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Kosken KAIKU 2020

Erikoinen vuosi
Elämme ihmeellisiä aikoja. Ne alkoivat puolisen vuotta sitten maaliskuun
puolivälissä, kun Suomi yhtäkkiä pysähtyi. Voi hyvin olla, että koimme
samalla suurimman talousnotkahduksen sitten sotavuosien.
Kaiun maailmassa se tarkoitti, että esimerkiksi lentopallo- ja pöytätennisharjoitukset loppuivat kuin seinään. Pingiksen ykkösjoukkue oli kovaa vauhtia
menossa mestaruussarjan mitalipeleihin, ensimmäistä kertaa 40 vuoteen.
Talvikin oli ollut Kaiun kannalta erikoinen, sillä lumettomat
kelit estivät hiihtämisen lähes kokonaan. Jonkin aikaa
olimme tilanteessa, jossa lenkkeily ja
frisbeegolf olivat ainoita mahdollisia
liikuntamuotojamme. Ja nekin kyseenalaisia yli 70-vuotiaiden näkökulmasta.
Alkukevään tyrmäyksestä kuitenkin
selvittiin ja toiset ja kolmannet aallot
eivät enää tunnu maailmaa mullistavilta. Poikkeusoloissa on nähty ja tehty
poikkeuksellisia toimenpiteitä, osin jopa mainiosti onnistuen.
Kummallakin frisbeegolfradalla on
käynyt väkeä enemmän kuin koskaan,
vaikka omat kisat onkin jouduttu perumaan. Silmämääräisestikin näkee, että
teillä ja poluilla on kestävyyskuntoilua
harrastavaa väkeä paljon, enemmän
kuin ennen korona-aikaa.
Yleisurheilussa Kohaushölkkä jäi juoksematta, kun Kohaustakaan ei pidetty. Kaiku oli mukana kolmiloikkatapahtumassa heinäkuussa, mutta kesän paras yleisurheilu-uutinen
oli Niko Nevalan vetämä urheilukoulu, johon lapset olivat
kovin tyytyväisiä.
Kevään kovin Kaiku-juttu oli Unelmien liikuntapäivä, joka
tällä kertaa toteutettiin virtuaalisena. Hanna Kanasuo
organisoi liikuntaviikon, joka huomattiin Olympiakomiteassakin. Asiasta on tässä lehdessä erillinen juttu.
Hienoa Hanna!
Lentopallo ja pöytätennis ovat tätä kirjoitettaessa lähdössä
aloittamaan uutta kilpailukautta ja olemme enemmän tai
vähemmän tottuneet ”uuteen normaaliin”. Monille se on –
onneksi – tarkoittanut liikuntaharrastuksen lisääntymistä.
Se on hauskaa ja terveyden kannalta hyödyllistä, kuten
Olympiakomitean ylilääkärin Maarit Valtosen haastattelu tämän lehden sivuilla kertoo.
Kosken KAIKU 2020

Kunniakasta 100 vuoden ikää lähestyvän urheiluseuran
historiassa yksi koronakevät tai -vuosi on miltei merkityksettömän lyhyt ajanjakso. Tulevaisuuteen on katsottava myönteisillä mielin. Uskallan koko lailla varmasti luvata, että kun Kaiku 2025
täyttää 100 vuotta, kuntalaiset saavat luettavakseen hienon historiateoksen.
Kukaan ei voi olla varma, mitä ensi
viikolla tapahtuu. Silti on elettävä.
Ja siksi teimme lehden myös tänä
vuonna, vaikka kilpaurheilullisesti
moni asia jäikin kesken tai kokonaan tekemättä. Paljon on kuitenkin myös tehty, kuten seuraavilta
sivuilta voi lukea.
Perinteiseen tapaan kiitän ilmoittajiamme, jotka vuodesta toiseen tukevat seuraamme. Ilman heitä lehden tekeminen ei olisi taloudellisesti mahdollista.
Ja lähes perinteiseen tapaan toivon, että mahdollisimman moni koskelainen liittyisi Kaiun jäseneksi, vaikka vain
kannatusmielessä. Se käy helposti, kun menee Kaiun verkkosivuilla etusivulle ja täyttää siellä kysyttävät tiedot.
Ja toki kaikki ovat tervetulleita myös seuran vuosikokouksiin. Tänä vuonna – ensimmäistä kertaa seuran historiassa
– kevätkokous jäi kokonaan pitämättä, joten vuoden 2019
taloudenpito ja toimintakertomukset vahvistettiin syyskokouksessa.

Tervetuloa kuuntelemaan ja päättämään.

• Esko Heikkinen
Kosken Kaiku ry:n puheenjohtaja
3

Seuran ja jaostojen
yhteystiedot
Seuran puheenjohtaja
Esko Heikkinen
050 62 532
esko.heikkinen@sptl.fi

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

Hiihtojaosto
Tapani Rantanen
0400 543159
tappi@mbnet.fi

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

Pöytätennisjaosto
Tero Naumi
040 823 9895
teromi10@hotmail.fi

Yleisurheilujaosto
Tuomas Sallinen
tuomas.sallinen@koski.fi
044 5887719

L e h d e n to im it u s :
E s k o H e ik k in e n
ja m u u K a iu n jo h to k u n t a
Kannen kuva:
J a n n e K e t o la /
S u m m it m e d ia O y

Kiitokset kaikille lehden
tekoon osallistuneille,
valokuvien toimittajille
ja mainosten kerääjille.

P a in o p a ik k a :
S ä le k a r in K ir ja p a in o O y
T a it to :
J u s t G o A d v e r t is in g O y
In a r i E k lö f
P a in o s m ä ä r ä : 1 8 5 0
I S S N : 2 3 4 1 -8 0 8 7
J a k e lu : K o s k i T L
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Kiitokset erityisesti
mainostajillemme ja
tukijoillemme!

Johtokunnan jäsen,
jäsenrekisterivastaava
Hanna Kanasuo
040 736 0033
hanna.kanasuo@outlook.com
Johtokunnan jäsen, seuran siht.
Jukka Lehti
040 352 4802
lehti.jukka@gmail.com
Johtokunnan jäsen
Anne Niemelä-Laaksonen
050 360 2960
a.niemelalaaksonen@gmail.com
Kosken KAIKU 2020

Kosken Kaiku ry
Kaiku Urheilee -lehti
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Jaosto, seuran selkäranka

K

ovat keskeyttäneet harjoitus- ja kilpailukausia. Lentopallon sarjakausi
jäi keväällä kesken ja monen lentopalloilijan kesän kohokohta Power
Cup jouduttiin perumaan. Rajoitusten höllentyessä saimme järjestettyä
junioreille kesäharjoituksia ja elokuussa järjestimme kolmipäiväisen
kaudenavausleirin. Näistä molemmista aiheista löytyy juttua jäljempänä lehdessä.

Jatkuvan kehittymisen kannalta on
äärimmäisen tärkeää, että toimintaan
tulee mukaan uusia kasvoja. Vanhassa vara parempi, mutta välillä on
hyvä ravistella käytäntöjä ja pohtia,
miten asioita voisi tehdä entistäkin
paremmin. Uusien jäsenien myötä
olemme päivittäneet turnausvastaavan ohjeet, kanttiinivastaavan ohjeet
sekä luoneet ohjeistuksen aloitteleville joukkueenjohtajille.

Sisäharjoittelukausi pääsi alkamaan
normaalisti ja toivomme, että sarjakausi saadaan vietyä läpi tavalla tai
toisella.

lentopallo

osken Kaiku ry on yleisseura,
jonka hallintoa pyörittää johtokunta ja käytännön toimia
jaostot. Jaostojen toiminta määrittää
näin ollen koko seuramme toiminnan: jos ei ole jaostoja ei ole myöskään toimintaa. Lentopallon osalta
jaosto täydentyi kahdella huippukiinnityksellä viime vuoden vaihteessa, kun joukkoomme liittyivät
Toivosen Minna ja Ojalan Kalle.

Poikkeukselliset tilanteet ja olosuhteet ovat haasteita myös johtokunnalle ja sen lajijaostoille. Yhteistoiminnalla ja hyvällä seurahengelle
haasteista on tähän asti selviydytty
hyvin ja toivomme, että toiminnan
edellytykset pystytään pitämään yllä
tulevaisuudessakin.
Jaostomme haluaa kehittyä jatkossakin ja toivommekin saavamme
palautetta ja kehitysehdotuksia, joiden avulla voimme tehdä seurastamme entistäkin paremman. Alla löytyy jaostomme kokoonpano sekä

toimenkuvat. Jos sinua kiinnostaa
jaostomme toiminta tai sinulla on
hihassa hyviä ideoita, ota rohkeasti
yhteyttä.
Tyytyväisyys tappaa kehityksen,
mutta ei anneta kehityksen
tappaa tyytyväisyyttä.

Lentopallojaoston kokoonpano:
Ohjeistuksien lisäksi Kaiulle on luotu
myös oma Instagram-tili (#koskenkaiku), joten ottakaapa seurantaan.
Jaostollamme on tulevana talvena
edessään ulkopuolinen auditointi,
jossa arvioidaan, täytämmekö Tähtimerkki-seuralle asetetut kriteerit.
Olemme erittäin luottavaisia, että
olemme Tähtimerkin arvoisia ja
saamme säilyttää merkin liikuntahallin seinällä.
Jaostot ja johtokunta ovat joutuneet
toimimaan hyvin erikoisissa olosuhteissa vuonna 2020, kun Covid-19viruksen aiheuttamat rajoitukset
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Saku Kanasuo		

Puheenjohtaja

Jukka Lehti		

Varapuheenjohtaja, sihteeri

Jani Korhonen		

Valmennus- ja koulutusvastaava

Risto Hämäläinen

Power Cup-vastaava

Timo Hakala		

Atk- ja somevastaava

Minna Toivonen

Joukkueenjohtajavastaava

Kalle Ojala		

Ohjeistamispäällikkö

Anna Hägg		

Talousvastaava (jaoston ulkopuolinen)

Pysykäähän terveinä ja liikkeessä!
Saku Kanasuo
lentopallojaoston puheenjohtaja
Kosken KAIKU 2020
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C-tytöt turnauksessa keväällä 2019

Lauri Ra

ntanen C
-tyttöjen
treenejä
vetämäs
sä

D-pojat turnauksessa

Puurojuhlassa
2019 riitti vilskettä
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Piikan
fysioterapia
p. 040-740 2230
piika.vainio@koskitl.fi
www.piikanfysioterapia.fi
Hämeentie 6 A 3, Koski Tl

Fysioterapia, hieronnat ja liikunnanohjaus

KoskiTL

puh. 02-4841 706
Hämeentie 3, 31S00
Tuomas Sallinen
Miikka Saarinen

Maaseudun

Notariaatti Oy
LKV

Hämeentie 14, 31500 Koski Tl • puh 044 484 3314

petteri.urmas@maaseudunnotariaatti.fi
www.maaseudunnotariaatti.fi

Kiinteistönvälitys • Arviokirjat • Notariaattipalvelut
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Pallokoulu pienet:
Takarivi vas. Ohjaaja Vilma Tiepelto ja
apuohjaajat Kia Simola ja Aino Honkala

lentopallo

Eturivi vas. Aada Virtanen, Eevi Honkala,
Eelis Jalava, Iivari Honkala, Jooa Makkonen,
Mikaela Laine ja Ilari Virtanen.

Pallokoulu isot:
Takarivi vas. Hilja Jalava,
Aada Lehti, Inka Kakko, Matti Pursimo,
Aava Honkala, Teppo Pursimo
ja Ella Laine
Eturivi vas. Ohjaaja Vilma Tiepelto,
Minja Saksi, Teresa Julla,
Lilja Honkala, Niklas Rautiainen,
Markus Verho, Helmi Laine ja
apuohjaaja Aino Honkala
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F-juniorit:

E-juniorit:

Takarivi vas. Joukkueenjohtaja Minna Karonen,
Eetu Koskela, Mika Aho ja
valmentaja Saara Palomäki

Takarivi vas. Apuvalmentaja Juha Haapanen,
Saku Pettersson, Juho Kujanpää, Aaro Kullanmäki,
Aapo Sairanen ja valmentaja Niko Nevala

Eturivi vas. Maskotti-Tima, Karoliina Virolainen,
Tiitus Karonen ja Juuso Kokkala

Eturivi vas. Joukkueenjohtaja Minna Toivonen,
Joni Haapanen, Vilhelmiina Toivonen, Jenna Lehti,
Jooa Kujanpää ja Silvia Ojala
Kosken KAIKU 2020

D-juniorit:

Eturivi vas. Apuvalmentaja Minna Karonen,
Jesse Haapanen, Timi Karonen, Aapo Kanasuo,
Johanna Lehti ja valmentaja Saku Kanasuo

lentopallo

Takarivi vas. Joukkueenjohtaja Teea Ketola,
Marcus Tiik, Otto Mikkola, Sini Lehtonen,
Petteri Puttonen, Juho Lehti

C-tytöt:
Takarivi vas. Joukkueenjohtaja
Terhi Pettersson, Aino Honkala,
Sofia Pettersson, Olivia Ojala,
Petra Minerva ja
valmentaja Jani Korhonen
Eturivi vas. Annina Hyvärinen,
Wilhelmiina Mäkelä,
Kia Simola, Kerttu Kanasuo ja
Katriina Ahola

C/B-pojat:

Miehet 2:

Takarivi vas. Niilo-Kustaa Rautoma,
Ilkka Turunen, Oskari Mikkola ja
valmentaja Timo Hakala

Takarivi vas. Markus Nuotio, Joonas Nuotio,
Robin Ruus ja Antti Virtanen

Eturivi vas. Lauri Ahola, Benjamin Hakala
ja Veeti Salminen
Kosken KAIKU 2020

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

ANNA HÄGG

Kaikki taloushallinnon palvelut
050 3789086
anna.hagg@tilitoimistoah.fi

Jalkahoitola Riitta
Heikkinen

+

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

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

www.summitmedia.fi
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lentopallo

Startti 2020
-lentopalloleiri
7.-9.8.2020

K

osken kaiku järjesti lentopalloleirin 7.-9.8.2020. Sen tarkoituksena oli päättää edellinen
ja aloittaa uusi lentopallokausi yhdessä junioreiden kanssa. Valmentajina leirillä toimivat Jani Korhonen,
Niko Nevala, Jukka Lehti, Miikka
Saarinen, Juuso Simola sekä Hanna
ja Saku Kanasuo.
Leiri pidettiin Kosken liikuntahallilla, perjantaina ja lauantaina 10-18 ja
sunnuntaina 13-15:30. Sunnuntaina
pelattujen leiripelien jälkeen jatkettiin Liipolaan, jossa pidettiin lentopallon kauden avaus. Kauden avauksessa palkittiin leiriläisiä diplomeilla
ja siellä oli mahdollista myös uida,
pelata erilaisia pihapelejä, grillata ja
viettää aikaa ihmisten kanssa. Liipolaan oli myös kutsuttu pelaajat, jotka
eivät olleet leirillä mukana.
Leirillä lapset saivat ehdottaa uusia
kehitysideoita pienissä ryhmissä.
Kirjoitimme myös jokaisesta leiriin
osallistuneesta valmentajasta ja nuoresta kehuja hänen omaan lappuunsa, jonka jokainen sai ottaa kotiin
mukaan. Leiripäivät olivat ensimmäisinä kahtena päivänä kuusi tuntia pitkiä, joten päivän aikana käytiin
nauttimassa lounas Karassa.
Myöhemmin iltapäivällä pidettiin
myös evästauko ja pienempiä taukoja pidettiin myös pitkin päivää aina
harjoitusten välissä. Pienet leiriläiset
käyttivät taukonsa käytävillä hippaa
leikkiessä, isommat tytöt puhelimilla
ja pojat pallotellen hallissa.

Haastattelimme leirillä olleita nuoria ja näin he vastasivat seuraaviin
kysymyksiin.
1. Mikä jäi leiristä parhaiten
mieleen?
2. Tutustuitko uusiin ihmisiin
leirin aikana?
3. Miltä kuuden tunnin pituiset
päivät tuntuivat?
4. Onko jotain erityistä,
mitä haluaisitte mainita leiriin
liittyen?

Silvia Ojala 9 v.
1. En osaa oikein sanoa.
2. Kyllä tutustuin.
3. Ei hirmu pahalle, itseasiassa se oli
kivaa urheilla koko päivän ajan.
4. Ei.

Sofia Pettersson 13 v.
1. Ensimmäinen onnistunut
pateri-hyökkäys.
2. En tutustunut.
3. Ei yhtään liian pitkiltä,
juuri hyvän pituinen.
4. Karan ruoka oli hyvää.
Kiitokset Tanjalle!

Leirin johtaja Jani Korhonen
K: Aiotaanko samankaltainen leiri
järjestää myös ensi vuonna?
V: Luultavasti, jos se on vain
mahdollista.
K: Leiri oli ilmainen Kaikuun
kuuluville nuorille. Miten kulut
kustannettiin?
V: Sponsoreiden avustuksella ja
Kosken Kaiun lentopallojaoston
varoilla.
K: Onko lentopallojaostossa ollut jo
suunnitteilla toteuttaa leiriläisten
keksimiä kehitysideoita?
V: Kyllä. Esimerkiksi yön yli kestävien tai useampien leirien järjestämistä on ollut harkinnassa. Myös
aina iltapäivisin auki pidettävä
kanttiini on hyvä idea.

Kerttu Kanasuo

Veeti Salminen 14 v.
1. Kavereiden kanssa oleminen
ja treenit.
2. En tutustunut.
3. Ei hirveän pitkältä, ihan sopivilta.
4. Valmentajat olivat mukavia
ja Karan ruoka tosi hyvää.

Starttileiriläiset
Kerttu Kanasuo ja Kia Simola
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lentopallo

Nikon kesätreenit
Kulunut lentopallokausi päättyi ennenaikaisesti jo maaliskuun alussa. Kaikki varmasti tietävät syyn, joten ei siitä sen
enempää. Poikkeuksellisen kevään jälkeen katseet oli suunnattava kesään. Rajoitusten purkauduttua harrastaminen
pienryhmissä oli taas mahdollista kesäkuun alusta. Lähes
kolmen kuukauden tauon jälkeen harjoitusmotivaatiota ei
tarvinnut kauheasti treeneissä junnujen kanssa hakea.
Lyhyestä kevätkaudesta johtuen
Kosken Kaiku päätti tarjota junioreilleen ilmaista harrastustoimintaa
kuluneena kesänä. Kokonaisuutena tämä piti sisällään urheilukerhoa nuoremmille sekä lentopalloa,
yleisurheilua ja monilajikerhoa hieman vanhemmille junioreille. Voisi

18

siis sanoa, että Kosken Kaiun kesä
on ollut vähintäänkin vilkas urheilun saralla.
Lentopalloilijoiden kanssa kokoonnuimme kerran viikossa. Treeneissä
oli läpi kesän innostunut ja motivoitunut ilmapiiri. Keskimäärin

paikalla oli aina 6-10 junioria.
Kaikki osallistujat olivat pääasiassa
D-C-ikäisiä. Ilokseni voin todeta,
että lentopalloilijat osallistuivat hienosti myös muiden lajien harjoituksiin kesän aikana. Monipuolisesta
harrastamisesta lapsena ei ole koskaan mitään haittaa, päinvastoin.
Lentopalloharjoituksissa keskityimme pääasiassa lajitekniikoiden kehittämiseen ja taitojen ylläpitämiseen. Lihaskunnon kehittäminen
oli myös olennainen osa harjoittelua ja myös peruskuntoa kohotettiin. Nuoret alkavat olla jo siinä
iässä, että on hyvä alkaa opetella
kokonaisvaltaisempaa harjoittelua.
Tämä tarkoittaa sitä, että treeneissä

Kosken KAIKU 2020

Kesän aikana huomasin, että Kosken
Kaiusta löytyy monta nuorta lentopalloilijaa, jotka ovat valmiita panostamaan lajiin ja kehittymään
urheilijoina. Tämä on valtavan
positiivinen asia ja antaa myös
minulle valmentajana paljon lisää
motivaatiota. Vaikka työnteon ja
harjoittelun määrää ei voi liikaa
korostaa, pitää kuitenkin muistaa,

että kehitystä ei tapahdu, jos lajista
ei nauti. Siksi onkin tärkeää myös
niiden rankkojenkin treenien keskellä muistaa kannustaa kaveria ja
pitää pilke silmäkulmassa.

yhdessä parhaamme sen eteen, että
pääsemme viemään tulevan lentopallokauden turvallisesti läpi.
Muistetaan yhteiset pelisäännöt ja
pidetään toisistamme huolta.

Kesän treeneissä tämä oli hienosti
sisäistetty ja oli helppo todeta, että
harjoituksiin osallistuvilla kaikilla
oli hauskaa aina valmentajaa myöden. Intensiivisen kesän jälkeen on
hienoa jatkaa harjoittelua syksyn
omissa joukkuetreeneissä. Olen
myös varma, että kesän aikana tehty
työ näkyy jo tulevalla kaudella pelikentillä.

Antoisia ja mukavia lentopallokokemuksia tulevalle kaudelle!

lentopallo

pitää olla valmis hikoilemaan ja tekemään töitä myös ilman lentopalloa, jos haluaa kehittyä paremmaksi pelaajaksi. Vaikka välillä saattaa
tuntua fyysisesti ”hieman” pahalta,
kannattaa muistaa, että polulla
paremmaksi lentopalloilijaksi ei ole
oikoteitä.

Niko Nevala

Kukaan ei halua, että keväällä koettu
tilanne toistuu. Tehdään siis kaikki

www.koskenseo.fi
•Huollot, korjaukset, testit
huolto 02 484 1690
•Nelipyöräsuuntaukset
kahvio 02 484 1625
•Katsastuskäynnit
•Rengas- ja tarvikemyynti
•Auton pikapesu, max. korkeus 2,70
•Auton ilmastointilaitehuolto
meillä leivotaan
joka pävä
•Arkilounas klo 11.00 -14.00

Kahvio

Kosken KAIKU 2020
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Männyn siemenestä kasvaa alkujuuri, joka ankkuroi puun syvälle maahan.
Se haarautuu parhaimmillaan 40 metriä pitkäksi, laajaksi juuristoksi,
jonka ansiosta mänty pysyy pystyssä kovimmissakin myrskyissä.
Kosken Kaiun juniorilentopallon alkujuuri on Taisto Lehti.
Aloitetaan vuodesta 1985. Silloin
Taisto sai työpaikan Raunion sahalta ja muutti takaisin Koskelle Tl. Jo
nuorena miehenä hän oli toiminut
apupoikana metsähommissa, mutta
tuolloin Koskelle palasi alaa opiskellut ammattimies. Mukana oli vaimo ja neljä poikaa, jotka olivat aloittaneet lentopalloharrastuksen
jo perheen asuessa Lempäälässä
ja Piikkiössä. 1985 alkoi junioritoiminta lentopallossa, kun
vannoutunut yleisurheilumies
pyöräytti Salinin Jarmon kanssa treenit käyntiin. ”Jallu” piti
tyttöjen harjoitukset ja Taisto
kolmen poikaryhmän.
Taiston kanssa urheilusta puhuttaessa nousee usein esiin
sana sitoutuminen. Se ei jää
pelkäksi sanahelinäksi. Taisto
järjesteli työt ja vapaa-ajan niin,
että pääsi oikeasti jokaiseen
tapahtumaan mukaan. Aamulla
ajoissa töihin, jotta ehtii kotiin
syömään Eilan valmiiksi laittaman päivällisen. Ruokahetken
jälkeen hallille, jossa kolmet
treenit peräkkäin, viidestä kymmeneen. Siinä tyypillinen arkipäivä.
Vaihtelua oli sen verran, että joka
toisena päivänä lajina oli lentopallo,
joka toisena yleisurheilu. Viikonloput menivät tiiviisti kisoissa tai turnauksissa. Lomaakin toki pidettiin,
Killinkoskella oltiin viikko silloin,
kun se vähiten häiritsi harjoituskautta. Harjoituksissa kävi paljon
poikia, juuristo laajeni.

Kosken KAIKU 2020

Keskustelu kääntyy useasti Kaiun
1982 syntyneiden poikien ryhmään.
Pojat aloittivat 7-vuotiaana, ensimmäisen vuoden aikana lähes koko
ikäluokka oli käynyt ainakin kokeilemassa harjoituksissa. Menestystäkin tuli: Power cupin mestaruudet
f-, e- ja d-pojissa, sekä aluemestaruuksia vuodesta toiseen.

Loppuhuipennus oli A-poikien SMhopea. Ryhmän runko oli sama kuin
f-pojissa, muutama pelaaja oli toki
otettu mukaan lähipaikkakunnista.
Ja ne juuret: ainakin kuusi tuon joukkueen jäsentä on toiminut oman
uransa jälkeen urheiluseuroissa valmentajina. Pojista kolme – Jukka
Lehti, Saku Kanasuo ja Timo Hakala
– jatkavat Taiston työtä Kaiun lentopallojaostossa ja juniorivalmentajina.
Samalla tiellä on myös allekirjoittanut. Astelin 10-vuotiaana, vuonna
85 Taiston harjoituksiin ja siitä asti

lentopallo

Alkujuuri

lentopallo on ollut lajini. Kaiun juniorilentopallon alkujuuri on Taisto
Lehti.
Hypätään tähän päivään. Valmentajaura jatkuu yhä, vaikka Taisto
onkin jo perinteisesti uhannut lopettaa tähän kauteen. Kuten toisaalla
tässä lehdessä käy selville, yleisurheilumies toimii tällä hetkellä
”oman” lajinsa parissa. Valmentajan parhaat hetket saattavat siis
hyvinkin olla vielä edessäpäin,
mutta paljon muistoja mahtuu
jo elettyynkin, enemmän kuin
lähes kolmen tunnin haastattelun aikana ehditään käymään
läpi. Menestys, mieleen jäävät
tapahtumat ja nuorten urheilijoiden arvostus. Siinä joitain
arvokkaita palkintoja uran varrelta.
Mutta kenestä tulee huippu-urheilija? Taisto on nähnyt satoja,
ehkä tuhansia yrittäjiä, vuodesta 1970 alkaen. Väittäisin,
että hänen mielipidettään asiaan kannattaa kuunnella. Ominaisuudet ja lahjakkuus vaikuttavat
toki, mutta tärkein ominaisuus on
urheilijan luonne. Sitoutuminen
harjoitteluun ja halu harjoitella
hyvin ovat tärkeimmät. Sama pätee
myös valmentamiseen. Taisto tutkii vielä 50. vuoden valmentamisen
jälkeen uusia tuulia, ottaa mukaan
parhaat asiat ja jättää turhat omaan
arvoonsa. Alkujuuri.
Jani Korhonen
lentopallojaoston valmennuspäällikkö, C-tyttöjen valmentaja
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Koko Koski liikkui

O

lympiakomitean hallinnoima valtakunnallinen Unelmien Liikuntapäivä osui tänä keväänä Äitienpäivään. Se ei menoa haitannut, sillä tällä kertaa hanke oli virkeämpi kuin koskaan.
Koskelaiset liikkuivat, saivat uusia
liikuntaideoita ja jakoivat omia kokemuksiaan.

Koski pisti pienellä rahalla pystyyn mainion terveysliikuntakampanjan. Se huomattiin muuallakin,
sillä sekä Olympiakomitea että
Unelmien liikuntapäivä noteerasivat aktiivisen sivustomme omissa
medioissaan.

Koronakevään myötä hanke muutti virtuaalipohjaiseksi ja monet ihmiset postasivat sosiaaliseen mediaan omia liikuntavinkkejään.
Hanke ei varsinaisesti ollut Kaiun
vaan paremminkin koko kunnan,
mutta postaajista lähes jokainen on
jollakin tapaa Kaiun kanssa tekemisissä.
Hanna Kanasuo hääri hankkeen
taustalla ja kaivoi ensitöikseen varastosta vanhan Koko Koski Liikkeelle -facebooksivuston. Se pohjautui lähinnä viime vuosikymmenen puolivälissä kovassa huudossa
olleeseen ”täydellinen liikuntakuukausi”-hankkeeseen, jonka mikkeliläisen Hannu Korhonen aikanaan
ideoi.
Seuraavaksi Hanna otti yhteyttä
muutamaan postaajaan ja pyysi
ideoita liikuntavinkeiksi. Kun hän
vielä pyysi mukaan paikallisia yrittäjiä, lumipalloefekti alkoi pyöriä.
Postauksia syntyi liukuhihnalta
ja mahtavia ideoita toinen toisensa jälkeen löytyi. Tavallaan kampanja alkoi tehdä itse itseään, kun
Facebookiin ilmestyi tykkääjiä ja
postauksia jaettiin. Suunnitelmia
myös tarkennettiin tarpeen tullen
lennossa. Alun perin tarkoituksena
oli, että kaikki vinkit julkaistaisiin
Äitienpäivänä 10.5., mutta äkkiä
kävi selväksi, että niitä kannatti
julkaista jo pitkin matkaa hyvissä
ajoin ennen h-hetkeä.
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-Muotitermin mukaan tämä oli
hybridihanke, jossa käytettiin
sosiaalista mediaa viestimään
hyvästä asiasta eli ihmisten liikkumisesta. Postaajat tekivät
mahtavaa työtä sekä kentällä
että somessa. Saimme esimerkiksi kyläsuunnistuksen, tietoa
luontopolusta, liikuntavinkkejä
lapsille, virtuaalisen salsa-tunnin, kannustusta pyöräilyyn
sekä jokaiselle sopivia kotijumppa- ja punttiohjeita, Hanna
kertoo.

- Itse iloitsen erityisesti siitä,
että saimme paikallisia yrityksiä hienosti mukaan. Esimerkiksi Kara taikoi pika pikaa
“Koko Koski Liikkeelle” nimisen
salaatin ja Kosken Tähti antoi
alennusta annoksista, jos asiakas haki ne jalan tai pyörällä.
Ja myi kuulemma paljon! Uusi
sähköliikkeemme Rautiainen
puolestaan lupasi kympin tuen
Kaiun juniorityölle jokaisesta
myymästään urheilukellosta.
Ja kivaa oli sekin, että Ojalan
Henrika innostui tanssitunnistaan niin, että päätti laajentaa toiminimensä tarjontaa, ja
alkoi vetämään pirskahtelevan
ihania lattarituokioita sunnuntaiaamuisin.

Koko Koski Liikkeelle -sivusto on
edelleen esillä Facebookissa, ja löydät sen nyt myös Instagramista.
Käy kurkkaamassa. Hyvät liikuntavinkit eivät ole vanhentuneet!
Esko Heikkinen

Kosken KAIKU 2020

Liikuntavinkkejä toimittivat mm.
(vas. ylhäältä) Katrin ja Jukka Mertanen, Helena Sorvari, Henrika Ojala,
Mika ja Annemari Kiekara, Esko Heikkinen, Pirjo Laine, Miikka Saarinen ja Minna Karonen.

Kosken KAIKU 2020

23

Martinkosken seurakunta
p. 044 474 3414
martinkosken.seurakunta@evl.fi
www.martinkoskenseurakunta.fi

12345
12345

www.pahkinapensas.fi

EEVAN tilit
050 567 0933
Aukioloajat ja Hinnat

Ma
TI-TO
PE-LA

Ma-Pe
klo 10-17
Ma-To
klo 17-21
Pe
klo 17-19
La
klo 10-19
Pe-La
klo 19-23
Suositus: max. 4hlö/rata

10.00-18.00
10.00-21.00
10.00-23.00

16€/rata
19€/rata
19€/rata
19€/rata
22€/rata

lapset ja eläkeläiset

14€/rata

HOHTOKEILAUS

RENTOUTTAVIA
HIERONTAKOKEMUKSIA
KOTOISASTI KOSKELLA!
Klassinen hieronta, Intialaiset hoidot, Hot
Stone- kuumakivihieronnat, Hermoratahieronta,
Saunahoidot, Perinteinen verikuppaus
Kosken Koti- ja Hierontapalvelu
Kumpulantie 16, Koski Tl
P. 050 5576421 / Katja Valtonen
www.koskenhierontapalvelu.fi

Tervetuloa!
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Kosken

Hierontapalvelu
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Taustalla on seuroissa tehty pohjatyö, jota Kosken Kaikukin omalta osaltaan tekee. Tänä kesänä kesäkuukausina harjoituksia oli tarjolla useampana iltana viikossa ja
kävijöitä riitti tasaisesti koko kesälle. Tämä osoittaa sen,
että nuoria urheilijoita riittää lajiin kuin lajiin, kunhan
ohjattuja harjoituksia pystytään järjestämään.

Yleisurheilu
menestyy

yleisurheilu

M

enneenä kesän suomalainen yleisurheilu purjehti poikkeusoloissa hyvässä myötätuulessa.
Huippumme tekivät monissa lajeissa maailmanluokan tuloksia sijoittuen tilastoissa hyvin korkealle
ja monet lajit, kuten moukari ja aitajuoksu ovat nostaneet
näkyvästi profiiliaan.

Kaiun yleisurheilulla on tärkeä tehtävä opettaa nuorille
lajin perustaitoja, mistä on hyötyä jokaiselle myöhemmässä elämässä, oli sitten laji mikä hyvänsä kuntoilusta
jonkun toisen lajin huippuun. Yleisurheilun perustaidot
ovat liikkumisen perusasioita, jotka jokaisen ihmisen olisi jollain tasolla osattava, katsottuna vaikkapa näin fysioterapeutin näkökulmasta.
Pienestä seurasta on myös mahdollista yksilölajissa ponnistaa miten ylös vaan, kuten Julia Vuolli taas hienosti
tänä kesänä todisti, tuloksena Suomen mestaruuskilpailuissa N17 sarjan pronssimitali seiväshypyssä tuloksella
350. Määrätietoinen ja tavoitteellinen harjoittelu tuottaa
tulosta.
Jatkossa seuran yleisurheilutoiminta kaipaa kipeästi apua
harjoitusten ainakin jonkin asteiseen vetämiseen ja valvontaan, ikäryhmästä riippuen. Seura on valmis panostamaan valmennukseen myös rahallisesti palkkaamalla
koulutettuja ohjaajia tarpeen mukaan, mutta kaikkeen se
ei riitä. Esimerkiksi kilpailujen järjestäminen vaatii joka
tapauksessa vapaaehtoisia mittaamaan, kellottamaan ja
valvomaan nuoria urheilijoita. Tervetuloa mukaan yleisurheilemaan!
Tuomas Sallinen
yleisurheilujaoston puheenjohtaja

Kosken Kaiun uudet seuraennätykset 2020
(14.9 tiedossa olevat)

Julia Vuolli N seiväs 360
Kaiun paras yleisurheilija
vuonna 2019 on Julia Vuolli,
seiväs 340 ja pisteet 777
Kaiun paras yleisurheilija
vuonna 2020 on Julia Vuolli,
seiväs 360 ja pisteet 838
Kosken KAIKU 2020
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KANNOT PURUKSI
PIHAPUIDEN KAADOT,
KIIPEILYKAADOT
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Kosken Kaiku esiintyi pitkästä aikaa oman urheilijan voimin yleisurheilun
Kalevan Kisoissa, kun Julia Vuolli osallistui naisten seiväshypyn karsintaan.
Pelkästään jo sen saavutuksen vuoksi on paikallaan,
että Julia ja valmentaja Taisto Lehti saavat kertoa,
kuinka tähän tilanteeseen on tultu.

yleisurheilu

Kohti jäykempiä seipäitä – Julia Vuollin vuosi

Julian oma näkemyksen mukaan kaudesta jäi hyvä
maku. Kesä meni hyvin ja vaikka epäonnistumisiakin
tuli, onnistumisia ja ilon hetkiä oli kuitenkin paljon
enemmän.
- Kehitystä ja parannusta on tullut niin teknisesti,
tuloksellisesti kuin henkisestikin. Ennätykseni on nyt
360 (juttua tehtäessä syyskuun alussa) mutta uskon,
että pystyn parantamaan sitä. Jos kaikki loksahtaa
paikoilleen, hallikaudella tai viimeistään ensi kesänä
mennään lähemmäs neljää metriä.

Julian kesän ykköstavoite oli menestyä oman ikäluokan
SM-kisoissa. Se onnistui melkein jopa yli odotusten,
kun kotiin tultiin SM-pronssi taskussa. Toinen iso tavoite oli selviytyä Kalevan Kisoihin, mikä edellytti naisten A-luokan tulosta. Sekin onnistui.
- Tulos ja tekniikka jäivät siellä hieman kehnoksi, vaikka en ilman tulosta jäänytkään. Kokemus ison yleisön
edessä jäi kyllä unohtumattomasti mieleen.

Tunnollinen valmennettava
Valmentaja Taisto Lehti kertoo, että Julia harjoitteli
koko talven säännöllisesti 5-6 kertaa viikossa. Voimaharjoituksia lisättiin edelliseen vuoteen nähden, mutta
vieläkin malttaen. Hyppyharjoitukset jäivät talvella vähiin, sillä Julian koulupäivät Salossa veivät matkoineen 10 tuntia päivässä ja hyppyharjoituksia pystyi tekemään vain Turussa.
- Emme voineet käydä siellä kuin lauantaisin, jos halli
sattui olemaan vapaa. Maaliskuun alkupuolella sekin
loppui koronarajoituksien takia. Onneksi aikainen ja
lämmin kevät pelasti tilannetta.

Taiston mukaan Julia on tunnollinen harjoittelija ja on
opetellut harjoittelemaan myös yksin. Valmentaja on paikalla ainoastaan voima- ja tekniikkaharjoituksissa.

Jäykät seipäät vievät korkealle
Seiväshyppääjät tapaavat vaihtaa seipäitä jäykempiin kisan kuluessa ja riman noustessa. Aina se ei ole helppoa.
- Seipäiden vaihdot jäykempiin tahtovat olla ongelmallisia varsinkin uran alkuvaiheessa. Julialle tilanne oli
hyvin hankala, sillä jäykät seipäät olivat lainavälineitä
muilta lajin harrastajilta. Tottumisesta ei siis voi paljon
puhua, Taisto selittää.

Julia uskoo itse, että hyppy jäykemmillä seipäillä alkaa
pikkuhiljaa löytyä.
- Kisat on kuitenkin tältä kesältä kisailtu ja nyt jatketaan treenejä entistä kovempaa ja katse kohti tulevaisuutta. Taisto uhkaa luopua valmennuksestani, mutta
niin hän on sanonut ennenkin. Väittää, ettei hänen
osaamisensa - 35 vuoden kokemuksesta huolimatta enää riitä minun tasoiseni urheilijan valmennukseen,
Julia naurahtaa.

Se on kuitenkin varmaan, että hallikausi alkaa joulukuun
lopulla Somerolla.
- Pitää uskoa itseensä ja antaa mennä vaan, sanoo
Julia.

Jukka Lehti
Kosken KAIKU 2020
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Kosken urheilukentällä nähtiin 22 vuoden tauon jälkeen kansainvälisen
tason loikkia kun korona tyhjensi kesäkuun kansallisen kilpailukalenterin
ja tuli tarve kehittää jostain urheilijoille kilpailumahdollisuuksia.
Kosken kentän hyppypaikka sopii siihen tarkoitukseen erinomaisesti
vanhana karnevaalikenttänä ja varsin nopealla aikataululle kehitettiin
miesten ja naisten kolmiloikkakisa joka käytiin 4.7.
Kisa järjestettiin Kosken Kaiun nimissä, mutta Yliastujat ry:n tuella, niin että hyvin poikkeuksellisesti molemmissa kisoissa toimitsijoina oli entisiä
huippuhyppääjiä, mikä loi kilpailuun osallistujienkin kannalta mukavan säväyksen. Hiekkakasasta
huolehtivat Johan Meriluoto (16.95) ja Aleksi Tammentie (16.61) ja lippumiehenä toimi Heikki Herva
(16.57), lisäksi kirjurina toimi Ringa Ropo, naisten
pituushypyn SE-nainen.

yleisurheilu

Kosken Loikat

Miesten kisassa voiton vei SE-mies Simo Lipsanen tuloksella 16.12 ja toiseksi loikki Topias Koukkula 15.55.
Naisten kilpailun ykkönen oli Kristiina Mäkelä kenttäennätyksellä 14.15, toiseksi tuli Senni Salminen 13.99
tuloksella joka sekin ylitti Kosken kentän entisen kenttäennätyksen joka oli olympiavoittaja ja maailmanmestari
Tatjana Lebedjevan nimissä.

Kilpailu käytiin sateisissa olosuhteissa, mistä huolimatta tulostaso nousi hyväksi ja yleisöäkin saapui
paikalle mukavasti niin että tunnelma hyppypaikalla oli hyvä. Mediaa tapahtuma kiinnosti kovasti
niin että paikalla olivat uutisoimassa kameroineen
niin Urheiluruutu kuin Tulosruutukin.

Kosken KAIKU 2020
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Liike on lääke!

O

lympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen
on huippu-urheiluihminen henkeen ja vereen.
Mutta samalla hän on myös liikuntaihminen.
Näiden asioiden välillä on vissi ero. Liikuntalääketieteen
erikoislääkärinä Valtonen on tottunut keskustelemaan
niin kilpaurheilusta kuin tavallisten ihmisten harrastusliikunnastakin. Ja myös liikunnasta lääkkeenä.
”Liikuntalääkkeestä” Valtosella on yksiselitteinen käsitys:
liikunta on edelleen – kaikesta kansanvalistuksesta ja lääkäreiden kouluttamisesta huolimatta – liian vähän hyödynnetty keino terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisessä.
Liikunnan harrastamisella on erittäin monipuoliset terveysvaikutukset jopa ilman painonlaskua. Se sekä ehkäisee sairauksia että parantaa niiden hoitoennustetta.
Käypähoitosuosituksien mukaan liikunnasta olisi hyötyä
melkein jokaisessa kroonisessa sairaudessa, mutta käytännössä asiat eivät liikuntaresepteistä ym. innovaatioista
huolimatta toimi.
- Oikein harmittaa, että liikunnan rooliin ei ole hoitosuunnitelmissa saatu järjestelmällistä otetta. Yhteiskunta subventoi lääkehoitoja, mutta liikunta nähdään enemmän vain “omana valintana” ja potilas jää
asian kanssa yksin.

Valtonen nostaa esiin merkittävän asian: jos ihmisen aikaisempi kokemus liikunnasta on ohut tai peräti kielteinen, sen käyttöön saattaa liittyä jopa pelkoja.
- Liikunta on monipuolisesti vaikuttava keino esimerkiksi diabeteksen hoidossa. Se parantaa insuliiniherkkyyttä, verensokeritasapainoa, laskee verenpainetta, parantaa lipidiprofiilia, lisää toimintakykyä
ja parantaa mielialaa. Kuten lähes minkä tahansa
hoidon suhteen hoitovaste vaatii hoitointervention
eli liikunnan säännöllisyyden. Myös esimerkiksi polvinivelrikon leikkaushoitoa voidaan usein lykätä
liikuntahoidon avulla. Liikunnasta voi toki tulla
kipuakin, mutta kaikki kipu ei ole vaarallista.
- Ihmisiä pitäisi kannustaa ja opettaa harrastamaan.
Ainakin aluksi se pitää tehdä valvotusti, ohjatusti
ja tukea antaen. Syöpään sairastuessa potilas ei kyseenalaista sädehoitojaksoa, koska tietää sen parantavan sairautensa ennustetta. Vastaavasti toistettuja
ohjattuja liikuntahoitojaksoja tulisi toteuttaa potilasryhmissä, jossa vähäinen liikunta-aktiivisuus on
uhka potilaan terveydelle ja sairauden ennusteelle. 30 minuutin ”hoitokerrasta” kuntopyörän päällä
ei välttämättä tarvitse nauttia, mutta useamman
30

kerran jälkeen se tuottaa monelle myös psyykkistä
hyvinvointia ja ehkä jopa uuden tavan elää.

Juuri näissä tapauksissa voi olla hyväksi kääntyä liikuntalääketieteen erikoislääkärin puoleen. Nämä ovat lääkäreitä, jotka on koulutettu arvioimaan ihmisen terveyttä
ja hyvinvointia laaja-alaisesti ja vaikuttamaan niihin liikuntaa hyödyntäen. Esimerkkitapasia voisivat olla elämänhallintatilanteet ja elämätaparemontit tai arviot liikunnan yksilöllisistä riskeistä tai siitä, voisiko liikunnalla
pienentää suvussa ilmenneiden sairauksien riskiä.
- Vastaanotolla tuttuja tapauksia ovat myös erilaiset
kuormituskysymykset ja liikkujien vammat, urheilun
erityiskysymyksistä puhumattakaan. Ne voivat liittyä esimerkiksi naisurheilijan kuukautiskiertoon tai
erilaisiin oireisiin urheilusuorituksen yhteydessä.

Kysymykseen urheilun terveellisyydestä Valtonen vastaa
analyyttisesti.
- Liikunta on terveellistä lähes poikkeuksetta ja
kenelle tahansa. Mutta huippu-urheilu ei ole terveysliikuntaa, sillä siinä haetaan kehon ja mielen
Kosken KAIKU 2020

rajoja. Toisaalta sekin luo paljon terveyttä, sillä usein
urheilijat elävät varsin terveellisesti ja esimerkiksi
syövät oikein ja nukkuvat riittävästi. Pysyvää haittaa syntyy varsin harvoin, mutta huippu-urheilussa
on kiistatta epäterveitäkin ilmiöitä. Niiden vähentämiseksi me lääketieteen ammattilaiset teemme
töitä valmennuksen kanssa.

Usein kysytään, voiko lapsi liikkua liikaa. Valtonen pitää
kysymystä mielenkiintoisena, sillä siitä lääkäritkin ovat
jonkin verran eri mieltä. Neljän lapsen äidin oman käsityksen mukaan lapset ovat erilaisia. Toiset haluavat kokeilla kaikkea urheilussa, eikä sitä kannata yrittää estää.
- Minun neuvoni vanhemmille on, että mahdollista
jälkikasvullesi monipuolinen liikkuminen, varmista
että lapsi syö riittävästi ja katso, että tämä menee
ajoissa nukkumaan. Jos into lähtee lapsesta itsestään, hän ei voi liikkua liikaa. On toki herkkiä ajanjaksoja, kuten kasvupyrähdyksen aika, jolloin tarvitaan valmennuksellista viisautta. Lisäksi on ns.
varhaisen erikoistumisen lajeja, joiden valmennuksessa vaaditaan erityistä tarkkuutta monipuolisuuden ja kuormituksen hallinnan suhteen. Onneksi
urheiluakatemiatoiminnan myötä yhteistyö koulujen ja valmennuksen välillä on lisääntynyt ja tavoitteellisesti urheilevan koululaisen oppilashuolto on
kehittynyt.

kotiin. Virustestauksen totesimme hyödylliseksi jo
PyeongChangin olympialaisissa ja tämän toivoisinkin lisääntyvän huippu-urheilussa. Ja saa nähdä,
miltä tulevaisuuden arvokisat näyttävät. Ovathan
ne olleet melkoisia ”viruskattiloita” tähän asti,
ahtaine kisakylineen ja tuhansien ihmisten lounasruokaloineen.

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

Esko Heikkinen

Eikä aikuisenkaan tarvitse liikuntaa pelätä, vaikka innostus alkaisi vasta myöhemmillä vuosilla. Viisikymppinenkin voi aloittaa liikuntaharrastuksen ilman lääkärin vastaanottoa, etenkin jos perussairauksia ei ole ja suvussa
ei ole riskitekijöitä. Keho on tehty liikkumaan, siihen ei
tarvita lääkärin lupaa. Mutta jos aloitukseen liittyy epävarmuutta tai pelkoa, alku voi olla hyvä ottaa esimerkiksi
liikuntalääketieteen erikoislääkärin vastaanotolta.
- Vanhemmalla iällä aloitus kannattaa ottaa asteittain. Esimerkiksi juoksu on raaka laji, joka vaatii kehon mukautumista harjoitteluun Vanhemmalla iällä
ja vailla vanhoja pohjia ei kestävyysliikuntaa kannata aloittaa juoksulla vaan armollisemmilla lajeilla,
kuten kävelyllä tai pyöräilyllä. Uintikin on hyvä laji.
Niistä voi asteittain siirtyä juoksuun.

”Korona-aika” sai entisen kestävyysjuoksijan harrastamaan vanhaa lajiaan enemmän, jopa 100 kilometrin
viikkoannoksin. Tutkijaurallaan Valtonen on ollut kiinnostunut urheilijoiden hengitystieinfektioista ja hän seuraa uutta tilannetta mielenkiinnolla.
- Edessä on uusi normaali, kun tieto virusten leviämisestä lisääntyy. Sen myötä voi olla helpompi saada
toimintaohjeita läpi urheilussakin. Hyvään hygieniaan urheilussa kyllä sitoudutaan, mutta lievien infektio-oireiden kanssa on monen hankala jäädä
Kosken KAIKU 2020
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KAIKKIEN ON
ASUTTAVA JOSSAIN.

Tervetuloa tutustumaan
ja ihastumaan!

keskellakaikkea.fi | www.koski.fi
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Kansainvälinen pöytätennis on ollut
seisahduksissa maaliskuusta asti ja
todennäköisesti tänä vuonna ei kansainvälisiä pelejä pelata. Kansallisia
kisoja on järjestetty ainakin Suomessa ja Ruotsissa (tilanne syyskuussa
2020) ja sarjat eri maissa käynnistynevät syksyn kuluessa. Isoin kilpailu
eli Tokion olympialaiset siirtyi ensi
kesään. Suomen olympiakomitean
ylilääkäri totesi, että kisojen järjestäminen ensi kesänä vaatii rokotteen,
joka on saatavissa sekä urheilijoille
että katsojille. Toivotaan parasta.
SM-sarjajoukkueemme oli hyvissä
asemissa, kun sarja keskeytettiin ennen mitalipelejä. Joukkueessa pelasivat Riku Autio, Alex Naumi, Sam
Khosravi, Anastasiia Burkova ja
Veikka Flemming. Samalla joukkueella jatketaan myös tällä kaudella.
KoKa 2 aloittaa kauden 1.divisioonassa, johon saimme paikan, kun
osa viime kauden joukkueista halusi
alempaan divisioonaan. KoKa 2 tulee olemaan sarjan nuorin joukkue
kokoonpanolla Matias ja Rasmus
Vesalainen, Esa Kanasuo, Sofie
Eriksson ja Sami Ruohonen. KoKa 3
puolestaan halusi porrasta alemmaksi ja pelaa tällä kaudella 3. divisioonassa. Alemmissa sarjoissa KoKalla
on kaksi joukkuetta 4. divisioonassa
sekä yksi joukkue 5. divisioonassa,
jossa ensimmäiset sarjapelit pääsevät
pelaamaan nuorimmat pelaajamme Frans Meller, Aapo Kanasuo ja
Aapo Lehti yhdessä Martti Kanasuon kanssa.

pöytätennis

Pöytätenniksen kevätkausi päättyi jo maaliskuussa, kun koronapandemian
takia sarjat keskeytettiin ja kilpailut peruutettiin. Vaikka pettymys toiminnan
keskeytymisestä oli suuri, oli hienoa, miten nopeasti urheilijat kehittivät toimintaa
kotioloissa. Sosiaalinen media täyttyi nopeasti maailmantähtien videoista ja heidän
tekemistään harjoituksista. Loppukeväästä harjoitushalleja avattiin koronarajoituksin
ja mekin saimme ensin yhden pöydän Mäenrannan koululle ja myöhemmin neljä
pöytää liikuntahalliin koko kesäksi. Matias ja Rasmus leireilivät ahkerasti heinäkuussa,
ja niistä kannattaa lukea lisää poikien kirjoittamassa jutussa.
SM-kisat ehdittiin pelata maaliskuun
alussa ennen kauden keskeytymistä.
Helsingissä pelatuissa kisoissa KoKan pelaajat saalistivat kolme kultaa
(Alex/miesten nelipeli, Anastasiiaa
ja Sofie/naisten nelipeli ja Sofie/sekanelinpeli) sekä kaksi pronssia (Alex/
miesten kaksinpeli ja Riku/miesten
nelinpeli). KoKa oli selvä mitalitilaston ykkönen, vaikka jossiteltavaakin
jäi Anastasian ja Alexin selkäkipujen
takia. KoKan juniorit hallitsivat viimevuotiseen tapaan 13-ja 15-vuotiaiden poikien SM-kisoja. Matias
vei nimiinsä 13-vuotiaden mestaruuden, kun loppuottelussa kaatui
Rasmus. 15-vuotiaiden kaksinpelissä Sam otti helposti oman kultansa.
Myös molemmat joukkuekullat tulivat KoKalle, 13-vuotiaissa Martti
täydensi joukkuetta. 12-ja 17-vuotiaiden SM kisat siirrettiin pelattavaksi syksyllä, niistäkin on odotettavissa
mitaleita.

sat Varsovassa, joissa molemmissa
Alex olisi ollut mukana edustamassa Suomea, siirrettiin pelattavaksi
ensi vuonna. Heinäkuun juniorien
EM-kisat, joissa Sam olisi ollut varmuudella Suomen joukkueessa, peruutettiin kokonaan.

Vaikka kansainväliset kisat ovat
pysähdyksissä, Alex on päässyt jo
aloittamaan kauden Ruotsissa, missä treenaa ja opiskelee. Joukkueiden MM-kisat Busanissa ja EM-ki-

Tero Naumi
pöytätennisjaoston puheenjohtaja

Pöytätennistä Koskella:
• 1. divisioonaa 21.11.2020
• Kosken Malja 9.-10.1.2021
• SM-sarjapelejä 20.2.2021

Tervetuloa

seuraamaan SM-kilpailuja, sarjapelejä ja Kosken Maljaa!
Kosken KAIKU 2020
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Pöytätennispöytien
herrasmies

E

sa Kanasuo on hitaasti kiiruhtamisen mestari. Kevään tuore
ylioppilas on kuin vaivihkaa
noussut sadan parhaan suomalaisen
pöytätennispelaajan joukkoon eikä
estettä kehityksen jatkumiselle näy.
Lisäksi Esa on todellinen harvinaisuus, sillä pääsääntöisesti vastapelureilla on hänestä pelkästään hyvää
sanottavaa.
Junioreiden arvolistalla Esa sijoitettiin Suomessa parhaimmillaan maan
kahdeksanneksi parhaaksi pelaajaksi. Keväällä 2020 hänen miesten arvolistasijoituksensa oli tasan 100.
- Saa nähdä, kuinka listasijoituksen käy uudella kaudella, sillä
aloitin kesäkuussa varusmiespalveluksen Säkylässä. Sen jälkeen
tarkoitus olisi päästä lukemaan
yliopistoon fysiikkaa. Fysiikanopettaja voisi olla kiva homma,
Esa suunnittelee.

Samalla tavalla Esa on rakennellut
pingisuraansakin – päämäärätietoisesti mutta suurta numeroa pitämättä. Alku tosi tapahtui vähän sattumalta, sillä perheen ensimmäinen
pingispeluri oli pikkuveli Martti.
34

Vasenkätisen Esan kämmensyöttö on monelle vastustajalle hankala.

- Martti meni Kaiun pingiskouluun, jossa ei ollut muutaman harjoituskerran jälkeen ollut tasapareja. Mukaan pyydettiin isoveli,
jota pingiskipinä 12-vuotiaana
menneen vuosikymmenen puolivälissä puraisikin sitten oikein
kunnolla.

Uran toistaiseksi parhaisiin saavutuksiin kuuluu miesten B-luokan
SM-voitto, joka tuli vielä kotisalissa
kaksi vuotta sitten syksyllä. Saman
kauden keväällä Esa nappasi Alex
Naumin ja Sam Khosravin täysin
ylivoimaisen voiton alle 17-vuotiaiden junioreiden joukkue SM:ssä.
- Sekin oli kiva juttu, kun saimme
Oulun Juhana Tuuttilan kanssa
SM-pronssia 17-vuotiaiden nelinpelissä.

Esa uran paras yksittäinen voitto on
Lahden Sami Hattusesta. Kevään
2020 kesken jääneen ”koronakauden” jälkeen julkaistulla arvolistalla
lahtelainen löytyi sijalta 31. Tämä
tarkoittaa, että Esan systemaattisel-

ta näyttävä eteneminen kohti maan
kärkeä on hyvässä vauhdissa.

Kokokoskelaista ykkösdivaria
Esan mielestä pöytätennis on hauskaa. Kosken harjoitusolosuhteet ovat
olleet hyvät ja pelaamaan on päässyt
käytännössä aina halutessaan.
- Olen halunnut harjoitella usein
ja treeni on sopinut aina jollekin.
Ja kun pelaa erilaisia vastustajia
vastaan, huomaa kuinka kehittyy.
Lisäksi salilla käyvät pelurit ovat
kaikki erittäin mukavia.
Kaiussa ei ole yhtäkään tyyppiä,
jonka kanssa ei tulisi toimeen.

Hauskin yksittäinen pelimuistokin
on kovin koskelainen.
- Teimme Relanderin Jannen
kanssa autolla pelimatkan Pohjois-Suomeen.
Kisamenestystä
tuli aika tavalla molemmille. Pitkällä kotimatkalla oli mukava tunnelma, kun puhuimme lähinnä
siitä, minkälaisia voittoja missäkin
luokassa oli tullut.
Kosken KAIKU 2020

Henkilökohtaisista tavoitteistaan Esa
ei paljon puhu. Yksinkertainen pyrkimys on tulla niin hyväksi pelaajaksi kuin mahdollista. Omaa parasta asettakin pitää melkein kaivamalla kaivaa.

SÄHKÖ – KYLMÄTEKNIIKKA – LÄMPÖ

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

- Ehkä se on kämmenlyönti, syntyy vaatimaton arvio pitkän miettimisen jälkeen.

Ulkopuolinen voisi jatkaa listaa paljon pitemmälle. Kämmenlyönnin
uskomattoman kova yläsivukierre
hämmästyttää vierasmaalaisiakin ja
myös syötöt aiheuttavat monille kovasti päänvaivaa. Ja vasenkätisille
pelaajille tyypillisesti verkon ohituslyönti lähtee sopivasta pallosta tyylikkäästi. Esan pelin todellinen tavaramerkki on kuitenkin hyvä käytös
ja tyyneys.

pöytätennis

Kuluvalla pelikaudella Esa muodostaa maan toiseksi ylimmällä sarjatasolla eli ykkösdivisioonassa pelaavan KoKa 2:n rungon Vesalaisen
kaksosien Matiaksen ja Rasmuksen
kanssa. Joukkue on malliesimerkki
Kaiun junioriajattelusta: kokonaan
omista kasvateista koostuva joukkue,
jossa nuorille pelureille annetaan
oikea vastuu joukkueen menestymisestä. Mikään ihme ei olisi, vaikka
nuoret koskelaiset keväällä tavoittelisivat paikkaa pääsarjakarsinnoissa.
Joukkuetta vahvistavat Sami Ruohonen ja Sofie Eriksson.

- Kun lähdin ensimmäisiä kertoja hallille, äiti sanoi, että ”koeta
käyttäytyä, siellä on hyviä pelaajia”.

Pöytätennispöytien herrasmies otti
neuvosta kerralla vaarin.
Esko Heikkinen

SISUSTUS – TILAT – TEKSTIILIT

LA CABRA DESIGN
Sisustus- ja tekstiilisuunnittelu sekä
ompelu … kotiin, julkisiin tiloihin …

Aukioloajat:
ma-to 9-16
pe
9-24
la
16-02
su
suljettu
Hämeentie 9, Koski tl
p. 044-5456055
www.juhlapalvelutanjaleino.fi
tanja@juhlapalvelutanjaleino.fi
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Matiaksen ja Rasmuksen
kesäkuulumisia
Harmillisesti kevään ja kesän pöytätenniskilpailut jouduttiin perumaan
koronatilanteen takia. Kosken kesäleiriäkään ei järjestetty, mutta pääsimme
kuitenkin kesän aikana hyvin harjoittelemaan ja lisäksi osallistuimme
neljälle leirille kotimaassa. Kesäkuussa olimme Ruskeasuon ja Pajulahden
leireillä sekä heinäkuussa Rymättylän ja Kisakallion leireillä.

Juhannusviikolla pidettiin kolmen
päivän mittainen juniorimaajoukkueleiri Ruskeasuolla Helsingissä.
Siellä oli kahdet treenit päivässä ja
Mattias Bergkvistin vetämissä treeneissä oli hyvä taso. Oli kiva treenata, kun oli useampia sopivan tasoisia harjoitusvastustajia. Ulkona oli
silloin erittäin lämmin ilma ja hallissa oli melkoisen hikistä treenata.
Näimme yhtenä päivänä Pongfini-

tynkin kuvaamassa uutta videota hallilla. Yövyimme leirin aikana kävelymatkan päässä olevassa hotellissa.
Toinen leiri oli Pajulahden liikuntakeskuksessa Nastolassa. Leiri oli kolmipäiväinen maajoukkueleiri juniori- ja parapelaajille. Pajulahdessa treenattiin kolmesti päivässä. Valmentajina olivat Mattias Bergkvist ja
Mika Räsänen. Leirin parasta antia
olivat pallolaatikkoharjoitukset. Toki

muutenkin harjoittelu oli hyvätasoista. Miesten maajoukkuepelaajat
Alex Naumi ja Miikka O`Connor
tulivat myös leirille ja heidän esimerkistään sai lisää treenimotivaatiota. Iltaisin kävimme porukalla
saunassa ja uimassa. Leirin miinuspuolena oli tuskaisen kuumat huoneet, mikä verotti yöunia.

Vaikka leireilty on, yhteiskoulun sali on silti tärkein harjoituspaikka.
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Oikeakätisen Rasmuksen rysty.

Heinäkuun loppupuolella olimme
mukana jo perinteisellä Tero Penttilän vetämällä viikonloppuleirillä
Rymättylässä. Rymättylän leirillä oli
mukana kutsuttuja junioripelaajia
ympäri Suomea. Leirillä oli kolmet
lajitreenit ja lisäksi Flemmingin Jounin pitämä fysiikkatreeni. Sunnuntaina pelattiin leirikilpailu. Päivien
päätteeksi kävimme meressä uimassa. Yöt nukuimme ilmapatjoilla luokan lattialla. Leirillä oli hyvin järjestetty ruokailu ja välipala ja muutenkin kaikki oli mietitty etukäteen aina
harjoituspareja myöten. Leirillä oli
rento ja hyvä meininki kuten aikaisempinakin vuosina.

Vasenkätisen Matiaksen kämmen.

vimme iltaisin virkistäytymässä uimalla. Huoneet olivat tosi mukavat ja plussana niissä oli kuivauskaappi, jossa sai kätevästi kuivattua
hikiset treenivaatteet. Täällä meidät
veljekset majoitettiin ensimmäistä
kertaa eri huoneisiin ja se oli kivaa
vaihtelua :) Leiri oli kaikin puolin
erittäin kiva ja hyödyllinen.

Oli hienoa, että leirejä kotimaassa
järjestettiin näinkin paljon. Harjoitteleminen leireillä ja yhdessäolo
muiden lajia harrastavien kanssa on
mukavaa. Valmistautuminen tulevaan sarjakauteen on siis pyritty tekemään hyvin, koska olemme uuden
haasteen edessä, kun pääsemme mittaamaan taitojamme 1. divisioonassa.

Kesän viimeinen leiri oli Suomen
Pöytätennisliiton yleisleiri Kisakallion urheiluopistossa Lohjalla. Nelipäiväinen leiri oli avoin kaikille
pelaajille. Leirillä treenattiin kolmesti päivässä ja tälläkin leirillä käKosken KAIKU 2020
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www.saastopankki.fi/someronsp

Joensuuntie 27, 31400 Somero, p. 029 041 2310
Turuntie 1, 24100 Salo, p. 029 041 2360
Torikatu 6, 30100 Forssa, p. 029 041 2330
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kirjaimellisesti kaikkialla maailmassa.

pöytätennis

Pöytätennistä – tai tuttavallisemmin
pingistä tai pingpongia
– pelataan
Pöytätennistä
– tai tuttavallisemmin
kirjaimellisesti
kaikkialla
maailmassa.
pingistä
tai pingpongia
– pelataan

Tule kokeilemaan pingistä!

K

ansainvälinen Pöytätennisliitto
ITTF on 226 jäsenellään maailman suurin urheilujärjestö.
Kiinassa pöytätennis on kansallislaji, mikä jo yksinään tarkoittaa
kymmeniä, ellei satoja miljoonia
harrastajia. Muutenkin lajin painopiste on kovasti Aasiassa. Euroopassa
lajin nykyinen mahtimaa on Saksa.
Suomessa pöytätennistä pelattiin jo
1900-luvun alussa, mutta kansallinen
liitto saatiin synnytettyä vasta 1938.
Benedek Oláh teki 2016 melkoisen
tempun ja selvitti ensimmäisenä
suomalaispelaajana tiensä olympiapöydille Rio de Janeiroon. Siitä lähtien lajin harrastajamäärät ovat kasvaneet Suomessakin joka vuosi.
Monet ajattelevat, että pöytätennis on
kevyt laji, jossa tärkein ominaisuus
on nopeus. Asiantuntijat tietävät,
että laji on fyysisesti erittäin vaativa, ja että nopeuden sijasta pitäisi
enemmän puhua ennakoinnista ja
taidosta. Huippupelaajat ovat erittäin
taitavia, mutta myös paljon fyysisempiä kuin vielä parikymmentä vuotta sitten. Siitä huolimatta, että pallo
painaa vain noin kolme grammaa.
Taito on avainsana lajista nauttimiseen. Pöytätennis on aluksi erittäin
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vaikeaa, etenkin nuorena. Se karsii
kaikkein malttamattomimmat yrittäjät tehokkaasti. Mutta kun lajiin pääsee sisälle ja huomaa kehittyvänsä,
se vie mukanaan. Kilpaharrastajalle
pöytätennis on taito-, järki- ja hermopeli, jossa voitto kahden pelaajan
välillä ratkaistaan usein pään sisällä.
”Kipsi” ja ”jäätyminen” ovat hyvin
tunnettuja lajitermejä, jotka kuvaavat
pelaajan täydellistä lamaantumista
jännityksen käydessä ylivoimaiseksi.

”Koskelaisgeeni”
Koskelle pöytätennis tuli 1960-luvun
alussa. Aika nopeasti tultiin hyvälle
kansalliselle tasolle, jonka kruununa
oli lopulta mestaruussarjan voitto,
toki kovin ulkopaikkakuntalaisvahvistuksin. Sitten seurasi noin 20
vuoden hiljaisempi jakso, kunnes
Kosken Kaiku teki uuden nousun
ja on monena vuonna ollut maan
selvästi paras poikajunioriseura.
Alex Naumi on kiivennyt jo maan
kakkospelaajaksi Oláhin jälkeen.
Omilla kasvateilla on myös noustu
mestaruussarjaan ja oltu SM-cupissa
mitaleilla. Ne ovat allekirjoittaneen
mielestä kaikkien aikojen koskelaisia
pöytätennissuorituksia. Asukaslukuun suhteutettuna Koski Tl on

kasvattanut Suomessa ylivoimaisesti
eniten mestaruussarjapelaajia.
Tuskin meillä kuitenkaan mitään
erityistä pöytätennisgeeniä on. Kunnassa on vain aina osattu lajin perusteet ja ainakin välillä myös harjoiteltu muita enemmän. Paljon harjoitteleminen tarkoittaa esimerkiksi 5-7
pelikertaa viikossa, kesäisin jopa
kahta kertaa päivässä.
Nykymaailmassa huipulle tähtäävä
lajiharjoittelu aloitetaan yhä nuorempana, mutta pöytätennis on samaan aikaan myös erittäin suosittu
veteraaniurheilulaji. Ja kaikkea siltä
väliltä. Lajin hieno kilpailujärjestelmä takaa oman ”vahvuusluvun”
jokaiselle pelaajalle. Sen myötä 10vuotias tyttö ja 85-vuotias mies voivat pelata tiukan ja tasaisen ottelun.
Tule kokeilemaan, olisiko pöytätennis sinun(kin) lajisi. Yläasteen
salilla pelataan talvisin ainakin
melkein joka päivä. Pelaajia on kaikenikäisiä ja -tasoisia. Lajioppia on
tarjolla jokaiselle ja koukkuun voi
jäädä. Niin kävi minullekin, varsin
tasan 50 vuotta sitten. Eikä kaduta.
Esko Heikkinen
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Mestaruussarjajoukkue

pöytätennis

KoKa 1
vas. Sam Khosravi, Veikka Flemming,
Alex Naumi, Anastasiia Burkova
ja Riku Autio

Ykkösdivisioonajoukkue
KoKa 2
vas. Matias Vesalainen,
Esa Kanasuo, Sami Ruohonen
ja Rasmus Vesalainen
sekä Sofie Eriksson

KoKa 3
vas. Denis Fouxman, Janne Relander
ja Mika Lappalainen
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KoKa 4

pöytätennis

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

KoKa 5

vas. Arto Karppinen, Antti Posti
ja Timo Vesalainen

KoKa 6
vas. Aapo Lehti, Aapo Kanasuo
ja Frans Meller sekä Martti Kanasuo

Kosken KAIKU 2020
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hiihto

Toiveissa luminen talvi

Y

öllä on satanut taas lunta. Ensimmäiset aamuhiihtäjät saapuvat hiihtämään
juuri tehdyille laduille. Lumi narisee suksien alla ja hiihtosauvojen ääni kuuluu
kauas. Esikoululaiset ja koululaiset harjoittelevat hiihtoa - koulun jälkeen sivakoidaan kaverin luo peltojen halki omia
latuja pitkin. Illalla päästään hiihtokouluun ja siellä saa treenien jälkeen kuumaa
mansikkamehua. Jälkeenpäin pohditaan,
olivatko voiteet hyvät ja pitoa riittävästi.
Ajatus käy jo huomisessa hiihtokilpailussa.
Tältä kuulostaa hiihdontäyteinen päivä.
Ihana ajatus, ajatus talvesta, lumisesta
talvesta. Edellisten toiveideni toteutuessa
nähdään taas laduilla, harjoituksissa ja
Hevonlinnan ulkoilukeskuksessa. Huolehditaan yhdessä siitä, että hiihtotaito säilyy
lapsillamme ja hekin saavat tulevaisuudessa
muistella lumisia talvia kuten me.
Tapani Rantanen
hiihtojaoston puheenjohtaja
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LAATU
LUOTTAMUS
JOUSTAVUUS
TYÖTURVALLISUUS

NÄIS
TÄ
EMM
E
TING
I

www.ojaranta.fi

Rautanet Somero

Turuntie 4
31400 Somero
Puh. 02 484 060
myynti@rautanetsomero.fi
www.rautanetsomero.fi

Rautanet Suomusjärvi Rautanet Koski
Kitulanramppi 2
25410 Suomusjärvi
Puh. 02 484 0620
myynti@rautanetsuomusjarvi.fi
www.rautanetsuomusjarvi.fi

Hongistontie 3
31500 Koski Tl
Puh. 02 484 920
myynti@rautanetkoski.fi
www.rautanetkoski.fi

Tervetuloa palvelevaan myymäläämme

LAADUKKAAT BETONIELEMENTIT
Tarjouspyynnöt ja myynti:
Marko Koski
p. 050 596 6341
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marko.koski@koskenbetonielementti.fi
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Erikoinen kausi
myös
frisbeegolfissa

02 52750
2w 4h
w.sp

T

änä vuonna kausi alkoi toden teolla
vasta kesäkuussa, mutta sitäkin vilkkaampana. Normaalisti kausi on aloitettu huhtikuussa. Viikkokisoja pelattiin
Hevonlinnalla joka viikko ja pelaajamäärät
olivat selvästi suurempia kuin edellisellä
kaudella.

LUOTETTAVAA PALVELUA VUODESTA 1981
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Mika Pettersson
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Mika Pettersson
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www.protecmatic.fi
www.protecmatic.fi
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frisbeegolf

hitsaus/koneistus
•La keritjala keriyksiköt
OTA YHTEYT Ä JA
KER O TARPE SI!

LINEN

ecma.fi

Seuran lisenssipelaajat aloittavat kautensa jo
tammikuussa, mutta sitten tulikin pitkä tauko. Kisakausi jatkui taas kesäkuussa, jonka
jälkeen pelaajat ovat osallistuneet erittäin
moniin kilpailuihin. Sijoitukset kisoissa ovat
vaihdelleet, parhaana suorituksena mainittakoon paikka Amatöörien SM-kilpailuissa.
Amatöörien Euroopan Avoimet siirrettiin
heinäkuulta elokuuhun, ja siinä kilpailussa
Kaikua oli edustamassa neljä pelaajaa.
On ollut hienoa huomata, että kevään ja kesän aikana Hevonlinnan rata on ollut kovassa käytössä. Muutamina iltoina parkkipaikka on ollut lähes täynnä. Frisbeegolfin
suosio näyttää edelleen kasvavan, mikä ei
sinänsä ole ihme, sillä laji sopii lähes kaikille.
Kosken Kaiku tarjoaa mahdollisuuden
syventää lajin harrastamista järjestämällä
viikkokilpailuita ja opastustilaisuuksia.

Te r v e tu lo a m u k a a n !
Jari Esselström
frisbeegolfjaoston puheenjohtaja
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HINAUSPALVELUA
KOSKELLA TL

24 H VUOROKAUDESSA,

KULJETUSPALVELUA
KAUTTA MAAN

VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ.

TILAA NUMEROSTA

040 9010 961

46

www.koskenautokeskus.fi

Kosken KAIKU 2020

frisbeegolf
Päätähtäimessä
Amatöörien
SM-kisat
Kilpailemisen ehdin aloittaa jo vuoden ensimmäisenä päivänä parikilpailussa Nurmijärvellä isäni Markon
kanssa. Tammikuun alussa oli myös
ensimmäinen liiton kisa ja heti helmikuussa toinen.
Vuoden alun tähtäin oli selvä, päästä
karsintakilpailusta jatkoon. Eli suuntana Oulu, jossa tämän vuoden amatöörien SM-finaalit pidettiin. Kilpailukalenteria suunnittelin siten, että
pääsen käymään mahdollisimman
monissa kisoissa.
Sitten iski korona ja kaikki kisat siirtyivätkin hamaan tulevaisuuteen tai
peruttiin kokonaan. Kisojen puuttuessa harjoittelin pari kertaa viikossa, joko yksin tai yhdessä kavereiden
kanssa eri ratoja kiertäen. Sen syvempiin treeneihin aikani ei riittänyt, joten näistä pyrin ottamaan
kaiken irti.
Kevään ja kesän edetessä alkoi kilpailuja taas olla. Itselleni seuraava oli
Espoossa, karsintakilpailu amatöörien SM-finaaliin. Sarjassani oli 63
pelaajaa, joista kuusi parasta lunasti
paikan finaalissa. Kaksipäiväisen kilpailun jälkeen olin jaetulla viidennellä sijalla ja näin ollen kauden
ykköstavoite oli saavutettu. Oulun
reissun suunnittelu saattoi alkaa, jes!
Kosken KAIKU 2020

Frisbeegolfkausi 2020 on kääntynyt
loppupuolelle. Kausi on ollut hyvin
poikkeuksellinen, niin meillä kuin
kaikkialla muuallakin.

Elokuun puolivälissä suuntasimme
Ouluun. Ajokilometrejä kertyi sen
verran, että menimme paikanpäälle
jo hyvissä ajoin. Varattiin siis aikaa
myös lepäämiseen ja rataan tutustumiseen. Kokemusta vastaavista kolmepäiväisistä kisoista on kahdelta
edelliseltä vuodelta. Niissä olen ollut
tyytymätön epätasaisiin suorituksiin.
Tänä vuonna päätin siis keskittyä tähän ja saada tasaiset kierrokset niinkään miettimättä tuloksia tai sijoituksia.
Oulun rata oli maastoltaan melko samanlainen kuin Hevonlinna, ehkä
välillä hieman haastavampi. Koko
viikonlopun jatkunut kova tuuli lisäsi vaikeusastetta. Omasta mielestäni
sain pelattua ehjän kisan, sillä ensimmäisenä päivänä oli tulos -1, toisena
samoin ja kolmantena +1. Tavoitteeni tasaisesta kisasta toteutui loistavasti. Sijoitukseni omassa MA1-sarjassani oli 13., johon olen erittäin tyytyväinen. Kilpailijoita oli 46.
Mäkihyppytornin läheisyydessä sijainnut kisarata oli erittäin hieno ja
koko viikonloppu kaikin puolin
mahtava kokemus.
Heti seuraavana viikonloppuna oli
vuoden toinen iso kilpailu, kolmepäiväinen European Amateur Open.

Kisa käytiin Tampereen, Ylöjärven
ja Nokian radoilla. Odotukset tapahtumaa ja ratoja kohtaan olivat kovat,
olinhan kuullut muilta edellisvuosien kokemuksia. Kovat odotukset aiheuttivatkin sitten pettymyksen niin
ratojen kuin järjestelyjenkin suhteen. Sijoitukseni omassa sarjassani oli 48/163. Tulokseen ja sijoitukseeni olen tyytyväinen, enhän ollut edes käynyt yhdelläkään radalla
aikaisemmin.
Seuraava iso kisa oli Kosken Kaiun
mestaruuskisa, ja sitä odotinkin paljon. Kerran vuodessa yleensä kipeänä
ja tietysti juuri tänä viikonloppuna!
Kisat jäivät siis välistä ja kiertopalkinto lähti hyllystäni seuraavalle.
Loppuvuoden pienemmät kilpailut
aion vielä käydä läpi mahdollisuuksien mukaan. Ensi vuoden tavoitteena on tietysti saada seuramestaruus
takaisin ja paikka amatöörien SM-kisoihin.
Vielä yksi kisa, joka on jäänyt lähtemättömästi mieleeni: Sipoossa kesällä järjestetty yhden kierroksen kisa,
joka alkoi yöllä 02.00 ja loppui 04.30.
Tämä oli hauska ja mukava kokemus.
Hyviä heittoja kaikille!

Jesse Lehtinen
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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
Taikuri en ole,
mutta pieniä
ihmeitä voin kyllä
tehdä.

Tarjoan palvelukseesi
idearikkaan ja ammattitaitoisen
mainonnan tekijän.
Kuuntelen ja katson asioita asiakkaan
näkökulmasta, ja jokaiseen toimeksiantoon paneudun ennakkoluulottomasti
ja innostuneesti.
Lopputulos on tässä työssä tärkein.
.

puh. 050 5210266 • inari@justgo.fi • Häntäläntie 397 • 31450 Somero • www.justgo.fi
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Tilausliikenne
HACKLIN Oy
puh. 040-7419736
-henkilökuljetukset 1-19 hlö
-tilausajot, kysy tarjousta
-invakuljetukset, oma pyörätuoli

• MITSUBISHI IL MALÄMPÖPUMPUT
• KYLMÄKONEMYYNTI JA HUOLTO
SEKÄ ANTENNIASENNUKSET

TSR-tekniikka Oy
Tapani Siren
GSM 0500 594 468

info@tsr-tekniikka. fi

Asennus- ja konetyöt

Janne Välimaa
0400 828 549

Soraliike

Jouko Knuutila
0400 769320

Kosken KAIKU 2020
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A u ra n m a a n A u to ja k o n e h u o lt o
Ma rt t ila nt ie 69,

MAR TTILA
p - 050 329 3968

Avoinna a rk 8-16
----------------------------------------------

Kyrönt ie 472,

TAR VASJOK I

p. 044 362 6 160, 02 484 8918

Avoinna a rk 8-16
----------------------------------------------

R e kola nt ie 8,

R IIH IK OSK I
p. 044 981 9 109

Avoinna a rk 8-16
--------------------

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.

Heidelberg tiikeli,
vuodesta 1971 Sälekarilla.

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

Hannu, painaja,
vuodesta 1987 Sälekarilla.

Heidelberg Speedmaster B1,
vuodesta 2004 Sälekarilla.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja
tiedustele, mitä voimme tehdä hyväksesi.
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p. 040-5544127
Taksi- ja tilausajot
1+ 8 henk. ja 1+6 henk.

Avoinna
sopimuksen
mukaan

Hämeentie 12
31500 Koski Tl
044-986 3937

www.hskruunu.fi
Nettiajanvaraus 24/7

Kosken KAIKU 2020

51

YHDESSÄ
OLEMME VAHVOJA

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

