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YHDESSÄ  
OLEMME VAHVOJA

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

Alueesi metsäasiantuntijan löydät osoitteesta westas.�
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Kosken Kaiku on toiminut 
jo kohta 100 vuotta. Toi-
minnalla on aina ollut 

tietty tarkoitus ja arvopohja, 
vaikka välttämättä näitä asioi-
ta ei ole tietoisesti edes mietitty. 
Ajan saatossa seuran ”strategiset 
ajatukset” ovat varmaan myös 
muuttuneet ja kehittyneet.

Istuva johtokunta tarttui tähän 
asiaan vahvasti kesällä 2017. 
Huolellisen pohdinnan jälkeen 
se julkaisi Kosken Kaiun toimin-
talinjan, joka sisältää mm. seu-
ran arvot, vision eli tahtotilan ja 
mission eli perustehtävän tai tar-
koitusperän. 

Uudesta toimintalinjasta on 
sisäsivuilla tarkempi tarina, mutta sen tarkoituksesta 
on syytä sanoa muutama sana ihan pääkirjoituksessa-
kin. On nimittäin niin, että jokaisen yhdistyksen kan-
nattaa välillä istua alas ja miettiä omia tarkoitus-
periään: miksi olemme olemassa, mihin pyrimme ja 
kuinka sen teemme. Ja mitkä ovat toimintamme perus-
arvot, jotka eivät ainakaan ihan hetkeen muutu eivät-
kä oikein edes horju.

Kaiku urheilee -lehden avulla saamme nämä asiat 
koskelaisten osalta jokaisen tietoon. Lehti jaetaan ”joka 
savuun”, joten se palvelee seuran toiminnan esittelijänä 
mainiosti. Nykymaailmassa on hauska edelleen julkais-
tua painettua sanaa, joka ainakin toivottavasti kestää 
lukemista hiukan pidempään kuin moderni sosiaalisen 
median pikamaailma.

Esittelemme lehdessä myös päivittäistoimintaamme. 
Viestintä on tärkeää, sillä nykykäsityksen mukaan or-
ganisaatio ei oikein ole edes olemassa, jos se ei näy. Näin 
nekin ihmiset, jotka eivät käy yleisurheilukentällä, hiih-
toladuilla, frisbeegol� entillä, pingissalissa tai lento-
pallokentillä, saavat käsityksen nykyisestä toiminnas-
tamme. 

Viestinnän ohella lehtemme 
palvelee myös seuran varain-
hankintaa. Koskelaiset ja osin 
naapurikuntienkin yritykset 
ovat lähteneet taas kerran hie-
nosti tukemaan toimintaam-
me, mistä heille iso kiitos. Il-
man tätä panosta jäisi aika 
moni kisareissu tekemättä ja 
leirivuorokausi viettämättä.

Erityisen kiitoksen ansaitsee 
Kosken Osuuspankki, joka yh-
teistyössä Kaiun kanssa järjesti 
Kohauksessa hienot arpajaiset. 
Arpajaisten runsaan 1 500 eu-
ron tuotto siirtyi suoraan Kaiun 
tilille. Kyseessä oli todellinen 
yhteistyöhanke. Sellaista tule-
vaisuuden toiminta on yhä 

enemmän: töitä tehdään yhdessä useamman toimijan 
voimin. Esimerkiksi kunnan suhteen olemme yhteis-
työhankkeissa vasta korkeintaan alussa.

Tavallisen koskelaisen kannalta parasta mahdollista 
yhteistyötä Kaiun kanssa olisi se, että mahdollisimman 
moni liittyisi Kosken Kaiun jäseneksi. Tarkentuneiden 
tietosuojasäännösten aikana se ei enää käy vain mak-
samalla jäsenmaksu seuran tilille, sillä oikeaoppisen 
jäsenrekisterin ylläpitoon tarvitaan muitakin tietoja. 

Kaiussa olemme ratkaisseet tämän asian Seuramappi- 
ohjelmistolla. Kun jäsentietonsa saa sinne kerran, 
vuosittainen jäsenmaksu kolahtaa joko sähköpostiin tai 
postilaatikkoon luotettavasti. Lehdessä on lisäohjeita 
tämän ”velvollisuuden” täyttämiseen.

Tehdään Kosken Kaiusta yhdessä entistä isompi!

• Esko Heikkinen
Kosken Kaiun puheenjohtaja

Toiminnan kivijalkoja
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Kosken Kaiku ry
Kaiku Urheilee -lehti 2018

SISÄLLYSLUETTELO

Seuran puheenjohtaja
Esko Heikkinen
050 62 532
esko.heikkinen@sptl.� 

Frisbeegolfjaosto
Jari Esselström
040 901 2400
jari.esselstrom@luukku.com

Harrasteliikuntajaosto
Hanna Kanasuo 
040 736 0033 
hanna.kanasuo@lentopalloliitto.� 

Seuran ja jaostojen yhteystiedot

Hiihtojaosto 
Tapani Rantanen 
0400 543159 
tappi@mbnet.� 

Lentopallojaosto 
seuran vpj. Saku Kanasuo     
044 032 3169 
saku.kanasuo@ojaranta.� 

Pöytätennisjaosto 
Tero Naumi 
040 823 9895 
teromi10@hotmail.� 

Yleisurheilujaosto 
Leena Aarikka       
050 300 9125 
leena.aarikka@ely-keskus.� 

Johtokunnan jäsen      
Anne Niemelä-Laaksonen 
050 360 2960   
anne.niemela-laaksonen@tyks.�   

Johtokunnan jäsen, seuran siht.
Jukka Lehti      
040 352 4802 
lehti.jukka@gmail.com
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Kosken Kaiun jäsenrekisteriä on ylläpidetty nyt parin vuoden ajan sähköisesti Seuramapissa. Aiemmin jäsenrekisterin 
virkaa hoiti lähinnä jäsenmaksutilin tiliote. Suurin haaste uuteen rekisteriin siirryttäessä oli se, ettei kaikkia vanhoja 
jäseniä pystytty tavoittamaan puutteellisten yhteystietojen vuoksi. Tämän vuoksi seura on järjestänyt mm. jäsenkahvit 
Kosken Kohauksessa tavoittaakseen uudet ja vanhat jäsenet. Vuonna 2018 Kaiun jäsenmaksu on alle 15-vuotialta 5 € ja 
yli 15-vuotiailta 10 €. Vanhaa perhemaksu ei enää ole käytössä.
www.seuramappi.� /koskenkaiku

Toimi näin:
1. Valitse ”ILMOITTAUDU” -välilehti.
2. Täytä kaikki pakolliset kentät.
3. Valitse kaikki ne jaostot, joiden toiminnassa olet / haluat olla mukaan.
4. Valitse kaikki ne jaostojen ryhmät, joissa olet / haluat olla mukana.
5. Valitse haluatko paperilaskun.
6. Jatkossa voit kirjautua sisään tunnuksillasi ja ilmoittautua mukaan ryhmiin ja tapahtumiin.

Omilla tunnuksilla pääset myös hallinnoimaan jäsentietojasi.

Päivitä jäsentietosi!

Jos et omista tietokonetta 
tai älypuhelinta, voit täyttää 
viereisellä sivulla olevan 
Jäsentietojen ilmoituslomak-
keen ja toimittaa sen Kosken 
Tl kirjastoon. Tällöin me 
lisäämme antamasi tiedot 
jäsenreksiteriin.

GDPR-päivitys

Uuden EU-tietosuojalain voimaantultua myös Seuramappiin tehtiin päivitys, johon jokaisen jäsenen on reagoitava 
henkilökohtaisesti. Kirjaudu siis omilla tunnuksilla seuramappiin (osoitteessa: www.seuramappi.� /koskenkaiku) ja 
järjestelmä ohjaa sinut automaattisesti päivittämään jäsentietosi tietosuojalain edellyttämien kohtien osalta. 

Uusille jäsenille tiedot lisätään jo ilmoittautumisvaiheessa.

Jos et käytä tietokonetta (eikä jälkikasvu, ystävä jne. voi auttaa), voit kääntyä Hanna Kanasuon puoleen 
(puhelin 044 906 019, sähköposti hanna.kanasuo@lentopalloliitto.� ). Autamme sinua päivityksessä. 
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Ilmoita jäsentietosi 
Kosken Kaiku on siirtynyt uuden jäsenhallintajärjestelmän käyttöön.  

Järjestelmän nimi on Seuramappi, ja sen avulla tullaan hallinnoimaan 
kaikki jaostojen järjestämät toiminnat (ryhmät ja tapahtumat) ja nii-

den laskutus, sekä vuodesta 2017 lähtien seuran jäsenlaskutus.  
Voit ilmoittaa jäsentietosi joko osoitteessa 

www.seuramappi.fi/koskenkaiku 
tai täyttämällä alla olevan lomakkeen, ja palauttamalla sen  

Kosken TL kirjastoon 

Etunimi  Sukunimi  

Katuosoite  Postinumero  

Toimipaikka  Syntymäaika  

Puhelin  Sukupuoli  Mies    Nainen 

Sähköposti    

Jaostot joiden toiminnassa olet mukana: 

 Frisbeegolf 

 Hallivalvonta 

 Harrasteliikunta 

 Hiihto  

 Pöytätennis 

 Yleisurheilu 

 Ei jaostoa 

Haluan paperilaskun:  Kyllä       Ei 

Annan suostumuksen yhteystietojeni käyttöön: 
-  Seuran asioiden tiedottamisessa:   Kyllä       Ei 
-  Toiminnan markkinoinnissa:   Kyllä       Ei 
-  Kuvien ottamiselle ja julkaisulle:   Kyllä       Ei 

Lisäinfo: 

Leikkaa tästä 

Jäsentietojen ilmoituslomake 
Kosken Kaiku ry:n jäsentietojärjestelmään 

Palauta tämä lomake täytettynä Kosken TL Kirjastoon, niin lisäämme tietosi manuaalisesti uuteen jäsentietojärjestelmään.  
Jatkossa tulet saamaan seuran jäsenmaksulaskun joko sähköpostilla tai paperisena laskuna kotiisi. 

Ystävällisin terveisin: Kosken Kaiku ry:n johtokunta 



Kosken Kaiku
Kosken Kaiku
Kosken Kaiku
Kosken Kaiku

Kosken KAIKU 20188

Seuran säännöissä todetaan, että 
Kosken Kaiku on liikunnan 
yleisseura, jonka tarkoituksena 

on edistää liikuntaharrastusta seuran 
toimialueella siten, että mahdollisim-
man moni jäsen harrastaisi kunto-, 
kilpa- tai huippu-urheilua edellytys-
tensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

Tästä määrittelystä on kenen tah-
ansa hyvä ponnistaa, olipa sitten kun-
toilija, kilpaurheilija tai muuten vain 
urheiluseuratoiminnasta innostunut 
aktiivi. Kaiun historiassa on kautta 
aikojen ollut selvää, että Kosken Kaiku 
on kilpaurheiluseura. Ehdottomana 
tavoitteena on siis tuottaa hyviä urheil-
ijoita kaikkiin seurassa harrastettuihin 
lajeihin. Mutta samalla seura kantaa 
myös vastuunsa kaikkien koskelaisten 
liikuntaharrastuksesta.

Uutta toimintalinjatyöskentelyssä
oli se, että sen myötä Kaiulle määritel-
tiin visio, missio ja arvot. Suomennok-
set voisivat kuulua vaikkapa tahtotila, 
perustehtävä ja periaatteet.

Tahtotilansa eli visionsa johtokunta 
määritteli varsin kunnianhimoisesti. 

Kosken Kaiku haluaa nimittäin olla 
Suomen paras kasvattajaseura. Joku 
voi kysyä, kuinka se mitataan tai mitä 
se tarkoittaa. Konkreettisia vastauksia 
ovat esimerkiksi Henri Liipolan me-
nestys moukarinheitossa Someron 
Esan paidassa ja pöytätenniksessä tä-
nä talvena Tanskan pääsarjaa pelaava 
Alex Naumi.

   Missiossamme toteamme olevan-
sa kasvattajaseura, joka mahdollistaa 
jokaisen kaikulaisen liikuntauran ete-
nemisen hänen haluamallaan ja valit-
semallaan tavalla. Se ei ole uutta, toi-
sin kuin Kaiulle nyt määritellyt ar-
vot. Arvomme ovat esimerkillisyys, ilo 
ja innostus sekä yhteisöllisyys ja avoi-
muus. Koosteena näistä voisi todeta, 
että teemme asiat mallikelpoisesti, in-
nostuneesti ja yhteistyössä. Kuten on 
tehtykin!

Arvot ovat pysyviä. Lyhyen tähtäimen 
tavoitteinamme haluamme kasvattaa 
jäsenmääräämme ja kehittää edelleen 
itsenäisesti toimivia jaostojamme. Ja 
pikku hiljaa tavoittelemme myös lii-
kuntapainotteista päiväkotia ja esi-
opetusta, ala- ja yläastetta sekä lukio-

ta. Tietenkin yhteistyössä kunnan ja 
koululaitoksen kanssa.

Edellä kuvattujen asioiden ohella 
määrittelimme myös johtokunnan ja 
jaostojen tehtäviä, osin jopa henkilö-
tasolla. Johtokunta sai myös oman toi-
minnan vuosikellonsa. Vielä määrit-
telimme mm. tämän lehden tehtävän, 
seuran varainhankinnan ja talouden-
pidon periaatteet sekä sen, mitä uudet 
tieto- ja yksityisyydensuojakäytännöt 
tarkoittavat Kosken Kaiussa.

Nykyajan läpinäkyvässä maailmassa 
edellä kuvatut asiat eivät voi olla salai-
suuksia. Päinvastoin. Niinpä Kaiun 
toimintalinja on kenen tahansa luet-
tavissa seuran verkkosivuilla. Se on 
soveltuvin osin myös kopioitavissa, 
ihan ilmaiseksi. Kuten tekstin alku-
osassa todettiin, vastaavien asioiden 
pohtiminen ei tee pahaa millekään 
kunnassamme toimivalle yhdistyk-
selle tai muullekaan organisaatiolle.

• Esko Heikkinen

Oma toimintalinja

Jokaisen yhdistyksen on 
hyvä silloin tällöin pohtia 
toimintansa perusperi-
aatteita. 

Kaiussa johtokunta teki 
tätä työtä viime vuonna 
ja uusi toimintalinja 
hyväksyttiin seuran 
syyskokouksessa 2017.
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Kaikkien koskelaisten liikuttaja – Palvelukeskuksen väen ulkoilutus elokuussa.

Varainhankintaa – 
Kosken Osuuspankin 

lahjoittama huvimaja Kaiun 
arpajaisiin Kohauksessa 2018.

Suomi 100 -teemalla 
palkittuja vuosien saatossa 
ansioituneita kaikulaisia 
kevätkokouksessa. 

Arvot
• Esimerkillisyys
• Ilo ja innostus
• Yhteisöllisyys ja avoimuus

KOSKEN KAIKU
Missio
Kosken Kaiku on kasvattaja-
seura, joka mahdollistaa jokai-
sen kaikulaisen liikuntauran 
etenemisen hänen haluamallaan 
ja valitsemallaan tavalla.

Visio
Suomen paras kasvattajaseura.

Varainhankintaa – 
Kosken Osuuspankin 

lahjoittama huvimaja Kaiun 
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Valikoimistamme löydät pienkoneet 
ruohonleikkureista mönkijöihin ja niiden 
varaosat. 

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

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

• Salo • Somero • Kaarina • Loimaa

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

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

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELUHUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

Somerolta 
myös Sportti-

areenan tennis- 
ja sulkapallo-

vuorojen 
varaus!
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Kaiku sai metsänsä aikanaan lah-
joituksena Kosken Manttaa-
likunnalta, jonka tärkein teh-

tävä historiallisessa tarkastelussa on 
ollut kunnan lainamakasiinin yllä-
pito. Koskelainen sellainen tunnetaan 
nykyään Kahviaittana.

Manttaalikunta oli perinyt metsä-
palstan Kosken Suojeluskunnalta. 
Tämä tarina selittää palstan muodon, 
sillä alue on 300 metriä pitkä mutta 
leveydeltään pääosin vain kymmen-
kunta metriä. Kapeassa päässä sijait-
see vanha ampumahauta. Aikanaan 
palstaa on käytetty kivääriammun-
nan harjoitteluun. 

Omaisuutta pitää hoitaa. Viime 
vuonna Kaiun johtokunta arveli metsä-
asiantuntijansa Jukka Lehden joh-
dolla, että alan isot puut olisivat hak-
kuukypsiä. Se tarkoitti 0,3 ha aluetta, 
joka hakattiin menneen talven helmi-

Kaiku on metsänomistaja

Moni ei tiedä, että Kosken Kaiku omistaa metsää. Ei kovin paljon, mutta kuitenkin. 
Kaiun metsäpalstan koko on runsas puoli hehtaaria ja se sijaitsee Honkamäen 
takana. Tarkkaan ottaen metsäalue koostuu kolmesta eri lohkosta.

…ja sen jälkeen. 

Taimikko ennen Hemmon, Jukan ja Taiston käyntiä…

kuussa. Tuotto seuralle oli noin 3 000 €. 
Alkusyksystä aukko mätästettiin ja tu-
levana keväänä se istutetaan kuuselle. 
Jukan kontaktien avulla niin mä-
tästys kuin taimetkin saatiin edulli-
sesti ja istutus tapahtuu talkoopohjalta. 

Palstan loput 0,3 ha on taimikkoa, 
joka varovaisestikin arvioiden oli jää-
nyt vajavaiselle hoidolle. Talkoovoi-
min selvittiin tästäkin, kun Hemmo 
Mattila ja Jukka ja Taisto Lehti 
tarttuivat raivaussahoihinsa. Tiheän 

pusikon seasta paljastui kasvukykyi-
siä havupuita.

Metsän kasvatus on pitkäjänteistä 
hommaa, sillä seuraavan kerran Kaiun 
stipenditilille ropisee tämän metsän 
harvennustuloja vasta vuosikym-
menien päästä. Mutta kasvattaja-
seuran ilmeeseen se sopii! 

• Esko Heikkinen
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Ruotsi järjesti tämän vuoden ke-
väällä joukkueiden MM-kisat. 
Olin parina päivänä katsomassa 

pelejä ja täytyy myöntää, että tunnel-
ma oli Ruotsin menestyksen myötä 
upea! Kisat olivat hyvin järjestetyt ja 
pelejä pelattiin kolmessa eri hallissa. 
Myös Suomen miesten ja naisten maa-
joukkueet olivat mukana taistelemas-
sa noususta 2.divisioonaan. Ihan se ei 
kummaltakaan joukkueelta onnis-
tunut, mutta lähellä se kuitenkin oli. 
Kisojen suurimpiin yllättäjiin kuului 
miehissä Englanti, joka voitti omassa 
ryhmässään sekä Taiwanin että Japa-
nin ja nousi ryhmänsä ykköseksi. 
Puolivälierissä Englanti kohtasi isän-
tämaa Ruotsin, joka oli parempi lu-
vuin 3-0 varmistaen näin MM-mi-
talin Ruotsille. Mestaruuden vei tut-
tuun tapaan Kiina, joka löi loppu-
ottelussa Saksan selkein 3-0 luvuin. 
Naisissa kaksi maata eli Kiina ja 
Japani olivat ylitse muiden, Kiina 
selkeä mestari. 

   Kotimaassa ykkösjoukkueemme pe-
lasi toista kautta SM-sarjassa. Joukkue 
jatkoi samalla kokoonpanolla kuin 
edelliselläkin kaudella eli kokoonpa-
nolla Riku Autio, Veikka Flemming 

ja Alex Naumi. Sarja oli selvästi edel-
listä kautta tasaisempi ja joukkueel-
lamme oli pitkään mahdollisuudet 
jopa mitalipeleihin. Lopulta pienten 
loukkaantumisten myötä tie vei kui-
tenkin edellisvuoden tapaan karsin-
toihin, jotka joukkue selvitti helposti 
ja varmisti näin SM-sarjapaikan 
tällekin kaudelle. Alexin siirryttyä 
pelaamaan täksi kaudeksi Tanskan 
pääsarjaa, Anastasia Burkova pelaa 
joukkueen kolmantena pelaajana. 

   Kulunut kausi oli edellisten vuosien 
tapaan menestyksekäs.  Alex saavutti 
ensimmäisen miesten kaksinpelin 
SM-mitalin selviämällä � naaliin. 
Finaalissa vastassa oli Suomen ykkös-
pelaaja Benedek Oláh, joka voitti ta-
saisen pelin luvuin 4-2 ja Alexille näin 
SM-hopeaa miesten kaksinpelissä. 
Junioreissa Sam Khosravi vei nimiin-
sä 12-ja 13-vuotiaiden kaksinpelien 
Suomenmestaruudet ja myös joukkue-
mestaruudet yhdessä Matias ja Rasmus 
Vesalaisen kanssa. 17-vuotiaissa Joo-
natan Khosravi voitti kultaa nelin-
pelissä yhdessä PT Espoon Matias 
Ojalan kanssa.  Alex edusti Suomea 
Ruotsin Halmstadin joukkue MM-ki-
soissa samaan aikaan, kun muut tais-
telivat 17-vuotiaiden SM-mestaruuk-
sista Oulussa. Kokonaisuudessaan 
KoKan juniorien SM-mitalisaalis oli 
5 kultaa, 3 hopeaa ja 4 pronssia.  

Pöytätennistä kotona ja ulkomailla

Pöytätennistä Koskella:

3.–4.11.2018 B- ja C-luokkien SM-kilpailut

1.12. 2018  2. divisioonan pelejä

5.-6.1.2019 Kosken Malja GP-turnaus

30.3.2019   SM-sarjapelejä

Tervetuloa katsomaan ja kannustamaan!

   Veikka ja Alex muodostivat Suomen 
miesjoukkueen rungon Pohjois-Eu-
roopan mestaruuskisoissa Viron 
Haapsalussa. Kisojen mitalisaalis oli 
yksi hopea Alexin ja Veikan nelin-
pelistä, pronssia Alexille kaksinpelistä  
sekä joukkuepronssi Suomelle (Veik-
ka, Alex ja Pedram Moradabbasi).  
Alex oli mukana myös juniorien 
Pohjois-Euroopan mestaruuskisoissa, 
joissa hän oli paras junioripelaaja voit-
tamalla 17-vuotiaiden henkilökoht-
aisen ja joukkuemestaruuden (Arttu 
Pihkalan ja Veeti Valastin kanssa). 
Sam teki saman tempun 14-vuotiaiden 
luokassa voittamalla sekä kaksinpelin 
että joukkuekilpailun (Aleksi Räsäsen 
kanssa). Juniorien EM-kisoissa Ro-
maniassa seurastamme olivat muka-
na Alex ja Sam. Sam osallistui vain 
joukkuekilpailuun, mutta Alex pelasi 
myös kaikki muut luokat. Kaksinpe-
leissä Alex selvisi Euroopan 32 par-
haan junioripelaajan joukkoon. Näistä 
kisoista lisää seuraavilla sivuilla.

   Kosken Kaiulla on alkavalla kaudella 
viisi sarjajoukkuetta. Ykkösjoukku-
eemme lisäksi meillä on kaksi jouk-
kuetta 2. divisioonassa sekä jouk-
kueet 3. Ja 5. divisioonassa.

• Tero Naumi
pöytätennisjaoston puheenjohtaja
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Vasta-alkajaleiri. 
Alku on pingiksessä 

usein aika hankalaa.

 Alexin viime kauden saldoa komistaa mm. miesten 
kaksinpelin SM-hopea. Voittoon ylsi olympiaedustaja 
Benedek Oláh, jonka Alex kuitenkin pisti todella 
ahtaalle.

Pöytätennisliiton kesäleiri on ollut Koskella vuodesta 2003. 
Valmentaja Taneli Keinonen “pallolaatikkopöydällä”.
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HINAUSPALVELUA 
KOSKELLA TL

KULJETUSPALVELUA 
KAUTTA MAAN

040 9010 961
TILAA NUMEROSTA

www.koskenautokeskus.fi

24 H VUOROKAUDESSA,
VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ.
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   Turnaus alkoi aamulla 25.8 joukkue-
kilpailulla. Alkulohkossa vastaan aset-
tuivat Norja, Islanti sekä uusi tutta-
vuus Grönlanti. Islanti ja Grönlanti 
kaatuivat kumpikin helposti 3-0. Eri-
tyisesti Grönlanti oli vielä kisojen vas-
taantulija; mielenkiinnolla jäämme 
odottamaan miten on tulevaisuudessa. 
Norjaa vastaan käytiinkin sitten tiu-
kempi taisto. Alex hoiti omat pelinsä 
kunnialla, kun taas Pedram hävi-
si omansa. Ratkaiseva ottelu käytiin 
norjan kolmospelaajan ja allekirjoit-
taneen välillä, jossa vastustaja veti pi-
demmän korren ratkaisevassa erässä 
ja näin kirvelevä 3-2 tappio Norjaa 
vastaan. Illan välieräottelussa vastaan 
asettui kisojen ennakkosuosikki 
Ruotsi. Siinä ei jäänyt paljon selitel-
tävää ja 3-0 Ruotsille.

   Aamulla kävimme uuteen taistoon 
pronssiottelussa Latviaa vastaan. Hiki-
nen taisto käytiin, jossa Kosken po-
jat hoitivat pronssimitalit kotiin va-
kuuttavalla pelillä. Alexille kaksi voit-
toa, allekirjoittaneelle yksi ja näin 
ollen tulokseksi 3-1 Suomelle. Niin 
naisissa kuin miehissäkin Ruotsi vei 
kirkkaimman mitalin, mutta Suomen 
naiset taistelivat hyvin hopealle.

   Pelit eivät suinkaan loppuneet tähän. 
Kaksinpelissä allekirjoittanut rämpi 
alkulohkosta toisena jatkoon, mut-
ta tie nousi pystyyn ensimmäisellä 
kierroksella ruotsalaista ennakkosu-
osikkia Hampus Nordbergiä vastaan. 
Alex jyräsi vakuuttavasti tiensä aina 
semi� naaliin asti, jossa niukka tappio 

Anders Erikssonia vastaan. Kirkkaim-
mat mitalit menivät siis Ruotsiin, mut-
ta Alexille hienosti silti pronssinen. 

   Sekanelinpelistä ei jäänyt paljon ker-
rottavaa Suomen osalta. Kaikki parit 
ensimmäisillä kierroksilla ulos. Nelin-
pelissä suomalaiset puolestaan pela-
sivat hienosti mitaleille. Koskelaiset 
näyttivät miten ”kemiat kohtaa ja ko-
miat kehtaa”, kun nelinpelissä taistel-
tiin aina loppuotteluun asti. Suoras-
taan hurmoksessa pelannut Flem-
ming/Naumi -kaksikko aloitti loppu-
ottelunkin vakuuttavasti ja siirtyi 2-0 
johtoon. Ennakkosuosikki ruotsalais-

Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailut 
Viron Haapsalussa 25-27.8.2018

pari Nordberg/Eriksson kuitenkin 
löysivät pelivireensä, Kaiun poikien 
jo makustellessa kultamitalia. Kuten 
arvata saattaa ja kuin jääkiekossa kon-
sanaan, Ruotsi tuli rinnalle ja ohi. 
Tappio oli nieltävä, mutta ”ei hopee 
oo häpee.”  

   Naisissa Jannika Oksanen toi viimei-
sen mitalin Suomeen yhdessä latvia-
laisparinsa kanssa. Saldoksi kilpai-
luista Suomelle jäi näin ollen kaksi 
hopeista ja kolme pronssista mita-
lia, joista kolme tuli kotiin Koskelle.

• Veikka Flemming

Kokoonnuimme maajoukkueen kanssa iltapäivällä 24.8 Helsingin Länsisatamassa, 
josta matka jatkui laivalla Tallinnaan ja bussilla Tallinnasta Haapsaluun. 

Illalla haimme tuntumaa jo monelta kesältä tutuksi tulleeseen mutta aina yhtä haastavaan 
tennishalliin, jossa turnaus pelattiin. Pohjois-Euroopan mestaruudesta lähdettiin taistelemaan 

kaksinpelissä, nelinpelissä, sekanelinpelissä sekä joukkuekilpailussa. Suomea edustivat 
miehissä Alex Naumi, Pedram Moradabbasi sekä allekirjoittanut. Naisten joukkueessa 

pelasivat Jannika Oksanen, Anna Kirichenko sekä Sofi e Erkheikki.

Kosken pojat hopeapallilla Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailuissa. Palkinnot jakoi 
Euroopan Pöytätennisunionin hollantilainen puheenjohtaja Ronald Kramer (vas.)
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Kesän arvokisakiertue alkoi junio-
reiden Pohjois-Euroopan mesta-
ruuskisoilla, jonne lähdimme 

25. kesäkuuta. Kisat järjestettiin jäl-
leen kerran Viron Haapsalussa. Suomi 
lähetti kisoihin joukkueen joka sarjaan 
eli junioripoikiin ja –tyttöihin, sekä 
kadettipoikiin ja –tyttöihin.

   Kisat sujuivat Suomen kannalta lois-
tavasti, kun mitaleja sateli lähes joka 
sarjasta. Joukkuekisassa Suomi voitti 
sekä kadetti-, että junioripoikien 
joukkuekisan, joista viimeksi maini-
tussa allekirjoittanut oli mukana joh-
tamassa joukkuetta mestaruuteen 
häviämättä peliäkään. Semi� naaleissa 
voitimme Viron 3-1 ja � naalissa kaa-
tui Norja samoin lukemin. Kadeteissa 
KoKan Sam Khosravi oli toinen mes-
tarijoukkueen pelaajista. Kadetit voit-
tivat � naalissa Viron. Sinivalkoisten 
värien juhla jatkui kaksinpeleissä, kun 
Sam Khosravi voitti kadettipoikien 
uokan ja itse voitin junioripojat.

   Palasimme pokaalit kainalossa takai-
sin koti Suomeen 28. kesäkuuta. Pak-
ko sanoa, että ainakin itselleni jäi to-
della hyvä maku suuhun näistä junio-
reiden NETU- kisoista ja näistä ase-
telmista oli hyvä lähteä kohti jniorei-
den EM-kisoja.

   Lähtö Romaniassa tänä vuonna jär-
jestettyihin JEM-kisoihin oli tänä 
vuonna tavalliseen tapaan 14. hei-
näkuuta. Tuona lämpimänä kesä-
aamuna Helsinki-Vantaa lentokentällä 
olo oli luottavainen, kun takana oli 
hyvät NETU-kisat ja kova valmistava 
leiri Lohjan kisakalliossa. 

   Kisoihin lähti Suomesta juniorijouk-
kueet sekä tyttöihin, että poikiin Ka-
deteista lähti tänä vuonna ainoastaan 
pojat, jotka lähtivät joukkuekisan jäl-
keen takaisin Suomeen.

   Joukkuekisa alkoi helpolla 3-0 voi-
tolla Armeniasta. Tämän jälkeen oli 
luvassa tärkeä Tanska-peli, josta voi-
tolla olisi mahdollisuudet lohkon 
voittoon ja täten päästä pelaamaan 
nousemisesta 2-divisioonasta mesta-
ruusdivisioonaan. Kärsimme kuiten-
kin tiukan 3-1 tappion. 

   Toiveet vähintään lohko kakkos-
paikasta ja hyvistä sijoista pelaaminen 
olivat vielä elossa, kun vastaan astui 
Itävalta. Tällä kertaa kuitenkin häviö 
samoin lukemin kuin Tanskaa vas-
taan, ja vielä viimeisessä ottelussa alle-
kirjoittaneelle tiukin mahdollinen hä-
viö 2-3 ja viimeinen erä 9-11. 

   Alkulohkon pelien jälkeen olo oli 
pettynyt, kun hyvät sijat jäivät tänä 
vuonna haaveeksi. Hoidimme kui-
tenkin joukkuekisat loppuun kunni-
alla. Voitot Virosta, Hollannista ja 
Kyproksesta ja häviö Israelille.

   Kaksinpelien alkaessa piti unohtaa 
joukkuekisan pettymys ja peli olikin 

paljon rennompaa ja parempaa, kuin 
joukkuekisassa. Ensimmäisellä karsin-
takierroksella voitin Tanskan Martin 
Buchin 4-1, jonka jälkeen murskasin 
Slovakian Stefan Pekon 4-0. 

   Seuraavassa pelissä oli panoksena 
pääsy 16 parhaan pelaajan joukkoon 
alle 18-vuotiaissa Euroopassa. Taival 
päättyi kuitenkin 1-4 häviöön Rans-
kan Rolland Julesille. Pääsy 32 par-
haan joukkoon oli kuitenkin hyvä 
saavutus näistä kisoista ja jäljellä 
on vielä yksi vuosi junioreiden EM-
kisoissa, joissa mahdollisuudet ovat 
vaikka mitaleille!

   Mainittakoon vielä, että nämä oli-
vat meikäläisen ensimmäiset JEM 
ja NETU kisat ilman KoKa-kaveria 
Veikka Flemmingiä, joka siirtyi viime 
vuonna junioriluokasta senioriksi. Oli 
ilo saada kiertää hänen kanssaan näitä 
arvokisoja ja ottaa oppia vanhemmal-
ta. Eiköhän pidetä tulevanakin kaute-
na Kosken ja Suomen lippua korkealla!

• Alex Naumi

Junioreiden Pohjois-Euroopan ja 
Euroopan mestaruuskilpailut

Suomen maajoukkuepaita on tullut 
Alexille tutuksi niin juniori- kuin 
senioritasollakin.
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Koskelaiset pöytätennispelaajat 
harjoittelevat tosissaan. Kaiku-
laisia on pelannut Suomen juni-

orihuipulla tai sen tuntumassa lähes 
koko 2000-luvun ja Alex Naumi ja 
Veikka Flemming ovat yltäneet mies-
ten maajoukkuepeleihin asti. Men-
neellä kaudella Kosken Kaiku oli 
ainoa seura, joka pelasi lajin pääsarjaa 
kokonaan omin kasvatein.

   Missä näitä pelaajia tehdään? Vas-
taus on pingiskoulussa. Vuosi sitten 
syksyllä muutama poika aloitti lajin, 
mutta talven ja kesän jälkeen salilla ovat 
käyneet enää Aapo Lehti (9 vuotta), 
Timi Karonen (9) ja Frans Meller (8). 
Lajiharjoittelua on takana noin vuosi.

   Kaiku ei aloittanut tänä syksynä uutta 
alkeisryhmää. Syy on siinä, että pin-
gistä sanotaan usein maailman vai-
keimmaksi  pallopeliksi. Alkeisval-
mennusresurssimme eivät riitä kovin 
monen pelaajan yhtäaikaiseen opetta-
miseen. Varsinkaan ihan nuorena ei 
vuodessa edisty vielä paljoakaan, joten 
vain sitkeimmät jaksavat lajin huipul-
le. Tässä lajissa luontaiset lahjakkuus-
erot saattavat olla valtavan suuria.

   Kaiun toiseksi nuorin ikäluokka on 
12-vuotiaat Vesalaisen kaksoset Ras-
mus ja Matias. He ovat ikäluokkansa
Suomen parhaita. Nyt tavoitteemme
on, että Aapo, Frans ja Timi seuraavat
heidän jalanjälkiään.

   Poikien ja miksei vanhempienkin 
kannattaa pistää tämä haastattelu tal-
teen. Kymmenen vuoden kuluttua 
voidaan sitten katsoa, ovat ajatukset 
muuttuneet. Pojat vastailivat haas-
tattelijan kysymyksiin syyskuun alus-
sa ennen robottitreenin alkua lii-
kuntahallilla. Kommentit tulivat no-
peasti, ammattimaisen rennosti ja 
persoonallisesti.

Tulevaisuuden tähtiä?

Mikä pingiksessä on kivaa?

Frans: Kun osuu palloon.
Timi: Pelata kaverin kanssa. Isin kanssa on tylsempää, kun se häviää 
melkein joka kerta.
Aapo: Kavereita vastaan pelaaminen.

Ja mikä ei niin mukavaa?

Frans: Kun ei osu palloon.
Timi: Kun valmentaja sanoo, että samaan aikaan kun pelaa, 
ei saa leikkiä muilla välineillä.
Aapo: Ei ole kivaa, jos häviää erän ihan selvästi. Tiukasti voi hävitä. 

Onko robottiharjoittelu mukavaa?

Frans: On, mutta ei kumminkaan ihan niin kivaa kuin tavallinen 
pelaaminen.
Timi: On se ihan kivaa, melkein kivampaa kun tavallinen pelaaminen, 
mutta hankalaa.
Aapo: Ei se ole niin mukavaa kuin tavallinen pelaaminen.

Mitä mieltä olet seuran huippupelaajien, esimerkiksi 
Alexin ja Veikan pelaamisesta?

Frans: En ole sillä tavalla katsonut, kun keskityn omaan peliin.
Timi: Näyttää vaikealta.
Aapo: Tuntuu aika nopealta. Mutta kai voisin olla yhtä hyvä, jos alan 
harjoitella kunnolla.

Aiotko kehittyä hyväksi pelaajaksi?

Frans: Joo.
Timi: En tiedä vielä. Mutta kummisetäni Janne oli aika hyvä.
Aapo: En tiedä vielä. Riippuu varmaan, kuinka usein käy harkoissa.

Käytkö kilpailuissa tulevalla kaudella?

Frans: Kyllä varmaan.
Timi: En aio.
Aapo: Joo!

Mitä muuta harrastat?

Frans: Uintia, kitaransoittoa, jalkapalloa ja ehkä lentopalloa.
Timi: Lentopalloa.
Aapo: Kesällä jalkapalloa.
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   Pingispoikien valmentajina  ovat toimineet Esko 
Heikkinen, Antti Posti ja Timo Vesalainen. Kun pojat 
kehittyvät, seuran vanhemmat pelaajat alkavat sparra-
ta heitä. Kesästä lähtien valmennuksen apuna on ollut 
Kaiun hankkima robotti, joka sykee palloja väsymättö-
mästi. Pallon vauhtia, kierrettä ja paikkaa voidaan vaih-
taa ja vaihtoehtoja on paljon.

• Esko Heikkinen

.

Timin harjoitusvastustaja on 
robotti ja toisella pöydällä 
Antti sparraa Aapoa.

Frans säätää robottia Timille, 
takana Aapo hioo 

kämmenlyöntiään.

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

KoKa 2.
Vas. Teppo Ahti ja Janne Vuorinen. 

Kolmantena pelaajana vuorottelevat 
Alex Naumi, Sam Khosravi ja Matias 
ja Rasmus Vesalainen.

KoKa 1. 
Vas. Veikka Flemming, 
Anastasia Burkova ja 
Riku Autio
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KoKa 4
Vas. Denis Fouxman, 
Matias Vesalainen, Mika Lappalainen, 
Rasmus Vesalainen ja Antti Posti.

KoKa 5. 
Vas. Kalevi Kyrölä, Joni Lehtonen, 
Esko Akkanen, Markku Reiman, 
Jari Suutari ja Einar Kulmala. 

Kuvasta puuttuvat Sami Hellberg 
ja Erkki Henttinen.

Kaikki maanrakennustyöt 
varmasti ja ammattitaidolla.
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www.saastopankki.fi/someronsp

tulevaisuuteen?
Joko sää�ät lapsesiJoko sää�ät lapsesi

Turuntie 1, 24100 Salo  
p. 029 041 2330

Joensuuntie 27, 31400 Somero 
p. 029 041 2330

Torikatu 6, 30100 Forssa  
p. 029 041 2330

Paras aika säästämisen aloittamiselle oli eilen,
toiseksi paras aika on nyt! ”Eilen” syntynyt 
vauva on hetkessä teini tai nuori aikuinen. 
Säännöllinen ja pitkäaikanen säästäminen on 
hyvä teko lapsellesi. 

Varaa aika talouden oppitunnille ja laitetaan 
lapsesi säästäminen kuntoon.  
Kuulet, kuinka satasesta kuussa kasvaa huimia 
summia huomaamatta - ja lapsi kiittää!



Kosken KAIKU 2018 23

yleisurheiluyleisurheiluyleisurheiluyleisurheiluyleisurheiluMukaan yleisurheilutoimintaan!

nen läpi vienti edellyttää vähintään 
kymmentä henkeä.  Miten tästä eteen-
päin, jotta Kaiun väreissä nähtäisiin 
yleisurheilijoita jatkossakin.

Nyt onkin ehdottoman tärkeää, että 
saisimme uusia yleisurheilusta innos-
tuneita joukkoomme. Ei tarvitse olla 
asian osaaja, vaan alussa pelkkä kiin-
nostus ja uteliaisuus yleisurheilua 
kohtaan riittää. Kannattaa myös olla 
itselleen armollinen ja lähteä mukaan 
pikkuhiljaa ajatuksella, että tekee sen 
verran mitä ehtii ja mikä tuntuu it-
sestä luontevalta. Työtä ja tointa riit-
tää laidasta laitaan. Ensikertalainen 
voi aloittaa kisoissa vaikka välineen 
palauttajana tai mittaajana. 

Itse kohta neljä vuotta mukana ollee-
na voin sanoa, että on ollut varsin an-
toisaa aikaa. Toisaalta mukaan lähtöni 
oli nurinkurinen, sillä aloitin puheen-
johtajana. Näin ollen, vasta nyt voin 
sanoa, että olisin suhtkoht kärryillä, 
missä yleisurheilussa milloinkin men-
nään. Ahaa-elämyksiä tulee toki vielä 
useasti. Nämä vuodet ovat olleet siis 
vahvaa oppimisen aikaa. Oma nuo-
ruuden ”urheilu-ura” on ollut hyvä 
näkövinkkeli nuoren urheilijan koke-
maan urheilumaailmaan, mutta taus-
tavaikuttajana oleminen onkin paljon 
laajempi juttu.  Onneksi seurassa on 

ollut kokeneita, pitkään mukana ol-
leita yleisurheiluvaikuttajia, joilta aina 
on voinut apua ja neuvoja ammentaa. 

Tällä omalla kokemuksella yritän 
kertoa, että vaikka ei ole aikaisempaa 
kokemusta tai osaamista yleisurheilun 
taustavaikuttajana olemisesta, mu-
kaan kannatta ilman muuta lähteä, 
ehkä kuitenkin tyvestä latvaan päin.

Syvällisemmin yleisurheilumaail-
maan haluavalle Suomen Urheiluliiton 
kouluttautumisjärjestelmät ovat hyvät 
ja niiden avulla pääsee osaamistaan 
laajentamaan pikkuhiljaa. Mielestäni 
kouluttautumispolku sopisi varsin 
hyvin myös nuorelle, joka suunnit-
telee alaa lasten ja nuorten, liikunnan 
tai hyvinvoinnin parissa. Aloittaa voi 
Yleisurheilun ohjaajatutkinnosta, joka 
painottuu pienempien lasten liikun-
nan ohjaamiseen. Yleisurheilun ohjaa-
jatutkinto sekä lajien tuomarointikou-
lutus on mahdollista järjestää myös 
omassa kunnassa, kunhan yli 15- 
vuotiaita osallistujia löytyy riittä-
västi. Nuorten ohjaajakoulutus on 
seuraava askel ja vaativampi kokonai-
suus, mutta juuri sen vuoksi hyvin an-
toisa. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti 
urheiluopistoilla.

Kuten tiedämme lasten ja nuorten 
tullisi varsin laajasti arkiliikunnan 
lisäksi harrastaa monia eri urheilula-
jeja. Yleisurheilun monipuolisuudesta 
johtuen sen harrastamisen on kat-
sottu edesauttavan nuoria myöhem-
min menestykseen muissakin lajeissa 
ja päinvastoin. Niinpä mielessäni ja 
toveissani on laajemman yhteistyön 
malli jaostojen välillä. Pienen seuran 
resursseja olisi hyvä käyttää mahdolli-
simman tehokkaasti ja laaja-alaisesti.

• Leena Aarikka
yleisurheilujaoston puheenjohtaja

Yleisurheilukausi alkaa olla 
lopuillaan tätä juttua kirjoit-
taessani. Tänäkin vuonna mo-

ni Kaiun nuori on kilpaillut menes-
tyksekkäästi SM- ja piirinmestaruus-
kisoissa ja seurana olimme jälleen 
Seuracupin valtakunnallisessa � naa-
lissa pienten seurojen sarjassa. Tältä 
osin yleisurheilussa menee varsin hy-
vin, muttahyvin menneestä kaudesta 
huolimatta mieltä askarruttaa yleisur-
heilun tulevaisuus.

Valitettavasti nyt ovat hupenemassa 
taustavoimat. Kuluneet kaksi vuotta 
ollaan menty jo varsin pienellä poru-
kalla, mutta nyt väki on vähene-
mässä entisestään. On varsin ymmär-
rettävää, että pitkään mukana olleet 
haluavat siirtyä välillä muihin kuvioi-
hin. Toimintaa tietysti tulisi suhteut-
taa resursseihin, mutta tuolloin se 
käytännössä tarkoittaisi omassa pie-
nessä piirissä pyörimistä eikä olisi 
enää mielekästä ja on kaikkein vähi-
ten urheilevan nuoren etu. Nuorten ja 
lasten osallistuminen esimerkiksi pii-
rinmestaruuskisoihin (ns. Sisulisäki-
sat) edellyttävät seuralta toimitsijat 
sovittuun lajiin, muuten nuorella tai 
lapsella ei ole kilpailuoikeutta. Myös 
virallisten kisojen järjestäminen omal-
la kentällä vaatii aina runsaan joukon 
talkoolaisia. Jo parin lajin samanaikai-
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• 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

• Huollot, korjaukset, testit www.koskenseo.fi

  

KANNOT PURUKSI
PIHAPUIDEN KAADOT,
KIIPEILYKAADOT



yleisurheiluyleisurheiluyleisurheiluyleisurheilu

Kosken KAIKU 2018 25

Yleisurheiluviikko Koskella

Valtakunnallista yleisurheiluviikkoa vietetään vuosittain toukokuun viimeisillä viikoilla. Tänä vuonna järjestimme 
Talolan ala-asteen oppilaille yleisurheilupäivän. Aamulla oppilaat noudettiin koululta yhdessä meidän nuorten 
urheilijoiden kanssa. Päivä käytettiin tehokkaasti tutustumalla eri yleisurheilun lajeihin ja ainut käyty kilpailu 

oli lopun sukkulaviesti. Lajeina oli sekä heitto-, hyppy-, että juoksulajeja. Pääasiallisina ohjaajina toimivat meidän omat 
nuoret, Heidi, Julia, Saara, Lauri ja Aarne. Päivä oli varsin onnistunut, josta iso kiitos kuuluu kaikille mukana olleille. 

Heidi opastaa lapsia kuulantyönnössä

Sukkula viestissä oli säpinää.

Julia ja Saara hoitivat 
seiväshypyn lajiopetuksen
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Jaostolaisemme ja harkko-
jemme vetäjä Katrin Mertanen 
on tuplamaailmanmestari 
veteraanikisojen naiset 50 
vuotta -sarjassa. 

Voitto tuli sekä 300 m että 
80 m aidoissa.

Seurakaupan löydät 
osoitteesta 
www.koskenkaiku.�  
à Seurakauppa tai 
suora osoite 
www.koskenkaiku.
seurashop.� 

Seurakaupasta löydät 
seuratuotteiden lisäksi 
urheiluvarusteita ja 
huoltotuotteita.

Kosken Kaiun seura-
tuotteet ovat Stannon 
laadukkaita vaatteita ja 
varusteita.

Kosken Kaiun oma Seurakauppa on avattu!

Käy 

kurkkaamassa !
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yleisurheiluyleisurheiluyleisurheiluyleisurheiluyleisurheiluPoppikisat, kesän suurin 
”yleisurheilukilpailu”

Kosken Kaiun yleisurheilujaosto on vuosittain 
mukana järjestämässä paikallisen Osuuspankin 
kanssa Poppikisoja. 

Kilpailulla on jo pitkät perinteet ja osallistuminen 
on ollut varsin taattua. Tänäkin vuonna lapsia 
kisasi yli 60. Mukaan kannustamaan ehti myös 
Poppi-papukaija.

Koskella Poppikisat ovat seitse-
mänvuotiaille ja nuoremmille 
lapsille. Kisa käydään kolmi-

otteluna ja lajit valitaan pienille sopi-
viksi, sillä pienimmät osallistujat ovat 
alle kolmevuotiaita. Tänä vuonna juos-
tiin ”pikamatka” 20-40m iästä riip-
puen, hypättiin pituutta ja heitettiin 
palloa.

Juoksumatka sujuu yleensä varsin 
mallikkaasti, varsinkin, kun vanhem-
mat tai isovanhemmat ovat kannus-
tamassa ja vastaanottamassa lasta maa-
lissa. Aivan pienempien kohdalla tar-
vitaan ajoittain äitiä tai isää vierelle 
juoksemaan, välillä jopa kädestä kiinni 
pitäen, mutta maaliin on aina päästy.  

Pituushypyssäkään ei tarvitse jännit-
tää ponnistuksen osumista lankulle, 
sillä näissä kisoissa unohdetaan koko 
lankun olemassaolo ja hypätty matka 
mitataan siitä, mistä ponnistus on mil-
loinkin sattunut lähtemään. 

Lopuksi kisoissa jaetaan tietysti 
palkinnot ja nautitaan pillimehut. 
Jokainen osallistuja saa mitalin ja 
palkintokorokkeella onkin välillä 
ruuhkaa. Korokkeelle voi välillä 
istahtaa kiireemmäksi aikaa, kuten 
viereisessä kuvassa näkyy.

Poppikisoissa tärkeintä on 
osanotto ja mukava yhdessä 
tekemisen meininki.
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SM-kisoista tuli Kaiulle jälleen kultaa

Piirinmestaruuskisoissa mitalin toi Ilona Laine 
korkeushypyssä 13-vuotiaiden sarjassa. 
Mitalin väri on hopeinen.

Kaikki muutkin toivat kesän aikana 
myös piirinmestaruusmitaleja.

Julia Vuolli ja Saara Mattila voittivat SM-kultaa 
seiväshypyn joukkuekisassa, tytöt 15 vuotta. 

Henkilökohtaisessa kilpailussa Julia oli neljäs ja 
Saara viides. 

Heidi Nevala oli 17-vuotiaiden kuulassa neljäs ja 
Aarne Laaksonen samoin neljäs 16-vuotiai-
den 400 m:llä. 

Lauri Salo on kolmiloikan ohessa siirtynyt myös 
juoksumatkoille, ollen yhdeksäs 
400 m:llä 17-vuotiaiden sarjassa.

Juulian taidonnäyte.
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Tänäkin vuonna kisasimme 
Seuracupin � naalissa, joka sar-
jalaistemme kesken käytiin

Tampereen Hervannassa. Kaiku kil-
paili pienten kuntien Kilo-sarjassa, jo-
hon kauden aikana osallistui 46 seuraa 
kautta maan. Kahden piirikisan tu-
losten perusteella viisitoista parasta 
pääsee valtakunnalliseen sarjansa � -
naaliin. Piirikisoissa pisteet lasketaan 
tulosten perusteella, mutta � naalissa 
lajissa sijoittuminen on ratkaisevaa.

Ensi vuonna Seuracup uudistuu ja 
pienen seuran näkökulmasta varsin 
huonoon suuntaan. Tulevaisuudessa 
Kaiku kisaa alle 10000 asukkaan kun-
nan seurojen kanssa samassa sarjassa, 
kun rajana on aikaisemmin ollut 5000 
asukasta. Olemme samalla viivalla 
muun muassa naapurikunnan Some-
ron kanssa.  

Seuracup on ollut tärkeä, seuramme 
lapsia ja nuoria yhdistävä kisojen sar-
ja. Hyvä me-hengen luoja, joka yksilö-
lajeissa on hieman haasteellisempaa. 
Kaiun kokoiselle seuralle � naaliin 
pääsy ei ole myöskään itsestäänselvyys, 
vaan onnistumisen tulos, josta olem-
me kokeneet iloa koko porukalla. 

Lisähauskuutta ja -jännitystä Seura-
cupiin on tuonut ”kisa” naapuriseu-
ramme Marttilan Murron kanssa. 
Olemme kaksi varsin samankokoista 
ja tasaväkistä toimijaa. Parina viime 
vuonna olemme molemmat päässeet 
� naaliin ja tasavahvasti kisanneet 
lähes samoista sijoituksista. Tänä 
vuonna hävisimme karvaasti…… 
puoli pistettä. Siis Onnea Murto.

Joukkue odottaa esittely vuoroaan.

Seuracup 2018

Seuracupin � nalistit taustajoukkoi-
neen pääsevät joka toinen vuosi oman 
kisansa päätteeksi seuraamaan Suomi 
–Ruotsi -maaottelua paikan päälle. 
Tänä vuonna olimme kannustamassa 
Suomea Ratinan stadionilla Tampe-
reella. Kisa osoittautui miesten osalta 
varsin jännittäväksi. Ratkaisu jäi vii-
meisen lajin varaan, jossa Suomi nap-
pasi voittopisteet. Voitte vain kuvitella 
tunnelmaa katsomossa!

Alla kuvia Seuracupin kisaajista. 
Jo aikaisemmin esitellyt urheilijamme ovat olleet myös merkittävässä roolissa pisteitä kerättäessä.

Anna oli yksi seuracupin 
urakoitsijoista.    
Tässä kävelykisa menossa.

Johanna korkeushyppyyn 
keskittymässä. Johannalta sujuu 

myös keihäänheitto
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Kerttu kisasi mm. kuulassa ja Kia pituudessa. 

Roosa urakoi pidempiä matkoja huomattavasti 
itseään vanhempien sarjoissa.

Aapo, Leevi, Otto ja Ilkka ovat olleet tärkeässä 
roolissa pisteiden keruussa.

Tapio, Riikka ja Veera 
ovat lahja Ypäjältä Kaiulle. 
Ahkeroineet monessa lajissa.

Aleksi on juossut joka kisassa 
15-vuotiaiden poikien pitkät
matkat. Aleksin oma laji on
suunnistus.

Sara hallitsee keskipitkät matkat

Santeri ja Aapo, oma 
kisa onnellisesti ohi.
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Martti osasi kannustamisen 
myös maaottelussa.

Maaottelu saa 
alkaa. Roosa ja 
Johanna ovat 
valmistautuneet 
kisaan. Maaottelun viimeisen lajin tunnelmia. Jännää oli.

Martti valittiin tänä vuonna 
Seuracup-joukkueen tsemppariksi. 
Kunkin joukkueen tsemppari 
palkittiin maskotilla.

Roosa Syrjälä

T9 1500m 6.59,88

• • •
Anna Laine

T10 1000m kävely 7,33,71

• • •
Ilona Laine

T12 1000m kävely 6.32,64

Julia Vuolli

N, N16, T15 seiväs 322

• • •
Heidi Nevala

N kuula (4,0kg) 12,25

• • •
Aarne Laaksonen

M17, M16 200m 23,80

Kosken Kaiun uudet seuraennätykset 2018
(18.9 tiedossa olevat)

KOSKEN 
AUTOKATSASTUS 
            AVATTU

         Kosken 
   Liikenneasemalle            
  Koskentie 372

Tervetuloa katsastukseen 
ja pullakahville!

p. 044 244 5658

Ma-Pe klo 9.00-17.00
Katsastamme myös kuorma-autot

www.koskenautokatsastus.fi



Piikan 
fysioterapia

p. 040-740 2230

Hämeentie 6 A 3, Koski Tl

piika.vainio@koski.fi
www.piikanfysioterapia.fi
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Kosken Koti- ja Hierontapalvelu 
Kumpulantie 16, Koski Tl 

P. 050 5576421 / Katja Valtonen
www.koskenhierontapalvelu.fi

Tervetuloa!

  Kosken 
Hierontapalvelu

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

Saunahoidot, Perinteinen verikuppaus

RENTOUTTAVIA 
HIERONTAKOKEMUKSIA 
KOTOISASTI KOSKELLA!

Jalkahoitola Riitta 
Heikkinen 

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

• Tanssiorkesteri Aikalisän keikat

• Luontoretkipalvelut

www.aikalisa.net
0500-720 491

OHJELMAPALVELU AIKALISÄ
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Tähtimerkin arvoista toimintaa

Kosken Kaiun lentopallojaosto 
on ollut Sinettiseura jo vuo-
desta 2007 asti. Sinetti on ollut 

liikuntahallin seinällä merkkinä siitä, 
että toimimme tiettyjä toimintatapo-
ja ja arvoja noudattaen. Sinettiseura-
ohjelma on jäänyt nyt historiaan ja ti-
lalle on tullut Tähtiseura-laatuohjelma, 
jonka tavoitteena on kehittää suoma-
laista seuratoimintaa entistä parem-

paan suuntaan. Viime vuoden marras-
kuussa jaostomme toiminta auditoi-
tiin ja nyt kuulumme seitsemäntoista 
lentopalloilevan Tähtiseuran laaduk-
kaaseen joukkoon Suomessa.  

Tähtimerkki tunnuksen voi saada 
kolmessa eri kohderyhmässä (lapset 
ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urhei-
lijat). Olemme saaneet lasten ja nuor-
ten osa-alueen Tähtimerkin, joka vies-
tii siitä, että seura luo lapsille ja nuo-
rille turvallisen, kehittävän ja innos-
tavan ympäristön harrastaa ja urheil-
la. Seura täyttää seuran johtamisen 
ja lasten urheilun laatutekijät, ja on 
osa suurempaa seuraverkostoa, joka
kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan 
hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokai-
nen saa urheilla omalla tavallaan 
hyvässä seurassa!

Tähtimerkki tuo mukanaan myös 
vastuun toiminnan laadusta. Pyrim-
mekin koko ajan kouluttamaan ohjaa-
jiamme, jotta seuramme juniorit sai-
sivat parasta mahdollista ohjausta ja 
valmennusta. Laatua voidaan mitata 
monilla eri mittareille, mutta minus-
ta paras mittari on, jos liikuntahallilta 
lähdetään kotiin hymy huulilla.

Lentopallojaosto tarjoaa laadukasta 
toimintaa lähes kaikenikäisille lapsille 
ja nuorille, 3-vuotiaista pallokoululai-
sista eteenpäin. 

Tervetuloa harrastamaan 
  Tähtiseuraan!

• Saku Kanasuo

	

Kauden	2018-2019	ryhmät:	
• Pallokoulu	pienet	(3-4-vuotiaat)		 	
• Pallokoulu	isot	(5-7-vuotiaat)			
• F-juniorit	(6-8-vuotiaat)	 	 	
• E-Juniorit	(9-10-vuotiaat)	 	 	
• D-juniorit	(11-12-vuotiaat)	 	
• C-juniorit	(13-14-vuotiaat)	 	
• B-	ja	A-tytöt	(15-18-vuotiaat)	
• B-	ja	A-pojat	(15-18-vuotiaat)	 	

	 	 	
	

	
Tarkemmat	harjoitusajat,	kausimaksut	sekä	ryhmien	

vastuuhenkilöt	löytyvät	osoitteesta:	
	

www.lentopallo.koskenkaiku.fi.	
	
	
	

Tervetuloa	mukaan!	
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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

Tilausliikenne 
HACKLIN Oy
puh. 040-7419736

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

Soraliike 
Knuutila
 0400 769320
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Syksyllä 2018 starttasi tehoryhmän toiminta, jonka tar-
koitus on tarjota eri ikäisille, motivoituneille junioreille 
yksi lisäharjoituskerta viikkoon. Tehoryhmää koordi-
noi Jani Korhonen, mutta harjoituksia käyvät vetämässä 
Kaiun omat  valmentajat sekä seuran ulkopuolisia vetäjiä.

Kuvassa Jukka Lehti opastaa junioreita sormilyönnin saloihin.

Tähtiseurassa laaditaan 
kaikissa junioriryhmissä 

pelisäännöt.

Tässä pelisääntöjä laaditaan 
Timo Hakalan johdolla 

C-junioreiden ryhmälle.

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

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

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

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja 
tiedustele, mitä voimme tehdä hyväksesi.

Heidelberg tiikeli,
vuodesta 1971 Sälekarilla. Hannu, painaja,

vuodesta 1987 Sälekarilla.

Heidelberg Speedmaster B1,
vuodesta 2004 Sälekarilla.
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Koskelta maailmalle 

Voittoja ja tappioita.  
Paikkoja ja ihmisiä.  
Kokemuksia. Tunteita. 
Tarinoita. 

Lentopallo on enemmän 
kuin peli.  Lentopallo- ja 
tasapuolisuuden nimissä 
muukin urheilutoiminta
on myös keino tutustua 
ympäröivään maailmaan, 
elämään. 

Haastattelin tähän artikkeliin 
kahta koskelaista lentopallo-
ihmistä, jotka kertoivat 
omista kokemuksistaan. 
Meillä jokaisella on omat 
tarinamme. 

Tuomas ”Kone” Sallinen on vuonna 
1983 Koskelle Tl muuttanut fysio-
terapeutti, kolmiloikan Suomen 
mestari ja korkeuttakin 216 hypännyt 
pomppuihme. Kolmiloikan puolella 
hän on toiminut lajivalmentajana 
Suomen Urheiluliitossa, sekä mm. 
Markku  Rokalan, Janne Kinnusen, 
Johan Meriluodon ja tällä hetkellä 
Kristiina Mäkelän ja Topias Koukku-
lan henkilökohtaisena valmentaja-
na. Lentopallossa Sallinen oli miesten 
maajoukkueen fysiikkavalmentaja 
2012-16, lisäksi Koneen harjoitukset 
ovat tulleet tutuksi suurelle määrälle 
suomalaisia liigajoukkueita niin mie-
hissä kuin naisissa. Tulevalla kaudel-
la Pihtiputaan Plokin naiset oppivat 
tekemään syväkyykkyä. Miehellä on 
ollut myös lukuisia muita kuntou-
tus- ja voimaharjoitteluprojekteja, esi-
merkiksi NHL-tähti Jarkko Ruudun 
ja taitoluistelija Kiira Korven kanssa. 

Terve Kone, onnittelut tasakym-
menistä! Kuulin, että juhlit mat-
kustamalla. Reissuun taisi vaimon 
ja Beatlesin lisäksi liittyä myös 
ohut kytkös lentopalloon? 

Kiitos! Olet oikeassa. Tutustuin jo 
kuopatun Salon Piivolleyn apuna ol-
lessani siellä pelanneeseen Niemelän 
Jussiin. Olemme pitäneet yhteyttä ja 
kävin nyt toista kertaa kyläilemässä 
Jussin luona Seattlessa, jossa hän on 
töissä. Tosin kyläillä taitaa olla väärä 
sana tässä yhteydessä, teimme viikos-
sa noin 4500 kilometrin roadtripin 
Jenkeissä ja Kanadassa. 

Miten loikkaaja löysi lentopallon 
pariin?  

Lentopallo oli hyvä kakkoslaji yleis-
urheilun rinnalla. Se oli mukavaa 
vaihtelua ja hyväpomppuisena oli kiva 
pelata. Opiskelukaveri ja ensimmäi-
nen työnantaja, 44 A-maaotteluakin 
pelannut (toim.huom.), Eero Alatalo 
houkutteli lisää. Koskella pelasin en-
simmäiset sarjapelini, kun Marinin 
Tapio sai puhuttua mukaan joukkuee-
seen. 

TOP-3 pelit uraltasi

1. MM-karsintojen ratkaisupeli Slova-
kiassa 2014. Toimin siis tuolloin mies-
ten maajoukkueen fysiikkavalmenta-
jana. Tarvitsimme kaksi erävoittoa
päästäksemme MM-kisoihin, otimme
kolme. Pelin aikana ja sen jälkeen bus-
sissa oli aivan huikea � ilis ja meteli!

2. Nuorkauppakamarien MM-kisat
pelattiin Miami beachillä. Meidän oli
viimeisessä pakko voittaa Ruotsi 15-0,
että ehtisimme lennolle kotiin.

3. Kosken Kaiun riveissä ratkaiseva
ottelu noususta 3-sarjaan vuonna
1990 tai 1991. Joukkueen tähtipelaaja
Jukka Rajala oli kipeä ja minut vär-
vättiin tuuraajaksi, kun muitakaan ei
ollut saatavilla. Yllättäen onnistuin
hyvin ja nousu varmistui

TOP-3 paikat, joissa olet päässyt 
lentopallon ansiosta vierailemaan 

1. Canberra, Australia. Maailmanlii-
gassa 2014 kierrettiin maapallo, kun
käytiin ennen Australiaa pelaamas-
sa Kanadan Calgaryssä. Kauemmas
Koskelta on vaikea päästä.
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2. Nagoya, Japani. Maailmanliigaa 
2013, tiheään ja päällekkäin rakennet-
tu Japani oli mielenkiintoista nähdä. 

3. Perttelin vanha Urheilutalo, Suomi. 
1900-luvulla olosuhteet eivät olleet 
vielä aina kovin kehittyneitä. Urheilu-
talon katto oli kentän reunoilta niin 
matala, että pystyimme Levolan 
Mikon (koskelainen korkeushypyn 
nelinkertainen Suomen mestari, en-
nätys 226 cm.) kanssa hyppäämällä 
koskettamaan sitä. 

Kerro unelmaseitsikko urasi var-
relta pelaajista, joita olet valmen-
tanut. Kuka/Ketkä joukkuetta val-
mentaisi?
 
Passari: Mikko Esko. Paras ja moni-
puolisin suomalaispassari kautta aiko-
jen. Suostui ajoittain jopa harjoittele-
maan. 

Yleispelaajat: Erik Jago. Syötti joka 
erään pari ässää. Haasteellinen, mutta 
positiivinen valmennettava. 
Olli Kunnari. Taitopelaaja, joka tuli 
punttisalillakin pois tolpan takaa pii-
losta. 

Hakkuri: Lelu Ojansivu. Ei ymmärrä 
pelätä mitään. Rakastui syväkyykkyyn. 

Keskitorjujat: Jukka Lehtonen. Usko-
maton työmyyrä, veti aamutreeneissä 
legendaarisia 4,5 tunnin punttihar-
joituksia.   

Olli Aakula. Olisi kuulunut hakkurin 
paikalle, mutta pystyy pelaamaan 
myös keskellä. Yksi kaikkien aikojen 
lahjakkaimmista suomalaispelaajista. 

Libero: Lauri Kerminen. Monipuo-
linen lahjakkuus, joka oppi puhu-
maan. 

Valmennus: Kari Raatikainen. Jalat 
maassa ja maalaisjärki mukana, osaa 
keskustella ja tehdä omiakin päätök-
siä.
 
Nicola Giolito. Kakkosvalmentajan-
prototyyppi, väsymätön taustatyön 
tekijä. Yleensä se � ksumpi valmenta-
jista. Repa Virtanen. Hirmu mukava 
kaveri ja taitava tilastomies. 
 

Tuleeko mieleen joku hauska 
tarina reissuihisi liittyen? 

Ihan cool, vaikkakin vähän outoa oli, 
kun 2014 MM-kisoissa joukkueella 
oli oma poliisi, jonka tehtävänä oli 
vain vahtia meitä. Kerran jäin jouk-
kueen punttitreenin jälkeen itse har-
joittelemaan salille ja hän hermostui 
siitä niin, että järjesti minulle poliisi-
partion kiertämän taloa ja kertoi, että 
olen turvassa. Ei oikeastaan tuntunut 
kovin turvalliselta! 
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Jukka ”Jugi” Lehti  

Ura pelaajana
3 Power cup voittoa ja 1 hopea. 
Sisällä A-poikien SM-hopea. 1 aikuis-
ten Suomen mestaruus ja 2 hopeaa. 
Suomen cupista 1 voitto ja 2 hopeaa.  
Special Olympics: Lentopallosta maa-
ilmakisojen hopea ja Beach volleyssa 
mestaruus. Euroopan kisoista lento-
pallossa 1 mestaruus ja 1 hopea. Spe-
cial Olympicsin lentopallossa kentällä 
on kolme kehitysvammaista ja kolme 
partneripelaajaa. Maailmankisojen
beach volleyssä kentällä on neljä pe-
laajaa, joista kaksi on partneripelaajia.  

TUL-kisoissa maailmanmestaruus. 
Reilut 300 SM-liigapeliä. 10 vuotta 
putkeen ja sen jälkeen yksittäisiä esiin-
tymisiä. Ensimmäinen peli 2001 ja 
viimeisin 2017. 

Valmentajana: Liigasta hopea ja Suo-
men cupista hopea.

Moro Jugi! 
Onnittelut tasavuosista! ?????? 

Laskeskelin, että tämä on 10. vuosi, 
kun pelaat vähintään 1-sarjatasolla, 
kun olet ensin keväällä lopettanut 
pelaamisen! Kerro vähän mitä tuleva 
kausi tuo tullessaan. 

Just just. No totta, lupasin pelata 1-sar-
jaa Lempäälän Kisassa, toimin lähin-
nä mentorina ja apuna nuoremmille 
passareille, käyn harjoituksissa pari 
kertaa viikossa ja ainakin kotipeleissä. 

Miten päädyit lentopallon pariin?

Perhe ja Kosken Kaiku, siinä ne teki-
jät, joiden takia lentopallosta tuli se 
oma laji. 

Sinulla on ollut pitkä ja menestyk-
sekäs ura. Mitkä pelit ovat jääneet 
parhaiten mieleen?

1. Suomenmestaruuden varmistanut
3. � naali 2006. Olin kaudella enem-
mänkin 2. passari Isku-Volleyssa. Kol-
mannessa � naalissa Juvosen Samille
tuli vaivoja ja pääsin pelaamaan. Peli
oli vielä entistä seuraani, Piivolleyta,
vastaan. Oma peli sujui erittäin hyvin
ja mestaruus varmistui. Pelin jälkeen
olinkin sitten Ylen ja Iskun VIP-tilois-
sa haastatteluissa.

2. Kosken Kaiun (3-sarja) kanssa
Suomen cupin peli Liedon Parmaa
(1-sarja) vastaan. Hävittiin alkuun 2
erää, mutta peli kääntyi ja voitettiin
peli 3-2. Seuraava vastustaja oli Hurri-
kaani Loimaa. Erittäin maukkaan voi-
tosta teki se, että Lieto ja Hurrikaani
olivat jo sopineet pelipäivän seuraa-
van kierroksen kohtaamiselleen!

3. D-poikien Power cup voitto Pieksä-
mäkeä vastaan. Kentän ympärillä oli
todella paljon katsojia ja tiukka peli
kääntyi meidän voitoksi. Pieksämäellä
tuolloin pelanneen Hakalan Laurin

kanssa juttelin kyseisestä pelistä viime
vuonna, hän ei ollut vieläkään päässyt 
ylitse tappiosta. 

4. Special Olympics –pelit. Ei ole vain
yhtä ottelua, jonka voisi nostaa esille.
Nämä pelit vaan tuovat niin aidosti
esille tunteet, joita voitoista ja tappi-
oista syntyy.

Olet saanut pelata kovien peli-
miesten kanssa. Ketkä nostaisit 
omaan aloitusseitsikkoosi? 

Passari: Sami Juvonen. Äärimmäisen 
kovalla itseluottamuksella varustettu 
pelaaja. Johtaja kentällä, pelasi aina 
päinvastoin kuin vastustaja ajatteli. 

Hakkuri: Mika Pyrhönen. Kova 
hyökkääjä ja syöttäjä. Otti yhden 
puolustuksen, jonka muistan, 2006 � -
naalien viimeisessä pallossa! 

Yleispelaajat: Jussi Heino. Maailman 
paras vastaanottaja, johtaja kentällä. 
Fiksu pelaaja, joka ei virheitä tehnyt. 
Erik Jago. Kovakätinen pelaaja ja aina 
parhaimmillaan peleissä.  
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Keskitorjujat: Anssi Vesanen. Legenda, 
joka vieläkin jaksaa painaa. Yhtenä 
Isku-volleyn vuonna teki useammassa 
pelissä eniten pisteitä joukkueelle kes-
kipelaajana. 

Juha Aho. Mielestäni yksi aliarvoste-
tuimmista pelaajista liigassa aikoinaan. 
Tehokas hyökkääjä ja hyvä syöttäjä. 
Torjunnassa usein oikeassa paikassa 
ja otti paljon torjuntoja/vaimennuksia 
lyhyestä varresta huolimatta.  

1. Rio De Janeiro. TUL-kisat 2006. 
Hiekkarannat, Kristus-patsas. Mahta-
va reissu ja kaiken kruunasi turnauk-
sen voitto.

2. Los Angeles. Special Olympics 
Libero: Tapio Kangasniemi. Taistelija 
viimeiseen saakka. Kaikki libero-
pelaamisen osa-alueet kunnossa. 

Valmentaja: Kai Mattila. Mestaruus-
vuoden valmentaja. Tiukka valmen-
taja, joka kuitenkin osasi kuunnella 
pelaajia, varsinkin kokeneempia.  

TOP-3 paikat, joissa olet päässyt  
lentopallon ansiosta vierailmaan: 

- maailmankisat 2015. Reilu kahden 
viikon reissu, paljon vapaa-aikaa, jol-
loin ehdittiin näkemään kaupunkia. 
3. Valko-Venäjä. Kolme kertaa käynyt 
seurajoukkueiden kanssa kyseisessä 
maassa. Haluan nostaa tämän esille, 
koska reissujen jälkeen osaa arvostaa
Suomea aina vaan enemmän. On 
meillä asiat hyvin.  

Sinulla on yli 300 liigapeliä ja 
jonkun verran 1-sarjaa päälle. Se 
tarkoittaa Suomessa aika monta
kilometriä bussissa! Kerro vähän,
miten siellä saa ajan kulumaan. 

Kulttuuri on muuttunut paljon! 
Nykyään kaikilla on kännykät tai tab-
letit, joiden kanssa yhä useampi tekee 
omia juttujaan.  

Salon vuosina meillä oli melkein aina 
korttirinki bussin takaosassa, 17 tun-
nin Joensuun reissulla korttia saatet-

tiin pelata noin 13 tuntia. Jos ei pelattu 
korttia, yritettiin nukkua mitä erikoi-
simmissa asennoissa. Joskus katsot-
tiin myös elokuvia linja-auton televi-
sioista. Muistan Sallisen tuoneen jo-
honkin reissuun pinon Uuno-le� oja, 
ulkomaalaispelaajat eivät ihan pääs-
seet niiden huumoriin sisälle…

• Jani Korhonen

Kone- ja kiinteistötyöt 

Rakennus- ja asennustyöt 

Metsuripalvelut 

Janne Välimaa 
0400 828 549 

f JV-Maaseutupalvelut 

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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Puutekniikka 
Kalle Aho 

p. 044 0789464
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Lentopallon kausi päätettiin He-
vonlinnan ulkoilukeskuksen ym-
päristössä kesäkuussa. Sää suosi 

runsaslukuista joukkoa ja illan ohjel-
massa oli pihapelejä, makkaranpais-
toa sekä tietysti palkintojen jakoa. 

Palkintoja oli jakamassa Loimaan 
Hurrikaanista tuttu Tomi Rumpunen. 
Tomilla olikin tiukka iltapuhde, sillä 
palkittavia pelaajia ja taustajoukkoja 
oli yhteensä 69 kappaletta.

• Saku Kanasuo
lentopallojaoston puheenjohtaja

Kauden päätös Hevonlinnalla

E-juniorit palkittiin menestyksestään kaudella 2017-2018. Joukkue voitti aluemestaruus-
hopeaa Lempäälässä pelatussa � naaliturnauksessa.

Kauden päätöksessä palkitut.

Kauden päätös Hevonlinnalla
lentopallolentopallolentopalloKauden päätös Hevonlinnalla
lentopalloKauden päätös Hevonlinnalla
lentopallolentopallolentopallolentopallolentopallolentopalloKauden päätös Hevonlinnalla
lentopalloKauden päätös Hevonlinnalla
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PIENTEN PALLOKOULU
Takarivi vas. Ohjaaja Saara Palomäki, Helmi Laine, Ella Laine, 
Emmi Koivunen, Tiitus Karonen, ohjaaja Emilia Simola

Eturivi vas. Leevi Korhonen, Niklas Rautiainen, Markus Verho, Onni 
Östlund, Alisa Rantanen, Elisa Rantanen

Edessä: Ohjaaja Veeti Nurminen

F-JUNIORIT:
Takarivi vas. Kasperi Salominen, Vilhelmiina Toivonen, 
Minttu Nieminen, So� a Lehti, Mikael Verho

Eturivi vas. Valmentaja Niko Nevala, Jooa Kujanpää, Joni Haapanen, 
Saku Pettersson, Neea Friman, apuvalmentaja Juha Haapanen

D-POJAT:
Takarivi vas. Benjamin Hakala, Oskari Mikkola, 
Ilkka Turunen, Leevi Stolt

Eturivi vas. Jaro Hakala, valmentaja Saku Kanasuo, 
Aapo Kanasuo

ISOJEN PALLOKOULU:
Takarivi vas. Aleksi Salminen, Valtteri Toivonen, Verneri Lindholm, 
Eetu Koskela, Veeti Palomäki, Tinja Koivunen, Niilo Virta, 
ohjaaja Emilia Simola

Eturivi vas. Ohjaaja Saara Palomäki, Lilli Hörkkö, Juuso Kokkala, 
Nestori Lindholm, Jere Verho, Jemina Verho, Hermanni Nyhä,
ohjaaja Veeti Nurminen

E-JUNIORIT:
Takarivi vas. Valmentaja Juhani Mäkelä, 
Wilhelmiina Mäkelä, Marcus Tiik,
joukkueenjohtaja Katja Salonen, Oskari Mikkola, 
Otto Mikkola, Joonas Truss, Oona Palomäki, 
valmentaja Saku Kanasuo, Timi Karonen

Eturivi vas. Jaro Hakala, Santeri Väätäinen, Aapo Kanasuo, 
Jimi Friman, Juho Lehti, Leo Minerva, Jesse Haapanen, 
Johanna Lehti
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C-POJAT:
Takarivi vas. Joukkueenjohtaja Risto Hämäläinen, 
Frans Pihlava, Lauri Kanasuo, valmentaja Timo Hakala

Eturivi vas. Ilkka Turunen, Benjamin Hakala, Leevi Stolt, 
Lauri Hakala

D-TYTÖT:
Takarivi vas. Joukkueen johtaja Terhi Pettersson, 
Jenny Mikkola, So� a Pettersson, Aino Honkala, 
valmentaja Hanna Kanasuo

Eturivi vas. Kia Simola, Kerttu Kanasuo + maskotti Paavo, 
Anniina Hyvärinen, Katriina Ahola

C-TYTÖT
Takarivi vas. Joukkueen johtaja Risto Hämäläinen, 
Sini Koskela, Pinja Hakala, valmentaja Timo Hakala

Eturivi vas. Aurora Hämäläinen, Petra minerva, 
Emilia Simola, Katja Kichuk

NAISET:
Takarivi vas. Valmentaja Virpi Hahko, Eerika Vieraankivi, 
Sara Salminen, Laura Lilja

Eturivi vas. Riina Hahko, Saara Palomäki, Julia Jokinen

MIEHET 2:
Takarivi vas. Anton Kataja, Markus Nuotio, Harri Vaara, 
Robin Ruus, Saku Kanasuo 

Eturivi vas. Antti Virtanen, Kalle Koivunen, Niko Nevala, 
Jani Korhonen, Joonas Nuotio 
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Metsässä kilisee

Taas on metsissä kuulunut ko-
rien kilinää ja ”bogitikan” kop-
setta, kun frisbeegolfaajat ovat 

kiertäneet ratoja. Kulunut kausi on 
ollut täynnä innokasta harrastamista 
ja reipasta kisailua. Kiinnostus lajia 
kohtaan on edelleen suurta, mikä 
on näkynyt ainakin ratojen kävijä-
ja frisbeegol� iiton alaisten kilpailui-
den määrissä. Harrastajamäärä on 
kasvanut tänäkin vuonna.

   Jaoston toiminta on ollut hyvin sa-
manlaista kuin viime vuonna. Viik-
kokilpailuja on järjestetty toukokuun 
alusta alkaen joka toinen viikko. 
Kilpailijoita kisoissa on keskimäärin 
ollut viisitoista. Edes Mauri-myrsky ei 
pystynyt peruuttamaan Hevonlinnan 
viikkokilpailua. Heinäkuun lopulla 
järjestettiin jo perinteeksi muodostu-
nut Kohaus Open. Tänä vuonna 
kilpailu oli parikisa. Osallistujia oli 
oikein mukavasti. Lokakuussa järjeste-
tään Hevonlinna AM, virallinen 
Frisbeegol� iiton alainen kilpailu, jo-
hon osallistujia on tulossa noin 80.

   Lisenssipelaajia on tälläkin kaudella 
ollut neljä. Pelaajat ovat kiertäneet 
kilpailuja ympäri Etelä-Suomea. 
Menestys on ollut hyvää, siitä osoituk-
sena kaksi paikkaa amatöörien SM-
kilpailuihin Tahkovuorelle. Jesse Leh-
tinen kilpaili avoimessa luokassa 
(MA1) ja Marko Lehtinen yli viisi-
kymppisten luokassa (MA50). Tahko-
vuoren vain SM-kilpailua varten ra-
kennettu rata oli erittäin vaativa, eikä 
kelikään suosinut kolmipäiväistä kisaa. 
Menestys SM-tasolla jäi vielä odot-
tamaan tulevia kausia.

   Vaikka jaoston toiminta on ollut pir-
teää, tapahtumien järjestäminen on 
ollut vain muutaman henkilön har-
tioilla. Toiminnan jatkumisen ja ke-
hittämisen kannalta olisi ensisijaisen 

tärkeää saada mukaan toimintaan 
sitoutuneita henkilöitä. Mikäli olet 
kiinnostunut frisbeegol� sta ja jaoston 
toiminnasta, ota ihmeessä yhteyttä 
meihin. Mukaan mahtuu aina inno-
kasta väkeä. 

• Jari Esselström
frisbeegol� aoston puheenjohtaja
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Jesse SM-kisoissa

Lämmittelyä Hevonlinna AM-kisoissa

Marko SM-kisoissa
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Poppikisa on kiva...

...ja sieltä saa mitalin.

Viime talvena saatiin vihdoin 
sen verran lunta, että hiihtämi-
nen onnistui. Lumettomat tal-

vet ovat karsineet harrastajia eikä 
uusia suksia lapsille välttämättä enää 
osteta. Hiihto on kuitenkin moni-
puolinen ja erinomainen harrastus, 
jota voi suositella kaikille. 

   Oli ilo huomata, kuinka runsaan osan-
oton kauden hiihtotapahtumat saivat. 
Alle kouluikäisten Nappulahiihto 
on aina suosittu laskiaisen tapahtuma, 
joka tarjoaa katsojillekin paljon iloa. 
Vaappuvia ensikertalaisia on hauska 
seurata. Monen lapsen elämän ensim-
mäinen mitali tulee hiihdosta. Pankin 
kanssa yhteistyössä järjestettävät hiih-
tokilpailut olivat myös suosittu tapahtu-
ma, jossa kisailtiin jo aikoja mitaten. 

   Ilokseni sain huomata, että hiihto-
koulu, jossa opeteltiin sekä perinteisen 
että vapaan tyylin hiihtoa, sai liikkeel-
le paljon eri-ikäisiä lapsia. Innokkaat 
hiihtokoululaiset kokivat Jonna Pako-
lan ohjauksessa aitoa hiihtämisen rie-
mua ja onnistumisen iloa.

Hiihdon terveiset

   Kilpailupuolella SM-tason hiihtäjäm-
me Jonna Pakola vastasi taas kovista 
tuloksista. Jonna oli kansainvälisissä 
20-vuotiaiden naisten sarjassa perin-
teisen kilpailun kolmannella sijalla ja
SM-sprintissä 12. sijalla.

   Kuuman kesän jälkeen voi vain toi-
voa, että saadaan runsasluminen talvi, 
jotta mahdollisimman monella olisi 
mahdollisuus nauttia hiihdosta. Kaikki 
ovat tervetulleita Kosken Kaiun hiih-
tojaoston pitämään ilmaiseen hiihto-
kouluun, nähdään siellä. 

   Tänä vuonna järjestetään Lahdessa 
hiihdon nuorten MM-kilpailut. 
Toivottavasti siellä nähdään myös 
Kosken Kaiun edustaja.

• Tapani Rantanen
hiihtojaoston puheenjohtaja 

   Kilpailupuolella SM-tason hiihtäjäm-
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Jonna harjoittelee, 
Jonna kilpailee ja 
Jonna pitää hiihtokoulua

Hiihtokoulussa on hauskaa.

Maalissa tarvitaan toimitsijoita.
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     SISUSTUS – TILAT – TEKSTIILIT 

 
 

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

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

ilmalämpöpumppu ratkaisut  
…kotiin, maatalouteen, teollisuuteen ... 

”KAIKKI SAMAN 
KATON ALTA” 

 

ELEMIKA OY 
Mika Toivonen  
p. 0400 867 688

mika.toivonen@elemika.fi 
 

LA CABRA DESIGN 
Taina Salminen  
p. 040 762 7526 

lacabradesign@elemika.fi 

HÄRKÄTIE 450, KOSKI TL 

SÄHKÖ – KYLMÄTEKNIIKKA – LÄMPÖ   

 LA CABRA DESIGN 

               Aukioloajat ja Hinnat 
    alkaen 03.09.2018 

Ma     10.00-18.00 
TI-TO      10.00-21.00 
PE-LA      10.00-23.00 

Ma-Pe klo 10-17 16€ lapset ja eläkeläiset 14€
Ma-To klo 17-21 19€
Pe klo 17-19 19€
La klo 10-19 19€
Pe-La klo 19-23 22€ HOHTOKEILAUS
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Tarjouspyynnöt:
myynti@puunjalostus.fi

RISTIKOT KATOLLESI MEILTÄ

www.puunjalostus.fi

RAKENTAMISEN AMMATTILAINEN

RAUTANET KOSKI OY

LAADUKKAAT BETONIELEMENTIT

Tarjouspyynnöt ja myynti:
Marko Koski
p. 050 569 6341

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

PALVELEVA MAATALOUS- JA RAKENNUSTARVIKELIIKE

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

Hämeentie 21 A
31500 Koski Tl www.ojaranta.fi

marko.koski@koskenbetonielementti.fi
www.koskenbetonielementti.fi
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Hämeentie 12
31500 Koski Tl
044-986 3937

www.hskruunu.�
Nettiajanvaraus 24/7

Avoinna 
ti-pe 9–17

la 9–13
tai sopimuksen 

mukaan

Koulututettu hieroja
osteopaattiopiskelija

Akupunktuuri

Koulutettu	Hieroja	Helena	Sorvari	
Ruispolku	14,	31500	Koski	Tl	

045	6996588	

Sinullekin	höyhenen	kevyt	olo!	

ulutettu	Hieroja	Helena	Sorvari

31.11.2018 
Tällä lipukkeella lounas 6 €
Leikkaa mukaan!

Kosken Tl seurakunta

p. 044 474 3414
koskentl.seurakunta@evl.fi
www.koskenseurakunta.fi

1.1.2019 alkaen Martinkosken seurakunta
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Henkilöautoihin

Kuorma-autoihin

Maatalous- ja
työkoneisiinM

ei
lt

ä
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T

Osta nastarengaspaketti KA-RENKAASTA, niin talvi ei yllätä.

MUTKATONTA AJOA

KA-RENGAS 
P. 02 484 1071 
www.karengas.fi

          KOSKI TL 
TURKU 

VANTAA 
SALO 

P. 040 9010 963 
P. 040 9010 965 
P. 040 9010 977 
P. 040 9010 969

| 
| 
| 
|

VALOISASTI
KUITUUN

• Valokuituliittymä tuo kotiisi nopeimman netin ja laadukkaimman TV-tarjonnan. 
• YLE-Areena ja muut nettitelevisiopalvelut toimivat kaapelitelevision rinnalla. 
• Valokuituasiakkaana saat viihdepalvelut ja voippi-puheliittymät erikoisalennuksin. 
• Huippunopea kodin laajakaista tarjoaa luotettavat yhteydet myös mobiililaitteille. 
• Turva- ja valvontalaitteet helpottavat kotona asumista iän karttuessa.  
• Kotisi arvo säilyy, kun siellä voidaan jatkossakin etätyöskennellä, -opiskella ja harrastaa!

Sovi esittely 11.11.2018 mennessä ja saat yllätyslahjan! 
Ota yhteyttä sähköpostitse (info@htp.fi) tai soita (02) 484 484.
Edustajamme voi tulla kotiisi, ellet pääse myymäläämme (Härkätie 733, Marttila).

Muistathan mainita kampanjatunnuksen ”Kaiku urheilee”.

Kampanjatarjouksena uuden liittymän tilaajalle 300 megan netti 
(300M/100M) 3 kuukauden kokeiluun ilmaiseksi.

”Kaiku urheilee” –kampanjatarjouksin!




