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KATSO TELEVISIOTA,
MAKSUKANAVIA JA
MAKUUNIN VUOKRAVIDEOITA
MISSÄ JA MILLÄ VAIN.
WATSON TOIMII TIETOKONEELLA, TABLETISSA JA
ÄLYPUHELIMESSA SEKÄ TV-TIKUN TAI WATSONBOKSIN KANSSA TELEVISIOSSA. EI OLE VÄLIÄ VAIKKA
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Härkätie 733
21490 Marttila

(02) 484 484
info@htp.fi

Härkätien Puhelimen Kuvanetti paketilla saat
kotiisi mahtavan viihdepaketin - nopean netin,
leffavuokraamon sekä huiman kanavatarjonnan.
Tule myymäläämme ja tilaa Watson.
Vaikka koko perheen joululahjaksi!
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24 FullRate kuparilaajakaista**

*) Avaus- tai liittymismaksut eivät sisälly hintaan. **) Rajoitettu saatavuus.

TÄLLAISTA TV:N KATSOMISEN PITÄÄ OLLA.
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Kaiku urheilee –
puheenjohtajan mietteitä

U

rheilullisesti vuosi on sujunut Kaiun
perinteisissä lajeissa vilkkaasti.Yleisurheilussa on tehty hyviä yksilösuorituksia mm. heitto- ja
hyppylajeissa. Yleisurheiluharjoituksissa on käynyt
innokkaita junioreita. Kohaushölkkä juostiin 20:nen
kerran. Juhlavuoden hölkkään osallistui ennätysmäärä 190 juoksijaa, kävelijää ja sauvakävelijää.
Kohaushölkkä on vakiintunut kesäinen juoksutapahtuma. Alusta asti hölkkää
koordinoimassa ollut Jouko Sinkko palkittiin nimikkopaidalla. Kohaushölkän
käytännön järjestelyistä on
vastannut Kaiun yleisurheilujaosto.
Pöytätenniksen pelaajat
kisaavat valtakunnan kärjessä ja aktiivinen pingiskoulu tuo uusia nuoria lajin piiriin. Kaiun järjestämät
turnaukset ja leirit ovat saaneet paljon kiitosta. Pöytätennisjaoston yhteishenki
ja sitoutuneisuus mahdollistavat suurtenkin tapahtumien onnistuneet järjestelyt. Kaiun lentopallotoiminta kerää edelleen suurimmat harrastajamäärät.Vanhemmat ovat olleet kiitettävästi mukana valmentajina,
turnausten järjestelyissä ja
nuorten kuljetuksissa.
Kosken Kaiun salibandyn edustusjoukkue pelasi
viime kauden 4. divisioonassa. Tulevalla kaudella

Kosken Kaiun salibandyjoukkue ei osallistu alueellisiin tai valtakunnallisiin sarjoihin. Pelaajat ovat
opiskelun ym. syistä hajaantuneet ja jatkavat pelaamista muissa joukkueissa oleskelupaikkakunnillaan. Toivottavasti mukaan
saadaan lajista kiinnostuneita pelaajia ja valmentajia ja muita tukijoukkoja,
jotta voidaan taata mahdollisuus salibandyharrastamiseen jatkossakin.
Viime talven hiihtomahdollisuudet eivät suosineet
hiihtotoimintaa. Toivotta-

vasti tuleva talvi on suosiollisempi hiihdon harrastajille. Suunnistusjaoston aktiiviseen toimintaan
eivät säät ole vaikuttaneet.
Harrasteliikuntajaosto on
vakiinnuttanut toimintansa
koko perheen liikuttajana.
Koskella pääsee harrastamaan uutta lajia. Uudet
frisbeegolf-radat keskustassa ja Hevonlinnalla ovat
kesän aikana olleet aktiivisessa käytössä. Hevonlinnan radalla on ollut paljon
myös ulkopaikkakuntalaisia heittäjiä ja palaute radasta on ollut pelkästään

positiivista. Uusia väyliä
odotetaankin innolla.
Kosken Kaiun 90-vuotis juhlavuosi lähestyy!
Ensi vuonna seura täyttää
kunniakkaat 90 vuotta ja tapahtumaa juhlitaan syksyllä. Juhlatoimikunta on kokoontunut ideoimaan tilaisuutta ja ohjelman runko on
jo kasassa. Odotettavissa
on mukava tapahtuma syksyn piristykseksi.
Maailma muuttuu ja toiminnat kehittyvät. Myös urheiluseuran pitää uudistua
ja kehittyä, että se pystyy
vastaamaan ajan haasteisiin. Uudet toimijat ovat
tervetulleita mukaan Kosken Kaiun toimintaan. Uudet ajatukset, toimintatavat
ja näkökulmat piristävät ja
kehittävät koko seuran toimintaa ja motivoivat myös
muita pitkään mukana olleita.
Liikunnallista syksyä toivottaen

Sakari Virtanen

Kosken Kaiun
puheenjohtaja
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Tervetuloa Koskelaiseksi
Laajasta tonttitarjonnastamme löydät
varmasti mieleisen paikan kodillesi. Tonttimme ovat isoja ja edullisia (alkaen1,70/
m2) ja meillä pääset rakentamaan heti.
Nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet mahdollistavat etätyöskentelyn- ja opiskelun.

Koski Tl
Koskettaa

www.koski.fi

laatumerkkejämme

pienkoneet: husqvarna, stiga, stihl, Derbi,
peugeot, honda, polaris, klippo, piaggio
urheilu: halti, raiski, umbro, CatmanDoo,
Columbia, asics, adidas, rasavil, Viking,
Fat pipe, Wilson, one Way, Fischer, peltonen,
easton, CCm, exel, polar, Casall

meiltä varattavissa
sporttiareenan tennisja sulkapallovuorot!

www.sporttikone.fi

Varusteet urheiluun ja Vapaa-aikaan somerolta
pienkoneet, huolto ja Varaosat somerolla ja salossa
avoinna:
ark. 9.00-18.00
la 9.00-14.00
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ruunalantie 5
31400 somero
puh. (02) 7489 300

joensuunkatu 5
24100 salo
puh. (02) 721 1400

Kosken Kaiku ry
Kaiku Urheilee -lehti 2014
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Seuran ja jaostojen yhteystiedot
Seuran puheenjohtaja

Sakari Virtanen

(02) 484 1017
044 744 0118 sakari.virtanen@raunio.fi

Sihteeri

Antti Virtanen

050 487 1908 virtanenanttim@gmail.com

Harrasteliikuntajaosto

Hanna Kanasuo

040 736 0033 hanna.kanasuo@lentopalloliitto.fi

Hiihtojaosto

Tapani Rantanen 0400 543 159 tappi@mbnet.fi

Lentopallojaosto

Saku Kanasuo

044 032 3169 saku.kanasuo@ojaranta.fi

Pöytätennisjaosto, seuran vpj. Esko Heikkinen

050 62 532

esko.heikkinen@diacor.fi

Suunnistusjaosto

Antti Virtanen

050 487 1908 virtanenanttim@gmail.com

Yleisurheilujaosto

Erja Salminen

044 0250 520 erja.salminen@mbr.fi
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SIKA-, NAUTA- JA HEVOSKALUSTEET
• Vesijärjestelmät
eläintiloihin
• Puhdistusaineet
maatiloille nyt
Ransulta
TULE KÄYMÄÄN MYYNTIPISTEESSÄMME:
Verstaantie 4, Koski Tl, puh. 02-484 080
ransuco.fi

RKW Finland Oy
Ulasoorintie 185, PL 22, 28601 PORI
Puh. (02) 517 8899, Fax (02) 517 8890
info.finland@rkw-group.com
www.rkwfinland.com
www.rkwfinland.com || www.rkw-group.com
www.rkw-group.com

KOSKEN ALUELÄMPÖ OY
Lämpöä läheltä
044 522 4182

0400 534 834

Kelloliike
Rakennuspeltityöt

Ilmastointityöt

konesaumakatot
sadevesijärjestelmät
kattoturvatuotteet
peltilistat (max 6 m)

asennukset
tarvikemyynti
iv-mittaukset

Rauta- ja Peltineliö Oy
Lummetie 5, 31400 Somero

p. 02-7485 929
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www.rautajapeltinelio.fi

J. Mäkelä

www.kelloliikejmakela.fi

Shoppaa meillä 24/7
www.kultastore.fi
Jalkahoitola
Riitta Heikkinen
Jalkahoitola
Jalkahoitola
RiittaRiitta
Heikkinen
Heikkinen
Ikkarmäentie 14 31500 Koski Tl
p. 050 384
6062 tai
4841
853
Ikkarmäentie
14 Koski
31500
Koski
Ikkarmäentie
14 31500
Tl Tl
050 384 6062 tai 4841
p. 050 384p.6062
tai 4841 853
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Harrasteliikuntajaosto
liikuttaa perheitä

RRAS

H

arrasteliikuntajaosto
jatkaa koskelaisten
perheiden liikuttamista.
Viime talven aikana PerhePeuhuun löysi hurja määrä
uusia perheitä. Tiedotimme
aktiivisesti peuhuista viikkolehden seuratoimintapalstalla, mutta paras tiedotuskanava lienee kuitenkin
tyytyväiset kävijät. Tänäkin syksynä Perhe-Peuhu
on samalla tutulla paikalla sunnuntaiaamupäivissä
klo 10-12. Mukaan on saatu
myös uusia innokkaita liikuttajaperheitä.
Perhe-Peuhun toimintaajatus on loistava. Toiminta
perustuu noin kymmenen
vapaaehtoisen liikuttajaperheen antamaan panokseen,
joista kukin vuorollaan ovat
vastuussa Perhe-Peuhun järjestelyistä. Kun liikuttajaperheitä on paljon, vastuuvuoroja on vuodessa vain
muutama.Vastuuvuorolla liikuttajaperhe on ensimmäisenä paikalla avaamassa
ovet ja poistuu viimeisenä
tarkistaen, että sali on siisti
ja ovet lukossa. Muut kävijät
saavat ajoittaa liikuntahetkensä omaan aikatauluun
parhaiten sopivaksi.
Perhe-Peuhu järjestetään Kosken Tl liikuntahallissa ja kävijöillä on käytössään kaikki liikuntahallin
välineet ja varusteet. Halli
voidaan tarvittaessa jakaa
kahtia väliverholla. Hallin
toiseen päähän rakennetaan temppurata perheen
pienimmille ja toisella
puolella on tilaa isompien
vauhdikkaammille peleille. Myös kuntosali on auki.
Perhe-Peuhussa ei ole ohjausta. Lapset saavat liikkua vapaasti omien mieltymysten mukaan ja van-

Perheen pienimmillekin
löytyy puuhaa PerhePeuhussa.

Perhepeuhussa
on käytössä kaikki
liikuntahallin välineet.

hemmat varmistavat lastensa turvallisuuden ja viihtyvyyden. Perhe-Peuhuun ei
siis voi tuoda lasta hoitoon,
vaan tarkoitus on, että koko
perhe liikkuu yhdessä. Aikuiset pitävät huolen, että
lapset osaavat odottaa vuoroaan eivätkä he loukkaa
itseään. Perhe-Peuhussa
liikutaan omalla vastuulla.
Mukaan on syytä ottaa
sisäliikuntavarusteet ja
oma juomapullo. Paras janojuoma liikuntahetkissä
on vesi. Pienille ja vähän
isommillekin lapsille suositellaan liikkumista paljain
jaloin. Se kehittää jalkapohjan pieniä lihaksia, antaa
riittävästi pitoa ja tuntumaa
alustasta sekä edistää tasapainoa.
Toivotamme kaikki koskelaiset perheet - lapset,
aikuiset ja isovanhemmat
- tervetulleiksi Perhe-Peuhuun. Peuhupäivät ja lii-

kuttajaperhevuorot sekä
kaikki muut harrasteliikuntajaoston liikuntakerhot näet harrasteliikuntajaoston nettisivuilta osoitteesta www.koskenkaiku.
fi -> harrasteliikunta.

Hanna Kanasuo
harrasteliikuntajaoston
puheenjohtaja
PS: Torstai-iltaisin klo 1819 aloitamme uuden Aikuinen-Lapsi -palloilun, joka
on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän
vanhemmilleen pelailutuokioksi.
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PARTELAN PUU JA KONE
Härkätie 506, 31500 Koski Tl
050 569 6085
(02) 484 2707
050 563 0071

KALLIOMURSKEET,
SORAT ja MULLAT

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

TERO 050-5314 066

Tero PuisTo
0400 534 834

#

POHJAVESIPORAUS OY

TA K S I PA LV E L U
TIMO HACKLIN
Koski TL

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

puh. 0400 820 222

Huovintie, 31500 KOSKI TL
Puh. (02) 767 1885, 0400 875 862

Valaisimet, kodinkoneet,
sähkötarvikkeet, postipalvelut
luotettavasti Koskelta
HÄMEENTIE 1

31500 KOSKI TL

☎ (02) 484 1207

Autoilija

Haavisto Olli-Heikki
Puh. 0400 123 234

Vieraile sivuillamme www.koskenkaiku.fi
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V

iime syksynä Kaiun
harrasteliikunnan satubaletti sai seurakseen
showtanssitunnit. Minulle
ohjaajalle showtanssitunnit
olivat tuttuja jo entuudestaan, mutta satubalettitunti
oli elämäni ensimmäinen.
Itse aloitin baletin sen verran vanhana, että satubaletti
tunnit jäivät kokonaan käymättä. Nyt on vaikea asettua
lapsen asemaan ja miettiä,
millä keinoin he oppisivat
baletin alkeet parhaiten.
Alkukankeuksin jälkeen
opin tasapainottelemaan
lukion, omien tanssituntien ja ohjattavien tuntien
kanssa ja loppusyksystä sa-

tuballerinojen sekä showtanssijoiden määrä kasvoi
entisestään. Kevätkausi alkoi kovalla innolla ja loppui meidän omaan näytökseemme, jossa jokainen ryhmä sai esittää oman
tanssinsa. Harjoittelimme
kolme minuuttia kestäviä
tansseja monta viikkoa ja
näytöksessä sain olla ylpeä, että jopa 3-4-vuotiaat
esittivät oman tanssinsa.
Keväällä Kosken Kaiku palkitsi minut vuoden
harrasteliikuntaohjaajaksi.
Tuntui oudolta saada palkinto tanssin ohjaamisesta,
vaikka itselläkin on vielä
paljon opittavaa. Palkinnon

HA
saaminen lisäsi motivaatiotani entisestään. Sain paljon uusia ideoita seuraavalla vuodelle ja keksin keinoja parantaa ongelmakohtia.
Satubaletin ja showtanssin ohjaaminen vie
paljon aikaa vapaa-ajastani, sillä tunteja pitää suunnitella ja tanssisarjoja kehitellä. Siitä huolimatta ohjaaminen on palkitsevaa ja
jokainen tanssitunti on erilainen. Toivon, että tanssijoiden into pysyisi entisellään ja että toinen vuoteni
ohjaajana menee yhtä hyvin kuin ensimmäinenkin.

TE

Tanssin iloa

RRAS

Erika Reiman valittiin vuoden
harrasteliikuntaohjaajaksi
keväällä 2014.

Erika Reiman

Harrasteliikuntajaoston tarjoamat
harrastusvaihtoehdot Syksy 2014
Satubaletti
Luovaa liikuntaa ja baletin alkeita satumaisin keinoin. Ohjaaja Erika Reiman
Torstaisin 4.9. alk. klo 17.15 – 17.45 koulun sali (3-4–vuotiaat)
Torstaisin 4.9. alk. klo 18.00 – 18.45 koulun sali (5-7-vuotiaat)
Show-tanssi
Tanssin alkeita ja koreografioita. Ohjaaja Erika Reiman
Torstaisin 4.9. alk. klo 18.45 – 19.30 koulun sali (7-10-vuotiaat)
Tiistaisin 4.9. alk. klo 17.00 – 18.00 liikuntahalli (11-12-vuotiaat)

35 €/vuosi

45 €/vuosi

Aikuinen-Lapsi –palloilu
Alle kouluikäiset lapset pääsevät palloilemaan ja pelaamaan oman aikuisen kanssa.
Paikalla Liikuttajaperheet, ei ohjausta.
Torstaisin 4.9. alk. klo 18.00 – 19.00 liikuntahalli
maksuton
Perhe-Peuhu
Koko perheen liikuntahetki, jossa käytössä kaikki Liikuntahallin välineet ja tilat. Hallin toisella
puolella perheen pienempien temppurata ja toisella puolella isommille pelejä.
Paikalla Liikuttajaperhe, ei ohjausta.
Sunnuntaisin 7.9. alk. klo 10.00 – 12.00 liikuntahalli
maksuton
Maksullisten ryhmien harrastajat vakuutetaan harrasteliikuntajaoston toimesta. Maksuttomissa ryhmissä liikutaan omalla vastuulla, oman aikuisen valvomana. Maksullisten ryhmien
ilmoittautuminen osoitteessa: www.koskenkaiku.fi -> harrasteliikunta
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LV-Urakointi
K. Koskinen

puh. 0500-536 723

PELTI-SALMI OY
0400 573 702

Puunkorjuu Juha Holm Oy
Puh. 0440 821 153
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Hiihtoleiri
K

osken Kaiun hiihtojaosto järjesti viime vuoden
marraskuun lopulla Jämillä leirin hiihtäjilleen. Leiri
pidettiin Jämikeskuksessa,
josta löytyy majoituksen lisäksi 1250 metrin hiihtotunneli sekä vapaan että
perinteisen tyylin sivakointiin. Leiri pidettiin perjantaista sunnuntaihin.
Majoituksen lisäksi Jämikeskus järjesti aamu- ja
iltapalan sekä lounaan ja
päivällisen. Hiihtäjät pääsi-

vät leiritunnelmaan ja saivat esimakua siitä, miltä leirielämä urheilijoilla tuntuu.
Leiri koostui hiihtoharjoittelusta hiihtoputkessa, sauva- ja voimaharjoittelusta läheisellä pururadalla sekä lihashuollosta. Päivän runko
koostui aamulenkistä, päätreenistä, iltatreenistä sekä
lihashuollosta.Yksi tärkeimpiä tavoitteita oli yhteishengen luominen leiriläisiin.
Leirin ajankohta talvea
varten oli erinomainen, sil-

Kaikki mukaan, koko perhe hiihtämään!

lä kaikki pääsivät hiihdon
makuun ja siitä eteenpäin
olisi ollut hyvä jatkaa Hevonlinnalla harjoituksia.
Lumitilanteeseen ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan ja kaikkien hiihdon
harrastajien mielestä varmasti yksi ”hirveimmistä”
talvista toteutui viime talvena. Lunta ei tullut! Hevonlinnalla mahdollisuus hiihtämiseen talvella jäi erittäin
huonoksi, hiihtoharjoituksia ei pystytty järjestämään

eikä myöskään kilpailuja.
Helteisen kesän jälkeen
on taas mukava syksyllä
aloittaa Hevonlinnalla sauvaharjoitukset. Nyt toiveissa on saada ensi talveksi
lunta ja hyviä hiihtokelejä.
Hiihtoharjoituksiin mukaan
mahtuu myös uusia kasvoja. Kaikki ovat tervetulleita ikään katsomatta, myöskään aiempaa hiihtotaustaa
ei tarvita. Hyvä ja iloinen
mieli riittävät pitkälle.

Jenni Haapasalo

Hiihtokauden päättäjäiset

Piirin parhaat 15-vuotiaat hiihtäjät tulevat Kosken Kaiusta
Jonna Pakola ja Juho Mattila palkittiin piirin parhaina
15-vuotiaina hiihtäjinä toukokuussa 2014. Tässä muutama
kysymys molemmille, miten tähän on päästy.

Oletko harrastanut muita lajeja?

Milloin aloitit hiihtämisen?

Paljonko harjoittelet nykyään?

Jonna: 2-vuotiaasta Poppi-kisoja ja eskari-ikäisenä hiihdin
perinteistä ja ekaluokkalaisena aloitin luisteluhiihdon.
Juho: Perinteisen hiihdon 2,5-vuotiaana kenkäsuksilla.
Luisteluhiihdon omalla pihatiellä 4,5-vuotiaana Hannu
Mannisen voittohiihtoja seuraamalla.

Jonna: Viikossa 6-13 tuntia.
Juho: 8-16 tuntia viikossa kesällä rullahiihtoa, pyöräilyä
ja juoksua ja talvella hiihtoa. Viime vuonna yhteensä
400 h ja sen päälle koululiikunta. Valmentaja Mikko
Luhtala tekee harjoitusohjelman.

Mikä kilpailu on jäänyt mieleen?

Miksi hiihto on kivaa?

Jonna: Ylläksen kisat vuonna 2010 ja vuoden 2014 Taivalkosken hiihtojen 22 kilometrin kisa.
Juho: Lohjalla pitkän matkan kisoissa - 17 asteen pakkasessa varpaiden paleleminen.

Jonna: On paljon erilaisia harjoitustapoja ja pidän
hiihtämisestä.
Juho: Koska tykkään lumesta!

Mikä on mielestäsi paras saavutuksesi?

Marja Mattila ja Virpi Pakola

Jonna: 2012 Valkeakoskella Hopeasommassa 24. sija
Juho: 28. Hopeasompa 2014 Kalajoella, lähes lumettoman
talven päätteeksi.

Jonna: Yleisurheilu ja suunnistus.
Juho: Lentopallo ja yleisurheilu.

Vastaukset kokosivat
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Kivimaan Kuljetus

Janne Salin 0400 856 606
Rakennusvalvonta ja –konsultointi

Marja Mattila
Puh. 0440 578 785

-Mainosteippaukset
-Internetsivut
-Graaﬁnen suunnittelu
-Tekstiilipainatukset

Timppa 040-1937338
-Tietokoneiden huoltopalvelut
-Uudet tietokoneet ja oheislaitteet
-Monipuoliset ylläpitopalvelut
-Tietojen palautus ja varmuuskopiointi

•koristepuut ja -pensaat
•hedelmäpuut
•marjapensaat
•erikoisuuksia
Hongistontie 889
31500 Koski Tl
Puh. 050 554 4126

www.hongistontaimisto.fi

Partelan Porsas Oy
Turuntie 309, 31500 Koski Tl

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

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
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JMJ – KULJETUS OY

Huippua tavoittelemassa
Tehoryhmän harjoitukset
urheilukentällä

Kuula saa kyytiä!

P

iirinmestaruuksia,
Suomen mestaruuksia,
alue- ja maajoukkue-edustuksia. Koskella on nuoria
urheilijoita, jotka ovat jo
osoittaneet kykynsä ja potentiaalinsa. Mikä tärkeintä, monella heistä on tahto
kehittää itseään kohti omia
rajojaan. Kosken Kaiku haluaa olla tukemassa heitä
tällä tiellä.
Vapunaattona 19 nuorta urheilijaa ja 17 heidän
vanhempaansa ja valmentajaansa kokoontuivat Ojarannan toimiston tiloihin
keskustelemaan parhaista mahdollisista keinoista auttaa urheilijan uralla.
Ulkopuoliseksi tueksi kutsuttiin Paloniemen Arska,
jonka ansioluettelo on vakuuttava. 1973 valmentamisen aloittanut Paloniemi on
suorittanut Kansallisen Valmentajatutkinnon ja hänen
valmentamansa urheilijat
ovat saavuttaneet SM-mitaleita lentopallossa, yleisurheilussa ja hiihdossa. Lisäksi Arskalla on vankka
kokemus valmentajien kou-

luttamisesta. Alkunsa sai tehoryhmä, jonka toimintaan
Kaiun lentopallojaosto sai
avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Tehoryhmään kuuluu tällä hetkellä viisitoista 13-16–
vuotiasta urheilijanalkua,
jotka edustavat Kosken Kaikua lentopallossa, yleisurheilussa, pöytätenniksessä,
hiihdossa, suunnistuksessa
ja triathlonissa.Yhteisiä harjoituksia on kerran viikossa
vaihtelevin teemoin ja eri
valmentajien pitämänä.Varsinaisia lajitaitoja ei näissä
treeneissä opetella, vaan
pyritään kehittämään urheilijoiden ominaisuuksia,
kuten nopeutta, kestävyyttä,
liikkuvuutta, koordinaatiota
tai voimaa. Samalla nuoret ja
heidän valmentajansa saavat uusia vinkkejä ja virikkeitä päivittäiseen harjoitteluun. Treenejä koordinoi ja
toiminnasta vastaa allekirjoittanut yhdessä Paloniemen, ohjausryhmän ja aktiivisten valmentajien kanssa.
Kesä- ja elokuussa otettujen
testien perusteella urheilijat

ovat oikealla tiellä, tuloksissa oli selvää parannusta. Kesällä saavutetut SM-mitalit
beach-volleyssä ja moukarinheitossa sekä lentopallon ja pöytätenniksen maajoukkuekutsut vahvistavat
uskoa nuortemme mahdollisuuksiin.
Säännöllisten harjoitusten lisäksi Arska käy noin
kerran kuukaudessa pitämässä demotreenejä urheilijoille ja valmentajille, sekä keskustelemassa
ja puhumassa huippu-urheilun vaatimuksista. Tehoryhmä tarjoaa tarvittaessa
apua myös henkilökohtaisten harjoitusohjelmien laadintaan, lihastasapainomittauksiin sekä muihin urheilijoiden erityistarpeisiin.
Toiminta on vasta alussa
ja muotoutuu vähitellen tehokkaammaksi, toimivammaksi ja parhaalla mahdollisella tavalla yksittäistä urheilijaa tukevaksi. Matka on
mielenkiintoinen, rajoista
ei ole vielä näköhavaintoa.

Jani Korhonen
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Suomen olympiakomitean
terveydenhuollon
yhteistyökumppani.

Harri Heliö, sairaalan ylilääkäri

Lassi Etelätalo, keihäänheittäjä

URHEILUSSA VOI OTTAA
RISKEJÄ, TERVEYDESSÄ EI
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

VARAA AIKA DIACOR.FI TAI 09 775 O800

Diacorin omistaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

LÄHELLÄSI.

iime kausi sai keväällä
hienon päätöksen, kun
seuramme joukkueet ja pelaajat menestyivät monella eri rintamalla. Miesten
edustusjoukkue pääsi koittamaan rahkeitaan ylempään jatkosarjaan, C-pojat menestyivät hyvin koko
kauden ja D-tytöt voittivat
aluemestaruuspronssia.
Joukkuemenestyksen lisäksi saimme nauttia yksittäisten pelaajiemme onnistumisista naapuriseurojen
riveissä. Heidi Nevala voitti
C-tyttöjen SM-hopeaa Salon Viestin riveissä, Marko
Tuomela voitti A-poikien
SM-hopeaa Loimaan Jankon joukkueessa ja Hanna
Kanasuo sekä Marjaana Sorokin kävivät voittamassa
SoPa:n väreissä N35-sarjan
SM-hopeaa. Mitalisade ei
loppunut vaikka sisäpalloilukausi päättyikin. Kesäkuun alussa järjestettävässä Power Cup ulkolentopallotapahtumassa Kaiun
E-ikäisten sekasarjajoukkue voitti hienosti hopeaa ja kauden aikana sisällä menestynyt D-tyttöjen
joukkue taisteli sisukkaasti
neljännelle sijalle. Kuin kirsikaksi kakun päälle, Kosken Kaiun Heidi Nevala ja
Josefiina Nurmi tulivat toiseksi elokuussa järjestetyissä Beach volleyn SMkilpailuissa Pieksämäellä.

D-tytöille aluemestaruuspronssia

LE

O
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LL

Mitalisadetta
lentopallorintamalla

N

T O PA

kertaisesti lajista pitäminen
ovat syitä, joiden vuoksi jaksetaan käydä harjoittelemassa viikosta toiseen.
Olemmekin pyrkineet
luomaan harrastusmahdollisuuden kaikille halukkaille junioreille ja tänä syksynä aloitimme 13-16-vuotiaiden harrastelentopalloryhmän tytöille ja pojille, joille
ei ole saatu muodostettua
oman ikäluokan joukkuetta tai jotka haluavat pelailla lentopalloa harrastemielessä. Harrasteryhmään ovat
tervetulleita sellaiset nuoret,
jotka eivät ole aikaisemmin
lajia harrastaneet, tai ovat
syystä tai toisesta harrastuksen nuorempana lopettaneet.

Puitteet kunnossa

F-tytöt

Kesällä taustajoukot kunnostautuivat talkootöissä ja saimme rakennettua
Jokimetsän leikkikentälle
lentopallokentän sekä liikuntahallille uuden kanttiinin. Molemmat hankkeet
parantavat puitteita, jotka
Koskella ovat ennestäänkin
todella hyvät. Iso kiitos kaikille hankkeissa mukana
olleille talkoolaisille, yrittäjille ja yhteisöille.
Salilla nähdään!

Lentopalloa kaikille
Menestys ja mitalit ovat aina
tervetulleita ja on todella
hienoa nähdä, kun valmentajat ja urheilijat onnistuvat.
Meillä on kuitenkin suuri
joukko lapsia ja nuoria liikutettavana, joille menestys
ei ole se tärkein syy harrastaa.Ystävät, joukkue, yhteishenki, liikunnan ilo ja yksin-

Saku Kanasuo

E-sekasarjalaisten mitalijuhlat Raahessa

Lentopallojaoston
puheenjohtaja
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Kaikulaiset
lähtemässä
ensimmäisiin
peleihin 2014
Power Cupissa

SM pronssimitalistit:

Heidi ja Josefiina

beach-turnaukseen Tampereelle ja Jyväskylässä.
Tampereella oli 22 paria
ja Jyväskylässä 17 paria.
Molemmissa turnauksissa
he sijoittuivat kolmansiksi. Pelit alkoivat klo 10 ja
loppuivat kuuden pelin jälkeen noin klo 17.
Lopputurnaus pelattiin
Pieksämäellä 2-3.8.14. Alkusarjan pelit menivät mallikkaasti kolmella 2-0 voitoilla
lauantaina. Sunnuntaina tuli
2-1 tappio välierässä, mutta pronssiottelussa tuli sitten 2-0 voitto. Lopputurnaukseen osallistui 15 paria.
Heidi Nevala (vas.) ja Josefiina Nurmi

H

eidi Nevala ja Josefiina Nurmi ovat pelanneet lentopalloa samassa
joukkueessa jo 6-vuotiaista
lähtien. Tänä vuonna tytöt
aloittivat yhteiset beachpelit ulkokentällä. Pelikenttä on 6 x 6 metriä ja kentällä
vain kaksi pelaajaa.Verkon
korkeus on alle 14-vuotiailla 212 cm. Sormilyönti ei
saa olla ensimmäinen kosketus, eikä sormilyöntiä saa
laittaa verkon yli.Valmentaja saa antaa ohjeita vain aikalisällä, ei pelin kuluessa.
Alkukesästä Jossu ja
Heidi osallistuivat kahteen
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Josefiina kertoi, että parin vahvuutena oli hyökkäys ja varmat syötöt. Heidi
taas muisteli varmoja syöttöjä ja hyvää puolustuspelaamista parin vahvuudeksi. Molempien mielestä pehmeä hiekka ja iso
kenttä kahdelle pelaajalle
tekevät beach-pelistä raskaamman ja fyysisemmän.
Tiikereitä ja syöksyjä pallon perään tuli tehtyä niin
että, pelien jälkeen löytyi
hiekkaa jopa korvien sisältä!

Maija Mattila
Valmiina vastaanottoon

F-Poikien Power Cup –terveiset
N

iin kuin kaikki vanhemmat ja isovanhemmat ennalta varmaan
arvaavat, on odotus kesäiseen pelitapahtuma Power
Cupiin aina suuri.Varsinkin
kun kyse on juniorilentopalloilijoista ja vielä erityisesti F-Pojista. Henkilökohtaisesti matkaan lähtö oli
pitkään omassa mielessä
vielä suuri kysymysmerkki
ja ajatukset olivat lähinnä
sellaisia, että ”apua, mitähän tästä tulee”.
Itse valmistautuminen
oli omien lasten kanssa varsin helppo kun ajattelee,
että on itse ollut viimeksi Power Cupissa vuonna
2002. Kuitenkin, kuten arvata saattaa, tavaraa täytyy
matkaan varata useita kiloja. Kun lähtö vihdoin tapahtui, olivat lapset niin innoissaan, että nukkumisesta ei
meinannut tulla mitään. Kun
saavuttiin perille ja saatiin
kannettua tavarat majoituspaikkaan sekä passit jaettua, oli nuorempien poikien ensimmäinen kysymys
”joko mennään jätskille”.
Kaikesta tohelluksesta
ja kadonneista tavaroista
huolimatta homma toimi.
Mallia kun saatiin samaan
tilaan majoittautuvista vanhemmista pojista.Viikkoon
mahtui monta erilaista tapahtumaa, joista ehkä kaikkein parhaiten jäi mieleen
vesipiste, jossa koko joukkue oli kastamassa itseään.
Timppa toimi jopa kuivatustelineenä ja lisäksi paikalla ollut poliisi hoiti osan
joukkueen pojista poliisiauton lukittuun tilaan.
Kisadisko oli pojille ja
varmaan kaikille muillekin
odotettu tapahtuma. Into oli
valtava, joskin hiipui väsymykseen loppua kohti. Kuitenkaan koko viikon aikana
ei juuri tapahtunut suurempaa katastrofia tai katoamisia. Homma meni hyvin,

F-pojilla hymy herkässä

Jäätelöä pelin tauottua

koska oli pieni ryhmä ja kolme valmentajaa vahtimassa.
Aina kun jollakin pojista oli
huono hetki, löytyi aikuinen,
jonka puoleen kääntyä.
Ensimmäinen peli hävittiin, mutta lopussa saatiin
kuitenkin muutama voitto

ja siitä se riemu vasta alkoikin. Palkinnoksi saatiin
jätskiä ja karkkia. Hienointa oli nähdä, että jos vastassa oli hiukan enemmän
pelanneita joukkueita, oltiin valmiita jopa kuuntelemaan valmentajien neuvo-

ja. Jostain syystä ne yleensä
koskivat pallon sijoitusasioista tai hieman kokemusta enemmän olevilla pallon syöttämistä esimerkiksi
ylös korkealle vastustajan
noston vaikeuttamiseksi.
Koko pelitapahtumat
olivat hienoja ja tilanteita riitti. Pallon käsittely ja
joukkueena pelaaminen oli
todella hienoa, koska mukana oli vahvistuksena Lauri ja hänen kanssaan pojat
eivät olleet koskaan pelanneet ennen. Tosin aina
loppupäivästä tuntui välillä että pelattiin keilapallolla! Pelialue oli pätsi, josta
varmaan kaikki kärsivät ja
se näkyi välillä väsymisenä. Juominen ja veden kanto kuuluivat asiaan ja kukaan ainakaan F-pojista ei
valittanut janosta tai kuumasta. Majoitus ja ruokailut
sujuivat ripeästi ja mallikkaasti. Kokonaisuudessaan
voidaan todeta että reissu
onnistui todella hyvin. Suuri kiitos vielä Timpalle ja
Makelle mallikkaasti sujuneesta valmennustyöstä.

Vesa-Matti Vapaavuori
Kannustus- ja huoltojoukot
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Miehet 2
Takarivi vas. Vesa-Matti Vapaavuori, Kalle Koivunen, Kimmo
Hakamäki
Keskirivi vas. Antton Kataja, Kalle Petranen, Antti Virtanen, Pasi Autio
Alarivi vas. Markus Nuotio, Joonas Nuotio, Jani Korhonen

B-tytöt
Takarivi vas. Valmentaja Jukka Lehti,
Minni Ahola, Siiri Salminen, Aleksa Mäki,
Hanna Kyynäräinen, Johanna Witka
Eturivi vas. Kristiina Puhakka, Riina
Hahko, Jenni Haavisto, Milla Simola, Heidi
Nevala

C-tytöt
Takarivi vas. Valmentaja Maija Mattila,
Venla Tiepelto, Siiri Meller, Anniina Witka,
Ida Juselius
Eturivi vas. Josefiina Nurmi, Inkeri
Meller, Meeri Kanasuo, Anniina Kanasuo
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E- ja D-juniorit
Takarivi vas. Valmentaja Terhi Simola, Inka Heinonen,
Julia Vuolli, Juho Leppä, valmentaja Timo Hakala,
valmentaja Vesa-Matti Vapaavuori
Eturivi vas. Pinja Hakala, Olivia Ojala, Iida Pietilä,
Emilia Simola, Wiljam Vapaavuori, Toivo Ojalehto,
Mattias Lihtkivi

F-tytöt
Takarivi vas. Valmentaja Hanna Kanasuo,
valmentaja Saku Kanasuo, joukkueenjohtaja
Henrika Ojala
Eturivi vas. Ellen Ojala, Kia Simoka,
Seveliina Vapaavuori, Sofia Pettersson,
Kerttu Kanasuo, Karolin Rakovits

F-pojat
Takarivi vas. Valmentaja Hanna Kanasuo,
valmentaja Saku Kanasuo
Eturivi vas. Wenni Vapaavuori, Kristian Saari,
Aapo Kanasuo, Benjamin Hakala, Joona Truss,
Jaro Hakala

Harrasteryhmä
Takarivi vas. Valmentaja Virpi Hahko,
Sara Salminen, Saara Palomäki, Santtu
Rajala, valmentaja Kimmo Kupi
Eturivi vas. Roope Rajala, Mikko Alikärri,
Niko Haavisto
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KOSKEN

Automaalaamo Ky
Koski Puh. 4841 011, 040 5835 862
– Kolarikorjaukset – Maalaukset –
– Autojen sisäpuhdistukset ja penkkien pesut –

HAUTAUS- JA KUKKAPALVELU
SILTASAARI
Maijankuja 2, 31500 Koski TL
puh. (02) 4841 077, 0500 593 006
• MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUT
• KYLMÄKONEMYYNTI JA HUOLTO
SEKÄ ANTENNIASENNUKSET

TSR-tekniikka Oy

Jenni Halkivaha

Tapani Siren

P. 7673 903, GSM 0500 594 468

•
•
•
•

Huollot, korjaukset, testit
Nelipyöräsuuntaukset
Katsastuskäynnit
Rengas- ja tarvikemyynti

• Auton pikapesu alk 8 € / pesu
max. korkeus 2,70 m
• Auton ilmastointilaitehuolto

Autoilija Kyösti Vaparanta
0500 781 388
Heikki 0500 630 835
rh
Ve

mo Toppatu
ooVerhoilupalvelua
oli
ilolla ja ammattitaidolla

Huonekalut, sisustustekstiilit, biljardipöydät
patjat ym. kysy lisää! Laaja kangasmallisto
Tapalantie 255, 31500 Koski Tl

P. 045 129 9123

p.s. Ilmainen arviointi ja kuljetus!
www.toppatuoli.fi
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Akkasen Esko toinen elämä

TÄT E N

P

ingisjaoston kuusjokelaisvahvistus Esko Akkanen on onnellinen mies.
Monen koskelaisenkin tuntema sähkömies, rumpali
ja pöytätennisaktiivi on
käynyt läpi prosessin, josta monet eivät selviä lainkaan. Hän on parantunut
kaasukuoliosta.
Kaasukuolio on erittäin
nopeasti leviävä kudostulehdus, jonka saajista noin
kolmannes menehtyy. Esko
istui tuomaritehtävissä syksyisissä Kosken SM-kisoissa vielä sunnuntaina, mutta jo tiistaina miestä vietiin
kiireellä ylipainehappihoitoon TYKSiin, kriittisessä tilassa.
- Kaikki sai aikansa aika
vaatimattomasta paiseesta
nivusissa. Se tulehtui ja seuraukset olivatkin ihan yllättävän rajut. Monet taudin
sairastaneet joutuvat mm.
ihonsiirtoihin, mutta minä
selvisin lopulta kuin koira
veräjästä. Avanteen poiston ja haavatyrän korjaamisen jälkeen kaiken pitäisi olla ennallaan. Ihmisenä
saatan olla jopa vähän aikaisempaa parempi, Esko
naurahtaa.
Paljon paremmaksi ei
ihmisen kuitenkaan tarvitsisi tulla. Vuosituhannen
alussa Esko kuljetti koskelaisen pingiksen ensimmäistä sukupolvea – mm.
Teppo Ahtia ja Markus
Heikkistä – kilpailureissuilla tuhansia kilometrejä ympäri maata. Ja on toiminut
Kaiun pingisjaostossa aktiivisesti jo toistakymmentä vuotta.
Nykyään 67-vuotias
sähkömies tekee edelleen
myös töitä. Ennen tätä uraa
taustalla on tehtäviä mm.

Nelinpelissä Riku Aution (oik.) kanssa pitää olla tarkkana.

tutkimusmatkojen kokkina ja radistina sekä elektroniikka-asentajana. Saloon mies muutti vuonna
1972 ja viimeiset 17 vuotta ovat kuluneet Kuusjoella.
Rumpuja hän soittaa Antti
Vainion orkesterissa.
Pöytätenniksen ohella
vapaa-aikaa kuluu mm. radioamatööriharrastukseen,
purjehdukseen ja suunnistukseen. Ruotsissa asuessaan monitoimimies pelasi
lentopalloa maan toiseksi
ylimmällä sarjatasolla.
Eskon pingisharrastus
alkoi jo 12-13-vuotiaana
Ylitorniossa. Ruotsissa Philipsin tehtailla pelattiin aktiivista puulaakisarjaa. Aikanaan Salostakin löytyi
muutamia pelaajia, minkä
lisäksi mies kävi pomputtelemassa mm. Karjaalla.
- Varsinainen onnenpotku oli kuitenkin, kun luin
Salon Seudun Sanomista jutun Kaiun pingiksestä. Soitin melkein samasta
paikasta Heikkiselle, jossa

puhelimeen vastannut Riitta tuumi, että ”kyllä, tässä
talossa puhutaan pingiksestä”. Siellä tiellä ollaan,
ja nyt voin sanoa tuntevani koko suomalaisen pöytätenniksen. Viimeiset 15
vuotta ovat olleet hienoa
aikaa.
Kaiun asioiden ohella
Esko on ansioitunut liitonkin tehtävissä lähinnä arvokisojen tuomarina. Sekin
on mukavaa, mutta paras
palkinto lajista tuli kaasukuoliosta toipumisen yhteydessä.
- Voin kernaasti sanoa,
että ilman pingistä en olisi
olemassa, sillä hyvä yleiskuntoni piti minut hengissä
taistelussa tautia vastaan.
Sitä on pidetty yllä pöytätenniksellä, joka sopii mainiosti iäkkäämmänkin ihmisen kuntoilumuodoksi.
Pingis on monipuolista liikuntaa, mutta jotenkin vielä haastavampaa on taktiikan miettiminen erilaisia
pelaajia vastaan.

Pingisjaostolaisille Esko
on aina ollut oma MacGyver, joka osaa tehdä kaikkea. Nyt hän on myös lääketieteellinen ihmemies.
Toipuminen kirjaimellisesti
hengenvaarallisesta tilasta
on ollut ällistyttävää.

Esko Heikkinen
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Kosken
puh. 0400 464 762
OPETUSTA KOSKEN LUKION TILOISSA

LAATUMERKIT LUOTETTAVASTI
Kuorma-auton
renkaat ja
vanteet

Henkilö- ja
pakettiauton
renkaat ja vanteet

Kuorma-auton
pinnoitetut
renkaat

Maatalousrenkaat ja
vanteet; Varastossa
siirtoajettuja ja
uusia nopealla
toimitusajalla!
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Isokuovintie 4
31500 Koski Tl
Puh. (02) 484 1071
040 901 0963
040 901 0965
www.karengas.fi

Rekkapesula

Pöytätennis

– vaikeaa mutta palkitsevaa

K

ulunut pöytätennisvuosi on ollut kaikulaisille varsin hyvä. Jos onnistumista mitataan vaikkapa
SM-mitaleilla, niitä on pelkästään kevään perusteella
plakkarissa jo 13. Ja syksyn
aikana tulee lisää! Tarkemmat tiedot näistä löytyvät
jaoston kotisivuilta www.
poytatennis.com.
Muuta mukavaa asiaa
ovat mm. hyvin järjestetyt
kilpailut, mistä saamme
palautetta säännönmukaisesti. Ehkä kaikkein tärkein asia on kuitenkin harjoituksissa vallitseva hyvä
henki. Yläasteen salilla on
parhaimmillaan hieno kokonaisuus, kun ikäukot ottelevat omia eriään, Suomen kärkijuniorit Veikka,
Alex ja Miro vetävät kovatempoisia harjoituksiaan
ja pingiskoululaiset Esa,
Matias ja Rasmus vihkiy-

tyvät omalla tasollaan tämän erittäin vaikean lajin
saloihin.
Vaikeus on pingiksen
nautinto ja heikkous, sillä
kaikkien kärsivällisyys ei
kestä ollenkaan, että oppimistuloksia alkaa näkyä
vasta puolen vuoden kuluttua. Siihen asti rankin osa
iltaa taitaa olla pallojen
poimiminen lattialta. Vasta melko sitkeän harjoittelun jälkeen lajia alkaa ymmärtää ja siitä alkaa nauttia. Me Koskella osaamme
tämän lajin!
Otamme oikein mielellämme vastaan ”kohtalomme” olla jonkinlainen kasvattajaseura. Kamppailulajissa vastusta on aika nuorena lähdettävä hakemaan
kauempaa, myös ulkomailta. Kovin paljon väärin ei
mene jos väittää, että viimeistään lukio olisi jo käy-

tävä vähintään Helsingissä, jos tässä lajissa oikeasti
mielii huipulle. Ruotsi olisi
vielä parempi vaihtoehto,
ja viimeistään Suomen pölyt olisi karistettava tossuista lukion jälkeen.
No, kaikki eivät sitä
tee, ja heistä me saamme
luotettavia sarjapelaajia,
jotka nauttivat harrastuksestaan ja ovat innokkaasti
mukana pöytä- ja järjestelytalkoissa erilaisten kisaja leiritapahtumien aikana. He käyvät myös kilpailuissa ympäri Suomea
– joskus ulkomaillakin - ja
kokoavat itselleen kaveriverkoston, joka on ”käytettävissä” milloin tahansa.
Omalla tavallaan jokainen
suomalainen pingispelaaja ”puhuu samaa kieltä”;
jokainen on yleensä tervetullut paikalliselle salille, sattuipa sitten vierai-

lemaan missä päin maata
tahansa.
Ensi kausi tulee olemaan meille historiallinen:
ennustan tässä ihan lehdessä, että tulemme voittamaan Suomen mestaruudet henkilökohtaisissa ja
joukkueluokissa sekä alle
13-, 15- että 17-vuotiaiden
poikien luokissa. Sellaista
temppua ei mikään seura
ole koskaan tehnyt. Kosken
Kaiku ainakin yrittää!

Esko Heikkinen

pöytätennisjaoston
puheenjohtaja

Matkakokemuksia kesältä
A

lex Naumi, Veikka
Flemming ja Miro Seitz
ovat jo vuosia kierrelleet
kilpailu- ja leiritapahtumissa eri Euroopan maissa. Mennyt kesä oli koskelaisittain mieluinen, kun
Veikka ja Alex muodostivat Suomen alle 14-vuotiaiden poikien maajoukkueen
junioreiden EM-kilpailuissa. Veikka kertoo kisoista
omassa jutussaan. Molemmat pelaajat olivat mukana myös Pohjois-Euroopan
mestaruuskilpailuissa Virossa, josta puolestaan raportoi Alex, joka on vuoden aikana ehtinyt monessa muussakin kansainväli-

sessä tapahtumassa.
Loppukesästä Alex ja
Miro kävivät Tukholmassa
Ängby SK:n perinteisellä
kesäleirillä. ”Mukana oli
viisi suomalaista. Suurin
osa pelaajista tuli Ruotsista, mutta tänä vuonna leirillä ollut niin paljon osallistujia kuin yleensä. Halli
oli todella kuuma, koska ilmastointi ei toiminut kunnolla. Osa englantilaisista
tuli leirille vasta torstaina. Leiri päättyi perjantaina eli ensimmäinen päivä
elokuuta.Viikonloppuna oli
vielä kilpailut, mutta sinne
emme tällä kertaa jääneet”,
kertoo Miro.

Veikasta (vas.), Alexista ja Mirosta on koskelaisille vielä
paljon iloa.

23

Kosken Kaiun divisioonajoukkueet:

Kaiulla on
joukkueet myös
3., 4. ja 5.
divisioonassa.

Miehet 1. kaudella 2014-2015,
1. divisioona: Alex Naumi, Riku Autio,
Sami Ruohonen ja Veikka Flemming.
Kuvasta puuttuu Jouni Flemming.

Miehet 2. kaudella 2014-2015,
2. divisioona: Esko Heikkinen,
Miro Seitz, Teppo Ahti ja Veeti Valasti.
Kuvasta puuttuu Janne Vuorinen.

PASI RASIMUS

TRAKTORIT JA PUIMURIT
Loimaa, Forssa
Konekesko Oy
Aleksis-Kivenkatu 9
32200 Loimaa

Gsm: 050 372 4851
Vaihde: 01053 034
email: pasi.rasimus@kesko.fi
www.konekesko.com

TAKSI Knuutila
Jouko 0400 769 320
Kaarina 0400 822 320

-Kaikki kelakorvattavat kyyditykset

MÄNTYNIEMEN PUU Oy
puh. (02) 484 1413, 0400 615 878, 0500 615 878
HUOVINTIE 16
31500 KOSKI TL
Puh. 0400-400 561
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Turuntie 7, 32200 Loimaa, Puh. (02) 769 2200

Veikka Flemming: Junioreiden

EM-kisat Italian Riva del Gardassa

K

okoonnuimme maajoukkueen kanssa lentokentällä torstaiaamuna klo 5. Sieltä lensimme
Saksan yli Münchenin lentokentälle, jossa meillä oli
välilasku ja pari tuntia aikaa
oleskella. Sitten matka jatkui Alppien yli Veronaan.
Sää oli hyvä, joten lentokoneesta näki hienosti Alpit ja
Garda-järven.
Veronasta meidät vietiin
bussilla Riva del Gardaan.
Heti kun pääsimme perille, meidät vietiin pelipaikalle, joka oli jonkinlainen
parkkihalli. Hallin paras sali
eli pääsali oli ihan hieno,
vaikka EM-halliksi melko
pieni. Tunnelmaa ei kuitenkaan hallista puuttunut, kun
kaikki ahtautuivat halliin ja
kannustivat omaa maataan.
Mekin pelasimme osan
peleistä pääsalissa, vaikka
suurin osan otteluistamme
oli ”kakkossalissa”. Se sijaitsi parkkihallissa, minkä takia äänet kaikuivat.
Kaikumiseen kuitenkin
tottui ja se toi myös saliin
lisää tunnelmaa. Lisäksi
oli treenisali, jossa lämmi-

teltiin ennen pelin alkua.
Hallissa oli myös ”racket
control” eli mailantarkistus,
jonne pelimailat piti viedä
tarkistettavaksi. Mailat vietiin aina ennen ottelu alkua
tuomarille ja jos tämä totesi
mailan laittomaksi, hän sen
vielä tarkistettavaksi.
Ruokailut olivat hallilla,
paitsi aamiainen, joka oli
hotellissa. Ruoka oli koko
viikon sama eli pastaa kastikkeella ja joskus myös lasagnea. Lisäksi sai aina jonkun muun annoksen esim.
lihaa ja kasviksia sekä jälkiruuan. Ruoka oli todella
hyvää, mutta kymmenen
päivän jälkeen se alkoi jo
vähän tökkiä. Hotellille sijaitsi aivan Garda-järven
rannassa. Iltaisin kokoonnuimme puhumaan tulevista peleistä ja niihin valmistautumisesta.
Joukkuekilpailussa alkulohkon vastustajiksemme tulivat Espanja, Sveitsi
ja Irlanti. Pelaajat olivat minulle melko tuttuja, koska
viime vuoden EM-kisoissa olin kohdannut samat
vastustajat. Ensimmäisenä

meillä oli Espanjaa vastaan
jolle hävisimme tiukkojen
tilanteiden jälkeen 3-1.
Myös Sveitsiä vastaan silti oli tiukkoja pelejä, vaikka tällä kertaa hävisimmekin 0-3.
Seuraavana päivänä
meillä oli vain yksi peli Irlantia vastaan ja otimme
avausvoiton luvuin 3-2.
Olimme alkulohkon kolmansia ja jatkolohkoomme
tulivat Azerbaidzan, Georgia ja Wales. Azerbaidzanin voitimme helposti 3-0,
kuten myös Georgian. Sitten oli aikainen herätys, kun
ottelumme Walesia vastaan
alkoi jo klo 9 ja meidän piti
juosta aamulenkki, syödä
aamiainen sekä myös tietysti lämmitellä ennen peliä.
Voitimme Walesin myös
3-0 ja samana iltana pelasimme Norjaa vastaan.
Tiukkojen vääntöjen jälkeen hävisimme luvuin 1-3.
Seuraavana aamuna saimme nukkua pitempään,
mikä oli hyvä, koska edellinen päivä oli todella rankka. Aamulla pelasimme viimeisen joukkueottelumme

Slovakiaa vastaan. Ottelu
päättyi Slovakialle 3-2.
Jäljellä olivat vielä kaksinpelit, nelinpelit ja sekanelinpelit. Käteen vain kassillinen kokemusta ja voitot menivät muille pareille. Seuraavan päivän kaksinpelissäni voitin belgialaisen vastustajan tiukasti
4-3. Alex taisteli hyvin serbialaista pelaajaa vastaan,
vaikka hävisikin. Kaksinpelini päättyivät seuraavana päivänä kun vastaan
tuli seitsemänneksi sijoitettu puolalainen, jolle hävisin 1-4. Nelinpeli ei mennyt meidän osaltamme putkeen ja tuloksena 0-3 häviö
portugalilaisparille.
Lopulta meillä oli myös
vapaata, kun pelimme oli
ohi. Vietimme päivän katsoen parhaitten pelaajien
pelejä ja rannalla oleskellen. Euroopan mestaruuksia voittivat eniten romanialaiset ja ranskalaiset.
Kilpailut olivat hyvin
järjestetyt ja kaikki toimi
mallikkaasti. Näistä kilpailuista sai paljon kokemusta
ja intoa tuleviin haasteisiin.

Alex Naumi: Pohjois-Euroopan

mestaruuskilpailut Haapsalussa

O

limme Pohjois-Euroopan mestaruuskisoissa kesäkuun lopussa.
Suomesta mukana oli kahdeksan pelaajaa ja vastustajia saapui pelipaikalle Virosta, Latviasta, Liettuasta
ja Norjasta. Kisat pidettiin
jälleen kerran Haapsalussa
Virossa.
Koskelaisista matkassa
mukana olivat allekirjoittanut ja Veikka Flemming.
Pelit sujuivat suomalaisten

kannalta mainiosti ja jos en
väärin muista, niin joka sarjasta taisi tulla mitali. Ruokailu ja majoitus olivat samassa
tilassa ja hallikin oli kävelymatkan päässä. Ruokakin oli
okei, vaikka rajoitukset siihen, kuinka paljon ruokaa
sai ottaa, olivat lähes naurettavat. Siispä iltaisin kävimme
kaupungilla syömässä.
Matka sujui mainiosti eikä kukaan sen kummemmin sählännyt. Reis-

Kaulassa
PohjoisEuroopan
mestaruusmitaleita

sun kohokohta oli, kun alle
17-vuotiaiden junioreiden
suomalainen voittaja Miik-

ka O’Connor antoi yhden
maajoukkuepaidoistaan virolaiselle Airi Avamerelle.
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RAKENTAMISEN AMMATTILAINEN
Hämeentie 21 A
31500 Koski Tl

www.ojaranta.fi

RAUTANET KOSKI OY
PALVELEVA MAATALOUS- JA RAKENNUSTARVIKELIIKE
Hongistontie 3
31500 Koski Tl
Puh. (02) 484 920

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

RISTIKOT KATOLLESI MEILTÄ
Tarjouspyynnöt:
myynti@puunjalostus.fi

www.puunjalostus.fi

LAADUKKAAT BETONIELEMENTIT
Tarjouspyynnöt ja myynti:
Marko Koski
p. 050 596 6341
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marko.koski@koskenbetonielementti.fi
www.koskenbetonielementti.fi
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terveystarkastus
Urh

Urheilija ei tervettä päivää näe, väittää vanha sanonta. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Oikealla
ennaltaehkäisyllä voitaisiin välttää monet valmennuksellisista virheistä aiheutuvat vaivat. Urheilijan terveystarkastus on kaiken tasoisille liikkujille sopiva työkalu yksilöllisemmän harjoittelun
suunnitteluun.

O

lympiakomitean ja
jääkiekkomaajoukkueen ylilääkäri Harri Hakkarainen on ollut
tärkeässä roolissa urheilijan terveystarkastuksen
kehittämisessä. Myös valmentajaksi Jyväskylän yliopistossa kouluttautunut
Hakkarainen havaitsi tarpeen ennaltaehkäisevälle
työlle omassa toimessaan
valmentajana: urheilijoiden ylikuormittaminen tai
esimerkiksi piilevä sairaus saattaa nousta esteeksi
lupaavalle urheilu-uralle,
vaikka ne olisi mahdollista
havaita ajoissa.
Terveystarkastuksessa
saatetaan löytää esimerkiksi sellaisia piileviä sairauksia, jotka saattavat laiminlyötyinä aiheuttaa urheillessa merkittävän vaaran.
Kun riskit tiedetään, voidaan harjoittelusta tehdä
turvallisempaa. Lisäksi terveystarkastuksessa määritetään esimerkiksi nuoren
urheilijan niin sanottu biologinen ikä, jotta kasvuiässä olevan urheilijan harjoittelu voidaan mukauttaa yksilölliseksi. Jos aikuismainen harjoittelu aloitetaan
liian aikaisin, on varmaa,
että urheilija kärsii rasitusvammasta ennemmin
tai myöhemmin.
Tarkastuksessa saadaan
selvitettyä myös mahdollinen rakenteellinen sydänvika, joka ei välttämättä ilmene tavallisessa arkiliikunnassa, mutta saattaa maksimirasituksessa
osoittautua vaaralliseksi.
Myös muut piilevät, urheilussa mahdollisesti ongelmia aiheuttavat sairaudet
selvitetään.

Harri Hakkarainen on suosittu esiintyjä erilaisissa
tilaisuuksissa. Haluaisimmeko me Harrin puhumaan myös
Koskelle?

Terveystarkastus
sisältää
• verikokeen, jossa
mitataan mm.
hemoglobiini ja
valkosolujen määrä
(pieniverenkuva)
• sydänfilmin
(EKG) sekä
• lääkärintarkastuksen,
jossa tutkitaan
laboratoriokokeiden
tulokset,
lihastasapaino
sekä arvioidaan
biologinen ikä
• palautelomakkeen
vanhemmille ja
valmentajalle
– Monien urheilijoiden kommentti onkin, että
”miksi tätä ei ole tehty aikaisemmin”. Monet rasitusvammoista ovat helposti ennaltaehkäistävissä, ja
urheilijat ovatkin turhautuneita siitä, että he ovat joutuneet käymään läpi niin
sanotusti turhia leikkauksia, Hakkarainen pahoittelee.

Urheilijan
terveystarkastus
sopii kaikille
Hakkaraisen mukaan sellaista lajia ei olekaan, jonka harrastajalle terveystarkastuksesta ei olisi hyötyä.
Tällä hetkellä urheilijan
terveystarkastuksia teetetään eniten jääkiekko-,
jalkapallo-, koripallo- ja
yleisurheiluseuroissa, mutta Hakkarainen näkisi mielellään myös muiden lajien
edustajia terveystarkastuksessa. – Esimerkiksi salibandy on sellainen vammatilastojen kärkipäässä
oleva laji, jonka harrastajista vain harva on käynyt urheilijan terveystarkastuksessa, Hakkarainen toteaa.
Urheilijan terveystarkastuksessa käydäkseen
ei tarvitse olla huippu-urheilija. Hakkarainen suosittelee lääkärin suorittamaa
terveystarkastusta lämpimästi myös vanhemmille
harrastajaliikkujille.
– Monissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa,

suositetaan, että yli 35-vuotiaat säännöllisen liikuntaharrastuksen aloittavat tai
tavoitteellisesti harrastavat
kävisivät terveystarkastuksessa, Hakkarainen kertoo.
Kilpaurheilijan tarkastus
eroaa harrastelijan tarkastuksesta joiltain osin, mutta valtavia eroja ei ole. Harrastajan tarkastuksessa tarkastellaan myös esimerkiksi
elämäntapoja ja mahdollisia
ylipaino-ongelmia, joille ei
yleensä ole tarvetta kilpaurheilijan tarkastuksessa. Lääkärin puheilla on hyvä käydä keskustelemassa myös
mahdollisesta lääkityksestä, sillä tietyt lääkkeet ovat
esteenä esimerkiksi maratonin suorittamiselle.
– Tällä hetkellä hyvin
pieni osa terveystarkastuksista tehdään kuntoilijoille,
mutta määrä tulee varmasti lähivuosina kasvamaan.
Yksi syy tähän on juuri se,
että maratonit ja muut urheilutapahtumat ovat alkaneet vaatia osallistujilta
lääkärintodistuksia, Hakkarainen ennustaa. – Terveystarkastusten määrä
tulee kokonaisuudessaan
kasvamaan, jos useammat
lajiliitot alkavat velvoittaa
niitä urheilijoilta.
Vaikka systemaattisilla terveystarkastuksilla on
vielä lyhyt historia, ovat tulokset osoittaneet, että oikein toteutetusta terveystarkastuksesta on merkittävä hyöty niin urheilijalle
itselleen kuin hänen valmentajalleen ja vanhemmilleenkin.
Lähde: Diacor terveyspalvelut Oy – lisätietoja www.
diacor.fi
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Valmismatkat • Tilausajot

044 020 31 17
matkaheino@gmail.com

8-21, 8-18, 12-18
Hämeentie 23, 31500 Koski Tl
Puh. 02 484 1151 (0,088 €/min)

Koski TL

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

VUORENMAAN PALVELUPISTE

Isokuovintie 24
31500 Koski Tl

Fax 02-4841 735
puh 02-4841 409

Mika Pettersson
0440 848 080

OLEMME MYÖ
S
VALTAKUNNA
LLINEN

020 527 500
24 h
www.hyd

www.protecmatic.fi

Kosken Apteekki
Avoinna: arkisin
klo 9.00–17.00
lauantaisin klo 9.00–13.00
Hämeentie 12 • Puh. (02) 484 1223

UU-

- Pellonreunojen
raivausta raivaushakkuukalustolla

- Polttopuurangan tekoa
- Energiapuukuljetukset
nuppiautolla
www.koneurakointilaurila.fi

Tilauskonepaja:
Rauta, AL., RST.
Rakenteet luotettavasti
Ylhäisint. 36 31500 Koski tl.
jorma.markula@myllykylanmetalli.com

GSM 0500 720 491

Kosken Kebab-Pizzeria
RAVINTOLA
Facebook: kosken kebab pizzeria
Puh. (02) 484 1863 Pappilantie 2, 31500 Koski Tl
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osken Kaiun suunnistusjaoston toiminta on
edennyt usean vuoden
ajan samalla kaavalla: kolme kertaa kesässä Viikkorastien järjestelyvuoro, Kohauksen yhteydessä jokin
suunnistustapahtuma sekä
mahdollisesti muutamia
harjoituksia.
Tänä kesänä Kohauksen yhteydessä järjestettiin Rogaining-kisa. Rogaining on suunnistuksen
muoto, jossa joukkueet saavat kartan, johon on merkitty kaikki maastossa olevat
rastit. Rasteista saa eri määrän pisteitä (yleensä 1-9) ja
tavoitteena on määräajassa kerätä mahdollisimman
paljon pisteitä. Radan laatija pyrkii sijoittamaan rastit
siten, että kaikilla rasteilla
käyminen ei onnistu määräajassa, jotta joukkueet

joutuvat suunnittelemaan
ajankäyttönsä ja reitinvalintansa etukäteen.
Kohaus Rogainingiin
osallistui 14 joukkuetta ja
palautteen perusteella tapahtuma luultavasti saa jatkoa ensi vuonna.

Nykytekniikka on muuttanut suunnistusta ja radioselostuksen kuiskauksen sijaan gps-seuranta on
yleisöystävällistä seurattavaa. Muutaman kympin
GPS-loggerilla ja oikeilla
ohjelmilla oman iltarasti-

SU
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Mitä suunnistuksessa
pitäisi tehdä?

U

N NIS

suorituksen analysointiin
saa kummasti potkua.
Suunnistusjaoston haasteena on ollut Koskelaisten
suunnistuksen harrastajien
ja lajin parissa toimijoiden
pieni määrä. Kuitenkin me
koskelaiset olemme melko
lailla liikunnallista väkeä.
Mikä suunnistukseen liittyvä tapahtuma saisi juuri
sinut liikkeelle?

Antti Virtanen

suunnistusjaoston
puheenjohtaja

Jukolan viesti 2015
E

nsi kesänä suunnistuksen suurtapahtuma, Jukolan viesti saapuu Paimioon. Paimion Rasti ja Turun
Suunnistajat vastaavat yhteistyössä viestin järjestelyistä. Viestin odotetaan
rikkovan aiemmat osallistujaennätykset (Venlojen
viesti 1266 joukkuetta ja
Jukolan viesti 1686 joukkuetta). Tämä tarkoittaa,
että paikalle saapunee yli
16000 suunnistajaa. Yleisö
ja huoltajat mukaan luettuna kisakeskukseen odotetaan noin 30000 kävijää.
Jukolan viesti vieraili edellisen kerran Paimiossa vuonna 1993. Vuo-

si 1993 oli myös viimeisin kerta, kun Kosken Kaiun joukkue on osallistunut
viestiin. Tuolloin sijoitus oli
703, kun maaliin päässeitä
joukkueita oli 984. Tuolloin
joukkueessa viestiä veivät
Juha Mikola, Tero Kivi,Vesa
Päärni, Nikolai Niemi, Timo
Juusti, Pertti Kujala ja Into
Lehtisaari.

Edellinen Kaiun esiintyminen Venlojen viestissä on vuodelta 1999. Sijoitus tällöin oli 473, maaliin
päässeitä joukkueita 628.
Kaikua Venlojen viestissä tuolloin edustivat Eeva
Luomala, Seija Niemi, Sofia Tuhkanen ja Elisa Tuhkanen.
Ensi kesään on reilusti
aikaa, eikä vielä ole liian
myöhäistä ruveta kiillottamaan ruosteessa olevia
suunnistustaitoja. Legendan mukaan eräässä joukkueessa on ollut mukana
ensikertalainen suunnistaja, jolle edellisen osuuden viestinviejä on joutu-

nut vaihtopuomilla selittämään karttamerkkejä. Tarina myös väittää kyseisen
herran selvittäneen osuutensa hyväksytysti - loppuajasta huhu ei kerro.
Jos olet kiinnostunut palauttamaan Kaiun mukaan
joko Jukolan tai Venlojen
viestin tuloslistalle, ota yhteyttä! Tarvittaessa suunnistusopastusta tai suunnistuskurssin järjestäminen onnistuu keväällä (jos
kiinnostuneita löytyy).

Antti Virtanen
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Parturiliike

Marja-Liisa
02 484 1034

Puh. 02 4841 197
Avoinna arkisin 9-17, lauantaisin 9-13
Juhannuksesta - 10.8. avoinna arkisin 9-17

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

Hoitolasta myös
kotihoitotuotteet

Huolettomat ripset
pidennyksillä sekä kestomaxcaralla
Harmony Gelish geelilakkauksilla
näyttävät ja kestävät kynsienlakkaukset
Kirkastavat ja uudistavat kasvohoidot
Sesderman happohoidoilla sekä
Dermalogican tuotteilla.

ärillinen tunnus ilmanKauneushoitola
kuvausta

SKY-cidesco kosmetologi

Päivi Koskelin-Luhtala

Hämeentie 18, 31500 Koski Tl

www.harmonic.fi

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

P. 044 9922 950

Tervetuloa jalkahoitoon!
Hemmottele jalkojasi
perusjalkahoidolla tai
vyöhyketerapialla.

Harjutarhat

Myynnissä myös lahjakortteja
sekä tuotteita jalkojesi
hyväksi.

myksiä

äke
Tuoreita n

Mahdollisuus kotikäynteihin!

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

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

K A M PA A M O

RIITTA LAINE

Elias Rantanen

elias.rantanen@gmail.com 040 8356 890

Koskenkartanon (Koski Tl.) juhla-, kokous- ja
majoituspalvelut.
• Kartanosali ja salongit: 90 hlö.
• Yläkerran pirtti: 30 hlö.
• Majoitusta täysihoidolla 12 – 16 hlö.
• Juhlaherkut kartanon omasta keittiöstä.
• A-oikeudet. • Elävää musiikkia.
Tiedustelut ja varaukset: 040 545 2870, jutta@koccus.com, www.koskenkartano.com

P. 0 2 4 8 4 1 5 1 8
Hämeentie 19, Koski Tl
6
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KOSKEN TL YRITTÄJÄT ry

Pyöräsuunnistus
S

uunnistuksessa kilpaillaan eri matkojen lisäksi eri suunnistusmuodoissa.
Näitä ovat mm. yö-, partio-,
tarkkuus- ja pyöräsuunnistus.
Suomusjärven Sisu järjesti tänä kesänä SM-pyöräsuunnistuskilpailut. Kävin kokeilemassa lajia koesuunnistajana pari viikkoa
ennen kisoja. Ilman aikaisempaa pyöräsuunnistuskokemusta laji tuntui aika

raskaalta. Radan alkuosan
ylämäet olivat niin jyrkkiä,
että pyörä oli pakko taluttaa ylös ja osa alamäistä oli
myös laskeuduttava taluttaen, sillä uskallus loppui
kesken.
Alun hankaluuksien jälkeen rata siirtyi tasaisempiin maastonosiin ja homma alkoi sujua. Kartanluku
pientä polkua tai metsäkoneen jälkeä pyöräillessä vaatii totuttelua. Pyö-

räsuunnistuksen vaatima
suunnistustekniikka eroaa
perinteisestä suunnistuksesta huomattavasti: kun
eteneminen tapahtuu polkuja ja teitä pitkin, reitinvalinnassa pitää pystyä lyhyessä ajassa valitsemaan tasaisuuden, risteysten määrän ja polkujen ajettavuuden kannalta paras vaihtoehto.
Pyöräsuunnistus vaatii
maastopyörän ja karttateli-

neen. Ilman kompassiakin
voi pärjätä, sillä oikaisuja
ei juurikaan tehdä.
Miten minulle sitten
kävi? Pari kaatumista ja
pieniä mustelmia. Kisan
tuloksiin verrattuna loppuajasta ei kannata edes
mainita. Kivaa oli kuitenkin
ja sehän on pääasia!

Antti Virtanen

Kampaamo

RIITTA LAINE
Koski Tl
Puh. 484 1518

Autoilija Harri Toivonen
0500-326 679

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

DEEREN
varaosat ja huolto
CASTROL ÖLJYN myynti

KONEHUOLTO T. LAUKKANEN OY
Lieto, Yliskulma
Puh. (02) 4875 965, 0500 226 028
www.konehuoltolaukkanen.fi
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Ravintola

KESTIKARA
Koski TL

Puh. 02-4841 139 Fax 02-4841 139
Hämeentie 14, 31500 Koski Tl

•

puh 044 484 3314

maaseudun.notariaatti@koski.fi • www.maaseudunnotariaatti.fi

Kiinteistönvälitys • Arviokirjat • Notariaattipalvelut

Palveluksessanne

Mh.asiamies, Pitopalvelu, Pesulapalvelu,
Alkon tilauspalvelu

Kosken Tl seurakunta

Kirkkoherran
p. 484 340
virasto
av.
ti-ke ja to 9-13
koskentlseurakunta@evl.fi
Taloustoimisto
p. 484 3411
Nuorisotoimisto p. 484 3413

Turuntie 107, Koski TL. 31500
puhelin 02 4842010, www.kymppibetoni.fi

Kilpailukykyistä ja laadukasta valmisbetonia kaikkeen rakentamiseen.

PARTURILIIKE
MARJA-LIISA

EKalle-Kuljetus Oy

P. 484 1034

Puh. 040-7335827

Koski Tl

Savipaja Eevamaija

Kosken Hammashuolto
Hämeentie 18 A 2
31500 Koski Tl

Hammaslääkäri
SIMO KOSONEN
Puh. 484 1050
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Tapalantie 425, 31500 KOSKI TL
02-484 2505

www.eevamaija.fi
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Yleisurheilussa takana
monipuolinen kesä

URH
S
I

O

hjattuja harjoituksia
pidettiin kahdet viikossa kaikille ikäryhmille. Vierailevia ohjaajia on
saatu kentällemme opastamaan kilpakävelyä, keihäänheittoa ja aitajuoksua.
Lapset ja nuoret ottivat innokkaasti opit vastaan ja
samalla seuramme yleisurheiluohjaajat saivat hyviä
vinkkejä.
Ensimmäistä kertaa järjestettiin IF-Yleisurheilukoulu, johon osallistui reilut
kymmenen nuorta urheilijan alkua. Viisi seuramme
nuorta koulutettiin lasten
yleisurheiluohjaajaksi.
Urheilukentällä myös
kilpailtiin: omalla kentällä pidettiin parit harjoitusluonteiset kisat ja heinäkuussa ensin piirikunnalliset Kohauskisat ja samalla viikolla vielä 20. Kohaushölkkä, jota juhlittiin
aiempia kertoja juhlavammin. Hölkässä jaettiin kilpailijoille juhlamitali, jonka on suunnitellut koskelainen Inka Känkänen. Samaan viikkoon mahtui vielä

aikuisikäisten Kaiun mestaruuskisatkin.
Elokuussa pankin kanssa yhteistyössä pidettiin
Poppikisat sateisesta säästä huolimatta. Ihanan riemukkaita suorituksia ja hymyjä nähtiinkin! Myöhemmin alle 17-vuotiaat ratkaisivat Kaiun yleisurheilumestaruudet 3-otteluna.
Tänä vuonna Kaiku pääsi
jälleen Vattenfall-finaaliin,

joka tänä vuonna pidettiin
Veikkolassa - ja seuraamaan
Suomi-Ruotsi-maaottelua finaalisuoritusten jälkeen!
Mestaruuksia, mitaleita,
hienoja suorituksia kaikulaiset tekivät tänäkin vuonna niin piirinmestaruus-,
aluemestaruus- että SMkisoissakin.
Koko tämän vuoden
yleisurheilijoidemme ja heidän tukijoukkojensa lisäksi

kentällä ja kentän ulkopuolella on häärinyt kaikulainen
yleisurheilutalkooporukka,
jolle ISO kiitos!
Porukkaamme otettaisiin “kiljuen,parkuen” lasten liikuttamisesta innostuneita aikuisia nuoria ja aikuisia mukaan toimintaan.

Erja Salminen

yleisurheilujaoston
puheenjohtaja
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Yleisurheilukoulussa
I

f -yleisurheilukoulu starttasi 8. päivä toukokuuta.
Sateisesta päivästä huolimatta paikalle saapui toistakymmentä lasta. Heidän
kanssaan pidimme hauskan tutustumiskerran, loimme yhteiset pelisäännöt
sekä leikimme erilaisia
leikkejä.
Meillä ohjaajilla (Markku, Miisa, Sinna, Eemeli) oli
tavoitteena tehdä yleisurheilukoulusta sellainen,
että harjoittelu on mukavaa,
hauskuutta ja naurua unohtamatta. Monipuolisuus oli
myös yksi tärkeä piirre, jota
pyrimme ylläpitämään jokaisella liikuntakerralla.
Suunnittelimme yksittäiset harjoitukset niin,
että jokaista yleisurheilulajia päästäisiin kokeilemaan. Tällä tavoin perustaidot, kuten hyppääminen
ja heittäminen, kehittyisivät tasapuolisesti ja opittuja taitoja voisi hyödyntää
myös muissa urheilulajeissa. Aloitimme yleisurheilukoulun tutuilla juoksula-
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jeilla ja siirryimme kohti
haastavimpia lajeja kuten
korkeushyppyä.
Tekniikkaharjoitusten lisäksi teimme lasten
kanssa paljon erilaisia monipuolistavia harjoituksia,
jotka osoittautuivat kaikkein suosituimmiksi. Eri-

laiset temppuradat ja pikkukuntopiirit keräsivät paljon suosiota ja niiden tekeminen oli hauskaa ja aika
lensi siivillä. Leikkimielisistä kisailuista saimme myös
paljon iloa irti.
If –yleisurheilukoulun
tarkoituksena oli, että lap-

si pääsee kokeilemaan eri
lajeja leikin varjolla kavereiden kanssa. Lisäksi halusimme rakentaa hyvää
yhteishenkeä, sekä pitää
hauskaa yhdessä ja mielestämme onnistuimme näissä
loistavasti.

Eveliina Nurmi

Kohaushölkkä hölkkätapahtumien aatelia!
J

os liikuntatapahtuma
onnistuu saavuttamaan
katkeamattoman kahden
vuosikymmenen historian, jotain on varmasti tehty
tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä oikein.
Kosken Kohaushölkkä saavutti tämän kunniakkaan
rajapyykin viime kesänä.
Suurin kiitos tapahtuman
synnystä ja kehityksestä
kuuluu luonnollisesti pääasiallisena puuhamiehenä
toimineelle Jouko Sinkolle,
mutta samaan hengenvetoon on todettava, ettei ta-

Lyhyemmän matkan lähdössä on kiirettä!

ollut mahdollisuus
valita matkakseen
joko yhden kierroksen (4,3 km) tai
kahden kierroksen
(8,6 km) taival, ja
osallistujien joukko on perinteisesti pitänyt sisällään
monentasoista menijää kiireettömistä
hölkkääjistä ja kävelijöistä aina kansallisen kärkitason
kestävyysjuoksijoihin saakka.
Keskiviikon iltaajankohta Kosken
kohausviikon alkajaisiksi on osoitJuha Laine kiinnittää erikoistautunut erinomaikilpailunumeron Joukon Sinkon
seksi. Siinä missä
selkään ennen juoksua.
useimmat hölkät
keskittyvät viikonpahtuma pötkisi pitkälle il- loppuihin, on arki-iltanakin
man lukuisten kaikulaisten osallistujamäärä viime
ja muiden vapaaehtoisten vuosina vakiintunut reitalkoolaisten panosta.
lusti yli sadan osallistujan
Aivan ensimmäiset höl- tasolle. Tämän kesän juhlakäthän juostiin aikanaan hölkässä kävijöitä houkuKosken keskustaa kiertä- teltiin osanottopaidalla ja
neellä katureitillä, mutta jo juhlamitalilla, ja niinpä häpitkään tapahtuma on kes- tyyteltiin jo komeasti kahkittynyt urheilukentälle, densadan osallistujan rareitin kiertäessä pururadan jaa. Myös keskikesän sää
ja Kuovin alueen rauhallisia on lähes aina suosinut tamaastoja. Hölkkääjillä on pahtumaa.

Kohaushölkässä tunnelma on ollut aina leppoisan
hyväntuulinen, ja järjestelyt sujuvat. Myös monenlaista pientä jaettavaa palautusjuomista alkaen on
osallistujille ollut järjestettynä. Viime kesänä paikalle saatiin julkkisvieraaksi
”Lätsä-Pekka” Päivärinta.

takavasemmalle. Uutta virtaa järjestelypuolelle kuitenkin on saatu, ja monenlaisia pieniä päivityksen aiheita juoksureitistä alkaen
on ollut ensi vuodelle harkinnan alla. Yleisön pyynnöstä myös perheen pienimpiä juoksijoita pyritään
ensi vuonna saamaan liik-

Mestarijuoksija Pekka Päivärinta

Monista pienistä asioista
ja yksityiskohdista syntyy
toimiva kokonaisuus, joka
kerää harrastajat vuosi toisensa jälkeen Koskelle.
Uusia tuuliakin on hölkkärintamalla puhaltamassa,
sillä pitkän linjan puuhamies Sinkko on ilmoittanut
vetäytyvänsä järjestelyistä

keelle oman ”minihölkän”
muodossa. Varaa siis tuttu
ajankohta jo nyt kalenteriisi, sillä luotamme vankasti
siihen, että seuraavatkin 20
vuotta Koskella hölkätään
kohausviikon keskiviikkoiltana!

Petteri Urmas
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Mynämäellä pm-viesteissä
T

änä vuonna Mynämäellä juostiin sisulisäikäisten piirinmestaruusviestikisat. Kaiusta oli mukana neljä poikaa kahdella viestimatkalla P13-sarjassa: Kristo Kreen, Ossi Juusti, Lauri
Salo ja Aarne Laaksonen.
Todella hienosti pojat
juoksivatkin ja saavuttivat 4x100m:llä hopeiset ja
4x600m:llä pronssiset mitalit.

Oli hienoa saada olla
paikalla todistamassa poikien upeita suorituksia. Lisäisin tosin vielä poikien
kirjoitukseen, että jokainen
poika juoksi kovaa - eihän
muuten mitaleita olisi saatu. Loppujen lopuksi pikaviestin kultamitalikin jäi
vain 0,40 sekunnin päähän.

oli myös meidän joukkueessamme.
4x600 metrin viestissä
Kristo aloitti ja tuli vaihtoon kolmantena. Ossi, joka
juoksi toisella osuudella,
tuli vaihtoon toisena ja antoi Laurille hyvän paikan

lähteä. Lauri tuli vaihtoon
kolmantena ja sitten lopuksi juoksemaan pääsi Börje.

Erja Salminen

”We are the best”
sanoi Ossi Juusti juoksun
jälkeen. Oli tosi hieno juttu, että saatiin KAKSI mitalia. Lauri mietti 4x100m
juoksun jälkeen, että saadaan mitali, koska voitettiin ykköserä ja kakkoserän Raision Kuulan

tilastoaika oli 56.43 ja se
voitti eränsä ainakin kahdella sekunnilla.
”Hurraa me voitettiin
mitali!” Ossi ja Börje sanoi.
Börje juoksi kovaa ja lukijoille selvennykseksi Börje
= Aarne Laaksonen. Kristo

Lauri Salo, Ossi Juusti
ja Aarne Laaksonen

SM-menestykset
SM19:
• Markku Haavisto
400m aidat 4. ja 400m 14.
• Eemeli Laaksonen
400m 6. ja 200m 16.

SM22:
• Kalle Raitala
400m 12. ja 200m 11.

SM19-kisoissa Eemelillä 400m finaalissa loppurutistuksessa
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Julia Vuolli

T11 korkeus 145
T11, seiväs 234
T11 pituus 4,43

Saara Mattila

T11 1000m 3.34,02
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Riikka Vuorentausta T12 1000m 3.32,51
Aarne Laaksonen

P12 200m 28,97
P12 800m 2.41,47
P12 200m aj 37,12
Heidi Nevala		T13 kuula 12,85
T13 kiekko 39,90
T13 moukari 42,59 (2,5kg)
T14, T15 moukari 41,38 (3kg)
Eemeli Laaksonen
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M19 100m 11,42
M, M19 400m 50,11

OSTAJISSA
ON EROJA

Puunhankinnassa korostuvat kokemus,
kokonaisvaltaisuus, ammattitaito ja korjuujälki.
Haluathan parhaan kokonaisratkaisun
metsällesi ja itsellesi?
Myy siis puusi meille.

WESTAS GROUP
www.westas.fi
Näkemyksiä puusta.
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Parasta palvelua
elämän eri
vaiheisiin

Hämeentie 14, 31500 KOSKI TL / puh. (02) 484 330
Vilhonkatu 21 A, 24240 SALO / puh. (02) 727 8850
Kauppatie 15, 25260 VASKIO / puh. (02) 727 8800
etunimi.sukunimi@poppankki.fi
www.poppankki.fi/koski
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