkymmentä senttiä. Laurin
sijoitus 16-vuotiaiden kolmiloikassa
oli 13. Hänkin teki lajissa oman hen-
kilökohtaisen ennätyksensä.

14- ja 15-vuotiaiden SM-kisoissa
Raaseporissa kilpailivat menestyk-
sekkäästi Julia Vuolli, Saara Mattila 
ja Aarne Laaksonen. Tytöt kilpailivat 
14-vuotiaiden seiväshypyssä ja kor-
keushypyssä. Tuomisina oli seiväshy-
pyn joukkuehopeat ja korkeushypyn
joukkuepronssit.

    Henkilökohtaisessa seiväshypyn 
kisassa Saara sijoittui omalla ennätyk-
sellään (290cm) neljänneksi ja Julia oli 
8. Korkeushypyssä kumpikin hyppäsi
145 sijoitusten ollessa 12. ja 13. Aarne
sijoittui 15-vuotiaiden 300m juoksu-
matkalla sijalle 10 jääden harmittavas-
ti juuri ja juuri finaalin ulkopuolelle.

Mikä tai mitkä seikat 
mahdollistivat pääsyn 
SM-kisoihin?

Urheilijoiden vastauksista käy ilmi, 
että motivoituneella ja ahkeralla har-
joittelulla voi päästä hyviin tuloksiin, 
unohtamatta kuitenkaan läheisten ja 
valmentajien tuen tärkeyttä.

Kalle: Pysyin terveenä koko harjoit-
telukauden ajan, mikä oli kehitty-
misen ja tulosrajan rikkomisen kann-
alta kaikkein tärkein asia. Tampereella 
harjoitteluolosuhteet ovat kunnossa, 
sillä Pirkkahallissa on mahdollista 
juosta kovia harjoituksia ympäri vuo-
den. Etenkin nopeuskestävyysomi-
naisuuteni kehittyivät viime harjoit-
telukaudella ja jaksoin kesällä juosta 
kisojen loppupuoliskon aiempaa no-
peammin. Tärkeää oli myös päästä 
hyvään kuntoon heti alkukesästä, sillä 
tulosraja Kalevan Kisoihin piti rikkoa 
jo heinäkuun alussa.
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• Erja Salminen
   & Leena Aarikka

Lauri: Äidin ja isän tuki 
ja hyvä valmennus. 

Heidi

Taisto ja tytöt

Heidi: Oma halu saavuttaa tänäkin 
vuonna SM-mitali ja parantaa tulosta 
kauden tärkeimmissä kisoissa.

Saara: Monipuolinen harjoittelu, hyvä 
valmennus seiväs- ja korkeushypyssä 
ja toisten (Julian ja Taiston) hyvä 
tsemppaus. 

Hyvät puitteet lajin harras-
tamiseen ja säännöllinen 
treenaaminen. 

Julia: Harjoittelu ja hyvä motivaatio 
yrittää. Taisto-valmentaja piti huolen, 
että hyppyharjoituksia tehtiin tar-
peeksi. Tulosrajat saavutettiin hel-
pohkosti, mutta silti piti treenata ja 
parantaa tuloksia. Pyrittiin, että SM-
kisoissa ennätykset rikkoontuisivat. 

Aarne: 
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Yleisurheilukeväältä ja -kesältä

SEURACUP

Kaiku osallistui tänäkin vuonna 
vuosittain kisattavaan seura-
cuppiin ja pääsimme muutaman 

välivuoden jälkeen finaaliin saakka. 
Seuracup koostuu kahdesta osakil-
pailusta, joista parhaimmat seurat kil-
pailevat sarjojensa finaaleissa. Kaiku 
kuuluu ns. Kilosarjaan, joka koostuu 
alle 5000 asukkaan kunnista. Tänä 
vuonna finaali oli Eurassa ja sijoituk-
semme oli 13. 

    Seuracupissa lajit eivät kaikkien osal-
listuneiden kohdalla “osuneet” aivan 
yksiin omien mieltymysten mukaan, 
mutta onneksi se ei kovasti tuntunut 
haittaavan. Lisäksi pienenä seurana 
kaikkiin lajeihin ei löydy edustajia, 
sillä säännöt rajaavat osallistumisen 
vain yhteen lajiin ja yhteen ikäluok-
kaan. Suomi-Ruotsi maaottelun kal-
tainen urakointi useammassa lajissa 

näin ollen ei onnistu. Meillä jopa rei-
pas 7-vuotias tuurasi 17-vuotiasta 
viestissä, jotta viestiin ylipäätään pääs-
tiin osallistumaan. Yhteishenki oli 
mahtavaa ja toinen toistensa kannus-
taminen suorituksissa oli kisoissa 
parasta.

Maastojoukkue

Kaiun joukkue esittäytyy
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Lauluyhtye Valo

PM MAASTOVIESTI

Huhtikuussa Liedossa juostu seka-
joukkueiden piirinmestaruusmaastot 
muodostuivat 9-, 11-, 13- ja 15-vuotiai-
den tyttöjen ja poikien juoksuosuuk-
sista.  Emme olleet kisassa aivan keu-
lilla, mutta saamme olla ylpeitä suo-
rituksestamme. Lapset ja nuoret juok-
sivat todella hyvin. Ongelmana tässä-
kin oli, että joka ikäluokasta ei löy-
dy aina osallistujaa vaan joudumme 
“paikkaamaan” joukkuetta nuorem-
milla ja antamaan tasoitusta isoille 
seuroille kokonaiskilpailussa.  Eipä ki-
soissa montaa kokoistamme seuraa 
mukana ollutkaan!

KOHAUSHÖLKKÄ: 
SUOMI 100 VUOTTA

Tänä vuonna Kohaushölkkä juhlisti 
isänmaamme juhlavuotta. Kohaus-
hölkkä juostiin lähes perinteiseen 
tapaan ilmojenkin suhteen (aurinkois-
ta ja lämmintä), mutta asusteissa, 
ohjelmassa ja ulkoisessa ilmeessä 
halusimme tuoda esiin juhlavuotta 
ja sinivalkoisia värejämme. Ennen 
lähtöä Lauluyhtye Valo esitti meille 
kappaleen Sininen ja valkoinen, jonka 
jälkeen suurin joukko lähti taipaleel-
leen. Osallistujia oli mukavasti yli 160.

Uutena tänä vuonna kokeilimme 
pitkään toivottuja lasten ja nuorten 
matkoja. Osallistujia ei vielä kovin 
runsaslukuisesti ollut, mutta tästä on 
hyvä jatkaa.

• Leena Aarikka

Arttu, Paavo ja Ilkka

 Seuracupin finaali onnellisesti ohi

Heidi ja Saara
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Jukka ja Katrin Mertanen ovat tuttu näky Kosken liikuntahallilla, kuntosalilla ja 
hiilimurskakentällä. Urheilusta on muodostunut pariskunnalle elämäntapa, joka 
on kietoutunut osaksi päivittäistä arkielämää. 
Parhaimmillaan urheilu on heille yhteistä aikaa. Oman harjoittelun lisäksi he ovat 
mukana myös Kaiun yleisurheilujaostossa ja junioritoiminnassa.

Jukka mielipuuhissaan

Aikuisurheilua omaksi 
iloksi ja vakavammallakin otteella

Veteraaniurheilu on yleistynyt 
viime vuosina. Kahdeksan vuot-
ta sitten, kun Katrin ja Jukka 

tapasivat, Katrin oli lopettamassa kil-
paurheilua vammojen vuoksi. 

Pariskunnan alettua harjoitella yhdes-
sä kipinä kilpailun jatkamisesta sekä 
aloittamisesta syttyi molemmissa. 
Jukka kertoo Katrinin olevan enemmän 
kilpailija, kun hän itse taas nauttii 
nimenomaan kovasta harjoittelusta.

– Enhän mä tiennyt edes tällaisen vete-
raaniurheilun olemassaolosta ennen
kuin tapasin Katrinin. Kuvittelin sen
olevan huomattavasti vanhempien ih-
misten touhuja, Jukka kertoo.

Tähtäimessä aikuisurheilijoi-
den arvokisat

Kulunut kisakausi meni Katrinin 
oman arvion mukaan erittäin hyvin. 
Halli- ja kesäkauden aikana Katrin 
laittoi Suomen ikäluokkaennätyksiä 
uusiksi peräti seitsemässä lajissa, 
juoksuratojen lisäksi myös muun 
muassa sisäsoudussa.

Ensi kaudelle Katrinilla on tavoittee-
na aikuisurheilijoiden arvokisat. 
Viime kesänä Tanskassa Århusissa 
järjestetyistä EM-kilpailuissa hän 
voitti kultaa N50-sarjassa 300 metrin 
aidoissa ja hopeaa 100 metrillä. Aita-
juoksussa Katrin kohensi Tuija Helan-
derin nimissä olleen Suomen ennätyk-
sen aikaan 47,92.

Tulevana kilpailukautena arvokisat 
ovat jälleen Katrinilla tähtäimessä. 
Hallikaudella EM-kilpailut järjeste-
tään Madridissa ja MM-kisat niin 
ikään Espanjassa, tällä kertaa Mala-
gassa. 

Yksi iso kynnyskysymys arvokisojen 
kohdalla on kisamatkojen rahoit-
taminen, sillä ilmoittautumiset, ma-
joittumiset ja matkat täytyy maksaa 
pitkälti omasta kukkarosta. 

– Se on iso potti loppujen lopuksi,
Katrin sanoo.

Jukka kertoo asettaneensa tavoitteen-
sa kauas tulevaisuuteen käydessään 
ensimmäistä kertaa katsojana aikuis-
urheilukilpailuissa. 

Tuolloin hän sanoi pilke silmäkul-
massa aikuisurheiluliiton toiminnan-
johtajalle Vesa Lappalaiselle olevansa 
60-vuotiaana 400 metrin maailman-
mestari. Tulevana hallikautena pää-
tähtäin on vielä SM-kilpailuissa.
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Yleisurheilun uudet seuraennätykset 2017 

Ilona Laine  T11 1000m kävely 6.51,19 

Julia Vuolli  T14 korkeus 150 

Saara Mattila  N, N16, T15, T14 seiväs 290 

Riikka Vuorentausta T16, T15 200m 30,66 

Heidi Nevala  N kuula (4,0kg) 11,63 N16 kuula (3,0kg) 13,91 N, N16 kiekko (1,0kg) 33,93 

Katrin Mertanen  N 400m 62,50 

Aarne Laaksonen  P15 200m 24,85 

Kalle Raitala  M 400m 49,80

Katrin 
EM-palkintopallillaJunioreiden ohjastaminen 

on antoisaa mutta vaativaa

Oman urheilemisen lisäksi Jukka ja 
Katrin ovat osallistuneet Kaiun junio-
reiden valmennukseen.

Pienessä seurassa on monen tasoisia 
nuoria urheilijoita, joista osa tarvitsi-
si enemmän yksilöllistä paneutumis-
ta suorituksiin ja osalla on opetelta-

vaa alkeiden kanssa. – Kun otetaan 
sekuntikello tai mittanauha esille, 
tulee heti lisää yritystä, Jukka sanoo.

Myös Loimaan Leiskun kanssa pide-
tyt yhteisharjoitukset ovat Jukan mie-
lestä saaneet juniorit tsemppaamaan 
uudella tavalla treeneissä, kun vähän 
tuntemattomille on haluttu näyttää 
parastaan.

• Markku Haavisto
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Frisbeegolf ja Fore!

T aas ovat puut kolisseet, korit kilis-
seet ja fore-huudot kaikuneet. 
Frisbeegolfradat ovat olleet koko 

kevään ja kesän erittäin vilkkaassa 
käytössä. Pääsääntöisesti pelaajat eivät 
pelaa, jos muita ihmisiä on näkyvissä. 
Joskus kuitenkin heitto lipsahtaa 
väärään suuntaan ja saattaa syntyä uh-
kaava tilanne. Silloin huudetaan ”Fore” 
[foor]. Huuto tarkoittaa, että ”suojaa 
pääsi ja odota hetki”. Missään nimessä 
ei pidä ruveta katselemaan kuka huutaa 
tai mistä huuto tulee. Tämä tiedoksi 
muillekin rata-alueen käyttäjille, koska 
toiminta on ollut kovin aktiivista.

   Viikkokisoja on järjestetty tiistaisin 
vuoroviikoin Marttilan kanssa. Viikko-
kisoihin ovat kaikki pelaajat tervetul-
leita. Pelaajia on käynyt mukavasti 10-
25 kerrallaan. Syyskuun alusta alkaen 
kisat siirtyivät lauantaipäiväksi, koska 
illat alkoivat olla liian lyhyitä. Kisoja 
jatkettaneen ainakin lokakuun loppuun 
saakka. 

   Kesällä järjestettiin Kohaus Open jo 
kolmannen kerran. Tänä vuonna pelat-
tiin ensimmäisen kerran täydet kaksi 
kierrosta. Pelaajia osallistui 25. Pelattiin 
kahta sarjaa, Avoin ja Masters. Avoimen 
sarjan voiton vei Viljami Männikkö tu-
loksella 144 eli -8. Kaiun oma edustaja 
Jesse Lehtinen oli kolmas. Masters-sar-
jan voiton vei Anssi Nurminen tulok-
sella 162 eli +10. Kaiun Marko Lehtinen 
jäi pari heittoa ja oli toinen. Kisat olivat 
avoimet kaikille, eli kilpailulisenssiä ei 
tarvittu.

   Kuluneelle kaudelle uusi asia oli Fris-
beegolfliiton alaiset viralliset kilpailut, 
Hevonlinna AM. Kilpailut järjestettiin 
elokuun lopussa. Niihin ilmoittautui 75 
kilpailijaa, joista saatiin kaksi eritasoista 
miesten sarjaa sekä nuorten ja naisten 
sarjat. Muutamien poisjääntien vuoksi 
kisapäivänä pelaajia oli 67. Kilpailussa 
pelattiin myös täydet kaksi kierrosta. 
Taso oli korkea, sillä kisassa heitettiin
yhden kierroksen rataennätys 66 eli -10. 

   Kilpailu oli tasainen, sillä alemmassa 
miesten sarjassa kolme pelaajaa jakoi 
toisen sijan. Sijoitukset ratkaistiin ”sud-
den death” menetelmällä. Jouduttiin 
odottamaan kuusi väylää ennen kuin 
sijoitukset ratkesivat. Kaiun edustajina 
mukana olivat MA1 sarjassa Jesse Leh-
tinen ja MA3 sarjassa Marko Lehtinen. 
Tapahtumassa oli myös kioski, jossa 
sämpylä- ja makkarakauppa kävi oi-
kein mukavasti. Talkooapua saimme 
jäsenten sukulaisilta ja Marttilan Mur-
rolta. Kilpailut onnistuivat mainiosti, 
joten eiköhän ne järjestetä myös ensi 
vuonna.

   Mukaan toivomme uusia innokkaita 
jäseniä, jotta voimme laajentaa toimin-
taamme esimerkiksi junioripuolelle.

Oikein mukavaa syksyn 
jatkoa kaikille.

• Jari Esselström
frisbeegolfjaosto

Forssalainen Atte Kolis puttaa.
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hiihto

Ennen oli selvää, että tal-

veen kuului lumi. Nykyisin 

talvet oikuttelevat ja lumi- 

ja jäälajien harrastajat ovat 

ihmeissään. Moni kunta 

pohtii pitäisikö hankkia 

lumetuskalustoa, jolla tur-

vata hiihtoharrastuksen 

jatkuminen. Näin myös 

Koskella. 

Iivari Manni 
Olen hiihtänyt kotona, 

urheilukentällä ja Hevon-
linnassa. Pidän hurjista 

mäistä. Kisa tuntui 
mukavata ja meni hienosti.

Me hiihtojaostossa olemme jo tottuneet aloittamaan kauden hiihtoput-
kessa. Mikään ei kuitenkaan voita lumitalvea, jota tietysti toivomme, 
jotta rakas hiihtoharrastuksemme saisi uusia harrastajia entisten lisäk-

si. Alkuvuoden Nappulakisat olivat erityisen suositut ja osanotto runsaslukuis-
ta. Mikä parasta, lasten riemu oli aitoa ja ihanaa katsottavaa kaikille. 

Lumia odotellessa, hiihtokoulussa nähdään. 

• Tapani Rantanen
hiihtojaoston puheenjohtaja

• Huollot, korjaukset, testit
• Nelipyöräsuuntaukset
• Katsastuskäynnit
• Rengas- ja tarvikemyynti
• Auton pikapesu,

max. korkus 2,70
• Auton ilmastointi-   
     laitehuolto
• Arkilounas

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

Kahvio
meillä leivotaan 

joka pävä



Kosken KAIKU 2017 35

hiihto

Lennart Laasonen 
Hiihdän hyvin.

Vilhelmiina Toivonen
Olen hiihtänyt urheilukentällä ja 
päiväkodin pihalla. Nämä olivat en-
simmäiset hiihtokisat isona, 
olen kisaillut myös ihan pienenä. 
Tykkään urheilusta ja kisat sujuivat 
hyvin.

Elviira Virtanen 
Olen hiihtänyt kotona. 
Talvella myös luistelen ja 
pulkkailen. Kisa meni hyvin, 
tuli hyvät vauhdit enkä kaatunut.

Sara Syrjälä
Olen hiihtänyt paljon. Kävin juuri Lapissa Levillä hiihtämässä ja 
laskettelemassa. Tänä vuonna osallistuin Tammelan kisoihin ja 
PM-kilpailuihin.

Otto Syrjälä
Hiihdän aina kun tilaisuus on, esimerkiksi Paipissa, Tammelassa 
ja Hevonlinnalla. Kisoissa olen käynyt Pöytyällä ja Tammelassa. 
Luisteluhiihto on minulle mieluisampaa. Kävin Levillä, siellä 
hiihdettiin, lasketeltiin ja mentiin lumisotaa. Uskallan laskea 
mustistakin rinteistä. Hiihtoharrastus jatkuu ensi kautenakin.
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KANNOT PURUKSI
PIHAPUIDEN KAADOT,
KIIPEILYKAADOT

KarrinPuomi Ypäjä
Kulmakunnan parhaat bileet ja 
huippuesiintyjät Puomissa!
Kurjenmäentie 4, 02 7673 142 
www.karrinpuomi.fi
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hiihtoJonnan kuulumisia

Nuoren hiihtäjälupauksen Jonna 
Pakolan opiskelu ja harjoittelu 
Vuokatin urheilulukiossa on 

sujunut mainiosti. Kilpailuissa on tul-
lut hyviä sijoituksia. Parhaimmistoon 
kuuluvat nuorten SM -kilpailujen pe-
rinteisen hiihtotavan viiden kilomet-
rin neljäs sija ja perinteisen sprintin 
viides. 

   Jonnan kesä on kulunut kesätöis-
sä Vuokatissa uimahallin kahviossa. 
Kesään on kuulunut myös päivittäistä 
treeniohjelman mukaista harjoittelua. 
Treenaaminen on välillä puuduttavaa 
ja tympiikin, mutta sitä ei voi kuiten-
kaan jättää väliin, muuten talvella har-
mittaisi.

   Jonna on valittu U20-vuotiaiden 
VuokattiSport- haastajaryhmään. 
Ryhmään pääsi noin kaksitoista nuor-
ta naista ja kaksitoista nuorta miestä. 
Ryhmä toimii vuoden kerralla, jonka 
jälkeen tehdään uusi valinta.  Ryh-
mään kuuluminen tietää kovaa har-
joittelua ja viittä leiriä kesän ja syksyn 
aikana. 

   Jonnan tavallinen arkipäivä alkaa aa-
mulla kahden tunnin treenillä, jonka 
jälkeen on koulua iltapäivän kello 15 
saakka. Sen jälkeen Jonna tekee läksyjä 
tai treenaa. Viikonloppuisin treeneistä 
täytyy huolehtia itse. Syksyllä on tie-
dossa myös tehostamisviikonloppuja, 
joihin kuuluu ohjattua harjoittelua.

   Päättäväisen Jonnan tavoite seuraa-
valle kaudelle on pärjätä perinteisen 
kilpailuissa. Lisäksi vapaa olisi saatava 
kulkemaan.

Tsemppiä Jonnalle!

• Pirjo Sarapik
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Liikunnan pitää olla 
ennen kaikkea 

kivaa. 

Lentisjunnuja 
osallistui myös 
Kohaushölkkään.

F- ja E-juniorit 
testasivat kesällä 
pesäpalloa.
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Arkiliikuntaa ja monipuolisuutta

Ko
sk

en
 Ka

iku
 

topallo 
Kauden 2017-2018  ryhmät: 

• Pienten pallokoulu (3-4-vuotiaat) 
• Isojen pallokoulu (5-6-vuotiaat) 
• F-juniorit (7-8-vuotiaat) 
• E-tytöt (9-10-vuotiaat) 
• E-pojat (9-10-vuotiaat) 
• D-juniorit (11-12-vuotiaat) 
• B-tytöt (15-16-vuotiaat) 
• A-pojat (17-18-vuotiaat) 
• Harrasteryhmä (13-18-vuotiaat) 
 

Tarkemmat harjoitusajat, ilmoittautumisohjeet ja 
tiedot kausimaksuista löytyvät osoitteesta: 

 
 www.lentopallo.koskenkaiku.fi 

Tervetuloa mukaan! 

   Lasten ja nuorten liikunnassa van-
hempien tuki ja esimerkki ovat ensiar-
voisen tärkeitä. Vanhempien ei tarvit-
se olla himokuntoilijoita tai vanhoja 
huippu-urheilijoita, vaan riittää kun 
antaa mahdollisuuksia, kannustaa ja 
tietysti tärkeimpänä kaikista, antaa 
hyvän roolimallin kasvavalle nuorelle.              

Koulu ja urheiluseura liikuttavat 
lapsia ja nuoria, mutta liikutta-

vatko tarpeeksi? 
Suomalaisen liikuntasuosituksen mu-
kaan kaikkien 7-18-vuotiaiden tulee 
liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä 
monipuolisesti ja ikään sopivalla ta-
valla. Kyseinen suositus takaa vasta 
terveyden kannalta riittävän määrän 
liikuntaa ja halutessaan huippu-urhei-
lijaksi määrän pitäisi olla vähintään 
kolme tuntia päivässä. Alle 8-vuotiai-
den liikuntasuositusta nostettiin vuon-
na 2016 kolmeen tuntiin päivässä, 
mutta vain 10-20 prosenttia alle kou-
luikäisistä lapsista liikkuu tuon suosi-
tuksen mukaisesti. 7-18-vuotiaiden 
osalta prosenttiluku jää selvästi alle 
viidenkymmenen prosentin. Luvut 
kuulostavat pahalta, mutta uskon, että 
Kosken kunnassa prosenttiluvut ovat 
hieman paremmalla tolalla ja niitä 
pystytään yhdessä parantamaan vielä 
entisestään. 

   Arjessa liikkuminen onkin avainase-
massa, kun yritämme tavoitella kan-
sallisia liikuntasuosituksia. Liikunnan 
määrää arjessa on helppo nostaa pie-
nillä valinnoilla, kuten pyöräilemällä 
koulumatkat, kävelemällä harjoituk-
siin tai menemällä kaverin luokse 
rullaluistimilla. 

   Kosken kunta on luonut mahtavat 
puitteet harrastaa ja urheilla. Kosken 
Kaiun yhtenä tehtävänä on valjastaa 
erinomaiset liikuntapaikat kuntalais-
ten ja harrastajien käyttöön. Eri yh-
distykset ja kunta järjestävät monen-
laista toimintaa liikuntapaikoilla, 
mutta käyttöastetta voisi nostaa vielä 
reilusti. Toivottavasti kuntalaiset osaa-
vat arvostaa ja käyttää hyväksi pienen 
kuntamme monipuolisia ja korkeata-
soisia harrastuspaikkoja, jotka kaiken 
lisäksi ovat pääosin ilmaisia ja kaik-
kien käytössä. 

   Kaikilla Kaiun lajijaostoilla on yhtei-
nen ajatus siitä, että lasten pitäisi har-
rastaa monipuolisesti eri lajeja. Pelkät 
seuran lentopalloharjoitukset eivät
riitä likimainkaan saavuttamaan lap-
sen kehittymisen kannalta tärkeitä 
liikuntasuosituksia. Muiden lajien 
harrastaminen sekä arkiliikunta yh-
dessä koululiikunnan kanssa on resep-
ti, jolla saavutetaan liikunnan määrä, 
jolla on merkitystä terveydelle, oppi-
miselle sekä koko loppuelämälle. 

• Saku Kanasuo
lentopallojaoston puheenjohtaja
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Eemeli Kouki – hieno mies!

Eemeli Kouki kävi viime keväänä jakamassa palkintoja ja pelailemassa pelejä junnujen 

kanssa Kaiun lentopallon päätöstilaisuudessa Hevonlinnalla. Nyt häiritsimme kesken 

häämatkan Kroatiasta. Eemeli halusi vastailla kysymyksiin lentopalloammattilaisen 

elämästä.  Hän siirtyi täksi kaudeksi pelaamaan Romanian pääkaupunkiin Bukarestiin. 

Tässä tunnelmia ja ajatuksia, suosittelen lukemaan!
Jani Korhonen

Miltä Romania, joukkue, 
harjoittelu vaikuttaa? 

Miten olen sopeutunut, 
millä ajatuksella 

lähtenyt matkaan?

   Tehdessäni sopimusta Romaniaan, 
Staeua Bucharestiin, tiesin maan ole-
van hyvin erilainen siihen verrattuna, 
mihin olen tottunut. Tavoitteena oli 
lähteä oppimaan uutta ja haastamaan 
itseäni, etteivät samat ympyrät käy 
liian tutuiksi. Ensimmäinen viikko 

olikin matkaan lähdettyäni haastavaa 
juuri siksi, että lähes kaikki oli aivan 
toisenlaista kuin Suomessa. 

   Kuitenkin nyt kuukauden oltuani 
täällä arki on alkanut sujua mallik-
kaasti sen ensimmäisen viikon jälkeen 
ja olen sopeutunut hyvin. Kulttuuri-
shokkeja tulee varmasti vielä eteen, 
mutta silmä ja korvat ovat tottuneet 
mukavasti jo moneen asiaan. Oleel-
lista onkin ollut juuri niiden samojen 
arkisten rutiinien löytäminen, joita 
pidin Suomessa tärkeinä. 

   Hyvä ystäväni Suomesta sanoi 
vankalla kokemuksella loistavasti ul-
komailla työskentelystä: “Työ, palkka 
ja vapaa-aika muodostavat kolmi-
jalkaisen jakkaran sille, miten elämä 
rullaa. Jos vain yksi jalka toimii, jaksaa 
työtä tehdä vain maksimissaan vuo-
den. Jos tuolilla on kaksi jalkaa, tuolia 
jaksaa tukea kaksi vuotta ja kaikkien 
jalkojen ollessa kunnossa voi jäädä 
pidemmäksikin aikaa”. Uskon näiden 
sanojen pitävän hyvin paikkansa. 
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Kuva (viereisellä sivulla)
Eemeli Kaiun lentopallon 
kauden päätöstilaisuudessa. jatkuu seuraavalla sivulla...

   Joukkueeseen olen päässyt hyvin 
sisälle. Pelikaverit ovat puheliaita ja 
mukavia, vaikka aina en kaikkia jut-
tuja tietysti ymmärräkään. Yhteensä 
harjoituksissa on huikeat 14 pelaajaa 
ja sen lisäksi neljä ”staffin” jäsentä ovat 
lähes poikkeuksetta treeneissä aina 
mukana. Pelaajia on kolme Serbias-
ta, yksi Montenegrosta, Unkarista, 
Amerikasta ja tietysti minä Suomes-
ta. Aloitusseitsikko koostuu hakkuria 
lukuun ottamatta luultavasti ulkomai-
sista pelaajista. Vaikka ulkomaalaisia 
on joukkueessamme paljon, ei pai-
kallisten pelaajien taso silti ole huono.

   Ensimmäisen kuukauden olemme 
treenanneet todella paljon. Elo-syys-
kuussa on rakennettava hyvä kunto-
pohja pitkälle kaudelle. Etenkin alus-
sa lajitreeniä oli hieman vähemmän 
ja fyysistä puolta enemmän. Treenejä 
on lähes poikkeuksetta kaksi päivässä 
ja viikonloppu on usein ollut vapaata. 
Treenien pituudet ovat sekä aamulla 
että illalla 1,5-3 h. Valmentajamme on 
mukava, mutta myös todella tiukka ja 
haluaa usean suorituksen juuri hänen 
haluamallaan tavalla. Palautetta tulee 
paljon, mutta tähänkin alkaa tottua 
hiljalleen. 

   Sain sellaisen kutinan muista pelaa-
jista, etteivät he kesällä välttämättä 
treenaa niin paljon, vaan pyrkivät 
hankkimaan hyvän kunnon lyhyen 
pre-seasonin avulla. No, käyhän se 
niinkin, naureskelin itsekseni. Suo-
messa kuitenkin moni on tottunut ke-
sällä treenaamaan omaehtoisesti ja 
siten menemään eteenpäin etenkin 
fyysisellä puolella. 

Mitä pitää huomioida 
ammattiurheilijan 

arjessa ja elämässä?

   Tiivistettynä urheilijan arki ei välttä-
mättä ole niin hohdokasta kuin usein 
luullaan. On totta, että päivällä on 
useimmiten vapaata, mutta se aika on 
käytettävä lepoon tai ruuanlaittoon.

   Tyypillinen päiväni Bukarestissa on 
seuraava: Herätys 7.00, aamutoimet ja 
aamupalaa naamariin. Suunnittelen 
usein myös päivän ohjelman samalla. 
Klo 8.25 suuntaan tienvarteen, josta 
pelikaveri nappaa kyytiin, 9-11 aamu-
harjoitukset. Seuran tarjoama ruoka 
on klo 12 eteenpäin, joten palautus-
juoma naamariin ja usein kahville en-
nen lounasta joukkueen kanssa. 

   Jos olen tehnyt itse ruuan, otan bussin 
kämpille ja syön siellä. Kämpillä olen 
klo 12-13 aikoihin. Lounaan jälkeen 
otan usein pienen päivälevon. Yritän 
pitää sen lyhyenä, luokkaa 20 minuut-
tia. Pitkään nukkuminen tuntuu vä-
lillä hyvältä, mutta joskus se myös 
häiritsee iltaharjoituksien vireysti-
laa. Levon jälkeen teen usein jotain 
välipalaa. Tässä välissä on myös mah-
dollista tehdä jotain pientä muuta. 

   Klo 16 aikoihin yritän syödä vielä 
jotain pientä, ettei energia pääse loppu-
maan illan treeneissä. Klo 16.25 jälleen 
tienvarteen ja siitä treenit päälle 17-19. 
Kotona olen hieman syömisistä riip-
puen klo 20-21. Joskus teen päivälli-
sen lisäksi vielä pientä iltapalaa ja nuk-
kumaan yritän mennä 22-23 välissä. 
Eipä siinä siis illallakaan aikaa liiaksi 
jää. Olo saattaa olla väsynyt, mutta 
seuraavana päivänä odottaa luultavasti 
samanlainen päivä. 

Viime kausi Hurri-
kaanissa. Avaa vähän, 

mikä mahdollisti 
huikean kehityksen 

kauden aikana!

   Tästä aiheesta voisin puhua vaikka 
kuinka paljon. Koetan kuitenkin pitää 
jutun ytimekkäänä. Kaiken kehitty-
misen perustana, niin urheilussa kuin 
elämässäkin, on oma halu mennä 
eteenpäin ja tehdä asioita paremmin. 
Viime kauden alussa istuin monet 
pelit penkillä, vaikka tiesin olevani 
hyvässä kunnossa. Valittamisen sijaan 
minut valtasi halua tehdä asiat yhä 
paremmin niin kentällä kuin sen 
ulkopuolellakin. 

   Ryhdyin lukemaan kotona ja peli-
reissuilla sekä kokeilemaan erilaisia 
juttuja arjessa. Monet niistä liittyivät 
aivan yksinkertaisiin asioihin: parem-
pi ruokavalio vähentämään kehon 
tulehdustilaa ja kipuja, venyttelyt ja 
rauhoittuminen illalla, säännöllinen ja 
riittävä uni, magnesium ja omega-3… 
Listaa voisi jatkaa vielä pitkään. Ta-
voitteenani oli tehdä vähintään yksi 
pieni muutos arkeen joka viikko.

   Tätä jatkettuani noin kuukauden 
aloin jo huomata eroa entiseen. Tulok-
sena oli aivan loistava kehitys ja loppu-
kauden pelit. Kuvitelkaapa, miten 
vähän on muuttaa jokin aivan pieni 
asia esimerkiksi joka toinenkin viik-
ko. Jo vuodessa tästä tulee suuri määrä 
asioita, jotka lumipalloefektin ansios-
ta muuttavat elämää parempaan suun-
taan. Enkä puhu siis vaan urheilusta. 
Olen tavattoman onnellinen, että olen 
päässyt tälle tielle. 
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...jatkuu

HINAUSPALVELUA 
KOSKELLA TL

KULJETUSPALVELUA 
KAUTTA MAAN

040 9010 961
TILAA NUMEROSTA

www.koskenautokeskus.fi

24 H VUOROKAUDESSA,
VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ.

   Urheilu on tällä hetkellä erittäin suu-
ri osa elämääni, mutta nämä asiat vai-
kuttavat niin paljon laajemmin. Aina 
on myös ajateltava, että urheilu on 
vain urheilua. Se on viihdettä ja antaa 
suuria nautintoja ja tunteita. Jonakin 
päivänä se ei kuitenkaan enää ole 
mahdollista. Siksi on tärkeää rakentaa 
myös paljon muuta. ”Muulla” tarkoi-
tan kaikkea sitä henkistä pääomaa, 
joka lopulta kuitenkin on kaikkein 
tärkeintä.

Terveiset junnuille ja 
vanhemmille

- Nauttikaa joka päivästä. Kirjoi-
tan itse arkiaamuisin ylös yhden tai 
useamman asian, jotka elämässä ovat 
juuri sillä hetkellä hyvin. Kuvitelkaapa,
miten suuri osa päivistä menee huk-
kaan, jos odotamme aina viikonlop-
pua tai vapaata. 

- Ole läsnä nykyhetkessä. Niin suuri
osa elämästä menee murehtimiseen ja 
tulevaisuuden suunnitteluun tai sen 
ajattelemiseen. Tulevaisuus kun on 
aina epävarmaa. Vain tässä hetkessä 
elämällä voit nauttia kaikesta. 

- Treenaamalla muita enemmän
omalla ajalla tulet luultavasti myös 
paremmaksi. Laatu on kuitenkin 
tässäkin tärkeintä. Pelkällä määrällä ei 
pärjää kukaan. 

- Pidä aina mukana sellaisia aktivi-
teetteja tai keinoja arjessa, joilla saat 
aika ajoin ajatukset pois työstä tai 
urheilusta. 

- Uutta tietoa on saatavilla joka
puolella. Kehittämällä itseäsi mieli py-
syy virkeänä ja voit paremmin. 

Loistavaa syksyä ja 
kautta kaikille!
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Kinkunsulatteluturnaus voimissaan

Korkealta ja kovaa

kueiden ”arpojista” on tuntenut mel-
kein jokaisen pelaajan, joten on ollut 
suhteellisen helppoa muodostaa jota-
kuinkin tasaiset joukkueet. ”Arvon-
taperusteina” on pidetty, ettei saman 
perheen jäseniä päätyisi samaan jouk-
kueeseen. Koko 20-vuotisen historian 
aikana joukkueiden määrä on ollut 
5-8. Alkuaikoina joukkueet koostui-
vat pääosin aikuispelaajista, mutta
nykypäivään tultaessa on nuorempien
pelaajien osuus lisääntynyt merkittä-
västi.

Koskella on lentopallossa ollut 
laaja harrastajakunta. Aikanaan 
pelattiin puulaakilentopalloa 

jopa ihan kahdella eri ”sarjatasolla” ja 
vuosittain joukkueita oli ympäri kun-
taa aina tusinan verran mukana.

   Harrastajien joukosta tuli idea 1991 
Kylälentisturnaukseen, jota järjes-
tettiin keväisin ennen kylvöaikoja 
parinkymmenen vuoden ajan. Kylä-
lentiksessä joukkueet oli koottu joko 
kylittäin, asuinalueittain, teittäin, 
taikka suvuittain/perheittäin. Päivän 
kestävässä turnauksessa pelattiin jopa 
8-9 tuntia putkeen ja taistelu mesta-
ruudesta oli ankaraa!

   Kylälentisturnauksen suosion in-
noittamina päädyttiin ”leikkimielis-
tä” lentisturnausta kokeilemaan myös 
talvikaudelle. Tapaninpäivä tuntui 
olevan muista menoista vapaana, jo-
ten ennen vuosituhannen vaihdetta 
käynnistyi Koskella uusi harraste-
turnaus, aluksi nimellä ”Kadonneen 
Vyötärön Metsästys”. Nimi vaihtui 
heti seuraavana vuonna Kinkunsu-
latteluturnaukseksi ja menestys oli 
etenkin alussa suurta. Alkuvuosina 
pelaajia kokoontui sulattelemaan aina 
yli 50.

  Koko Kinkunsulatteluturnauksen 
historian on turnauksessa käytetty 
seuraavanlaista menetelmää: Pelaajat 
saapuvat paikalle ja ilmoittavat ni-
mensä turnauksen järjestäjälle. Peli-
paikalle saapuneista muodostetaan 
arpomalla joukkueet. Tosin kaikkihan 
sen tietävät, että arvontaa ei tapahdu, 
vaan joukkueet tehdään. 

  Ensimmäisenä järjestäjänä, eli jouk-
kueiden tekijänä toimi Taisto Lehti. 
Häntä seurasi Päivi Peuranto, ja vii-
meiset vuodet vastuu on kuulunut 
Jukka Lehdelle. Jokainen näistä jouk-

   Tuleva kinkunsulatteluturnaus vuo-
simallia 2017 on 20-vuotisjuhlatur-
naus ja samalla juhlistetaan 100-vuo-
tiasta Suomea. Jokainen turnaukseen 
osallistuja palkitaan juhlamitalilla ja 
tietenkin paras joukkue suurenmoisin 
palkinnoin. 

• Päivi Peuranto ja Jukka Lehti
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            Kaikki pienet ja suuret suunnittelutyöt Kaikki pienet ja suuret suunnittelutyöt Kaikki pienet ja suuret suunnittelutyöt   
 Maatalouden ja teollisuuden sähkösuunnitelmat 
 Kiinteistöjen sähkösuunnittelu ja energiaratkaisut 
 Prosessi-, laitesuunnittelu ja konsultointipalvelut 
 Automaatiosuunnittelu ja logiikkaohjelmointi 

S ä h kö i se l l ä  a s i a l l a . . .

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

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

Härkätie 450, Koski Tl

TAKSI Knuutila
Jouko 0400 769 320 
Kaarina 0400 822 320
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Markus ilmestyi Kosken liikun-
tahallille kymmenkunta 
vuotta sitten, kun kaksi lap-

sista aloitti lentopallon. Hän kertoo 
aloittaneensa valmentajana, koska 
tytöiltä sellainen puuttui ja joku oli 
tarpeeksi fiksu kysyäkseen Markusta 
hommaan. 

   Tarina on hieno, esimerkillinen. 
Lentopallotaustaa miehellä ei ollut, 
eikä oikein edes ymmärrystä lajista. 
Oli vain halu olla mukana lasten har-
rastuksessa ja oppia. Vähitellen Mar-
kus myös oppi - seuraamalla, matki-
malla ja opiskelemalla - lajin saloihin. 
Hän vei tyttöryhmän läpi juniorivuo-
sien, kunnes nämä kahdeksan kauden 

Henkilökuvassa 
Haaviston Markus 
– isä, esimerkki,
valmentaja

jälkeen hakeutuivat opiskelemaan ja 
joukkue hajosi. Markus oli aina hal-
lilla. Pienemmille lapsille tehtiin toi-
sinaan nukkumapaikat penkkien alle 
suojaan, mikä kertoo melkoisen pal-
jon sitoutumisesta! Kun Markuksen 
kanssa juttelee, nousee useasti esille 
halu nähdä sekä omien lasten että hei-
dän kavereidensa kasvavan ja oppivan 
lentopalloilijoina ja ihmisinä. 

Muutama nopea kysymys

Parhaat muistot valmentajana:
- Kaikki ne pienet onnistumiset ja

pelaajien kehitys kahdeksan vuoden 
aikana, jotka sain tyttöjä valmentaa.

Terveiset junnuille:

- Iso kiitos kaikille pelaajille, joita
olen valmentanut, siitä että ovat jak-
saneet kuunnella ja toteuttaa. Aina 
löytyi joku näyttämään mallisuoritus, 
kun itsellä lajitaidot ovat edelleen 

rajalliset. Seuraan edelleen mielen-
kiinnolla pelaamista jatkavien tyttö-
jen pallon hakkaamista. Ja hienoja 
nuoria naisia on joukkueesta kasva-
nut!

Terveiset vanhemmille:

- Kannattaa tulla katsomosta tree-
neihin mukaan! Omat lapset muista-
vat aina yhdessä vanhempien kanssa 
vietetyn ajan.

   Osaako sitä paremmin sanoa? En 
minä ainakaan. Onneksemme Mar-
kus palaa tänä vuonna takaisin hallil-
le, muutaman vuoden tauon jälkeen. 
Nuorin poika halusi aloittaa lento-
pallon ja valmentajaa ei tarvinnut et-
siä kaukaa…

Tervetuloa ja hattu päästä!   

• Jani Korhonen
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Pienten pallokoulu

Ylä vasen: Onni Lähteenmäki, 
Valtteri Toivonen, Minea Mattsson, 
Olli Koskinen, Ohjaaja Terhi Korhonen, 
apuohjaaja Emilia Simola

Etu vasen: Kia Simola, Niilo Virta, 
Tinja Koivunen, Emmi Koivunen, 
Niklas Luhtala, Pinja Pitkänen, 
Enni Mäenpää, Hugo Mäenpää

Isojen Pallokoulu

Ylä vasen: Tapio Pitkänen, Verneri Lindholm, 
Saku Pettersson, Mikael Verho, Tuomas Truss, 
Mika Aho, Minttu Nieminen

Etu vasen:  Ohjaaja Timo Toivonen, 
Kasperi Salminen, Karoliina Virolainen, 
Rafael Granqvist, Fanni Honkala, 
Joni Haapanen, Vilhelmiina Toivonen, 
Sofia Lehti, Aleksi Salminen

F-juniorit

Ylä vasen: Samu Haavisto, Frans Meller, 
Alina Kupi, Johanna Lehti,
 Juho Lehti, Leo minerva

Etu vasen: Valmentaja Juha Haapanen, 
Jesse Haapanen, Joni Haapanen, 
Topi Mäkinen, Matias Kupi
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E-tytöt

Ylä vasen: Katriina Ahola, Kia Simola, 
Kerttu Kanasuo, Aino Honkala, 
valmentaja Sini Ojala

Etu vasen: valmentaja Hanna Kanasuo, 
Kaisa Minerva, Sofia Pettersson, 
Jenny Mikkola,
joukkueenjohtaja Terhi Pettersson

E-pojat

Ylä vasen: Otto Mikkola, Joonas Truss, 
Benjamin Hakala, Oskari Mikkola

Etu vasen: valmentaja Saku Kanasuo, 
Marcus Tiik, Jimi Friman, Aapo Kanasuo, 
Jaro Hakala, 
joukkueenjohtaja Katja Salonen

D-juniorit

Ylä vasen: Leevi Stolt, Benjamin Hakala, 
Kadja Kichuk, Roni Pulkkinen

Etu vasen: valmentaja Timo Hakala, 
Lauri Kanasuo, Sini Koskela, 
Niilo-Kustaa Rautoma, Meri Koskela, 
Lauri Ahola
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B-tytöt
Ylä vasen: valmentaja Jani Korhonen, Julia Vuolli, Eerika Vieraankivi, Sara Salminen, 
Saara Mattila, Vilma Granlund
Etu vasen: Riina Hahko, Saara Palomäki, Hennika Vieraankivi, Veera Vuorentausta, 
Iita Merilehto, Emilia Simola

A-pojat
Ylä vasen: Janne Vuorentausta, Simo Tamminen, Juho Mattila, Santtu Rajala
Etu vasen: Niklas Jansson, Roope Rajala, Vlad Kichuk
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Naiset 1
Ylä vasen: Venla Tiepelto, Salla Heino, Pirjetta Lehtinen, Mira Heino, Hanna Kanasuo
Etu vasen: Riina Hahko, Heidi Mäkelä, Veera Vuorentausta, Saara Mattila

Miehet 2
Ylä vasen: Kalle Koivunen, Kalle Petranen, Harri Vaara, Robin Ruus, Joonas Nuotio
Etu vasen: Markus Nuotio, Anton Kataja, Niko Nevala, Saku Kanasuo
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Liikuntaunelmat toteen

Elämme liikunnan unelmavuotta, 
kun rakas isänmaamme täyttää 
100 vuotta! Saan työni puolesta 

olla mukana erilaisissa liikunnan ja 
urheilun verkostoissa, ja tammikuussa 
minut haastettiin julkistamaan oma 
liikuntaunelmani. Mietin pitkään ja 
hartaasti millainen se on ja kuinka us-
kaliaan unelman kehtaan tuoda julki. 

    En ole koskaan ollut huippu-urhei-
lija, enkä sellaiseksi enää varmasti tule, 
mutta kilpailuhenkiseksi uskallan it-
seäni tituleerata. Siksi tiedostan, ettei 
mitaleista unelmoiminen ole millään 
muotoa realistista, vaikka jokin selkeä 
tavoite olisi kyllä hienoa olla. Tätä 
puoltaa myös se, että arkeni on aika 
passiivinen, koska joudun istumaan 
työni vuoksi paljon tietokoneen ääres-
sä ja auton ratin takana. Mitä jos lii-
kuntaunelmani olisi näin yksinker-
tainen:

Haluaisin liikkua 3 kertaa viikossa 

niin, että minun tulee hiki!

Tiedän, että oma unelmani on jolle-
kulle muulle normaalia ja arkipäiväis-
tä, mutta työn, kotitöiden, laulu- ja val-
mennusharrastuksen sekä lasten har-
rastuksiin kuskaamisten myötä va-
paa-aika on välillä niin kortilla, että 
minun on oikeasti aikataulutettava 
hikiliikuntatuokioni. Toisaalta olen
hieman ronkeli sen suhteen, miten 
haluan liikkua. Pidän erityisesti len-
topallosta ja suunnistuksesta, mutta 
kuntosalille, jumppaan tai juoksulen-
kille minun on vaikea motivoida it-
seäni. 

Liikunnan pitäisi kuitenkin tuottaa 
pääasiassa iloa ja hyvää oloa! Ei kiuk-
kua tai ahdistusta. Niinpä päätin aset-
taa itselleni välitavoitteita, joiden avul-
la pystyn - toivon mukaan - pitämään 
yllä tavoitteen toteutumista. Lupau-
duin mukaan N35 lentopallon SM-ki-
soihin Someron Pallon joukkueeseen. 
Kisat pelattiin keväällä, ja kotiin tuo-
misina oli SM-hopeaa. Kesäkuussa 
lupauduin ystäväni innoittamana 
Venlojen viestijoukkueeseen, tosin 
lyhimmälle osuudelle. Löysin kuiten-
kin kaikki rastit, eikä joukkueemme 
sijoitus tippunut osuudellani juuri 
lainkaan. Kolmas etappi syntyi, kun 
lupasin lähteä vielä kerran pelaamaan 
Kosken Kaiun naisten joukkuee-
seen lentopalloa. Nyt harjoituksia on 
kolme kertaa viikossa, tosin työ rajoit-
taa intensiivistä harjoittelua. Niinhän 
se sanontakin menee: ”Työ haittaa 
harrastuksia”.

Toteutuakseen unelmat tarvitsevat 
suunnitelman, tahtotilan ja tekoja. 
Lisäksi olen huomannut, että kun 
oman elämäntapamuutoksen tai unel-
man kertoo ääneen muille, julkinen 
paine auttaa liikuttamaan tossua 
toisen eteen niinäkin hetkinä, kun 
haluaisi uppoutua Netflix-sarjojen tai 
sosiaalisen median syövereihin.

Mikä on sinun liikuntaunelmasi? 
Sano se ääneen, tee suunnitelma 
sen toteuttamiseksi, ja ei muuta 
kuin liikkeelle!

Ja jos tarvitset apua unelmiesi toteutta-
miseen, vinkkaa Kosken Kaiun harras-
teliikuntajaostolle, kuinka paikkakun-
tamme lajikirjoa voitaisiin laajentaa.

• Hanna Kanasuo
harrasteliikuntajaoston puheenjohtaja
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Valokuituliittymä tuo kotiisi huippunopean netin. Samassa kuidussa välittyy 

Kuitukodissa on turvallista elää, opiskella ja harrastaa, nyt ja tulevaisuudessa. 
Siksi myös kotisi arvo nousee.

• kaapelitelevisio lisäkanavineen
• Watson viihde, muut nettitelevisiot ja tilausvideot
• puhe-, valvonta- ja turvapalvelut
• pelit ja virtuaalitodellisuus
• laajakaista aikanaan myös 5G-mobiililaitteille

VALOISASTI
KUITUUN

Härkätien Puhelin Oy 
Härkätie 733, 21490 Marttila 
P. (02) 484 484

Avoinna: 
ma-ke, pe 8-16 ja to 9-17 
www.htp.fi



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




